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FAŞİST POLİTİKALARINIZI DHKP-C'NİN 
BASKISINDAN KURTARAMAZSINIZ!

FAŞİST DÜZENİNİZİN YERİNE HALKIN KENDİ 
İKTİDARINI KURMASINI DA 

ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ !

NURİYE GÜLMEN’İN BABASI ŞABAN GÜLMEN:
“Evime gelerek çocuğumun açlık grevini sonlandırması için beni ve ailemi
öne sürdüler. Emniyet güçleri yakınlarıma, kardeşlerime mantık dışı, insanlık
dışı söylemlerde bulundu.Tehdit edildik. Evlerin yakılacağını ve taşlanacağını
söylediler.” 

Faşist AKP’nin Tehditleri Ancak Hırsız, Halk Düşmanı Belediye Başkanlarını,
Bürokratlarını Sindirir. Nuriyeler, Semihler... Boğazlarından Bir Tek  Haram
Lokma Geçmeyenler, Alınteriyle, Emeğiyle Yaşayanlardır Onlar... 
Onurdan Başka Yükleri, Emekten Başka Sermayeleri, Direnişten Başka
Güçleri Yoktur. ONLARIN AİLELERİ DE ER YA DA GEÇ DİRENEN EVLATLARININ
YANINDA, ONURUN VE DİRENİŞİN SAFLARINDA YER ALIRLAR.

Haklılıkları ve Meşruluklarıyla Direnenleri, 
DİRENİŞİ SAHİPLENENLERİ

Hiçbir Faşist Baskı Sindiremez, Geriletemez!
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ZULME DİRENDİĞİ İÇİN HER GÜN YENİ BİR BEDEL ÖDETTİRİYORLAR!
YOLDAŞLARI HER GÜN İKİ KEZ GÖZALTINA ALINIYOR,
AİLESİ TAŞLANMAKLA, YANGINLA TEHDİT EDİLİYOR,

YAŞAMSAL İHTİYAÇLARI İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR,
DURUŞMAYA İRADESİ DIŞINDA GÖTÜRÜLMÜYOR, MAHKEMEYE KATILMADIĞI İÇİN TAHLİYE EDİLMİYOR,

MESLEĞİNDE HALKTAN YANA OLMAYI TERCİH ETTİĞİ İÇİN İŞTEN ATILIYOR, İŞE İADE EDİLMİYOR,
NURİYE’NİN MÜCADELESİ, BİZİM HAYAT KARARIMIZDIR!

HAYATIMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 17 KASIM’DA SİNCAN’DA BULUŞALIM!

-Emperyalizmden güç alan düşmanımız iktidar bilinciyle
hareket eder. Hiçbir politikası rastgele değildir.

1980 darbesinden günümüze kadar izlenen siyaset ve
uygulanan taktik hep bir ideolojinin yansımasıdır.

1980'le yükselen faşizm devrimci harekete darbe vururken
kitleleri korkutmak amacındadır. Bu korku ilerleyen yıllarda

faili meçhullerle devam etti. Halkın gün geçtikçe
yoksullaşmasına karşı kimsenin öncülük etmesini istemez.

Egemenler sömürülerini büyütürken, yer altı-yer üstü
kaynakları toprakları satarken kimsenin karşısına çıkmasını

istemez. Karşısına çıkanları ise infaz, katliam, işkence ve
kaybetme ile sindirmeye çalışır.
Bu politikaları sistemli yürütür.

-Devrimci hareket ne pahasına olursa olsun iktidarı eline
geçirmek, sosyalizme açılacak halk iktidarını kurmak için

savaşıyor. Bu savaşı biz kazanacağız. 
Bunun içinde bize saldıran, kin ve öfkeyle cesetlerimize

yüzlerce kurşun sıkandan, işkence yapandan
daha fazla sınıf kinine sahip olmalıyız.

-Sınıf kinimiz hiçbir zaman ilkel öç alma duygusu değildir.
Temelinde sosyalist bilinç, devrimci inanç, halka karşı

duyduğumuz gerçek sevgi yatar. İşkencehanede, kuşatma
altında, çatışmada iradeyi çelikleştiren, düşmanı yenilgiye

uğratan da sosyalizm davasına bağlılıktır, sınıf kinidir. 
-Bu bilinçle bulunduğumuz her alanı bir savaş mevzisi olarak
görmeliyiz. Her alan ve birimde devrimi ve devrimci şiddetin
gereklerini düşünmeliyiz. Halkın bilincini ve kendi bilincimizi

düşmana yönlendirmeliyiz. Her birim ve alanımız devrim
iddiamızı, halkımıza verdiğimiz sözü unutmamalıdır.
Ki bu devrimci şiddetin tüm ihtiyaçlarını tamamlar. 



ii ç i n d e k i l e r
21 1900’lerden 2000’lere

Kurtuluş Savaşımız: Sütçü
İmam... Maraş’ta ilk kurşun

23 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: Faşizmin
gözlerindeki korkuyu
büyüteceğiz!

24 Halk Meclisleri:
Mahallelerdeki sorunları biz
çözmeliyiz!

26 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Anadolu’da
milisler

28 Halkın Mühendis Mimarları:
Sadece İstanbul’a değil, tüm
ülkeye ihanet eden AKP
faşizminin yalanlarına
kanmayacağız!

30 Sorunlar-Çözümler

31 Halkın Sanatçıları: Sürekli
faşizm - sürekli üretim

33 Sloganlarımız-Geleneklerimiz:

34 Sendika ağalığının, patron
sendikacılığının geldiği nokta
soysuzlaşmadır!

36 Yugoslavyalı bir devrimciden
Cepheliler’e mektup

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Faşizmin temsilcisi YÖK’e
karşı demokratik lise ve
üniversite mücadelesi, iktidar
mücadelesidir 

10 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcilik beyni
silahlandırmaktır

11 Biz Diyoruz ki: Politika

Üretmek, Siyaset Yapmak,
Devrimci İnisiyatifi
Büyütmektir

12 Zehirde Şifa Kahpede Vefa
Yoktur: Dünden bugüne
ibret olsun diye hainlerin
laneti, ufuk olsun diye
kahramanların destanları
ulaşır... Dersim’de Rayber
lanetli ihanetin adıdır artık 

14 Halkın Hukuk Bürosu:
“Büyükada davası” ve
faşizmin bitmeyen “bağımsız
yargı” masalları

17 Kökleri halkın içinde 30 yıllık

bir gelenek: HHB 6. bölüm

4 AKP’nin İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu; “...siyaseti de DHKP-
C’nin baskısından
kurtaracağımızı ifade etmek
istiyorum. Bu kadar açık ve
net.” DHKP-C’yi hesaba
katmadan politika
yapamazsınız!Faşist
politikalarınızı DHKP-C’nin
baskısından kurtaramazsınız! 

