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i ç i n d e k i l e r
saldırılara dair açıklama

18 Grup Yorum, Türkiye faşizmi
ve Avrupa Emperyalizmine
karşı tüm mevzilerde
direnmeye ve üretmeye
devam ediyor!

20 Direnişler ve Dayanışma:
Dayanışma; hem ideolojik bir
tercih, hem de halklar
açısından bir zorunluluktur!

23 Cephe’nin 1 yılı - 4. bölüm

27 Enternasyonal bizimdir!
Burjuvazinin “Sol” görünümlü
temsilcilerinin içini boşaltıp
değersizleştirmesine izin
vermeyeceğiz!

29 Devrimci İşçi Hareketi:
Demokratik mücadele
“demokratça mücadele”
değildir! İktidara ve ihbarcı
sendikalara karşı mücadeledir!

30 Savaş ve Savaşçı:
Savaşçının ilkeli, kurallı

9 Yeni İnsan: Materyalizm

10 Cephe’nin yeni yıl açıklaması

12 Grup Yorum’dan yeni şarkı:

Büyük Sevda

13 Halkın Sanatçıları: Halkın

sanatçısı olmak fedakarlık
değil, görevdir!

14 Avrupa’da Yürüyüş

15 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük

16 Grup Yorum’dan son

4 İhbarcılık, tüm halklar tarafından

lanetlenmiştir! Ülkemizde
ihbarcılığı sendikalar yapıyor!
DİSK ve KESK yönetimi,
ihbarcılığın ve ihanetin
hesabını vermek zorundadır!

KESK, FAŞİST AKP’NİN
KORUMASINDA!

oluşu ve geleneklerine bağlılığı

sayesinde halk düşmanları,

hesap vermekten kaçamazlar!

31 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

ABD; özgürlük ve demokrasi

savunucusu, halkların

koruyucusu değil düşmanıdır!

35 Adalet İstiyoruz

36 Yitirdiklerimiz

37 Öğretmenimiz

- ÖZGÜR TUTSAKLAR

ÖZEL BÖLÜMÜ-

38 Tutsak bir mimarın anıları: Volta

isyandır!

39 Sürekli faşizme karşı sürekli

direniş

41 Oligarşinin işbirlikçileştirme,

muhbirleştirme politikası

42 Özgür Tutsak tüzüğünden...

ADALET İSTİYORUZ!
EVLATLARIMIZA ÖZGÜRLÜK!

Hergün Saat 14.00-16.00 Arası
Gazi Cemevinde Oturma Eylemindeyiz!

Tel: 0545 588 43 79

TAYAD’LI AİLELER

DUYURU

Liseli Dev-Genç’lilerden Çağrı...
TUTSAKLARIMIZA MEKTUP YAZALIM!

19 Ya�ında, bir Liseli Dev-Genç’li...
Silivri 9 Nolu Hapishanesi’nde Tutuklu...

Mektuplarımızla Yanında Olalım!



4Ocak günü bir haber yayınlandı gazetelerde.
Haberin bir tarafında sendikalı bir işçi, diğer
tarafında da Güvenlik-Sen ve Cumhurbaşkanı

Tayyip Erdoğan var. Haberlerde şöyle deniliyor:

“DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen genel başkanı, genel
sekreteri ve mali sekreter sendika üye işçileri ‘Cum-
hurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla polise ihbar
etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da savcılığa
ihbarda bulundu, işçi yargılanacak!”

İzmir’de 2016 yılında, Güvenlik-İş yöneticileri hak-
kında harcamalarda usulsüzlük yapıldığını söyleyen
işçiler, sendika başkanı Serdar Aslan tarafından ihbar
edilmişti. İddialarını ispatlayan işçilerden Salih Şenol
hakkındaki ihbar, Tayyip Erdoğan’ın şikayetiyle kamu
davasına dönüşerek yargılama süreci başladı. 

“Nisan 2017’de yapılan genel kuruldan birkaç ay
sonra yeni yönetim kurulundan üç kişi de benzer ge-
rekçelerle aynı kişiler hakkında suç duyurusunda bu-
lunmuştu. Neticede her iki soruşturma birleştirilmişti.
Soruşturma kapsamında; yönetim kurulu ve denetleme
kurulu üyeleri olan Serdar Aslan, Doğan Özdemir,
Ayşe Ağar Akgün, Cengiz Başaran, Hüseyin Ünlü,
Cuma Karakaya, Evren Adıgüzel, Nevran Artan, Ümit
Acar genel kurulda belirlenen bütçeye aykırı har-
camalar yapıldığı, sendikanın gelirlerine sendika
yöneticilerinin fiilen el koyduğunu, kişisel menfaat
temin ettiklerini, genel kurul kararı olmaksızın
kendilerine maaş bağlandığını, denetleme kurulu
üyelerinin bu hususların tamamını bilmesine rağ-
men göz yumduklarını hiçbir şekilde denetleme
yapmadıkları halde geriye dönük olarak yapmış
gibi gösterdiklerini bu durumun yapılan denetimde
ortaya çıktığını, hileli mal alımları yapıldığını, zim-
mete para geçirildiği, resmi belgede sahtecilik,
görevi kötüye kullanma, görevi ihmal olmak üzere
suç işledikleri ileri sürülmüştü. Savcılık tarafından
yaptırılan bilirkişi incelemesinde şikâyetçilerin iddialarını

destekleyen birçok veri elde edilmiş olmasına rağmen
bilirkişi raporuna rağmen kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilmişti.” (31 Ağustos 2018, Gazete Hayır)

Yapılan teşhir sonucu ‘üyesini ihbar eden sendikacı’
diye anılmaya başlanınca disiplin kurulu 3 yöneticiyi,
ihbarcılık yaptığı gerekçesiyle ihraç etmek zorunda
kaldı Güvenlik-Sen. Ancak sendika ağaları kararı ta-
nımadı, koltuklarını bırakmadı.

Buna rağmen DİSK Genel Merkezi, Kani Beko’nun
başkanlık döneminde olduğu gibi Arzu Çerkezoğlu
da Serdar Aslan ve diğer ihbarcıları korumaya
devam etmektedir.

İhbar üzerine, Tayyip Erdoğan’ın şikayetiyle güvenlik
işçisi Salih Şenol hakkında açılan davanın duruşması
26 Mart’ta görülecek.

DİSK’in açılımı DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU’dur. Ama yukarıda da bir örneğini
aktardığımız sendika ve konfederasyonların devrim-
cilikle, sınıf mücadelesiyle hiç ilgisi yoktur. Aksine
burjuvazinin herhangi bir kurumu veya partisi gibi;
adam kayırma, yolsuzluk, tehdit, sahtecilik, koltuk
kavgası, ayak oyunları, bürokrasi... Kısacası bir sen-
dikada olmaması gereken ne varsa hepsi vardır.

Ve bunları yine sendikaya bildirerek çözülmesini
isteyen işçiler ise, bizzat yönetim tarafından faşist
devlete ihbar ediliyor. Hem de AKP’nin yolsuzluk ve
usulsüzlükleriyle sendikadaki yolsuzlukları benzettikleri
için.

Hem de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla.
Evet, kendisine devrimciyim diyen sendikacılar; yozluğa
yolsuzluğa karşı koydu diye işçiye dava açtırtıyor.
Yani faşist polisin işini yapmaya soyunuyor,  faşist
iktidarı koruyor, Tayyip Erdoğan’a yaranmaya çalışı-
yor.

Üstelik bu tablo, yalnızca Güvenlik-Sen veya

İhbarcılık, Tüm Halklar Tarafından Lanetlenmiştir!
Ülkemizde İhbarcılığı Sendikalar Yapıyor!

DİSKveKESK, İHBARCILIKTASINIRTANIMIYOR!
İŞÇİNİN,EMEKÇİNİNYANINDAOLDUĞUNUSÖYLEYENDİSK;

BİRİŞÇİYİ“CUMHURBAŞKANI’NAHAKARETETTİ” DİYEREKPOLİSEİHBARETTİ,
YARGILANMASINASEBEPOLDU!

ADINDA “DEVRİMCİ”SIFATIOLANİŞÇİSENDİKALARIKONFEDERASYONU,
FAŞİSTDEVLETİNveTAYYİPERDOĞAN’INKORUYUCULUĞUNASOYUNDU!

KESKYÖNETİMİ,YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’Nİ İHBARETTİ, OPERASYONYAPTIRDI,
TUTUKLATTI!

İHBARCILIKveİHANETEUZANANBİRÇİZGİ İZLEYEN PATRONSENDİKACILARI;
GELDİKLERİNOKTANINKİMEHİZMETETTİĞİNİVESİYASİOLARAK

HANGİCEPHEDEOLDUKLARINI, AÇIKLAMAKZORUNDADIR!

DİSK ve KESK YÖNETİMİ,
İHBARCILIĞIN VE İHANETİN HESABINI VERMEK ZORUNDADIR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Amerikan sendikacılığı yapan DİSK ile sınırlı değildir.
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu),
TTB (Türk Tabipleri Birliği), TMMOB (Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği) yönetimlerinde de durum
aynıdır.

Faşist AKP sendikaları koruyor,

Sendikalar Cumhurbaşkanını koruyor...

Bunun adı sendikacılık olamaz! İşçileri, kamu
emekçilerini faşizme ihbar edenler sendikacı ola-
mazlar!

Sınıf örgütü olan sendikaların görevi; faşizmin
siyasi, askeri, ekonomik her türlü saldırılarına, sömürü
politikalarına karşı işçinin, kamu emekçilerinin, halkın
yararına çalışmaktır.

Halkın hak alma bilincini yükseltmek, açlığa ve
zulme karşı halkın direnişini sağlayacak faaliyetler
örgütlemektir. En başta halka sınıf bilinci vererek ör-
gütlemektir. Yani işçinin, kamu emekçisinin, öğrencinin,
işsizin yanında olmak, onların çıkarını esas almaktır.

Oysa devrimcilerin ödediği bedeller sayesinde ku-
rulan tarihine ve adına ihanet eden bir ‘sendikacılık’
normalmiş gibi gösterilmek isteniyor. Faşizmden icazet
dilenmek, yalnızca zam kırıntıları için gösterilen yer
ve saatte basın açıklamaları yapmayı mücadele edi-
liyormuş gibi gösteriliyor. Faşizmin temsilcileriyle kol
kola girmek, sendika yönetimlerinin faşist iktidarlar
tarafından belirlenmesi, devrimcilerin tasfiye edilmesi,
direnişçilerin linç edilmesi kanıksatılmaya çalışılıyor.

Böyle bir sendikacılık olmaz! Böyle bir ‘sendikal
faaliyeti’ asla meşru görmeyeceğiz, kanıksamayacağız!
Bugün KESK ve DİSK başta olmak üzere bütün
sendika ve oda yönetimleri, düzenin kullanmasına
açık hale gelmiştir. Halkın değil, iktidarın ihtiyaç ve
çıkarları esas alınmaktadır. Oysa bir demokratik kitle
örgütünün, sendikanın gündeminde yukarıda saydığımız
gibi üyelerinin, halkının, işçinin, memurun çıkarı olması
gerekir. Ne bu düzenin çıkarı, ne iktidar, ne Cumhur-
başkanı, ne başbakan ne de bakanlar olmamalıdır.

DİSK’in yaptığı bir işçisini  “ihbar” etmek, KESK’in
yaptığı Direnişler Meclisi üyelerini ihbar etmek... Adı
ha DİSK yöneticileri olmuş, ha KESK, ha TTB, ha
TMMOB... Patron sendikacılığının, ikiyüzlülüğün, sol-
culuk oynanmasının birbirinden farkı yoktur.

Çünkü özleri aynıdır, beslendikleri kaynak aynıdır.
Hepsi reformisttir ve reformizm düşman ideolojisidir.
Yani halka değil, kan emici asalak burjuvaziye hizmet
eder. Bu yüzden onlar bırakın emekçilerin çıkarları
için direnmeyi, bedellerle kazanılan hakları korumayı,
direnenlere düşman hale gelmişlerdir.

DİRENMEMEK, DİRENENLERİ İHBAR 
ETMEK, DİRENENLERE SALDIRMAK 
FAŞİZME HİZMET ETMEKTİR!
Faşizm düzeniçiliği, halka ‘sol’ cepheden işte böyle

yönetimler aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Düzen sen-
dikacıları, emperyalizmin ve oligarşinin hiçbir ekonomik,

siyasi kararına veya zulmüne karşı direnemezler. Ne-
den? Çünkü onların kaybedecek çok şeyi vardır! Ma-
kamları, koltukları, milletvekili olma hayalleri, em-
rindeki işçileri, makam arabaları, otel odaları, kon-
forları...

Bunları kaybetmemek için “düzenle barışık” olmak
zorundalardır. O koltuklara gelebilmeyi ve kalabilmeyi
iktidara borçludurlar. Faşizmin akil adamı olmaya,
uzlaşmacılığa ve tasfiyeciliğe borçludurlar. İktidara
diyet borcunu, kolunu keserek ödemeyeceğine göre,
içlerindeki ilericileri-devrimcileri kesip atıyorlar. Bak
diyorlar düzene, “İşte bu düşünceleri, hak almayı, fa-
şizme karşı olmayı terk ettim. Hatta düzeninize, ikti-
darınıza karşı olan üyelerimi ihbar ediyorum, muhalif
olanları cezalandırıyorum, gözdağı veriyorum” diyor.

Yeri geldiğinde göstermelik “direniriz ha!” çığırtkanlığı
yapıyor; el altından da, patronlara ve hükümete,
“böyle göründüğümüze bakmayın, biz yanlış yapmayız!”
garantisi vererek, üyelerini polise şikayet ediyorlar.
Açıkça ya da dolaylı biçimde muhbirlik, ihbarcılık
yapmalarından dolayı, faşist AKP iktidarı korumaya
almıştır, sarı sendikacıları...

Sendikası Tarafından İhbar Edildiği İçin Hak-
kında Dava Açılan Salih Şenol:

“2016 yılında Güvenlik-Sen’de yolsuzluk olduğu
gerekçesi ile önce noterden ihtar çektik. Ona bir
cevap gelmeyince de dava açtık. Yolsuzluk davasının
3. duruşması 30 Ocak’ta görülecek. Akabinde Mali
Sekreter Doğan Özdemir bana bir hakaret davası
açtı. Sebebi ise kamuoyunda yolsuzluk yapıldığını
ilan etmemdi.

Sonrasında ise ekran görüntülerini el altından ve-
rerek, benim sendikadaki yolsuzluk ile hükümette
olan yolsuzluğu benzettiğim paylaşımlarımı bilinçli
olarak savcılığa verdiler. Bu ihbar da “Cumhur-
başkanlığına hakaret” davasına dönüştü.

Bunu bilerek yaptılar. O süreçte benimle birlikte
5 arkadaşımı da ihbar ettiler. Serdar Aslan ertesi gün
davasını geri çekmek için başvurmuş; çünkü bildiğim
kadarıyla avukatları bu ihbarın sonucunda işçiler
yargılanacak ve adınız ihbarcı olacak diye uyarıyor.

Ancak geri çekmesi bir işe yaramıyor; çünkü
kamu davasına dönüştü. 26 Mart’ta ilk davamıza çı-
kacağız. Gelinen nokta bu. Sendikanın mevcut
yönetimi bu konu ile ilgili asparagas haber yapmaya
devam edebilir; ama dava dosyası onların ihbarı ile
oldu. Ayrıca bu olayı zamanında Kani Beko, Arzu
Çerkezoğlu, Memiş Sarı yani DİSK’in üst yönetim
kadrosuna ilettik. Ancak hiçbir şey yapmadılar.

DİSK’in temize çıkmasını istiyorsanız, kirletenleri
alacaksınız buradan. Ancak ne bir açıklama ne bir
şey, aksine Nisan kongresinde destek açıklamasında
bulundular.”
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Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen vb. durumu malumdur.
O, kurulduğundan bu yana devlet adına çalışmaktadır.
Devletin, dolayısıyla sömürü düzeninin çıkarlarını ko-
rumak esas amaçtır. İktidarlarla iyi ilişkilerini korumak,
iktidarda kim olursa olsun onunla uzlaşmak, işbirliği
yapmak temel politikasıdır. Bugüne kadar tüm askeri
müdahaleleri, cuntaları desteklemiş, 12 Eylül’de olduğu
gibi cunta hükümetine bakan bile vermiş, demokratik
hak ve özgürlüklerin budanmasını, faşist anayasayı
onaylamıştır. Halkın çıkarlarını, işçilerin çıkarlarını
korumak yerine işbirlikçi iktidarla işbirliği yapmayı
tercih etmişlerdir.

DİSK de bugün Türk-İş’le aynı konuma gelmiştir.
12 Eylül Cuntası tarafından kapatılan, her şeyine el
konulan ve yöneticileri tutuklanan DİSK’in bugünkü
sendikal çizgisi, 12 Eylül öncesi DİSK’in reformist
çizgisinin bile çok gerisinde ‘ihbarcı, işçisini faşist
düzene şikayet edip, ondan açık bir şekilde ADALET
bekler” duruma gelmiş, faşist Tayyip’i savunmaya so-
yunan Amerikancı sendikacı DİSK olunmuştur. 

Memur sendikaları ve KESK; devrimcilerin gözaltı,
işkence, tutuklanma, sürgün ve işten atılmalar pahasına
uzlaşmaz bir çizgide sürdürdükleri mücadelesi sonu-
cunda ortaya çıkmıştır. Ancak gelinen noktada KESK;
yönetimine çöreklenen reformizmin elindedir.

Reformizm, tasfiyeciliğin örgütlenmiş halidir. Geç-
mişin militan çizgisinin yerini; tasfiyecilik, uzlaşmacılık,
ihbarcılık, icazetçilik, devrimcilere işkencecilik almıştır.
Gazi katliamı sırasında KESK’in daha önceden almış
olduğu eylem kararını, katliamı protestoya dönüştürmesi
beklenirken iptal etmesinin, binlerce devrimci, demokrat,
yurtseverin katili, halk düşmanı kontrgerilla örgütü
MHP’ye davetiye gönderip KESK Genel Kurulu’na
çağırmanın başka izahı yoktur!

Bugün ise ülkemizde işçiye, memura, öğrenciye,
halka karşı savaş sürmektedir. Zam, zulüm, baskı ve
işkence altında kontrgerilla hukuku uygulanmaktadır.
Bu süreç bize KESK’teki düzeniçileşmenin oldukça
mesafe kat ettiğini, çok rahatlıkla, sloganlarından, ta-
leplerinden vazgeçebildiğini, düzenle uyum sağlama
adına, sözleri yuvarlamaya, geçiştirmeye, oyalamacılığa
hazır olduğunu gösterdi. İddiasızlığı gösterdi.

Düzenle çatışma cüretini gösteremeyenlerin, iddialı
olması da mümkün değildir zaten. Böylesine icazet
peşinde olanlar, dolu dolu nasıl “hesap soracağız”
diyebilirler? “Hesap sormayı” telaffuz bile etmekten
uzak duran ekonomizm, düzenin baskısıyla karşıla-
şılacağı kesin olan, direnmenin, riskler alıp bedeller
ödemek gerektiğinin kesin olduğu haklar ve özgürlükler
mücadelesini nasıl geliştirebilir? Eylemi ‘yumuşatmak’,
ideolojideki, politikadaki düzeniçileşmenin sonucu-
dur.

Sendikacıların ne durumda olduklarını görmek
için, faşizm ile halk arasındaki savaşta nerede ko-
numlandıklarına, hangi tarafta saf tuttuklarına
bakmak yeterlidir. Sınıf örgütleri olarak çalışanların,

üyelerinin haklarını koruyabilmekte, onlara sahip çı-
kabilmekte midirler? Hayır!

Demokratik kitle örgütleri olarak çalışanlarına,
halka yapılan saldırıların karşısına dikilebilmekte, sal-
dırıların önüne geçecek bir mücadeleyi, politikayı
ortaya koyabilmekte midirler? Hayır!

Peki, ne yapmaktadırlar? Taban çok zorladığı
zaman, geçiştirmeci yasak savmacı -o da yalnızca
ekonomik talepler çerçevesinde- miting ya da basın
açıklaması yaparlar. Bu savaşta halkın yararına,
halkın yanında saf tutmamaktadırlar. Ama bu kadar
da değildir. Bu savaşta halkın yanında saf tutmadıkları
gibi tutanlara, sömürü ve zulme karşı çıkan, faşizme
karşı şehitler vererek, bedeller ödeyerek mücadele
eden devrimcilere karşı da ihbarcılıktan ihanete
uzanan düşmanca bir tutum içindedirler.

KENDİ ÜYELERİNİ İHBAR EDİP
OPERASYON YAPTIRAN KESK,
DİSK İLE TMMOB, TTB
DİRENİŞÇİLERDEN YANA OLUR MU?
Devrimcilerle yan yana durmaktan kaçmaktadırlar,

onların sendika yönetimlerine gelmesini engellemek
iktidarla işbirliği yapmakta, devrimcileri kitleden
tecrit etmek için örgüt fobisi yaymakta, devrimcilere
karşı linç saldırıları düzenlemekte, yalan ve kara-
lama faaliyetine yönelmektedirler. 

KESK’in yasak savma ve ihbarcılığının üzerini ört-
mek için son anda yaptığı bölge mitinglerinde DİSK,
TMMOB, TTB de vardı. Direnişler Meclisi, Yüksel Di-
renişçileri’ne işkenceyi teşhir edince “KESK’in Yanın-
dayız” diyerek basın açıklaması yapmış, devrimcilere
karşı birleşmişlerdir.

Kendi üyesini ihbar eden DİSK, elbette direnişçi-
lerden değil KESK yönetiminin yanında yer alacaktır.
İhraç edilen üyesi mimarı, sahip çıkmadıkları için 38
haftadır genel merkezde oturma eylemi yapmak zo-
runda bırakan TMMOB elbette KESK’in yanında yer
alarak kendi üyesine yapılan saldırı ve hakaretleri
onaylamıştır.

Halkın direnişçi mimarı Alev Şahin, kendisi dışında
gözaltında bir üyeleri daha olduğunu ve 8 gün boyunca
TMMOB’un HİÇBİR ŞEY yapmadığını söylüyor. 8
gün boyunca işkencede - aç - susuz, ihraç edilmiş
üyelerine sahip çıkmayacaksa TMMOB niye var? 

Bakın Acun Karadağ ne diyor bu konuda? 

“Ben bu evden kendi isteğimle gitmedim. Kolumu
bükerek götürdüler. TEM şubeye slogan atarak girdim.
Arkadaşlarımı gördüm (diğer direnişçileri), onlar da
beni sloganla karşıladılar... 8 gün boyunca su, şeker
herhangi bir besin, hiçbir şey almadık, bunun riskini
de göze aldık.”

Ve soruyor Acun Öğretmen “Mühim olan buna
karşı bizim sendikalarımız ne yaptı? KESK ne yaptı?
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TMMOB ne yaptı? DİSK ne yaptı? İHD ne yaptı?
THİV... Bunlar ne yaptılar? Böyle çete gibi, eşkıya
gibi evlerimizi basıp götürdüklerinde bizim için kimler
ses çıkarttı? Dostlarımız ses çıkarttılar...” Dostlar
derken Yüksel direnişçileri, Direnişler Meclisi ve
halktan bahsediyor.

TTB’de de durum aynıdır. Ne ihraç üyelerine, ne
çalışma şartlarına, sağlık politikalarına, intihar eden
üyesi doktorlara çözüm bulabilmek için ne yapıyor
TTB? Koca bir HİÇ!

İşte bu nedenle korumasına almıştır bu ku-
rumları. Peki kime karşı korumaktadır AKP bu ku-
rumları? Soysuz Süleyman’ın itiraf ettiği gibi dev-
rimcilere karşı korumaya almıştır.

Faşizm, sendikaları etkisizleştirerek halk üzerindeki
baskı ve sömürü katmerlendiriyor. Bu nedenle mesele
yalnızca Yüksel Direnişçileri’ne operasyon yapılması
veya gözaltındalarken tavır gösterilmemesi değildir.
Sorun, sendikalı veya sendikasız tüm memurların,
işçilerin yani halkın sorunudur. Ya mücadele edilip di-
renilecek ya da kölelik dayatmasına boyun eğilecek-
tir!

FAŞİZMİN KURUMLARINDA NE VARSA 
PATRON SENDİKACILIĞINDA DA
O VARDIR!
Sarı sendikacılık; işçi sınıfı için en az oligarşi (ser-

maye sınıfı) kadar, hatta daha ileri boyutta bir tehlikedir.
Çünkü herkes düşmanını bilir, ona göre tedbirini alır,
düşmanın saldırılarına karşı kendini koruyacak politi-
kalar geliştirir. Yani açıktan savaşan düşmana karşı
mücadele etmek kolaydır. Sarı sendikacılar ise “işçi
sendikası”, “işçilerin temsilcisi”, “işçi babası” gibi sahte
etiketler taşıdıkları için teşhis edilmeleri, işçi sınıfına
düşman yüzlerinin açığa çıkartılmaları daha zordur.

Görünüşte “bizden biri” gibi davranırlar. Bunun
için olanakları, avantajları fazladır. Devlet yanlarındadır.
TV, burjuva basın, tüm kitle iletişim araçları onların
meşrulaştırılması ve güçlendirilmesi yönünde hizmet
verir. Yasalar onları korumak için çıkartılmıştır. Hükümet
ve bakanlarla içli-dışlı olur, içki masalarında işçilere
karşı neler yapılabileceğinin, düzenlerini nasıl daha
uzun sürdürebileceklerinin hesaplarını yaparlar.

Sözleşmeler ya bir gece yarısı ya da lüks bir res-
taurantta işçilerden gizlice imzalanır. Satılan sözleş-
meler, ertesi gün basın kullanılarak “zafer” gibi gös-
terilmeye çalışılır. Devlet; bürokrasisi, mahkemeler,
bölge çalışma müdürlükleri, valilik ve kaymakamlıklar,
emniyet güçleri her zaman hizmetlerindedir.

Bir telefonla, çoğu zaman da içi dolu, kalınca bir
zarf gönderilerek “ricalar” iletilir. İşçilerin dişiyle-
tırnağıyla kazandığı ve çok azı ellerine geçen paralardan
kesilen milyonlarca liralık aidatlar sarı sendikacıların
emrinde işçilere karşı kullanılır. İşlerine geldiğinde
polisi kullanmaktan, ihbarcılık yapmaktan, bedelini
işçilerin ödediği sendikaları bile kendi elleriyle kapat-

maktan geri durmazlar. Polise iş bırakmazlar. 

Devrimciler söz konusu olduğunda; “Onlar örgüt
üyesidir”, “Onlardan uzak durun, polis saldırır”
propagandasıyla ihbarcılıktan, kışkırtıcılıktan başka
bir şey değildir. Burjuvaziye yaranma çabasıdır. Bunun
için eylemleri mümkün olduğunca geriye çeker, slo-
ganlarını bile devleti, polisi kızdırmayacak biçimde
özenle seçer, ağzında seçim uğruna, bir iki milletvekilliği
kapma uğruna kontrgerilla devletini aklamaya, kontr-
gerillanın meclisini halka umut olarak göstermeye,
kendi çürümüşlüklerine, düzenin çürümüşlüğüne halkı
ortak etme çabasına dönüşmektedir.

Çünkü reformizmin halka umut olarak sunabi-
leceği hiçbir şey yoktur. Onların umut olarak, çözüm
olarak ortaya koyabilecekleri her şey bu düzene
boyun eğmeyi, köleliği, onursuz, ihbarcı bir yaşamı
kabul etmeyi pekiştirmekten başka bir şey olamaz.

