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AKP’NİN BÜTÜN POLİSLERİ FAŞİST, KATİL, İŞKENCECİ,
KÜFÜRBAZDIR, PSİKOLOJİSİ BOZUKTUR!

Neslihan Albayrak, Yürüyüş Dergisi Baskınından Sonra
Gazi Mahallesi’nde İşkenceyle Gözaltına Alındı

Kafası Sürekli Yere Vuruldu, Aldığı Darbelerden Kaynaklı
Kanaması Oldu. İşkenceci, Katil Polisler;

Tehdit Etti, Yalanlar Söyledi, İşbirliğine Zorladı.

BAŞARAMADI!
POLİS: "Burada Psikolojisi Sağlam Bir Polis Yok; 

Konuşmazsan Seni Burada Mahvederler,
Öldüresiye Döverler. Bildiklerini Anlat Kurtul!

Konserdeki Konuşman Nedeniyle Başına Gelebilecekleri Tahmin
Etmiyorsun Galiba. Seni O Konuşman Nedeniyle Yargılatacağım,

Bizzat Ben İlgileneceğim.”

NESLİHAN: “Siz Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz. Bunları
Sokaktan Geçen İnsanlar Biliyor. Bu Mu Bütün Bildikleriniz?

Siz, Bir De En Üst Benim Diyorsunuz;
Bence Sizi Ayak İşlerinde Kullanıyorlar”
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14 Halkın Avukatı şarkısı tanıtımı

15 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük

16 Basından... Hapishane
hücresinde “Avukatlık hizmeti”

17 Gizlilik suç değil, haktır!-7

20 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Amerikan
emperyalizminin “harika ortak”ı
PKK-YPG

22 Savaş ve Savaşçı: Savaşın
yasalarını tanımak; zafere
giden yolu bulmak, zafer
kazanmanın önündeki
engelleri kaldırmaktır!-8

23 Küfür ve işkence, işkencecilerin
tarihsel ve siyasal yenilgisidir!

24 Kamu Emekçileri Cephesi afişi

25 Yeni İnsan: Diyalektik
materyalizm ile düşünendir!

26 Halkın Sanatçıları: Tek yol
devrimcilik-1

28 Bizden... Bizden... Bizden...

29 Devrimci İşçi Hareketi:
Dayanışma + Örgütlenme +
Direniş = Zafer

8 İşkence Mağdurları
Rehabilitasyon Merkezi,
Ayten Öztürk hakkında
Lübnan Hükümeti’ne suç
duyurusunda bulundu

9 Yüksel üçüncü yılına, faşizme ve
tasfiyeci solculara karşı
mücadeleye Direnişler
Meclisi ile daha güçlenerek
girdi. Direniş yeni zaferler
yaratarak sürüyor!

11 Verilmeyen 707 cenaze ve
cenazelerine sahip çıkmayan
bir politika... Direnmek bir
politika olduğu gibi,
direnmemek de bir politikadır.
Kürt milliyetçi hareket,
sadece cenazeler için değil,
her konuda direnmemeyi bir
çizgi haline dönüştürmüştür!

4 Her koşulda şarkılarını yapan,

konserlerini veren, devrimci
sanatçılıktan ödün vermeyen
Grup Yorum susturulamaz!

GRUP YORUM
SUSTURULAMAZ!

30 Özgür Tutsaklardan: Özgür

Tutsak hücresine dünyaları
sığdırandır

31 Grup Yorum’un tutsak üyelerinden

Sultan Gökçek’in mektubu

32 Direniş alanına her gün önlüğünü

ütüleyerek giden bir direnişçi:
Türkan Albayrak

33 Okmeydanı halkı, İdil Kültür

Merkezi’nin basılmasının ardından
kurumu sahiplendi

34 Hatay Halk Meclisi, Mahir Kılıç için

CHP önünde eylem yaptı

35 Haberler

36 Avrupa’da Yürüyüş

37 Yitirdiklerimiz

38 Öğretmenimiz

-AVRUPA ÖZEL BÖLÜMÜ-

39 Avrupa’da da Türkiyelilerin

mahalleleri var. Biz bu
mahallelerde örgütlenmeliyiz!

40 Grup Yorum, 20 yıl sonra yeniden

Fransa’nın Lyon şehrinde konser
verdi

42 Devrimcilik suç değil, görevdir!

Grup Yorum'dan Yeni Beste: Kürdistan'ım Hey!
Listelerinize Bestelerimizle Cevap Veriyoruz!
Grup Yorum Kürd'üm Kürdistan'ım
Söz: İhsan Cibelik
Müzik: Mesut Eröksüz
Solist: Eren Akar
Koro: Grup Yorum
Düzenleme: İhsan Cibelik
Bağlama: İhsan Cibelik

Linkten dinleyebilirsiniz:
www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=PLJLyBnOEa
s&has_verified=1



9Kasım günü, Okmeydanı’nda bulunan İdil
Kültür Merkezi, polis tarafından basıldı.
Kültür merkezinde bulunan Meral Hır, Ezgi

Kul, Beyhan Gün, Aslıhan Diş ve Yaşar Coşkun Ka-
radağ gözaltına alındı.

Halkın sanatçılarına dönük saldırıyı öfkeyle karşıladı
halkımız. Hemen örgütlenip seferber oldu faşizmin
kırdıklarını tamir etmek, yıktığını yapmak için. 10
Kasım’da yani baskının ertesi günü, İdil Kültür

Merkezi büyük ölçüde toparlanmış, Grup Yorum
marşları çalınmaya başlanmıştı.

Asılan pankartla meydan okunuyordu faşizme.
Ve yeniden geldi işkenceci, ahlaksız, faşist polis.
İçeriye girerek müziği kıstırmaya çalıştı, sahiplenmeye
gelenlere GBT dayattı. Keyfiliği kabul etmeyen Deh-
man Göçer, Nuri Cihanyandı, Duygu Yasinoğlu, İrem
Maden ve Orhan Acar da gözaltına alındı ve Dehman,
Meral, Aslıhan, Ezgi ve Duygu tutuklandı.

BUNCA BASKI NEDEN?
BUNCA BEDEL NEDEN?
Böyle bir sanatçılık olmayacak,
Böyle bir avukatlık olmayacak,
Böyle bir mühendislik-mimarlık olmayacak,
Böyle bir gençlik olmayacak,
Böyle bir yayıncılık olmayacak,
Böyle bir kamu emekçisi, işçi, işsiz... olmayacak!
Yani faşizme karşı direnenler olmayacak. Yani

devrimcilik olmayacak!
Emperyalizm, dikensiz gül bahçesinde dünya

halklarının kanını-iliğini rahatça emmek istiyor. Tüm
dünyada Sol’u Sol’la vurarak, uzlaşma-tasfiye-tesli-
miyet dayatarak bitirmek istiyor. Faşizm, devrimciliği
umut olmaktan çıkarmak için baskıyı süreklileştiriyor.
Devrimcileri tecrit edip yalnızlaştırmak, terörize
edip imha etmek istiyor.

Dünyada Marksist-Leninist örgütler bir bir silah
bırakırken, tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali olan re-
formizm revaçtayken, Kürt milliyetçi hareket, tırlar
dolusu silahlarla ikinci İsrail olma yolunda ilerlerken,
dünyanın Türkiyesi’nde hala “Tek Yol Devrim Tek
Kurtuluş Sosyalizm” diyoruz.

Çünkü halkın iktidarını kurmak için silahlarına
daha sıkı sarılan, baskınlardan güçlenerek çıkan,
her şehitliğin-tutsaklığın ardından yeni kadrolar ye-

İŞKENCE, GÖZALTI, TUTSAKLIK, SEGBİS,
DİSİPLİN CEZALARI, TEKLİ RİNGLER,
TERÖR LİSTELERİ, ÖLÜM TEHDİTLERİ, BASKINLAR!
KIRILAN KAPILAR, YIKILAN DUVARLAR,
ÇİĞNENEN KİTAPLAR...

HER KOŞULDA ŞARKILARINI YAPAN,
KONSERLERİNİ VEREN, DEVRİMCİ SANATÇILIKTAN

ÖDÜN VERMEYEN

GRUP YORUM SUSTURULAMAZ!

Hey sen!...

Anarşist dedikleri

Vahşice işkenceler görürken,

dört duvar ardında

Ve direncinin

ve öfkenin

ve halkına bağlılığının

Ve onca işkenceye rağmen

konuşmamanın

verdiği onurla

Ve, ve, ve !

Bileklerinin kelepçeli olmasının

verdiği cesaretle

yumruklanırken vücudun

Dışarıda konuşan medeniyet

sana terörist diyorsa,

sana vahşi diyorsa,

Biz vahşiyiz Oligarşi!

kolla kendini...

(Kahraman Altun)

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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tiştiren, yarım yüzyıldır tarihin ve bilimin yasalarından
milim sapmayan bir ideolojiye sahibiz. Bağımsız bir
ülke, özgür bir halk yaratmak için mücadele ediyoruz.
Halkın beslenme, çalışma, barınma, ulaşım, eğitim,
sağlık, düşünce ve örgütlenme gibi temel hak ve öz-
gürlüklerini savunmak için örgütlenmeler kuruyoruz.

Hiçbir sorunumuzu devrimden sonraya erteleme-
den, halkın kolektif gücü ve yaratıcılığı, dayanış-
masıyla bugünden çözüyoruz. Dışarıdan bakılınca
son derece mütevazi görünen bu çalışmalar, çok
güçlü bir iktidar iddiasını barındırdığı için, emper-
yalizm ve faşizm açısından ‘büyük tehlike’dir.

Burada iki belirleyici noktayı hatırlamakta fayda
var.

- Bir sınıfın yararına olan, diğer sınıfın zararınadır.
Yani iktidarlar için “tehlike”li olan, halklar için, sömü-
rüden ve adaletsizlikten kurtuluş umududur.

- Devrimcilik; düşman politikalarına karşı politika
üretmek, düşman politikalarını boşa çıkarmaktır.

İşte terörize etme politikası burada devreye gir-
mektedir. AKP, OHAL ilanından bu yana her yıl en
az 3 baskın yapıyor İdil Kültür Merkezi’ne. MESAM’a
kayıtlı 87 müzik grubu var; ama yalnızca Grup Yorum
üyeleri tutuklu, yalnızca Grup Yorum üyeleri terör
listelerine konulup başlarına ödül konularak aranıyor.
Halkın acılarını, umutlarını anlatan şarkılar, emper-
yalizme karşı Bağımsız Türkiye sloganıyla milyonlara
konser verdiği için Grup Yorum’a saldırıyor.

550 bin mühendis ve mimar içinde yalnızca Halkın
Mühendis Mimarları tutuklu. Çünkü onlar; elektriksiz
köylüye su türbini yapmış, yoksul gecekondularda
Halk Bahçeleri kurmuş, et alamayan halkımız için
mantar yetiştirmiş, polisin omuriliğinden kurşunlayarak
felç bıraktığı 17 yaşında bir devrimci için yürüteç
yapıp ayağa kaldırmıştır.

100 bini aşkın avukat, yüzlerce hukuk bürosu
içinde yalnızca Halkın Hukuk Bürosu’nun bütün
avukatları tutuklanmış, tahliye eden mahkeme 6
saat sonra yeniden tutuklama kararı çıkarmıştır.

Basın savcılığının denetiminde çıkan süreli yayınlar
içinde yalnızca Yürüyüş dergisi bir haftada iki kez
basılıyor. Devrimci yayın ilkelerimiz nedeniyle, çalı-
şanlarımız hakkında binlerce yıla varan hapis cezaları
isteniyor. Çünkü biz; açlığa ancak açlar, yoksulluğa
ancak yoksullar son verebilir diyoruz. Bu yüzden
dergimizi dağıtanları kurşunluyor, tutsak ediyor. Hal-
kımızın politikleşmesini, kendi sorunları için mücadele
etmesini ve yönetmesini istiyoruz. Bunun hıncıyla
binalarımızı yıkıyor, eşyalarımızı parçalıyor. Dergimizin
okurlarına bile bedel ödetilmek isteniyor.

Kamu emekçileri; ihraçlara, tutuklamalara, işken-
celere direnmeye devam ediyor. 2. yılını dolduran
Yüksel Direnişi Yüksel Meclisi’ne, Yüksel Meclisi
Direnişler Meclisi’ne dönüştü. Direniş hem faşizme
hem de tasfiyeci solcu KESK ve DİSK yönetimine
karşı sürüyor.

Vatanseverliğin ülkemizdeki bayraktarı olan Dev-
Genç’liler, düzenin yarattığı gençlik tipine karşı
çıktığı, halk için bilim ve eğitim mücadelesi verdiği
için sesi boğulmaya çalışılıyor. Liselerden atılarak,
üniversitelere sokulmayarak, sürekli işkenceli gözaltılar
ve uzun tutsaklıklarla mücadelesi boğulmaya çalışılıyor.
Çünkü Dev-Genç’li olmak anti-emperyalist, anti-faşist
olmaktır.

“Siz ayak takımısınız, kendi sorunlarınızı çözemez,
yönetemezsiniz.” diye aşağılayan faşizm, halkı gü-
dülecek sürü olarak görüyor. Oysa biz halkız, her
şeyi emeği ve alın teri ile var edenleriz ve sorunlarımızı
çözmeyi de yönetmeyi de öğreniriz. Halkın sorunlarını
halk çözer diyen Halk Meclisi çalışanları tutuklanı-
yor.

Halk çocuklarının yozlaştırılmasının önüne geçmek,
yoksulluk ve yozlaşma ile terbiye edilmesini engel-
lemek için Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı
Savaş ve Kurtuluş Merkezi kuruyoruz. Çöpteki çi-
çeklerden binlerce Hasan Ferit çıkaracağız diyoruz.

Bu nedenle HFG’yi basarak, çalışanlarını tutuk-
layarak, binayı Kalekol yaptı. Uyuşturucu, fuhuş ve
yozlaşmayla halkı çürütüp teslim almak isteyen
oligarşi, uyuşturucuya karşı mücadele ettiği için İb-
rahim Devrim Top’u katletti.

Faşizmin yönetememe krizi derinleştikçe, iktidarı
sarsıldıkça daha azgınca saldırıyor. Emperyalizmin
ve oligarşinin krizini derinleştirmek, halkın gücünü
açığa çıkarmak görevimizdir. Baskısını ve terörünü
ne kadar arttırırsa artırsın, yaptığımız her şeyin
odağına HALK’ı koymaya devam edeceğiz. 

Sonuç olarak oligarşinin tutuklama terörü de kar
etmiyor, tutsaklıkta-dışarıda, demokratikte-illegalde
her yerde her alanda kavga sürüyor.

Sayı: 93 18 Kasım 2018
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DEVRİMCİ SANATÇILIĞIN 32 YILDIR
YÜRÜYEN, ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN
TEMSİLCİSİ: GRUP YORUM
Beste yapmak, söz yazmak, konser vermek, imza

günü düzenlemek, albüm çıkarmak suç mudur?
Elbette hayır! Yüzlerce şarkıcı ve müzik grubu

bunları yapıyor, hem de devletin sunduğu olanaklardan
yararlanarak. Suç olan bunları Grup Yorum’un yap-
masıdır.

Kültür merkezi açmak, tiyatro oyunları sergilemek,
sokak tiyatrosu yapmak, fotoğrafçılık, yoksul halk
çocuklarından koro kurmak, sinema filmleri çekmek
suç mudur?

Elbette hayır! Suç olan, bunların İdil Kültür Merkezi
çatısı altında yapılmasıdır. Çünkü İdil Kültür Merkezi,
odağında halkın çıkarlarını esas alan, devrimci
kültürün ve sanatçılığın üretim merkezidir. Kapitalizmin
bireyciliğine, sosyalizmin kolektif üretimini koyar.
Grup Yorum sadece albüm yapıp konser vermez.
Anadolu’yu diyar diyar gezip halk koroları kurar.
Sürekli yeni öğrenciler yetiştirir. Halkla birlikte üretir,
şarkılarında halkın sorunları ve sorunların çözümleri
vardır. Düzenin yaydığı umutsuzluk ve yozlaşmaya
karşı umudu ve devrimci değerleri temsil eder.

Grup Yorum’un şarkılarında halklarımızın yaşadığı
acılar, katliamlar, sömürü, açlık, deprem, yoksulluk
vardır. En acılı şarkılarını dinlerken bile öfke duyarsınız
bunları yaratanlara. Düzene öfke duyar ve emper-
yalizme ve faşizme karşı mücadele etmenin gerekliliğini
hissedersiniz. Halk olmanın onurunu yaşar, omuz
omuza halay çekerken; asla yalnız, çaresiz olmadı-
ğınızı bilirsiniz. Bütün coşkunuzla, yumruğunuz
havada slogan atarken dünyanın en güçlü, en cesur
insanı olursunuz ve tüm acıların hesabını sormak
istersiniz.

İşte böyle bir sanatçılık anlayışıdır yok edilmek
istenen. Faşizmin “terör” listesine Grup Yorum ele-
manlarını koyması, başlarına ödül koyarak araması,
ailelerini arayıp ölümle tehdit etmesi, tutsak almakla
yetinmeyip tecritle boğmaya çalışması bu nedenledir.

Halkın sanatçısı halktan beslenir, tutsak ederek,
aranır duruma düşürerek halkla bağını kesmeye
çalışıyor Yorum’un. Ancak başaramıyor, başara-
mayacak!

OHAL ilanıyla birlikte, çıkarılan Kanun Hükmündeki
Kararnameler (KHK), torba yasalarla bir yandan va-
tanımızın her karış toprağı, yeraltı-yerüstü zenginlikleri
daha çok peşkeş çekilerek emperyalizme bağımlılık
arttırıldı. Taşeronlaştırma, özelleştirmelerle emeği-
miz-alın terimiz tekellerin cebine daha çok akıtıldı.

KHK’larla görevden alınanların yerine AKP’lilerin
yakınları atandı, kayyum atanan belediyelerdeki
usulsüzlükler gizlenemiyor. Nereye elinizi atsanız
oradan fışkırır oldu; rüşvet, yolsuzluk, yozluk, ahlak-
sızlık... Yolsuzluklar sadece ayakkabı kutularıyla,
saatlerle, saraylarla sınırlı değildi, devletin her ka-
demesinde öyle aleni bir boyuta geldi ki Sayıştay ra-
porlarına dahi yansır oldu. Bu çürümüşlük AKP ik-
tidarına özgü değildir, faşist devletin karakteri-
dir.

SÜREKLİ FAŞİZMİN OLDUĞU
BİR ÜLKEDE TEK YOL,
SÜREKLİ DİRENİŞTİR!
Daha bir ay önce (4 Ekim) basılmıştı İdil Kültür

Merkezi, halkın sanatçıları tutsak edilmişti. Şimdi
yeniden kapılar kırıldı, duvarlar yıkıldı, kitaplıklar
devrildi ve kitaplar çiğnendi.

Halka düşman faşizm, halkın sanatına ve sanat-
çılarına da düşmandı elbet. 1,5 yıldır mahkemeye
bile çıkarmadan tecrite, tredmana, sürgün sevklere,
baskın aramalara, SEGBİS dayatmasına, işkencelere,
tedavi haklarının engellenmesine, tekli ringlere karşı
direniyor tutsak Yorumcular.

Tutuklamayı, mücadeleyi bitirmenin bir yolu olarak
gören faşizm; itirafçılaştırmaya çalışıyor, bunu ya-
pamadığında düzmece ‘gizli tanık’ beyanları uydu-
ruyor, komplolar kuruyor.

İdil Kültür Merkezi’ne baskın yapıldığı gün, arala-
rında Grup Yorum’un 1,5 yıldır tutsak olan üyelerinin
de bulunduğu, itirafçı Berk Ercan’ın iftiraları nedeniyle
yargılanan Halk Cepheliler’in duruşması vardı. Daha
önce SEGBİS dayatılarak savunma hakkı elinden
alınan Sultan Gökçek de o gün Çağlayan Adliyesi’ne
getirilecekti.

Enstrümanları verilmiyor, notalarına el konuyor,
kendi yaptıkları şarkıları dinlemeleri, albüm kapakları,
yayınların verilmesi engelleniyor. Aylarca ayakkabı,
pantolon, mont alamadılar. Telefonda tekmil vermeye
zorlanıyor, iletişim hakları engelleniyor, görüş hakları
gasp ediliyor. Her koşulda Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş büyüyerek sürüyor.

Şarkı söylemenin, dergi çıkarmanın, dernek aç-
manın, avukatlık yapmanın, mesleğini onurluca yap-
manın bedeli ödetiliyor. Depremde yıkılan çürük

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DEVRİMCİ SANATÇILIĞIN 32 YILDIR YÜRÜYEN,6



binalar nedeniyle canlarını yitirmiş Düzce halkını
diri diri mezara gömmek isteyen AKP’li beton firmasına
ceza kesen Alev Şahin’in ihraç edilmesi başka bir
şeyle açıklanamaz. Hiçbir şeyi halkın yararına ya-
pamazsınız diyorlar. İşkenceler, tutuklamalar, tecrit-
tredman uygulamaları, baskınlar; devrimcileri gizlilik
koşullarında çalışmaya zorluyor. Devrimcilere ille-
galite dışında bir seçenek bırakmayan faşizmin
kendisidir ve gizlilik suç değil haktır!

HİÇBİR BASKI, ZOR, KATLİAM,
İŞKENCE HALKIN MÜCADELESİNİ
DURDURAMAZ!
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ,
HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ!
Lenin, “Zorluk, olanaksızlık demek değildir. Önemli

olan yolun doğru seçildiğine inanmaktır. Bu inanç
mucizeler yaratabilecek devrimci enerjiyi, coşkuyu
yüz kez artırır.” (Seçme Eserler, Cilt 3) diyor. Bunca
baskıya, zorlu koşullara, kuşatmalara rağmen her
koşulda ayakta kalabilmek önemlidir. 

Fakat sadece ayakta kalabilmek, bocalamamak
yeterli değildir. Amacımız emin bir şekilde, düzenli
kulaçlarla karşı kıyıya varmayı bilmektir. İşte
halkın sanatçılarının, halkın avukatlarının, mimar ve
mühendislerinin, Dev-Gençliler’in yaptığı budur.

Hiçbir koşulda mücadeleyi büyütmekten, milyonları
örgütleme idealimizden, iktidar iddiamızdan vazgeç-
meyeceğiz. Üzerimizdeki kuşatma, baskılar ve bas-
kınlara rağmen “HEP İLERİ” ve “HALK” demeye,
halkın cephesini büyütmeye devam edeceğiz. 

“... İnanç duymadan, bir orduyu enerjik ve başarılı
biçimde bir araya toplamaktan ve onu sevk ve idare
etmekten söz edilemez.” (Lenin-Seçme Eserler, Cilt3
Sf 112). Biz değişime inanıyoruz; çünkü diyalektik
biliyoruz. Biz meşruluğumuza ve kazanacağımıza
inanıyoruz. Çünkü tarihin ve bilimin yasalarının
bizden yana olduğunu, en aşılmaz barikatın halkın
örgütlülüğü olduğunu biliyoruz. Haklılık ve meşruluk
silahıyla kazanacağımız kesindir.

Giap’tan öğrendik ki; “Güçlü olan güçsüz olanla,
modern olan ilkel olanla, maddi güç moral güçle”
yenilebilir. Devrimciler dünyanın en akıllı, zeki ve
ahlaklı insanlarıdır. Çünkü aklımız diyalektik mater-
yalizm, zekamız şehitlerimiz ve tutsaklarımız, ah-
lakımız moralimizdir. Şehitlerimizin yarattığı tarih,
“kurtuluşa kadar savaş” diyor. Yolumuza tuttukları ışık
sayesinde eminiz: MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ!

Bu inanç sayesinde, ne 19-22 Aralık Katliamıyla
devrimciliği bitirebildiler ne de 18 yıldır F Tiplerindeki
tecrit politikasıyla, hücrelerden kavgaya coşkulu ve
moralli koşmamızın önüne geçebildiler. Cepheliler,
devrim inancını büyütmüş olarak çıkıyorlar tecrit
hücrelerinden.

Baskı ve zorun arttığı dönemler, aynı zamanda

devrimciliğin sınandığı dönemlerdir. Kim gerçekte
halktan yana, kim halka karşı, kim ezenlerin kim ezi-
lenlerin ideolojisini taşıyor? İşte tüm bunları ortaya
çıkarır baskı ve direniş. Ve direndiğimiz için, halkımızı
“enerjik ve başarılı bir biçimde bir araya” getirebili-
yoruz.

İdeolojik ve fiziki kuşatmaların yoğunlaştığı sü-
reçlerde, çok daha net ortaya çıkıyor ki ne terör de-
magojileri, ne baskınlar kar etmiyor. Halk, kendi sa-
natçılarını, avukatlarını, kurumlarını, kamu emekçilerini,
gençliğini, dergisini daha çok sahipleniyor. Bugün
yaşadığımız tam da böyle bir süreçtir.

Sonuç olarak;
1- Olduğu yerde donup kalmış koşulları,
kendi şarkıları eşliğinde dans etmeye zorla-

malıyız. (Karl Marx)
Halkın şarkılarını yapan Grup Yorum, var olan

koşulları değişmeye zorladığı için bunca baskıyla
karşı karşıya. Sanat bir cephedir diyen Grup Yorum,
Sanat Cephesi’ni örgütlediği için tutsak. Ve her bas-
kının ardından dediğimiz gibi: “Siz Dağıtıp Kırdıkça
Biz Halkımızla Daha İyisini Ve Güzelini Yapacağız.”

2- En zorlu koşullar ve her türlü saldırı; ancak di-
renilerek püskütülebilir. Direnişleri büyütmeye ve bir-
leştirmeye devam edeceğiz.

3- “Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret
Kurtuluş mutlaka ellerimizde” Her baskının ar-

dından; “biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu
düşmanı ayırmakta”. Halkı örgütlemekte, kavgayı
büyütmekte daha cüretli olacağız. Cüret kişisel bir
yetenek değil “ben yapabilirim” inancı taşımaktır.