DİRENMEK HALKIN EN 
DOĞAL VE TARİHSEL HAKKIDIR

38 Liseliyiz Biz: Emperyalizmin
yaratmak istediği gençliğin
karşısında biz varız!

39 Devrimci İşçi Hareketi: İşçinin,
emekçinin gündeminde ne varsa
DİH’in de gündeminde o vardır

40 Kamu Emekçileri Cephesi:
Direnişin zaferi için iki katı
emekle çalışmalıyız

41 Anadolu’da haber-yorum

42 Anti-Emperyalist Cephe’den haber-
yorum

43 Halkın sanatçılarına - halkın
avukatlarına özgürlük

44 Yeni İnsan: Mekanik 
olmayan insandır

45 Sanatımızın karşısına yine “devlet
geldi”, devrim ise bir kez gelecek... 

47 Armutlu Kentsel Dönüşüme Karşı
Halk Komisyonu’ndan, Bakan
Özhaseki’nin açıklamalarına cevap

50 Devrimci tutsaklar sürgün sevklerle,
işkencelerle, katliamlarla teslim
alınamaz!

51 Nuriye Gülmen’i yalnız
bırakmayacağız!

52 Avrupa’da Yürüyüş

54 Avrupa’daki Biz: Bir araya gelirsek
sorunlar çözülür!

56 Yitirdiklerimiz

58 Mesude anamızı sonsuzluğa uğurladık

Mehmet Amcamız,
Küçükarmutlu da, 
Feridun Osmanağaoğlu 
Numune Hastanesi önünde
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0537 815 38 09
ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM



AKP'nin bir faşist katil, bir halk düş-
manı kimliğiyle kendini gösteren İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu diyor ki; 

"DHKP/C denilen bir örgüt var. Sav-
cıları öldüren, milletvekillerini tehdit
eden, ona yön veren, yol veren bir örgüt
var. Bu örgüt, Türkiye'de bir taraftan her-
kesi tehdit etmeye çalışıyor ve avukatlar
üzerinden bu örgütü yönetiyor, gerekli
bütün altyapısını ve iletişimini kuruyor.
Bu, tespit edildi, yargıya verildi, yargı da
tutukladı. Bu kadar basit. DHKP-C'yle
ilgili biz, gerekli bütün güvenlik adımla-
rının tamamını atıyoruz ve atmaya devam
edeceğiz. Bu konuda siyaseti de DHKP-
C'nin baskısından kurtaracağımızı ifade
etmek istiyorum. Bu kadar açık ve net."
(19 Ekim 2017- TBMM Genel Kurulu) 

Konu yine Nuriye ve Semih'in açlık
grevi direnişleridir. TBMM Genel Kuru-
lu'nda görüşme konusu, "Nüfus Hizmetleri
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ama
burada da AKP iktidarının karşısına Nuriye
ve Semih'in direnişleri çıkıyor. AKP ikti-
darı bu direnişten kaçamıyor. Milletve-
killerinin direnişi sorması üzerine, Soysuz
Süleyman demagojiye başvuruyor. 

"Bunlar, hastaneye götürülmek istendi,
direniş sergilendi. 'Ben hastaneye gitmem.'

dendi. Tedavi edilmek istendi. 'Ben tedavi
ettirilmek istemiyorum.' dendi. Sürekli,
'Hayati tehlikesi var.' dendi. Doktorlar,
'Haydi biz sizi götürüyoruz.' dediğinde,
'Ben kitap okuyorum, gitmek istemiyorum.'
dendi. Bana lütfen birisi bunu izah etsin."
diyor. Bu demagojilerle sorunu geçiştir-
meyi başaramıyor. Çünkü, Nuriye ve Se-
mih'in direnişleri AKP iktidarını köşeye
sıkıştırıyor, kaçacak yer bırakmıyor. 

Ve tabi yine faşizm her köşeye sıkış-
tığında olduğu gibi bu direnişin altında
da Cephe’yi arıyor.

Faşizm Nerede Direniş Varsa
Cephe’yi Görüyor
Faşizm Nerede Direnen İnsan
Varsa, Cepheli Görüyor
Faşizm Nerede Halka 
Saldırsa, Cephe’yi Suçluyor

Soma’nın altında Cephe var.
Siirt’te göçük oldu, altında Cephe var.
Nuriye ve Semih direndi , altında Cep-

he var.
Halk nerede direnişe geçse, AKP nerede

halkın öfkesini baskıyla denetim altına
alamasa, nerede kendi sonunu görse, ne-
rede faşist yüzü açığa çıksa CEPHE de-
meye başlıyor…

AAKP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 
"...siyaseti de DHKP-C'nin baskısından 
kurtaracağımızı ifade etmek istiyorum. 

Bu kadar açık ve net."
(19 Ekim 2017‐ TBMM Genel Kurulu) 

DHKP-C'Yİ HESABA KATMADAN 
POLİTİKA YAPAMAZSINIZ!

FAŞİST POLİTİKALARINIZI DHKP-C'NİN
BASKISINDAN KURTARAMAZSINIZ!

FAŞİST DÜZENİNİZİN YERİNE HALKIN 
İKTİDARININ ALMASINI DA 
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!