Halkımız parlak vaatlerle, güzel sözlerle kendisini
bu güne kadar aldatanları çok görmüştür. Parlamentoda
çokçası vardır. Bu yüzden ihbarcı, tasfiyeci, sahte
solcu sendikacılar ne kadar çabalarsa çabalasınlar;
uzlaşmacı, ihanet ve ihbarcılıkla süslenen hayallerine
ulaşamayacaklardır. Çünkü bu ülkede, canını ortaya
koyarak direnenler var! Bu zulüm var oldukça da
direnenler hep olacaktır. Yüksel direnişçileri, Bakırköy
direnişçileri, Türkan Albayrak bu bilinçle hareket
etmeye, Direnişler Meclisi’ni büyütmeye, kazanmak
için direnmeye devam edeceklerdir. 

Kimse kendini “büyük politikalar” yapıyoruz diye
halkı kandırmaya kalkmasın. “Büyük politikalar” adına,
oligarşinin manevralarındaki küçük oyuncular konumuna
düşmektedirler. Elbette oligarşi içindeki çelişkiler de-
ğerlendirilebilir. Değerlendirilmelidir de... Mevcut ba-
ğımlılığa ve faşizme karşı muhalif bir yan varsa, bu
yanla ortaklıklar oluşturulabilir.

Ama bütün bunlar, devrimci bir perspektiften ya-
pılmazsa, halkın mücadelesine değil, düzene güç
verir. Barış, uzlaşma, icazetçilik, parlamenter hayaller;
bütün bunlar, kitlelerin emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelesini, örgütlenmesini gerileten, direnme
gücünü zayıflatan bir rol oynarlar. 

Halka sendikacılık diye sunulan, faşizmin çı-
karlarını koruyan, krizine çözüm arayan ve dev-
rimcilere saldıran “sendikacılıktır”!

Üyelerini faşizme ihbar etmek sendikacılık de-
ğildir! Faşizme değil de devrimcilere saldıranlar
sendikacı değil, düzenin akil adamı olabilirler an-
cak!

Sendikacılık yapma iddiasındaysanız;

- İşkencenin, baskıların, tutuklamaların, katliamların
hesabını sorun faşizmden!

- Yüksel Direnişçileri’nin günde iki defa neden iş-
kence gördüklerini, para cezası kesildiğini sorun!

- İğneden ipliğe yapılan zamları, artan açlığı, eği-
timden günlük yaşama, tarımdan işçi maaşına, nasıl
düşüneceğimizden F tipi hapishanelere kadar her
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şeyi belirleyen emperyalizmden hesap sorun!

- Ülkemizdeki ABD üslerini sorun faşizme, bu
üslerde kaç insanı katlettiklerini, işkence yaptıklarını
sorun!

- AKP’ye her gün Filistin halkına karşı katliamlar
düzenlemeye devam eden siyonist İsrail ve diğer
emperyalist ülkelerle olan ekonomik-siyasi-askeri iliş-
kileri sorun!

- 19 Aralık’ta katledilen devrimcilerin, Ayten Öztürk’ün
kaçırılıp 6 ay boyunca, gizli bir yerde işkence yapıl-
masını sorun!

Bunları sormuyor DİSK VE KESK yönetimi. Ne
yapıyor? Nuriye Gülmen’i tekmeliyor, devrimi ve dev-
rimciliği tasfiye etmeye çalışıyor. Çünkü onları Soysuz
Süleymanlar ve onların efendisi yönetiyor. Beyinler
emperyalist ideolojiye, kulaklar düzenin sesine o denli
açık ki, o şartlardaki çeşitli çelişki ve çatışmaların
sonucu yaşanan gelişmelere bakılarak faşizm faşizm
olmaktan, sömürge sömürge olmaktan çıkıyor.

Neredeyse ülkemizde KHK’lara, ihraçlara, bunca
katliȧma, haksız tutuklanmalara, iş̇kenceye karşı de-
mokrasi olduğunu, ilan etme noktasına geliniyor.
Halkın katilleri yüzlerine gülse yaşanan her şey o an
bir kenara atılıp, onlarla “aynı fikirde olmaktan” büyük
mutluluk duyulabiliyor.

Çünkü emperyalizm yok, ezen-ezilen yok kafala-
rında. Dünya öyle bir dünya ki, “barış” dedin mi, “her
türlü savaşa hayır” dedin mi, her yer süt liman olacak.
“Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya” için mücadele ciddi
bedeller isteyince en iyisi bunları yokmuş gibi davranma
noktasında buluşuyorlar.

İktidar, DİSK, KESK, diğer oda ve sarı sendikalar
aynı safta, aynı mantıkla hareket ediyor. “Teröre de
her türlü savaşa da karşıyız” diye diye emperyalist
saldırıları meşrulaştırmaya çalışan, F tiplerini meşru-
laştırmaya çalışan, “biz ceza vermeyin demiyoruz,
idam etmeyin diyoruz”  diyerek, devrimcilerin düzen
tarafından cezalandırılmasının “doğal” olduğunu sa-
vunan, mantıkta yanyana, aynı safta birleşiyorlar...

Büyük Direniş sürecinde kapılarını kapatmanın,
“başta Kürt sorunu olmak üzere, barış” demenin
geldiği nokta, devrimci kanı dökmek, linç etmek, ihbar
etmek ve tutuklatmak olmuştur. Devrimciler ve dire-
nenler olmayınca daha rahat “sendikacılık-solculuk”
oynayacak ve faşizmi memnun edeceklerdir çünkü.

Memurlar, işçiler, öğrenciler bugünkü tüm kaza-
nımlarını icazet değil, haklılık ve meşruluk teme-
lindeki mücadeleye borçludurlar. Bu mücadelede
yüzlerce memur, işçi sürgün edildi, gözaltına alındı,
işkencelerden geçirildi, atıldı, tutuklandı, yıllarca hapis
yattı.

Kamu emekçilerinin ve işçilerin bugün sahip
oldukları haklar, DEVRİMCİLERİN ÖNDERLİĞİNDE
ve onların politika ve perspektifleri doğrultusundaki
bir mücadeleyle kazanılmıştır. Evet, memurların sahip

oldukları tüm mevzileri kazandıran devrimcilerdir.

Devlet tarafından katledilen Elmas Yalçın’lar,
Satı Taş’lar, Arif Öngel’ler, Ayşenur Şimşek’ler,
Ulucanlar’da katledilen Ahmet Savran’lar, Hüsniye
Aydın’lar, Gülseren Beyaz’lar, Fatma Ersoy’lar,
Hasan Balıkçı’lar, Çanakkale’de zulme karşı be-
denini tutuşturan Fidan Kalşen’ler memur hare-
ketinin militanları, önderleriydiler. Bugün memurların
bir sendikası varsa, en büyük pay onlarındır.

Reformistler, oportünistler, hiçbir bedel ödemeden

Halkın direnişçi mimarı Alev Şahin, TMMOB’daki
oturma eyleminde şöyle diyordu: 

“Yeni yılın ilk TMMOB’da oturma eylemindeyim.
37 hafta oldu. ‘İhraçlara sahip çıkılsın’ talebi için
buradayım. Beni bir kez ziyarete geldiler topluca; ki
taleplerim arasındaydı. Ancak geri kalan taleplerim
noktasında hala bir adım atılmadı. Geri kalan talep-
lerim; toplanıp Düzce’ye dayanışma ziyaretine gel-
mekten daha basit talepler. Nedir bunlar? 

-  Ayda bir, ihraçlarla ilgili sokakta bir basın
açıklaması yapılarak gündemden düşürülmemesi,

- İllerde söyleşiler, paneller, konferanslar düzen-
lenmesi,

- Faks eylemleri yapılması,

- Tüm illerde, ihraçlara sahip çıkıldığına dair ku-
rumlardan pankartlar asılması

gibi ağızlarından çıkacak tek bir cümleyle yapılacak
sahiplenme ve gündemden düşürmeme eylemleri.
Henüz hiçbiriyle ilgili bir adım yok. Yarın bir çalıştay
var TMMOB’un düzenlediği, atılan kamu emekçi-
leriyle ilgili. Orada bir çalıştay mantığıyla yani
birçok konuşmacının oturup konuşma yaptığı; ardından
da atılanların sorunlarını-taleplerini dile getirdikleri
ve TMMOB ya da herhangi bir kişi ve kurum için
bağlayıcılığı olmayan, sorun tespitine yönelik bir
çalıştay.

Orada olmaya çalışacağım; ama bu çalıştay 2
yılın sonunda ‘bir şey yaptık’ demekten öteye geçecek
bir karar, bağlayıcılığı olup da TMMOB’u harekete
geçirecek bir mekanizma değil ne yazık ki. Bildiğiniz
gibi 8 gün boyunca gözaltındaydık. TMMOB üyesi
inşaat mühendisi bir arkadaşımız ve benim de
olduğum 15 kişi. Çıktığımızda gördük ki herhangi
bir basın açıklaması, sahiplenen, serbest bırakılmamız
talebiyle meslek örgütümüzden herhangi bir açıklama
gelmemiş.

İşte buna rağmen buradayım, buna rağmen
TMMOB’un ihraç üyelerine sahip çıkmasını istiyorum.
BU TESLİMİYETE BİZ TESLİM OLMAYACA-
ĞIZ! Taleplerimizi gelip kurumlarda söylemeye
devam edeceğiz.”
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sendikalara, faşizmin icazetiyle yerleştiklerinde dev-
rimcileri tasfiye etmeye, devrimci politikaların etkisini
kırmaya çalıştılar. Bugün reformizmin “İHBAR VE
İHANETİ” de aynı politikadır. Bakın, devrimciler,
yüzlerle katledilmelerine, yüzbinlerle işkence tezgah-
larından geçirilmelerine rağmen, düşüncelerini, inanç-
larını aynı kararlılıkla, aynı ilkelerle savunmaya devam
ediyorlar.

Sonuç olarak;

Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Evet,
memurlar, işçiler, öğrenciler kısacası halkımız ör-
gütlenecek. Amerikancı patron sendikacılarına,
devrimci düşmanı tasfiyecilere rağmen Direnişler
Meclisi’nde örgütlenecektir!

Ancak Direnişler Meclisi Faşizmin Ezdiği İşçi-

lerin, Kamu Emekçilerinin Haklarını Geri Alabilir,
Direnişler Örgütleyerek Zafer Kazanabilir!

Bu Faşist, Sömürücü Düzenle İşbirliği Yapanları
Tarihin Çöplüğüne Atabilir!

Direnişler Meclisi, Direnen Halkımızın Meclisidir.
Direndiği İçin Kazanacağı Kesindir!

Memurlar, İşçiler, “Direnişçilere Saldıran, İhbar
Eden” Sarı Sendikacılardan Hesap Soracaktır!

Ekonomik, Demokratik Haklarını Alacak Mili-
tanlığa ve Kararlılığa Sahip Olan Tek Güç Meclis-
lerdir.

Tüm Halkımızı Meclislerde Örgütlenmeye, İh-
barcılardan ve Tasfiyecilerden Hesap Sormaya
Çağırıyoruz!

Materyalizm düzenin me-
tafizik ideolojisine karşı
doğru ve ileri olan dü-

şünce biçimidir. Düzen materya-
lizmin kelime anlamının içini bo-
şaltmak ister.

Materyalizm veya materyalist
düşünce denilince paracı, tutarsız
ve bencil bir kişilik insanların aklına
gelir; ki bunun ile hiçbir alakası
yoktur.

Materyalizm maddeyi esas alan
bir düşünce biçimidir. Yani mater-
yalizme göre doğa/madde/varlık,
düşünceyi-bilinci ve ruhu yaratır.
Materyalizm üç maddeden oluşur.

Materyalizmin birinci mad-
desi: DÜNYA MADDİDİR!

Yani tek gerçek maddi dünyadır,
maddedir. Dünya, birbirine bağlı;
sürekli gelişen ve değişen maddi
varlıktan oluşur.

Siyasi anlamı ise: 'Olaylar bü-
yük adamların iyi niyetleri, çok
zeki insanların düşünceleri ile
değil, toplumun maddi yaşam
koşulları ile açıklanır.’

Yani siyaset ve hukuk sistemini

toplumun maddi koşullarından ba-
ğımsız ele alamayız. Bu yüzden
Stalin’in dediği gibi: “Politikada
hata yapmamak için kendi duru-
şumuzu soyut insan aklının ilkeleri
üzerine değil toplumun maddi ge-
lişim yasaları üzerine kurmak ge-
rekir”. Bundan dolayı burjuva si-
yasetçileri gerçekleri kesinlikle tam
anlamıyla kavrayamazlar.

Bunu sadece Marksistler yapar;
çünkü Marksistler siyasi yapının
toplumun yaşam biçimi ve üretim
ilişkileri üzerine şekillendiğini bilirler.
Ve yaşadığımız düzen artık buna
hizmet etmediği için, halktan kopuk
olduğu için bir geleceği yoktur.
Devrimciler de bunu öğrendikleri
için ileri olan, çağımızın ve halkın
koşullarına göre ileri ve yeni bir
düzen inşa etmeye hizmet ederler. 

Bu tarihsel bir zorunluluktur,
devrimciler sadece bu süreci hız-
landırmaya hizmet ediyorlar, halkın
önderliğini yapıyorlar o kadar.

Materyalizmin ikinci mad-
desi: MADDE BİLİNÇTEN
ÖNCE GELİR!

Madde ilk veri, bilinç ikinci veridir.
Yani Marksizm düşünce ve duy-
guların kaynağı olduğu için maddeyi
ilk, bilinci ise ikinci veri olarak ele
alıyor. Yani düşünceler insanların
yaşadıkları koşullardan ve yaşa-
dıkları olaylardan şekillenir. Böylece

de insanların maddi yaşam koşul-
ları, siyasal ve hukuki sistemden
önce gelir ve siyasal ve hukuki
sistemde toplumun yaşam koşul-
larına göre şekil alır, farklı çağlarda
farklı düşüncelerin ortaya çıkışının
nedeni de bundan kaynaklanır.
Yani bir düşünce dışardan içe doğru
verilir. 

Bu maddenin siyasi anlamı ise:
'Hiçbir şey niyetlerle açıklana-
maz.”

Materyalizmin üçüncü
maddesi: DÜNYA VE ONUN
YASALARI EKSİKSİZ BİLİ-
NEBİLİR!

Materyalizmde olguları esas
alarak hareket ederiz. Yani düzenin
ideolojisi bizlere metafiziği öğretir.
Hissedemediğimiz, göremediğimiz
ve duyamadığımız şeylere inandırır.
Biz ise duyularımızla algılayabildi-
ğimiz somut şeylere inanırız. Yani
bir düşünce/teori hayatın içinde
hayat bulamıyorsa, hayata uymu-
yorsa o düşünce/teori yanlıştır. Yal-
nız hayata uyuyorsa hayatın içinde
yer bulduğu takdirde o teori doğ-
rudur.

Bu maddenin siyasi anlamı:
“Devrimciler her sorunun nasıl
çözüleceğini bilirler. Karmaşık
hiçbir şey yoktur.” Çünkü dev-
rimciler öğrenmeyi öğrenmiş ve
yöntemler geliştirmişlerdir.

MATERYALİZM
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

KESK, DİSK, TMMOB, TTB; HALKIN DEĞİL110

HALKIMIZ VE TÜM CEPHE AİLESİ,
BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ 
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

2019’DA DA HAKLILIĞIMIZI VE MEŞRULUĞUMUZU
SAVAŞMA VE SAVAŞTIRMA GÜCÜNE DÖNÜŞTÜR-
MEYE DEVAM EDECEĞİZ.

KOMUTAN YETİŞTİREN KOMUTANLAR,
SAVAŞÇI YETİŞTİREN SAVAŞÇILAR,
YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖNETİCİLER OLMA-

LIYIZ. 

Ülkede ve yurtdışında fiziken yoldaşlarından uzak
ama bir o kadar da kavganın içindeki özgür tutsakla-
ra;

Ömrünü yoldaşlarına ve halkına feda etmiş, yolu-
muzu aydınlatan şehitlerimize;

Bağrında devrimcilere yer vermiş, emperyalizmi
dize getirmiş bir tarihin parçası olan, uykudaymış gibi
görünüp de aslında içten içe sabırla gün sayan, O
BÜYÜK GÜNÜ iple çeken halkımıza;

SARI YILDIZIN aydınlatıcılığıyla tüm benliğiyle
kavganın sorumluluğunu omuzlayan sıra neferlerine;

Emperyalizmin “TARİH BİTTİ” söylemlerine, sos-
yalizme olan özlemini büyüterek cevap veren dünya
halklarına;

SELAM OLSUN! 
YENİ YILA AYNI UMUTLA, AYNI DİRENİŞ ÇİZ-

GİSİNDE GİRİYORUZ.
BAŞ ÇELİŞKİ, YANİ EMPERYALİZM İLE DÜNYA

HALKLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ DEĞİŞMEDİĞİ
MÜDDETÇE KAVGA DA SÜRECEK. TIPKI 2018
YILINDA OLDUĞU GİBİ…

2018’i direniş tarihimize onurlu bir şekilde ekleyerek
tarihteki yerine koyduk. Yeni bir yıla, 2019 yılına
girerken, en başından net bir şekilde söyleyebileceğimiz,
sözünü verebileceğimiz şey; bu yıl da emperyalizme
ve faşizme karşı direnmeye, İLLE KAVGA demeye
devam edeceğiz. Ta ki o BÜYÜK KURTULUŞA ka-
dar… 

Halkımızın ve vatanımızın emperyalizme bağımlı-
lıktan kurtuluşuna kadar…  

Açlık, işsizlik, keyfi tutuklamalar, katliamlar, saldırılar,
baskılar, her türlü hak gaspları son buluncaya ka-
dar…

Halkın, kolektif emekle ürettiklerini, kolektif şekilde
paylaşabildiği, ortaklaşa üretim ve paylaşım düzenini
kuruncaya kadar…

Çocuklarımızın kırmızı elmalar gibi güldüğü, hal-
kımızın gölgeli bir bahçeye girer gibi güvenle-emniyetle
yaşlılığa girdiği, açlık-yoksulluk kelimesinin unutulduğu
bir vatanı, BÜYÜK EVİMİZİ kurtarıncaya, YENİ BİR
DÜNYA kuruncaya kadar…

İnsanın, insanın kurdu olmadığı bir dünyayı kendi

ellerimizle yaratıncaya kadar ve bundan daha da
büyük bir emekle o dünyayı korumak için…

MÜCADELE ETMEYE, DİRENMEYE, TESLİM
OLMAMAYA, UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

HAKLILIĞIMIZI VE MEŞRULUĞUMUZU SAVAŞMA
VE SAVAŞTIRMA GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRMEYE DE-
VAM EDECEĞİZ.

Bunu yaparken elimizdeki en güçlü silahımız sa-
vaşma kararlılığımız ve kazanacağımıza olan inancı-
mızdır. 

Bunu sınıf bilincimizle, tarih bilincimizle söy-
lüyoruz. 

Her şart ve koşul altında savaşağız. 
Tarihimizden öğreneceğiz. Bizim Köroğlularımız

var, Baba İshaklarımız var. Vietnam halkının, Cezayir
halkının, Latin Amerika halklarının ve tüm dünya
halklarının deneyimleri var. 

Anadolu’da ilk örgütlü ayaklanmadan bu yana,
yani 1240 Babailer Ayaklanmasından bu yana eğil-
meyen başımızı ezmeye çalışanlar bilsin ki, gücümüzü
bu tarihten alıyoruz.

Sovyetler Birliği halkının, dünya halklarını Alman
faşizminden kurtarmak ve sosyalizmin anayurdunu
korumak için verdikleri kararlı mücadele;

Küba’nın Sierra Maestra dağlarında Sakallıların
verdiği soluksuz mücadele;

Çin’de karşı devrimcilerin kuşatmasını yarmak için
yürüyen Uzun Yürüyüşçülerin direnişleri bizimledir…

Dünyanın 3’te 1’ini emperyalizmin elinden alarak
halkın iktidarını kurmuş olan tüm dünya halklarının
gözleri üzerimizde, umutlarını yeniden yeşertmek
bizim elimizde. 

Anadolu’da yaşanacak bir devrimin, emperyalizme
karşı verilecek nihai savaşımın başlangıcı olduğunu
biliyor ve bu sorumlulukla savaşıyoruz.

Emperyalizme biat edenler, emperyalistlerin önünde
yerlere kapaklananlar duysunlar, bilsinler ki; her za-
limliğin sonu nasıl geldiyse emperyalizmin sonu da
öyle gelecek. Haklı olan kazanır. Önemli olan fiziki
üstünlük değil, ideolojik netlik, kararlılık ve bağımsızlıktır.
Bu varsa fiziki üstünlük mutlaka bizim olacaktır. 

En büyük silah İDEOLOJİDİR.
EMPERYALİZMİN İDEOLOJİK, POLİTİK, ASKERİ

HER TÜRLÜ SALDIRISINA KARŞI BİZ NASIL AYAK-
TA KALDIK? 

Cevabı şuradadır:
1- İDEOLOJİK NETLİK
Tek yol devrim tek çözüm sosyalizm.
2- İDEOLOJİK KARARLILIK
Emperyalizme karşı değişmeyen tavrımız. Baş

çelişki değişmemiştir; bu nedenle Türkiye Devri-
minin Yolu da değişmemiştir.

CEPHE’NİN YENİ YIL AÇIKLAMASI 



3- İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIK
İdeolojik ve siyasi olarak ayaklarımız hep kendi

topraklarımızda oldu... Kimseyi taklit etmedik, sır-
tımızı kimseye dayamadık. Tek dayanağımız HAL-
KIMIZ; ÖZ GÜCÜMÜZ İDEOLOJİMİZDİR!

Halkların elinde hiçbir zaman güçlü silahları olma-
mıştır. Buna ihtiyaç da yoktur. 

Halkların, örgütlülüğün gücünün sınırsızlığına ina-
nıyoruz ve biliyoruz. 

Düşmanın olanaklarını düşmanın sahip olduğu
olanaklara sahip olmayı bekleyerek değil. Emperya-
listlerden güçlü silahlar dilenerek değil, halkın ola-
naklarıyla, halkın savaşıyla ve devrimci taktiklerimizle
savaşarak boşa çıkartacağız. 

HALKIMIZ VE TÜM CEPHE AİLESİ;
Tarihsel ve siyasal haklılığımızla söylüyoruz ki;

DİRENENLER KAZANIR!
DİRENECEK VE KURTULUŞUMUZU KAZANA-

CAĞIZ. HEP BİRLİKTE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYAYI
KURACAĞIZ!

HERKESİN TESLİM OLDUĞU, EMPERYALİZMLE

VE İŞBİRLİKÇİLERİYLE UZLAŞTIĞI BİR SÜREÇ-
TE;

SİLAHLARI GÖMDÜĞÜ BİR SÜREÇTE;

BİZİM SAVAŞMA VE KAZANMA AZMİMİZ ZAFE-
RİMİZİN GARANTİSİ OLACAKTIR. 

UZLAŞMA, TESLİMİYET KÖLELİKTİR! 

HALKLARA İHANETTİR! 

SABOLAR, SİNANLAR, LEYLALAR, BİLGEHAN-
LAR’ın Cephe saflarında olmaları bir tesadüf değildir.
Savaşçıları kahramanlaştıran Cephe ideolojisidir.

SAVAŞIMIZI ZAFERE ULAŞTIRMANIN KOŞULU,
YENİ BİR KOMUTAN VE YÖNETİCİ KUŞAĞI YA-
RATMAKTIR. 

BU İDEOLOJİNİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNDE, 

2019 YILINDAKİ TEMEL GÖREVİMİZ;

KOMUTAN YETİŞTİREN KOMUTANLAR,

SAVAŞÇI YETİŞTİREN SAVAŞÇILAR,

YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖNETİCİLER OLMAK-
TIR. 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Cepheliler dört bir yanda
‘Adalet İstiyoruz’  Diye Haykırıyor!

Ankara:
Cepheliler 5 Ocak’ta,

Ege Lisesi, Cumali Yıl-
dırım Parkı, Mehmet
Çekiç Ortaokulu ve Fey-
zullah Çınar Parkı’na
komplolarla tutuklanan
devrimciler için, mahal-
lelerde artan uyuşturucu
sorunu ve son süreçte
artan baskınlara, işken-
celere karşı üzerinde
“Adalet İstiyoruz! Cep-
he” pankartlarından astı.

Gazi:
Cepheliler 31 Aralık’ta mahallenin merkezi bir ye-

rine, faşizmin mahkemelerinin hapis cezalarına, ma-
hallelerde her geçen gün ar-
tan çeteleşmeye karşı “Adalet
İstiyoruz! Cephe” sloganının
yazılı olduğu pankart astı.

Kuruçeşme:
İstanbul Kuruçeşme Cep-

he Milisleri, 6 Ocak’ta ma-
hallenin birçok yerine 25 adet
yazılama yaptı. “Adalet İsti-
yoruz, Alacağız! Bekleyin Ge-
liyoruz! Kırdan Şehre Yürüyor
SPB! Sıla Abalay Ölümsüz-
dür! DHKC-SPB” sloganları
işlendi.
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ŞİİR:

SARI YILDIZIM,
SENİ ALNIMDA TAŞIRIM

TÜM SAĞIR KULAKLARA
ADINI FISILDARIM

GÖKLERDE DALGALANACAĞIN
GÜNLER GELECEK

ADIN ANDIMDA,
YÜREĞİME KAZIDIM!

KAHRAMANLARDAN BANA
MİRASTIR YILDIZIM

ADINI HÜCREMDE
DUVARIMA KAZIDIM

UMUDUN RENGİYLE YANYANA GELİNCE
YOLUMU KAYBETMEM,

PUSULAMDIR YILDIZIM

HALKIMIN BAĞRINA BASIP,
GURURLA GÖĞSÜNDE TAŞIYACAĞI

YARASINA MERHEM,
DERDİNE ÇARE OLACAĞI

DÜŞMANA ÖFKEMİN,
HALKIMA SEVGİMİN NİŞANI

KARANLIĞA MEŞALE
BENİM SARI YILDIZIM!

ŞARKI SÖZÜ:

Ben bu büyük sevdayı
yüreğimden ar�rdım.

Yedi kilit ardında,
hep zulamda sakladım.

Kar oldu, boran oldu
Bulutlara sakladım, 
Kış geç� bahar geldi,
Bir gül gibi sakladım.

Karanlık zindanlarda
günışığına saydım

O uzun açlıklarda,
ekmeğe, tuza saydım

Kar oldu, boran oldu
Bulutlara sakladım,
Kış geç� bahar geldi,
Bir gül gibi sakladım
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Sanatçı kimdir? 
Sanat geçmişte veya güncel

yaşanan gelişmeleri estetize
edip, mücadele çağrısı direniş
çağrısı olması için yeniden üret-
mektir. Sanatçı ise bu işte usta
olan kişidir.

Tabi sadece yaşanan olaylar
üzerinden üretmek değildir sa-
natçılık. Sanatçının tüm yaratı-
cılığını kullanabilmesi için, duygu
ve düşünceleri örgütleyebilmesi
için ÖZGÜR ÜRETEBİLMELİDİR!
Bireyin özgürlüğü de toplumsal
özgürlükten yani halkın özgür-
lüğünden bağımsız değildir!

Bu nedenle sömürü düzeni
onun da baş çelişkisidir; çünkü
kendisi de halkın ta kendisidir.
Sanatçı kendi tarihini, ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesini
kaleme almalıdır. Sanatçı politik
olmak zorundadır ve politika
üretmelidir. 

Günümüzdeki sömürü düze-
nini tüm çıplaklığıyla sanatında
anlatmalıdır. Bu, sanatçının en
büyük sorumluluğudur, çünkü
sanatçı aydındır ve aydınlar hal-
kın öncüleridir. Halkın öncüsü
olabilmek için ise halkın sanatçısı
olabilmek gerekir. Bu da ancak
ve ancak halkla iç içe yaşayarak
mümkündür. Halkın sorunlarının
tercümanı olarak mümkündür.
Politika üreterek ve safını belir-
leyerek mümkündür. Sınıf bilinci
ve tarih bilinci bir sanatçının kı-
lavuzudur.