4- Halkın her kesimini faşizme karşı omuz omuza
birleştirecek, kurtuluş umudunu ve halkın cephesini
büyüteceğiz. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm müca-
delesi kazanacak!

BİZ KAZANACAĞIZ!

Sayı: 93 18 Kasım 2018
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İİşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi,
Ayten Öztürk Hakkında 

Lübnan Hükümeti’ne Suç Duyurusunda Bulundu

Beyrut’taki Türk Konsolosluğu’nda
Bir Kaşıkçı Operasyonu
Mücadeleci Ayten’e,
Ankara’daki Cezaevinde
Kimyasal Madde Enjekte Edildi
Khiam Merkezi; Lübnan Hüküme-

ti’nden, Türkiyeli muhalif Ayten Öz-
türk’ün kaçırılması ve Türkiye’ye teslim
edilmesi suçunun, Adalet Bakanı Selim
Jeriysati’den soruşturmasını talep edi-
yor.

Sayın Adalet Bakanı Selim Jeriy-
sati,

Sayın İçişleri Bakanı Nihat al-Maş-
nuk,

Sayın Emniyet Genel Müdürü Ab-
bas İbrahim,

Sayın İç Güvenlik Kuvvetleri Genel
Müdürü İmad Osman,

Sayın Genel Hakim ve Savcı Semir
Hammud.

Bize ulaşan bir bilgiye göre, 8 Mart
2018 tarihinde, Beyrut Havaalanı gü-
venliği, Türkiye vatandaşı ve aynı za-
manda muhalif olan Ayten Öztürk’ü
bir hafta boyunca gözaltında tuttu.
Sorgusunda, kendisinin Lübnan direnişinin yanında
olduğunu ve emperyalizme karşı olduğunu söylemesine
rağmen, Lübnan Emniyeti kendisini Türkiye Konso-
losluğu’na teslim etti. Konsolosluk sorgusunun ardından
kelepçeli ve gözleri bağlı olarak zorla Beyrut Havaa-
lanı’ndan Ankara’ya kaçırıldı.

Lübnan’ın, bir muhalifi Türkiye’ye teslim etmesi
İşkenceye Karşı Sözleşme’nin 3’üncü maddesine ay-
kırıdır, bariz bir ihlalidir. Madde: “Hiçbir devlet gözaltına
aldığı kişiyi, eğer hukuki problemi varsa ve işkenceye
uğrayacaksa, kişiyi zor durumda bırakacaksa başka
bir ülkeye sürgün ve iade edemez.” diyor.

Kaçırma süreci ve sorgulama, Lübnan Hükümeti’nin
ihlalidir.

Türkiye Hükümeti Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan
Konsolosluğu’ndaki sorgusunu ve öldürülmesini kınadı,

aynı şeyi kendi Beyrut Konsolosluğu’nda yaptı.
Lübnan Hükümeti ise, İşkenceye Karşı Sözleşme’de

var olan imzasını ve onayını ihlal etti. Sayın Ayten’in
kaçırılma olayına katkıda bulundu.

Refik Hariri Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan
bu skandal ve utanç verici olay bir açıdan Cemal Ka-
şıkçı’nın tasfiye edilmesi olayına benziyor. Tek fark
Ayten’in hala Ankara-Sincan Hapishanesi’nde hayatta
olması.

Kaçırılmasının ardından altı ay boyunca, elektrik
şoklarından fiziksel - psikolojik işkencelere, kimyasal
enjeksiyonları, kıyafetlerinin sıyrılması, tecavüz teh-
didi… bunun sonucunda vücudunun her yerinde
şişlikler ve yaralara maruz kaldı. Açlık grevi yaptı ve
yetkililer tarafından zorla beslendirilmeye çalışıldı.

Filistinli tutsakların, İsrail hapishane-
lerinde yaşadıkları gibi.

Ayten, yoldaşına gönderdiği mek-
tubunda diyor ki; “Onlar grevimi kırmaya
çalıştılar, bana biraz sıvı verdiler.
Kokulu yemekler koydular, kollarımı
ve bacaklarımı bağlayarak zorla serum
verdiler…”

Zorla beslenme, en kötü işkence
yöntemlerinden biridir ve ciddi sağlık
sorunlarına yol açar.

Lübnan Hükümeti, O’nun Türkiye
Hükümeti’ne teslim edilmesinde esas
sorumluluğu taşıyor. Teslim edilmesi
için hiçbir gerekçe yoktur. Onun iş-
kenceye maruz kalacağını biliyor. Ve
yargının hiçbir gerekçe yokken adam
kaçırma suçunu, yargı ilkelerini ve
suçluların bu suça ortak olmalarını
soruşturması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Yüksek Komisyonu; İşkenceye Karşı Komite’yi, Türkiye
Hükümeti’ne açlık grevi yapan ve ciddi sağlık sorunları
yaşayan Ayten’in trajik durumunu sormasını, soruş-
turmasını talep ediyoruz.

Ve tüm dünya, Türkiye tecrit hapishanelerinde bin-
lerce Kaşıkçı olayı gibi tutuklu olduğunu bilmesi ve
görmesi gerekiyor.

İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi, Türkiyeli
muhalif Ayten Öztürk’ün, Türkiye’ye teslim edilmesini,
kaçırılmasını şiddetle kınıyor. Ve Türkiye Hüküme-
ti’nden, Ayten gibi binlerce muhalifin serbest bırakıl-
masını talep ediyor.

Muhammed Safa
İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi Ge-

nel Sekreteri
11 Kasım 2018

Lübnan Khiam (İşkence Mağdurları Re-
habilitasyon Merkezi), Ayten Öztürk’ün
Kaçırılıp Türkiye’ye İade Edilmesi Ve

6 Ay Boyunca Kayıtsız Gözaltında Tutulup İşkence
Görmesine İlişkin Açıklama Yayınladı. Aynı Za-
manda Suç Duyurusunda Bulundu. Yapılan Suç
Duyurusunun Türkçe Çevirisini Yayınlıyoruz.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yüksel Direnişi, ikinci yılını geride bıraktı. İki
yıldır faşizmin tüm saldırılarına rağmen ara-
lıksız devam eden direniş, tek bir kişiyle

başladı. KESK başta olmak üzere tüm sendika ve
meslek odalarının “OHAL koşullarında direniş mi
olur?” diyerek direnişe sırt çevirmesine rağmen
başladı ve 2 yılı geride bıraktı.

Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi iken
açığa alınan Nuriye Gülmen, direnişe başlamadan
önce yaptığı çağrıda; “Yeni hikayeler yaratma sırası
bizde” demişti. Evet, sıra Nuriye’deydi.

O, kendisinden önce Elmas Yalçınlar’ın, Ayşenur
Şimşekler’in başlattıkları yürüyüşe devam edecekti.
9 Kasım 2016 tarihinde, Yüksel Caddesi İnsan Hakları
Anıtı önünde, İşimi Geri İstiyorum talebiyle direnişe
başladı. Nuriye tek başına çıktı alana. Ama aslında
yalnız değildi. Yanında Anadolu halklarının direniş
tarihi, KHK’larla açığa alınan binlerce kamu emekçisi
ve açlığa mahkum edilen Türkiye halklarının öfkesi
vardı.

AKP, OHAL ilan ettiği 21 Temmuz 2016’dan itibaren,
ülkeyi KHK’larla yönetmeye başladı. KHK (Kanun
Hükmünde Kararname), faşizmin halka saldırısına
geçirdiği yasal kılıfın adıydı. AKP yayınladığı KHK ile
bir gecede binlerce kamu emekçisini açığa aldı, ihraç
etti. Bunun anlamı binlerce insanın işsizliğe-açlığa
mahkum edilmesiydi. Faşizm kendisinden olmayan
kamu emekçilerine yaşam hakkı tanımıyordu. KESK
yönetimi ise bu süreci izlemekle yetiniyordu.

Nuriye bu süreci, direnişe başlamadan kısa süre
önce yaptığı açıklamada şöyle özetledi:

“AKP iktidarı ördüğü korku duvarlarının arasından
teslimiyet naraları atıyor. Tarihin sahnesinin ışıkları
giderek daha çok ve toplu halde bizi gösteriyor. Ara-
mızda konuşmaya, şikâyet etmeye, sahnenin orasına
burasına dağılmaya, gözlerimizi yakan ışıktan kaçmaya
çalıştıkça tarih sahnesinden siliniyoruz. Eğer, “biz
buradayız” diye haykırmazsak “teslim olun” çağrıları
kulaklarımızı sağır, üzerimizde par-
layan ışık gözlerimizi kör edecek,
daha çok kurban vermeye ve kurban
olmaya devam edeceğiz. Ellerimiz
yukarıda, ceplerimiz dışarıda terk
edeceğiz tarih sahnesini. Teslim ol-
manın utancı ve acısıyla.”

İnsan Hakları anıtında oturmaya
başladığı ilk günler her gün gözaltına
alındı. Yerlerde sürüklenerek, dayak
yiyerek, polisin sıktığı gazları soluyarak
sürekli ve sistematik işkence gördü
Nuriye.

Ve her gözaltından sonra, tekrar
oturma eylemine devam etti. Bu bir

irade savaşıydı. Bir tarafta haklı-meşru olan Nuriye,
diğer tarafta haksız ve gayrı meşru olan AKP iktidarı...
Kazanan Nuriye oldu; her gün yediği dayağa, soluduğu
gazlara rağmen direndi, vazgeçmedi.

Nuriye’nin direniş çağrısına ilk cevap Acun Öğret-
menden geldi. KHK ile açığa alınan Acun Karadağ,
okulunun önünde oturma eylemine başladı. Acun öğ-
retmenin “İşimi-Öğrencilerimi İstiyorum” döviziyle baş-
lattığı oturma eylemine polis saldırdı. Faşizm, saldırı-
sında sınır tanımıyordu: Acun Öğretmen öğrencilerinin
gözünün önünde yerlerde sürüklendi, tekmelendi,
gaz sıkıldı. Bu saldırı kesintisiz her gün yaşandı,
Acun Öğretmen her gün sıkılan gazlardan ve işken-
ceden kaynaklı kalp spazmı geçirdi.

Direniş çağrısına bir ses de Mardin’den geldi.
Mardin’de sınıf öğretmenliği yapan Esra-Semih Özakça
“Biz Kazanacağız” diyerek Nuriye’nin yanında yerlerini
aldılar. Tek bir insanla başlayan direniş, dalga dalga
yayıldı. İstanbul, Düzce, Malatya, Bodrum’da açığa
alınan, ihraç edilen kamu emekçileri direnişe başladılar.
Nuriye, her koşulda ve herkesin direnebileceğini gös-
termişti. Yüksel Caddesi artık bir mevziydi. Faşist
AKP iktidarına karşı direnişin mevzisiydi.

Yüksel Direnişçileri, direnişlerini açlık grevine dönüş-
türme kararı aldılar. Nuriye ve Semih 11 Mart’ta açlık
grevine başlayacaklarını açıkladılar. Ancak 9 Mart’ta
gözaltına alındılar. Faşizm açlık grevi direnişini engel-
lemek için onları gözaltına almıştı. Onlar, 9 Mart
2017’de açlık grevine gözaltında başlayarak cevap
verdiler bu saldırıya.

Gözaltından çıktıktan sonra İnsan Hakları anıtında
açlık grevine devam ettiler. Açlık grevine başladıktan
sonra defalarca gözaltına alınan Nuriye ve Semih’e
her gözaltında işkence yapıldı. Yüksel Direnişi boyunca
polis direnişçilere sokakta, ekip otosunda, hücrede
vb. her yerde işkence yaptı. İşkence artık kapalı
kapılar ardında, hücrede değil, sokakta, kameralar
önünde yapılıyordu.

Bu saldırıları ve meşru direnişi iz-
leyen halkımız direnişi sahiplendi.
Açlık greviyle birlikte, Anadolu’nun ve
dünyanın dört bir yanından değişik
biçimlerde sahiplendi halklarımız. Fa-
şizmin saldırıları, direnişi kıramadı.
Tam tersine öfkeyi biledi, sahiplenmeyi
artırdı.

Ülke içerisinde ve Avrupa’nın birçok
yerinde Nuriye-Semih için destek açlık
grevleri başladı. İhraç edilen kamu
emekçileri, AKP’nin zulmüne uğrayan
emekçiler İnsan Hakları Anıtı’nın önün-
de destek açlık grevi yapmaya baş-
ladılar. Yüksel bir okuldu artık, dire-

YÜKSEL DİRENİŞİ ÜÇÜNCÜ YILINA,  FAŞİZME VE TASFİYECİ SOLCULARA KARŞI MÜCADELEYİ
DİRENİŞLER MECLİSİ İLE DAHA GÜÇLENEREK GİRDİ

DİRENİŞ YENİ ZAFERLER YARATARAK SÜRÜYOR!
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nişin okuluydu. Direnişin kitleselleşmesi, halkın sa-
hiplenmesi iktidarı korkutuyordu. 

Yeni bir Haziran Ayaklanması’nın korkusuyla titreyen
oligarşi, arka arkaya direniş alanına saldırdı. 12 Mayıs
2017’de polis, alandaki herkesi gözaltına aldı. Destek
için getirilen çiçekler de dahil. Böylece dünya bir ilke
tanık oluyordu: “Çiçekler de gözaltına alındı!” Saldırı
sonrası alan hiç boş kalmadı. Direnişi sahiplenen
halk alanı doldurdu, ellerinde Nuriye’nin çok sevdiği
papatyalarla beraber.

Saldırı ve gözaltıların süreklileşmesi, sahiplenmeyi
de direnişi de büyüttü. Nuriye-Semih’in aileleri de di-
renişin bir parçası oldular. “Çocuklarımızın ölmesine
izin vermeyeceğiz” diyerek İnsan Hakları Anıtı’nda
oturma eylemi başlattılar. Direnişin 76. gününde
Nuriye-Semih gözaltına alındı ve tutuklandı. Nuri-
ye-Semih’in tutuklanması faşist AKP’nin çaresizliğidir.
Faşizm, direnişi kırmak için tutukladı; ancak onlar
direnişlerini içeriye taşıdılar.

İki kişiyle başlayan açlık grevi direnişi yaygınlaştı.
Önce Semih’in eşi Esra Özakça açlık grevine başladı.
Daha sonra direnişe destek olmak isteyen işçi, köylü,
işsiz, öğrenci vb. birçok insan destek açlık grevi yap-
maya başladı. HHB adına Engin Gökoğlu destek
açlık grevi yaptı.

- İki TAYAD’lı Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul
edilmesi için bedenini açlığa yatırdı. Mehmet Güvel
ve Feridun Osmanağaoğlu Nuriye ve Semih’le sonuna
kadar direndiler.

Hapishanede çok koyu bir tecrite, ışık-koku-ses
işkencesine tabi tutuldular. İhtiyaçları karşılanmadı,
refakatçı verilmedi ve tuvalet ihtiyaçlarını bile gardi-
yanın-jandarmanın önünde gidermeye zorlandılar.

Onlar her türlü dayatmaya karşı direndiler ve zorla
müdahale dahil her türlü saldırıyı boşa çıkardılar.
Mahkemelerinden iki gün önce Nuriye ve Semih’in
avukatlarına operasyon yapıldı. Halkın avukatları,
Nuriye ve Semih’in davasına 10 bin avukat katma
hedefiyle çalışıyorlardı çünkü.

Halkın Hukuk Bürosu basıldı, avukatlar tutuklandı.
Nuriye ve Semih’i avukatsız bırakmaktı hedefleri.
Yüzlerce avukat mahkemede Nuriye ve Semih’i sa-
hiplenerek cevap verdiler faşizme. Oligarşi baktığı
her yerde Nuriye ve Semih’i görüyordu. Ne operasyon,
ne terör demagojisi, ne İçişleri Bakanlığı’nın kitapçığı
işe yaramamıştı. Eylemler ve etkinlikler her yerde sü-
rüyordu.

Halkın direnişi sahiplenmesini engellemek için Nu-
riye-Semih isimleri yasaklandı, neredeyse bütün ey-
lemlere saldırı oldu. AKP, direnişçilerin isimlerini ya-
saklayınca, tüm yoksul mahallelerde duvarlar Nu-Se
yazılarıyla donatıldı. Halk, Nu-Se’yi direnişin ezop
adı yaptı.

AKP, kendinden önceki iktidarların izinden yürüdü.
Direnişi bitiremeyince yalan ve demagojiye sığındı.
Nuriye ve Semih’in açlık grevi yapmadıklarını, yemek
yediklerini söyledi Süleyman Soylu. Nuriye ve Semih’i

duruşmalara getirmeden yargılama yapmak istediler.
Direnişe karşı yaptıkları her saldırı kendilerini vuran
silaha dönüştü. Çünkü direniş bir kez halkın içerisinde
kök salmıştı.

8 Ocak 2018 tarihinde, Nuriye ve Semih’in açlığının
324. gününde, OHAL komisyonunda durumlarının
değerlendirilmesini kabul ettirmişlerdi ve açlık grevini
sonlandırdıklarını açıkladılar.

Direniş, 2 yılı geride bıraktı ve hala günde iki kez,
çoğunlukla 1 dakika bile sürmeyen eylemler için
yoğun işkence pahasına direnişi sürdürüyor direnişçiler.
Nuriye ve Semih başta olmak üzere tüm direnişçiler,
2 yıl içinde birçok zafer kazandılar. En başta bir
mevzi elde ettiler. Ve direniş nedeniyle AKP, ihraçlar
saldırısını istediği gibi etkili kullanamadı. OHAL ve
KHK’lar çok geniş kesimler tarafından gayrı meşru
görülmeye başlandı.

Direniş kendi içinde kurumlaştı, kendi yayınlarını
çıkarmaya, etkinliklerini örgütlemeye başladı. Yüksel
Okulu, Yüksel Gazetesi, Yüksel TV, piknik, aşure,
futbol turnuvası, seminerler, sergiler gibi sayısız
etkinlik düzenlendi. Düzce’de halkın direnişçi mimarı
Alev Şahin’in direnişi de Yüksel ile birlikte büyüdü,
gelişti. Ve ardından direnişler birleşerek Yüksel
Meclisi’ni kurdu.

Yüksel Direnişi, AKP’nin OHAL ilanıyla beraber
yerleştirmeye çalıştığı korku duvarlarını yıktı. Faşizmin
merkezinde direniş ateşi yakıldı. Yüksel Direnişi hala
İnsan Hakları Anıtı’nda devam ediyor.

Yüksel Direnişi’nin ardından başlayan parçalı di-
renişleri birleştirmek için DİRENİŞLER MECLİSİ ku-
ruldu. Ve meclisi genişletmek için çalışıyor direnişçiler.
Başka direnişlere omuz veriyor, güç taşıyor.

Direniş, ikinci yılını doldurdu. Direnişin içinde yer
almak şöyle dursun, direnişi karalamak, bitirmek için
her şeyi yapan KESK yönetimi, 15 Ekim 2018’de
Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı attı. Nuriye
ve Direnişler Meclisi çalışanlarına saldırdı. Direniş
yalnızca faşizme değil, tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali
olan reformizme karşı da sürüyor.

Direnişler Meclisi, faşizmin karşısında olan tüm
halka direnme çağrısı yapıyor: “Teslim olmanın
utancını ve acısını değil direnmenin onurunu ta-
şıyalım çocuklarımıza, gelecek kuşaklara!”

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Faşizm, katlettiği 707 PKK’linin cenazesini ai-
lelerine vermiyor.

Bu rakamı, geçtiğimiz ay Mezopotamya Yakınlarını
Kaybeden Aileler Yardımlaşma Derneği (MEYA-DER)
açıkladı. 

Faşizmin böyle bir politikası hep olmuştur. 

Katletmiş ve kaybetmiştir. 

Katletmiş ve cenazelerin sahiplenilmesini engellemek
istemiştir. 

Katletmiş ve katlettiklerini çoğu zaman yeri belirsiz
toplu mezarlara gömmüştür. 

Katletmiş ve cenazeleri kaçırarak gömmüştür. 

Katletmiş ve cenazeleri vermemiştir. 

707 rakamı, onlarca yıllık mücade içinde veril-
meyen cenazelerin sayısı değil, sadece iki yıl
içinde katledilip verilmeyen cenazelerin sayısıdır.

Meya-Der tarafından yapılan açıklamada, en çarpıcı
noktalar şunlardır: 

- “Kürt kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma
yasakları ve kırsal kesimlerde çatışmalarda şehit
düşmeleri ardından kimsesizler mezarlıklarında ve

morglarda bekletilen 442 cenaze ile Garzan Mezar-
lığı’ndan çıkarılan 265 cenaze, teşhis edilmediği
gerekçesiyle ailelerine verilmiyor.” 

- “Kürt kentlerinde 2015-2016 yıllarında ilan edilen
sokağa çıkma yasakları ve kırsal kesimlerde yaşanan
çatışmalarda şehit düşen yüzlerce Kürt gencinin ce-
nazesi, teşhis edilemediği gerekçesiyle ailelerine ve-
rilmedi.” 

- “Bu süreçte DNA testlerinin sonuçlanmadığı iddia
edilerek cenazeler, birçok kentte Kimsesizler Mezar-
lıklarında toprağa verildi.” (19/10/2018, MA, AMED) 

ANA SORU; BU GERÇEK KARŞISINDA
NE YAPILDIĞIDIR
Yukarıda açıklanan rakamlar çok çarpıcıdır. Ce-

nazeler, bizim en büyük değerlerimizdendir. Ve bu
rakamlar bize gösteriyor ki, bir halkın değerlerine
açık ve pervasız bir saldırı söz konusudur.

Ancak bu açıklamada ve bu açıklamadan sonraki
haftalarda da bu konuda bir politika geliştirildiğine
tanık olmadık. 

VERİLMEYEN 707 CENAZE VE
CENAZELERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR POLİTİKA

DİRENMEK BİR POLİTİKA OLDUĞU GİBİ, 
DİRENMEMEK DE BİR POLİTİKADIR.

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET;
SADECE CENAZELER İÇİN DEĞİL, 

HER KONUDA DİRENMEMEYİ
BİR ÇİZGİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR!

DİRENMEMEK;
AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE İŞBİRLİĞİNİN 
VE AKP FAŞİZMİYLE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİNİN SONUCUDUR.

CENAZELERİ SAHİPLENMEMEK;
TESLİMİYETÇİLİĞİN VE TASFİYECİLİĞİN SONUCUDUR.

ÇAĞRIMIZDIR:
CENAZELERİNİZİ FAŞİZMİN ELİNDE BIRAKMAYIN! 

CENAZELERİNİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
EN BAŞTA SİZİ KATLEDENLERLE UZLAŞMAKTAN VE

İŞBİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN!

Sayı: 93 18 Kasım 2018
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“707 cenazemiz verilmiyor” diye bir açıklama ya-
pılıyor ve sanki çok sıradan bir şeyden söz edilmiş
gibi, konu bir daha gündeme bile getirilmiyor.

Haberdeki şu ayrıntıya da bir kez daha dikkat
çekmek istiyoruz: 

“251 cenaze bekletiliyor”... 
“Kimsesizler mezarlığına defnedilenlerin yanı

sıra çok sayıda cenaze de farklı kentlerde bulunan
morglarda bekletiliyor.”

Burada da soru yine aynıdır. 
Bunun karşısında ne yapılıyor? 
251 cenaze morglarda bekletiliyor; hiçbir halk, ce-

nazenin bu kadar uzun süre bekletilmesi hiçbir açıdan
kabul edilemez. 

251 cenazenin ailesi, bunu kabul etmek zorunda
bırakılıyor. 

251 aileyi bu durumda bırakan, direnmeme poli-
tikasıdır.

707 cenazenin ailesi içinde, cenazesi için direnecek
tek bir aile bile yok mudur? Kuşku yok ki biri de
vardır, daha fazlası da. 

Onu ortaya çıkaracak olan, doğru politikadır.
Onu ortaya çıkaracak olan, DİRENME ÇİZGİSİDİR.
Olmayan budur.

Sorun, Kürt halkında cenazeleri için direnecek
kimsenin çıkmaması değil; o direnişi yapacak, o
direnişe önderlik edecek bir politikanın olmamasıdır.

DİRENMEMEK, SADECE VERİLMEYEN
CENAZELERLE SINIRLI DEĞİLDİR 
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET,
DİRENMEMEYİ BİR POLİTİKAYA
DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR
Sorun sadece cenazelerle sınırlı değildir. 
HDP’nin elindeki belediyelere kayyum atanması

karşısında direnmemek, bütün belediyeleri direnişsiz
faşizme teslim etmek... 

Mahkemelerde SEGBİS’e direnmemek... 
Hapishanelerde yaptırımlara direnmemek... 
OHAL tarafından işten atılmalara karşı direnme-

mek... 
Sokağa çıkma yasaklarına karşı direnmemek... 
Milletvekillerinin tutuklanmasına karşı direnmemek... 
Bunlar, birbirinden bağımsız değildir ve aynı poli-

tikanın KAÇINILMAZ sonuçlarıdır. 
Bu sonucu yaratan, uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çiz-

gisidir. 
Bu sonucu yaratan, Amerikan emperyalizmiyle

işbirliği ve AKP faşizmiyle işbirliği beklentisidir. 
MEYA-DER’in açıklamasında belirtildiği gibi, 16

Ağustos 2015’ten 1 Haziran 2017’ye kadar 10 il ve
43 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen 218 kez
süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan
edilmiştir. 

Peki sokağa çıkma yasakları konusunda PKK’nin,
HDP’nin bir politikası var mıdır, bunlara karşı bir pro-
testo, bir direniş geliştirilmiş midir? 

Bunun cevabı da HAYIR’dır. 
Kopkoyu bir teslimiyet ve tasfiye çizgisinin diren-

memeyi adeta “mutlak” bir çizgiye dönüştürdüğünü,
Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de kuşatılan binlerce
insan katledilirken en açık haliyle gördük. 

Hendeklerin kazılması politikasının sahibi olan
PKK katliamı seyretti. 