Faşizmin hiçbir saldırısı ce-
vapsız bırakılmadı, faşizmin,
emperyalizmin devrimci müca-
deleye, halka karşı hiçbir poli-
tikası karşısında halk ve dev-
rimciler politikasız bırakılmadı.
Bunun sonucu olarak, devrimci
mücadele faşizmin, emperyaliz-
min saldırıları karşısında yo-
lundan sapmadı, etkisizleştiri-
lemedi. Faşizm ve emperyalizm
politika geliştirip, uygularken,
karşısında direnmeyen, teslim
alınmış, suskun, sinmiş bir halk
göremedi. Dikensiz gül bahçe-
sinde gibi hareket edemedi. Her
politikasında devrimci hareketi,
Parti-Cephe'yi hesap etmek zo-
rundaydı. 

Silahların gücüne tapanlar,
devrimci politika belirleyemez-
ler. Silahların gücüne tapanlar,
halkın gücüne değil, haklılık ve
meşruluğun gücüne değil, en
büyük silahlara sahip olan em-
peryalizmin gücüne inanırlar.
Emperyalizmin yenilmezliği teo-
rileri böyle geliştiriliyor. Kürt
milliyetçi hareketine, emperya-
lizmin desteğini almadan iktidar
mücadelesi yürütemeyeceğini
düşündüren de, emperyalizmin
hakim olduğu dünyada bağımsız
bir devlet olamayacağını düşün-
düren ve emperyalizmin icaze-
tine ve işbirlikçiliğe götüren de
ideolojisidir.

FAŞİST POLİTİKALARINIZI4



Defalarca söylediği yalanın altında
kalsa da, defalarca tek bir kanıt bula-
mamış olsa da yine Nuriye ve Semih’i
Cephe ile ilişkilendirmeye çalışıyor.

Çünkü, direnişi kırmak için sal-
dırdılar, olmadı. 

Nuriye ve Semih'i gözaltına aldılar,
tutukladılar olmadı. 

Direnişi kırmak için, terör dema-
gojisine sarıldılar, bunun için özel
olarak kitap yazıp yayınladılar, olmadı.
Direnişin sahiplenilmesini terör de-
magojisi ile de engelleyemediler. Halkı
susturmayı, sindirmeyi ve direnişi et-
kisizleştirmeyi başaramadılar. 

Her yapılan eyleme saldırdılar,
gözaltılar yaptılar, işkenceler yaptılar,
yüzlerce kişiyi Nuriye ve Semih'in
direnişini kırmak için gözaltına aldılar,
tutukladılar, olmadı. 

Nuriye ve Semih'in avukatlarını
gözaltına alıp, işkence yapıp tutukla-
dılar. olmadı. 

Direnişin büyümesini, milyonlara
ulaşmasını, yeni direnişçilerin açlık
grevine başlayarak direnişi büyütme-
sini engelleyemediler. 

Süleyman Soylu'yu direniş, TBMM
Genel Kurulu'nda da sıkıştırmaya de-
vam ediyor, Soysuz Süleyman DHKP-
C diyerek, "terör" demagojisi yaparak
direniş hakkında soru soran milletve-
killerini susturmak istiyor, ama dire-
nişin meşruluğunu gölgelemeyi ba-
şaramıyor. Terör demagojisi direnişin
haklılığına çarpıp geri dönüyor. 

Soysuz Süleyman, bu konuşmala-

rında "... siyaseti de DHKP-C'nin bas-
kısından kurtaracağımızı ifade etmek
istiyorum. Bu kadar açık ve net." di-
yerek, DHKP-C'nin politik etkisinden
rahatsızlıklarını da ifade ediyor. 

Süleyman Soylu, 
Kaçamadıkları Bir 
Gerçeğin Altını Çizmiş
Oluyor. Bu Gerçek, AKP
İktidarının Faşist 
Programını Hayata 
Geçirmesinin Önünde
DHKP-C Engelinin 
Olduğu Gerçeğidir 

12 Mart faşizmi, devrimci müca-

deleyi durdurma, etkisizleştirme prog-
ramıyla gündeme getirildi, programını
hayata geçiremedi, çünkü karşılarında
THKP-C'nin silahlı direnişi, Kızıldere
pratiğini ortaya çıkaran devrimci po-
litika vardı. 

12 Eylül faşist cuntası gündeme
geldi, devrimci mücadeleyi bitirmeyi
hedefliyordu. Devrimci Sol'un "Faşist
Cunta 45 Milyon Halkı Teslim Ala-
maz" sloganıyla örgütlediği direnişe
çarptı. Faşist cunta 45 milyon halkı
teslim alamadı. Dışarıda ve içeride
Devrimci Sol önderliğinde sürdürülen
direniş kalesine çarptı. Faşist cunta
katliamlarla, işkencelerle, tutsaklıklarla
devrimci mücadeleyi büyük oranda
geriletti. Ama teslim alamadı. Devrimci
mücadelenin hızla yeniden yüksel-
mesini engelleyemedi. 

1990'larda faşizmin baskı ve ya-
saklarının karşısında devrimci hare-
ketin Atılım süreci, sokak sokak, alan
alan direnişi vardı. Hak ve özgürlükler
mücadelesinde devrimci hareketin po-
litikası vardı. 

Emperyalizmin dünya genelinde
sosyalizme, devrimci hareketlere karşı
saldırısı gündeme geldi. Sosyalist ül-
kelerde karşı devrimler örgütlendi.
Irak işgal edildi. Sosyalizm sahiple-
nildi, emperyalist işgallere karşı kam-
panyalar geliştirildi. Devrimci hare-
ketin net politikası vardı. 

1996'da, 2000-2007 yılları arasında
emperyalizm ve faşizmin karşısında
ölüm orucu direnişi vardı. 

Faşizm, katliamlarla devrimci mü-
cadeleyi bitirmek istedi, karşısında
devrimci hareketin faşizmin katliam-
larını teşhir eden, katliamları direniş-
lerle etkisizleştiren, her katliamı halkta
daha büyük bir cüret ve savaşma isteği
yaratan bir direniş destanına çeviren
politikası vardı. 

İşkenceyle teslim alma politikasının
karşısında, işkencede ifade vermeme
politikası vardı. 