SINIF VE TARİH BİLİNCİ 
OLMAYAN BİR SANATÇI,
HALK İÇİN VE HALKIN 
KURTULUŞU İÇİN 
SANAT YAPAMAZ!
Sanatçı halkın kurtuluşunun

yollarını açar ve yol yöntem gös-
terir. Bu yolun örgütlülükten geç-
tiğini bilir ve örgütlenmeye çağrı
yapar, çünkü bizim, emperyalizme

ve oligarşiye karşı tek gücümüz
örgütlülüğümüzdür. Bu nedenle
sanatçının sorumlulukları büyük-
tür. Aydın olmak, gerektiğinde
halkın çıkarları için bedel öde-
yebilmektir çünkü halkın öncüsü
olabilmek için, hep halk hep ileri
diyebilmek gerekir.

Düzenin sanat anlayışında bu
yazdıklarımızdan hiç birisi mev-
cut değildir. Bunun nedeni, dü-
zen, sanatçılarını kendi istediği
gibi şekillendirir. Düzen sanat-
çıları emeklerini tekellere satarlar
ve onların çizdikleri sınırların
ötesine gidemezler. Bu doğru
değildir, sanatçı tekellerin çıkar-
ları için değil, halkın refahı, mut-
luluğu, hakları için sanat yap-
malıdır. Çünkü kendi çıkarları
ile halkın çıkarları birdir.

SANATÇI ÖZGÜR
DEĞİLSE ÜRETEMEZ!
Yani sanatçılıkta da iki taraf

vardır. Düzen sanatı ve devrimci
sanat. Düzenin sanatçıları dü-
zenle aramızdaki ideolojik mü-
cadelenin ön cephesindedir. Hal-
kımıza örnek tipler yaratılır ve
gerçek sorunlardan koparılır.
Ruhi Su ustamızın da dediği gibi
yatak odası şapırtılarından öteye
gidemez. 

Sömürüyü, adaletsizliği ve
zulmü, kader ve zorunluluk gibi
anlatır. Katlanmamız gerektiğini
anlatır ama devrimci sanat öyle
değildir. Tam tersine ayağa kalk
ve mücadele et der. Örgütlen ve
diren der. Kurtuluşa kadar savaş
çağrıları yapar. Tek yol devrim,
tek kurtuluş sosyalizm der. Gece
ve gündüz gibi iki ayrı ideoloji,
iki ayrı dünya. Soru şu biz bu
iki ayrı ideolojinin neresinde,
hangi rolü oynuyoruz?

Orta bir yol yoktur ve bunun
nedeni çok basittir. TARAF OL-
MAYAN DA TARAFTIR çünkü var
olan adaletsiz düzene karşı bir

şey yapmamak onu desteklemek
anlamına gelir. Onu kabul etmek
anlamına gelir. Bu yüzden sanat
ve sanatçı ya düzene ya devrime
hizmet eder. 

HALKIN SANATÇILIĞINI 
YAPMAK NEDEN BİR 
FEDAKARLIK DEĞİL DE 
GÖREVDİR?
Dünyamızda her 5 dakikada

bir 160 bebek açlıktan ölüyor.
Dünyanın üçte ikisi yoksulluk
sınırı altında yaşıyor. Ortadoğu
bir kan gölüne çevirilmiş du-
rumda. Ülkemizde 20 milyon in-
san aç yatıp aç kalkıyor. 

Faşist iktidar bir kararla 150
bin kamu emekçisini işinden
atabiliyor. Halkın sanatçıları, 11
Grup Yorum üyesi tutsak. Halkın
avukatları, halkın hukuk bürosu
avukatları tutsak. Halkın mü-
hendisleri, halkın mimarları tut-
sak. İşkenceler ve keyfi tutukla-
malar sürüyor. Sendika başkan-
ları bunları az bile bulduğunu
söylüyor ve açıklamalar yapıyor.
Kamu emekçileri direnirken,
Kamu Emekcileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK), tatil
kampı yapıyor ve çağrısını ya-
pıyor.

Bu tablo altında halkın sa-
natçılığı bir görevdir. Bu sömü-
rüye, adaletsizliğe ve zulme karşı
direnmek, direnmenin türkülerini
yapmak zorunluluktur. Tıpkı Pir
Sultanlar gibi hem türkülerle
hem de fiilen direnmek aydının
sorumluluğudur. Tıpkı Picasso
gibi halk için sanat diyebilmektir.
Şostakoviç gibi 900 gün süren
ve 1 milyon Sovyet yurttaşının
öldürüldüğü kuşatmayı sanatıyla
yarmaktır. 

Kendisini ileri diye tanımlayan
herkes bu zulme karşı direnme-
nin meşruluğuyla hareket etme-
lidir ve çağrıları da bu yönde ol-
malıdır. Bu zulüm direnmeden

Halkın Sanatçısı Olmak
Fedakarlık Değil Görevdir!

HALKIN SANATÇILARI
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bitmez. Yani bize zulmedenler,
biz direnmezsek geri adım at-
mazlar. Tam tersine zulmü her
geçen gün arttırırlar. OHAL dö-
nemini hatırlayalım. Bugün OHAL
kaldırıldıysa bu Yüksel’de Nuriye
ve Semih’in, Düzce’de Alev Şa-
hin’in ve Dersim’de Kemal
Gün’ün direnişlerinin gücüdür. 

Direnişlerin yarattığı bir so-
nuçtur. Halkın sanatçısı bunu bil-
meli ve türkülerini de bu sorum-
lulukla yapmalıdır. O’nun türkü-
leriyle direnecek halkı ve vatanı.
O’nun yazdığı sözlerle harekete
geçecek kitleler. Tüm bunlardan
dolayı halkın sanatçılığı bir feda-
karlık değildir. Bir görevdir.

Bunları gören, bilen ve buna
karşı gelmeyen herkes suç işliyor.
Bebeklerin açlıktan ölmelesine

göz yumamayız. İnsanların sö-
mürülmesine izin veremeyiz. Ada-
letsizliğe karşı çıkmalıyız. Uyuş-
turucuyla zehirledikleri gençleri-
mizi eğitmeliyiz. Fuhuşa sürük-
lenen genç kızlarımızı oralardan
söküp almalıyız. Genç delikanlı-
larımızı kumardan, bahislerinden
çıkarmalıyız.

Halkın sanatçısı sanatıyla
buna hizmet eder. Yol yöntem
gösterir. Tek yol devrim. Tek kur-
tuluş sosyalizm. Bunun için ör-
gütlenmeliyiz ve direnmeliyiz.
Örgütlenmiş halk karşısında hiç-
bir güç duramaz. Bugün halkın
sanatçısı olmak bir görevdir. 

Sonuç olarak: Halkın sanat-
çısı, siyasi kulağı da gelişmiş
kişidir. Bu durumla birlikte sa-

natçının sorumlulukları da halkın
karşısında büyüktür. Sanatçı ay-
dındır, aydın ise halka öncülük
etmelidir. Yani yaşanan sömürü,
adaletsizlik ve zülmü tüm çıp-
laklığıyla anlatmalı ve buna karşı
örgütlenmeye çağırmalıdır. Çün-
kü halk bağımsız olmadan ken-
disi de bağımsız olamaz.

Bu yüzden bu sanatçının ken-
di savaşıdır ve bir fedakarlık de-
ğildir. Halkın sanatçısı olmak fe-
dakarlık değil bir görevdir, çünkü
başka bir çözüm yolu yoktur.
Bu sömürü saltanatını yıkmak
için tek yol devrimdir. Halkın ik-
tidarını kurmaktır. Bu yüzden ör-
gütlenmeli ve Köroğlu gibi sa-
vaşmalıyız. 

KIZIL MASKELİLER

� ALMANYA
Mannheim:
Emperyalizmin yozlaştırma po-

litikalarından biri olan “alkolsüz eğ-
lenilmez” anlayışının yozluğuna
karşı Mannheim Halk Meclisi giri-
şimi, geleneksel yılbaşı kutlaması
yaptı.

Halk Meclisi Girişimi Hasta
Ziyareti:

Mainz şehrinde yoğun bakımda
tedavi gören bir dostu ziyaret ederek
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düsseldorf:
İçişleri Bakanlığı önünde 6 Ocak

günü “Oturum Haklarımızı Geri İs-
tiyoruz” talebiyle çadır açıldı. Direniş
sürüyor.

Schwetzingen:
Cemaat Ocak, Yabancılar Dai-

resi önünde 16. hafta 63. günde
direnişine devam etti. 

Hamburg:
Alman devletinin tecrit hücrele-

rinden halkımızın yeni yılını kutlayan
Musa Aşoğlu, şunları söyledi:

“Tüm halkımızın yeni
yılını kutlarım. 2018’de
olduğu gibi 2019’da da
Biz’ler var olmaya devam
edeceğiz. Mutlaka mü-

cadelemizle biz kazanacağız!”

Köln:
Hakan Akmaz ve İhsan Cibelik

ile Zeybekler ve türküleri, Ege kül-
türü ve Ege yemekleri tanıtımının
yapılacağı türkü gecesi 20 Ocak
2019’da, saat 15.00’da Köln Ezgi
Center’da yapılacak.

Duisburg:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturuya

Karşı Mücadele Merkezi’nde 6 Ocak
Pazar günü yapılan toplantıda, so-
runlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

� İSVİÇRE
Halk Cephesi 27 Aralık 2018 ta-

rihinde, Ayten Öztürk için Lübnan
Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

� BELÇİKA
Liege:
Alman Konsolosluğu önünde

31 Aralık günü İnan Doğan’ın ser-
best bırakılması için Belçika Halk
Cephesi tarafından bir eylem ya-
pıldı.

Yeni Yıl Etkinliği
Her sene Belçika’da gelenek-

selleşen yılbaşı etkinliği bu sene
de ailelerin ve cephe dostlarının
katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğe
yaklaşık 50 kişi katıldı. Tutsaklara
mektup ve kart yazıldığı etkinlik
gece saat 03.00’a kadar sürdü.

� HOLLANDA
Yeni Yıl Kutlaması
Dordrecht şehrinde yılbaşı kutla-

ması yapıldı. Yeni yıla girmeden Halk
Cephesi’nin yeni yıl mesajı okundu.
Yeni yılda direnişlerin ve mücadelenin
sahiplenilmesinin önemi vurgulandı.
Gece 03.00’a kadar süren yeni yıl
etkinliğine 15 kişi katıldı. 

Av ru pa’da
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“Sosyalist sanat; kendi gücüne güvenen,
kararlı, inançlı, edilgen değil inisiyatifli,
boyun eğen değil isyan eden, coşkulu ve
bilinçli insanları yaratma, şekillendirme
işlevini üstlenir. Sosyalist sanat; ilerici,

demokrat, sosyalist sanatçı; haklı olanın
yanında saf tutar ve haksız olana, gerici
olana, çürüyene karşı sanatıyla savaşır.
Çelişkileri ve bu çelişkilerin kaynaklarını

sanatın diliyle yoğurup ortaya koyar.
Sosyalist gerçekçi sanat, savaşçı sanattır.

Anadolu gerçekçiliğiyle hareket eder;
sırtını Anadolu halklarına yaslar, ayakları

Anadolu topraklarına basar!”

İşte Grup Yorum da bu sanatın öncü
savaşçısıdır. Bu yüzden

Grup Yorum Teslim Alınamaz!

““Ebedi özgürlüğe susamış
ihtilalci yumrukların
başkaldırısı 
Adaletin muştusudur.
Adalet,
Haklılığın doruğunda
şaha kalkmış küheylanın
Tarihten kopup gelen
Dolu dizgin koşusudur.
Ve sevdaları nakış nakış 
işleyen şair
Müdafisi olur
Tarihsel haklılığın.”

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

Seher Adıgüzel, İsmail Cengiz Mumcu, Özgür Zafer Gültekin, Duygu Yasinoğlu, Meral Hır

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
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Bergün Varan beraat etti
ve tahliye oldu.



Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

AKP’nin devrimci sanatımıza, kurumlarımıza
ve tutsaklarımıza yönelik saldırıları, azalmak
bir yana, günbegün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay, aynı içerikte bir açıklama kaleme
almıştık. Açıklamayı yayınladıktan birkaç gün sonra,
9 Kasım günü çalışmalarımızı yürüttüğümüz İdil
Kültür Merkezi tekrar polis tarafından baskına uğradı
ve 1 ay içerisinde 2. kez basılmış oldu.

Kültür merkezi çalışanlarımızın, koro üyelerimizin
ve dinleyicilerimizin de aralarında olduğu 10 kişi iş-
kencelerle gözaltına alındı ve 5’i tutuklandı.

Baskında, kültür merkezimizin dış kapısını söktüler.
Kütüphanemizde bulunan tüm kitapları raflarından
indirip yere atarak çiğnediler. Bağlamamızı, giysilerimizi
çaldılar. “Faşizm nedir” ve “devlet terörü nedir” soru-
larının apaçık cevabıdır işte bugün yaşadıklarımız...

Sanat Meclisi aylık olarak “Sanatta Hak İhlalleri
Raporu” yayınlıyor. Türkiye’nin dört bir yanında
sanat alanına ve sanatçılara yapılan baskıları teşhir
ediyor bu raporunda. Sanat alanına yapılan saldırılar
her gün artarak sürüyor. Metin Akpınar, Müjdat Gezen,
Levent Üzümcü gibi çok sayıda sanatçı baskı görüyor,
gözaltına alınıyor, oyunları, konserleri yasaklanıyor.

Grup Yorum’a yapılan saldırılar ise öyle bir noktaya
geldi ki; bırakalım aylık olmayı, haftalık olarak “Grup
Yorum’a Yapılan Saldırılar Raporu” yayınlasak
bile, anlatacaklarımız eksik kalır diye düşünüyoruz... 

- 9 Kasım’daki baskının ardından tutuklanan ar-
kadaşlarımızdan Meral Hır’ın tutuklanma gerekçesi
olarak, 13 Ekim’deki 3. internet konserimizde ses-
lendirdiğimiz “Direnç Çiçeği” şarkısından önce “Bu
şarkıyı, vücudundaki 868 yaraya rağmen işken-
cecilere direnen Ayten Öztürk için söylüyoruz”
demesi gösterildi.

Ayten Öztürk, 8 Mart 2018 tarihinde Lübnan’da
Lübnan devleti ve MİT vasıtasıyla gözaltına alınıp
Türkiye’ye kaçırılmış, Türkiye’de de bilinmeyen bir
yerde 6 ay boyunca işkencenin türlüsüne uğramış;
ama inançlarından, değerlerinden tek bir geri adım
atmamış bir devrimcidir. 

Bunları yaşayan bir devrimciyi anlatmayı, işkenceye
işkence demeyi suç olarak gösteriyor faşizm. Çünkü
Ayten Öztürk’e 6 ay boyunca işkence yapan AKP’dir
ve konserimizde de bunu teşhir ettik. AKP, işte bunun
hazımsızlığını yaşıyor.

- Tutsak üyelerimiz ve kültür merkezi çalışanlarımız;
sürekli iletişim cezalarıyla, görüş yasaklarıyla karşı
karşıya kalıyorlar. Yolladıkları mektuplar ya engelleniyor;

ya karalanarak yollanıyor ya da hiç yollanmıyor.

Boş nota sayfalarına bile el konuyor, yaptıkları
bestelerin yazılı olduğu nota kağıtlarının dışarıya
ulaşması engelleniyor. 

Cem Karaca, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş gibi us-
taların şarkı sözleri sakıncalı görülüp arkadaşlarımıza
verilmiyor. 

Yolladığımız mektupların çoğu da onlara ulaşmıyor.
Bu da yetmezmiş gibi, iki hafta içerisinde Silivri
Hapishanesi’nde yapılan işkenceli sürgün sevklerin
ardından üyelerimizden Fırat Kıl Bolu F Tipi Ha-
pishanesi’ne, Dilan Ekin Kayseri T Tipi Hapisha-
nesi’ne, Helin Bölek Gebze Kadın Kapalı Hapis-
hanesi’ne, Özgür Zafer Gültekin ise Tekirdağ 2
No’lu T Tipi Hapishanesi’ne sürgün edildiler.

- Üyelerimize keyfi cezalar veriliyor. SEGBİS da-
yatması nedeniyle gidemedikleri, savunma yapama-
dıkları mahkemelerde bile hakim karşısına çıkarılmadan
ceza alıyor. 

Kendileri gibi yalancı, iftiracı gizli veya açık tanıklar
buluyorlar. Bu alçaklara aynı yalanları papağan gibi
tekrarlatıyorlar. Ve bu yalanlar; mahkeme diye çıkar-
dıkları ucubelikte delil olarak kabul ediliyor, üyelerimizin
tahliye edilmeme gerekçesi oluyor... 

Tahliye edilmedikleri zaman içerisinde, geçtiğimiz
yıllarda katıldıkları demokratik eylemlerden dolayı
haklarında açılan davalar alelacele sonuçlandırılıp,
haklarında cezalar veriliyor.

AKP iktidarı Grup Yorum’dan bu denli korkarak,
bizi hapishanede tutmaya çalışıyor. Aydınların ‘kanları
ile duş yapacağız’ diyen mafyacılar, ‘Gezicileri asalım’
çağrısı yapan gazeteci müsveddeleri hakkında so-
ruşturma bile açılmaz, yaptıkları ifade özgürlüğü diye
sahiplenilirken; biz beraat edeceğimiz davalardan
cezalar alır duruma getiriliyoruz.

Bu iktidarı, onun savcılarını, hakimlerini asla unut-
mayacağız, tutsaklarımızın özgürlüğünü onların key-
fiyetlerine asla bırakmayacağız!

GRUP YORUM’DAN NE İSTİYORLAR?
İstedikleri çok basit...  Popçu olalım; Yavuz Bingöl

gibi değerlerini üç kuruşa satan dönekler olalım... Bir
taraftan da, yandaş Sabah gazetesinin Pazar söyle-
şilerinde kendimize yer açıp kan ve can bedeli, ilmek
ilmek yarattığımız değerlerimize küfredelim, “AKP’nin
şurasını burasını çok beğeniyorum” diyelim, diğer
taraftan da kaçak sarayın etkinliklerine katılıp ejder
meyveli kokteyllerimizi yudumlayalım.

Evet; böyle “sanatçılar” olursak, AKP bize saldırmaz,
yani böyle olmak, böyle yaşamak da mümkün. Kendi
belediyelerinde bile konserler yaptırır bize o zaman.

GRUP YORUM’DAN, SON SALDIRILARA DAİR AÇIKLAMA

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sayı: 83 9 Eylül 2018

Hiçbir desteği esirgemezler. Böylece kendi elleriyle
bizim için kazdıkları dipsiz çukura kendi kendimize
girmiş oluruz...

Peki biz böyle bir sanat anlayışını kabul edebilir
miyiz?

HAYIR, BİN KERE HAYIR!

And olsun, şart olsun ki, bizi o çukura sokamaya-
caklar! Tam tersine; eninde sonunda biz gömeceğiz
onları o çukura. 

İşte bunun için saldırıyorlar bize, bunun için tu-
tukluyorlar, başlarına ödül koyuyorlar üyelerimizin.
Bunun için tutuklama saldırıları, koro üyelerimize
kadar uzanıyor.

Grup Yorum’u halktan koparmaya, tecrit etmeye
çalışıyorlar. Terörist, marjinal grup diyorlar bizim
için.

İstiyorlar ki halkın sanatçılarına yapılan saldırılara
halk hiçbir ses çıkarmasın... Diyorlar ki; biz kafamıza
göre cezalar keselim, hiç kimse de gıkını çıkarma-
sın.

Sesimizi çıkarmazsak; Grup Yorum üyelerine ceza
vermeye, tutsak etmeye devam edecekler. Belki de
daha fazlasını yapacaklar.

Ama asla bizi teslim alamayacaklar. Umutlu türküler
söylemeye devam edeceğiz. Sanat bir cephedir ve

yeni üretimlerimizle, konserlerimizle, bestelerimizle
saldırılarını ezip geçeceğiz.

Halkız biz, faşizm bizi bitiremez. Her Grup Yorum
dinleyicisi, yeri geldiğinde bir Grup Yorum üyesi olur
diyoruz. Yeryüzünde tek bir dinleyicimiz kalsa bile,
devrimci sanatı savunma onurunu o üstlenir. Halkın
sanatı, onun üzerinden boy vermeye devam eder.

Ama diğer yandan; yoldaşlarımızın göz göre göre,
keyfi olarak tutsak edilmesine, cezalar almasına da
göz yumamayız, yummayacağız. 

Onları faşizmin elinden almak için dünyayı ye-
rinden oynatır, en büyük bedelleri biz öderiz.
Çünkü biliriz ki yoldaşlık bunu gerektirir.

İşte bu bilinçle; tüm halkımızı, tüm dinleyicilerimizi
bir kez daha grubumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Çekilecek destek videoları ile, mahkemelerine ka-
tılarak, mektup yazarak Grup Yorum’a yapılan saldı-
rılara karşı tüm dinleyicilerimiz sıkılı bir yumruk olursa,
bir fiskemizle bile faşizmi sarsacağımızdan eminiz...

Grup Yorum Halktır, Susturulamaz!

Grup Yorum Üyeleri Serbest Bırakılsın!

Listeler Kaldırılsın!

Konser Yasaklarına Son Verilsin!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Türkülerimiz!

Sayı: 101 13 Ocak 2019

FAŞİST AKP VE TAYYİP ERDOĞAN’IN ÇIKARLARINI KORUYOR! 117

Halk İçin Mücadele
Eden Avukatları,
Sanatçıları
Israrla Savunmaya
Devam Edeceğiz!

İzmir TAYAD’lı Aileler
5 Ocak’ta Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde
13 kişiyle eylem yaptı.

Boran Yayınevi’nden Yeni Kitap:
Emperyalizm –
Anti-Emperyalist
Mücadele

Boran Yayınevi
yeni yılımızı yeni
kitapla ve “Emper-
yalizme karşı mü-
cadeleyi büyütmek
için okuyalım” 



Grup Yorum 34 yaşına
girdi. Geleneklerine yeni
halkalar ekleyerek, bü-

yümeye devam ediyor. Yeni yılına;
yayınladığı yeni besteleriyle, kon-
serleriyle, yılbaşı programlarıyla
girdi Grup Yorum. 

2019 Ocak ayında, 12 emekçisi,
öğrencisi farklı hapishanelerde tut-
sak bulunuyor. Geçtiğimiz sene
defalarca kez gözaltına alındılar,
tutuklandılar. Bırakılan üyeleri tekrar
tutuklandı, tutuklanan üyeleri mah-
kemelere çıkarılmadı, kameralı
mahkeme dayatıldı. 

Grup Yorum’un 6 emekçisi, baş-
larına ödül konulmuş olarak İçişleri
Bakanlığı tarafından aranmaya de-
vam ediyor. Avrupa’da Grup Yorum
konserleri yasaklanmaya devam
ediyor. Bizzat Avrupa emperyalizmi
tarafından Grup Yorum emekçileri,
konser yaparlarsa gözaltına alınıp
Türkiye’ye iade edilmekle tehdit
ediliyor.

Tüm bu saldırılar karşısında
Grup Yorum Avrupa’da da, ülkede
de üretmeye ve direnmeye devam
ediyor. Yeni öğrenciler yetiştirmeye
devam ediyor. 

Her alanda mücadele ederken,
kimileri “Grup Yorum yurt dışına
çıkmak zorunda kaldı” diyerek
eksik ifade ediyorlar. Bu ifadeyi
bazen Grup Yorum’un dostları da
kullanıyor. Grup Yorum’u karalamak
isteyenler de saldırmak amacıyla
kaçkınlık olarak ifade ediyorlar
yurt dışına çıkma kararını.

“Grup Yorum yurt dışına çıkmak
zorunda kaldı” demek, tek başına
böyle söylendiğinde eksiktir. Yan-
lıştır. Bazen sanatçı dostları da bu
ifadeyi kullanıyor. 

Geçtiğimiz günlerde de Haber
Türk televizyon kanalında Grup Yo-
rum’un yapımcısı bu ifadeyi kullan-
mıştı. Koyu sansüre karşın televiz-
yonda canlı yayında Grup Yorum’u
sahiplenmiştir. Ancak yukarıdaki ifa-
deyi başkaları da kullanınca açık-

lama ihtiyacı doğdu.
Az çok sol, sosyal demokrat

çevrede olan herkes biliyor ki Grup
Yorum’a sürekli saldırılar yapılıyor
ve sürekli gözaltına alınıp tutuklan-
maya devam ediyorlar. Ki televizyon
programında bu baskılardan da söz
etmişti Yorum’un yapımcısı. Yani
Grup Yorum ülkede de üretmeye
ve direnmeye devam ediyor. “Grup
Yorum yurt dışına çımak zorunda
kaldı” şeklinde ifade edilmesi yan-
lıştır; çünkü tüm Grup Yorum üyeleri
yurt dışına çıkmış gibi anlaşılır ki
bu yanlıştır.

Grup Yorum Avrupa’da da üret-
meye ve direnmeye devam ediyor.
Grup Yorum’un iki emekçisini
Avrupa’ya gönderme kararı tes-
limiyetçi, tasfiyeci solun “kapağı
Avrupaya atması”yla aynı değil-
dir.

Grup Yorum ülkede dişe diş
mücadelesini sürdürürken iki emek-
çisini Avrupa’ya gönderme kararı
aldı. Mücadelesini tatil etmedi.
Grup Yorum iki emekçisini ne za-
man Avrupa’ya gönderdi? Avrupa
emperyalistleri tarafından tüm Av-
rupa’ya giriş yasakları olduğu bir
dönemde gönderdi.

“Rahat edecekleri”, hiçbir gözaltı
riskinin olmadığı bir ülkeyi tercih
etmedi. Çünkü Grup Yorum müca-
deleyi sürdürmek amacıyla, müca-
delenin bir mevzisi olarak iki emek-
çisini Avrupa’ya göndermiştir.

Avrupa emperyalistlerinin polisi
açıktan tehdit etmiştir, Grup Yorum
üyelerini gözaltına alıp Türkiye’ye
iade etmekle tehdit etmiştir. Grup
Yorum ise, gizlenmeyi, “faşizmin
baskısının gelip geçmesini” değil
mücadeleyi tercih etmiştir.

Avrupa’da mücadeleyi sürdüren,
İhsan Cibelik tüm riskleri göze ala-
rak, başına ödül konulmuş olmasına
rağmen, Avrupa emperyalizminin
tehditlerine rağmen konser konser
gezmektedir. Yorumcular’ın kara-
rıyla Avrupa’ya giden Selma ve

İnan her an tutuklanma riskini göze
alarak gittiler. 

Grup Yorum ülkede ve Avru-
pa’da birçok cephede mücadelesini
sürdürüyor. Bu nedenle tek başına
“Grup Yorum yurt dışına çıkmak
zorunda kaldı” şeklinde ifade etmek,
Grup Yorum’un mücadelesini yok
saymak anlamına gelir. 

Mücadeleyi tatil ettiği anlamı
çıkar bu ifadelerden. Tüm Yorum-
cular’ın yurtdışına çıktığı anlamı
çıkar, bu nedenle yanlıştır. Grup
Yorum emekçilerinin Avrupa’ya git-
mesiyle, “kapağı Avrupa’ya atan-
lar” aynı değildir. Çünkü Avrupa
emperyalizmi tarafından da Avru-
pa’ya giriş yasağı vardır Yorum
emekçilerinin. 

Çünkü Grup Yorum tüm em-
peryalizme meydan okumuştur.
Amerika’ya ve tüm Avrupa emper-
yalizmine karşı milyonları bilinçlen-
dirmiştir. Avrupa’daki ırkçılığa karşı,
Avrupa’nın her yerinde on binlerce
dinleyiciyle konserler örgütlemiştir. 