HDP katliamı seyretti. 
Bodrumlarda kuşatılanların gün gün ölümünü

seyretti.
İnsanların diri diri bodrumlara hapsedilip ardından

katledilmesi karşısında bir direnme politikası geliştir-
meyen Kürt milliyetçi hareketin, ölüler-cenazeler
için bir direnme geliştirmesini beklemek, hiç ger-
çekçi değildir.

BEKLEMECİLİK, UZLAŞMACILIK 
YA DA DİRENEREK
ZAFERLER KAZANMAK; 
BİRİNCİSİ KÜRT MİLLİYETÇİ
HAREKETİN, 
İKİNCİSİ DEVRİMCİ HAREKETİN
GERÇEĞİDİR 
Faşizm, cenazelerimizi ilk kez vermemezlik etmiyor.

Bu, Kürt milliyetçi hareketin de, devrimci hareketin
de defalarca yaşadığı bir olgudur. 

Yüzlerce insanımız gözaltına alınıp kaybedilmiştir.
Gerillalar katledilmiş ve toplu mezarlara atılmıştır.
Şehirlerde katledilen savaşçıların cenazeleri verilmek
istenmemiştir. 

Faşizmin bu politikasıyla en fazla yüz yüze gelen
Kürt milliyetçi ha-
reket, bu konuda
genel olarak uz-
laşmacı bir po-
litika izlemiştir. 

Devrimci ha-
reket ise bu ko-
nuda birçok di-
reniş yaratmış,
bu direnişleri de
çoğunlukla za-

Garzan Mezarlığı

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sayı: 83 9 Eylül 2018

ferle sonuçlandır-
mıştır.

PKK’nin katle-
dilip toplu mezar-
lara gömülen yüz-
lerce gerillası var-
dır. 

Ama bir Ali Yıl-
dız direnişi gibi bir
direnişi yoktur. 

Ali Yıldız, katle-
dilip TOPLU MEZA-
RA gömülen bir Cep-

he gerillasıdır. Yeri kabaca tespit edildiği anda, Dersim’de
bir direniş başlatıldı. Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıldız,
2011 yılının Haziran’ında KARDEŞİNİN KEMİKLERİNİ
ALABİLMEK İÇİN ÖLÜME YATTI. Bütün Halk Cephesi,
bu direnişin zaferi için seferber oldu. 

Ve ülkemizde ilk kez, bir toplu mezar resmi
olarak açtırıldı. Ali Yıldız’ın kemikleri faşizmin
elinde bırakılmadı.

O günden sonra da halen Kürt milliyetçi hareketin
toplu mezarlardaki gerilla şehitleri için bir direniş ge-
liştirdiğine tanık olunmamıştır. 

Bu direnişten yıllar sonra, DHKC gerillaları bom-
balanıp bir sığınakta kül edildiler. Şehitlerimizin
kemiğini de, külünü de bırakmadık düşmanın eline. 

Bu kez, katledilen gerillalardan Murat ve Çayan
Gün’ün babası Kemal Gün, Dersim’in orta yerinde di-
renişe geçti. Tüm gerillaların kemikleri için direndi.
“Tek bir kemik parçası dahi kalmışsa bulacağız,
alacağız” dedik. 

Katledilen 11 gerilladan kalan bir avuç kemik için
yapılan bu direniş, Cephe’nin politikalarının bir sonu-
cuydu. 165 parça kemik için verdiğimiz mücadelede,
bir savaşa dönüştü.

Sonuçta, zafer bizimdi. Zafer cenazelerimizi düşmanın
eline bırakmamaktı. Türkiye tarihinde ilk kez, bombalanıp,
yakılıp yıkılan bir sığınak, resmi olarak açıldı. Şehit-
lerimizin kemiklerini teslim aldık. 

CENAZELERİMİZİ FAŞİZMİN ELİNDE
BIRAKMAMANIN TEK YOLU,
DİRENİŞTİR!
Yıl 1995... Komutan Sibel Yalçın, önce bir işkenceciyi

cezalandırdı, ardından kuşatıldığında yüzlerce işken-
cecinin karşısında çatışarak, direnerek şehit düştü.
Hem cezalandırma, hem Sibel Yalçın’ın direnişi halkta,
devrimcilerde büyük bir coşku yarattı. 

Düşman bu direnişin coşkusunun Sibel Yalçın’ın
cenazesine de taşınacağını bildiğinden bunu engel-
lemeye çalıştı. Cenazeyi vermedi. 

İşte düşmanın bu politikası karşısında geliştirilen
direniş, hem düşmanın cenazeler politikasını, hem
da bu politikanın nasıl bozulacağını gösteren en
somut örneklerden biridir. 

Cenazenin verilmemesi üzerine 11 Haziran’da her
yaştan, her meslekten yüzlerce insan, Komutan Sibel’i
sahiplenmek için cenaze evinin bulunduğu Yenibos-
na’daki Yeşilkent Sitesi’ne aktı. Sibel’in ailesinin evinin
balkonuna “Cenazemizi Vermiyorlar” pankartı ası-
lırken sokak boyunca kortej halinde oturan insanların
ellerinde Komutan Sibel Yalçın’ın resimleri dalgalanı-
yordu. CENAZEMİZ İÇİN DİRENİŞ BAŞLAMIŞTI!

Sibel’in cenazesi ne olursa olsun alınacaktı. O
gün akşam üzeri yeterli araç ayarlanarak Adli Tıp’a
doğru yaklaşık 40 otobüs ve minibüsten oluşan bir
konvoyla yola çıkıldı. Yollara kurulan polis barikatlarına,
bütün çabalarına rağmen konvoyun Adli Tıp’a gitmesi
engellenemedi. Adli Tıp’tan “cenazenizi yarın alacak-
sınız” denmesi üzerine konvoy tekrar Yenibosna’ya
döndü. Bir süre sonra dağılmadan gece taziye evi
önünde kalınacağı açıklandı. Direnişe cenaze alı-
nıncaya kadar ara verilmeyecekti.

Sokağın her iki tarafı Cepheliler tarafından tutuldu.
Herhangi bir saldırıya karşı taşlar toplanarak, sokak
kenarlarına yığıldı. 

Ertesi gün cenaze yine verilmeyince cenaze evinin
penceresine “Cenazemizi Vermiyorlar” pankartı yeniden
asıldı. “Cenazemizi Alacağız” kararlılığı vardı. Böylece
6 gün, gece ve gündüz sürecek direniş başlamış
oldu. Sibel’in ailesi ve avukatları 12 Haziran’da yeni
bir basın açıklaması yaptılar. Sokakta yeniden kortej
oluşturuldu.

Sibel’in resimleri elden ele dolaşırken balkondan
yeni bir pankart asıldı: “16’sında Direnişçi 18’inde
Kahraman Sibel Yalçın”... Ve sonra bir pankart
daha: Sibel Yalçın’ın evine 6-7 metre büyüklüğünde
“DHKC” pankartı asılıyor. Orada bulunan diğer
devrimci gruplar da pankartlarını asıyorlar. 

Direniş Yenibosna’yı da aşarak DHKC savaşçılarının
eylemleriyle düşmandan hesap sormaya dönüştü. 10
Haziran’da DHKC gerillaları Dersim’in Hozat ilçesine
bağlı Çağlarca nahiyesi Jandarma Karakolu’na Ayşenur
Şimşek ve diğer “kaybedilip” katledilenlerin hesabının
sorulması ve Sibel Yalçın’ın katledilmesini protesto
amacıyla bir baskın düzenlediler.

Okmeydanı’nda sivil polise ait bir bilardo salonu
molotoflanarak tahrip edildi. 12 Haziran’da DHKC Sezgin
Engin Silahlı Propaganda Birliği savaşçıları, Göztepe’de
sivil polisleri taşıyan çevik kuvvet otosuna karşı eylem
düzenlediler. Gazi Zabıta Karakolu molotoflandı. 

12 Haziran’da CHP Şişli İlçe Binası Devrimci Halk
Güçleri tarafından işgal edildi. 

Bu eylemler taziye evi önündeki direnişi güçlendirdi.
Direnişteki kitlenin coşkusuna coşku kattı. 13 Haziran’da
polisin panzerler ve çevik otolarıyla direniş bölgesine
yöneldiğinin öğrenilmesi üzerine barikatlar daha da güç-
lendirildi. Ancak düşman saldırmaya cesaret edemedi
ve Vali yardımcısı görüşme talebinde bulundu. Görüşmede
cenazenin Alibeyköy Mezarlığı’na gömülmesi kabul edi-
lerek, direniş zaferle sonuçlandırıldı.

(Sürecek)
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Barkın’ı arıyormuş halk düşmanları
“Bulacağız” diyormuş. 

Bulamazsınız! 
Çünkü siz halk düşmanısınız, 

Barkın halkın avukatı. 
Halkın avukatları her yerdedir.

Her evde, her işyerinde, 
fabrika önlerinde, meydanlarda...

Özcesi;
halkın bağrındadır halkın avukatları. 

İşte bu yüzden 
HALKIN AVUKATLARI
TESLİM ALINAMAZ!

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: Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

15
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Avukat Aytaç Ünsal, tutuklu bulunduğu Bur-
haniye Cezaevinden Bianet’e yazdığı mek-
tubunda, kendisini değil, müvekkilinin başına

gelenleri anlattı.
Müvekkili Cemil Kurt ile aynı hapishaneye, evinden

ve davasının görüldüğü İstanbul’dan yaklaşık 500 ki-
lometre uzaktaki Balıkesir’de olduğu için “memnun”,
çünkü bu şekilde müvekkiline tutukluyken de yardım
edebildiğini söylüyor:

“Cemil benim hem müvekkilim hem hücre arkada-
şım. Okmeydanı’ndaki Gençlik Federasyonu bina-
sında gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken Emniyet
Müdürlüğü’nde kendisiyle görüştüm, operasyon tuta-
nağında, binaya baskın yapılmasının sebebi olarak,
‘binaya zararlı madde sokulduğuna dair’ isimsiz bir
ihbar olduğu ifade ediliyordu. Aradan 2,5 yıl geçti, bu
‘ihbar’ hala isimsiz…”

“Soruşturma davaya dönüştü, bu arada ben de tu-
tuklandım. Cemil’e hapishanede hukuki destek, avu-
katlık hizmeti vermeye devam ettim.”

“Önce uzağa götürüldü, sonra uzaklık bahane
edildi”

Ünsal mektubunda, Cemil Kurt’un yargı sürecini
de şöyle anlattı:

“Yargılandığı dosya İstanbul’da olmasına rağmen
– benim gibi – o da Burhaniye’ye getirilmiş. Sonra da
aradaki mesafe gerekçe gösterilerek (bahane edilerek)
duruşmalara götürülmedi.

“İlk duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile ifade vermesine hükmedildi. Cemil de
bunu kabul etmediğini, fiziken mahkemede bulunmak
istediğini söyledi. Mahkeme kabul etmedi.

“SEGBİS birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü du-
ruşmalarda arızalandı. Beşinci duruşmada hiç çalış-
madı, SEGBİS bağlanmadı. Ama mahkeme yılmadı,
altıncı duruşmada da yine SEGBİS’le ifade alınmasına
karar verdi. Cemil savunma hakkını kullanamadı.

Tanık diye gelen polis olaya “tanık” olmamış.
“Yargılama sürecinde deliller de araştırılmadı. Mah-

keme baskına katılan polisleri tanık olarak dinlemek
istedi, her duruşma Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazdı.
Emniyet cevap vermedi. Mahkeme son duruşmada
tanık çağırma müzekkeresine suç duyurusu ihtarını
da ekleyince yanıt geldi.

“Ama duruşmaya tanık sıfatıyla gelen polisin adının
olay yeri tutanağında olmadığı anlaşıldı. Polis de
hiçbir şey söyleyemedi zaten. Mahkeme de tanık
dinlemekten vazgeçti.

“Yani Cemil hiçbir delil olmadan, sadece baskının
yapıldığı gün binada bulunduğu için 29 Şubat 2016’dan

beri tutuklu.”

“Terörist tuğlalarla
yapılmış örgütlü duvar-
lar”

“Cemil’in tutuklanma
sebebinin sadece binada
bulunmasıyla ilgili olduğu
savcılık mütalaasında da
kabul ediliyor.

“Mütalaada yer alan
ifadelerden bazıları şöyle:
‘Sözkonusu binaya giren
herhangi biri tarafından, binanın örgüt tarafından kul-
landığının anlaşılabilecek durumda olduğu…’; ‘Dışa-
rıdan örgüt yeri olduğu anlaşılabilecek binalar…’

“Nasıl ola ki? Savcılık, ‘terörist tuğlalarla yapılmış
terörist duvarları’, binanın kapısının çelik olmasıyla açık-
lamış. Anlaşılan bina kapısını çelikle güçlendirmek orayı
‘örgüt yeri’ haline getiriyor. Polisin burada bulduğu
kişiler de otomatik olarak örgüt üyesi oluyor.

“Peki savcı bunu gördü mü? Olay yerinde keşif
yaptı mı? Hayır. Nasıl bu kadar emin olabiliyor? Polis
öyle diyorsa doğrudur diye düşünüyor herhalde...
Dosyada Cemil’e yöneltilen tek bir somut suçlama
yok. Çürüteceği tek delil, ‘terörist tuğlalar ve örgütlü
duvarlardan’ ibaret.”

Aytaç Ünsal, hapishanede avukatlığını yapmaya
devam ettiği dosyayı böyle anlattı. Şu anda bu davaya
ilişkin savunmasını hazırlayan Ünsal, avukatlığı ha-
pishane hücresinden yapmayı sürdüreceğini ifade
ediyor, “Biz çok iyiyiz. Her koşulda adalet mücadelemizi
sürdüreceğiz” diyor.

Ne olmuştu?
Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk

Bürosu’nun avukatlardan 17’si, bir yıl tutuklu kal-
dıktan sonra 10 Eylül 2018’de mahkeme karşısına
çıktı, hepsi 14 Eylül’deki duruşmada tahliye edildi,
15 Eylül’de hapishaneden bırakıldılar. Ancak savcı
tahliyelerine itiraz etti ve mahkeme ertesi gün 12
avukat hakkında tutuklamaya dönük yakalama
kararı çıkardı.

Tekrar Tutuklanan Avukatlar Şu Hapishanelerde:
Selçuk Kozağaçlı ve Behiç Aşçı Silivri, Aycan
Çiçek Düzce, Ahmet Mandacı Edirne, Aytaç Ünsal
ve Naim Feyzullah Eminoğlu Burhaniye, Engin
Gökoğlu Tekirdağ, Buket Yılmaz Ankara’daki
Sincan Cezaevinde.

12’si tutuklu toplam 20 avukatın İstanbul 37. Ağır
Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın gelecek
duruşması, 3-7 Aralık’ta Silivri Cezaevindeki 3
No’lu Duruşma Salonu’nda olacak.

HAPİSHANE HÜCRESİNDE “AVUKATLIK HİZMETİ”
Tutuklu Avukat Aytaç Ünsal, Müvekkiliyle aynı hapishanede olduğu için “Kendini şanslı

hissediyor”: “SEGBİS ilk dört duruşmada arızalandı, beşincide hiç çalışmadı.
Tanık diye getirilen polisin de olaya tanık olmadığı anlaşıldı.”

Ayça Söylemez’in, 8 Kasım 2018 tarihinde
Bianet’te Yayınlanan Yazısıdır.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sabahat KARATAŞ, bir devrimci. En temel
özelliklerinden biri, onunla ilgili açıklamanın
başlığındaki şu cümlededir: 

“14 YILI YERALTINDA GEÇEN, BAŞARILARLA
DOLU 22 YILLIK DEVRİMCİ YAŞAM.” 

İllegalitede 14 yıl. 
İllegalite onun yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır

bu yıllar boyunca. 
Onun illegalitedeki yaşamının ana noktalarını aktar-

madan önce, kim olduğuna dair kısa bir bilgi verelim:

Sabahat Karataş, 17 Nisan 1992’de, İstanbul Çif-
tehavuzlar’da kuşatıldığı evde, yoldaşları Eda Yüksel
ve Taşkın Usta ile birlikte, tarihsel
bir direniş yaratarak şehit düştü. 

Sabo, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde
okudu.

1976’ya kadar İYÖKD (İstanbul
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği) için-
de çalıştı. Bu dönemde Dev-Genç
içindeki çalışmasının yanısıra, işçilerin
örgütlenmesinde de yer aldı ve fab-
rikalarda çalıştı. 1976’da DKD’nin,
Devrimci Kadınlar Derneği’nin kuru-
luşunda yer aldı. Bu dönemde kısa
bir süre öğretmenlik de yaptı. Gece-
kondularda emekçi kadınların örgüt-
lenmesi çalışmalarını yürüttü. 

Bütün bu çalışmalar içinde hayatı
tanıdı, alanları tanıdı, insanları tanıdı ve bu tecrübeler,
sonraki uzun illegalite yıllarında onun en büyük yar-
dımcılarından biriydi. 

CUNTANIN KANITLADIĞI: 
İLLEGALİTEDE YOKSAN,
YOKSUN DEMEKTİR! 
Sabo, Devrimci Sol’un oluşumuyla birlikte yeraltı

örgütlenmesine geçti; yıl 1978’di. Bu dönemden sonra
“Sabo” artık örnek bir yeraltı elemanıydı.

12 Eylül 1980’de ülkemizde yeni bir dönem başladı;
askeri faşist cunta yönetime el koydu. Bu dönemde
yasal, legal örgütlenme ve mücadelenin koşulları ta-
mamen ortadan kalkmıştı. 

Faşizmle yönetilen bir ülkede, illegalitesi olmayan
bir örgütün yaşayamayacağı cunta koşullarında bir

kez daha kanıtlandı. Var olmak, illegalitede var olmakla
eş anlamlıydı. 

İllegal bir örgütlenmesi olmayan bir örgüt, yok de-
mekti. 

İLLEGALİTE DİRENMEK İSTEYEN
HERKES İÇİN ZORUNLULUKTUR 
İllegalitenin sadece devrimci bir örgüt için değil,

yasal legal partiler, aydınlar için de günü geldiğinde
başvurulması gereken bir araç ve yöntem olduğu o
günün koşullarında çok açıktı. 

Ülkemizdeki aydınlar ve legal partiler, bunu yapa-
madılar. Çoğu yapmaya da çalışmadı. 

Mesela DİSK yöneticileri, eğer ki
sınıf sendikacılığını, devrimci sendi-
kacılığı savunuyorlarsa, yapmaları
gereken illegaliteye geçip işçi sınıfının
mücadelesini örgütlemeleriydi. Ama
öyle yapmadılar.

İşçi sınıfının sendikal örgütlen-
mesini illegal olarak sürdürmek, di-
renişler örgütlemek yerine, bir kısmı
ellerinde valizleriyle teslim oldular.
Bir kısmı da ülkeden kaçtı. İllegal bir
yaşamı göze alamadılar.

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde
de vurguladığımız gibi; devrimci ol-
mak, sendikacı olmak, o günün ko-
şullarında en başta illegal olmayı

göze almakla ve bunu başarabilmekle mümkündü. 
Aynı şey, TÖB-DER (İlerici Öğretmen Sendikası)

gibi demokratik kurumlar veya TİP (Türkiye İşçi
Partisi), TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi) gibi legal
partiler ve tüm diğer siyasi hareketler için de geçerliydi. 

İllegal yaşamı göze alamazsanız, değil devrimci,
bir sendikacı, bir aydın bile olamazsınız. Devrimci
olma, sendikacı olma, aydın olma işlevini yerine geti-
remezsiniz. 

Bu dönemde, kısa zaman dilimleri için saklanma
çabaları dışında, aydınlarımız da illegal bir yaşam
tercihi yapmadılar. Oysa illegalite tercihi sadece sak-
lanmakla sınırlı değildir. Saklanmak, birçokları için
bir tercihten çok, bir zorunluluk olmuştur. Sadece
saklanmakla sınırlı bir illegalite, kendini korumayı
esas alır.
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22 yıl hiç yakalanmayan,
Bunun 14 yılını illegalitede geçiren bir devrimci, 
İLLEGALİTEDE ÖRNEK BİR DEVRİMCİ YAŞAM: 

SABAHAT KARATAŞ

Gizlilik Suç Değil HAKTIR! 7. BÖLÜM

Sayı: 93 18 Kasım 2018



Ancak burada ortaya koyduğumuz illegalite anla-
yışında, sadece SAKLANMAK değil, illegalite koşul-
larında mücadeleyi örgütlemek vardır. 

Bırakalım aydınları, silahlı mücadeleyi savunduğunu
söyleyen siyasi hareketlerin birçoğu da illegalite an-
layışından, tercihinden uzaktı. 

Devrimci Sol’un cunta koşullarındaki illegalitesi
işte bu anlamda diğer siyasi hareketlerin illegaliteyi
ele alışından farklı olmuştur. 

Devrimci Sol, cunta koşullarında mücadelesini,
örgütlülüğünü ve silahlı eylemlerini sürdürebildi. Bunu,
asgari anlamda bir illegal örgütlenmeye sahip olmasının
sonucunda yapabilmişti.

Cunta koşullarında örgütlenmeyi ve eylemleri sür-
dürmek, özellikle Sabo gibi yer altı konusunda önceki
yıllardan asgari de olsa bir deneyim kazanabilmiş
kadrolarla mümkün olabilmişti. 

İLLEGALİTE, OLMAZLARI OLURA
ÇEVİRME SANATIDIR!
Geri çekilme, karamsarlık, bireysel kaygılar Sabo’dan

uzaktı. 
İllegalitede giderek ustalaştı. Cunta koşullarında

örgütlenmeyi sürdürdü. Bunun sonucunda 1982 ya-
zından itibaren sorumlulukları artmaya başladı ve
1983 başlarında Devrimci Sol Merkez Komitesine
seçildi. 

“Neden Sabahat Karataş?” sorusunun cevaplarından
biri, onun illegalitedeki ısrarı, kararlılığı, disiplini, us-
talığıdır. 

12 Eylül dönemi, mücadelenin olanaksızlıklar içinde
yürütülmek zorunda olduğu bir dönemdi. İllegalite
koşullarında olanaksızlıklar ve olmazlar, daha da kat-
lanıyordu. Ama Sabo mücadelenin o koşullarda sür-
dürebileceğini kendi pratiğiyle çevresine gösterdi ve
öğretti. 

Yoldaşları o döneme dair şunları anlatırlar örneğin: 

“Sağlığı iyi değildi Sabo’nun, ağır sağlık sorunları
vardı. Ama o, bunları hiç dikkate almadan, var olan
tüm enerjisini sonuna kadar mücadelenin geliştirilmesi
için kullandı. Öyle ki, sokaklarda bayıldığı günler
oldu, ama o, bir tek gün bile “dinleneyim” demedi,
“hastayım” demedi. 

... Devrimcilik dışında bir yaşamı yoktu ve dev-
rimciliği içselleştiren bir yeraltı örgütünde ciddiyetin
en gerekli özellik olduğunu üst boyutta kavrayan
bir devrimciydi.”

Örgütlenme amacıyla çalıştığı fabrikalardan biri,
kalem üreten Scrikss fabrikasıydı. İşe girerken pat-
ronların dikkatini çekmemek için üniversite okuduğunu
söylemek yerine, “İlkokul 3’ten terk ettim” demek zo-
runda kalmıştı. İllegalite onun çalışmasının birçok
yönünü belirliyordu. 

Annesi o dönemi şöyle anlatmıştı daha sonra:

İLLEGALİTEDE YOKLUKLAR..
MUTEVAZİLİK... DİKKAT... BİR TERCİH... 
Bir kadın yoldaşı anlatıyor: 

“Sabo ile daha sonra 83’teki büyük darbeden
sonra karşılaştım, bu karşılaşmadan sonra uzun
yıllar beraber çalıştık. 

‘83 operasyonunda altmıştan fazla arkadaşımız
tutsak düşmüş, bunlarla beraber lojistik destek vb.
pek çok şey polisin eline geçmişti. Biz de kılpayı
kurtulmuştuk. Operasyonla ilişkisi olabilecek hiç
kimseye gitmiyorduk, ev para ilişkisi hemen hiçbir
şeyimiz yoktu, buna rağmen ben hareket kısa bir
süre sonra müdahale eder, çözer diye düşünüyor-
dum... Sabo o dönemdeki durumumuzu bana yıllar
sonra anlattığında hem şaşırdım hem de üzüldüm;
üzüldüm çünkü ona daha fazla destek olmak isterdim. 

Sabo hareketin zor durumda olduğunu, olanakları
bizim yaratmamız gerektiğini vb. söylüyor, var olan
sorunları paylaşıyordu. Sabo o dönem hareketin so-
rumluluğunu üstlenmesine rağmen oldukça mütevazi
ve soğukkanlı idi. O dönem yıllarca çalıştık ama ben
onu alan sorumlumuz sanıyordum, konumunu his-
settirecek hiçbir konuşması olmadı. Sakindi, soğuk-
kanlıydı, en zor işleri bile dünyanın en doğal işiymiş
gibi yapardı. Yanında sürekli poşet taşıyordu. O gün-
lerde hepimizde bir poşet vardı. Neredeyse ayrılmaz
bir parçamızdı. Kalacak yerimiz olmadığından zorunlu
ihtiyaçlarımızı elbise ve benzerini yanımızda taşıyorduk.
Bu nedenle ben özel eşyalarını taşıyor diye düşünü-
yordum. Daha sonra bir gün poşette örgütsel döküman,
rapor, silah vb. bulunduğunu öğrendim. O’nun da ka-
lacak yeri olmadığı ve onları bırakacak bir yeri olma-
dığından sürekli yanında taşıyordu.” 

*** 
“Çok dikkatliydi. Şunu söyleyebilirim, beraber

çalıştığımız yıllar boyunca, hasta olduğu dönemler
de dahil, onun dalgın olduğuna tanık olmadım.
İstisna dahi olsa hiçbir şey, hiçbir ayrıntı onun gö-
zünden kaçmazdı. Hiçbir şeyi unutmazdı, uzun yıllar
yakalanmamasının nedeni bir yanıyla da budur.” 