Taksim 1 Mayıs alanı, çeşitli alanlar
halka kapatıldı, yasaklandı. Sokağa çık-

Cephe'nin eylemlerinin si-
lahlı olsun, silahsız olsun meş-
ruluğu, haklılığı tartışılmaz
durumdadır. Ve halkın önem-
li bir kesiminin büyük sem-
patisini ve desteğini kazanır.
Öyle ki, silahın adının bile
ağza alınmaya korkulduğu
koşullarda, Cephe'nin Berkin
Elvan’ın katillerinin yargı-
lanması için yaptığı savcı re-
hin alma eylemi, kimi demo-
krat burjuva medya çalışan-
ları içinde bile açıktan savu-
nulabilmiştir

5 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 39

5DHKP-C’NİN BASKISINDAN KURTARAMAZSINIZ!

Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde



mak yasaklandı. Karşısında devrimci
hareketin Taksim'i 1 Mayıs alanı ilan
eden politikası, yasaklanan sokakları
eylem alanına çeviren politikası vardı. 

Sendikalar kapatıldı, direniş ge-
liştirildi. 

Faşizmin hiçbir saldırısı cevapsız
bırakılmadı; faşizmin, emperyalizmin
devrimci mücadeleye, halka karşı hiç-
bir politikası karşısında halk ve dev-
rimciler politikasız bırakılmadı. Bunun
sonucu olarak, devrimci mücadele fa-
şizmin, emperyalizmin saldırıları kar-
şısında yolundan sapmadı, etkisizleş-
tirilemedi. Faşizm ve emperyalizm
politika geliştirip, uygularken, karşı-
sında direnmeyen, teslim alınmış, sus-
kun, sinmiş bir halk göremedi. Di-
kensiz gül bahçesinde gibi hareket
edemedi. Her politikasında devrimci
hareketi, Parti-Cephe'yi hesap etmek
zorundaydı. 

Bugün AKP faşizmi OHAL progra-
mını uygularken, karşısında yine Cep-
he'nin direniş çizgisi, Cephe'nin haklı-
lıktan, meşruluktan, Marksist-Leninist
ideolojiden gücünü alan politikası var.
Süleyman Soylu'nun kurtulmak için çır-
pındığı politik etki budur. Bundan kur-
tulamazlar, faşizmin, Cephe'nin ideo-
lojik-politik gücü karşısında diz çök-
mekten başka yolu yoktur. 

Cephe'nin Politik Gücü 
Nereden Geliyor? 
Nedir Faşizme 
Diz Çöktüren Politika? 

AKP faşizmi DHKP-C'nin Politik
Etkisinden Kurtulamaz, Çünkü DHKP-
C'nin Politikalarını Marksist-Leninist
İdeoloji ve Bu İdeolojinin Yön Verdiği
Devrim Stratejisi Belirler 

AKP iktidarını köşeye sıkıştıran,
baskı, sömürü ve zulüm programının
önünde engel olan devrimci politikanın
gücü nereden geliyor? 

Bu güç, öncelikle Marksist-Leninist
ideolojinin gücüdür. Marksist-Leninist
ideolojinin ortaya çıkardığı stratejinin
gücüdür. 

Neden Marksist-Leninist ideoloji
güçlüdür? 

Çünkü, bilimseldir. Bilimsel ger-
çeklere dayanır. Dünya ve ülkemizin
bilimsel tahliline dayanır. Ülkemizde

etkili politika ya-
pabilmek için
yeni sömürgecilik
ilişkilerinin tahlil
edilmesi, yeni sö-
mürgecilik ilişki-
lerinin ve sonuç-
larının doğru çö-
zümlenmesi ge-
rekir. Marksist-
Leninist ideoloji,
bilimsel bakış
açısı ve diyalek-
tik-materyalist
düşünme, çalışma
yöntemi THKP-
C önderlerinin, yeni-sömürgecilik iliş-
kilerini doğru tahlil etmesini ve Türkiye
Devriminin Yolu'nu doğru belirleme-
lerini sağlamıştır. Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi bunun sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi, yeni-sömürgecilik
ilişkilerinin sonucu olarak, düzene
tepkileri nötralize edilmiş olan halkın,
politikleştirilmesini, ilgisinin ve sem-
patisinin devrime yönlendirilmesini,
devrim saflarında örgütlenmesini ve
savaştırılmasını hedefler. 

“Silahlı propagandayı temel, öteki
politik, ekonomik ve demokratik mü-
cadele biçimlerini, bu temel mücadele
biçimine tabi olarak ele alan devrimci
stratejiye, Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi denir.” (Mahir Çayan) 

“-Silahlı propaganda askeri değil,
politik mücadeledir. 

-Ferdi değil, kitlevi mücadele bi-
çimidir. Yani silahlı propaganda, pa-
sifistlerin iddia ettiği gibi, kesin olarak
terörizm değildir. Bireysel terörizmden
amaç ve biçim olarak farklıdır." (Mahir
Çayan) 

Bu bakış açısı, devrimci hareketin
her politikasında, her eyleminde halkı
hesaba katmasını getirmiştir. Halkı
hesaba katmayan, halkı devrim safla-
rına kazanmayı hedeflemeyen bir po-
litikanın başarı şansı yoktur. Bu ne-
denle örneğin Kürt milliyetçiliğinin
tonlarla ifade edilen bombaları değil,
Nuriye ve Semih'in açlık grevi direnişi
faşizmi köşeye sıkıştırır, faşizmi ha-
reketsiz bırakır, faşizmin programını
hayata geçirmesinin önünde engel
olur. 

Bu nedenle, Kürt milliyetçiliğinin
tonlarca bombası değil, Cephe'nin Berkin
Elvan'ın katillerinin, Dilek Doğan'ın
katillerinin yargılanması için yaptığı
eylemler etkili olur. Savcının rehin alı-
narak, Berkin Elvan'ın katili polislerin
tutuklanmasını, halk mahkemesinde
yargılanmasını talep eden eylemi halkta
etkili olur, sempati oluşturur. 