Mücadele Kaçkınlığını 
Seçenlerle, Grup Yorum 
Emekçilerinin Durumu 
Aynı Değildir!

Grup Yorum tüm saldırılara rağ-
men ülkede İdil Kültür Merkezi’nde
faaliyetlerini sürdürmeye devam
ediyor. Tutuklamalara rağmen, öğ-
rencileriyle, yeni korocularıyla sah-
neyi boş bırakmıyorlar.

Tahliye olan üyeleri hızla sah-
nedeki yerini alıyor. Şu anda 12
emekçisi, öğrencisi F Tipi hapis-
hanede direnmeye, üretmeye de-
vam ediyor. Halk koroları ülkede
çalışmalarına devam ediyor. Baş-
larına ödül konulan diğer emekçileri
de mücadelelerini halkımızın içinde
sürdürmeye devam ediyorlar. Ayrıca
Avrupa’da konserlerini izlediğimiz
Grup Yorum, konser konser gez-
meye, direniş direniş halaylarını
söylemeye devam ediyor. 

Grup Yorum Türkiye Faşizmine ve Avrupa Emperyalizmine Karşı
Tüm Mevzilerde Direnmeye ve Üretmeye Devam Ediyor!
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Grup Yorum ülkede ve Avru-
pa’da yasaklıdır; ama Avrupa’da
da yasaklamalara karşı direniş
çadırları kurarak, açlık grevleri
yaparak konser hakkını kazanıyor
Yorumcular. Kolay, rahat bir sa-
natçılık değildir yaptıkları. “En-
gebeli, dolambaçlı, sarp yollarda”
göğüs göğüse direnerek Avrupa’da
yaşayan emekçi halkımızı, Grup
Yorum’suz bırakmıyorlar. Ve sürekli
yeni üyeler yetiştirmeye devam
ediyorlar.

Şunu çok net söylenebilir ki;
Grup Yorum mücadelesini bü-
yütmüştür, Grup Yorum halklaş-
mıştır, Grup Yorum birçok mev-
zide mücadelesini sürdürmeye
devam ediyor. 

1990’lı yıllarda tüm Grup Yorum
emekçileri tutuklanmıştı. O süreçte
dayanışma içinde olan sanatçılar
olmuştu. Çok değerli sahiplenme-
lerdi. Bugün de sanatçı dostları
dönem dönem sahipleniyorlar Grup
Yorum’u. Ancak 1990’lı yıllardan
farklı olarak artık Grup Yorum
tek yerde, tek cephede sürdür-
müyor mücadelesini. Yıllar içinde
gelişti, büyüdü, halkımızın içinden
yeni Grup Yorum emekçileri çıkardı. 

Ve artık birçok mevzide müca-
delesini sürdürmeye devam ediyor.
Yani onlarca Grup Yorum emekçisi
içinden ikisini yeni bir mevzi açmak
üzere yurt dışına göndermiştir. Sa-
nat faaliyetleri için yeni bir mevzi
açmıştır Yorumcular. Türkiye fa-
şizmini teşhir etmek için, uluslar-
arası dayanışmayı örgütlemek için

Avrupa’ya çıkmışlardır. 

“Grup Yorum yurt dışına çıkmak
zorunda kaldı” demek, ülkede mü-
cadele etme koşulları olmadığını
söylemek anlamına gelir. Müca-
deleden kaçanlar karalamak için
bu tür sözleri söyleyebilirler. İste-
dikleri kadar karalasınlar, halkımız
biliyor ki Grup Yorum direniyor ve
üretiyor.

Grup Yorum’un dostları da bu
şekilde eksik ifade ettiklerinde
yanlış yaptıklarını bilmelidir. Çünkü
Grup Yorum ülkede ve Avrupa’da,
birçok mevzide mücadelesini sür-
dürmeye devam ediyor. 

Tasfiyeci, teslimiyetçi sol ise
mülteciliği, mücadele kaçkınlığını
tercih etmiştir. Grup Yorum’dan ve
savunduğu değerlerden söz eder-
ken bu ayrımı çok kesin, köşeli
olarak ifade etmek zorunludur.
1980’li yıllarda tüm sol örgütler
“kapağı Avrupa’ya atmış” ve mü-
cadele kaçkınlığının teorisini yap-
mıştır. Eskilere dair örnekler ver-
diğimizde “eski defterleri karıştır-
mayın” diyenler çıkıyor. Bugünü
konuşalım diyenler çıkıyor. 

Elbette bugünü de konuşabiliriz;
çünkü mülteciliği, mücadele kaç-
kınlığını tercih edenlerle ayrımı çok
kesin, çok net ifade etmek zorun-
ludur.

Örneğin önceki dönem KESK
başkanlığı yapan Lami Özgen Av-
rupa’ya kaçmıştır! Kendi döne-
minde KESK, OHAL’e karşı hiçbir
üyesini sahiplenmemiştir. Tutuk-
lanmaktan kurtulmak için yurtdışına
kaçmıştır. Ve aynı Lami Özgen,

sözde “Çözüm Süreci”nde AKP’nin
“Akil Adamı” olarak maaşlı olarak
Kürt halkımızı aldatanların başında
gelmektedir. 

Devam edelim; KESK, DİSK,
TMOB, TTB... hepsini topladığı-
nızda yüz binlerce kişilik üyeleri
olan örgütlerdir; ama tek bir direiş
örgütlememişlerdir.

Ülkemizin direnen, onurlu ay-
dınları, sanatçıları olan Grup Yo-
rum’un ise 12 emekçisi tutuklu ve
6 emekçisinin başına ödül konul-
muştur. 

12 Eylül’de de ‘solcular’ Avru-
pa’ya kaçmışlardı. Avrupa’ya kaç-
mayıp bu örgütlerin başında olanlar
ise AKP’yle doğrudan ya da dolaylı
anlaşmalar yaparak, AKP’nin hiçbir
politikasına karşı gelmemişlerdir.
Yüksel Direnişçileri’ni ihbar etmişler,
devrimcilere kapılarını kapatmış-
lardır. 

Türkiye Faşizmi Grup Yorum’a
saldırıyor. Avrupa Emperyalizmi
Grup Yorum’u yasaklamaya çalı-
şıyor. Kürt milliyetçi hareket, Grup
Yorum’un internet erişimini yasak-
latmaya çalışıyor.

Sonuç olarak; Grup Yorum tüm
mevzilerde mücadelesini sürdür-
meye devam ediyor. Yeni mevziler
açmaya devam ediyor. Yeni mev-
ziler açmaya devam edeceğinden
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Av-
rupa’da da, ülkede de yeni mevziler
açmaya devam edecektir. Grup
Yorum doğru yolunda ilerlemeye
devam etmektedir.
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Adana Halk Cepheliler: “868 Yarayı Halka
Anlatacağız!”

2 Ocak'ta, Halk Cepheli devrimci Ayten Öztürk'e
yapılan işkenceyi anlatmak amacıyla Akkapı Mahal-
lesi'nde bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada 150
bildiri halka ulaştırıldı.

***

Yürüyüş'ü Kapı Kapı Halka Ulaştıracağız
Ankara
Halk Cepheliler 3 Ocak'ta, umudun sesi Yürüyüş

dergisi'nin 98. sayısının dağıtımını yaptı. Dikmen ve
Misket Caddesi üzerindeki esnaflara toplam da 40

adet dergi ulaştırıldı.



Emperyalizmin ve oligarşinin halkın dayanış-
masını yok etmek için kullandığı politikaları
ele aldığımız yazımızda geçen hafta, em-

peryalizmin ve oligarşinin bu saldırılarına karşı koya-
bilmenin tek yolunun direnişi ve dayanışmayı büyütmek
olduğunu ifade etmiştik. Burayı biraz daha açalım. 

DAYANIŞMA NEDEN ÖNEMLİ, NEDEN 
DAYANIŞMAYI ÖRGÜTLEMELİYİZ?
Yazımızın ilk bölümde dayanışmanın sözlük anla-

mının “Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce
ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması”
olduğunu ve sınıfsal bir nitelik taşıdığını, her sınıfın
kendi sınıfının üyeleriyle dayanışma içinde olmasının
sınıf bilincinin bir gereği olduğunu söylemiştik.

Halkın değişik kesimlerinin kendi aralarında ve
sınıf düşmanlarına karşı hep birlikte dayanışma içinde
olmaları işte bu nedenle gerekli ve zorunludur. Yani
dayanışma, ideolojik bir tercih olduğu kadar pratik
bir zorunluluktur da...

Dayanışmanın en önemli pratik yararı şudur: Da-
yanışma içindeki halk, yaşadıklarının asıl nedenini,
çözüm yollarını dayanışmayla öğrenir. Dayanışma
ve paylaşma ile sorunlarını çözemese bile en azından
bu sorunları sadece kendisinin yaşamadığını öğrenir.
Yani yalnız olmadığını öğrenir.

İlk başlarda var olan “ben ve diğerleri” bakışı
yerini “biz”e bırakır. Çünkü artık duygu ortaklığı
vardır, ortak bir ruhsal şekillenme söz konusudur. Bu
da halkın kendi sorunlarını çözüm gücünü ortaya
çıkarır. Halkımız “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
der. Çok olmak, yani dayanışmak bütün sorunları
çözer. İşçiler işten mi atıldı, dayanışma içinde olmak
gerekir. Hem işçiler kendi aralarında dayanışma içinde
olmalıdır hem de halkın diğer kesimleriyle dayanışma
içinde olmalıdır.

Yoksul gecekondu halkının barınma hakkı ellerinden
mi alınıyor, konduları başlarına mı yıkılmak isteniyor?
Halkın diğer kesimleri hemen onlarla dayanışma ör-

gütlemelidir.

Düşmanlarımız aralarındaki tüm farklılıklara, tüm
çıkar kavgalarına rağmen, halka karşı savaşta birlik
içindedirler. Bizim de halk güçleri olarak düşmanlarımız
karşısında birlik olmamız şarttır!

Dayanışma, halk güçleri arasındaki işte bu zorunlu
birlikteliğin manevi harcıdır. Bu harç olmadan halkların
birlikte mücadelesi söz konusu değildir. Bu ise halkın
kurtuluşunun mümkün olmaması, zulüm ve sömürünün
ilelebet sürmesi anlamına gelecektir.

Yazımızın önceki bölümünde ele aldığımız em-
peryalizmin ve oligarşinin klasik böl-yönet politikası,
halkın dayanışmasını engellemek için birçok sinsi
yöntemi içerir. Bunlardan biri; işçileri, memurları, öğ-
rencileri, köylüleri, gecekonduluları, aydınları ve diğer
halk kesimlerini birbirinden tecrit etmektir. Herbirini
diğerlerinin sorunlarına karşı duyarsız hale getirir.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığını beyinlere
işler.

Saldırılarını da bu politika çerçevesinde şekillendirir.
Topyekün saldırmak yerine parça parça saldırır.
Örneğin memurlara saldırır, işçilerin sessiz tavırsız
kalmasına neden olur ya da işçilere saldırır, memurları
tavırsız bırakır... İşçilere, memurlara saldırmadığı za-
manlarda gecekondululara saldırır. Aynı şey diğer
halk kesimleri için de geçerlidir. 

Elbette en sinsi olanı böl-yönet politikasını “tecrit
edip yalnızlaştırma, terörize edip imha etme” politikasıyla
bütünleştirerek uygulamasıdır. Bununla daha özel,
daha seçilmiş hedeflere yoğunlaşır. Hedefindeki güçleri
marjinalleştirir, diğer halk kesimlerinden tecrit eder,
onların dayanışmasından yoksun bırakır. Örneğin
saldırılarını, terör demagojileri eşliğinde devrimcilere
yöneltir. “Devrimciler teröristtir, onlara her şeyi
yapmak mübahtır!”

Bunu en gerici kesimlerden en demokrat-ileri ke-
simlere kadar bütün beyinlere işler. Böylece saldırılarını
meşrulaştırır, halkın diğer kesimlerinin onlarla daya-
nışmasının önüne geçer. 

İster devrimcilere yönelik saldırılarında olsun isterse
tek tek halkın her kesimine yönelik saldırılarında
olsun, politikanın özü dayanışmayı yok etmektir.
Böylece halkın değişik kesimlerini emperyalizmin sal-
dırıları karşısında yalnızlaştırır, güçsüzleştirir.

İşte bu durumu tersine çevirmek için dayanışmayı
örgütlemeliyiz. Bunu başarabildiğimiz, halkın daya-
nışmasını, birlikte mücadelesini örgütleyebildiğimiz

Yazımızın geçen haftaki bölümünde, emper-
yalizmin, tecrit edip yalnızlaştırma, terörize edip
imha etme politikasını anlattık.

Latin Amerika’da yaşananları, “Gerilla Bilanço
Çıkarıyor” kitabından alıntılarla aktardık.

Direnişler ve Dayanışma köşemizi; halkların
dayanışmasının, meclisler ve komitelerin önemi
üzerinde durarak tamamlıyoruz.

Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!

DiRENiŞLER VE DAYANIŞMA DAYANIŞMA;
HEM İDEOLOJİK BİR TERCİH,

HEM DE HALKLAR AÇISINDAN
BİR ZORUNLULUKTUR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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ölçüde halkın gücünü açığa çıkarabilir, halktaki büyük
potansiyeli gerçek bir güce dönüştürebiliriz. Bu nedenle
halkın dayanışmasını örgütlemek bizim için hayati
önemdedir. 

Bunun  somut örneğini Nuriye ve Semih direnişinde
ve son olarak Mahir Kılıç’ın direnişinde gördük. Ana-
dolu’dan Avrupa’ya, gecekondu mahallelerinden “lüks”
semtlere, işçilerden öğrencilere, sanatçılardan me-
murlara halkın her kesiminin desteği ve dayanışmasıyla
direnişler büyümüş, maddi gücünün çok ötesinde
bir moral güç yaratarak hem fiili hem siyasi kaza-
nımlarla sonuçlanmış, zafere ulaşmıştır.

DAYANIŞMAYI REDDETMEK TECRİT OLMAK
DEMEKTİR! Tecrit emperyalizmin böl-parçala yönet
politikasının zeminidir. Tecrit, emperyalizmin saldırı
silahıdır.

PAYLAŞMAK VE DAYANIŞMAK İSE HALKLARIN
SİLAHIDIR!

PAYLAŞMAK VE DAYANIŞMAK ÖRGÜTLEN-
MEKTİR!

Peki, dayanışmayı nasıl örgütleyeceğiz? Bunun
araçları ve yöntemleri neler?

Daha önce de belirttiğimiz gibi “dayanışma,  çıkarları
ve kaderleri ortak olanların birlikte mücadeleyle kendi
kaderlerini kendilerinin tayin edebilmesinin koşullarını
yaratır.” Yani bu ortak çıkarların gerçekleşmeşi, em-
peryalizmin ve faşizmin saldırılarına karşı halkların
birlikte mücadelesiyle, yani dayanışmasıyla müm-
kündür. 

Dayanışmayı örgütlemenin araç ve yöntemlerine
geçmeden önce şunu ifade etmek gerekir: dayanışma
yalnızca emperyalizmin ve oligarşinin halkın değişik
kesimlerine yönelik fiziki ya da ideolojik saldırılarına
karşı değil, halkın yaşadığı tüm sorunların çözümü
için başvurulması zorunlu bir yoldur. 

Halkın yaşadığı tüm sorunlar, o bölgede mücadele
eden, örgütlenme yapan devrimcilerin de sorunudur.
Bu anlamda dayanışma örgütlemek de halkın ihti-
yaçlarının karşılanmadığı her sorunda geçerlidir. Açlık,
yoksulluk sorunundan barınma hakkına, doğanın ve
yeraltı-yerüstü zenginliklerinin talan edilmesine karşı
mücadeleden temel hak ve özgürlükler için mücadeleye
kadar her alanda etkili, kararlı, sonuç alıcı bir mü-
cadele için dayanışmayı örgütlemek zorunludur. 

Dayanışmayı nasıl örgütleyeceğimiz, bunun yöntem
ve araçlarına gelecek olursak; böyle bir ihtiyacın
ortaya çıktığı alana ve soruna göre birçok farklı
yöntem ve araç kullanılabilir.

Örneğin açlık ve yoksulluk sorunu ile gecekondu
mahallelerinde oluşturulacak dayanışma örgütlenmeleri
için şunu söyleyebiliriz: Komünler, kurullar, meclisler,
komiteler, dükkanlar... dayanışmanın biçiminde bir
sınır yoktur. Bu örgütlenme biçimlerinden şu an için

ülkemizin koşullarına en uygun temel örgütlenme bi-
çimleri meclisler ve komitelerdir. 

MECLİSLER, KOMİTELER
Komiteler ve meclisler halkı örgütlülüğe katmanın,

politikleştirmenin en önemli araçlarıdır. Meclis ve ko-
mitelerin kurulmasındaki amaç halkı birleştirmek,
kendi gücünü gösterip, iktidar perspektifiyle mücadeleye
katmaktır.

Dünyanın birçok ülkesinde yürütülen hak ve öz-
gürlükler mücadelesinde, her halkın mücadele pratiği
içinde bu türden halk örgütlenmeleri kurulmuştur. Ku-
ruluş biçimleri, nedenleri, işleyişleri, isimleri farklı olsa
da hepsinin misyonu aynıdır: Halkın dayanışmasını,
birliğini sağlamak ve halkın çıkarları için müca-
deleyi, direnişlerini örgütlemek... Halkın iktidarına
giden yoldan, iktidarın dayanacağı temel örgüt-
lenmeler olma görevini üstlenerek, kendi kendini
yönetmenin organları olmak...

Halkın değişik kesimleri meclislerde ve komitelerle
bir araya gelecek, düzenin yarattığı yabancılaşmayı,
apolitikleşmeyi kıracaktır.

Halk, komiteler aracılığıyla politikleşecek, kendi
sorunlarını çözmek için politikalar üretecektir. Komiteler,
halkın doğrudan söz ve karar hakkını kullanabil-
dikleri örgütlenmelerdir. Kendi sorunlarını çözerken
söz, karar ve inisiyatif sahibi olurlar.

Halk meclisleri; halkın kendi gücünün ve taleplerinin
birleştirildiği, kendi sorunlarına çözüm aradığı, söz-
karar yetkisinin tamamen kendisinde olduğu; so-
rununu tespit etmek ve çözüm arayışında kendi
iradesini ortaya koyduğu örgütlenmelerdir.

Halk meclisleri, mahalle meclisleri, memur meclisleri,
işçi meclisleri, öğrenci meclisleri, direniş meclisleri...
şeklinde değişik alanlara özgü değişik biçimler alabilen
taban örgütlenmeleridir.

Meclis; halkın bulunduğu bölgenin, yerin, işyerinin
ya da okulun bütün sorunlarını kapsar. Günlük geçim
derdinden mahalle, kasaba, köy sorunlarına; ekonomik,
sosyal, politik sorunlara kadar halkı ilgilendiren her
şey meclisin görevi olabilir. 

İşlevi; halkın dinsel, ulusal ya da mesleki ayrılıklarına
rağmen dayanışmasını; kendi sorunlarına ortak çözüm
aramasını; halkın birliğini sağlamaktır. Halka yönele-
bilecek saldırılara karşı koyar; çetelerin, devletin sal-
dırılarına karşı direnişler örgütler. 

Mücadele içinde halkın yaratıcılığını geliştirmeyi,
kendi gücünün farkına varmasını sağlamaya çalışır.

Halk meclis örgütlenmeleri aracılığıyla, kendi hak-
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larına, yaşamına ve onuruna sahip çıkmayı öğrenir.
Daha sonra mahallede, işyerinde ya da okulda halktan
birisine yönelen saldırının gerçekte kendisine yöneldiğini
ve böylece tüm saldırıları topluca göğüslemek gerek-
tiğini yaşayarak kavrayacaktır. Bu gelişim, halk kitleleri
açısından, kendi güçlerinin bilincine vardığı, faşist ik-
tidarın halk üzerindeki politikalarını ve faşist yapısını
tanıdıkları, bu karşılık ne yapılması gerektiğini öğre-
necekleri bir süreç olacaktır. 

Geniş halk kesimleri, örgütlü ve birlikte mücadeleyi
öğrendikçe, olumlu sonuçlar aldıkça birlikteliğin, da-
yanışmanın ve mücadelenin kapsamı da genişler.
Halk örgütlülükleri kalıcılaşır, yaygınlaşır ve çok
daha geniş halk kesimlerinin birliğine doğru yol
alır.

Bunu biraz daha somutlamak gerekirse; örneğin
işçi meclislerini ele alalım. İşçi meclislerinin görevi
işçilerin günlük geçim derdinden işyeri sorunlarına, ül-
kedeki ekonomik ve siyasi sorunlara kadar işçileri,
halkı ilgilendiren her şey işçi meclislerini de ilgilendirir.

Bu meclislerin işlevi, işçilerin tüm farklılıklarına
rağmen dayanışmasını sağlamak, kendi sorunlarına
ortak çözümler aramasını-üretmesini ve işçilerin
birliğini sağlamaktır. İşçilere yönelik tüm saldırılara
karşı hep birlikte direnişler örgütlemektir. 

Elbette meclisler bu sorunları siyasal nedenleriyle,
belirli bir siyasi program çerçevesinde ele almak zo-
rundadır. Bu zorunluluğun doğal bir sonucu olarak da

halkın diğer kesimlerinin yaşadığı sorunlar, emperyalizm
ve oligarşinin diğer halk güçlerine yönelik saldırılarına
karşı da aynı duyarlılıkla direniş ve dayanışmayı
daha geniş bir çerçevede örgütlemek meclislerin gö-
revleri arasındadır diyebiliriz. 

Yüksel Direnişçileri’nin oluşturduğu Yüksel
Meclisi ve daha sonra kurulan Direnişler Meclisi
de bu görevi yerine getirmek için kurulan örgüt-
lenmelere en somut örneklerdir.

Direnişler Meclisi; işçi, memur, öğrenci, gecekon-
dulu... direnen kim varsa onların dayanışmasını ör-
gütleme, var olan tüm direnişleri birleştirme iddiasın-
dadır.

Bunun yaratacağı güç, ortaya çıkaracağı potansiyelin
yarattığı korku faşizmin saldırılarına hedef olmalarını
da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Direnişler
Meclisi üyeleri ve Yüksel Direnişçileri’ne yönelik
gözaltı ve tutuklama terörü, halkın dayanışmasını
yok etmek için gerçekleşen saldırıların sonuncu-
sudur.

Sonuç olarak; emperyalizmin ve oligarşinin halka
yönelik ekonomik, siyasi, sosyal-kültürel bütün saldı-
rılarına karşı halkların en güçlü silahı dayanışmadır. 

Biçimleri ve araçları yere, zamana ve koşullara
göre değişmekle birlikte halkların dayanışmasını ör-
gütlemek; işçi, memur, köylü, yoksul gecekondulu;
Türk, Kürt, Laz, Çerkez halkın değişik kesimlerinin
birbirleriyle dayanışma içinde mücadele etmelerini
sağlamak halkların kurtuluşunun tek yoludur. 

- BİTTİ - 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

KESK, DİSK, TMMOB, TTB; HALKIN DEĞİL222

“Yeni Yıla Direni�imle Girdim,
Zaferle Çıkaca�ım”

Türkan Albayrak’ın direniş gün-
lüklerinden derlediklerimiz kısaca
şu şekilde;

3 Ocak – 122. Gün:
Gözaltında üstümü aradılar. Nasıl

aramaksa, tek amacı beni yıldırmak.
Yaptığı sadece belimi aramak be-
limde taşıyorum ya ben silahı. Silah
benim beynim, onu arayamazsın!

4 Ocak – 123. Gün: Gözaltı çı-
kışı Cumhuriyet gazetesine gittim.
Bakırköy direnişçisi Nursel Tanrı-

verdi’de benimle beraberdi.
5 Ocak – 124. Gün: Divriği Kültür Merkezi’nde, ‘Üniversitenin

Sesi’ adıyla düzenlenen etkinliğe katıldım. Kriz konulu oturum
vardı. Daha sonra direnişçilere konuşma hakkı verdiler. Ben,
Didem Baydar Ünsal ve GREF işçisi direnişlerimizi anlattık.

6 Ocak – 125. Gün: Esenyurtlu işçiler ziyaretime geldi.
Cumhuriyet’ten Zehra Özdemir aradı, benimle ve Bakırköy di-
renişçileri Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi’yle röportaj yapa-
cak.

Okmeydanı Halk Meclisi’nden
Başsağlığı Mesajı:

Halk Meclisi tutsaklarından Musa Ay-
kanat’ın annesi yaşamını yitirmiştir. 5
Ocak'ta yaşamını yitiren annemize Al-
lah’tan rahmet yoldaşımız Musa Aykanat
ve yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.

İkitelli: “Tutsak Dev-Genç'lilerin Sesi
Olmaya Devam Edeceğiz”

Liseli Dev-Genç'liler 26 Aralık'ta ma-
hallenin merkezi yerlerine kampanyasının
yazılamalarını duvarlara işledi.



HAZİRAN
1 Haziran: 
- Yunanistan’ın Atina şehrinde

Grup Yorum ile dayanışma konseri
gerçekleşti. Konsere 4000 kişi ka-
tıldı.

- İstanbul’da Alibeyköy Cengiz
Topel’de Halk Cepheliler seçimlerle
ilgili yazılamalar yaptı.

2 Haziran: 
- İstanbul, Okmeydanı Halk

Meclisi gelenekselleşen iftar etkin-
liğini polisin gözaltı ve tutuklama
tehditlerine rağmen 200 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleştirdi.

- Avusturya’da Viyana’nın kala-
balık alış veriş caddesi Mariahilfer
Strasse’de Anadolu Federasyonu
üyelerine açılan dava ile ilgili Avus-
turya halkını bilgilendirme masası
açıldı, bildiriler dağıtıldı. Bundan
sonra her hafta perşembe ve cu-
martesi günleri Anadolu Federas-
yonu ile dayanışma komitesiyle
birlikte iki ayrı yerde eylem devam
etti.

- 2-3 Haziran tarihlerinde Fransa,
Almanya ve İsviçre’de bulunan
Alevi derneklerin organize ettikleri,
Almanya’nın Weil Am Rhein şeh-
rinde gerçekleşen festivale Halk
Cephesi de katıldı.

3 Haziran:
- TAYAD’lı Aileler Çayan Ma-

hallesinde kahvaltıda bir araya gel-
diler. 

4 Haziran:
- Yüksel Söyleşileri, Direnen

Emekçiler Kendi Hikâyelerini Ya-
zıyor İzmir ve Ankara ODTÜ’de
gerçekleştirildi.

5 Haziran: 
- Eğitim Sen Ankara 1 No’lu

Şube Yüksel Okulu’na kapılarını
kapattı.

- Almanya Frankfurt Fransa Baş-
konsolosluğu önünde ve İngilte-
re’nin Londra’daki Fransa Elçiliği
önünde Fransa’da süresiz açlık
grevinde olan Özgür Tutsak Erdo-
ğan Çakır için eylem düzenlendi.

- Berlin’de Enternasyonal Blok
tarafından Gülaferit’le dayanışma
paneli düzenlendi.

- Yunanistan, Selanik’te Grup
Yorum konseri yapıldı.

6 Haziran:
- Halk Cepheliler Ankara Dikmen

ve Mamak’ta “Faşizme Karşı De-
mokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz”  içerikli afiş, duvar
gazetesi ve pullama yaptılar.

7 Haziran: 
- Almanya, Hamburg’da tutuklu

bulunan Erdal Gökoğlu’nun mah-
kemesi başladı. 

- Yunanistan’da tutuklu bulunan
ve Türkiye’ye iadesi kabul edilen
devrimci tutsak Turgut Kaya için
Atina’da yürüyüş düzenlendi. 

- Cahit Zorel Belçika’da oturum
hakkı için mahkeme önünde baş-
lattığı direnişin 50. gününde faşist
bir saldırıya uğradı. Daha sonra
direnişine devam etti.