*** 

“12 Temmuz operasyonu olmuştu. Operasyonun
olduğu gün ben Sabo’nun yerleştirdiği bir evde kalı-
yordum. Operasyonun şaşkınlığı ve telaşı ile sabah
kalktığımızda bakkala giderek gazetelerden aldık.
Birkaç saat sonra Sabo eve geldi. Eve girer girmez
gazeteleri fark etti. Her zaman eve burjuva basından
bir gazete alıyorduk, o sabah altı yedi gazete
alınmıştı. Sabo nereden aldığımızı sordu, biz aldığımız
yeri tarif ettik ve tabii hemen eleştirildik. Operasyonu
merak ettik diye açıklamaya çalışıyorduk, ama Sabo
dinlemedi. Korkunç bir şekilde sinirlenmişti. Bu kadar
sinirlenmesinin nedeni bizim bile bile bu hatayı yap-
mamız, operasyondan sonra daha dikkatli olmamız
gerekirken duygularımızla hareket etmemiz, ilke-
sizliğimizdi.”
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“Çalıştığı süre boyunca, elleri kalem yapmaktan
yara içinde kalıyordu. Sabahat o fabrikadan, ar-
kasında mücadeleye kazandırdığı işçileri bırakarak
ayrılmıştı.” 

İLLEGALİTE SOKAKTIR!
Sabo’ya ilişkin anlatımlardan devam edelim: 
“İstanbul’un gecekondu emekçileri onu çok iyi

tanırdı. Sabo onlar için fedakar, çalışkan bir devrimci,
teklifsiz gelen bir dosttu. Bir gece bir yoldaşının evin-
deyse, ertesi gece bir gecekonduda siyasi gelişmeleri
onların anlayacağı bir şekilde konuşan, onlardan biri
olan dostları, yoldaşları olurdu. 

İstanbul sokakları çok iyi tanırdı Sabo’yu. Bu so-
kakları karış karış bilen Sabo, onlarca kez peşindeki
işkencecileri atlatmış, sokaklarla bu dostluğu sayesinde
onlarca takip ve kovalamacadan hep başarıyla çık-
mıştır.” 

İLLEGALİTEDE KURAL ESASTIR!
Sabo bu kadar yıl nasıl gizlilikte kalabildi? Cevabı

kısadır: 
“İlkeli, kurallı, disiplinli ve liberalizme düşman

kişiliğiyle bu yaşam tarzının ustası oldu. İlkesiz,
kuralsız, disiplinsiz davranışlara ve bunlara karşı
gösterilen liberalizme kesinlikle taviz vermedi.” 

Devrimci hareket, gizlilik açısından birçok yöntem
geliştirmiştir. Hareketin kadro ve savaşçıları, illegalite
açısından bazen ciddi hatalar, kuralsızlıklar yapmışlar
ve bunun da faturası ağır olmuştur. Bazen şehitliklerle
ödenmiştir bu bedel. Buna karşın, bazı kadro ve sa-
vaşçılar da bu konuda çok kurallı, yaratıcı bir gizlilik
örneği yaratmışlardır. İllegalite açısından böyle bir
tarih yazanların başında Sabo gelir. 

Sabo’nun yazdığı tarihin temel taşlarından biri
ilkeli ve disiplinli olmaktır. Bir yoldaşının anlattığı şu
anı çarpıcı ve öğreticidir: 

“Sabo’nun kişiliğinin en belirgin yanlarından biri
de ilkeli ve kurallı yaşamı, disiplinidir. Asla disiplinsizliğe
taviz vermezdi. Verilen bir görevin zamanında yapıl-
maması, üstünkörü yapılması, gidilmemesi gereken
bir yere gidilmesi, tüm bunlar karşısında, her zaman
yoldaşlarına dostlukla sevgiyle yaklaşan Sabo’dan
en ağır sözleri, en ağır eleştirileri duyabilirdik. O’nunla
beraber çalıştığımız dönemde ilkesizlik, kuralsızlık
nedeniyle bu tarzda aldığım eleştiriler vardır. Yaptığım
eksiklikler nedeniyle hareket zarar görmemişti, ama
Sabo o anı değil, geleceği düşünürdü. Hapishaneden
çıktığımda yeni illegale çekildiğim dönemdi. O dönem
beraber kalıyorduk. 

Alışverişe ben çıkıyordum. Bir gün alışverişten
döndüğümde elimdeki poşete baktı, bunu nereden
aldın dedi. Aldığım yeri söyledim, oraya, o bölgeye
gitmemen gerekmiyor muydu dedi. Ben “bir kez gittim,
bir kez gitmekten bir şey olmaz” deyinceye kadar o
“tamam anlaşıldı, bundan sonra aklın başına gelinceye

kadar alışverişi semtten yapacaksın, başka bir yere
gitmeyeceksin” dedi. Arkasından “hapishanede yatmak
seni rehavete sürüklemiş anlaşılan, eskiden böyle
yapmazdın” dedi.

22 YIL HİÇ YAKALANMAMAK!
Düşmanın yoğun bir kuşatması söz konusuydu.

Aranıyordu. Ama yakalanmadı. 
Nasıl yapabildi bunu? 
“Defalarca kurulan karakollara düştü, bekleyen iş-

kencecilerle burun buruna geldi, ama her seferinde
soğukkanlılığı ve ustalığı ile kurtulmayı becerdi. 22
yıllık devrimci yaşamı boyunca bir kez olsun düşman
eline geçmedi. Sabo’nun hiç yakalanmaması, her
şeyin önüne kendini koyduğundan değildir. Her an
sokakta, her an çalışmanın içindeydi, başındaydı,
ama her şeyi kurallara uygun ve disiplin içerisinde
yaptı ve bu yüzden efsane oldu. Bugün bile faşizm
onun ne yaptığını, nasıl ve nerede çalıştığını çıkara-
mıyorsa, hatta kimliğinden bile emin olamıyorsa, bu
onun kişiliğini belirleyen özelliklerinden dolayıdır.” 

Cuntanın ağır takip ve baskı koşullarında 14 yıl
boyunca yakalanmamak büyük bir başarıdır. Burada
“başarı” olarak sözünü ettiğimiz, sadece yakalanmamak
değil elbette. 

“Başarı” dediğimiz, mücadele içinde kalarak,
kitle çalışması yaparak, örgütlenme yapmaya de-
vam ederek, eylemler yaparak yakalanmamaktır.
Sabo bunu başarmıştır. 

İLLEGALİTE GÖZLEMDİR,
İLLEGALİTE YARATICILIKTIR!
Yoldaşlarının anlatımından Sabo’nun illegaliteyi

nasıl dikkatli ve yaratıcı bir şekilde ele aldığını gö-
rebiliriz: 

“İyi bir gözlemciydi. Çevresini, toplumu her
yönüyle gözlemlerdi. İllegal yaşantıda bu gözlemlerini
hem kendisi çok yönlü yaşamın her kesitinde
kullanır, hem de ders çıkarmamız için bizimle pay-
laşırdı. Örneğin bazen başörtülü bir kadın gibi,
bazen de şık bir bayan gibi dolaşırdı. Nasıl bir
görüntü çizmesi gerekiyorsa sadece ona uygun gi-
yinmez, ona uygun bir de görüntü çizerdi. İnsan kı-
yafetiyle bütünleşebilmeli derdi. Bu gözlem ve ya-
ratıcılığı ile birçok kez denetim dışına çıkabilmiştir.
Bu özelliğini anlattığı bir olayla aktarmak istiyorum: 

Hangi tarihte olduğunu hatırlamıyorum, bir gün
takip alır, atlatamaz. Peşine takılan bir polisle
beraber Mecidiyeköy meydanına gelir. Orada bek-
leyen bir resmi polise giderek sivili gösterip memur
bey bu adam peşime takıldı bırakmıyor, ben evli
bir kadınım diye söylenip bağırıp çağırır. Meydandaki
herkes etraflarına toplanır. Polis sivil polisi alarak
dövmeye başlar. Halk da vay ahlaksız, namus düş-
manı diyerek polise yardım eder. Sabo bu karışıklıkta
bir taksiye atlayıp uzaklaşır.” 

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN TEMSİLCİSİ GRUP YORUM SUSTURULAMAZ! 19

Sayı: 93 18 Kasım 2018



Kürt Milliyetçi Hare-
ket, Teslimiyet-Tas-
fiye Politikalarıyla

Tarihine Her Gün Yeni Utanç
Sayfaları Ekliyor: 

- Dünya halklarının baş katili
tarafından “harika ortak” olarak
görülmek, utançtır. 

- CIA Başkanı tarafından övül-
mek, utançtır. 

- ABD himayesinde olmak, man-
dacılıktır, mandacılık utanılacak
bir politikadır. 

Amerikan emperyalizminin söz-
cülerinden ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, PKK’nin Suriye ör-

gütlenmesi PYD ve onun askeri
kolu YPG’yi “harika ortak” olarak
nitelendirdi. 

Mike Pompeo, bu konuşmayı
“Amerika’nın Ulusal Güvenliği İçin
Yahudi Enstitüsü” isimli kuruluşun
Washington’da verdiği yemekte
yaptı. 

Pompeo, PKK-YPG’ye ilişkin
bu toplantıda şöyle dedi: 

“Bu yönetimde görev yaptığım
sürenin tamamında Suriyeli Kürt-
lerle yakın çalıştık. Harika ortaklar
oldular. Şimdi, masada bir koltukları
olması için çalışıyoruz. Siyasi sü-
reç... Bu konuda ilerleme kayde-
dilmemesinin sebebi, Suriye’deki
her bir unsurun gelecekte kurula-
cak hükümetin parçası olma şan-
sını elde etmesini talep etmemiz.”

Alıntılar, 12-13-14 Ekim tarihli
gazetelerdendir. Bu ayrıntılar bir
çok gazetede yer aldı. 

Amerikan Himayesi Kabul
Edilemez!

Edenler, Hem Halkına İha-
net Etmiş Olur Hem De Yarın
Ortada Bırakılırlar!

Pompeo’nun bu konuşmasın-
dan anlaşılıyor ki, Amerikan em-
peryalizmi, “harika ortağı”na, “Su-
riye barış müzakerelerinde ma-
saya oturması garantisi” veriyor. 

Pompeo bu konuda çok kesin
ifadeler kullanıyor: “Pompeo, böyle
bir temsil sağlanmaması halinde

ABD’nin Suriye’de bir barış an-
laşmasını kabul etmeyeceğini vur-
gulayarak, “Suriyeli Kürtler de bu-
nun tabii ki parçası olacak” diye
konuştu.” 

Amerikan emperyalizmi, PKK-
YPG’yi o masaya oturtmakta bu
kadar garantici, bu kadar kesin
davranır mı? 

İşbirlikçiler boşuna umutlanma-
sın. Amerikan emperyalizminin çı-
karlarına ve güç dengelerine göre,
ABD’nin ittifakları ve taktikleri de
hızla değişir. 

Afrin’de ne oldu? Münbiç’de
ne oldu? ABD emperyalizmi, bu
bölgeler özelinde Türkiye faşizmiyle
anlaşarak, PKK’yı bir kenara fır-
latıp attı.

Amerikan mandacılığı altında
bir iki yerde “iktidar” olmaya devam
etmek, halkların çıkarına bir politika
değil, ABD’Yİ ORTADOĞU’DA
GÜÇLENDİREN BİR POLİTİKA-
DIR. 

AMERİKAN EMPERYALİZMİ
SURİYE’DE NE YAPMAK
İSTİYOR?

Önce yine Pompeo’nun konuş-
masından bir aktarma yapalım: 

“ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin
ana siyasi hedeflerini yerine ge-
tirmeden Suriye’den çekilmeye-
ceğini söyledi. Pompeo, ABD’nin
Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratma
yönündeki amacına iki hedefin

Düşman Bizi O Kadar Överse, 
Düşman Bize “Harika” Derse Durup Düşünmeliyiz; 

Ya Düşman Çok Merttir 
Ya Bizde Bir Sorun Vardır! 

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN
“HARİKA ORTAK”I PKK-YPG

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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daha eklendiğini söyledi; bunları
‘Suriye’deki ihtilafa barışçıl ve
siyasi bir çözüm bulunması’ ve
‘Suriye’deki tüm İranlılar ile İran
destekli güçlerin çekilmesi’ olarak
sıraladı.” 

Amerikan emperyalizmi
katliamcıdır. İşgalcidir. 

Her emperyalist gibi ya-
lancıdır.

ABD’nin Suriye’ye müdahale
planı, sosyalizmin yıkılışından iti-
baren gündeme gelmiştir. Irak’a
saldırı başlatıldığında, Suriye de
sıradaki ülkelerden biridir. Büyük
Ortadoğu Projesiyle saldırı planı
netleşmiştir. 

ABD’nin Suriye’ye saldırısının
bahanesi, “diktatörlükleri tasfiye
etmek” idi. 

Sonra, IŞİD bahanesi yaratıldı.
IŞİD gerekçesiyle çeşitli örgütler
silahlandırıldı, taşeron haline ge-
tirildi ve savaştırıldı. 

IŞİD bahanesi büyük ölçüde
ortadan kalktı. Fakat Pompeo’nun
sözlerinden de anlaşılıyor ki,
ABD’nin çıkıp gitmeye niyeti
yok. 

PKK-YPG, kendisini ve halkını,
“Biz IŞİD’e karşı iyi savaştığımız
için ABD bizi “ortak” olarak gördü,
IŞİD’i bir tek biz durdurabildiğimiz
için bu kadar silah verdi” diye AL-
DATIYOR. 

Gerçek nedir? 
Gerçek, PKK-YPG, iyi bir iş-

birlikçi olacaklarını, ABD adına
savaşacaklarını gösterdiği için
ABD himayesini kazandı. Ken-
disini kullandırmaya açık olduğunu
kanıtlayarak binlerce tır silahla
donatıldı. 

“HARİKA ORTAK” DİYEN
KİM?

Harika ortak diyen Amerikan
emperyalizmidir. 

ABD’nin bu görüşünü dile ge-
tiren Pompeo’nun kim olduğu da
“harika ortak” sözünün tam anla-
mını görmek açısından önemlidir. 

– Pompeo, eski CIA başkanı-
dır.

– Pompeo, CIA’nın çeşitli ül-

kelerde seyyar işkencehaneler ku-
rup, kaçırdığı El Kaideliler’e işkence
yapma politikasının savunucusu-
dur; Pompeo işkencecilere ‘va-
tanseverler’ diyerek sahip çıktı.

– Pompeo’ya göre; İran terörün
en büyük destekçisidir, İran’la nük-
leer anlaşma felakettir, çöpe atıl-
malıdır. İran’a saldırılmalıdır. 

– Pompeo’ya göre; Kuzey Kore
rejimi değiştirilmelidir. Kuzey Ko-
re’ye haddini bildirecek operas-
yonlar yapılmalıdır. 

– Pompeo’ya göre; Ortadoğu
politikaları, “İsrail’in güvenliğini
esas alan bir bakış açısıyla” oluş-
turulmalıdır. 

AMERİKAN
EMPERYALİZMİNİN
HAYALİNDEKİ ORTADOĞU 

Pompeo’nun konuşmasındaki
en çarpıcı bölümlerden biri de İs-
rail’le ilgili bölüm şöyle diyor:

“İsrail demokratik ve müreffeh.
Barış istiyor. Özgür basın için bir
yuva ve büyüyen bir ekonomisi
var. İlerde Ortadoğu’nun tamamının
böyle olmasını istiyoruz” ifadelerini
kullandı.”

Amerikan emperyalizmine göre, 
İsrail Siyonist devleti, demokratik

ve müreffeh. 
İsrail Siyonist devleti, barış is-

tiyor. 
İsrail Siyonist devleti, özgür ba-

sın için bir yuva. 
Filistin’in işgalini mazur gös-

termek için, İsrail, yıllarca “Orta-
doğu’nun tek demokrasisi” olarak
sunuldu. 

Peki İsrail’in asıl özelliği ne? 
İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki

vurucu gücüdür. 
Bütün mesele budur. 
İsrail’i ABD için Ortadoğu’da

vazgeçilmez yapan budur. 
PKK-YPG de İŞTE BUNUN

İÇİN “harika ortak”tır. 

ABD’nin Suriye’deki “Kürt böl-
gesi”ne yönelik politikalarına ilişkin
uzun süredir, “ABD bölgede ikinci
İsrail’i yaratmak istiyor” yorumları
yapılıyor. 

Barzani’nin Irak’taki “Kürt Dev-
leti” gibi, Suriye’de de PKK’nin
Kürt Devleti kurulabilir; ama
YPG’nin “İsrailleşmesi” için böyle
bir devlet kurmaya da gerek yoktur; 

YPG bugünden İsrailleşmiş bir
güçtür; ÇÜNKÜ AMERİKAN EM-
PERYALİZMİ ADINA SAVAŞIYOR. 

PKK-YPG’YE ÇAĞRIMIZA
DEVAM EDİYORUZ:

Rojava’da başlayıp, Rakka’da
ABD adına savaşmaya kadar va-
ran, Afrin’de, Münbiç’te nasıl bir
çıkmaz yol olduğu tekrar kanıtlanan
bu işbirlikçi politika, teslimiyet-tas-
fiye çizgisinin sonucudur. 

Bu çizgi, emperyalizme güç
verir, halkları zayıflatır. 

Bu ihanete, işbirlikçiliğe, tesli-
miyet ve tasfiyeye son verin diyo-
ruz. 

PKK’ye yönelik bu çağrılarımız,
milliyetçiliğin sağırlaştırdığı kulak-
larda bugün için bir sonuç yarat-
mıyor olabilir. Bu çağrılarımız ve
ABD-PKK ilişkisindeki siyasi ger-
çekleri açıklayışımız, Kürt milli-
yetçiliğinin devrimci harekete karşı
düşmanlığının yeni malzemeleri
olarak kullanılabilir. 

Buna rağmen çağrılarımıza de-
vam ediyoruz ve edeceğiz.

Çünkü, İDEOLOJİK MÜCADE-
LE VERİYORUZ. 

Çünkü, TARİHE NOT DÜŞÜ-
YORUZ. 

Çünkü, KÜRT HALKINA VE
TÜM DÜNYA HALKLARINA Sİ-
YASİ GERÇEKLERİ GÖSTER-
MEK VE UYARMAK GÖREVİMİZ-
DİR. 

ÇÜNKÜ BİZ ÜLKEMİZDEN VE
ORTADOĞU’DAN EMPERYALİZ-
Mİ KOVMA İDDİASI VE KARAR-
LILIĞINA SAHİBİZ. 

Emperyalizme karşı mü-
cadele, işbirlikçilerine karşı
mücadeleden ayrı düşünü-
lemez. Çünkü, emperyalizmi
güçlendiren onlardır.
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60- Savaşa örgütlenmeye, şu veya bu kurumlaş-
maya, devrimci yaşama ilişkin bu kurallar, insanlığın
yüzyıllardır sürdürdüğü savaşların, örgütlenme faali-
yetlerinin ve bizzat kendi devrimimizin Cephe olarak
mücadele içinde yer aldığımız onlarca yılın birikimiyle,
deney ve tecrübesiyle ortaya çıkmıştır. Yani hiçbiri
masa başına oturup başkalarına “eziyet” olsun,  ya-
şamları “zorlaştırsın” diye uydurulan şeyler değildir.

Örneğin savaş üzerine yazarken, sık sık savaşın
teorisini yapmış olan Clauswitz’den alıntı yaparız.
Sayısız savaşı gözleyerek, savaşların yasalarını çı-
karmıştır ve bunlar evrensel nitelikteki yasalardır. As-
lında gözlediği savaşlar, ha çok ülkeler, devletler ara-
sındaki savaşlardır. Sınıf savaşlarına ilişkin değildir.
Buna rağmen Clauswitz’in özetlediği yasaların, bizim
için de geçerli olduğunu görürüz.

Veya örgütlenme konusunda, Osmanlı’nın son
döneminde örgütlenmiş olan İttihat ve Terakki, oldukça
ilginç bir örnektir. Amaçlarını, yöntemlerini benimse-
mesek de, örgütlenme konusunda bir deneyimdir.

RSDİP’den pek çok ülkenin devrimci örgütlerine kadar
sayısız pratik de bizim deneyimlerimizin bir parçasıdır.
Tüm kurallar bizzat hayatın, savaşın içinde ortaya
çıkan ihtiyaçları karşılamak, savaşın gelişimini sekteye
uğratan zaaflarımızı gidermek, mücadeleyi çok daha
iyi örgütleyebilmek, devrimi bir adım daha ileriye ta-
şımak için vardır.

Bu nedenle; herhangi bir kuralın neden, hangi
amaçla, hangi eksikleri, yanlışlıkları gidermek, hangi
başarıları kazanmak için ortaya çıktığını bilmeliyiz. Bil-
miyorsak bile, bu kuralı mekanik bir biçimde uyguladığı-
mızda gerçekte yüzlerce yılın bilgi ve birikimine uygun
davranıyoruz demektir. Elbette doğru ve tercih edilir
olan; kuralları, mantığını da kavrayarak uygulamaktır.

61- Savaşan bir örgüt, hataların, zaafların, iha-
netlerin, sızmaların faturasını, yüzlerce savaşçısının
canıyla ödemek durumunda kalabilir. Bu nedenle;
hatalara, zaaflara, ihanetlere, sızmalara karşı bir suç
ve ceza kavramına ve bunu ifade eden bir hukuk
sistemine sahip olmak zorundadır. 

Bu ilkeler ve kurallar aynı zamanda, o örgütün
savaş gücünü de belirleyecek önemdedir. Çünkü
ilkesiz, kuralsız, kendi içinde hiçbir hukuk, adalet an-
layışı oluşmamış bir örgüt başıbozuk bir örgüt
demektir. İlkeleri ve kuralları olmayan bir örgüt sava-
şamaz, iktidar hedefli bir devrim mücadelesinin cid-
diyetinden uzak kalır. İhaneti cezalandırmayan bir
örgüt, ihaneti onaylamış olur. Bu halka en büyük
ihaneti yapmaktır. 

Savaş bedellerle yürütülür. Biz Cepheliler bu be-
delleri göze alarak savaştık, savaşacağız.

Biz kazanacağız!

Schwetzingen’de oturum hakkı
için direnen Cemaat Ocak, direnişin
25. gününü özetlerken anlattığı hu-
kuksuzluklar, tam da Alman emper-
yalizminin mantığını yansıtmaktadır:

“Avukatımdan bugün bir mektup
aldım, dosyanın çok kabarık olduğunu
söyleyince gidip kendim baktım. Bom-
boş bir dosyayı nasıl şişiririz diye
çok düşünmüş olmalılar. Yabancılar
Dairesinde adıma tutulan dosyayı
görmemizi istedikleri bölümlerin içine
koymuşlardı. Yıllarca ısrarla mahke-
meye beni verebilecekleri bir mater-
yalin olup olmadığını istihbarata sor-
muşlar. Geldiğim günden beri izle-

meye almışlar. Elle tutulur bir şey
bulamayınca sıralamışlar, tutanak al-
tına almışlar.

- 1 Mayıs´a katılmışım.
- Uzun Yürüyüş eylemini yapan

arkadaşlarla türkü söylemişim.
- Grup Yorum konserine katılmı-

şım.
- “Bütün yabancılar teröristtir!”

mantalitesinden bir figüran olmayı
reddediyorum demişim. 

- İstihbaratın sorgusunu reddet-
mişim, sinirlenmişim, işbirliğini kabul
etmemişim.

- Mahir Çayan’ın resminin olduğu
T-shirt giymişim.

- Dev-Genç pankartını tutmuşum.
- Bir de sanırım bana sorulması

istenen 19. soru varmış, Yabancılar
Dairesi’ne gittiğim bir gün sormuşlar,
gülmüşüm (hatırlamıyorum).

- Schwetzingen’de “Oturum ve
sosyal haklarım tehdit aracı olarak
kullanılmasına son verilsin” diye di-
reniş başlatmışım.

Tüm dünyaya ders vermeye kal-
kan Avrupa emperyalizmi, neredeyse
yabancıların nefes almasını yasak-
layacak. Almanya, demokratik faali-
yetleri terör sayacağına, terörist Na-
zileri cezalandırmalıdır!

İşte Avrupa Demokrasisi! Alman Emperyalizmi; Türkü Söylediği, 1 Mayıs’a Katıldığı,
Grup Yorum Konserine Gittiği İçin İnsanların Oturumlarını İptal Ediyor!

SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,

ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ
KALDIRMAKTIR! - 8

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi
Savaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bi‐
linmeden Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını

Sıralamaya Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz.
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KÜFÜR POLİSİN ÇARESİZLİĞİDİR; ÇÜN-
KÜ İDEOLOJİK OLARAK GÜÇSÜZDÜR-
LER. BİR KONUYU TARTIŞAMAZLAR

VE İKNA EDEMEZLER.
ÇÜNKÜ TARİHSEL VE SİYASAL OLARAK

HAKSIZDIRLAR. İŞKENCEYİ SAVUNAMAZLAR.
İŞKENCE YAPMAK ONURSUZLUKTUR, İŞKENCE
YAPMAK HAKSIZLIĞIN, GÜÇSÜZLÜĞÜN AÇIKÇA
İLANIDIR. İŞKENCE, TARİHSEL VE SİYASAL YE-
NİLGİLERİDİR!  

İŞKENCE POLİSİN GÜÇSÜZLÜĞÜDÜR; İŞ-
KENCEYLE DEV-GENÇ'LİLERİN DİRENİŞİNİ KI-
RAMAZLAR!

AKP'nin işkenceci polisleri güruh
halinde, 19 yaşındaki bir Dev-
Genç'linin başına üşüşmüşler,
ona işkence yapıyorlar. 

Yürüyüş Dergisi'ne 1 Ka-
sım 2018 tarihinde yapılan
baskının ardından, Gazi Ma-
hallesi'nde gözaltına aldıkları
Dev-Genç'linin adını biliyor-
lar sadece. 

Soyadını öğrenebilmek
için işkencelerine güveni-
yorlar. “BİZ HER ŞEYİ Bİ-
LİYORUZ” diye ahkam kesen
çaresiz polisler, gözaltına al-
dıkları Dev-Genç'linin soyadını
bile bilmiyorlar. Kaldı ki, HER
ŞEYİ bilsinler...