Cephe'nin eylemlerinin silahlı ol-
sun, silahsız olsun meşruluğu, haklılığı
tartışılmaz durumdadır. Ve halkın
önemli bir kesiminin büyük sempatisini
ve desteğini kazanır. Öyle ki, silahın
adının bile ağza alınmaya korkulduğu
koşullarda, Cephe'nin Berkin Elvan’ın
katillerinin yargılanması için yaptığı
savcı rehin alma eylemi, kimi demokrat
burjuva medya çalışanları içinde bile
açıktan savunulabilmiştir. Bunu yaratan
haklılık, meşruluktur. Cephe'nin po-
litika yapış tarzıdır. Bu tarzı belirleyen
Marksist-Leninist ideolojidir.

Çünkü, Marksist-Leninist ideoloji,
halkı temel alır. Emperyalist sömürü
düzenine karşı milyarlarca halkın,
emekçilerin, üretenlerin haklarını sa-
vunur, asalak burjuvaziye ve onun ik-
tidarına karşı, emekçi halkın iktida-
rından, proletaryanın iktidarından ya-
nadır. Bu büyük bir haklılık ve meş-
ruluk zeminidir. 

Çünkü, Marksist-Leninist ideoloji,
çürüyen, krizler içinde boğuşan em-
peryalist düzene karşı, canlı, gelişen
ve geleceği temsil eden sosyalizmden
yanadır. Sadece çürümüş, krizlerden
kurtulamayan emperyalist sistemi eleş-
tirmekle kalmaz, sadece emperyalist
sistemin alternatifini göstermekle de
kalmaz, emperyalist sistemi yıkarak,
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yeni bir düzeni, halkın iktidarını kur-
mak için savaşır. Bu savaş, halkların
gelecek umutlarını içinde taşır, bu
savaş çürüyeni adım adım yıkarak,
yok ederek yerine yeni olanı, canlı
olanı adım adım büyütür, yeşertir. 

Çünkü, Marksist-Leninist ideoloji,
büyük bir teorik ve pratik tarihsel bi-
rikime sahiptir. 

Çünkü, Marksist-Leninist ideoloji,
emekçi halkları doğru politikalar et-
rafında örgütleme ve harekete geçirme
gücüne sahiptir. Bu ideolojiyle yara-
tılan tarih halkın her kesiminden, her
yaştan, her alandan insana faşizme
karşı nasıl direneceğinin, nasıl kaza-
nacağnın yolunu gösterir. Marksist-
Leninist ideolojinin etkisi ve yol gös-
tericiliğinde  70 yaşındaki Kemal
Amcalar da, birer eğitimci-akademis-
yen olan Nuriye ve Semih de, haklı
bir kavganın bedenini ölüme yatıran
ve büyük bir irade ve kararlılıkla fa-
şizme karşı direnen, faşizme karşı
halkın direnişine önderlik eden bir
halk önderine dönüşebilir.  Bunu ya-
ratan Anadolu’nun bitmeyen baskı,
bitmeyen isyanlar tarihidir. Cephe bu
tarihin bugünüdür.

Marksist-Leninist ideolojinin ön-
derliğinde politika yapmanın büyük
gücü buralardan gelir. 

Akp Faşizmi DHKP-C'nin
Politik Etkisinden
Kurtulamaz, Çünkü;
DHKP-C'nin 
Politikalarını Sadece 
Yetenekli Kişiler Değil,
Cephe'nin Kadroları, 
Taraftarları, 
Halk Kitleleri Belirler 

Cephe'nin Politikalarını Belirleyen
Kolektivizmin Büyük Gücüdür 

Burjuvazinin politikalarını belir-
leyen, sınırlı sayıdaki "yetenekli" kad-
rodur. Burjuvazi bireylerin yetenek-
lerine inanır ve sistemini bunun üze-

rine kurar. Bir avuç azınlığın iktidarını
milyonların, milyarların iradesine,
kolektif çalışmasına dayandırabilme-
sinin maddi koşulları da yoktur. 3-5
tane emperyalist tekelin, dünyanın
neredeyse yarısına sahip olduğu bir
düzenin, halkların kolektif iradesine
dayanması söz konusu bile olamaz. 

Bunun karşısında, Marksist-Leni-
nist ideoloji, halkların iktidarını hedef
alır. Halkların, onmilyonların, yüz-
milyonların ortak iradesine dayanır. 

Emperyalizmin büyük silah ve
teknik gücü karşısında, halkın en bü-
yük gücü kolektif iradesidir. Cephe,
bu kolektif iradenin gücüyle politika
belirler. Politika oluştururken, kad-
rolarının, sempatizan ve taraftarlarının,
halk kitlelerinin bu politikanın oluş-
turulmasına katılımını çeşitli biçim-
lerde sağlar. 

Halkın irili-ufaklı ortaya çıkan ve
ülkemizde yaratılan direniş gelenek-
lerinin, kazanma kararlılığının, faşizme
kinin belirleyici olduğu bu direnişler
haklı ve meşrudur. Bu nedenle bu di-
renişleri sürdürenlerin iradeleri bu kadar
güçlüdür. Bir halk olarak bu direnişler
sürdürüldüğü için, direnişçiler de di-
renişin kendisi de faşizmin karşısında
yenilmez güçtedir. Bu nedenle İçişleri
Bakanı Soysuz Süleyman ve AKP ik-
tidarı Nuriye ve Semih'in iradelerini
kıramadığı için yakınmaktadır. 

Bu, faşizmin, oligarşinin halkın
iradesi karşısındaki güçsüzlüğünü,
yenilmeye mahkum olduğu gerçeğini
gösteren bir örnek olmuştur. 

Devrimci politikanın büyük gücü,
halka güvende yatmaktadır. Oportü-
nizm, reformizm burjuva ideolojisinin
etkisi altında, halka güvensizdir. Halka
güvenerek politika belirlemez, halkın
gücünü esas alarak politika belirlemez.
Bu nedenle de emperyalizmin ve oli-
garşinin icazetinden çıkamazlar. Yeri
gelir, oligarşiye karşı emperyalizmin
desteğini almaya çalışırlar, yeri gelir,
oligarşinin iktidar partisine karşı yine
oligarşinin sözde muhalefet partisinin,

bir düzen partisine karşı bir başka
düzen partisinin desteğini almaya ça-
lışırlar, politikalarını bunun üzerine
kurarlar. 