8 Haziran:
- TTE’ye karşı TAYAD’lı Aileler

İstanbul Taksim’de, Ankara Yük-
sel’de her hafta olduğu gibi ey-
lemdeydi. 

9 Haziran:
- Bulgaristan’ın başkenti Sof-

ya’da ilk defa Grup Yorum konseri
düzenlendi.

- Kamu Emekçileri Antakya’da
ihraç edilen kamu emekçileri ve
tutuklanan direnen emekçilerin ser-
best bırakılması talepleriyle imza
toplayıp bildiri dağıttılar.

10 Haziran: 
- Ülkemizin dört bir yanında

Halk Cepheliler “Çözüm Sandıkta
Değil Halk Meclislerinde” bildirisini
dağıtmaya başladı.

- Armutlu’da Bu Mahalle Bizim
gecesi düzenlendi.

- İstanbul’da Çayan Cephe Milisleri
Cüneyt Arslan isimli uyuşturucu sa-
tıcısını iki bacağından vurarak ce-
zalandırdı.

- Yüksel Direnişi’nin anlatıldığı
söyleşiler; 7 Haziran’da Çanakka-
le’de, 9 Haziran’da Mersin’de ve
10 Haziran’da Tekirdağ’da ve
Kars’ta da gerçekleştirildi.

- Almanya Bielefeld’de Irkçılığa
ve Yozlaşmaya Karşı Gençlik Pik-
niği yapıldı.

- Essen Eğitim ve Kültür Atöl-
yesi’nde “Anadolu’muzun Şairleri
ve Gezi’miz – Nazım Hikmet, Ah-
med Arif, Orhan Kemal’den Gezi’ye
ve bugünümüze Türkülerimiz ve
Şiirlerimiz” adlı etkinlik düzenlen-
di.

13 Haziran: 
- Ramazan ayı boyunca her

çarşamba Düzce’de kurulan halk
sofrasının sonuncusu da bugün

CEPHE’NiN 1 YILI
4. Bölüm
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kuruldu.

- İdil Kültür Merkezi’nde iftar
yemeği verildi.

14 Haziran: 
- Fransa’da özgür tutsak Erdo-

ğan Çakır; 14 Mayıs’ta tahliye ol-
ması gerekirken edilmeyerek, Tür-
kiye’ye iade mahkemesinin ardın-
dan şartsız tahliye edildi.

- Grup Yorum, “Listelerinize Bes-
telerimizle Cevap Veriyoruz” diye-
rek, Yürü Yiğidim Yürü isimli yeni
beste yayınladı.

15 Haziran:
- Belçika’da “Oturum Hakkımı

İstiyorum” talebi ile direnen Cahit
Zorel’in mahkemesi görüldü.

16 Haziran: 
- Bayram dolayısıyla tutsak ve

şehit aileleri ziyaret edildi. Dev-
Genç’liler mahalle halkıyla bay-
ramlaştı. Şehitlerin mezarları ziyaret
edildi. Sevgi Vefa Evi’nde, Armut-
lu’da, Okmeydanı’nda bayramlaşma
etkinlikleri düzenlendi.

17 Haziran:
- İdil Kültür Merkezi’nde bay-

ramlaşma etkinliği yapıldı.

- Stuttgart Halk Kültür Evi’nde
Sinema saati adı altında hep birlikte
“Kasabanın Sırrı” filmi izlendi.

- Avusturya’nın İnnsbruck şeh-
rinde Halk Meclisi girişimi piknik
düzenledi.

19 Haziran: 
- Armutlu Cemevi’ni katil polisler

bastı, arama yaptı.
- Derya Koçak işten çıkartıldığı

Özel Ethica İncirli Hastanesi önünde
direnişe başladı.

20 Haziran:
- Yunanistan’ın başkenti Atina’da

Adalet Bakanlığı’nın önünde Tür-
kiye’li devrimci Turgut Kaya’nın ia-
desinin durdurulması için protesto
ve bakanlıkla görüşme gerçekleşti. 

21 Haziran:
- Halkın Mimar ve Mühendisleri

e-bülten birinci sayısı yayınlandı. 

22 Haziran: 
- Avusturya’nın başkenti Viya-

na’da İçişleri Bakanlığı önünde
Anadolu Federasyonu üyelerine
açılan dava ile ilgili bir basın açık-
laması yapıldı.

23 Haziran:
- Essen’de, birçok Türkiyeli sa-

natçının katıldığı festivalde Uyuş-
turucu ve Kumara Karşı Mücadele
Merkezi-HFG tarafından bilgilen-
dirme standı açıldı.

24 Haziran:
Fransa’nın Melun şehrinde halk

pikniği gerçekleştirildi.

25 Haziran: 
- Yüksel Söyleşileri: Direnen

Emekçiler Kendi Hikâyelerini Ya-
zıyor Ayvalık’ta gerçekleştirildi.

26 Haziran:
- Çayan Mahallesi’nde Halk

Cepheliler dev pankartla
ve mahallede yazılama-
larla Grup Yorum’u se-
lamladılar.

29 Haziran:
- Belçika’da oturum

hakkı için direnen Cahit
Zorel, direnişinin 70.
günü, mahkeme kararı-
nın eline geçmesi ile za-
ferle eylemini tamamla-

dı.

TEMMUZ
1 Temmuz:
- Grup Yorum internet konseri

gerçekleşti. Ülke içinde ve dışında
birçok yerde toplu halde izlendi.

- Belçika’da her yıl düzenlenen
geleneksel Halk Cephesi pikniği
gerçekleştirildi. 

- Almanya, Alzey Halk Meclisi
geleneksel halk pikniği düzenlen-
di.

2 Temmuz:
- Ankara’da Halk Cepheliler 2

Temmuz 1993’te Sivas Madımak
Oteli’nde yakılarak katledilen 33
aydın için Misket Caddesi’nde es-
naflara ve halka helva dağıtımı
yaptı. Almanya, Köln’de Sivas kat-
liamı lanetlendi ve şehitlerin anması
yapıldı.

3 Temmuz: 
- Çayan Mahallesinde Halkın

Avukatlarına Özgürlük talebiyle
afişleme yapıldı.

- Almanya’nın Hannover bölge-
sinde yayın yapan Radyo Flora’da
Özgür Tutsaklar Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu hakkında bilgi içeren
röportaj yapıldı.

4 Temmuz:
- Gülaferit ve Dayanışma Grubu

Berlin eyaleti Başbakanlık binası
önünde eylem yaptı.

5 Temmuz:
- Derya Koçak, Özel Ethica
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İncirli Hastanesi önünde başlattığı
direnişini 17. gününde taleplerinin
kabul edilmesiyle kazandı.

- Grup Yorum, “Listelerinize Bes-
telerimizle Cevap Veriyoruz” ça-
lışmaları kapsamında yeni bestesi
“Emperyalizm” klibini yayınladı.

7 Temmuz: 
- Berlin’de Gülaferit’le Dayanış-

ma Grubu tarafından “Direnmek
Terörizm Değildir” mitingi yapıldı.

- Düsseldorf’ta NRW eyaletinde
çıkarılmaya çalışılan ve ağır bas-
kıları öngören yeni polis yasası
protesto edildi. 20 bin kişinin katıl-
dığı eylemde Halk Cepheliler de
yer aldı.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de
yapılacak olan NATO zirvesine
karşı eylemlilikler yapıldı. İki gün
süren eylemlere Halk Cephesi de
katıldı.

8 Temmuz: 
- Tekirdağ  Çorlu’da raydan çı-

kan trende 24 kişi yaşamını yitirdi,
318 kişi ise yaralandı. Devrimci
İşçi Hareketi konuyla ilgili yayınla-
dığı açıklamada; “Ölen 24 İnsanı-
mızın ve Yaralıların Sorumlusu İse
AKP’dir” dedi; Halkın Mühendis ve
Mimarları ise “Çorlu’da Yaşanan
Tren Kazası Değil, Katliamdır” açık-
laması yayınladı.

- Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi-HFG halk pik-
niğini gerçekleştirdi.

- Fransa’da, Nancy Anadolu
Kültür ve Sanat Evi “Halk Sofrası”
pikniği düzenledi.

9 Temmuz: 
- Almanya’da 5 yıldır tutuklu

bulunan Sonnur Demiray’ın sürekli
tecrit koşulları ve doğurduğu sağlık
sorunlarından kaynaklı “Sonnur
Demiray’a Özgürlük” talebiyle,
Köln’de hapishane önünde çadır
eylemi başladı. Eylem, Sonnur’un
özgürlüğüne kavuşuncaya kadar
her gün sürdü.

10 Temmuz: 
- Liseli Dev-Genç’liler Altınşe-

hir’de kapı çalışması ve anket ça-
lışması yaptı.

- 12 Temmuz şehitlerini anmak
için TAYAD’lı Aileler Karacaahmet
mezarlığında şehitlerimizin başu-
cundaydı. Ayrıca Çayan mahalle-
sinde özalitler astılar.

11 Temmuz: 
- Soma’da 13 Mayıs 2014’te

yaşanan 301 madencinin öldürül-
düğü katliam sonrası görülen da-
vada Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi
bugün kararını açıkladı. Karar son-
rası tutuklu yargılananlar da serbest
bırakıldı. Katliam “kaza” denilerek
aklandı.

- Çayan Mahallesi’nde çetecilere
ve uyuşturucuya karşı yürüyüş ya-
pıldı.

- 11-12 Temmuz’da Belçika’nın
başkenti Brüksel’de yapılan NATO
zirvesi boyunca protesto eylemleri
yapıldı. 

- Yunanistan’ın Başkenti Atina’da
Propiliya meydanında NATO’yu
protesto etmek için Amerika Büyük
Elçiliğine yürüyüş düzenlendi. Halk
Cephesi de eylemde yer aldı.

12 Temmuz:
- Liseli Dev-Genç’liler 12 Tem-

muz şehitlerini anmak için Çayan
mahallesinde afişleme ve yazılama
çalışması yaptı. Ayrıca Armutlu,
Alibeyköy, Esenyurt, İkitelli, Kuru-
çeşme, Sarıgazi mahallelerinde de
çalışmalar yapıldı. Mersin’de pan-

kart asıldı.

- Listelerinize bestelerinizle ce-
vap veriyoruz diyen Grup Yo-
rum’dan yeni klip: “Bana Kavgayı
Öğret”

- Mersin’de 14 Temmuz cumar-
tesi günü yapılacak Evvel Temmuz
Festivali “kayyum” gerekçe göste-
rilerek yasaklandı.

- Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Türkiye’ye iade kararı verilen Turgut
Kaya için İltica Bürosu Ve Adalet
Bakanlığı önüne yürüyüş yapıldı. 

- Berlin’de Tecrite Karşı Ulus-
lararası Platformu tarafından Tür-
kiye’deki keyfi tutuklamalara, iş-
kenceye karşı bir basın toplantısı
yapıldı.

14 Temmuz: 
- Belçika’daki NATO zirvesinin

ardından İngiltere’ye giden ABD
başkanı Trump, Londra’da 250 000
kişilik protesto eylemiyle karşılandı.
Eylemde Dev-Genç’liler pankart-
larıyla yer aldı.

- TAYAD’lı Aileler Küçük Armutlu
Cem evinde 12-14 Temmuz 1991
katliamında şehit düşen yoldaşla-
rımızı andı.

- Türkiye İçişleri Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan, ödül karşılığı
en çok arananlardan, gri listede
yer alan Grup Yorum üyesi İnan
ve Selma Altın Fransa’nın başkenti
Paris’te yaptığı basın açıklaması
ile “işte buradayız listelerinizden
korkmuyoruz ve mücadeleye de-
vam ediyoruz!” dedi.
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- Hatay’da Nuriye Gülmen’in
katılacağı Yüksel Direnişçileri Paneli
polis tarafından keyfi bir şekilde
engellenmeye çalışıldı. Protesto
yürüyüşüne saldırdı, ancak farklı
bir kafede panel gerçekleşti.

- İsviçre’nin Winterthur şehrinde
Almanya Duisburg’ta açılan HFG
ile dayanışma yapıldı.

15 Temmuz: 
- Hatay’da, Tekebaşı mahalle-

sinde yapılacak HFG paneli Sa-
mandağ kaymakamlığı tarafından
keyfi bir şekilde engellendi. Panelin
yapılacağı konferans salonunun
içi ve önü jandarma tarafından ka-
patıldı. Yapılan protesto açıklaması
ardından tüm kahveler kitlesel ola-
rak dolaşılarak engel teşhir edildi. 

- Berlin’de Gülaferit’le Dayanış-
ma Grubu ve İnternasyonel Blok
tarafından 129-b’ye karşı panel
yapıldı.

- Londra’da, Pir Sultan Kültür
Merkezi Geleneksel Halk Sofrası
Pikniğini coşkuyla gerçekleştirdi.

16 Temmuz:
- Hatay’da geleneksel Evvel

Temmuz Halk Festivali yapıldı.
Festivalde Samandağ sahilinde
yapılan Grup Yorum konserine
35.000 kişi katıldı.

- İstanbul’un Çayan Mahalle-
sinde Cephe milisleri yolu trafiğe
kapatarak eylem yaptı.

18 Temmuz:
- Ankara’da TAYAD’lı Aileler tut-

saklarla dayanışma yemeğinde bir
araya geldiler.

19 Temmuz: 
- Küçük Armutlu cemevini polis

bastı, işkencelerle iki devrimciyi
gözaltına aldı. Aynı gün Sevgi Er-
doğan Vefa Evi de basıldı.

- Antalya Elmalı Tekke Köyü’nde
yapılan ve dört gün süren Abdal

Musa Anma Etkinliklerine Grup Yorum
Antalya Halk Korosu da katıldı.

- Türkiyeli devrimci Turgut Kaya
ile dayanışma amaçlı Yunanistan
hapishanelerindeki 9 Türkiyeli Öz-
gür Tutsak üç günlük dayanışma
açlık grevine başladılar.

20 Temmuz:
- Atina’da Türkiye’ye iade edil-

mek istenen Turgut Kaya ile daya-
nışma etkinliği düzenlendi.

- İstanbul’da Liseli Dev-Genç’liler
iki gün boyunca, röportajlar, kar-
tonlarla döviz çalışması ve İkitelli
mahallesinde kapı çalışması yap-
tı.

21 Temmuz:
Yüksel Direnişçileri ve direniş

ailesi 600. gün pikniğinde bir araya
geldiler.

23 Temmuz:
- Altınşehir’de Liseli Dev-Genç’li-

ler kitle çalışması yaptı. Daha son-
raki günlerde Örnektepe’de, İkitel-
li’de de çalışmalarını sürdürdüler.

24 Temmuz:
- Armutlu Cemevine yapılan

baskını teşhir eden basın açıkla-
ması yapan Cemevi Başkanı Zey-
nep Yıldırım’ın evi polis tarafından
basılarak gözaltına alındı ve tu-
tuklandı.

25 Temmuz: 
- Halk Cepheliler Çayan Ma-

hallesi’nde polisler tarafından silinen
yazılamaları yenilediler.

26 Temmuz: 
- İdil Kültür Merkezi dünyanın

ilk kadın ölüm orucu şehidi Ayçe
İdil Erkmen’in 22. ölüm yıldönü-
münde mezar ziyareti gerçekleş-
tirdi.

- Avrupa Halk Meclisleri tara-
fından her sene geleneksel olarak
düzenlenen Aile ve Gençlik Kampı
Fransa’nın güneyinde başladı.

27 Temmuz:
- Armutlu Cemevi’ne yönelik po-

lis baskını ve Cemevi Başkanı Zey-
nep Yıldırım’ın gözaltına alınıp tu-
tuklanması Avusturya’nın İnnsbruck
şehrinde basın açıklaması ile pro-
testo edildi.

28 Temmuz:
- Yunanistan’ın Koridallos ha-

pishanesinde özgür tutsakların ön-
cülüğünde yangın bölgesindeki
mağdur halk ile dayanışma kam-
panyası örgütlendi: 2 hafta boyunca
hapishanedeki tüm tutuklu ve hü-
kümlüler kahvaltı haklarını yangın
bölgesine gönderecekler.

29 Temmuz: 
- Küçük Armutlu Cemevi baskını

Gazi Mahallesi’nde düzenlenen
yürüyüşle protesto edildi.

- Kezban Ana Küçük Armutlu
Cemevi baskınını protesto etmek
ve tutuklanan kızı, cemevi başkanı,
Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakıl-
ması talebiyle oturma eylemine
başladı.

- İzmir TAYAD’lı Aileler Doğançay
köyünde kahvaltıda buluştular.

- Köln Halk Meclisi Girişimi Füh-
linger See piknik alanında buluşarak
kahvaltı yaptı.

30 Temmuz: 
- Atina’da Yunanistan sol ör-

gütleri tarafından yangında ölenleri
anma yürüyüşü yapıldı. Profilya
Meydanında toplanan kitle Baş-
bakanlık binasına yürüdü. Yuna-
nistan Halk Cephesi de yürüyüşe
katıldı. 
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Yunan SYRİZA hükümetinin eski Maliye Ba-
kanı Yanis Varufakis ve 2016 ABD başkanlık
seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı

olan senatör Bernie Sanders, 30 Kasım’da “İlerici
Enternasyonal” isimli bir hareket kurduklarını ilan etti.

Hareket ile ilgili Sanders; Eylül ayında The Guardian
gazetesindeki makalesinde “ABD’de değil, tüm dünyada
yükselişte olan ‘otoriter eksen’e karşı küresel bir
‘ilerici cephe’ kurmanın gerekli olduğunu” ifade etmişti.
Varufakis ise bu oluşum ile ilgili “Yeni enternasyonalimiz,
yükselen faşizme ve küreselleşmecilere karşı sava-
şacak. Yerkürenin ve çocuklarımızın geleceği için,
dünyanın dört bir yanındaki ilericileri mücadeleye ça-
ğırıyoruz” dedi.

“İlerici enternasyonal” denen oluşumun ne olduğunu
ve neye hizmet ettiğini anlatmadan önce, kurucuları
Varufakis ve Sanders’i kısaca tanıyalım.

1961 doğumlu Varufakis, Atina Üniversitesi’nde
iktisat profesörüdür. Sosyal demokrat PASOK’un Ge-
orge Papandreu hükümetinde 2004-2006 yılları ara-
sında ekonomi danışmanlığı yapmıştır. 2013’te ABD’de
Texas Üniversitesi’nde ders vermiştir. Ocak 2015’te
SYRIZA’nın iktidara gelmesinin ardından, Çipras hü-
kümetinin maliye bakanı olmuştur. 

SYRIZA’nın “Avro bölgesinden çıkacağız”, “IMF’ye
borçlarımızı ödemeyeceğiz” vaatlerine rağmen, Yu-
nanistan devletinin borçlarının yapılandırılması için
Troyka denilen AB ve ABD emperyalizmin temsilcisi
karar alıcı üçlü (AB, IMF, Merkez Bankası) ile görüş-
meleri bizzat yürütmüştür. 

Varufakis’in yıldızı, işte bu süreçlerde parlatılmıştır.
“Kurtlar sofrasında liderlere kafa tutan buz adam”,
“toplantılara motosikletiyle gelen karizmatik bakan”
vb. denilerek sol-sosyalist düşünceye sahip insanlara
sempatik gösterilmeye çalışılmıştır Varufakis.

İlerleyen zamanlarda, Temmuz ayında “kurtarma
paketi” adı altında Troyka’nın kemer sıkma politikaları
ile ilgili Yunanistan’da referandum yapılmış, halkın
yüzde 60’tan fazlası emperyalist politikalara hayır
demiştir. SYRİZA hükümeti de referandum öncesindeki
açıklamalarında hayır demesine, hatta Başbakan Çip-
ras’ın evet çıkarsa istifa edeceğini söylemesine
rağmen; kısa süre içerisinde önce Maliye Bakanı Va-
rufakis istifa etmiş, ardından da SYRİZA hükümeti de
referandumda halkın hayır kararını tanımayarak, daha
önce kendi söylediklerini yutarak Troyka’nın politikaları
uygulayacağını açıklamıştır.

Bugün bu politikaların geldiği noktada Yunan
halkının nasıl bir yıkımla karşı karşıya olduğu ortadadır.
İşte bu sürecin mimarlarından birisi de “ilerici enter-
nasyonalist” Varufakis’tir.

Varufakis, “Troyka beni masada istemiyor” diyerek,
Çipras’ın elini kolaylaştırma bahanesiyle istifa etmiştir.
Çipras’ın “kolaylaşan” o eli ise Troyka önünde el
pençe divan durmuş, AB ve ABD emperyalizminin çı-
karları için işbirlikçilikte ve kendi halkına yönelik sal-
dırılarda sınır tanımamış, Yunan halkını günden güne
daha fazla açlığa ve sefalete sürüklemiştir. Bu sefaletin
ve sorumlularından birisi de kuşkusuz Varufakis’tir.

“İlerici enternasyonalist” Varufakis, kabineden istifa
ettikten sonra da boş durmamış, 2016 yılının başında
önce İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin
ekonomi danışmanı olmuş, ardından da Avrupa’da
Demokrasi Hareketi (DiEM25) isimli bir oluşum kur-
muştur.

Bu oluşumda yer alanlar arasında Wikileaks bel-
gelerini sızdırmasıyla ünlü olan Julian Assange, yazar
Noam Chomsky, müzisyen Brian Eno, Jean-Michel
Jarre, yönetmen Ken Loach’ın yanı sıra; yeni dünya
düzeninin savunuculuğunu yapan, Marksizm-Leninizm’e
sürekli saldıran sözde aydınlar Toni Negri ve Slavoj
Zizek de bulunmaktadır.

Gelelim diğer “ilerici enternasyonalist” Bernie San-
ders’a. 1941 doğumlu Sanders, 1981-89 yılları arasında
Vermont eyaletine bağlı Burlington’ın belediye baş-
kanlığını yaptı.

1990’da ABD Temsilciler Meclisi’ne seçildi. 2007
yılında Barack Obama’nın da desteğiyle Senatör
olarak seçildi. 2016 yılında da Demokrat Parti içindeki
“Demokratik Sosyalistler” grubunun ABD başkanlığı
için aday adayı olarak Hillary Clinton ile yarıştı.
Clinton’a yenilmesinin ardından da başkanlık seçiminde
Clinton’ı destekledi.

Yani, dünya halklarını emperyalizme ve faşizme
karşı birleştirme söylemiyle yola çıkan İlerici Enter-
nasyonal’ın kurucularından birisi, Yunanistan’ı em-
peryalizme peşkeş çeken Varufakis.

Diğeri ise, dünya halklarının baş düşmanı katil
ABD’ye başkanlık için aday olmuş, zamanında Oba-
ma’nın desteğiyle ABD senatörü olmuş Sanders.
Dünya halklarıyla dalga geçer gibi de bir isim koyuyorlar
kendilerine...

SYRIZA ne kadar “Radikal Sol” ise, ABD’deki De-
mokat Parti ne kadar “demokrat” ise; “İlerici Enter-
nasyonal” de o kadar ilerici, o kadar enternasyona-
listtir.

Enternasyonal, dünya işçi sınıfının taban örgüt-
lenmesidir. “Tepeden”, birilerinin oldu-bittiye getirerek
kurdukları bir örgütlenme değildir. Hele emperyalistlerin
ve işbirlikçilerin kurduğu enternasyonal, en fazla karşı
devrimin enternasyonali olabilir. Tek bir işlevi vardır;

ENTERNASYONAL BİZİMDİR! BURJUVAZİNİN “SOL” GÖRÜNÜMLÜ TEMSİLCİLERİNİN
İÇİNİ BOŞALTIP DEĞERSİZLEŞTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
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o da sol söylemlerle, “enternasyonal” gibi Marksist-
Leninistler’e ait kavramları kullanarak kitleleri devrimci
mücadeleden uzak tutmak, reformizme, legalizme
dümen kırmalarını sağlamak, enternasyonal kavramının
içini boşaltmak.

Daha önce bu görevi kısmen gören Avrupa Sosyal
Forumu, Dünya Sosyal Forumu gibi birlikler, bugün
artık ortada yok. Bu nedenle emperyalizm, halkların
bağımsızlık, özgürlük ve adalet mücadelesini rayından
çıkarmak, ideolojik olarak silahsız bırakmak için yeni
birliktelikler oluşturuyor. İşte işbirlikçi SYRIZA’nın eski
Maliye Bakanı Varufakis ve ABD senatörü, başkan
adayı Sanders’ın “İlerici Enternasyonal”i de bugün
bu işlevi görmektedir.

Bugün, 3. Enternasyonal’den bu yana Marksist-
Leninistler’in öncülük ettiği bir enternasyonal yoktur.

Bugünün koşulları, anti-emperyalist nitelikte bir en-
ternasyonalin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün
bu görev de Anti-Emperyalist Cephe’nin omuzların-
dadır.

Sonuç olarak;

1- Emperyalistlerden, işbirlikçilerinden ne ilericilik,
ne enternasyonalizm çıkar.

2- İlerici Enternasyonal, halkları devrimci müca-
deleden uzak tutmanın, halkı kandırmanın sol görü-
nümlü yeni bir aracıdır.

3- Dünya halklarının gerçek enternasyonalini Anti-
Emperyalist Cephe’yi büyüterek, Enternasyonal’i ku-
rarak dünya halklarına armağan edeceğiz.

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE

Türkan Albayrak, 2018’in
son gününü ve 2019’un
ilk gününü anlatıyor:

31.12.2018 direnişin 119. günü.
Bugün gözaltına alınmadım.

Sarıyer Kaymakamlığı önüne
geldiğimde şaşırdım, polisler yoktu.
İş arkadaşlarım yanıma geldi, on-
larla sohbet ettim. İş saati gelince
onlar gitti. 

Tanıdıklarım geldi yanıma. Di-
renişi anlattım, herkes şaşırmıştı
beni almaya gelmediler diye. Üşü-
yünce biraz ısınmak için kafeye
gittim, kahve içtim, tekrar alana
döndüm. Yine AKP’nin polisleri
yok. Esnafı dolaştım, yeni yıllarını
kutladım. Parkta saat 14.00-15.00
arası bekleyip eylemimi sonlan-
dırdım. Dönüş yolundaki esnaflara
da uğradım. İlk defa direniş ala-
nımda gözaltına alınmadım. Şa-
şırmakla beraber direnişin sü-
rekliliğinin bunu sağladığını bili-
yorum. 2. Paylaşım savaşında Hit-
ler’in Alman ordularını önlerine
katıp Avrupa’nın ortalarına kadar
süren Sovyet ordularının başarı-
sının sebebi. Leningrad’ı kuşatan
Almanlar’a Sovyet halkının iki yıl
boyunca direnmesidir.

İki yıl boyunca kuşatma altındaki
şehre giriş çıkış yoktu, buna yiye-

cek, silah, ilaç da dahil. Halk fa-
şizme direnmiş, teslim olmamış.
İşgalci Alman ordusu yenilmiştir.
Biz de kazanacağız. 2018’de di-
rendik, zaferler kazandık. 2019’da
daha büyük zaferler kazanacağız.
Biz haklıyız. Şimdi yanımızda gö-
rünmeyen, sessizce bekleyen mil-
yonlar bizimle. Bunu biliyoruz ve
halka güveniyoruz.

Akşam TAYAD’ın yeni yıl kut-
lamasına katıldım. Direnişi, Dire-
nişler Meclisi’ni anlatan konuşma
yaptım. Çok kalabalık değildi ama
dostlarla olmak çok güzeldi.

01.01.2019. Direnişin 120.
günü. Bugün evdeyim. “Lagaan”
filmini izledim. Düzce direniş meclisi
bu akşam bu filmi izleyecekmiş,
ben de İstanbul’dan onlara eşlik

ettim. İngilizlerin Hindistan’ı açık
işgalini sömürüsünü ve halkın mü-
cadelesini anlatan filmde bizim ül-
kemizin satılmış uşaklarını ve bize
çok benzeyen halkı görebiliyoruz.
Sömürü ve sömürenler yıllar geçse
de aynı, doymak bilmiyorlar. Daha
çok, daha çok deyip gırtlağımıza
basıyorlar.