Alelacele Neslihan'ın fotoğrafını
çekip, arşivlerinde tarama yaparak
(Çünkü Neslihan'ın daha önceden de göz-
altı kaydı var ellerinde. Yani sır bir durum yoktur.)
öğrenirler soyadını: ALBAYRAK!

Bu ismi unutamayacaklar çünkü Dev-Genç'lilerin
iradesi karşısında çaresizler. 

Neslihan'a, adını söyle dediler, söyletemediler.
Neslihan'a, yüzünü duvara dön dediler, döndür-

temediler.
Neslihan'ın kafasını karıştırmak için ona psikolojik

işkence yaptılar; ama kendilerinin psikolojisi bozuldu.
İşkence yapanların psikolojisi düzgün olamaz

zaten. 
Polis çaresiz, başlıyor aynı cümleleri kurmaya:

“Biz her şeyi biliyoruz... Şu şurada şunu yaptı, bu
bunu yaptı...”

Ve tutuklamaların keyfiliğini işkenceci polislerin
itirafıyla bir kez daha teyit etmiş oluyoruz:

"Burada psikolojisi sağlam bir polis yok; konuş-

mazsan seni burada mahvederler.
Öldüresiye döverler. Bildiklerini anlat kurtul! Kon-

serdeki konuşman nedeniyle başına gelebilecekleri
tahmin etmiyorsun galiba. Seni o konuşman nedeniyle
yargılatacağım, bizzat ben ilgileneceğim.”

Neslihan'ın cevabı ise net: “Siz hiçbir şey bil-
miyorsunuz. Bunları sokaktan geçen insanlar bi-
liyor. Bu mu bütün bildikleriniz? Siz, bir de en
üst benim diyorsunuz; bence sizi ayak işlerinde
kullanıyorlar”

Küfürbaz polisler bu sefer de çaresizce tehditlerine
başlıyorlar. Aranan devrimcileri bulacaklarını söylü-

yorlar. 
“Boşuna Aramayın O Gelir Sizi Bulur”
sloganı ile ELİF SULTAN KALSEN'in

aranır durumdayken Taksim Mey-
danı'ndaki polislere yönelik yaptığı

eylem hatırlatıldığında ise yer-
lerinde duramıyorlar.

Ve çaresizlikleri sürüyor:
“Ben ahlaksız değilim kü-
fürbazım sadece.”

Ahlakın tanımını bile bil-
meyen bir işkenceci küfür-
baz olmaktan utanmıyor.
Zira vatanımızın parsel par-
sel emperyalist tekellere sa-
tılmasına; yoksulluğa, yoz-

laşmaya, yalnızlaşmaya karşı
halkın örgütlenmesi için mü-

cadele eden devrimcilerin kar-
şısında söyleyebilecek ideolojik

bir sözleri yoktur. 
İdeolojik olarak üstün olan dev-

rimcilerdir. Bu da onların karın ağrısıdır.
O yüzden de küfürden başka söz, işkenceden

başka yöntem bilmezler. 
Psikolojik baskıları, işkenceleri Neslihan'da İŞE

YARAMAYINCA, çıldıran  polis, bu sefer de “100 ki-
şiden bir kişiyi etkilesem yeter, sorun değil. Biri etki-
lenecek nasılsa. O da çok büyük başarıdır benim
için.” diyor. İşkence yapmak başarı değil, çaresizliktir.
İşkenceciler kimseyi hiçbir şeye ikna edemezler.

İKNA ETMEK İNANDIRMAKTIR. İNANDIR-
MAK BİLGİ İLE GERÇEK İLE OLUR. BİLGİ
VE GERÇEK İŞKENCECİNİN YALANCI OL-
DUĞUNU SÖYLER.

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
DEV-GENÇ'LİLERİN İRADESİ İŞKENCE

İLE TESLİM ALINAMAZ!

KÜFÜR VE İŞKENCE,
İŞKENCECİLERİN TARİHSEL VE SİYASAL YENİLGİLERİDİR!
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HALKIMIZ! 
GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE; KESK’E ÇÖREKLENEN,

DİRENİŞE VE DİRENENLERE DÜŞMAN 
BU SENDİKACI 

BOZUNTULARINDAN HESAP SORUN!

BİNLERCE ÜYENİZ İHRAÇ EDİLDİ... 
NEDEN BİR TEK DİRENİŞ ÖRGÜTLEMİYORSUNUZ? 

NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ?
NEDEN DİRENENLERE SALDIRIYORSUNUZ?

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ



İki sınıf var. Biri ezen, yani
burjuvazi, patronlar tekeller.
Biri de ezilenler, yani biz iş-

çiler, emekçiler, halk çocukları. Bu
iki sınıfın iki düşünce biçimi vardır.
Burjuvazi idealizmi savunur, me-
tafiziktir. 

İdealizm, her şeyin temeline dü-
şünceyi koyar. İdealizmi anlatmanın
en bilinen örneği ise 'düşündüğüm
için varım' sözüdür. Yani der ki bir
insanın bilinci aslında bir vücuta
girer ve öylece var oluruz. Bu söz-
de, idealizm bize düşüncemizin,
fiziki varlığımızdan önce geldiğini
anlatır ki bu bilimsel olarak mümkün
değildir.

Ayrıca idealist düşünen bir insan
her konuyu kafasında idealize eder.
Yani her şeyi abartır ve olmazcı
bakmamıza neden olur. Bu düşünce
biçimi, sonuç almamızı, hatta bir
işe başlamamızı bile engeller. 

Metafizik, fizik ötesi anlamına
gelir. Nesne ve olguları birbirinden
bağımsız ele alan bir düşünce bi-
çimidir. Yani olayları nedensiz de-
ğerlendirmeyi öğretir ve 'değişmez'
düşüncesini aşılar.

Bu düşünce biçimi de insanları
umutsuzlaştırır ve kaderciliğe iter.
İdealist ve metafizik düşünce biçi-
mine sahip insan der ki; 'Bu benim
kaderim, başa gelen çekilir, bu da
gelir bu da geçer'. Yani sen elin
kolun bağlı otur, kaderinde varsa
burjuvazi seni sömürmekten vaz-
geçer. Kaderinde yoksa da, isyan
etme, şükret; çünkü senden daha
kötü durumda olanlar da var.

Ve burjuvazi bu düşünceyi halka;
televizyonları, medyası, okulları,
mahkemeleri, sanatı, dergileri, kı-
sacası devletin bütün olanaklarını
kullanarak açıktan dayatır. 

Biz ise diyoruz ki; doğru olan,
bilimsel olan bu düşünce biçimi
değildir. Doğru ve bilimsel düşün-

mek ancak diyalektik materyalizm
ile mümkündür.

Yeni insan, doğru düşünendir;
yani  Diyalektik, Materyalist dü-
şünmeli. 

Diyalektik ve Materyalizm
Nedir? 

Diyalektik Materyalizm, devrim-
cilerin, yani YENİ İNSAN’ın düşünce
biçimidir. Bu düşünce dünya ve
insan tarihini araştırarak ortaya
çıkmıştır ve felsefenin temel ilkeleri
gibi kitaplarda kaleme alınmıştır.

Bilimseldir; çünkü gözlemlenip
denenmiştir. Dursun Karataş, ağır
ve anlaşılması zor bir dili olan
Marksist teoriyi kolaylaştırmak için,
4+3 diye formüle etmiştir. Yani doğ-
ru düşünmeyi, diyalektiğin 4 ve
Materyalizmin 3 ilkesi ile özetle-
miştir. Bu yazımızda bu maddeleri
teker teker ayrıntılı anlatacağız. 

Diyalektiğin 1.Maddesi: HER
ŞEY BİRBİRiNE BAĞLIDIR!

Yani her olayda bir neden-sonuç
ilişkisi vardır. Mesela bir şey unu-
tulduğunda onun bir nedeni vardır,
unutkanlık olur deyip geçmemeliyiz.
O unutkanlığın bir nedeni vardır.
Mesela yeterince ciddiye almamak
olabilir. Yani unutkanlık bir sonuç
ve bunun nedenini çıkartarak so-
nucu değiştirebiliriz.

Bu doğada da böyledir. Mesela
bir ağaç görürüz. Bu ağacın orada
olması bir sonuçtur, neden ise se-
neler önce oraya bir tohumun ekil-
miş olmasıdır. Veya daha basit bir
örnek; bir araba yolda kalır, bu bir
sonuçtur. Nedeni ise benzinin bit-
mesi olabilir veya arabanın bir kab-
losunun bozuk olması olabilir. İşte
biz bir sorunu çözebilmek için bu
nedeni bulup çıkarmalı ve tersine
çevirmeliyiz. 

Nedeni mazotun bitmesiyse,
arabaya yakıt koyarak nedeni de-
ğiştirmiş oluruz. Ardından araba

da yine çalışmaya başlar ve biz
sonucu da değiştirmiş oluruz. 

Bu maddenin siyasi anlamı ise
HİÇBİR ŞEY MASUM DEĞİLDİR. 

Yani hiçbir olay nedensiz geliş-
mez. Mesela ülkemizde açlık var,
yoksulluk var bu bir sonuçtur. Biz
bu sonucu değiştirmek için ilk önce
nedenlerini ortaya çıkarmalıyız.
Nedeni ülkemizin, emperyalizmin
yeni-sömürgesi olmasıdır. 

Emperyalistlere, Amerika, Al-
manya gibi ülkelere bağımlılığımızı
kopararak, kendi bağımsızlığımızı
ilan etmek zorundayız. Ancak o
zaman açlığı ve yoksulluğu, adaletli
bir paylaşımla, yani eski sistemin
yerine yeni bir sistemi koyarak ya-
pabiliriz. Ancak kapitalizmi ancak
sosyalizm ile sonlandırabiliriz.

Aynı şeyi siyasi olayları yorum-
larken de yapmalıyız. Mesela Kürt
milliyetçilerinin Suriye’de ele ge-
çirdiği bölgelerde Amerikan üslerini
kurdurması, tırlarla silah alması
veya dünya halklarının katilleriyle
aynı masada yemek yemesi... Bun-
ları kesinlikle masum göremeyiz.
Burada bir tercih olduğunu gör-
mezsek; neyin ileri neyin geri, kimin
dost-kimin düşman olduğunu kav-
rayamayız. Bu da uzlaşmayı ve
çürümeyi getirir.

Veya bir insan sürekli yalan
söylüyorsa biz onun yalan söyle-
mesini masumlaştırmamalıyız, 'O
zaten hep yalan söyleyen biri' di-
yerek es geçmemeliyiz, onun ne-
denini bulmalıyız. Mesela o kişi
bir şey saklıyor olabilir ve bir şey
saklaması yozlaşmasına neden
olur, bizden uzaklaşmasına neden
olur. Bunu engellemek için sorunu
gördüğümüzde hemen anlamalı
ve sorular sorarak gerçeği ortaya
çıkarmalıyız. 

Aksi takdirde yalan-yanlış işlerin,
hurafelerin içinde, hiçbir çıkış yolu
bulamadan yitip gideriz.

--Devam edecek---

DİYALEKTİK MATERYALİZM
İLE DÜŞÜNENDİR!

Sayı: 93 18 Kasım 2018

225

YENİYENİ
İNSANİNSAN



Tek Yol Devrimcilik - 1

Hayat neden bana zor;
ama bize kolay! Ger-
çekten bir araya gel-

miş insan topluluğu, bir kişiden
her anlamda daha güçlüdür.
Atasözümüz de bunu doğru-
lar; bir elin nesi var, iki elin
sesi var!

Pratikte düşünürsek, bir so-
runu bir kişi mi yoksa birçok
kişi mi daha kolay çözer? Bir
işi bir kişi mi daha iyi yapar
yoksa birçok kişi mi? Bir kişi
kendi başına mı daha güçlüdür
yoksa birilerinin yardımıyla mı?

Düzende herkes kendi ba-
şınadır ve güçsüzdür. Kapitalist
düzen bireyciliği bize dayatır.
Çünkü bilir, insan tek başına
çaresizdir, güçsüzdür ve umut-
suzdur. Bu yüzden yarattığı ko-
şullar kişinin yalnızlaşmasına
yol açar. Bireyciliği bir de meş-
rulaştırır, sanki çok güzel bir
şeymiş gibi. Bireyciliği meşru-
laştırmak demek insanı umut-
suzlaştırmak demektir.

“Bu düzen değişmez” diye
düşünelim isterler, idealistçe
bakalım. Çünkü sadece kendi-
sini görür, düzeni sadece kendi
bireysel gücüyle kıyaslar. Ama
aslında o düzeni ayakta tutan
da, o düzeni yaratan da ta ken-
disidir. Düzenin istediği de tam
olarak budur, kendimizi yalnız,
güçsüz ve çaresiz hissetmemiz.
Çünkü kendimizi güçsüz gör-
düğümüz oranda onların gü-
cünü abartırız. 

Düzen, kendisine karşı gele-
cek kimseyi istemez. Herkesi
ezip geçmek ister. Bunun için
insanların yalnız olması, ihtiyaç
duyduğu şeydir ve bize doğrult-
tuğu silahtır. Biz ise kolektivizm
deriz, örgütlülük deriz, o ise bi-
reycilik der, yalnızlık der. 

Düzendeki Biri Nasıl Düşü-

nür?
Boşver başkalarını, sen ken-

dine bak. Evet, belki de doğru
diyorsundur, boşver diğerlerini,
benim param ancak bana ye-
ter.

Düşünsene birisiyle görüş-
mek demek, para demek. Para
ise yok. Para olmayınca da in-
san kimseyle görüşemiyor ve
en yakın akrabalar arasına bile
mesafe giriyor. Zamanla bu so-
ğukluk kavgaya ve küslüğe ka-
dar gidebiliyor.

Aslında aralarına para giri-
yor. Kimsenin parası yok, olan
ise ancak insanın kendisine
yetiyor. Ne evine arkadaşlarını
davet edebiliyor ne de dışarıda
buluşabiliyor. Ne bir çay içebi-
liyor; ne sinemaya, tiyatroya,
konsere gidebiliyor. Bunları ya-
pamadığımız için ise cahil, bir
şeyden anlamaz denilip aşağı-
lanıyoruz. Oysa evde çocuklar
aç, ay sonunu getiremiyorken,
nasıl yapabiliriz bunları? Ayın
son haftaları para peşinde koş-
mak zorundayız. Borçlanmalıyız
ki karnımızı doyuralım. Bu halde
iken dışarı çıkma ya da sos-
yal-kültürel-sanatsal faaliyetler
için istek bile kalmaz. İstese
de ulaşamaz çünkü.

Ben kimseyi görmek istemi-
yorum. Tek istediğim kendi kar-
nımı doyurmak ve ay sonunu
getirebilmek. Benim için bütün
ay boyunca tek önemli olan
şey budur. Sonuçta bütün ay
boyunca gelecek ay için deli
gibi çalışıyorum ve bu kazan-
dığımla bir de başkalarıyla bu-
luşarak, eve davet ederek veya
ziyarete giderek parayı heba
edeceğini düşünür. Çünkü ay
sonuna para yetmiyor. Büyük
ihtimalle şunu söyleyecektir
kendine; çalışmama rağmen aç
kalıyorum, bu nasıl bir düzen?

Hiçbir adaleti yok. Adaletsiz
yani. Milyonlarca işsizin ara-
sında en azından bir işim var,
ay sonuna yetmeyecek bile
olsa bir maaşım var, hiç değilse
bundan da olmayayım. Yapa-
bileceğim şeyler sınırlı. Zaten
haftanın 7 günü çalışıyorum,
bir de mesai yapıyorum, yet-
miyor.

İkinci bir iş daha mı bulayım?
Bulsam bile çalışabilecek za-
man bulamam; çünkü zaten
her gün çalışıyorum. Peki ben
ne yapabilirim? Nasıl ay sonuna
para yetiştirebilirim? Hırsızlık
mı yapmalıyım? Herkes bir yo-
lunu buluyor da bir tek ben mi
o çözümü bulamıyorum? Her-
kes akıllı da, tek deli ben miyim?
Zannetmiyorum!

Herkes çalıyordur. Başka
yolu yok ki bunun. Varsa bile
yasal değildir. Ya uyuşturucu
satar, ya kumar oynar ya baş-
kasının emeğini sömürür ya da
fuhuş yapıyor-yaptırıyordur. Bu
düzende ahlaklıca, meşru yol-
lardan para kazanmak mümkün
değildir.

Mecburen bir ahlaksızlık ya-
pılmalıdır, düzen buna zorluyor
beni. Başka yapabileceğim bir
şey yok. Düzen ahlaksızdır.
Beni eğer ahlaksızlığa teşvik
ediyorsa, kendisi ahlaksızdır.
Şimdi mantıklı bir düşünelim.
Ben namusumla çalışıyorum,
hem de haftanın 7 günü 12
saat. 

Bundan daha namuslu ve
ahlaklı olunamaz herhalde; ama
ay sonunda ailem ve ben aç
kalıyoruz. Bu ne demek oluyor?
Bu düzenin ahlaksız ve namus-
suz olduğu anlamına geliyor.
Ben üretiyorum, ben çalışıyo-
rum ve yine ben aç kalıyorum.

Beni gayrı meşru yolları dü-

HALKIN SANATÇILARI
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şünmeye itenlerdir asıl ahlak-
sızlar, asıl namussuzlar. Halkı
aç ve yoksul bırakarak, yoz-
laştırarak çürüten kapitalizmdir.
Amerikan emperyalizmi ve onun
işbirlikçisi AKP'dir. Sonuç ola-
rak bana sadece iki seçenek
kalıyor. Gece ve gündüz kadar
birbirine zıt iki seçenek.

Birincisi; hırsızlık, uyuştu-
rucu, fuhuş gibi gayrı meşru
yollar. Benim gibi yoksulluk
içinde yaşayan insanların ev-
lerine gireceğim ve onların sof-
ralarındaki son lokmayı ben ça-
lıp evime götüreceğim. Benim
çocuklarıma vereceğim. Bu ka-
dar vicdansız ve ahlaksız ola-
cağım. Kendime olan bütün
saygımı yitireceğim. Her geçen
gün biraz daha çok çalacağım
ve en sonunda artık son lok-
mayı değil, bütün her şeylerini
alacağım.

İkincisi ise çok daha farklı.

Beni buna mecbur edenlerin
karşısına çıkacağım. 

Siz misiniz beni haftanın 7
günü 12 saat çalışmaya mecbur
kılan ve yine de aç bırakan?
Çocuklarımı her şeyden mah-
rum edip okumasının önünde
üç kuruş için engel olanlar?
Siz misiniz benim gibi milyon-
larca ana-babanın çocuklarını
görmesine mani olanlar? Siz
misiniz milyonlarca ana-baba-
nın, çocuklarının gözlerine ba-
kıp da açlıklarını görüp kahrol-
malarına neden olan? Siz mi-
siniz soframızdaki son lokmaya
bile göz koyanlar? Siz misiniz
bizi kendi topraklarımızda köle
haline getirenler? Siz misiniz
bizim çocuklarımızı uyuşturu-
cularla zehirleyenler? Siz mi-
siniz kızlarımızı çaresizlikten
fuhuşa sürükleyenler? Siz mi-
siniz gençlerimizin umutlarını
kumarhanelere bağlayanlar?

İkincisi, işte bu katillerin cel-
ladı olmaktır. Vatan hainlerine
karşı savaşmaktır. Bu alçakların
sömürü düzenlerini başlarına
yıkmaktır.

İkinci seçenek devrimciliktir.
Benim tercihim nettir. Benim
tercihim devrimciliktir. Benim
tercihim bu katillere karşı kendi
emeğimin hakkı, alın terimin
karşılığı için, bizden çalınan
her şeyi geri almak için müca-
dele etmektir. Biz halkız, kim-
seden lütuf beklemiyor, bizim
olanı istiyoruz. Sosyalizmi is-
tiyoruz; çünkü çocuklarımıza
güvenli bir gelecek, adaletli bir
yaşam, insan onuruna yaraşır
bir ömür; ancak o zaman müm-
kün olacak.

Yaşasın Sosyalizm!

(Sürecek)
KIZIL MASKELİLER

Devrimci Hareket, Mahirler’in açtığı yolda 33 yıldır
kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

Çözüm, Mücadele, Kurtuluş, Vatan, Ekmek ve
Adalet dergilerinin ardından, 2005’ten itibaren Yürüyüş
Dergisi ile engebeli, dolambaçlı, sarp yolları aşıyo-
ruz.

Defalarca baskına uğradık, çalışanlarımız işkenceyle
gözaltına alınıp tutuklandı. Bu satırları yazdığımız
süreçte, 1 hafta içinde 2 kez baskına uğradı Yürüyüş
Dergisi.

Faşizm, yayınımızı basmamızı da, dağıtmamızı
da engellemeye çalışıyor. Dağıtımcılarımıza kurşun
sıkıyor. Katlediyor, sakat bırakıyor. Ama yine de bir
hafta bile halkla buluşmamızı engelleyemiyor.

Her hafta halkımızla buluşan
dergimiz, emperyalizmin ve faşiz-
min suratında patlayan bir tokada
dönüşüyor.

Her ne koşulda olursa olsun,
kesintisiz çıkarmaya devam ettiği-
miz dergimiz, “Yürüyüş Halktır Sus-
turulamaz” cümlesinin canlı birer
kanıtı oluyor.

Bugün, AKP faşizmi ile ülke ta-
rihindeki en azgın, en pervasız

saldırılarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Bu süreçteki politikalarımız, AKP’nin saldırılarına
her alanda verdiğimiz cevaplar; tarihin bu kesitinin
Türkiyeli Marksist-Leninistler açısından özeti niteliği
taşıyor. Bu süreçte yaptığımız, ürettiğimiz, yazdığımız,
çizdiğimiz her şey; tarihsel bir öneme sahip belge ni-
teliğindedir.

Yürüyüş Dergisi’nin 2018 yılındaki başyazıları
arasından seçilen yazılar İngilizce’ye çevrilerek
kitaplaştırılmıştır.

İstiyoruz ki tarihe not düştüğümüz bu belgeler,
dünyanın dört bir yanında okunsun.

İstiyoruz ki; halkın avukatlarının, halkın savaşçıla-
rının, devrimci tutsakların, tutsak ailelerinin, devrimci

işçilerin, devrimci kamu emekçile-
rinin, devrimci mühendis-mimarla-
rının, halk milislerinin, savaşçılarının
bu süreçte faşizme karşı nasıl di-
rendiğini, nasıl savaştığını dünyada
bilmeyen, duymayan kalmasın.

İngilizce olarak çıkardığımız Yü-
rüyüş 2018 Seçme Yazılar kitabı-
mızı, dünyanın dört bir yanındaki
yabancı dostlarımızla paylaşmanız
dileğiyle.

Yürüyüş 2018 Seçme Yazılar (İngilizce) Kitabı Çıktı!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DEVRİMCİ SANATÇILIĞIN 32 YILDIR YÜRÜYEN,228

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...

- İsrail ve Mısır’dan ABD’ye Suudi prensine
sahip çıkma çağrısı yaptı.

İsrail Enerji Bakanı: Cinayet alçakça; ama
İran’a karşı ittifak ağır basıyor diyor.

İsrail’in “Cinayet alçakça ama...” mantığı,
bugünkü emperyalist politikaları da özetliyor:
İsrail, ne hukuku; emperyalizmin, siyonizmin
çıkarları esastır diyor.

- ‘Google’da çalışmak hayalimdi ama…’ haberini
okudum.

Google’daki baskılar, tacizler... Yöneticilere
milyon dolarlar... Google emperyalist bir şirket.
Bu anlamda şaşılacak bir şey yok. Ancak, go-
ogle'ı “özgürlüğün platformu, güvencesi” diye
değerlendirenler şaşırabiliyor.

- Trump’ın “Taş atan göçmenleri vururuz” ha-
berinin devamında şöyle bir bölüm var: Trump,
daha önce yaptığı açıklamada da göçmen kon-
voyunun ABD'ye girişine izin vermeyeceklerini
belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında
asker göndereceklerini dile getirmişti. 

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan
ABD'ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen
kervanı”na 7 binden fazla kişinin katıldığını bil-
dirmişti. 

Bu konvoy; umutsuzluk, çaresizlik, alter-
natifsizlik konvoyudur. Ve bu konvoyun olu-
şumunda silah bırakan, düzene dönen sol da
sorumludur.

- Sputnik’in 7 Kasım tarihli
haberi: ‘ABD, YPG ile DSG’ye
ihanet edecek’ ‘Daha önce de
ihanet ettiler şimdi de eder-
ler.’

Ama o ihanet gerçekleş-
tiğinde YPG ve PKK için ar-
tık çok geç olacak!

- Deutsche Bank'tan faşizme destek... Alman-
ya’nın önde gelen bankası Deutsche Bank, geçen
hafta Brezilya'da gerçekleşen seçim öncesinde
sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda,
faşist adaya açık destek verdi. 

Deutsche Bank'ın sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda Brezilya'nın devlet başkanı
seçilen faşist Jair Bolsonaro'ya seçim öncesinde
açık destek verdiği ortaya çıktı. 

Seçimden kısa süre önce yapılan paylaşımda
şu ifadelere yer verildi: “Brezilya'da başkanlık
seçiminin ilk turu pazar günü yapılacak. Uluslararası
piyasanın arzuladığı kişi neoliberal başkan adayı
Jair Bolsonaro.”

Haberdeki en çarpıcı ve net cümle şu:
“uluslararası piyasa”nın tercihi açık.” “Tekel-
lerin, başından beri tercihleri değişmiyor.”

- Haşdi Şabi: ABD IŞİD'e yerlerimizi bildiriyor. Haşdi Şabi ile
IŞİD arasında Irak-Suriye sınırında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, ABD'nin
IŞİD'i tekrar Irak'a sokmak istediğini iddia ederek, ABD'nin
Haşdi Şabi'nin yerini IŞİD'e bildirdiğini ve böylelikle IŞİD'in sal-
dırılarına maruz kaldıklarını söyledi.