Cephe'nin politikasında temel güç
halktır. Cephe, halkın iradesine, gü-
cüne güvenerek politika yapar, halkı
örgütlemeyi ve eyleme geçirmeyi esas
alır. Cephe'nin politik gücünü oluşturan
nedenlerden biri de budur. 

Cephe'nin Politika Yapma
Tarzında, Sorunları 
Geçiştirmek Yoktur, 
Bedel Ödemekten Kaçmak
Yoktur, Cephe İçin 
Politika Üretmek, 
Sorunu Devrim Lehine
Çözmek Vardır 

Doğru politika belirlemek, her
şeyden önce politika belirleme gücüne
sahip olmayı gerektirir. Bir politika
belirlemek, onu yaşama geçirme gü-
cüne sahip olunduğunda bir anlam
ifade eder. Oportünizm, reformizm
politika belirlerken, halkın ve devrimin
sorunlarının çözümünü değil, bedel
ödemekten kaçmayı esas alır. Bu ne-
denle de faşizmin saldırıları karşısında
politikasız kalır. Sorunların çözümünü
değil, günü kurtarmayı, o anı geçiş-

Halkın irili-ufaklı ortaya çı-
kan ve ülkemizde yaratılan di-
reniş geleneklerinin, kazanma
kararlılığının, faşizme kinin be-
lirleyeci olduğu bu direnişler
haklı ve meşrudur. Bu nedenle
bu direnişleri sürdürenlerin ira-
deleri bu kadar güçlüdür. Bir
halk olarak bu direnişler sür-
dürüldüğü için, direnişçiler de
direnişin kendisi de faşizmin
karşısında yenilmez güçtedir.
Bu nedenle İçişleri Bakanı Soy-
suz Süleyman ve AKP iktidarı
Nuriye ve Semih'in iradelerini
kıramadığı için yakınmaktadır. 
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tirmeyi esas alır. 
İşçilerin hakları gasp edilir, işten

atmalar yaşanır, hak gaspları yasa-
laştırılır, reformist, patron sendikalarına
bakarsınız, bir basın açıklaması yazar,
sözde bir tavır almış gibi yaparak so-
runu geçiştirirler. 

Hapishanelere saldırı gündeme ge-
lir, bakarsınız oportünizm, Kürt mil-
liyetçiliği saldırıyı geri püskürtmek
için değil, devrimin mevzilerini ko-
rumak için değil, tavır almış olmak
için bir eylem önerirler, onu da ge-
rektiği gibi hayata geçirmeden sorunu
geçiştirirler. Faşizmin saldırılarının
hedefine ulaşmasını izlemekle yeti-
nirler. 

Devrimci politika böyle belirle-
nemez. Devrim hedefine ulaşmak için
politika belirlenir. Halkın ve devrimin
sorunlarını çözmek için politika be-
lirlenir. Bunun için gerektiğinde 7 yıl
ölüm orucu direnişi sürdürülür, ge-
rektiğinde günler, aylar değil, yıllarca
bir parkta oturma eylemi yapılabilir.
Bunun sonucu hakkının, işinin, ek-
meğinin peşine düşen, adalet arayan,
eşitlik isteyen, geleceğine sahip çıkan
halk  bu direniş geleneklerinin yo-
lundan yürürler.

Cephe der ki; 
"NE DEMEK POLİTİKA ÜRET-

MEK? 
KURMAYCA DÜŞÜNMEK 
Kurmaylık: 
Ordunun muharebeye hazırlanma-

sında ve savaş sırasındaki sevk ve
idaresi için özel olarak yetiştirilmiş
subay. 

Yani bizim kurmaylarımız olacak-
sınız.

SEVK EDECEKSİNİZ,
İDARE EDECEKSİNİZ.
BUNU NASIL YAPACAKSINIZ? 
Hiçbir şeye TESLİM OLMAYA-

CAKSIN. 
Hiçbir şeyi OLDUĞU GİBİ KA-

BUL ETMEYECEKSİN. 
Nedenlerini bulmak için BİLİM-

SEL DÜŞÜNECEKSİN. 
EN ÖNEMLİSİ BİLDİKLERİNİ

VE ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULA-
YABİLMEKTİR." 

Burada, politika üretmenin halkı
örgütlemek, sevk etmek gerektiği an-
latılır. Cephe'nin politikasında halk
vardır. 

Burada, teslim olmama vardır. Ko-
şullara, baskılara, düşmanın ideolojik,
psikolojik, fiziki saldırılarına teslim
olanlar faşizmin karşısında politika
yapamazlar. 

Burada, bilimsel düşünce vardır.
Koşulları, olanakları, süreci doğru
tahlil edemeyenler doğru politika be-
lirleyemezler. 

Burada bildiklerini uygulama cüreti
vardır. Doğru politikayı uygulama
cüretine sahip olmayanlar, doğru po-
litika da geliştiremezler. 

Silahlar Politikaya 
Kumanda Etmez, Politika
Silahlara Kumanda Eder. 
Politikada Güç Olmak İçin,
Büyük Silahlara Değil,
Marksist Leninist İdeolojiye
Sahip Olmak Gerekir!

Cephe'nin politikasını belirleyen
silah gücü değildir. Cephe'nin politi-
kasını belirleyen, tarihsel haklılık,

meşruluk, ideolojik güçtür. 
Silahların gücüne ta-

panlar, devrimci politika
belirleyemezler. Silahların
gücüne tapanlar, halkın gü-
cüne değil, haklılığın ve
meşruluğun gücüne değil,
en büyük silahlara sahip
olan emperyalizmin gücüne
inanırlar. Emperyalizmin
yenilmezliği teorileri böyle
geliştiriliyor. Kürt milliyetçi
hareketine, emperyalizmin
desteğini almadan iktidar
mücadelesi yürütemeyece-

ğini düşündüren de, emperyalizmin
hakim olduğu dünyada, bağımsız bir
devlet olamayacağını düşündüren ve
emperyalizmin icazetine ve işbirlikçiliğe
götüren de ideolojisidir. Küçük burjuva
milliyetçi ideoloji, Kürt milliyetçi ha-
reketin halka ve halkın örgütlü gücüne
inanmasını engellemiş, özellikle Sov-
yetler Birliği ve sosyalist ülkelerde
gerçekleşen karşı devrimler sonrasında
hızla emperyalizmin icazetini almak
için politika geliştirmelerini sağlamıştır.
Bu ideoloji, silahların gücüne inanan,
devrimci olmayan bir ideolojidir. 