Gece TRT arşivlerinde bulunan
radyo tiyatrosunu dinledim.  Oyu-
nun adı “Dağda Yanan Ateş”. Kur-
tuluş savaşında Ege Efelerinin dü-
zenli orduya katılmasını anlatıyor-
du. İki hikâye; biri daha doğuda
Hindistan, biri bizim vatanımız
Anadolu’da. Düşman emperyalizm,
düşmana karşı örgütlenip savaşan
halkın çocukları. Bugün olduğu
gibi.

TTÜRKAN ALBAYRAK, 2019’A DA DİRENİŞLE GİRDİ!
DİRENENLER KAZANACAK, TÜRKAN ALBAYRAK KAZANACAK!
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El Salvadorlu bir devrimci
şöyle diyor: “Önce taş
atıyorsunuz, sonra en

önemli şeye sahip oluyorsunuz,
devrimci bilinç ve kavga ruhu.”

Ülkemizde devrimci işçilerin de-
mokratik mücadelesine baktığımız-
da düşmanla göğüs göğüse süren
bir mücadele, bu mücadelenin için-
de ödenen bedeller ve kazanılan
zaferleri görürüz.

Emekle canla kanla kazanılan
bu zaferlerin her biri çok değerlidir;
ama yeterli değildir!

NEDEN?

Önemli olan kazanılan zaferlerin
kalıcılaşmasıdır, örgütlülüğe dö-
nüşmesidir.

Birken iki olmayı başarmak, yeni
yeni mevziler, yeni Kazova’lar kur-
mak, yeni insanlar kazanmaktır. 

Yeni direnişler yaratmak, var
olan direnişleri birleştirip AKP fa-
şizminin karşısına dikmektir.

AKP faşizmine, patronlara mey-
dan okumaktır.

İşçileri kandıran, işçileri patron-
lara satan, işçilerin sırtından geçi-
nen sendika ağlarının gerçek yüz-
lerini açığa çıkarmaktır, sendika-
lardan atmaktır. 

Yani faşizmi ve patronları ka-
zandığımız direnişlerle, örgütledi-
ğimiz grevlerle yenilgiye uğratmak-
tır.

İşte tüm bunları yapmak; hak
kazanmak, gasp edilen haklarımızı
kazanmak faşizme direnmekten
geçiyor. Emeğimizin hakkını ver-

meyecek olanlardan, iktidarı al-
maktan geçiyor. 

NASIL YAPACAĞIZ?
Hayatın her alanında işçilerin

kendi öz savunma gruplarını, milis-
lerini örgütleyerek.

Bunun için planlı programlı ça-
lışarak, somut adımlar atarak. 

Yani önce işçileri mücadelenin
içine çekmeliyiz. 

Sonra mücadelenin içinde işçi-
lere sınıf bilinci taşımalı, sınıf
düşmanlarını göstermeliyiz.

Ajitasyon ve propaganda faali-
yetlerimizi süreklileştirmeliyiz.

MEHMET AKİF DALCI’nın o
taşı niye attığını iyi anlatmalıyız.

DÜZGÜN TEKİN’i, İBİŞLERİ iyi
anlatmalıyız.

Yayınlarımızı düzenli çıkartmalı,
çalışma yaptığımız her yerde ev
ev dağıtmalıyız.

Bildirilerimiz, kuşlamalarımız,
pullarımız her yerde olmalıdır.

İşçilerin işlerine giderken geçtiği
yollarda bizim duvar yazılarımızı
görmelidir.

Okuma gruplarımız olmalı,

tarihimizi okumalıyız. 

İBRAHİM ERDOĞAN’ın işçileri
nasıl örgütlediğini öğrenmeliyiz.

Sınıf kinimizi, örgüt bilincimizi,
halk ve vatan sevgimizi büyütmeliyiz. 

Eğitim gruplarını, bilinçlenme,
kadrolaşma çalışmalarımızı canlı
ve dinamik tutmalıyız.    

İşçiler arasındaki dayanışmayı
güçlendirmeliyiz, her direnişi di-
renişimiz yapmalıyız.

İşte tüm bunları;

sürekli,

düzenli,

ve sistematik yapmalıyız. 

Ancak o zaman faşizm koşul-
larında militan kitle mücadelesi
verebiliriz. Attığımız her adımın
bizi zafere taşıması için mücade-
lemizi büyütmeliyiz.

Sonuç olarak;

- Haklarımızı; ancak bağımsız
ve demokratik bir ülkede alabiliriz.

- Faşizme ve onun çizdiği sı-
nırların dışına çıkmayan, işçilerin
değil AKP’nin çıkarını koruyan sen-
dikacıları sırtımızdan atmalıyız.

- Cumhurbaşkanını koruyan
sendikacılar, işçinin haklarını ko-
ruyamazlar. Ancak işçi düşmanlığı
yaparlar. 

- Dağıttığımız bildiriden üretti-
ğimiz Kazova ürünlerinin yoksul
halk çocuklarına dağıtılmasına,
halktan iki kişiye dikiş öğretmeye
kadar yaptığımız her şey işçileri
MECLİSLERDE örgütlemeye hiz-
met etmelidir.

- Yeni direnişler yaratmalı, var
olan direnişleri DİRENİŞLER MEC-
LİSİ çatısı altında birleştirmeliyiz.

DDEMOKRATİK MÜCADELE
“DEMOKRATÇA MÜCADELE” DEĞİLDİR!

İKTİDARA VE İHBARCI SENDİKALARA KARŞI MÜCADELEDİR!
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Düşman nerede ise savaşçı da oradadır ve
olmaya devam edecektir. Çünkü; savaşçı,
halk düşmanlarından sorulacak hiçbir he-

sabı mahşere bırakmaz. Bu bir Cephe geleneğidir!

Cunta yıllarının işkenceci polis şefleri, generalleri,
savcıları; aradan geçen yıllara rağmen savaşçılar
tarafından unutulmamıştır. Ve Atılım sürecinde her
birinden tek tek hesap sorulmuştur.

Faşist katillerin hiçbiri halkın adaletinden kaça-
mamıştır. Hesap sormak, halka güven vermektir.
Hesap sormak, düşmana korku salmaktır. 

Hesap sormak isteğiyle dolu bir savaşçı, inisiyatifli
ve hızlı olmalıdır. Savaşçı için eylem süreci, hazırlık
aşamasında başlar. İyi bir istihbarat, başarılı bir
eylem demektir. Bu nedenle hazırlık sadece eylemi
gerçekleştirmeyi değil, başarılı bir biçimde kayıp
vermeden geri çekilmeyi de kapsar. 

Feda ruhuyla donanmış bir savaşçı, düşmana
duyduğu kin ve halk sevgisinden aldığı güçle hazır-
lanmalıdır. Ve bu ruhla-coşkuyla düşmandan hesap
sormalı, geri çekilmeli, tekrar vurmalıdır. 

Çünkü;

Başarılı her çekilme, yeniden vurabilmektir.

Halk Savaşçısı, halkın adaletinin temsilcisidir. 

Halkımıza ve yoldaşlarımıza duyduğumuz sevgi
kadar büyüktür düşmanlarımıza kinimiz.

Ve halkın adalet terazisi şaşmaz!

Düşmanlarımızın halka ve yoldaşlarımıza çektirdiği
acılar kadar, halkın savaşçıları da düşmanına adaletli
olacaktır. Ne bir eksik, ne bir fazla…

Dünyada ve Anadolu topraklarında, halkın sa-
vaşçıları adaleti kendi elleriyle gerçekleştirir. Savaşçının
adaleti yerine getirmek için destek isteyeceği tek
yer vardır: HALK!

Halktan başka destek gücü yoktur bir savaşçının.
Bu nedenle savaşçı; yokluklar, yoksunluklar içinde
savaşır. Gücünü, emperyalistlerden değil halktan
alır.

Çünkü: 

Halkın savaşçısı, olanaksız koşulların savaşçısıdır.
Kendi olanaklarını kendisi yaratır, her şeyi dışarıdan
bekleyen, güce ve silaha tapan bir anlayışla hareket

etmez.

Savaşçının silahı, lojistiği; yaşadığı topraklardır,
vatanı ve halkıdır. Savaşçı, yaşadığı toprakları ve
halkını tanır. Bunları düşmanı vuran silaha dönüştürür.
Bunu başardığı oranda eylemlerinde başarı sağlar.

Bir savaşçı, savaşı sürdürebilmek için, yaşadığı
ortamı iyi tanımalı ve kendi lehine çevirerek düşmanı
vurmak için kullanmalıdır. 

Savaşçı ilke ve kurallara uymalıdır. İlkelerimiz ta-
rihimizden süzülüp gelen geleneklerimizdir. Kuralla-
rımız ise yaşadıklarımızdan çıkarttığımız deneyleri-
mizdir.

Savaşçı ilke ve kurallardan asla taviz vermez.
Savaşçı ilkeli-kurallı savaşmalı ve suda balık olabil-
melidir. Halkın deyimiyle “Gündüz külahlı, gece
silahlı”dır O! (Anadolu topraklarında halk, kahra-
manlarının illegalitesini böyle tanımlamıştır.)

Çünkü: Savaşçı zor koşullarda ancak, halkını ve
bölgesini tanıyarak varlığını koruyabilir.

Savaş hileleriyle üstünlük sağlayabilir.

Tarihsel ve siyasal haklılığından aldığı güçle
savaşıp zafere erişebilir.

Savaşçı; Halk ve vatan sevgisiyle savaşır. Em-
peryalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı duyduğu kin
savaşma nedenidir. 

Savaşçı; halkın kurtuluşu için, bütün zorluklara
göğüs gerebilen, bütün nesnel koşulları zorlayarak
değişen ve değiştirendir.

Savaşçı değişime önce kendisinden başlar. 

Savaşçı disiplinlidir, çelik bir disipline sahiptir.

Savaşçı programlıdır. Programlı yaşar, programlı
savaşır. Savaşçının yaşamında-düşüncesinde tesa-
düfler ve mucizeler yoktur. Mucizeleri kendi emeği
ve programıyla yaratır.

Savaşçı; olağanüstü-süper insan değildir, emper-
yalist patentli filmlerde sunulan Rambo hiç değildir.

Bilgehan’ın söylediği gibi: “Savaşçı bu halkın
onurlu bir evladıdır” sadece… 

Çünkü; 

Bu savaş, halkın savaşıdır. Halkın savaşını mü-
tevazi, emekçi halk çocukları sürdürecektir. Savaşçısı
da komutanı da halktır. Savaşçı inançlı ve cüretli ol-
malıdır. İnançlı ve cüretli olmak; istemektir.

Halkın iktidarını istiyoruz, inanıyoruz ve ala-
cağız!

SAVAŞÇININ İLKELİ, KURALLI OLUŞU VE
GELENEKLERİNE BAĞLILIĞI SAYESİNDE

HALK DÜŞMANLARI,
HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZLAR!SSAVAŞ veSAVAŞ ve

SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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ABD Suriye’den çekilecek mi, çekilmeyecek
mi haberleri arasında; dünya halklarının
ortak düşmanı ABD’nin başkanı Donald

Trump, Kürt halkını koruma ve kollamaktan söz
etmeye başladı. Suriye’nin bir bölümünü işgal etmek
için IŞİD’e karşı mücadele bahanesini öne süren
ABD, şimdi de Kürt halkını Türkiye katliamından ko-
ruyacağını söylüyor.

19 Aralık günü, Suriye’den çıkacaklarını açıklayan
ABD başkanı Trump, Ocak ayında ise çekilme işini
zamana yayacaklarını ve Kürt halkını koruma mis-
yonlarını yerine getireceklerini söyledi. Bu arada Kürt
yönetimine de İran’a petrol sattıkları gerekçesiyle
ayar vermekten geri kalmadı.

Günlerdir basında ABD’nin ne yapmaya çalıştığı
tartışılıyor. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları
çözmeye çalışanlar, olayı satranç gibi yorumlayıp
sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışan “strateji uz-
manları” ekranlardan inmiyor. 

Bizim açımızdan durum açık ve nettir. ABD’nin
Ortadoğu politikasını belirleyen; halkları tam teslimiyete
zorlamak, petrol alanları ve bölgedeki hakimiyetini
artırmak; yani emperyalist tekellerin çıkarlarını koru-
maktır. Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler içinde iken
İran ve Suriye’ye demokrasi getirmekten söz etmesini
artık kimse ciddiye almıyor. 

ABD’nin IŞİD ile mücadele etmesi ve Kürt halkının
özgürlüğü için Suriye’de bulunduğunu söylemesi de
halklar açısından inandırıcılıktan uzaktır. ABD bölgesel
çıkarlarının hesabındadır. Günübirlik yapılan açıklamalar
ve ayrıntılar çok da önemli
değildir.

Önemli olan Kürt milli-
yetçi hareketin ne dediği,
ne yaptığıdır. ABD silah-
larıyla, F-18’lerle donatı-
lan, ABD bayraklı tankların
korumasında güç olmaya
çalışan YPG tarafında,
ABD başkanının çekilme
açıklamasından sonra tam

bir panik havası oluştu. 

İlk etapta ABD’nin bu kararına inanmak istemeyen
yorumlara rastlandı. Böyle bir kararın ABD çıkarlarına
ters olduğunu söyleyenler oldu. Çekilecek mi, çekil-
meyecek mi, çekilecekse ne zaman tartışmaları devam
ediyor.

“ROJAVA, İKİNCİ YEMEN OLMASIN” 
DİYE “ABD SURİYE’DEN GİTMESİN”
DEMEK, HALKLARI DAHA ÇOK 
SÖMÜRÜP KATLEDİN DEMEKTİR!
Trump’ın çekilme açıklamasının ardından KNK

“Acil çağrı” yayınlayarak, BM Güvenlik Konseyi’ni
toplanmaya ve Kuzey Suriye’yi uçuşa yasak bölge
ilan etmeye çağırdı.

19 Aralık günü; “Rojava’nın Bir Başka Yemen
Olmasına İzin Vermeyin” başlığıyla, internet üzerinden
bir imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası
Beyaz Saray’ın sitesinden duyuruldu.

“ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Beyaz
Ev'in internet sitesinde 'Rojava'nın Yemen olmasına
izin vermeyin' başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.
Kampanya metninde 'Başkan Donald Trump'ı ve Kon-
gre'yi Rojava'yı savunmak için çok geç olmadan ha-
rekete geçmeye çağırırız' denildi.

19 Aralık'ta başlatılan ve terör örgütü PKK'nın
Suriye kanadı YPG'nin de içinde yer aldığı Demokratik
Suriye Güçleri'ni (DSG) koruma çağrısı yapılan 'Ro-
java'nın Yemen olmasına izin vermeyin' başlıklı kam-

panyaya şu ana dek 2 bin
609 kişi imza verdi. İmza-
cılar, 100,000 imza top-
lanmasını hedefliyor.” (Ti-
meturk, 22.12.2018)

20 Aralık günü, Koba-
ni’nin Çelebi bölgesinde
ABD ve diğer koalisyon
güçlerinin bulunduğu as-
keri üsse YPG tarafından
bir yürüyüş düzenlendi.

YPG, ABD SURİYE’DEN GİTMESİN DİYE, ASKERİ ÜSSE YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ!

“ABD GİTMESİN” DEMEK, EMPERYALİZMİN İŞGALLERİNİN,
KATLİAMLARININ DEVAMINI İSTEMEKTİR!

ABD; ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ SAVUNUCUSU,
HALKLARIN KORUYUCUSU DEĞİL DÜŞMANIDIR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Sayı: 101 13 Ocak 2019
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Oluşturulan heyet, koalisyon güçleriyle görüşerek;
bölgenin güvenliği için Rojava’nın uçuşa yasak
bölge ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM)
güçlerinin bölgeye yerleştirilmesini talep etti.

TEV-DEM Diplomasi Komitesi Sorumlusu Aldar
Xelil “Kuzey ve Doğu Suriye Devrimi boyunca, dış
güçlere hiç güç bağlamadık.” (hawarnews.com) dedi.
Neresinden tutsanız elinizde kalacak bu açıklama
yayınlanırken, bir yandan da Kürt milliyetçilerinin si-
telerinden yürüyüşün görüntüleri ve fotoğrafları ya-
yınlandı.

Kürt milliyetçisi Fehim Işık, 21 Aralık günü,
petitions.whitehouse.gov/thank-you/2717092 linkiyle
imza kampanyasına halkı davet etti. 

Bu açıklama, farklı kesimlerden tepki çekti. Hüseyin
Aygün şöyle dedi: “PKK/HDP siyaseti solu-sosyalistleri
öyle bir hale getirdi ki: ‘ABD Suriye’de kalsın’ diye
imza toplanabiliyor. Ve bu adamlar sosyalistlerin ga-
zetelerinde, TV’lerinde baş köşede. Sosyalistler ‘HDP
fırça atacak’ korkusuyla çıtını çıkaramıyor. Ne hazin,
ne dramatik. Ne ahmakça...”

Gazeteci Ceyda Karan ise “Yemen’in bu hale ge-
tirilmesinde baş pay sahibi ABD’den Suriye’deki işgale
son vermemesi için “Rojova’nın bir başka Yemen ol-
masına izin vermeyin’ başlıklı bir dilekçe kampanyası
ile ricacı olmuşlar. Bitmeyen ibretlik hal.” diye değer-
lendirdi.

Yemen’de yaşanan katliamlardan ABD ve Suudi
Arabistan’ın sorumlu olduğu gerçeğine rağmen ABD’nin
Suriye’de kalması ve bölge halkını koruması isteniyor.
Kürtler’in onurlu mücadelesi diyerek ABD adına işgal
gücü olmayı meşrulaştırmaya çalışan Fehim Işık;
Ceyda Karan veya Hüseyin Aygün kadar bilir ABD’nin
kim olduğunu, Suriye ve Yemen’de gerçekte neler
yaşandığını. Ancak imza kampanyasını eleştirenlere,
milliyetçiliğin verdiği körlük ve faydacılıkla saldırmayı
ve gerçekleri perdeleyerek demagoji yapmayı tercih
etti.

EMPERYALİZMİN OLDUĞU YERDE 
BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, 

ÖZGÜRLÜK OLAMAZ!
Bir devrim böyle mi olur, bir halkın kaderi böyle mi

belirlenir? Bağımsızlık ve demokrasi böyle mi kazanılır?
Böyle mi inşa edilir gelecek, onur böyle mi korunur?
Kuşkusuz HAYIR! Gerçekte ne “devrim vardır, ne
kurtuluş! Emperyalizmin 25 askeri üssüyle bölgeye
yerleşmesi ve Kürt halkını da işgal gücü yapması dı-
şında bir şey yoktur!

Dünya halklarının baş düşmanı, ABD emperyaliz-
minin Suriye’den çekilmekten vazgeçme çağrısı gibi
siyasi çürümüşlük; küçük burjuva milliyetçi bir ideolojinin
ürünüdür. Türkiye’nin Kürt halkına yönelik saldırılarına
bugüne kadar ses çıkarmayan, tersine destekleyen
ABD şimdi mi Kürt halkını koruyacak? Elbette HA-
YIR!

Türkiye’nin Suriye’de operasyon yapma kaygısıyla
ABD’ye sarılan YPG, bir yandan da Esad’a çağrı
yaptı. 

ABD gibi emperyalist ülkeler, bir bölgeye giriyorlarsa
sadece kendi çıkarları böyle gerektiği için girerler. Bir
bölgede emperyalizmin askerleri, ajanları, şirketleri
ne kadar çoğalırsa o bölgenin bağımsızlığı o kadar
ortadan kalkar; halkının iradesi yok olur; demokratik
hak ve özgürlükler değil, emperyalistlerin çıkarları
belirleyici olur.

Bir kez daha söyleyelim; emperyalist ülkeler hiçbir
zaman halklar için demokrasi ve bağımsızlıktan yana
olmamışlar, hiçbir ülkede demokratik bir gelişmeyi
desteklememişlerdir. NATO karargahlarında planlanan
Libya operasyonu güya demokrasi adına yapıldı.
Sonuç; Libya petrolleri yağmalanırken, geride onbinlerce
ölü ve paramparça bir ülke. 

Kürt halkının dostu, özgürlük ve demokrasi talebinin
taraftarı ABD olamaz; Kürt halkının çıkarları ile ABD’nin
çıkarlarının geçici de olsa örtüştüğünü ileri sürmek
kendini kandırmaktır. ABD kendi çıkarları için kullanma
anlayışı ile hareket eder, güvenilmez. Geçmişte Molla
Mustafa Barzani’yi yarı yolda nasıl bıraktı ise, çıkarları
gerektirdiğinde Kürt halkının taleplerine de sırtını dö-
nebilir demiştik. Bu gerçekler hala geçerlidir.

Biz devrimciyiz, doğruları söyler, gerçeklerle ko-
nuşuruz; çünkü sınıf bilinci, tarih bilinci ve örgüt
bilincine sahibiz. Halklar cephesinden ideolojik mü-
cadeleyi hiç bırakmayacağız. Ancak söylediklerimiz,
Kürt milliyetçilerinin saldırılarıyla karşılandı. Emper-
yalizme kucaklarını her geçen gün daha çok
açmaya devam ettiler. Ve bugün Suriye’de ABD
emperyalizmi adına kan dökmektedir çünkü artık
işgal gücü durumundadır. Çünkü anti-emperyalist
bir çizgide ilkeli bir mücadele yerine pragmatist
milliyetçi politikalarla hareket etmeyi tercih ettiler. 

Anti-emperyalizm deyince akıllarına sadece Tür-
kiye’nin geldiği ve Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO
kapılarında destek aradıkları, Washington’a heyetler
gönderdikleri, AKP ile barış masalarında çözüm
ararken, emperyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirme
gayreti içinde oldukları biliniyordu. Onlara göre dünyada
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belirleyici olarak, global dünyanın güçleri vardı. Onlarla
iyi geçinmek gekeriyordu. “ABD’nin Ortadoğu’da
yapmak istediklerine karşı çıkmıyoruz... ABD ha-
kimdir, güçlüdür, boyun eğmek gerekir” diyerek
pragmatist politikalarını ilan etmişlerdi. Suriye’de de
bu pragmatist anlayış ile mevcut durumdan fayda-
lanmanın peşine düştüler. 

2011 yılında Suriye’de emperyalizmin örgütlediği
müdahale başlayınca, Baas yönetimi, gerici cihatçı
çetelere karşı savaşa girdi. Kürt halkını bu direnişte
yanına alamadı, ancak karşı saflara da itmemek için
belli haklar tanıdı ve Kürt halkının yoğunlukta yaşadığı
belli şehirlerden çekildi. Kürt milliyetçisi PYD ise
doğan boşluğu doldururken orada “Devrim” yaptıklarını
iddia etti. Ancak yaşanan devrim değildi.

Ortada ne bağımsızlık vardı, ne zor ile alınan bir
iktidar; ne Suriye’den kopuş ne de kapitalizmin yıkılıp
sosyalizmin inşa edilmesi söz konusuydu.

Suriye’de Baas hükümeti, emperyalizmin ve işbirlikçi
bölge ülkelerinin örgütlediği gerici çetelerin işgaline
karşı, halkını ve ordusunu seferber ederek direnişe
geçti, İran ve Rusya’nın da desteği ile cihatçı çetelere
karşı zaferler kazanmaya başladı. Üç beş ayda çök-
meyeceğini gösterdi. 

Emperyalistler ise gerici çeteleri desteklemeye do-
natmaya, eğitmeye devam ettiler. Özgür Suriye Ordusu
ve El Nusra gibi gruplar hızla IŞİD saflarına kaydı.
IŞİD hem Irak hem de Suriye’de büyüdü. IŞİD sadece
Şam’a değil, Rojava’ya da saldırınca PYD, ABD em-
peryalistlerinden yardım talebinde bulundu. Suriye’de
varlığını büyütmek isteyen ABD kendi belirlediği ko-
şullarda PYD’ye “yardım” etmeyi kabul etti. Elbette
bu ‘yardım’ karşılıksız değildi!

Sonuçta PYD’nin daveti ile ABD Suriye’ye girdi.
Suriye’nin kuzey ve doğu bölgeleri böylece ABD ve
Fransız üsleriyle doldu. Toplam 25 askeri üs kuruldu.
Emperyalistler, IŞİD bahanesiyle Suriye’nin bir bölü-
münü işgal etmiş oldular. Dahası PYD kendi topraklarını
savunan bir güç olmaktan çıktı, ABD’nin kara gücü
haline geldi. ABD uçaklarının ve tanklarının koruma-
sında Rakka başta olmak üzere bölgedeki Arap köy
ve kasabalarına girdi, belli petrol ve su havzalarını
kontrol altına aldı. 

Kürt milliyetçi çevreler ABD ile işbirliğini meşrulaş-
tırmak için  “IŞİD silahları kafamıza dayanmışken
başka çare yoktu. ABD yardımı olmasa IŞİD katliam
yapacak bölgeye egemen olacaktı” dediler. Dahası
bu işbirliğini gizlemek için Rojava’da “devrim” ilan
edip, Suriye’deki demokratikleşme sürecinin buradan
başladığını öne sürdüler. ABD korumasında özgür
demokratik bir ülke kurulacağına inanmamızı istedi-
ler.

Oysa IŞİD saldırdığında başka çare vardı!  ABD
yardımını kabul etmek zorunlu değildi. IŞİD’i örgütleyip
güçlenmesine göz yuman, el altından destekleyen
emperyalist ülkelerin Kürt halkını IŞİD’ten koruması
bir oyundu. Kürt halkına işbirlikçiliği kabul ettirmek

için tezgahlanan bir oyundu. Bu oyuna düşmemek
gerekiyordu; ancak Kürt milliyetçi hareket buna gö-
nüllüydü.

Aynı süreçte Türkiyeli devrimciler Lübnan’ın başkenti
Beyrut’ta anti-emperyalist bir sempozyum düzenlediler.
Burada Lübnan, Hizbullah’ı ve Şam Baas Partisi tem-
silcileri dahil bölgenin belli başlı siyasal güçleri söz
alıp görüş belirttiler. Anti-emperyalist bir cephe çağrısı
yapıldı. Bu toplantıda YPG yoktu. Bu çağrıya cevap
da vermediler. 

IŞİD belasından kurtuluş mücadelesinde Suriye
halkının büyük direnişi belirleyici oldu. Emperyalist
koalisyon güçlerinin bu savaşta rolü IŞİD’i bitirmek
değil, IŞİD bahanesi ile Suriye’de kendi çıkarları doğ-
rultusunda işgale katılmaktı. Ama Suriye halkının
direnişi tüm hesapları bozdu. ABD’nin bölgedeki
varlığı da sorgulanır hale geldi. 

Bölge halkları ile anti-emperyalist bir çizgide ittifak
aramayan, onun yerine fırsatçı ve faydacı politikalarla
ABD’nin kara ordusu olmayı kabul eden, operasyonlara
katılan PYD, ABD desteğini kaybetme durumu ortaya
çıkınca ne yapacağını şaşırdı. 

Deniyor ki; ABD’nin çekilme kararına en çok Türkiye
sevindi. Türkiye bölgeyi işgal edip katliam yapacak.
Evet doğrudur; AKP hükümeti işgal planları yapmaya
başladı. Ancak bu o kadar kolay değildir. Bir halk
dişiyle tırnağıyla direnmeye karar verirse, işgal etmek
ve orada kalmak kolay değildir. ABD’nin değil ama
bölge halklarının desteğini kazanan bir direniş hare-
ketinin her türlü işgalciyi defetmeye gücü yeter.
Vietnam kurtuluş mücadelesinin deneyimi halen çok
öğreticidir.