Haberde dikkatimi çeken yanlar şunlar: 
Bir: ABD'nin IŞİD'İ kullanmaya devam etmesi. 
İki: Haşdi Şabi’nin ABD'yi Irak'ta işgalci olarak tanımla-

ması.
Üç: Haşdi Şabi’nin 120 bin milisinin olması.

- Manchester United'lı oyuncudan NATO tep-
kisi Manchester United’ın Sırp oyuncusu Nemanja
Matic, cumartesi günü oynanan maçta futbolcuların
NATO görevlerinde ölen İngiliz askerlerini anmak
için yakalarına taktıkları gelincik çiçeğini takmayı
reddederek 'Siz ülkemi bombaladınız' dedi.

Çok güzel bir tavır almış gerçekten ve tavrı
bedel ödemeyi de göze alan bir tavır. Çiçeği
yakasından çıkarırken: “Eğer gerekiyorsa şu
anda kulübü ve İngiltere’yi terk edebilirim”
diyor. “Geçim derdi” adına her türlü rolü oy-
namayı, geçim adına her türlü aşağılanmayı,
dayatmayı kabul edenler karşısında örnek bir
tavır. 



OHAL'den bu yana AKP faşizmi
halka aralıksız saldırıyor, devrimciler
direniyor. 

Yüksel'de, Düzce'de, Bakır-
köy'de, Armutlu'da, CHP Genel
Merkezi önünde, Sarıyer'de dire-
niyoruz.

Gözaltına alınıyor, tutuklanıyo-
ruz. Açlık grevleri yapıyor, tasfiyeci
solun saldırısına uğruyoruz; ama
direnmekten vazgeçmiyoruz.

DAHA FAZLASINI
YAPMALIYIZ!
DAHA FAZLASINI
YAPMAK
ÖRGÜTLENMEKTİR!
Birken iki olmaktır.
İki iken dört olmaktır.
Direnişlerimizi halkla buluştur-

maktır.
Bunun için ilk adım direnişlerimizin

birleşik bir güce dönüşmesidir.
Yani direnişçilerin bir araya ge-

lerek tartıştıkları, kararlar aldıkları,
uyguladıkları Direnişler Meclisi’ni
kurmaktır. 

Bu yapıldı!
Yüksel Direnişçileri, Alev, Mahir,

Türkan, Kezban ana bir araya geldi;
direnişlerini ortaklaştırdı. 

Yani “gücümüze güç katıyoruz,
direnişlerimizin sonuç alması için

birlikte emek
ver iyoruz”
dediler. 

Bundan
sonra yap-
mamız gere-
ken, Direniş-
ler Meclisi’ne
katılımı artır-
maktır.

Direnişler Meclisi olarak Türki-
ye’nin neresinde bir direniş varsa
bizim direnişimiz diye sahiplenmeli
ve AKP’nin teslim alma saldırılarına
karşı direnişlerden bir kale oluş-
turmalıyız.

Bu kalenin duvarları direnişçiler-
den oluşurken, içi halktan oluşmalı,
yani Direnişler Meclisi sırtını halka,
yani en yoksullara dayamalıdır.

Düzenle çelişkisi had safhada
olan tüm yoksullar bizim olmalı diye
düşünmeliyiz ve onları direnişlerin
bir parçası haline getirmeliyiz.

BUNUN YOLU BİRDİR
Halka gitmektir, en yoksulların

yaşadığı mahallelere gitmektir.
Yoksul işçilerin, emekçilerin ev-

lerine gitmektir, kapılarını çalmaktır,
kapılarının eşiğinden içeri girmektir,
bir lokma ekmeklerini paylaşmaktır,
onlara gerçekleri anlatmaktır.

Örgütlenmenin iki silahı ile;
ajitasyon ile yüreklerine, 
propaganda ile akıllarına gir-

mektir.
Halkın sorunları ile direnişleri-

mizin sorunlarını birleştirmektir.
Faşizm; işçi, işsiz, kamu emek-

çisi, mühendis, mimar, sanatçı,
avukat, öğrenci demeden halkın
her kesimini eziyor. Bütün sorun-
larımızın çözümü için bir araya
gelip direnmek zorunda olduğu-
muzu anlatmaktır.

Halka direnişçilerin sorunlarının
bizim sorunlarımız olduğunu gös-
termektir, ikna etmektir, eylemlere
katılmasını örgütlemektir.

BU NE DEMEK?
Yüksel Direnişi’nin Yüksel Di-

renişçileri ile sınırlı kalmaması de-
mektir.

Türkan Albayrak’ın, Mahir Kı-
lıç’ın, Alev Şahin’in direnişi tek ba-
şına sürdürmemesi demektir.

Düzce'nin,
Bakırköy'ün,
Armutlu'nun tüm Anadolu hal-

kıyla buluşmasıdır.

HALKI DİRENİŞLER
MECLİSİ’NDE YALNIZCA
BİZ BİRLEŞTİREBİLİRİZ!
Neden?
Çünkü tarihsel ve siyasal olarak

haklılığına inanan, bunun için mü-
cadele eden, saldırılar karşısında
geri adım atmayan, boyun eğmeyen
bir tek biz varız. 

Emperyalizmi ve faşizmi doğru
tahlil eden,

emperyalizme ve faşizme karşı
nasıl mücadele edileceğini militanca
örgütleyen bir tek biz varız. 

Tasfiyeci solun saldırılarına karşı
ideolojik olarak mücadele eden di-
renişçileri, KESK binasından at-
malarını yanlarına bırakmadan he-
sap soran,

KESK yönetiminin gerçek yü-
zünü ve saldırılarını halka teşhir
eden bir tek biz varız! 

Yapmamız gereken, milyonların
sempatisini kazanan direnişleri
daha da genişletmek ve bir örgüt-
lenmeye dönüştürmektir.

İşçilere, emeği sömürülen, kö-
lece çalışma koşullarına mahkum
edilen emekçilerle doldurmak için
işçilerin yaşadıkları mahalleleri iş-
çilerin direniş mevzilerine dönüş-
türmeliyiz.

Her gün aç yatıp aç kalkan 16
milyon halkımızı örgütleyecek, Di-
renişler Meclisi’nde birleştirecek, di-
renişçilerin kalesini oluşturacağız!

Direnenler Olarak Kazanmak İstiyoruz! Nasıl?
Direnişler Meclisi’nde Örgütlenerek!

DAYANIŞMA + ÖRGÜTLENME + DİRENİŞ = ZAFER

Sayı: 93 18 Kasım 2018
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Dünyaları sığdırır özgür tutsak
o hücrelere. O hücreler ki dört
duvar çelik tellerle çevrilidir. Be-
tondur, soğuktur, yüksektir du-
varları.

Bir avuç gökyüzünü, bir avuç
göstermemeye yeminli, yoldaşı
yoldaşın yüzüne hasret bırakandır.
Hep birlikte oturmak aynı sofraya,
duvarlar olmadan omuz omuza
yürümek yasaktır.

Satırdaki, dizelerdeki, çizgiler-
deki, notalardaki sevgi ve emeğin
karşılıklı birbirine ulaşması her
şekilde engellenir. Haber almak-
haber vermek-selam etmek, eşe
dosta aynı... Engelli... keyfi... ya-
sak... Tüm bunların hepsi tecrittir
işte...

Duvarlar tecrittir, hücreler tec-
rittir; ama tüm bu tecrit içinde,
özgür tutsak yine de hücresine
dünyaları sığdırandır. Nasıl mı?

Bilgiyi alır dünyasına, adım-
ladığı tarih sularının gerçeklerinin
özünü, tecrübesini, dünü alır
bugüne, bugünü alır yarına bağ-
lar. Hayalleri vardır özgür tut-
sağın, en inançlı halinden, en
adaletlisinden. 

Ve özgür tutsağın, o hayalleri
gerçekleştirmeye yetecek gücü
vardır. Özgür tutsak, gücünü ney-
den, kimden alır? Karanfillerden,
tarihinden, geleneklerinden alır.

(iki satır karalanmış) iddiasın-
dan, siyasi özgüveninden alır.
Bundandır ki özgür tutsak dün-
yasına dünyaları ekleyerek; yürür,
üretir ve devrim için yaşar.

Özgür tutsağın dünyasında,
dünyanın tüm halkları var. Che’nin
o sözünü, haksız yere atılan to-
katın acısını yüreğinde hissetme-
yi hedef yapan özgür tutsak, Çağ-
layan halindeki “Tek yol devrim”
sularına bırakır kendini.

Planın-programın temelde ol-
duğu o doludizgin su gibi yaşam,
özgür tutsağın duvarlara karşı en
büyük silahıdır.

Özgür tutsağın yaşam şekli
ve özgür tutsağın tek başına dahi
kalsa kolektivizmi içselleştiren
hali gücüdür ve pratiğinden yan-
sıyan çoğul hali dünyanın zen-
ginliğidir.

Dünyası duvarları kaldırdığı
için, duvarların içinde dahi sta-
tükoları kabul etmediği için, misafir
değil ev sahibi, memur değil sıra
neferi olarak gördüğü için, savaşı
beyninin tam ortasına koyduğu
ve gereklerini yerine getirmek
için ruhunu kattığı, yanıp tutuş-
mayı hedefi bildiği için hücresine
dünyaları sığdırandır.

Özgür tutsağın dünyası büyük;
ama çok büyük olduğu için yani;

Anadolu kadar büyük,
tarihin adımları kadar büyük,
dünyanın coğrafyası kadar bü-

yük olduğu için;

özgür tutsağın dünyası çoğul
olduğu için,

Anadolu halkları gibi, 73 millet
kadar çoğul,

dünya halkları kadar çoğul ve
tarih içinde iz bırakan tüm halklar
kadar çoğul olduğu için.

Yani devrimin kendisi kadar
inançlı olduğu için büyüktür, zen-
gindir.

Bundandır ki özgür tutsak,
hücresine dünyaları sığdırandır
ve dünyası büyük ve anlamlı, an-
lamlı ve devrimci, devrimci ve
de özgür olduğu için yenilmez!
Yarınlara akıp gidecek olandır!

(Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden
Özgür Tutsaklar)

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

ÖZGÜR TUTSAK
HÜCRESİNE DÜNYALARI SIĞDIRANDIR
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DHKC Gerillaları Yazılamalarla
Selamlandı

Alibeyköy Cephe Milisleri, 7 Ka-
sım'da Karadolap Mahallesi'nde,
7 Kasım 2016'da Dersim'de şehit
düşen DHKC gerillalarını yazıla-
malarla selamladı. 

Mahallelerimize Düzenin
Pisliğini Taşıyan Torbacıları
Affetmeyeceğiz!

İstanbul Alibeyköy Cephe Mil-
isleri, yaptıkları açıklama ile 31
Ekim'de iki torbacıyı cezalandır-
dıklarını duyurdu. Açılamada, Cen-
giz Topel Caddesi'nde halktan alı-
nan istihbaratın değerlendirilerek
bir araca çevirme yapıldığı, araçtaki
iki kişinin üzernde ve araçta yüklü
miktarda uyuşturucu madde bu-
lunduğu belirtildi. Bunun üzerine
halka teşhir edilen iki kişinin Cephe
Milisleri tarafından dövülerek ce-
zalandırıldığı belirtildi. 



Merhaba sevgili arkadaşlar,
Hasretle kucaklıyorum, nasılsınız? Biz her zaman

ki gibi çok iyiyiz. Attığım tarih itibariyle gördüğünüz
üzere mahkemeye bir gün kaldı; hatta kalmadı, nitekim
anlatacağım şey bu değil elbet.

Arkadaşları geçen hafta mahkemeye gönderdik,
cumartesi sabahı çıktılar. Bana SEGBİS dayatması
ısrarla devam ediyordu. "Ne kadar yazsalar da ge-
tirmeyeceğim" diyerek. Biz celp istemiştik ayrıca bir
de durumu anlatan bir uzun dilekçe yazmıştık. Zaten
buradan İstanbul'a giden bir ring var (H.’nin deyimiyle
düdüklü tencere).

Bunun üstüne tekrar yazdık dilekçe ve aksi takdirde
suç duyurusunda bulunacağımızı ekledik. Bunun üze-
rine ne olduysa karar değiştirdiler ve mahkemeye
götürülmemize karar vermişler. Biz de sandık ki S.
ile birlikte gideceğiz; ama öyle olmadı. Hafta sonu ol-
duğu için ayarlanmamıştır vs. dedik. Sonra pazar,
pazartesi geçti bir haber yok, salı sabahı, mahkemeye
gideceksin diye bağırıyorlar (yani bu sabah oluyor
salı sabahı).

“Bu kadar yaygara koparacağınıza akşamdan ha-
ber verme prosedürünüzü hayata geçirseydiniz ha-
zırlanırdık” dedik. Her zamanki rutin arama, kelepçe
takma vs, İstanbul'a yaklaşıyoruz derken aslında
uzaklaşıyormuşuz farkında değiliz. Tekli ring görmüş
masum özgür tutsaklar olarak kapısına gidip bir mer-
diven çıkana kadar şüpheyle baktık; ama somut an-
lamak için de bir bakalım dedik. Bizim için tahsis
edilen ring tabutluk ring! Osmanlı’da oyun çoktur,
biz araç ayarladık siz gelmediniz olacak. Yapmak is-
teyen yolunu istemeyen nedenini bulurmuş. 

Faşizmin bizi mahkemeye götürmek istemeyişinin
nedenlerini çürütünce, mecbur onlara böyle oyunlar
oynamak düşüyor. Biz binmedik tabi ki o tabutluklara!
Mahkemeye götürülme hakkımızı da savunduk, kendi
ayaklarımızla geri dönmedik. Mahkeme yolculuğu
daha başlamadan bitmiş oldu, o yol biter hesap
bitmez tabi. Keser döner sap döner, gün gelir hesap
döner demişler. Öylece bırakmayız hiçbir şeyi hele o
bir hak gaspıysa. 

Koğuşa girdim sıcağı sıcağına bir de SEGBİS
çıktı. Mahkemem varmış 23. ACM'de, ilk tutukluluğumun
mahkemesi. Tabi onu da son dakika öğrendim. Barut
gibi çıktım koğuştan, bir süre bekledim. Sonra bir
baktım Fırat'ı getirdiler; ama normal bir getiriş olmadığı
belliydi. Üstü başı dağınık ve ekranın o küçücük bö-
lümünden Fırat’ın çatık kaşlarını görebiliyordum. Tam
sesim oraya gidiyor mu diye soruyordum, Fırat "Sesin

geliyor Sultan" dedi.
Ne oldu diye sordum,

çift kelepçe takmaya ça-
lıştıklarını anlattı. İyiyim
dedi; ama SEGBİS'ten içi-
miz rahat eder mi hiç? Et-
mez, nasıl olduğunu anla-
mak, net görmek için ekra-
nın içine girecektim nere-
deyse. Mahkemede, SEG-
BİS'çi şaşkınlıkla bana bak-
sa da aldırmadım.

Hak gaspı dedin mi zincirleme olmazsa olmaz. Bu
mahkemede SEGBİS'le ifade vermezsem “Savunma
hakkımdan vazgeçmiş” sayılacağım söylendi ve
bunda da yine esas hakkında mütaala okunacak. Bir
de süslü kelimeler; bir şeyden bir insanı kendi iradesiyle
vazgeçerse vazgeçmiş sayarsın.

1- Sen kim oluyorsun?
2- Bu hakkımdan asla vazgeçmem, kimse de vaz-

geçmiş sayamaz!
Bunlar hayal dünyasında masada duran herhangi

bir kalemi kendileri yok derse, onun “yok” olacağını
sananlardan. Ama gerçek hayat öyle değil onu da biz
göstereceğiz. Savunmam hazır bir gün mahkemede
okunmak üzere bekliyor. Düşmanı en çok korkutan
şey o şu an, o yakalılar bizimle yüz yüze gelemeyecek
kadar acizler...

Evet arkadaşlar işte böyle bir günün yoğunluğun
ardından oturdum sizinle sohbete. Biraz daha devam
edeyim sonra film izlemek için yanınızdan ayrılacağım.
“Pi'nin Yaşamı”nı izleyeceğiz, güzel bir film. Şimdi
kısa duygu düşüncelerimi paylaşayım sizinle...

Özgür tutsaklık geleneği olarak hepinizi sımsıkı
kucaklıyorum. Bizi düşünenleri, sevenleri yanımızda
hissetmenin en güzel cümlesi tüm dünya halklarını
kucaklayabiliriz. Herkese yetecek kadar sevgimiz var.
Zaten halk ve vatan sevgimiz bu kadar yoğun olduğu
için tutukluyuz. Emperyalistler ve uşaklarında zerre
kadar olmayan bir sevgiyi taşıdığımız için. Bu sevginin
gücü tüm zorlukları, baskıları aşacak, bizi özgürlüğü-
müze kavuşturacaktır. Umudumuzu ve direncimizi
asla yitirmeyeceğiz.

Görüşmek dileğiyle, daha fazla üretmeye ve di-
renmeye devam.

Hepinizi çok seviyoruz. Özgür tutsaklarımızın da
Şakran'dan bol sevgi, selamlarını gönderiyorum. Di-
renişle kalın...

SULTAN GÖKÇEK 

Grup YORUM’un Tutsak Üyelerinden Sultan Gökçek’in Mektubu

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

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



Direniş Alanına,

Her Gün Önlüğünü Ütüleyerek Giden Bir Direnişçi:

Türkan Albayrak

Avrupa’da hakları için direnen Cahit Zorel diyordu ki:
“Kırmızı önlük giymek zaferi kazanmaktır.” Türkan Albayrak,
işkenceyle yerlerde sürüklenerek gözaltına alınacağını

bilerek her gün önlüğünü ütüleyerek çıkıyor direniş alanına.
Çünkü kırmızı önlük; direnenlerin kimliğidir, onurudur, eme-

ğidir, ekmeğidir, Türkiye halklarının umududur. Kırmızı,
direnme gücü verir halklara. İşte Türkan Albayrak’ın önlüğüne
saygısı da bundandır.

Türkan Albayrak’ın Bu Özeni, Ciddiyeti Ve Saygısı, Emeğine,
Onuruna Toz Kondurmamasının İfadesidir!
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Okmeydanı halkı İdil Kültür Merkezi (İKM) üzerindeki
baskıları protesto etti. Baskınlarda gözaltına alınan Grup
Yorum üyeleri ve İdil Kültür Merkezi çalışanlarının tutuk-
lanmasına karşı eylemi mahalle halkı sloganlarla, alkışlarla
ve düdük çalarak sürdürdü. Eylemden hemen sonra ma-
halleye giren faşist polisin teneke kutuları halkı taciz etti.

Devrimcilerin örgütlü olduğu ve yoksul halkın yaşadığı
bölgelerde, devlet terörü ve demagojileri eksik olmaz.
Okmeydanı; “Teröre destek sunan mahalleler diye geçer”
burjuva basında. Mahallesini sahiplenmenin, korumanın
ismidir “Teröre destek sunmak.”  

Grup Yorum’un da çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür
Merkezi Okmeydanı’ndadır. Yıllardır mahalle halkıyla
içiçedir kültür merkezi emekçileri. Halkın  acılarını da se-
vinçlerini de paylaştılar. Çocuklarına ağabeylik-ablalık
yaptılar. Beyinleri uyuşturulmak istenen gençleri çetelerin
elinden aldılar. Mahallenin çocuklarından koro kurdular.
İdil Kültür Merkezi çalışanları ve Grup Yorum üyeleri, Ok-
meydanı halkının oğullarıdır, kızlarıdır.

İşte bu nedenlerle; faşizm İdil Kültür Merkezi’ni halkın
bağrından, mahalleden söküp atmak istiyor. “Tecrit edip
yalnızlaştırma, terörize edip imha etme” politikası ne-
deniyle, sayısız kez basılmıştır İKM. Ve her seferinde so-
nuçsuz kalmıştır faşizmin baskıları, tutuklamaları, işkenceleri,
terörize etme çabaları. Çünkü her seferinde halk bağrına
basmıştır sanatçılarını.

İşte bu nedenle, Grup Yorum’un 6 üyesinin başına
ödül konularak arama kararı çıkarıldığı, 11 sanatçısının
tutuklandığı, Avrupa’da bile yasaklanmaya çalışıldığı bir
süreçte halkın sahiplenmesini hazmedemediler. Eylemin
ardından polisler zırhlı araçlarıyla mahallelerde dolaşarak,
mahalleliyi taciz ederek korku salmak istedi.

Başaramayacaksınız! Okmeydanı halkı İdil Kültür Mer-
kezi’ni, oradaki gençleri de tanıyor, biliyor. Sizleri de. Bu
mahallenin çocukları Grup Yorum türküleriyle, halaylarıyla
büyüdü. Bu mahallenin gençleri başları sıkıştığı zaman
yanlarında kimi zaman İdil’den abileri-ablaları vardı, sizin
uyuşturucu çeteleriniz değil. Biz mahallemizdeki yozlaş-
manın, çeteleşmenin önünde Grup Yorum türküleri söyle-
yerek barikat olduk. Bu barikatı yıkamazsınız. İdil Kültür
Merkezi’ni halktan koparamazsınız!

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

Okmeydanı Halkı, İdil Kültür Merkezi’nin
Basılmasının Ardından Kurumu

Sahiplendi
Tutuklamalara Karşı Eylem Yaptı

Devletin mahallede çeteleşmeyi, uyuş-

turucuyu, alkolü yaygınlaştırma po-

litikasına karşı bir araya gelindi.

Okmeydanı gençliği yozlaşmaya karşı tepkisini

Gençlik Komisyonu öncülüğünde gerçekleş-

tirdiği devriyelerle ortaya koyuyor. 

8 Kasım Perşembe günü gerçekleşen dev-

riyede, elde sopalarla bütün mahalle dolaşıldı.

Okmeydanı gençliği, yozlaşmaya karşı gençliğin

barikat olduğunu halka gösterdi.

14 kişi tarafından gerçekleştirilen devriye-

de;

- Comsan denilen bölgede yol üzerinde ve

park halindeki araçlarda içki içen kişiler uya-

rılarak uzaklaştırıldı.

- Sibel Yalçın Direniş Parkı dolaşıldı. O

sırada parkta bulunan ve amfide ateş yakan

gençlerin üzerleri arandı. Amfide bir daha ateş

yakılmaması uyarısında bulunulduktan sonra,

gençlere bundan sonraki devriyelere katılınması

çağrısında bulunuldu.

- Dikilitaş Parkı, Piyalepaşa Sağlık Ocağı

ve Anadolu Parkı kontrol edildi. Anadolu Par-

kı’nda şüpheli bulunan gençlerin üzeri arandı.

- Anadolu Parkı’nın hemen altındaki yeşillik

alanlarda içki içen 2 grup uyarılarak evlerine

gönderildi.

Bundan sonra da devriyelere devam ederek,

mahallede yozlaşmanın önüne geçileceği vur-

gulandı.
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Okmeydanı Gençlik Komisyonu,
Yozlaşmaya Karşı

Devriyelerini Sürdürüyor!



14 Kasım Çarşamba günü Hatay
Halk Meclisi olarak CHP il binası
önünde Mahir Kılıç için eylem yap-
tık. 

Daha önce defalarca CHP il yö-
neticileri ile görüşme talep etmemize
rağmen muhatap alınmadık. Muha-
tap alınmamamız üzerine, meşrulukla
CHP il binası önünde eylem yapma
kararı aldık.

Daha önce defalarca görüşme
talep etmemize rağmen görüşme-
yen il yöneticileri, eylem yapaca-
ğımızı öğrendiklerinde teker teker
il binası önüne gelip, bizimle gö-
rüşmek istediler. Bizi eylem yap-
maktan vazgeçirmeye çalıştılar.
Yapılan görüşmeler sonucunda,

eylem yapacağımızı kesin bir şe-
kilde söyledik.

Ayrıca, bize değil partinizin yö-
neticilerine karşı tutum sergileyin
dedik. Açlık grevindeki Mahir Kılıç’ın
sağlığının riskli dönemlere girdiğini
ve bir günün bile çok önemli oldu-
ğunu ifade ettik. Yapılan tartışmalar
sonucunda bize, eylem yapmamızın
gayrimeşru bir tutum olacağını be-
lirttiler.

Bizler de gayrı meşru bir duru-
mun olmadığını, hem bizim hem
de işine dönmek için 65 gündür
açlık grevi yapan Mahir Kılıç’ın
taleplerinin kabul edilmesi ge-
rektiğini ve gayrı meşru tutumu
CHP’nin sergilediğini söyledik.

CHP il yöneticilerinin baskılarına
rağmen Mahir Kılıç’ın yanında ol-
duğumuzu, yaptığımız basın açık-
lamasıyla ve attığımız sloganlarla
Hatay’dan duyurduk.

Açlık Grevindeki Mahir Kılıç’ın
Talepleri Kabul Edilsin!

Hatay Halk Meclisi, Mahir Kılıç İçin CHP Önünde Eylem Yaptı

Tekebaşı Halk Meclisi,
Toplantılarını Coşkuyla
Sürdürüyor!

Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi
2 ve 9 Kasım’da, sekizinci ve doku-
zuncu toplantılarını düzenledi.

Toplantılarda genel olarak, 30
yıldır çözülmeyen su sorunundan,
düzen partileri tarafından kandırılarak
oyalanan halkımızın çözümlerinin
Halk Meclisi’nde olduğundan bah-
sedildi. 

KKadın Aile ve Dayanışma
Komisyonu Kuruldu

İstanbul Okmeydanı Halk Mecli-
si’nin 5 Kasım’da yaptığı toplantıda
Kadın, Aile ve Dayanışma Komisyonu
kuruldu.

Komisyonun görevleri ise şöyle
sıralandı:

-Yakınında, yöresinde fiziksel veya
cinsel şiddete maruz kalan kadınlarla
örgütlü dayanışma içinde olacaktır.

- Ne olduğu paylaşılamayacak
sorunlar da dahil tüm ailevi sorunların
çözüm odağı konumundadır.

- Ekonomik sorunlar yaşayan in-
sanlarımızla birlikte çözüm modeli
olan imece ile gidereceğiz.