Oportünizmi Kürt milliyetçiliğinin
peşine takan da, emperyalizme karşı
savaşma ve kazanma iddiası taşıma-
larının önündeki engel de, silahın gü-
cüne tapan ideolojileridir. Bu bakış
açısının gittiği yer, emperyalizmin
uzlaşma, teslim alma, işbirlikçileştirme
politikalarına teslim olmaktır. 

Bu bakış açıları, Kürt milliyetçi-
liğini emperyalizmin elindeki büyük
silahlara sahip olmak için emperya-
lizmin işbirlikçiliğine ve icazetine
götürmüş, oportünizmi de Kürt mil-
liyetçiliğinin elindeki silahlara sahip
olmak için Kürt milliyetçiliğinin kuy-
ruğuna takmıştır. 

Peki bu politika ne sonuç yarat-
mıştır? 

Oportünizmi tümüyle tükenişe sü-
rüklemiştir. 

Kürt milliyetçiliğini ise, tonlarca
bomba patlatan ama politik etkisi sıfır
bir güç haline getirmiştir. 

Bunun karşısında Nuriye ve Semih'in
elinde emperyalizmin ürettiği devasa
silah gücü yoktur. Onların elinde, hak-
lılıkları, meşrulukları ve Marksist-Le-
ninist ideolojinin gücü vardır. ONlar,
bu güçle vuruyorlar emperyalizme ve
oligarşiye ve dünya halklarının desteğini
alıyorlar, milyonların desteğini alıyorlar.
AKP iktidarının saldırı politikalarını
etkisizleştiriyor, sızlanmalarına neden
oluyorlar. 

SOYSUZ SÜLEYMAN DİYOR
Kİ; "Siyaseti Cephe'nin Baskısından
Kurturacağız" 

NASIL KURTARACAKSINIZ? 
SOYSUZ SÜLEYMAN DİYOR

Kİ, "DHKP-C'yle ilgili biz, gerekli
bütün güvenlik adımlarının tamamını
atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz." 
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Ne diyor AKP iktidarı? Baskı ve
zulüm politikalarını istedikleri gibi
sürdüremediklerini itiraf ediyor. Cep-
he'nin politik baskısının altında kal-
dıklarını, faşist baskı, terör, sömürü
programlarını sorunsuz hayata geçi-
rebilmek için bu baskıdan kurtulmak
zorunda olduklarını söylüyor. 

Biz de diyoruz ki, Cephe'nin politik
baskısından kurtulamazsınız. Size fa-
şist programınızı hayata geçirtmeye-
ceğiz. 

İşte KHK'larla ülkeyi yöneten,
OHAL ile taş taş üstünde koymayan
AKP faşizmi yakınıyor ki, politika
Cephe'nin baskısı altında. Yani onu
hesap etmeden adım atamaz duruma
gelmiş, mecliste bunu itiraf ediyor. 

Burada AKP faşizmini sıkıştıran,
hareket edemez hale getiren sadece
iki öğretmenin açlık grevi direnişinde
olması değildir. Bu-
rada AKP faşizmini
sıkıştıran, faşizmin
gayrı-meşruluğu-
dur, haksızlığıdır.
Bunun karşısında
iki öğretmenin di-
renişlerinin haklı-
lığı, meşruluğu, bu
direnişin tüm dün-
yayı ayağa kaldı-
racak kadar doğru,
isabetli bir politika
olmasıdır. Dünya
halkları bu politi-
kayı, bu politikanın
hayata geçirilme
cüretini, kararlılı-
ğını sahiplenmiştir. 

Ve AKP faşizmi diyor ki, bu bas-
kıdan kurtulacağız. Bu baskıdan kur-
tularak baskı ve terörünü, sömürü
politikalarını daha rahat sürdürecek. 

Bu baskıdan nasıl kurtulacak? 
Faşizmi daha da katmerlendirerek.

TBMM'de yaptığı açıklamada bu var-
dır. Pratikte yüzlerce insanı gözaltına
alarak yaptıkları budur. Daha çok sal-
dırı, daha çok gözaltı, daha çok tu-

tuklama, daha çok katliam, daha çok
ahlaksızlık, çürüme, daha çok yoz-
laşma. 

AKP faşizmi, çareyi yine faşizmi
daha fazla büyütmekte arıyor. 

Şimdiden söyleyelim, bu çözüm
değildir. Faşizm, bugüne kadar böyle
çözememiştir. Faşizmi daha fazla bü-
yüterek çözemez. Dünya tarihinde
yenilmeyen faşizm örneği var mı?
En büyük faşist babanız Naziler de
halklara yenildiler. Sosyalizme ye-
nildiler. Faşizmi yenmenin onuru da
sosyalizmindir.

Siz de yenileceksiniz. Asıl olan
halkın gücüdür, halkın gücünü örgüt-
lemektir. Kazanacak olan, halkın gücüne
dayanan, haklı ve meşru olan Mark-
sist-Leninist politikadır. Faşizm, devrimci
politika karşısında, halkın devrim yü-
rüyüşü karşısında yenilecektir. 

Geleceği biz kazanacağız. 
Evet en büyük saldırılarla başba-

şayız. Oportünizm, reformizm, Kürt
milliyetçiliği, hiçbiri yok yanımızda.
Burjuva medya arkamızda değil. Oli-
garşi, sağ görünümlüsünden sol gö-
rünümlüsüne kadar karşımızda, "terör"
demagojisinde birleşmiş saldırıyorlar.
Halkın iktidar mücadelesine karşı oli-
garşik düzenlerini, faşist iktidarlarını
korumak için saldırıyorlar. 