Ayrıca, Türkiye gibi yeni-sömürge bir ülke emper-
yalist efendilerinin talimatı olmadan tuvalete bile gi-
demezler. Türkiye Suriye’ye ABD’nin bilgisi olmadan
giremez. Bu gerçek ortadayken Kürt milliyetçileri hala
ABD emperyalizminden medet umuyor. ABD çekilme
açıklaması yaparken Türkiye ile ne gibi pazarlıklar
yaptı bilmiyoruz; ancak tahmin etmek zor değildir.

Türkiye bir NATO ülkesidir. Emperyalizmin yeni
sömürgesidir. Sadece ekonomik olarak değil, askeri
olarak ta emperyalizme bağımlıdır. Siyasal olarak
güçsüzdür. AKP hükümeti bir işgali göze alırsa, bunu
ABD’ye rağmen değil, ABD’nin onayı ile yapar. Böyle
bir işgali önleyecek olan ABD değil,  anti-emperyalist
çizgide, bölge halklarıyla ittifak halinde bir direnişin
örgütlenmesidir.

KÜRT HALKI, KENDİ KADERİNİ KENDİ 
TAYİN ETMELİDİR! UKKTH, ANCAK 
DEMOKRATİK HALK İKTİDARIYLA 
MÜMKÜN OLACAKTIR!
Kürt halkının kendi geleceğine, daha somut ifade

ile kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olabilmesi
için yeni bir direniş çizgisi örgütlemek zorunludur.
Kürt, Türk ve Arap halklarının kurtuluşu, emperyalizme
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ve onun bölgedeki işbirlikçilerine karşı güçlerini bir-
leştirmek ve ortak mücadeleyi örgütlemekle müm-
kündür. 

YPG-PKK’nin milliyetçiliğinin bunu sağlaması  müm-
kün değildir. Geçmişte PKK barış masalarında AKP
ile çözüm ararken de aynı uyarıyı yapmıştık. AKP’nin
tekeller adına hükümet olan, işbirlikçi faşist bir parti
olduğunu, Kürt sorununa çözüm getirmeyeceğini söy-
lemiştik. Ama Dolmabahçe sarayında kurulan masaların
heyecanı Kürt milliyetçilerini kör etmişti. Sonuçta ma-
salar devrilince gerçekleri görmeye başladılar. Çözüm
getireceğini umdukları AKP’yi en katliamcı, en şovenist
parti ilan ettiler. 

Ancak bu körlüğün acısını Kürt halkı çekti. Barış
süreci bozulmasın diye, onar-yüzer katliamlara seyirci
kaldılar. Roboski katliamının sorumluları belli olduğu
halde hesap sormadılar, aksine faşizmle barışmak
için “17 bin faili meçhulü, Roboski’yi unutmaya
hazırız” diyordu Ahmet Türk. Belediye başkanları tu-
tuklandı, kayyum atandı, tepki göstermediler. Millet-
vekilleri, genel başkanları tutuklandı, direnmediler.
Kürt milliyetçilerinin talimatıyla kazılan hendeklerde,
bodrumlarda yüzlerce Kürt genci katledildi. Sustular,
seyrettiler. Masa yeniden kurulacak beklentisi ile dağ-
larda kurda kuşa yem olan gerilla cenazelerine bile
sahip çıkmadılar. Hala morglardaki 707 cenazeye
sahip çıkmıyorlar.

Devrimci hareketin devrimci şiddet eylemlerine,
“sürecimize zarar veriyorsunuz” diyerek öfke ile karşı
çıktılar, eyleme katılanların bir an önce yakalanması
çağrısı yaptılar. Haziran Ayaklanmasını bile provo-
kasyon olarak görecek kadar siyasi kördüler. Sonuçta
süreç derin bir hayal kırıklığından başka bir şey getir-
medi Kürt milliyetçilerine. Ama yine de “barış” hayal-
lerinin sonu gelmedi.

AKP ile yaşanan bu süreçten ders almadılar. ABD
yılanına sarıldılar. Sürecin ABD desteği ile yürüyeceğine
umut bağladılar. Ancak bu umutları da boşa çıktı.
ABD kendi bölgesel çıkarları doğrultusunda adımlar

attı, Suriye’den çekileceğini ilan etti. Sonra çıkmaya-
cağız dedi, sonra tekrar IŞİD ile savaş sona erdiği
için işlerinin bittiğini açıkladılar.

Bu yeni gelişmeden bir sonuç çıkarırlar mı? Çı-
karmalarını isteriz. Ancak görülmesi gereken şudur;
dün AKP ile çözüm arayan, bugün ABD ile özgürlük
arayan Kürt milliyetçilerinin politik çizgisi iflas etmiştir.
Kürt halkının bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini
yürütebilecek ideolojik hatta sahip değildir. Emperya-
lizmin gönüllü maşası olmayı tercih etmektedirler.

DÜNYANIN 702 BÖLGESİNDE ASKERİ 
VARLIĞI BULUNAN,
DÜNYA HALKLARININ VARLIKLARININ 
YARISINI TEK BAŞINA YİYEN ABD 
EMPERYALİZMİ HİÇBİR HALKI 
KURTULUŞA GÖTÜREMEZ!
Hüsrana uğrayan, politikasızlığıyla tıkanan yalnızca

PKK değil, Rojava’da devrim olduğunu savunup ora-
larda üç beş insanla silah çatan reformist ve oportü-
nistlerdir. ABD’nin kara ordusu olmaya, üs bölgesi
kurmasına tek bir ses çıkarmamışlardır.

“Rojava devriminin” geleceğini ABD mi güvence
altına alacak? Rojava’ya “devrim değil” dediğimiz için
kurumlarımızı bastınız. 200 insanımızı yaraladınız,
Grup Yorum’un sahnesini basıp enstrümanlarını
kırdınız. Ölüm orucu şehidi Canan Kulaksız’ın fotoğ-
raflarını yere atıp çiğneyecek kadar değersizleşmiştiniz
çünkü. Dün söylediğimizi bugün pratik doğrulamıştır.
Dünyanın efendiliğine soyunan ABD emperyalizminin
güdümünde bir ‘devrim’ olması mümkün olamazdı
zaten.

Ancak ‘sol’un da ABD tanklarının gölgesinde ne
dediği duyulmaz olmuştu. Bu tanklar gidince, Kürt
milliyetçileri sırtını dönünce ne yapacaksınız? Türkiye
ordusunun işgal hareketine karşı direnmek gerektiğini
düşünüyorsanız, buyrun gelin Anadolu topraklarında
direnin. Kendi halklarımızı böyle bir işgale karşı birlikte
örgütleyelim!

Yok siz de ABD güçlerinin gitmesini istemiyorsanız,
nasıl bir solculuk-sosyalistlik anlayışına sahip oldu-
ğunuzu açıklamak zorunda kalırsınız ve Kürt milliyet-
çiliğinin gölgesinde kaybolursunuz.

Emperyalizmin ve faşist AKP hükümetinin saldırgan
politikalarına tek doğru cevap, halklarımızı anti-em-
peryalist direniş ve iktidar çizgisinde birleştirmek ve
ortak düşmana karşı ortak örgütlenmeyi ve ortak mü-
cadeleyi geliştirmektir.

Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak İkti-
dar!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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* 6 Haziran 2018 tarihinde Diyarba-
kır’ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde karşıdan karşıya
geçen Mehmet Tektekin, TOMA’nın çarpması sonucu
yaralanarak, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra öldü.
Halkın toplanması sonucunda polisler havaya ateş
açıp, 5 TOMA ile olay yerine geliyorlar. Uzun namlulu
silahlar taşıyan polisler, durumu protesto eden bir
kişiyi gözaltına aldı.

TOMA’yı kullanan polis Uğur Kağan, Tektekin’in
yeşil ışıkta geçtiği yalanını söyledi. Diyarbakır Cum-
huriyet Başsavcılığı 5 gün içinde soruşturmayı ta-
mamlayarak taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2
yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Olayın aslı ise daha yeni polisin kendi MOBESE’leri
tarafından kaydedilen görüntülerle açığa çıktı. Tektekin,
yayalar için yanan yeşil ışıkta geçerken, TOMA
hareket ederek Tektekin’in üzerinden geçiyor. 

MEHMET TEKTEKİN’İ FÜTURSUZCA KATLEDEN
POLİSTEN, POLİSİ KORUYAN MAHKEMEDEN HE-
SAP SORACAĞIZ. TEKTEKİN İÇİN ADALET İSTİ-
YORUZ!

* Sağlık Bakanlığı’nın ‘2017 Sağlık İstatistikleri
Yıllığı’na göre, Türkiye’de 2011 yılında 234.5 milyon
kutu psikiyatri ilacı kullanılırken 2017 yılında bu sayı
63.9 milyon kutu artışla 298.4 milyona yükseldi. Psi-
kiyatri ilaçlarının günlük tüketim oranı yüzde 21.3’lük
artış gösterdi. 2017 yılında bu ilaçlara 2 milyon 995
bin TL ödendi. 

HALKIMIZIN EMEĞİNİ VE AKLINI ÇALAN BU
DÜZENE KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

YOKSULLUKLA, ÇARESİZLİKLE AKIL SAĞLI-
ĞIMIZI BOZAN, HALKIMIZI İLACA BAĞIMLI HALE
GETİREN BU DÜZENDEN HESAP SORACAĞIZ!
HALKIMIZ, ÇARE İLAÇ DEĞİL; BİZİ HASTA EDEN
BU DÜZENE KARŞI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ET-
MEKTİR!

* 31 Ekim 2013 tarihinde Esenyurt’taki Özel bir
hastanede tabela tamiri yaparken ölen 17 yaşındaki
Eren Eroğlu’nun ölümüne ilişkin süren dava mahkeme
heyetinin rapor alması nedeniyle ertelendi. Davada
bugüne kadar savcı ve hakim sayısı 7 kez değişti.

17 YAŞINDA, İŞ GÜVEN-
LİĞİ OLMADIĞI İÇİN ÖLEN
EREN EROĞLU’NU KORU-
MAYAN BU DÜZENE KAR-
ŞI ADALET İSTİYORUZ!

* 5 Ocak günü Bursa’nın
Nilüfer ilçesi Görükle Mahal-
lesi’nde temiz su için kulla-
nılan yatay sondaj borularına
giren işçiler Yasin Balandi,
Atilla Balandi 80. metrede
gazdan etkilenerek hayatla-
rını kaybettiler. 

İKİ KARDEŞİ AYNI
ANDA ÖLDÜREN, BORU-
NUN İÇİNDEKİ ZEHİRLİ
GAZI ÖLÇEBİLECEKKEN
ÖLÇMEYEN BU DÜZENE KARŞI HAKKIMIZ OLAN
ADALETİ İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

* 5 Ocak’ta Çorum’da Çalışma ve İş Kurumu Mü-
dürlüğü’nün Fevzi Çakmak Caddesi’nde inşa halindeki
yeni binasının 6. katında asansör montajı yapan Em-
rullah Ersoy ve Ökkeş Sürmeli asansör boşluğuna
düşerek hayatlarını kaybettiler.

6. KATTAN AŞAĞI DÜŞEREK PARAMPARÇA
OLAN 2 İŞÇİ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

* 2 Ocak’ta Çankaya Üniversitesi’nde öğretim gö-
revlisi Ceren Damar, kopya çektiği için sınavdan
atılan 2. sınıf öğrencisi H. İ. H. tarafından öldürüldü. 

DEVRİMCİLER OKULA PANKART SOKTUĞU
İÇİN YILLARCA HAPİSTE TUTULURKEN; BABASI
ÖZEL HAREKATÇI OLAN ÖĞRENCİNİN OKULA
SİLAH SOKMASINA GÖZ YUMAN BU DÜZENE
KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

* Gebze’de Eskihisar ile Yalova Topçular arasındaki
Osmangazi Köprüsü’nden yüzde 45 zamla 103 TL
karşılığında geçilebilirken; aynı yol feribotla 55 TL’ye
geçilebiliyor. Köprüden 6 dakikada geçilen yol, feribot
ile 45 dakika sürüyor. 

HALKIN VERGİLERİYLE YAPILAN KÖPRÜDEN
GEÇİŞE PARA ALAN, ÜSTELİK KENDİ VATANI-
MIZDA KENDİ YOLUMUZDAN GEÇERKEN PARA
ÖDEMEYİ BİZE NORMALMİŞ GİBİ KABUL ETTİREN
BU DÜZENE KARŞI ADALET İSTİYORUZ. VER-
MEYECEKLER, BİZ ALACAĞIZ!
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Kimi zaman çalıştığımız yerde tek olmak, bir şey yapmamanın
gerekçesi olur. Oysa bir Cepheli tek başına da olsa orada çok
kişi olmayı becerebilmeli, örgütçülüğün Cepheli olmanın önemli
bir özelliği olduğunu görmelidir. Ayşenur da tek başına olanla-
rımızdandır. Sessiz, sakin kurulmuştur Sağlık-Sen. Ayşenur'un
emeğiyle, sabrıyla kurulmuştur. 

Parçayı değil, bütünü düşünendir Ayşenur. Devrimci Memur
Hareketi sağlık iş kolunda yeni örgütleniyordur; ama o insan-
larıyla, tüm gücüyle hareketin genel kampanyalarına katılır.
Kampanya içinde en aktif birimlerden biridir. Yine Ayşenur'un
hareketi sahiplenişi ve bağlılığı onun günlük yaşamda verdiği
tüm kararlarda kendini hissettirir. Örneğin darbecilik sürecinde
yaşanan tartışmalarda doğru tavrı alıp gelişmeleri değerlen-
direrek, diğer insanların da kavramasını sağlamıştır. Ve zor
süreçlerin insanı olduğunu kanıtlamıştır. 

İnsanları tüm yönleri ile değerlendirme ve sonuç çıkarma
yeteneğine sahiptir Ayşenur. Hareketi geliştirmenin insanları
geliştirmekten geçtiğinin bilincindedir.

Hırslıydı, yani Cepheliydi Ayşenur. Biliyordu ki yeni bir
dünya kurmak, dünyayı fethetme coşkusu ve hırsıyla dolu
olmak demektir. Bu hırsla sarılıyordu işlerine. Planlı programlı
olması, her insanda bir olumlu yan görüp oradan yaklaşması,
işlerini sonuç almadan bırakmaması bundandı.

Cephe kültürünü kavrayandır Ayşenur. Mütevazidir örneğin.
Demokratik alanda yeraltı çalışmasını ustaca yapıyor olmasının
bir nedeni de budur. Tavır ve davranışlarında, konuşmalarında
kimse hissetmemiştir onun sorumlu olduğunu. Sıradan bir
insan gibi girip çıkmıştır kurumlara. Ve işkencede ser verip sır
vermeyendir Ayşenur.

Ve zaferi kazanan olmuştur Ayşenur. Zafer milyonlarca
emekçinin yaşaması için ölmeyi bilmektir. Zafer, düzenin yoz-
luğundan, bencilliğinden, çürümüşlüğünden çekip almaktır in-
sanları. Zafer, umudun adını nakış nakış işlemektir hastane
duvarlarına. Dalgalandırmaktır orak çekiçli bayrağı alanlarda.

Bir Yoldaşı Ayşenur Şimşek’i Anlatıyor:

21 Ocak - 27 Ocak

Özer 
ELMAS:

İTÜ öğ-
rencisiydi.
Cephelile-
rin safla-
rında anti-
faşist mü-

cadeleye katıldı. 27
Ocak 1976’da faşistler
tarafından okul girişinde
pusuya düşürülerek kat-
ledildi.

Özer Elmas

Amilcar CABRAL:
Gine-Bissau bağımsızlık mücadelesinin önderi

Cabral, Portekiz’in Lizbon şehrinde öğrenciyken
Afrika’nın ulusal bağımsızlığı için mücadeleye
katıldı. 1950’lerin ortasında Gine'nin Ulusal Kur-
tuluşu İçin Hareket’i (MING) kurdu.

1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin
Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) kuru-

luşuna önderlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı. Gerilla
kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, nihai
zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak 1973’te PİDE
(Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından katledildi. Gine
halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.

Amilcar Cabral

Vladimir İlyiç Ulyanov LENİN: 
“Biz sınıflar ortadan kalkıp sosyalizm

kurulmadıkça savaşların ortadan kalkma-
yacağını biliyoruz.”

Önderliğiyle, teorisyenliğiyle, Rusya’nın ve
dünyanın kaderini değiştiren Ekim Devrimi’nin
yolunu aydınlattı. Dünyanın ilk proletarya iktidarının
kurulmasında, ilk sosyalist inşanın gerçekleşti-

rilmesinde Sovyet işçilerine, köylülerine, aydınlarına kılavuzluk
yaptı. 1870 yılının Nisan'ında Rusya Simbirsk’te dünyaya geldi. 

18 yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı. 1890'lı yılların or-
tasında Petersburg'da İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele
Birliği adındaki illegal örgütlenmenin kuruluşuna önderlik etti.
1901'de RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu üyesi oldu. 

Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal
şovenizme karşı verilen mücadeleler içerisinde, ayrışmalar
ve saflaşmalarla Bolşevik Parti’nin yaratılmasına önderlik
etti. Önderi olduğu parti, 1917 Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdi.
1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal kuruldu.
Dünya devrimci hareketi yeni bir ivme kazandı. 21 Ocak
1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına her daim
yol gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun teorik ifadesi
olan bir öğretiyi miras bıraktı. Dünyanın tüm devrimcileri,
onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla sosyalizm uğruna
savaşmaya devam ediyorlar.

V. I.  Lenin

“Kendime düne göre daha fazla güveniyorum; çünkü
benim hareketim temiz ve ben de O'nun bir parçasıyım.”

Ayşenur Şimşek

Anıları Mirasımız

Ayşenur ŞİMŞEK:
Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadro-

larından, Sağlık-Sen’in kurucularındandı. 1993-
94’te Devrimci Sol Güçlerin Ankara-İç Anadolu
Koordinasyonunda görev almıştı. 24 Ocak
1995’te kontrgerilla tarafından kaçırıldı ve kay-
bedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da Kırıkkale’de
işkence yapılarak katledilmiş olarak bulundu.

Turgay KOÇ:
28 Nisan 1966 Malatya doğumludur. 1980’lerin

ikinci yarısında Elazığ Fırat Üniversitesi öğren-
cisiyken mücadeleye katıldı. Önce Dev-Genç’li,
sonra Devrimci Memur Hareketi’nin emekçile-
rinden oldu. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Ya-
kalandığı hastalığın tedavisi için bulunduğu Fran-
sa’da 27 Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı.Turgay Koç

Kerim YAMAN:
24 Ocak 1975,

Devrimci öğrenciler,
o gün Cerrahpaşa’da
sağlık işçilerine ve
ardından Vatan Mü-
hendislik Yüksek
Okulu'nda gerçek-

leştirilen faşist saldırılara karşı Fatih’e
doğru yürürken faşistler bir kez daha
saldırarak Kerim Yaman’ı katlettiler.
Kerim Yaman İYÖKD üyesi Cep-
heciler’in önderliğinde bir direnişe
dönüştürülen 50 bin kişinin katıldığı
bir törenle Akhisar’a uğurlandı.

Kerim Yaman

Ayşenur Şimşek



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

YÖNETİCİLERİMİZ,
SORUMLULARIMIZ; 
POLİTİKALARIMIZI
PROGRAM HALİNE

GETİRMELİDİR.

ANCAK O ZAMAN
MEMUR ANLAYIŞI

SONA ERER.

YANİ POLİTİKALARIMIZI
YAPILABİLİR,

UYGULANABİLİR
HALE GETİRMELİDİRLER.



ÖZGÜR TUTSAKLIK;
Halk Sevgisi ve Vatanseverliktir,

Tutsaklık Geleneğini Yaratan Şehitlerimize Bağlılıktır,
Teslimiyet Saldırısına Direniş Sanatıyla Cevap Vermektir,

Devrimci İradeyle Zaferler Kazanmaktır,
Kolektivizmi İşletmek, Komiteler Kurmaktır,

Teslimiyet ve Tecrit Saldırısını Komün İle Yenmektir,
Üretmektir, Direnmektir, Kendini Tecrite Ezdirmemektir!

SUÇLU DEĞİL DEVRİMCİYİZ,

TEK TİP ELBİSE GİYMEYECEĞİZ!

Özgür Tutsaklar Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 101

13 Ocak 2019
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)
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TUTSAKLIK,
MÜCADELENİN HAPİSHANE CEPHESİDİR!

Tutsak Düştük Diye Mücadele Bitmedi,
Zulüm Varsa Direniş de Olacak!

Dünyanın Neresinde Olursak Olalım,
Halk Ve Vatan Sevgimizi Büyütüyor,

Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniyoruz!



1- ÖZGÜR TUTSAK KİMDİR?

Biz, Anadolu toprağında
emperyalizme ve faşizme
karşı savaşırken tutsak

düşmüş halktan insanlarız. Önderi-
mizin ifadesiyle söylersek; “Biz bu
toprağın insanıyız. Halkız. Halktan
biriyiz. Halkın öncüsüyüz.” Tutsak
alınmamızın nedeni, bizim bu niteli-
ğimizdir.

Özgür Tutsaklık nedir?
“...Özgür Tutsak, hapishaneleri,

düşmanın okulu olmaktan çıkaran,
buraları Parti’ nin okulları, devrimin
meşalesinin hiç sönmediği yerler ha-
line dönüştürendir.” 1984 Ölüm Oru-
cu, Özgür Tutsaklığın bir direniş
çizgisi olarak geleneğe dönüşüp ge-
leceği de belirlemesinin temelini at-
mıştır. Özgür Tutsaklık, direniş ge-
leneğine dönüşmüştür. Bu yanıyla; 

1- Özgür Tutsak, her şeyden
önce, kendisini var eden geleneğin
harcına kanını, canını katan şehitlerin
ideal ve hatıralarına sonuna kadar
bağlı kalmayı onur bilendir.

2- Özgür Tutsak, emperyalist güç-
lerin ve onların yerli işbirlikçilerinin
karşısında Anadolu halklarının kur-
tuluş umudunu, esaret koşullarında
feda ruhuyla savunandır.

3- Özgür Tutsaklık, faşizmin kar-
şısında devrimci iradeyi ölümüne
savunarak zaferler kazanmaktır.

2- KOMÜN NEDİR?
Özgür Tutsak Komünü; emper-

yalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme karşı
sosyalizm isteyen halktan insanların
tutsaklık koşullarında da düşünce,
inanç ve onurlarının gerektirdiği gibi
yaşamaları demektir.

Kadro, taraftar, sempatizanlarımız
ve hatta birebir örgütlü ilişkisi olmasa
da, onurunu koruyan halktan insan-
larımız da, faşizm tarafından tutsak
alınır. Tutsak düşen insanlarımız
devrimci bir hayatı paylaşırlar. İşte
bu hayatın adı, Komün’dür. Özgür
Tutsak Komünü’nün temelini, devrimci
ideolojimiz ve Anadolu’nun dayanış-
ma ve paylaşımı esas alan halk kül-
türü oluşturur. Özgür Tutsak Komünü;
tutsaklık koşullarında dayatılan onur-
suzluğa, teslimiyete, tecrit ve her
türden saldırıya karşı direnip üreterek

devrimci irademizi ezdirmemenin,
onurumuzu çiğnetmemenin mevzi-
sidir.

3- ÖZGÜR TUTSAK KOMÜ-
NÜ’NDE KİMLER KALABİLİR?

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
Faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm isteyen, zulme ve
sömürüye karşı çıktığı için tutsak
düşen insanlarımız, Özgür Tutsak
Komününde kalabilirler. 

Faşizm, kindardır. Bir dönem mü-
cadele içinde olup sonra düzene
dönen insanların, eğer varsa “ceza-
ları”nı görmezden gelmez. Nasıl olsa
düzene dönmüşler dokunmayayım
demez. Onları da tutuklayıp hapis-
hanelere getirerek, bu yanıyla da
halka gözdağı vermeye çalışır. Bu
durumda olan insanlardan, safları-
mızda kalmak için başvuranlar ol-
maktadır. Bu kişilerden düzen içindeki
yaşamlarında halka karşı suç işleme,
yozlaşma gibi durumları olmayanlar
Özgür Tutsak Komününde kalabilirler.
Bu kişiler, düzen içinde geçen ya-
şamlarının ne ve nasıl olduğunu ka-
nıtlamakla yükümlüdürler. Bu yü-
kümlülüğün gereğini yerine getirme-
yenler Özgür Tutsak Komünü’nde
kalamazlar. 

Bir başka örgütlenmenin insanı
iken, komünümüzde kalmak iste-
yenler olabilmektedir. Kendi komü-
nüyle hukukunu bitirmeden gelen
kimseyi komünümüze kabul etmeyiz.
Bizim komünümüzde kalmak isteyen
kişilerden, kendi komünlerinde ya-
şadıkları süreci aktarmasını ve bizimle
kalmak isteyişini gerekçelendirmesini
bekleriz. Aktarılanları devrimci ilke
ve kurallarımız ölçüsünde ikna edici
bulursak, Özgür Tutsak Komünü’ne
kabul ederiz.

İlke, değer ve kültürümüze uygun
davranmayan, uyarılara rağmen ve
bu yanlarıyla devam eden, direniş
çizgisine aykırı davranan ve  Özgür
Tutsak geleneğine zarar veren kişiler
komün’den atılır.Ancak, Özgür Tut-
sak Örgütlenmesine haber verilip
onay alınmadan, hiç kimse Özgür
Tutsak Komününden atılamaz.

4- ÖZGÜR TUTSAĞIN
DİRENİŞ ÇİZGİSİ NASILDIR? 

Tutsak düştük diye mücadele bit-
mez. Zulüm varsa direniş de olacaktır.
Bu yanıyla Özgür Tutsak, emperya-
lizm ve oligarşinin tecrit ve teslimiyet
saldırılarına karşı Kızıldere’nin direniş
çizgisi ve geleneğini somutlar.

Özgür Tutsak için hapishanelerde
yaşanan saldırı, baskı, tecrit, katliam,
işkence ve hak gaspı ile bunlara
karşı gerçekleştirilen direnişler, devrim
ile karşı-devrim arasındaki irade çar-
pışmasının doğrudan yansımasıdır. 

5- ÖZGÜR TUTSAĞIN
TEMEL GÖREVİ NEDİR? 
Özgür Tutsak Komünü’nün her

bir üyesinin temel görevi ve sorum-
luluğu, zulme karşı onuru savun-
maktadır. Dayatılan teslimiyete, tec-
rite, her türden saldırıya karşı omuz
omuza direnip üreterek, kendisini
ezdirmemektir. Geri kalan diğer her
şey, insanlarımızın gerçekliklerine
göre şekillenir. 

6- ÖZGÜR TUTSAK,
FAŞİST YARGI KARŞISINDA
NASIL DAVRANIR? 
Faşizmin yargısı, gayrı meşrudur.

Meşru olan vatanın bağımsızlığı için,
halkın sömürü ve zulümden kurtuluşu
için savaşmaktır. Bir avuç asalak
burjuvanın sömürü düzenine hizmet
eden faşist yargının karşısında olanca
meşruluğuyla haklılığını, onurunu
savunur. Mahkeme kürsülerini, ada-
letsizliği yargılamak için kullanarak
devrimin kürsüleri haline getirir.

7- ÖZGÜR TUTSAK,
NASIL YAŞAR?
Özgür tutsak, hapishaneleri, düş-

manın değirmeni olmaktan çıkarıp
Cephe’nin okulları, devrimin meşa-
lesinin hiç sönmediği mevziler haline
dönüştürmek için direnişi ve üretimi
esas alan bir yaşamı örgütler. Özgür
Tutsak, direnerek ve üreterek yaşar. 

8- ÖZGÜR TUTSAK,
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜNÜ
NASIL SÜRDÜRÜR?
Özgür Tutsak, her koşulda halk

için üreterek, kendisini ve yoldaşlarını
eğiterek ve feda ruhuyla direnerek
devrime yürüyen tutsaktır. 