Direnişçilerimizi Duymayan
Kalmayacak

Ankara Halk Cepheliler 7 Kasım'da
Ege Lisesi çevresinde, 12 Eylül'den
beri “İşimi Geri İstiyorum!” talebiyle
CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi
yapan Mahir Kılıç için halkın matbaasına
“Mahir Kılıç Yalnız Değildir! Mahir Kılıç
56 Gündür Açlık Grevinde! Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz! Devrimci İşçi

Hareketi - Halk Cephesi” imzalı sloganlarını nakşetti.

Ergene Evimiz, Ekmeğimiz, Vatanımızdır…

Ergene Tekellerin Değil, Halkındır!
Trakya Halk Komitesi; 11 Kasım’da, Tekirdağ Ergene ilçesindeki

Ergene Nehri kirliliği ile ilgili halk toplantısı düzenledi. Sağlık Mahal-
lesinde yapılan halk toplantısında, geçmişte yapılan Ankara yürüyüşü
ve 39 günlük çadır eylemi anlatıldı. Bundan sonra ne yapılması
gerekliliği üzerine konuşuldu. Bugün tekellerin halkın örgütsüzlüğünden
yararlandığını, halk biraraya gelip örgütlenirse bu sorunu çözebileceği,
halkın kendi örgütlülüklerini Halk Meclisleri’ni kurup mücadele
etmesinin gerekliliği anlatıldı. Son olarak 25 kişinin katıldığı toplantı,
bir sonraki toplantıda bir araya gelme sözü verilerek iradi olarak
sonlandırıldı.

Halkın Avukatları,
Halkın Sanatçıları,
İşi Ve Onuru İçin Direnen
Direnişçilerimiz Yalnız Değildir!

İzmir TAYAD’lı Aileler 10 Kasım’da,
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
bir araya gelerek Halkın Avukatları,
Halkın Sanatçıları ve 60 gündür açlık
grevi yapan Mahir Kılıç için basın
açıklaması yaptı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Direnişçiler Düzenin Korkusudur…
“Neden korkuyorsunuz,

kararlılığımızdan mı?”
Yüksel Direnişi bütün ka-

rarlılığıyla devam ediyor. Di-
renişçiler ısrarlarından vaz-
geçmiyor. Yüksel Direnişçisi
Nazan Bozkurt, 13 Kasım’da
İnsan Hakları Anıtı önünde
bir kez daha haykırdı; “İşi-
mizi Geri İstiyoruz!” diye.

Bunun üzerine bir direnişçiye 10 çevik saldırdı.

AAlev Şahin Direnişinin

651. Gününde

Sesleniyor;
Bugün 12 Kasım, 1999 Düz-

ce depreminin yıldönümü.
Ne ranta kurban edilen can-

larımızı, ne ranta göz yumanları,
ne katilleri, ne de katilleri cezasız
bırakanları unutmadık, unuttur-
mayacağız!

Direniş Alanlarımızı
Bırakmayacağız!

İstanbul Bakırköy Dire-
nişçileri, öğretmen Nursel
Tanrıverdi ve Selvi Polat,
10 günlük tutsaklıklarının
ardından 9 Kasım’da tahliye
oldular. Tahliyelerinin ardın-
dan direniş alanlarına tekrar
gittiler ve gözaltına alındılar.
Çıkartıldıkları mahkemede,

tutuklamaya sevk eden savcıdan, tutuklayan hakimden
çok daha güçlüydüler. Ne istediklerini biliyorlar ve haklılar.
Nursel ve Selvi öğretmenler 13 Kasım’da çıktıkları mah-
kemeden serbest bırakıldılar.

Türkan Albayrak’tan
Direnişine İlişkin
Açıklama:

2010 Yılında Paşabahçe
Hastanesi önünde 118 gün
direnerek, bedeller ödeyerek
kazandığım, Sarıyer İlçe
Sağlıktaki işimden atılınca,
3 Eylül 2018’de başladığım

“İşimi Geri İstiyorum” eylemimde 70 gün oldu. 43 kez
gözaltına alındım. Baskı ve gözaltılar beni yolumdan çe-
viremedi. Görüntü almanın bile yasaklandığı Sarıyer
Kaymakamlığı’ndaki direniş alanımı salı günleri Büyük-
dere’de bulunan Çelik Gülersoy Parkı’na taşıyorum.
Hafta içi diğer günlerde direnişim Sarıyer Kaymakamlığı’nın
ve iş yerim Sarıyer İlçe Sağlığın yanında olan Şehit Öğ-
retmenler Parkı’nda devam edecek.

Yer: Çelik Gülersoy Parkı, Büyükdere-Sarıyer
Saat: 13.00-17.00

Tüm Baskılara Ve Ablukaya
Rağmen 100. Gün Etkinliği
Yapıldı

Kezban ananın oturma
eyleminin 100. günü etkin-
liği baskınlara, baskılara,
engellemelere, polis tacizi
ve ablukasına rağmen ya-
pıldı. 100’üncü gün etkin-
liğine kısa bir süre önce
çalışmalarını yürüttükleri
İdil Kültür Merkezleri basılan, müzik aletleri de
parçalanan, sahneleri dağıtılan Grup Yorum da;
“Öfke ile dolu yüreğimizle. Ezip de geçeriz
zalimleri biz. İşte buradayız şimdi burada” diyerek
sahne aldı.

Gençliğin Kurtuluşu İçin Dev-Genç’te
Örgütleneceğiz!

Hatay Dev-Genç’liler kam-
panya ve örgütlenme çalışma-
larına devam ediyor. Yapılan ça-
lışmalar kapsamında 4 – 10 Ka-
sım tarihleri arasında Mustafa
Kemal Üniversitesi çevresi, Oda-
başı Mahallesi’nde, gençliğe ör-
gütlenme çağrısı yapan pulla-
malardan yapıldı, ayrıca Dev-
Genç’in 49’uncu yıldönümü selamlandı.

6 Kasım’da ise, faşist YÖK’ün kuruluş yıldönü-
münde, YÖK’ü protesto etmek için MKÜ’de birçok
yere “AKP’nin Zulmüne, YÖK’ün Baskılarına Hayır!
YÖK Kaldırılsın! Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek
İçin Dev-Genç Saflarına!” sloganlarının yazılı olduğu
çok sayıda kuşlama yapıldı.

Ayrıca Dev-Genç’liler, gençlik ile birlikte tanışma
programında bir araya geldi. Tanışmanın ardından;
artan kitap, fotokopi ücretleri, okulu bitirdikten sonra
iş bulabilme sorunu, gençliğin büyük bir bataklığa
sürükleyen uyuşturucu sorunu ve ülke gündemi
hakkında konuşuldu ve bilgi alışverişi yapıldı. Son
olarak bir daha buluşma sözü verilerek program
sonlandırıldı.

Gençlik Okuyarak Güçlü Olacak
Sinop Dev-Genç'liler; 6 Kasım'da bir araya

gelerek Mahir Çayan'ın Toplu Yazılar kitabını
okudu. Okuma sonrası kitap üzerinden tartışma
ve bilgi alışverişi yapıldı.

Katil Polis Cephelilere Ateş Etti
İstanbul Sarıgazi'de çalışma yapan Cephelilere

AKP'nin katil işkenceci polisi tarafından 8 Kasım'da
iki el ateş açıldı. Bunun üzerine kısa bir açıklama
yapan Sarıgazi Cephe Milisleri şu sözlere yer verdi;

"Arkadaşlarımızın başına gelecek herhangi bir
şeyi AKP'nin işkenceci polislerinden biliriz. Arka-
daşlarımıza ateş eden polislerden hesap soraca-
ğız."
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� ALMANYA
Schwetzingen
Cemaat Ocak’ın “Oturum ve sosyal

haklarımız tehdit aracı olarak kullanıl-
masına son verilsin!” talebiyle başlatmış
olduğu eylem 24-25 ve 26. günlerinde
de tüm kararlılığı ile devam etti.

Stuttgart
Avrupa Dev-Genç’liler 2-4 Kasım

tarihleri arasında Gençlik Buluş-
ması Düzenledi

Avrupa gündemleri üzerine soh-
betler, oyunlar, film izlemeler ve yürü-
yüşler ile geçen buluşma sonunda,
kışlık Gençlik kampına çağrıyla son-
landırdılar.

Stuttgart Halk Meclisi Dayanış-
ma Açlık Grevinde

Mahir Kılıç’la dayanışma destek
açlık grevinin ikinci ekibi olarak cuma
günü başlatılan açlık grevi, 11 Kasım
günü sonlandırıldı.

Düsseldorf
Oturum Hakkımızı Geri İstiyo-

ruz!
Alman emperyalizminin oturum hak-

larını geri almasına ve 30 kilometre dı-
şına çıkmama sınırı koymasına karşı;
Deniz Yıldız, İlker Şahin ve Haydar
Demiray’ın NRW Eyaletinin İçişleri Ba-
kanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
Direnişçiler, haklarını alma kararıyla
çadır direnişi sürdürüyor.

Köln
Sonnur Demiray’ı Sahiplenme

Eylemlerinin 124. Günü
Sonnur’un özgürlüğü için başlatılan

eylemlerin, tahliye olmasının beklendiği
14 Aralık’a kadar devam edeceği vur-
gulandı.

Avrupa Halk Cephesi, Mahir
Kılıç İle Dayanışma Açlık Grevine
Başlıyor

16-17 Kasım tarihlerinde Mahir Kı-
lıç’ın direnişine destek olmak üzere
açlık grevinde olacaklar.

Hamburg
Musa Aşoğlu’nun Yeni Duruşma

Tarihleri:
Şubat 2019’a kadar açıklanan mah-

kemelere katılım çağrısı yapıldı.
9.11.18 saat 10.00

20.11.18 saat 10.00
27.11.18 saat 10.00
0.11.18 saat 10.00.

Hanseatisches Oberlan-
desgericht. Sievekingplatz.
2 20355 Hamburg.

Frankfurt
Halk Cephesi’nden CHP Önünde

İşi İçin Direnen Mahir Kılıç için açıklama
yapılarak, işe geri alınması gerektiği
söylendi.

Almanya Halk Cephesi
Adil Yiğit Açıklaması:
Ali Ekber Koç Organizasyon tara-

fından, 6 Ocak 2019 tarihinde Alman-
ya’nın Frankfurt şehrinde Yaşar Kemal
hakkında bir filmin Galası yapılacaktır.
Düzenlenen bu Galanın Moderatörü
yani yönetici ise Adil Yiğit isimli biridir.
Halk çocuklarına, devrimcilere ciddi
zararlar vermiş, devrimcilere, Halk
Cephelilere karşı darbe ihaneti içinde
bulunmuştur. Yaşar Kemal gibi değer-
lerimiz üzerinden nemalanarak ihanetçi
kimliklerini meşrulaştırmaya çalışma-
larına izin vermeyeceğiz.                                                  

Darmstadt-Mannheim
Halk Cepheliler Ankara’da CHP

genel merkezi önünde açlık grevi
yapan Mahir Kılıç’ı polis işkencesiyle
yerlerde sürükletip gözaltına aldıran
ve yetmiyormuş gibi görüşmeye giden
Yüksel Direnişçileri’ni gözaltına aldıran
CHP’nin Frankfurt Temsilciliği’ne gitti.
Mahir Kılıç’a bedeni eridikçe küçülen
CHP’nin anlatıldığı bir dosya bırakıldı.

� İNGİLTERE
Londra Armutlu Şehitleri Anıldı
8 Kasım günü, Büyük Ölüm Orucu

Direnişi sürecinde “Bir Direniş Odağı”
olan Armutlu’da yapılan katliamda şehit
düşenler anıldı. 5 Kasım 2001’de ce-
hennem zebanileri girdiler Armutlu’ya.
Yaktılar yıktılar ve Arzu Güler, Barış
Kaş, Sultan Yıldız ve Bülent Durgaç’ı
katlettiler. Etkinlik Grup Yorum’un “Bize
Ölüm Yok!” marşıyla sonlandırıldı. An-
maya 80 kişi katıldı.

Aynı zamanda, Pir Sultan Kültür
Merkezinde, Kezban ana ve Mahir Kı-
lıç’a destek olmak ve onların direnişini
bulundukları yerlerde yaymak, insan-
ların gündemlerine sokmak ve sahip-
lenmek amacı ile dönüşümlü açlık gre-
vine başlandı. Ve Yürüyüş 2018 Seçme
Yazılar (İngilizce) Kitabının çıktığı du-
yuruldu!

� FRANSA
Strasbourg: Grup Yorum Gönül-

lüleri tarafından 25 Kasım günü Fran-
sa’nın Strasbourg şehrinde düzenle-
necek konserin çalışmaları kapsamın-
da, 3 Kasım Cumartesi günü halkımızın
düğününe katılarak konsere ilişkin bil-
gilendirmede bulunarak bilet satışı ya-
pıldı.

Nancy: Fransa’da Grup Yorum’a
Özgürlük Konserleri’nin ikincisi 25 Ka-
sım günü Strasbourg şehrinde düzen-
lenecek. Strasbourg konser çalışmaları
kapsamında Nancy Grup Yorum Gö-
nüllüleri 10 Kasım Cumartesi günü
katıldığı bir düğünde 50 bilet sattı.

� İSVİÇRE
İsviçre’de bir Halk Cepheli, Mahir

Kılıç için 5-7 Kasım tarihleri arasında
üç günlük destek açlık grevi yaptı. Ay-
rıyeten, 8 Mart tarihinde Lübnan’da
gözaltına alınarak AKP faşizmine teslim
edilen ve 6 ay boyunca fiziki ve psikolojik
işkencelere maruz kalan ve vücudunda
868 yara açılan Ayten Öztürk için Lüb-
nan Konsolosluğu önüne giderek iş-
kencelerin hesabı soruldu. 

� HOLLANDA
Rijnmond Alevi Kültür merkezi ve

Den Haag Dab-Der’deki kahvaltı prog-
ramlarına katıldıktan sonra 4 Kasım
Pazar günü Haarlem Alevi Kültür Mer-
kezinde kahvaltıya katıldılar. Kezban
Ana, Mahir Kılıç, Ayten Öztürk direnişleri
ve İbrahim Devrim Top’un katledilmesi
anlatıldı. Kezban ana ve Mahir Kılıç
ile canlı görüşmeler yapıldı.

� BELÇİKA
Liege
Alevi Kültür Merkezi’nde Kezban

Ana’ya destek eylemleri devam edi-
yor… “Cemevlerimizden elini çek” slo-
ganları ile her cumartesi yapılan ey-
lemlerin üçüncüsü yapıldı.

Avrupa Halk Cephesi: 12 Kasım
günü, Brüksel’de bulunan CHP’nin AB
temsilciliği önünde Mahir KILIÇ için
eylem yapıldı, İngilizce pankart ve dö-
vizler açıldı. Temsilci ile görüşmek için
girişimlerde bulunulmasına rağmen
temsilcilikte kimse olmamasından dolayı
görüşme gerçekleştirilemedi.

Av ru pa’da

36

Londra



26 Kasım - 2 Aralık

Erol YALÇIN,
Selma DOĞAN:
Halka ve devrimcilere yö-

nelik saldırıların boyutlandığı,
kayıp ve katliam politikaları ile
devrimci hareketin kuşatılmaya
çalışıldığı bir dönemde, 26 Ka-
sım 1993’te, İstanbul Hasköy’de

silahsız, savunmasız bir şekilde katledildiler. 
Erol, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin oğluydu.

Devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversitede tanıştı. Yıldız
Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde,
bir Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu.
Şehit düştüğünde İstanbul Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma, 1975 doğumludur. Bir yandan öğrenimini sürdüren
Selma, diğer yandan genç bir emekçiydi. Devrimci harekete
yürekten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları elverdiği
ölçüde devrimci harekete yardımcı olmak için çırpınan biriydi.

Erol Yalçın Selma Doğan

Zeliha ERTÜRK: 1978’te İstanbul’da doğdu.
Aslen Sivas-Zaralı, Alevi ve Kürt bir ailenin çocuğudur.
Devrimcileri ve faşizmi Gazi ayaklanmasında tanıdı.
2000’de F Tipi hapishanelerle birlikte yeniden hücre
ve tecrit gündeme geldiğinde, Ölüm Orucu gönüllü-
lerinden biriydi. Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm
Orucu Ekibi’nde başladığı onurlu direnişini, 6 ay
boyunca sürdürerek 30 Kasım 2002’de şehit düştü.Zeliha Ertürk

Kubilay YEŞİLKAYA,
Enver ER:
Hasköy’de, faşist saldırılara

karşı nöbet tutarken, bulunduk-
ları kahvehaneye faşistler ta-
rafından baskın düzenlenmesi
üzerine çıkan çatışmada, 28
Kasım 1979’da şehit düştüler. 

Kubilay, 1961 doğumludur. Yaşı gençti; ama sömürü ve
zulüm düzenine öfkesi büyüktü. Devrim özlemi büyüktü. Devrimci
hareketin saflarında anti-faşist mücadeleye katıldı. Devrimci
hareketin mahalli birimler örgütlenmesinde görev yapıyordu.

Enver, 1961 doğumludur. Halkının anti-faşist mücadelesine
militanca katıldı. Aslen Giresun doğumlu olan Enver, İstanbul
Liseli Dev-Genç içerisinde çalışırken anti-faşist mücadelenin
yoğunlaşması üzerine Hasköy mahalli biriminde görev aldı.

Kubilay Yeşilkaya Enver Er

Erhan YILMAZ,
Mehmet YILDIRIM:
29 Kasım 1998 akşamı Gölgeli

dağları eteklerinde Balkıca Köyü’nde
kuşatılan Ege Kır Gerilla Birliği Ko-
mutanı Erhan Yılmaz ve Komutan
Yardımcısı Mehmet Yıldırım, 20
saat boyunca sloganlarıyla, marş-

larıyla, propagandalarıyla, silahlarıyla hiç susmayarak, Balkıca
Destanı’nı yazdılar. Onları teslim alamayan düşman, 30 Kasım’da
köy evini havan toplarıyla, roketlerle yakıp yıkarak iki savaşçının
yakılmış cesetlerini teslim alabildi.

Erhan, 1976’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoksul bir
Türkmen ailesinin çocuğu olarak doğdu. Haksızlık ve zulmü
bizzat yaşaması, düzene karşı tepkileri lise yıllarında onu devrimci
düşüncelere götürdü. Gençlik çalışmalarının yanı sıra Balıkesir,
Bandırma, Susurluk sorumluluklarını üstlendi. Bir süre tutsaklık
yaşadı. Tahliye olduğunda, artık yeri, özlemini duyduğu dağlardı.
Şehit düştüğünde birliğinin komutanıydı. Parti ona devrimi, devrimci
kişiliği öğretti. O savaşıyla, yaşamıyla, direnişiyle Parti’yi yücelterek,
Ege dağlarına gerillanın tohumlarını ekerek ölümsüzleşti. Mehmet,
1964 Kars Kağızman ilçesi Oluklu Köyü doğumludur. Yoksul bir
Kürt köylü ailesinin çocuğuydu. İşçilik yaşamında sömürünün ve
adaletsizliklerin en çarpıcı biçimlerini yaşadı. 1993’te devrimcilerle
tanıştı ve kısa süre sonra o da bir devrimci oldu. Kısa süre sonra
tutsaklıkla tanıştı. 1995’te Karadeniz Kır Birliği’ne katıldı. Şehit
düştüğünde Ege Kır Gerilla Birliği’nde komutan yardımcısıydı.

Erhan Yılmaz Mehmet Yıldırım

Feridun Yücel BATU: 1969 Muş doğumludur.
Aslen Antalya Finikelidir. 1990’da, Uludağ Üniversitesi’nde,
gençlik mücadelesi içinde yerini aldı. 1994 Eylül’ünde
tutuklandı. 19-22 Aralık katliamında Ümraniye’de direnen
devrimcilerden biriydi. 2001’de Kandıra F Tipi’nden
tahliye oldu, ancak kısa süre sonra tekrar tutuklandı ve
Kırıklar F Tipi’ne konuldu. Aralık 2001’de örgütüyle
ilişkisi kesilmiş olmasına rağmen, tecrite karşı ölüm
orucuna başlayarak 1 Aralık 2002’de şehit düştü.

Feridun Yücel Batu

Mehmet, Kars'tan İstanbul’a gelmiş ve inşaatlarda çalışıyordu.
Bir şehit ailemizin evini yapıyorlardı. Biz bu ailemizi ziyaret ettiğimizde
sohbetlerimize kulak kabartıyor, bizi anlamaya çalışıyordu. O'nu
ikna etmek için hiçbir zaman çok söze gerek olmadı. Aktif mücadeleye
'93 yılının sonlarında katıldı. Ve o günden tutsak düştüğü güne
kadar yapılması gereken hiçbir işe; “hayır, yapamam, olmaz” demedi. 

Önderimiz tutsak düşmüştü. Birlikte önderimiz için yapılacak bir
korsan gösterinin pankartını hazırlayacaktık. “Bu pankart güzel
olmalı. Harflerini yarım metre büyüklüğünde yapsak olmaz mı?”
diye sordu. Koca koca harflerle; “Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş”
sloganını yazdı... Bağcılar Direnişi’nden çok etkilenmişti.

Özellikle de Sabo ve çatışarak şehit düşen kadın yoldaşlarımıza
büyük bir hayranlık duyardı. “Ben devrimci olmadan önce
kadınların böylesine kahramanlıklar yaratabileceğine inanmazdım.
Düzen kadınları hep aşağılamış. Ben de kadınları güçsüz, korkak
sanırdım. Onun için bizim yoldaşlarımıza çok saygı duyuyorum”
derdi. 1994 yılının sonlarında tutsak düştü. 5-6 ay sonra dışarı
çıktığında artık daha bilinçliydi. “Yaa ben köylü adamım, ben kıra
gitmeyeceğim de kim gidecek? Savaş bedel istiyor. Bu bedeli
ödemek lazım. Ben çok bilgili değilim; ama bana ne kadar çok
bedel ödersek devrim o kadar çabuk olacak gibi geliyor” diyordu.

Çevresindeki herkes tarafından sevilirdi. Mehmet girdiği her
ortamda aynı sevgiyi, saygıyı kazanmayı başarırdı. Bir halk
ilişkimiz “Parti kendini köprüden at dese atar mısın?” diye
sormuştu. “Gözümü kırparsam şerefsizim” diye cevap vermişti.
İşte Mehmet Parti’ye böylesine bağlıydı. “Başka çaresi yok ki
devrim olacak. Başka çaremiz yok ki biz yapacağız” derdi.

Bir Yoldaşı Mehmet Yıldırım’ı Anlatıyor: “Bu Bedeli
Ödemek Lazım”

“Tüm devrim şehitlerimizi yaşatmak, onların yerini doldurmak,
yükselttikleri bayrağı daha yükseklere, oligarşinin burçlarına
dikmek bizim görevimizdir.” Mehmet Yıldırım

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

BİZ KİMİZ, NE İSTİYORUZ?

*Egemen güçler bizi amaçsız, bir takım eylemler yapan, teröristler olarak
gösteriyor. Peki gerçekte biz neyiz, amacımız nedir?

* Marksist-Leninist’iz, işçi sınıfı devrimcileriyiz.
* Dünyadaki ve ülkemizdeki düzeni değiştirmek istiyoruz.

* Nasıl bir düzen istiyoruz?
Biz özel mülkiyetin olmadığı; her şeyin, herkesin ortak malı olduğu, herkesin
eşit olduğu bir düzen için mücadele eden insanlar olarak biliniriz. Gerçekte

böyle midir?

* Komünizm: Nihai amaç; sınıfsız, sömürüsüz bir toplum. Herkesten yeteneği
kadar, herkese ihtiyacı kadar. Eşitlik, Kardeşlik, Özgürlük! Savaşların,

yoksulluğun olmadığı; bütün dünya insanlığının mutlu ve refah içinde yaşadığı
bir düzen. Bu nedenle bizim sorunumuz sadece kendi ülkemizin değil bütün

dünyanın sorunudur.

* Sosyalizm: Gelecekteki hedefimiz. Herkesten yeteneği kadar, herkese çalıştığı
kadar. Komünizme ulaşmak için geçilmesi zorunlu bir aşama. Sınıflı ve

sömürüye dayalı toplumun kalıntılarının temizlendiği, herkese ihtiyacı kadar
verebilecek üretimin artırılmasını sağlayacak bir aşama.

* Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Devrim: Bugünkü hedefimiz. Ülkemizin
somut koşullarının bir gereği, sosyalizme ve oradan da komünizme geçmek için

zorunlu bir aşama. Bağımsızlık ve halk demokrasisi, bu devrimin özüdür.
Bugün sosyalizmi ve komünizmi ne kadar istersek isteyelim kuramayız.

Ekonomimiz çöker, halk anlamaz ve isyan eder. Komünizmin ve sosyalizmin
kötü bir şey olduğu kanısına varır.

Kaldı ki biz yoksullukta eşitliği savunmuyoruz. Ayrıca bu durum sınıflara
yaklaşımda da önemlidir.  Sosyalizm ve komünizm, işçi sınıfı tarafından kitlesel
olarak benimsenecek taleplerdir. Oysa biz devrimi yapmak ve sürdürmek için,

işçi sınıfı dışındaki halk sınıf ve tabakalarını da mücadelemize kazanmak
zorundayız. Başka türlü ne devrim yapabiliriz ne de devrimi koruyabiliriz.
Çünkü sadece işçi sınıfı ülkemizde bu güce sahip değildir. Ülkemizde çok
yaygın olan küçük burjuvaziyi, köylülüğü, esnafları, sanatkarları, serbest

meslek sahiplerini de kazanmak zorundayız.
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DEV-GENÇ’İN KAMPINDA;
Yalnızlık Değil Birlik

Bencillik Değil Paylaşım
Bireycilik Değil Kolektivizm ve

Yoldaşlık
SİZLERİ BEKLİYOR!