ÖZGÜR TUTSAK TÜZÜĞÜ’NDEN...
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Halk güçlerini işbirlikçileştirme, itirafçılaştırma,
ajanlaştırma… yöntemleriyle güçten düşürme
politikası, sınıflar mücadelesinin tarihi kadar

eski bir politikadır. Egemenler, yıllardan beri uygula-
dıkları çok çeşitli baskıların, fiziki katliamların yanı
sıra gelişen devrimci hareketleri, ulusal kurtuluş sa-
vaşlarını bastırmak için işbirlikçileştirme silahını
devreye sokmuştur.

Bu halklara karşı kullanılan psikolojik savaşın da
bir parçasıdır. Egemenler, sadece tankla-topla, silahla
yürütülen bir savaşın tek başına sonuç alamayacağını
bilirler; tarihsel tecrübeleri de vardır bu konuda. O
nedenle silahlı savaşın yanısıra psikolojik savaşa da
önem vermek, olanak ve imkanlarını bu savaş içi se-
ferber etmekten kaçınmamışlardır.

Emperyalizmin her türlü askeri-teknolojik desteğini
alan işbirlikçi oligarşi de bu konuda oldukça “tecrübe”
sahibidir. Fakat, şunu da belirtmek gerekir; emperyalizm
ve oligarşi tüm teknik-askeri üstünlüğüne rağmen iş-
birlikçileştirme politikasında kısmi olarak “başarılar”
kazansa da, bir bütün olarak, halklar karşısında ba-
şarısız olmuştur. Gerçek budur. Fakat, bu tarihsel
gerçeğe rağmen, düşmanın bu politikasını ciddiyetle
ele almak ve bu saldırıyı etkisizleştirecek, boşa çıka-
racak yol ve yöntemler geliştirmeliyiz.

İnsanları İşbirlikçileştirerek, Halk İçine
Muhbirliği, İhbarcılığı Teşvik Ederek 
Ne Hedefliyorlar? 

Özet olarak ifade edersek; halk saflarında sürekli
bir korku, panik, güvensizlik ortamı yaratmak, “her
şeyi bilen, kadr-i mutlak devlet” imajını güçlendirmek,
devrimci önderleri, örgütleri karalamak, şaibe altında
bırakmaya çalışmak, zayıf unsurları, baskıyla, tehditle
işbirlikçileştirmek… Bu politikanın belli başlı hedefle-
rindendir.

Özellikle son yıllarda oligarşi bu politikadan sonuç
almak için, ciddi bir seferberlik içine girmiştir. Öyle ki;
devrimciler, örgütlü bir güç olduğu yoksul mahallelerinde
polis tek tek evleri gezmekte, halktan insanları işbir-
likçileştirmek için kurmayca çalışmaktadır.

Yine MİT medyanın da desteğiyle halk içinde muh-
birliği yaygınlaştırmak, meşrulaştırmak için çeşitli
kampanyalar düzenlemektedir. Hatta çocuklar için
“ihbar hattı” bile kurmuşlardır. “Halka açılacağız”,
“Şeffaf bir kurumuz” demagojileriyle MİT’in imajını
düzeltmeye, ihbarcılığı, muhbirliği, halk içinde meşru,
kabul edilebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Fakat,
muhbirliğin halk kültüründe yeri yoktur. Dolayısıyla
bu pisliği halkın içinde yaymaya çalışan “bir kurum”un
halkın gözünde deyim yerindeyse “beş kuruş değeri
yoktur”. İstedikleri kadar cilalamaya, süslemeye ça-
lışsınlar MİT halk için “it” olmaktan öteye geçemez. 

Kimsenin kimseye güvenmediği bir ortam yaratmaya
çalışıyorlar. Çünkü, böyle bir ortamda devrimci mü-
cadelenin, halkın birliğinin ve dayanışmasının gelişip
güçleneceğini çok iyi biliyorlar. Hainlik, işbirlikçilik
burjuvazinin kanında vardır. Halkın da böyle olmasını
istemektedirler. Bunu başarmak için de, özel olarak
halk kültürünü yok etmeyi, en azından içini boşaltıp
dejenere etmeyi hedeflemektedirler. 

İşbirlikçileştirme, Muhbirleştirme
Politikası Yozlaştırma Politikasından 
Bağımsız Değildir!

Değildir, çünkü: Her türlü ihanet yozlaşmanın ba-
taklığında boy verip gelişmektedir. Halkın kültüründe
ihbarcılığın, muhbirliğin, işbirlikçiliğin yeri yoktur. En
basit haliyle, “evden eve laf taşıma” bile, halkın kültü-
ründe mahkum edilen şeylerdir. Yine “sır saklamak”
değer verilen bir erdem olarak kabul edilir. Laf
taşıyanlar, hak tarafından sevilmezler. Oligarşi, bu
halk gerçekliğinde işbirlikçiliği yaygınlaştıracak zemini
bulamıyor. Ve tam da bu nedenle yozlaşmanın önünü
açarak, halk kültürünün içini boşaltmaya, yok etmeye
çalışıyorlar. 

Halk, “komşu komşunun külüne muhtaçtır” diyor.
Onlar, “komşuyu ihbar et” diyorlar. Halk, “ser ver sır
verme” diyor, onlar, “sen kendini düşün, sat arkadaşını”
diyorlar. Gerekirse ev, iş, para… teklif ediyorlar. Çok
normal, çünkü, onlar alınıp satılacak bir “mal” olarak
görüyorlar halkımızı. Ama öyle olmadığını da, her se-
ferinde görüyorlar.

Halkımız onların vaatlerine itibar etmiyor. Binlerce
insanın yaşadığı mahallelerde birkaç soysuzu bulup,
onların üzerinden bütün bir halka gözdağı vermeye
çalışıyorlar. Sonuç olarak; halk kültürü, oligarşinin iş-
birlikçileştirme, muhbirleştirme politikasının önünde
ciddi bir engel teşkil ediyor. Egemenler de, bu engeli
kaldırmak için, bilinçli ve iradi bir şekilde yozlaşmanın
önünü açıyorlar. 

Sol’daki Çarpıklıklar… İhanete İhanet,
Haine Hain Diyemeyen Sol 

Burjuvazi tarihsel ve ideolojik olarak sınıf kiniyle
hareket eder. Kendi düzenine başkaldıranı hiç ama
hiç unutmazlar. Gerektiğinde bütün olanaklarını, im-
kanlarını seferber eder ve intikamını alır. Kısacası
burjuvazi, “ihaneti” asla unutmaz ve affetmez. Böyle
bir düşman gerçekliğimiz var. Açıktır ki, böyle bir
düşman karşısında, zaten kazanmak istiyorsak, düş-
mandan kat be kat bir kinle, netliğe ve hiçbir ihaneti
unutmayacak güçlü bir hafızaya sahip olmamız şart-
tır.

OLİGARŞİNİN İŞBİRLİKÇİLEŞTİRME, MUHBİRLEŞTİRME POLİTİKASI
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Bütün bunlar, ihaneti unutmamakta, mahkum et-
mekte ve hesap sormakta ifadesini bulur. Bu bir tercih
değil, sınıflar mücadelesinin dayattığı bir zorunluluktur.
Bu savaşta, Mahir Çayan’ın ifadesiyle “El titremesine
yer yoktur”. Ve ihanet edene tek kelimeyle hain denir. 

Gerçek böyledir, ancak ülkemiz solunda bunun
tersi bir anlayış da hakim olabilmiştir. Elbette, diren-
memenin, savaş gerçekliğinden kopuşun, burjuvazinin
ideolojik saldırılarından etkilenmenin bir sonucudur
bu. Devrimci Sol’da yaşanan darbe ihanetinde, Büyük
Ölüm Orucu Direnişi sürecinde bu anlayış net olarak
ortaya çıkmıştır.

Solun neredeyse tamamı, darbeci-kontra çetesini
sahiplenmiş, ya da ihanet karşısında sessiz-tavırsız
kalmıştır. Yine büyük ölüm orucu direnişi sürecinde
hainleri sahiplenmiş, koruyup kollamışlardır. Sol
ihanete ihanet, haine hain diyememiştir. Bu çürüme
sadece sahiplerine değil, bir bütün olarak mücadeleye
zararlar vermektedir. İşbirlikçiliği, ihaneti açıkça
mahkum etmeyen sol, bütün bunların meşru görül-
mesine de zemin sunmuştur. 

Oligarşinin İşbirlikçileştirme,
Muhbirleştirme Politikası Karşısında 
Biz Ne Yapacağız?
Önlemlerimiz Ne Olacak? 

Bu çok yönlü saldırıya karşı, çok yönlü tedbirler
almak, bu saldırıyı etkisizleştirecek, boşa çıkaracak
politikalar üretmemiz gerekmektedir. Şurası çok açıktır,
saflarımıza her gün yeni insanlar katılıyor. Biz her
yeni gelen insana “Acaba işbirlikçi midir, muhbir
midir?” gözüyle bakamayız. Bu, giderek bir paranoya
hali yaratır ve yine düşmanın politikasına hizmet
eder. Öyleyse ne yapacağız? 

Birincisi; devrimci yaşamı, ilkelerimizi, disiplinimizi
içselleştirecek ve bütün insanlarımıza, sempatizan-
larımıza, taraftarlarımıza kavratacağız. Bizim yaşamımız
da, ilkelerimiz de çok net ve köşelidir. Bu netliğe uy-
mayacak her hareket ve davranış anında fark edilir.
Bu da bizim için bir avantajdır. Düşman, karanlık,
puslu havayı çok sever. İlkesizliklerin, belirsizliklerin
olduğu yerde düşmanın işi kolaylaşır. Örneğin,  “KCK
operasyonları”nda bunu net olarak görmüş olduk.
Bizzat BDP yöneticileri, halka zarar veren eylemlerin
“istihbaratın işi” olduğunu ifade eden açıklamalar
yaptılar. Eylemde ilkesizliğin, belirsizliğin nelere yol
açtığını görmek açısından önemli bir örnektir bu.
Bizim eylem anlayışımız da, yaşamımız da nettir.
Hiçbir belirsizliğe yer yoktur. Bu netliği bütün insanla-
rımıza kavratmalı, boşlukta hiçbir şey bırakmamalıyız. 

İkincisi; insanlarımızı iyi tanımaktır. İnsanlarımızı
iyi tanımak, tek tek her birinin sorunlarına, yaşamlarına,
zaaflarına vakıf olmaktır. Bu, bütün insanlarımız için
geçerlidir. Peki, biz tek tek vakıf olmadığımızda ne
olur? Çok açıktır ki, bizim bıraktığımız boşluğu düşman
sonuna kadar kullanır. Örneğin; polisin aile içinde ya-

şanan sorunları, işyerinde yaşananları kullanıp, in-
sanlarımıza işbirlikçiliği dayattığını pek çok kez gör-
müşüzdür veya duymuşuzdur.

Yine tek tek insanlarımızın zaafları ve eksiklikleri
de, düşmana açık kapılar bırakır. Örgütlenmemizi bir
zincire benzetirsek, düşman “zincir”deki en zayıf
halkayı bulmaya çalışır. Ona bu fırsatı vermemeliyiz.
İnsanlarımızın zaaflarını, eksikliklerini düşmandan
önce görmeli, önlemler almalıyız. Bütün yoldaşlarımızla,
taraftarlarımızla, halkımızla… Dayı’nın ifade ettiği
gibi; “koparılamaz sapasağlam bir zincir” olmalıyız. 

Üçüncüsü; tek tek yoldaşlarımızı, taraftarlarımızı
düşmanın bu politikalarıyla ilgili eğitmemiz gerekiyor.
Örneğin yaş grubundan, her kesimden insanlarımızla
eğitim grupları oluşturabiliriz. Bugün karşımıza çıkan
olgu, gözaltında ifade vermek şeklinde oluyor. Özellikle
genç-tecrübesiz insanlarımız hedef seçiliyor. Hak,
hukuk, yasalar bir kenara bırakılıyor. İnsanlarımız
kaçırılıp tehdit ediliyor ve yüzlerce insan hakkında
“ifade” alınıyor. 

Mesela; bildiri dağıtımında aldıkları genç bir insanı
“seni 20 yıl yatırırım” tehditleriyle ifade vermeye zor-
luyorlar. Bundan kısmi olarak sonuç da alıyorlar. Bu
sonuç genç insanlarımızın sadece o anlık korku ve
kaygılarıyla açıklanamaz. Bilgisizlik-eğitimsizlik de
var burada. O genç insanlarımız, bilgisizliğinin de so-
nucunda gerçekten 20 yıl hapishanede kalacağına
inanıyor ve ifade veriyor. Bu durumu ancak ve ancak
eğitimle ortadan kaldırabiliriz. Devrimciliğin meşrulu-
ğunu, haklılığını kavratmanın yanı sıra, gözaltı tavrını,
hukuki anlamda haklarını vb. bilgileri içeren bir eğitim
programımız da olmalıdır. 

Dördüncüsü; halk kültürünü büyütmeliyiz. Bu po-
litikayı boşa çıkaracak silahlarımızdan birisidir. Halk
içinde birliği, dayanışmayı büyütmeliyiz. Düğününde,
cenazesinde birlikte olan, komşusu açken tok yatmayan
bir halk, oligarşinin işbirlikçileştirme politikaları karşısında
güçlü bir barikattır. Daha da güçlendirmeliyiz bu
barikatı. Halk kültüründe “laf taşımak”, ihanet etmek
suçtur. Bu suçu işleyenleri halk kendi içinde tecrit
eder, yaşam hakkı tanımaz. Bu yaptırım, halk içinde
doğallığında gelişir. Gözaltında ifade verene kimse
selam vermez mesela. Bu yaptırım gücünü daha da
iradileştirdiğimizde, en ufak bir olumsuzluk bile halk
içinde kabul edilmeyecektir. 

“…Bu adam sattı arkadaşını
Sattı altın bir tepside arkadaşlarının kanlı,
kesik başını 
Bu adamın ayaklarında dolaşıyor korku.
Gölgesi gibi. 
Karanlık bir su gibi yatıyor bu adam 
Güneş batınca her akşam,
kaldırımlarda karısının donunu sürükleyerek 
Parmaklarının ucuna basıp yürüyerek
size doğru yaklaşan odur. 
Siz tanıyın onu kalıbının boynundaki
sallayarak seslenen melun çıngırağından 
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Ve bilin ki onu döküyor parça parça
cüzzam illeti ruhunun etini. 
Bu adam açtır. Açtır ama, 
Kaybetti bu adamda kudretli ve
büyük açlık bile kudsiyetini 
A dostlar, bu adam güneş batınca
bir akşam sattı arkadaşlarını. 
Sattı altın bir tepside arkadaşlarının kanlı,
kesik başını. 

Evet, bir işbirlikçinin, hainin “yaşamı” tam da Na-
zım’ın tarif ettiği gibidir. Savaşanları satanlar, arkadan
hançerleyenler, burjuvazinin bataklığında rezilce bir
yaşama mahkum olurlar. Her türlü baskıya, tehditlere
rağmen, örgütünü koruyup kollayan, her türlü vaadi

elinin tersiyle iten insanlar ise, en yüksek onur ve
mutluluğun sahibi olurlar. Bu gerçekliği yoldaşlarımıza,
taraftarlarımıza ve bütün halkımıza kavratmalıyız. İş-
birlikçiliğin sonu, kirli bir mendil gibi kenara atılmaktır.
İşbirlikçililiği kabul etmemekse en büyük onurdur. 

Yapacağımız açıktır; işbirlikçiliğin, ihanetin, alçak-
lığın… beslendiği yozlaşma bataklığını kurutacağız.
Halk kültürümüzü, temizliği ile, devrimci uyanıklığımızın,
ilkelerimizin, kurallarımızın, disiplinimizin gücünü bir-
leştirmek, düşmanın her türlü askeri, teknik üstünlüğüne
rağmen bir tek insanımızı bile koparamayacakları
güçlü bir zincir olacağız. Başka da yolu yoktur. 

Ali Osman Köse

05.12.2018, Sevgili ... Merhaba,
Özlemle, Leylalar’ın, İbililer’in sıcaklığı,
umudumuzun coşkusuyla sımsıkı kucaklı-

yorum. Nasılsın? Bizler gayet iyiyiz. F Tipleri’nin
malum halleri ve sorunlarıyla uğraşıyor bir yandan
da yaşamımızı örgütlüyoruz.

Naciyeler’den söz etmişsin. Fotoğrafta mutlu ol-
duğunu söylemişsin. Evet, olması gereken yerde
olmanın mutluluğudur. O mutluluğu tüm ülkeye
yaymaktı istekleri ama olmadı, şimdilik… Anılarına
bağlı kalacak, layık olacağız! O mutluluğun boşuna
olmadığını göstermek boynumuzun borcudur.

Tutsaklığım 2016 Ekim’inde başladı. Önce Silivri,
birkaç ay sonra da buraya sürgün edildik. Dava ise
epey ilerledi ve sonuçlanma aşamasına geldi. Vey-
sel’le ikimiz yargılanıyoruz bu dosyada. Yöneticilikten
açmışlardı. Ağustos’ta mütalaa verdi savcı, bu kez
üyeliğe düşürmüş ve ikişer üçer üyelik istemiş.
Dosya tahmin edeceğin gibi bomboş. 

Ama bunun bir önemi de yok ülkemizde, biliyorsun.
Ve biz sadece iki duruşmaya gidebildik. Sonra-
sında hep elektronik bağlanma (Segbis) dayattılar,
kabul etmedik. Mütalaadan sonra da mahkeme
bize bir “ültimatom” çekip Segbis ile mahkemeye
katılmazsanız karar vereceğim dedi. Biz de karşı
“ültimatom”la  cevapladık. Segbis’i kabul etmeye-
ceğimizi, verecekleri kararın tarih önünde bir hükmü
olmayacağını vs. söyledik. Kasım’da yaptıkları du-
ruşmada bizi sonraki mahkemeye (15 Şubat’ta) ça-
ğırdıklarını tebliğ ettiler. Büyük olasılık o zaman
karar verecekler.

Burada on kişiyiz; ama yedi hücreye bölünmüş
durumdayız… Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Dire-
nişimizi duymuşsundur. Burada da dergimizi ver-
mediklerinden direnişi biraz daha boyutlandırmıştık.
İdare sorunu çözmek yerine misillemeci yaklaştı.
Telefonda tekmil dayattılar sonra bir ara havalan-
dırmaların kapıları kapatıldı vs. Öyle olunca haliyle
direniş de daha boyutlandı. Havalandırma çok sür-
medi ama diğerleri 1,5 yıl oldu.

En son telefonda isim söyleyin onu çözelim siz
de direnişi bırakın dediler çocuk kandırır gibi. Dergi
önceliğiyle başlamış bir direnişin o konuda adım
atılmadan çözülmeyeceği açık ve biz de zaten
bunu söyledik kendilerine. Esas sorunları bize zafer
kazandık dedirtmemek… Oysa direnişimizin devam
ettiği her gün onların değil bizim kazanım hanemize
yazılacak, yazılıyor. Velhasıl direnişe karşı başvurulan
bir yöntemde bizi bölüp dağıtmak oldu-oluyor…
Sizin Tekirdağ’a sürgününüzdeki halin benzeri desem
kafanda canlandırırsın.

Ben Ayberk’le kalıyorum… Dolmabahçe baskı-
nından ağırlaştırılmış verdiler ona da. Bu hafta avu-
katlarımızın duruşmaları var…Oldukça saldırgan
bir tavır sergilendiğini öğrendik gazetelerden. Siz
günlük bilgi alabiliyorsunuzdur. Boş bulunup tahliye
etmenin acısını saldırganlıkla çıkarmaya çalışıyorlar.
Karşılarında hazırola geçmeyen, korkup sinmeyenleri
gördükçe hazımsızlıkları artıyor. Artsın! Daha da
artacak ve elbet bizim de günümüz gelecek!

Metin Yavuz
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En sevdiğim yoldur patika halbuki!... Fakat
ben donuk, ruhsuz, sert mi sert, gri bir betonun
üzerinde yürüyorum. Yürüyorum, on adım

atıyorum ve geri dönüyorum. Sonra on adım daha atı-
yorum ve yine geri dönüyorum. Bu böyle sürüyor ve
ben düşüncelere dalıyorum. Daldıkça da ilk başta si-
nirleniyorum. Aklıma olduk olmadık bir sürü şey hücum
ediyor. Adımlarım hızlanıyor ben sinirlendikçe. Düşünme
hızıma ayarlanıyor adımlarımın hızı, sayamıyorum
artık. Sonra, ne zaman kaç kere geri döndüğümü de
hepten unutuyorum.

Gözaltına alınışımı hatırlıyorum, sonra tutuklanıyorum.
Bİr sürü insanlık onuruna aykırı uygulama... Direniş...
Ve yorgun argın, tek kişilik hücrede yataktayım. Biraz
dinleneyim diye geçiriyorum aklımdan, ama aklıma
musallat olmuş düşünceler izin vermiyor bir türlü. Dü-
şünce içinde düşünceye dalıyorum. Ne düşünüyordum
yatarken? Uyuyamıyordum, kalkamıyordum da yor-
gunluktan, ama düşünüyordum sürekli. Ne düşünü-
yordum acaba? Dostlarım, yoldaşlarım ne yapıyordur
şu an dışarıda diye mi düşünüyordum? Öyle olmalıydı.
Çünkü yüzümde tebessüm oluşuyordu ara ara, fark
ediyordum.

3. gün geçiyor ve ben bir parça kuru ekmek dahi
yemiyorum. Başgardiyanın tavrı geliyor aklıma birden.
Deliriyorum yine. “Duygusal davranıyorsun, seni 3 gün
sonra arkadaşlarının yanına alacağım.” diyordu, daha
1 saat önce işkence yapanların başındaki bu adam.
“Güvenmiyorum sana” diyordum suratına. Dönüyorum,
kendi kendime de; “Söz ağızdan bir kere çıktı” diyorum,
“yoldaşlarımın yanına gidene kadar hiçbir şey yeme-
yeceğim.” Sonra birden gülüyorum kahkahalarla. “Ka-
radenizli inadı işte” diyorum. Sonra “yanlış!” diyorum,
düzeltiyorum kendi kendimi, “Bu işin Karadenizlilikle
alakası yok, sosyalistiz biz; dediğimizi yapıyor, yaptığımızı
savunuyoruz.” Bütün bunları düşünüp keyiflenirken,
keyfimi bir kat daha arttıracak bir haber geliyor. Gardiyan
mazgalı açıp; “Hazırlan! Seni arkadaşlarının yanına
alıyoruz.” diyor. “Hazırım ben” diyorum hemen. Hiç
yerleşmemiştim ki zaten. Karar almıştım kendi kendime,
yerleşmeyeceğim buraya diye. Yatağın, yastığın kılıflarını
bile geçirmemiştim de yüzsüz döşekte yatmıştım 3
gün boyunca. Hızla geçen saatler içerisinde arkadaş-
larımın yanına yerleşmiş buldum kendimi.

Düşüncelerim, düşüncelerimi kovalıyor zihnimde.
Sonra, çıkıyorum yaşadıklarımı düşünmekten. Volta
atmakta olduğum zeminin üzerinde, yağmur suyunun
oluşturduğu yer yer beliren yosunumsu yeşillikler
takılıyor gözüme. Havalandırmadaki detayları incelemeye
başlıyorum. Duvarın zeminle birleştiği yerde bir sıra
fayans, fayansın üzerinde yalap-şap yer serilmiş be-
tondan sıçrayan malzemelerin çizdiği resim bir eşek
arısını andırıyor. Biraz durup iyice baktıktan sonra
devam ediyorum voltaya. Volta atarken topallıyormuş
gibi hissediyorum birden. Dikkatimi adımlarıma odaklı-
yorum.

Havalandırmanın ortasına doğru geldikçe tek bacağım

diğerinden kısaymış gibi sendeliyorum. Sonra fark edi-
yorum, sorun benim bacaklarımda değil. Yere atılan
betona, zeminde toplanan suyun havalandırmanın tam
ortasındaki logara gitmesi için, dört köşeden muhteşem(!)
bir eğim verilmiş. İçimden “eğimin dikliği neredeyse
bizi bile logara sürükleyecek” diye geçirerek gülüyorum
kendi kendime.

Uzaklardan bir ses yankılanıyor. Faruk; “S-lo-gan
ar-ka-daş-lar” diye bağırarak slogan saatinin geldiğini
hatırlatıyor ve bizi slogana çağırıyor. Önce o gür sesiyle
Faruk haykırıyor: “Soh-bet Hak-kı-mız En-gel-le-ne-
mez”, sonra Silivri Özgür Tutsakları olarak hep beraber
tekrarlıyoruz. Her birini iki defa. Sloganlar peş peşe
atılıyor; “Kitap-Yayın Hakkımız Engellenemez”, “Tel
Kafesler, Kameralar Kaldırılsın”, “Direne Direne
Kazanacağız”. Sonra inanılmaz bir gürültü başlıyor.
Biz de kendi hücremizin kapısını dövmeye başlıyoruz.
Direnişten haberim olmadan burada olsaydım, “hapis-
hanede isyan çıktı” diye düşünürdüm herhalde. 2
dakika süren kapı dövme eylemi tamamlanıyor.

Herkes işine geri dönüyor; Mahmut gazetesini oku-
maya, Olgun kitabının başına, bense yarım kalan dü-
şüncelerime, yani voltama. Derken, bir ses duyuyorum,
biri beni çağırıyor. Çok geçmeden tanıyorum bu sesi.
Bu ses, karşımdaki hücreden geliyor. Vahap’ın sesi.
Üniversite’den tanıyorum Vahap’ı, hukuğumuz uzun
yıllara dayanıyor. Hemen koşuyorum kapı altına. “Na-
sıl-sın, ne ya-pı-yor-sun?” diye sesleniyor. Ben ise “İ-
yi-yim Va-hap. Vol-ta a-tı-yo-rum. Sen na-sıl-sın?” di-
yorum. Biraz sohbet ediyoruz. Sonra “Raşit abi ‘volta’
için ne diyor, biliyor musun?” diye soruyor. Ben de me-
rakla soruyorum; “Ne diyor?” diye. “VOLTA İSYANDIR!”
diye sesleniyor. İlk etapta anlam veremiyorum, ama
gülümsüyorum. Sonra bir ses daha geliyor; “Volta
cezanın törpüsüdür.” diye sesleniyor Vahap’ın yan ta-
rafındaki hücreden Aykut. Tatar Ramazan canlanıyor
gözümüzde, hep beraber kahkahalarlar gülüşüyoruz.
Evet, “Volta İsyandır!” Raşit abi haklı.

Lenin, Marks’ın kapitalizmin iki sırrını çözdüğünü
söylüyordu, anımsarsınız. Birincisi; insanın elinin
emeğini çalarak emek sömürüsünü gerçekleştirdiği,
ikincisi ise; aklının ürününü çalarak aptallaştırdığı,
yabancılaştırdığıydı. Birincisi kaba bir sömürüyü,
ikincisi ise derinlemesine sömürüyü işaret ediyordu.
Aklımızın ürününü çaldırmamak, aptallaşmamak için
sürekli düşünmeli, üretmeliydik. Bu düzen insanı dü-
şüncelerinden soyutlamak, insanı insansızlaştırmak
istiyor. Halbuki insanı insan yapan düşünebilme kabiliyeti,
değil mi? Her şey ama her şey, tarih bile düşünme ile
başlıyor. İşte bu yüzden tecrite karşı insan olarak kala-
bilme mücadelemiz, yani isyanımız; “volta” ile başlıyor
buralarda.

Ve her bir zaferimiz volta ile taçlanıyor yine...

* NOT: Kişiler gerçek, isimler uydurmadır.
Halkın Tutsak Mimarlarından Cem Dursun

TUTSAK BİR MİMARIN ANILARI: VOLTA İSYANDIR!