İLETİŞİM:

FACEBOOK: Avrupa Dev-Genc
INSTAGRAM: avrupadevgenc
TEL: +49 177 9676928



Avrupa’da da Türkiyeliler’in mahalleleri vardır.
Özellikle Almanya'da Türkiyeliler iki sebepten dolayı
mahalleler oluşturmuşlardır. Birincisi bizzat Alman
devletinin politikası sonucu oluşmuştur. Devlet
politikası yabancıları şehirden uzak semtlerde birarada
tutmak üzerine kuruluydu. Neydi bunlar? 

Almanların içine çok fazla yerleşmelerini engelle-
mek,

Daha iyi denetleyebilmek için.
En geri bırakılmış en bakımsız, genellikle çarşı

merkezine uzak, fabrikalara yakın olan yerlere ya-
bancıları yerleştirdiler.

Yabancılar ise; gittikleri yerde yalnız kalmamak,
can güvenliği endişesi taşımamak, hemşehri-akraba
gibi bağları nedeniyle bir arada kalmayı tercih etmiş.
İnsanlarımız yalnızlığa karşı kendi kültürlerini yaşa-
yabilmek için en yakınındakinin olduğu yere taşındı.
En yakınındakiler aynı memleketlisi oldu.

Böylece Almanya'da, sadece Karadenizliler’in
oturduğu mahalleler, Dersimliler’in yoğun oturduğu
şehirler, Zonguldaklılar’ın olduğu caddeler vb. oluştu.
Yine ırkçılığa karşı da, bu mahalleler onlar için biraz
daha korunakları hale geldi. Buralarda o ırkçı bakışlara
çok daha az maruz kalıyorlardı. 

Bu mahallelerde Türkiyeliler’in kendi marketleri,
berberleri, kahvehaneleri, çarşıları, camileri, dernekleri
oluyor. Yani buralar onlar için küçük birer Türkiye
gibi. 

Düğünlerini, cenazelerini, festivallerini, konserlerini
Türkiye'de yaşar gibi yapıyorlar. Hasretlik bu şekilde
aza indirgenmiş oluyor aynı zamanda.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN OLDUĞU 
YERDE DAYANIŞMA OLUYOR
Türkiyeliler’in mahallelerinde aynen Türkiye'de

olduğu gibi kadınları kapı önünde otururken görebi-
lirsiniz. Kahvehane önünde gençleri bulabilirsiniz.
Sokaklarda, parklarda Türkiyeli çocukların sesleri
ile karşılaşabilirsiniz.

Böyle bir ortamda Almanca bir cümle duyduğu-
nuzda dahi şaşırabilirsiniz. Bu mahallelerde insan-
larımız yalnızlığa karşı dayanışmayı büyütüyor. Aynı
zamanda kendi kültür ve geleneklerini yaşayabiliyor,
çocuklarına taşıyabiliyorlar.

Hatta marketlerin veresiye defterleri vardır. Al-
manya'da yoksulluk, Türkiyeliler arasında yüzde 40
oranında.

Mahalle halkı düğünlerini bu dayanışma sayesinde
yapıyor. O mahallenin insanları sahipleniyor düğünleri.
Yine cenazeler çok önemli oluyor, en acı gününde
insanlar birbirini yalnız bırakmıyor. Çünkü gurbet
elde ölmek bile çok maliyetlidir. Kimi aileler, bu da-

yanışma sayesinde, cenazesini ülkede defnedebili-
yor.

Türkiyeliler’in dağınık yaşadığı ortamlarda, bir-
birlerine telefon açmadan gitmesi yadırganabiliyor.
Ama bu mahallerde çat kapı insanlar birbirlerine gi-
debiliyor, yine evinde bir şey bittiğinde komşusunun
kapısını çalabiliyor. 

BENCİLLİĞE KARŞI DAYANIŞMA
KÜLTÜRÜNÜN, YOZLAŞMAYA KARŞI 
ANADOLU DEĞERLERİNİN
YAŞATILMAYA ÇALIŞILDIĞI
BU MAHALLELER BİZİMDİR!
Devrimcilik en yoksulları örgütlemektir, en dışa

atılmışları, en çok ezileni, halk olma özelliğini en
çok taşıyanları.

İşte buralar Türkiyeliler’in yaşadığı mahallelerdir.
Bu mahallelerde tabii geri ve yozlaşmış yanlar da
vardır. Ancak her şeyde olduğu gibi bunu değiştirmek
de biz devrimcilerin görevidir. Çünkü insanlarımız
yalnız, çaresiz ve mutsuz. Düzen öylesine güçsüz-
leştirmiştir ki, en ufak bir sorun karşısında çaresizle-
şebiliyorlar.

Çünkü doğru düşünme ve çözüm yöntemlerini
bilmiyorlar. Öylesine aşağılayıp ezmiş ki, kendilerine
güvensizleştirmiş emperyalizm. Irkçılık devlet politikası
olduğundan birçok haksızlığı “bize vermezler”, “biz
yabancıyız” diyerek kanıksamış durumda. Bildiği
halde sesini çıkarmaz durumda halkımız.

Oysa devrimcilerin olduğu yerde çözüm de vardır.
En yoksullar, en dibe itilmişler buralarda, yani bizim
de yerimiz onların yanı. Halkımızı ırkçılıkla, işsizlikle,
sağlık sorunlarının çözümsüzlüğüyle, bürokratik bas-
kılar ile baş başa bırakmayacağız. Halkımızla birlikte
yaşayacak, birlikte çözümler üreteceğiz. Sorunları-
mızın nihai çözümü Anadolu topraklarında, oraya
bir gün geri dönmekte. Bunun mücadelesini de
birlikte vereceğiz!

Türkiyeliler’in mahallelerinde gençlerimize vata-
nımızı tanıtacak ve sevdireceğiz. Oraya ait olduğunu
bilmelidir. Irkçılık ve yozlaştırmayla teslim alınmak
istenen halkımızın yanında olduğumuzu hissettire-
ceğiz.

Bizim ülkemiz emperyalist devletler tarafından
yağmalandığı için biz buradayız. Topraklarımız, yer-
altı-yerüstü zenginliklerimiz hatta akarsularımız ya-
bancılara peşkeş çekildiği için buradayız. Bizim
yerimiz Anadolu. Vatanımız bağımsızlığını, halkımızın
özgürlüğünü kazanmak için mücadele edeceğiz, ka-
zanacağız! Ve ait olduğumuz topraklarımıza geri
döneceğiz!

AVRUPA’DA DA TÜRKİYELİLERİN MAHALLELERİ VAR
BİZ BU MAHALLELERDE ÖRGÜTLENMELİYİZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DEVRİMCİ SANATÇILIĞIN 32 YILDIR YÜRÜYEN,39



Ezen ve ezilenlerin sürekli savaş halinde olduğu
dünyada, ara yol yoktur. Yani; ya ezenlerin tarafın-
dayızdır ya da ezilenlerin. 

Sınıf savaşının yoğunlaştığı dönemdeyiz. Can
çekişen kapitalizmin, kudurmuşçasına dünya halklarına
saldırdığı dünyada artık “tarafsızlık” veya “her türlü
şiddete karşıyız” gibi düşüncelerin, emperyalizme
hizmet etmekten başka işlevi olmadığı daha net bir
şekilde görünüyor. 

Ya ezilenden yanasındır ya ezenden. Solculuk
oynanacak koşullar yok olmakta, saflaşmalar daha
belirginleşmekte, ayrılar ayrı aynılar aynı yerde
yerlerini almakta. Emperyalizmin kendisi defalarca
“ya benden yanasın ya düşmanım” diyerek tehdit ve
gözdağı ile yıldırmaya çalışıyor.

Emperyalizmin hükmettiği dünya; açlık, sefalet,
katliamlar, işgaller, doğa katliamı, iş cinayetleri vb.
ile her gün daha fazla yaşanmaz hale geliyor. Em-
peryalizmin ve faşizmin borazanlığını yapma görevini
yerine getiren medyadan azıcık olsun kafasını kal-
dırmayı başaran herkes, dünyanın ve ülkemizin
geldiği noktayı görebilir. 

Örneğin ülkemizde “50 milyon kişi yoksulluk sınırı
altında, 16 milyon insanımız ise açlık sınırının altında
yaşamak zorunda” diyen en son yapılan istatistik,
kısa bir zaman önce yapılmış olmasına rağmen
artık güncelliğini yitirebiliyor. 6 milyon insanımız
işsiz, iş bulanlar ise her an bir KHK ile işine son
verilme tehlikesi ile karşı karşıya.

Emperyalizm ve emperyalizmin artığından beslenen
oligarşi, ülkeyi soyup soğana çeviriyor. “Babalar gibi
satarım” diyerek pişkince ülkenin her yeri bu kan
emicilere peşkeş çekiliyor. Tarım ülkesi olarak bilinen
ülkemiz buğday, şeker, mısır, hatta samanı bile ithal
eder hale getirilmiş durumda. Ve her gün yoksulların
yoksulluklarına yoksulluk, açlıklarına açlık katan
“kriz”leri büyüdükçe büyüyor. Krizlerini gizlemek için
de sabah akşam her buldukları mikrofona “kriz/mriz
yok” diyorlar! 

Açlığa mahkum ettiği halkların başından bombayı
eksik etmiyor emperyalizm. Suriye, Irak, Afganistan,
Yemen... Bu ülkelerden gelen haberlerde ölü sayısı
dışında bir şey bulabilmek mümkün değil. ABD ve
kuklası Suudi Arabistan’ın yaptığı saldırılar ve uygu-
lanan gıda-ilaç ambargosu sonucu Yemen’de, sadece
çocuk ölümleri yüzbinler ile ifade ediliyor ve 5 milyonu
aşkın çocuk, şu anda açlıktan ölme tehlikesi ile
karşı karşıya.

Yemen denince; kemikleri görünen bebek fotoğ-
rafları ve evine bomba düşen anaların ellerini yukarı
kaldırarak adalet haykıran fotoğrafı geliyor akıllara. 

Dünyada var olan açlığa son vermek için sıradan
bir emperyalist şirketin 1 yıllık karı yetiyor da artıyor
bile. Katil ABD emperyalizminin kendi ülkesinde

köpek mamasına harcanan para bile dünyada açlığın
giderilmesi için gerekli paradan fazla. Dünyada askeri
malzeme sanayi bütçesi 780 milyar dolar iken
açlığın giderilmesi için gerekli para ise 18 milyar.
Açlık denince herkesin aklından geçenleri tekrar
gözden geçirmesi gerekir. Örneğin açlık yeryüzünden
silinirse; her gün açlık ve yoksulluktan dolayı 25 bin
çocuğun ölmeyeceği hatırlanmalı. 25 bin çocuk! 

Emperyalizm “Ya benden yanasın ya da düşmanım”
diyerek kendinden olmayanlara “terörist” yaftası ya-
pıştırıyor. Dünyayı getirdiği durumun çok iyi farkında
olduğu için terör demagojisi ile halkları mücadeleden
uzak tutmak, mücadele edenleri tecrit etmek için ya-
pıyor. Kendisine karşı olan herkes ile savaşıyor ve
kendisini yeryüzünden silecek olanların, MARKSİST-
LENİNİST’ler olduğu gerçeğini bir an olsun unutmuyor.
Ve esas savaşını devrimcilere karşı sürdürüyor.
Çünkü bu dünyada emperyalizm ile ilgili en önemli
bilgiye sahip olanlar Marksist-Leninistler’dir. Bu EM-
PERYALİZMİN KAĞITTAN KAPLAN olduğu gerçeğidir.
Kendisini ilelebet yeryüzünden silecek olanın, ancak
ve ancak devrimcilerin örgütleyip öncülük edeceği
halklar olacağını çok iyi bildiğinden emperyalizm,
NE OLURSAN OL DEVRİMCİ OLMA diyor. 

Yaşayabilmek, yarınları kurtarabilmek, ekmeğe
ve adalete doyabilmek için; tabii ki devrimci ola-
cağız. 

DEVRİMCİ OLMAYALIM DA
NE OLALIM? 
Dünyayı bu hale getiren emperyalizm “Devrimci

olma” diyorsa elbette devrimci olunmalıdır. 
Herkes devrimci olmalıdır. Neden?
Emperyalizmin hakim olduğu dünyada kapitalist

ilişkiler en vahşi halini almıştır. Artık sağlık, beslenme,
barınma, eğitim gibi en temel haklara bile ulaşmak
neredeyse imkansızdır. 

Herkesin eşit sağlık hizmeti alması gerektiğini
düşünen herkes, devrim için mücadele etmelidir. 

Kapitalizm kendi ahlakına uygun sağlıkçılar ye-
tiştiriyor. İnsan hayatının kutsallığı, artık doktorların
büyük çoğunluğunun hatırlamadığı bir kavram. Ona
gelen kişi bir hasta değil, bir müşteridir. VE MÜŞTE-
RİNİN EN MUTEBERİ DEVAMLI OLANIDIR. Dokto-
run; hastayı iyileştirmemekte maddi menfaati vardır.
Birkaç seans daha muayene ederek elde edeceği
kazancı düşünür. Ettiği Hipokrat yemini ise milletvekilliği
yapmak için yemin eden milletvekillerinin yemininden
farksızdır. Milletvekillerinin namus ve şerefleri üzerine
yemin ettikleri sözlerin hangisini ne zaman yerine
getirdiğini kim nerede görmüştür? Maalesef, artık
doktorların da ettiği Hipokrat yemini sadece yerine
getirmeleri gereken bir prosedürdür. (onurunu, meslek
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ahlakını yitirmeyip, piyasa doktoru olmayı kabul et-
meyen namuslu sağlıkçıları ayrı tutuyoruz) 

Bir ecza şirketini düşünelim; bir ilaç şirketi. ŞİR-
KET!!! TİCARETHANE! İnsan sağlığından para ka-
zanıyor. İlaç üretiyor. Para kazanmanın dışında hiçbir
hedefi yok. İlaç satacak ki para kazansın. Peki iyi-
leşmek için onun ürettiği ilaca ihtiyaç duyan bir
hastanın bir tek kutu ilaç ile mi tedavi olmasında
menfaati vardır yoksa iki kutuda mı? Ya da ömür
boyu ilaca bağımlı kalmasında mı?

Emperyalist ilaç tekellerinin, sırf ilaç satmak için
mikrop üretip hastalık yarattıkları ile ilgili çokça haber
duymuşuzdur. Bunların ürettikleri ilaçlara nasıl gü-
venilebilir ki? Bir şeker hastası asla iyileşmez.
Tansiyon hastası iseniz, ömür boyu ilaca mahkum-
sunuz. Kanser olursanız evinizi barkınızı satar ilaçlara
yatırırsınız ama kurtulamaz ölürsünüz. Eskaza kur-
tulursanız da bu ilaç sayesinde olmaz. İnsan sağlığının
önemi yoktur, 2017 yılında 1.1 trilyon dolarlık ilaç pi-
yasası vardır. Tek inandıkları kutsal şey: KAR’dır.

Hastalanmamak, hastalandığında iyileşmek isti-
yorsak bu sistemi yıkmak zorundayız. Yıkıp, tepeden
tırnağa halkın, insanlığın çıkarına yeniden inşa
etmek. Yani devrim hedefine sahip olmak. Bunun
için DEVRİMCİ olmak zorunluluktur. 

Her sorunun çözümü, kapitalizmin yerine sosya-
lizmin gelmesinde yani devrimdedir. Örneğin; çevreciler
gerçekten çevreyi düşünüyorlarsa, doğanın, dünyanın
kirletilmesine karşılarsa ve bunun son bulmasını is-
tiyorlarsa, devrim için mücadele etmelidirler. Çünkü
kapitalizmde çevre sorununun da çözümü yoktur.
Sorunun yaratıcısı kapitalizmdir çünkü. 

Ülkemizde ormanların nasıl yakıldığını, yok
edildiğini izliyoruz. Sadece Tayyip Erdoğan’ın sa-
raylarını yapmak için binlerce ağaç kesildi. HES’ler
ile derelerimiz, doğamız yok ediliyor. Özellikle Kara-
deniz bölgesinde “turizme açıyoruz” diyerek doğal
güzelliklerimizi müteahhitlerin talanına açıyorlar. Çev-
reciler olası bir çevre katliamına engel olmak için,
mahkemelere güvenmemelidir. Mahkemelerden
olumlu kararlar çıkmasına rağmen, bu kararlar hiçbir
zaman uygulanmamıştır. Mahkemeler durdurma ka-
rarları verirler; ama HES inşaatları, siyanürle maden
arama, ağaç kesimleri, yapılaşma durdurulamaz.
Çevreye en büyük zararı; nükleer santralleri ile, fab-
rikaları ile emperyalist ülkelerin verdiği biliniyor. 

Tarım ilaçları ve endüstriyel atıklar ile yeraltı-
yerüstü sularını kirleten halklar değil yine kar için
her şeyi yapabilecek kapitalistlerdir. Peki kapitalistlerin
bu kirliliğe son vereceğini düşünmek mümkün müdür?
Çevrenin kirlenmemesi için alınması gereken ön-
lemlerin maliyeti kapitalistin karını azaltır, hatta kimi
zaman kar etmesini zorlaştırır. Önlem alabilmesi için
çok kar etmemesi gerekir. Bu da kapitalizmin doğasına
aykırıdır.

Gölgesini satamadığı ağacı kesen kapitalist,

kar etmek için dünyayı kirletirken vicdan azabı
çekmez. Kapitalizm; çevre kirliliğine çözüm bulması
için kendi varlığına son vermesi gerekir. Bu da
imkansız olduğundan, kapitalizmi yok etme görevi
de, çevre kirliliğini kendine dert eden çevrecilerindir.
Bu da devrim hedefine sahip olmayı gerektirir. Ger-
çekten çevreci olmak, ancak DEVRİMCİ olmayı ge-
rektirir. 

Sağlıklı beslenmek istiyorsak, çocuklarımızın ge-
lecekte sağlıklı yaşayabilmelerini istiyorsak, zehirli
gıdalardan uzak durmalarını sağlamalıyız. Ama bu
yaşadığımız dünyada artık imkansızdır. Kapitalizm
buna da engeldir. Kar üzerine kurulu endüstriyel
tarım ve hayvancılık varken bu mümkün değildir.

Bir gecede üretilen salatalığa, topraksız üretilen
domatese, antibiyotikle şişirilen, bir günde 3-4 tane
yumurtlatılan tavuğa, balık çiftliklerinde çabuk büyüsün
diye doğal olmayan yemler ile beslenen balığa, doğ-
duğu günden mezbahaneye kadar güneş görmemiş
sığıra kulağımız aşinadır. Marketlerde satılanlar kim-
yasal madde doludur. Kanser, diyabet gibi hastalıklar
korkutucu derecede yaygınlaşmıştır ve bu kapitalistlerin
umurunda değildir. Kar etmekten başka bir derdi ol-
mayan sistemde, insanın önemi yoktur.

“Maliyetin”, “karın”, belirleyiciliği vardır. Bu sistem
içinde sağlıklı beslenmek mümkün değilse, bu sistem
yıkılmalıdır. Devrimin ihtiyaç olduğu, burada da
ortaya çıkmaktadır. Tabii ki DEVRİMCİ olmanın zo-
runluluğu da. 

Evsiz kalan biz, işsiz bırakılan, çocuğumuza
bugün ne yedireceğimizi düşünmekten yarınını dü-
şünemeyen biziz. Küçük yaşta çalışmak zorunda
kalan, sokak ortasında gaz fişeği ile, TOMA’nın,
zırhlı polis araçlarının altında kalarak can veren
bizim çocuklarımız... 

“Yeter artık!” deyip yurdumuzu terk edip gurbette
“şans” denemek de çare değil artık. Emperyalist
ülkeleri umut olarak görüp göç edenleri, ülkelerinde
yaşadıkları zulümü aratmayan zulümler beklemekte.
Emperyalist ülkelerdeki seçim sonuçlarına bakıldı-
ğında, IRKÇILIĞIN kat be kat arttığı görülüyor. 

Irkçılık; emperyalizmin politikasıdır. Kendi ül-
kelerinde emek hareketlerine engel olamayan em-
peryalizm IRKÇILIĞI yardıma çağırıyor. Ülkelerinde
büyüyen işsizlik ve yoksulluğun sorumlusunun göç-
menler ve yabancılar olduğu yalanını işleyerek, kendi
sorumluluğunu gizlemeye çalışıyorlar. Irkçı saldırılar
her gün artıyor. Gurbet ellerde öldürülüyoruz ve
artık ölümlerimizin haber değeri bile yok. 

Gurbette de emperyalizmin bu politikasının önünde
DEVRİMCİLER barikat olmaktadır.

Mesela Alman emperyalizminin yıllardır ırkçılığa
karşı mücadele eden Anadolu Federasyonu üyelerini
hapsetmesi, en üst seviyeden cezalar vermesi başka
şekilde açıklanamaz. Irkçılığa karşı verilen mücadele
Alman emperyalizmini o kadar rahatsız etmiştir ki,

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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devrimcilere amansız bir baskı uygulamaktadır.
Açıktan onbinlerin katıldığı IRKÇILIĞA KARŞI GRUP
YORUM KONSERLERİNİ yıllardır yasaklamak, ya-
pılamaz hale getirmek istemektedir. 

Bunca baskı, yapılan her çalışmanın ne kadar
isabetli ve doğru olduğunu göstermektedir. Bu, dev-
rimcilerin Alman emperyalizminin politikaları karşısında
nasıl etkili olduğunun göstergesidir. Irkçılık ile ilgili
tüm emperyalist ülkelerde benzer şeyler yaşanmak-
tadır. Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere... Irkçılığa
yani emperyalizme karşı mücadele edenler bu ülke-
lerde de hapishanelere kapatılmakta, oturum hakkı
verilmemekte, verilenler iptal edilmekte veya ülkelerine
iade ile tehdit edilmekteler. Yine bu ülkelerin tama-
mında Grup Yorum konserlerine engeller çıkartılmakta,
yasaklanmaktadır.

IRKÇILIĞA KARŞI YAPILAN KONSERİ
YASAKLAYAN BİR DEVLETİN,

IRKÇILIĞI SAVUNMADIĞINI
KİM İDDİA EDEBİLİR? 
Irkçılık insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı in-

sanlığı savunmanın tek yolu, insanlık düşmanı em-
peryalizme karşı mücadele etmektir. Bugün ırkçılıkla
mücadele etme onuru devrimcilerindir. 

Dünyanın her yerinde yaşam hakkımız elimizden
alınıyor. Buna karşı duran, mücadele eden Devrimcilik
meşrudur. Bu artık düşmanın dahi karşı çıkamadığı
bir doğrudur. Bugün faşizmin ve emperyalizmin mah-
kemelerinde devrimcilerin yaptığı savunmalara dam-
gasını vuran, bu meşruluktur. Ve hiçbir mahkemenin
bu meşruluğa vereceği cevabı yoktur. Devrimcilik
meşruluğun da ötesinde bir ZORUNLULUKTUR.
Yaşamsaldır. 

ADALET İÇİN, EN TEMEL HAKLARIMIZA KA-
VUŞABİLMEK İÇİN, ALIN TERİMİZİN ÇALINMA-
MASI, İŞGALLERİN KATLİAMLARIN DURMASI
İÇİN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN DEV-
RİMCİLİK YAPMAK ZORUNLU BİR GÖREVDİR!
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Fransa’nın Lyon kentinde, 27 Ekim günü “Grup
Yorum’a Özgürlük” sloganıyla dayanışma konseri
düzenlendi.

Konser öncesi, 26 Ekim tarihinde Belleville’de
Centre Culturel Vivre Ensemble lokalinde söyleşi
düzenlendi. Grup Yorum üyeleri söyleşide yaptıkları
konuşmada, Grup Yorum’a yapılan baskılara-yasak-
lamalara değindiler. Türkiye’de tutuklanan ve başına
ödül konulan Grup Yorum üyeleri anlatılarak, Avrupa
ülkelerinin de faşizmin bu baskılara ortak olduğu
söylendi. Grup Yorum, tüm bu baskılara karşı tek
çözümün örgütlenmekten geçtiğini belirtti. Yapılan
söyleşi türkülerle bitirildi.

27 Ekim tarihinde Lyon’da düzenlenen konserde
Grup Yorum 20 yıl sonra dinleyicileriyle buluştu.
350 kişinin katıldığı konser, Grup Yorum üzerindeki
baskılara, yasaklara rağmen gerçekleşti. Türkiye fa-
şizminin Grup Yorum üzerinde uyguladığı baskılara
ortak olan Avrupa emperyalizmi, başta Almanya

olmak üzere bir-
çok ülkede kon-
serleri engelliyor.
Avrupa emperya-
lizmi Grup Yo-
rum’a koyduğu
yasaklarla, engel-
lemelerle; AKP
faşizmine deste-
ğini sunuyor. 

Grup Yorum, böylesi bir süreçte Lyon konserini
gerçekleştirdi. Lyon konserine dayanışma için katılan
Cihan Şankaynağı ve Grup Su ise Grup Yorum’un
yalnız olmadığını vurguladı. 

Konserin açılış konuşmasında; “Direniş ve kurtuluş
türkülerimiz, şarkı ve marşlarımızı söyleyeceğiz. Bi-
liyoruz ki direniş türkülerini söyleyenler, ancak dire-
nenlerdir. Ancak ve ancak direnenler o türkülere
halel getirmez. İşte bugün burada bu türküleri söy-
leyeceğiz. Direnenlerin türkülerine ses olacağız.Di-
renenlerin o ölümsüz, o yenilmez ezgilerine bir kez
daha can vereceğiz...

Direnenler yenilmez. Direnenler dünyanın en
güçlüleridir. Ve tarih daima altın harflerle yazar ki:
“Kazananlar ancak ve ancak direnenlerdir” denildi.

Grup Su, konsere Grup Yorum’la dayanışmak
için katıldıklarını vurgulayarak, Yorum türküleri söyledi.
Grup Yorum’la devam eden dayanışma konseri ka-
tılanlara Anadolu’nun coşkusunu taşıdı.

25 Kasım’da Strasbourg’da yapılacak konserin
çağrısı yapılarak konser bitirildi. 

GRUP YORUM,
20 YIL SONRA YENİDEN

FRANSA’NIN LYON ŞEHRİNDE KONSER VERDİ