Tutuklanıyoruz, AKP faşizmi, oli-
garşi bizi bitirme rüyaları görüyor,
bitirdiğini ilan ediyor. Ama hayır
biten bir şey yok. Çünkü, yanımızda
reformizmi, oportünizmi yok ama
halk var. AKP iktidarı Kasım'da kö-
kümüzü kazıyacaktı. Hayır kazınan
bir şey de yok. 100, 1000, 10000'le-
rimizi tutsak verebiliriz. Bu savaşın
doğası, politika bu zaten. Politika,
halk kurtuluş savaşıdır. Bu savaş
içinde tutsaklık, şehitlik vardır. Fa-
şizme karşı savaşta, faşizmin tüm
yöntemleri vardır. Mesele bunlarla
birlikte, bunlara rağmen iktidara yü-
rümektir. Yaptığımız da budur. 

Biz sanki devrim nehri üzerinde sa-
lına salına yol alan bir kayık gibiyiz.
Korunaklıyız. Tarihimiz, geleneklerimiz,
değerlerimiz, ML ideolojimiz, önderi-
mizin mirası, korunağımız bizim…

Yağmur, kar, boran
bizi etkilemez, etki-
lemiyor, çünkü bili-
min ve tarihin yasaları
bizim yanımızda, biz
onun yolundayız. Ta-
rihimize bakın, bedel
ödemediğimiz, hapis-
haneleri doldurmadı-
ğımız, şehitler ver-
mediğimiz tek bir dö-
nem yoktur. EN yi-
ğitlerimizi, önderle-
rimizi şehit verdik.
Bunlar savaşın doğa-
sıdır. Ne bedel öde-
mek, ne şehitler ver-
mek, ne saldırılar…

Alışmıyoruz, kanıksamıyoruz ama bu
yolun zorunlu durakları bunlar biliyoruz
ve etkilenmiyoruz. Çünkü, ML ideolo-
jimiz ve buna bağlı ürettiğimiz isabetli,
doğru politikalarımız vardır. O nedenle
biz gözümüz ufukta yol almayı sürdü-
rüyoruz. Biz ufka baktımızda devrimi
ve halkın iktidarını görüyoruz. Gözü-
müzü bu ufuktan ayırmadan hedefine
mutlaka ulaşacak bir kayık gibi yol al-
maya devam ediyoruz. 

5 Kasım
2017
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde



-Bir devrimcinin beynini silahlandır-
masının tek yolu sürekli eğitim dir. Bi-
limsel olarak bir silah uzun süre temiz-
lenmezse, paslanır, kullanılmaz hale gelir.
Devrimci de halkın içinde kendini ve
halkı eğiterek kitleyi devrime katarak
beynini paslanmaz hale getirebilir.

-Bir devrimci ancak ve ancak iradesini,
moralini güçlendirdikçe, savaşta zafere
olan inancını büyüttükçe savaşı kazana-
bilir.

-Bir devrimcinin sadece düşüncele-
rinden vazgeçmemesi yetmez Beynini
ve düşüncelerini, sürekli büyütmeli, de-
rinleştirmeli, kökleştirmelidir. Düşmanın
asıl ele geçirmek istediği devrimcinin
beynidir.Bunca saldırı bunun içindir. Ya
düşünce değişikliği ya ölüm der düş-
man.

-Bir devrimci beynini silahlandırma-
lıdır. bunu yapabilmesi için de okumalı,
dünyayı ve ülkeyi takip etmelidir.Yani
analiz yöntemi kullanmalıdır.Düşmanı
hücrelerine kadar tanımalıdır. 

-Bir devrimci her an bir düş-
man hedefini vuracak düşünce-
leri, sözcükleri, fikirleri, plan

ve programı üretmelidir. Beynini canlı
ve diri tutmalıdır.

-Bir devrimci her alanda sürekli bir
ideolojik savaş halinde olmalıdır. Ancak
sürekli ideolojik mücadele içinde olursa
beyni güçlenip silahlanabilir. 

- İdeoloji kurşungeçirmez bir yelektir.  
- Bir devrimcinin beyni burjuvazi ile

savaş alanıdır! Bu savaşın galibi, kesin
savaşın da galibidir. Burjuvazi her türlü
yöntemle devrimcileri etkisizleştirmeye
ve teslim almaya çabalar. Teslim alama-
dıklarını ise en azından zayıflatmaya ve
zararsızlaştırmaya çalışır. Bunu, faşist
terör ile birlikte, esas olarak kendi yoz
kültürü ve ahlakı ile yapar. Yani yozlaştırır.
Devrimciyi yavaş yavaş düzene çeker.
Önlem alınıp karşı durulmadığında dev-
rimcinin devrimciliğini bitirir. Bu nedenle
de devrimci beynindeki savaşı ciddiye
almalıdır. Bu savaşın burjuvazi ile olan
savaşta, temel savaş olduğunu, bir an
dahi aklından çıkarmamalıdır.  Bu savaş
bir ideolojik savaştır.

-Bir devrimci beynini beslemediğinde
ölür. Ölmek, çürümek ve yozlaşmaktır.
Ölmek, düzenle barışmaktır, beynini bur-
juvaziye teslim etmektir. Nasıl ki her
gün yeme içme ihtiyacı duyuyor isek,
işte beynimizi de doyurmak için besleme
ihtiyacını her an duymak zorundayız.  

-Eğitimini, kitle çalışmasını ve ideo-
lojik mücadeleyi sürekli kılan ve sürekli
olarak devrimci bilinci geliştiren bir dev-
rimci hiçbir buhranda, hiçbir fırtınada
ve hiçbir saldırıda yıkılmaz. O her du-
rumda düşmandan bir adım öne  çıkarak
savaşı kazanmanın yollarını bulur. 

-Bir devrimci eğer savaşta tereddüt
eder, düşmana soluk alma fırsatı verirse
düşman karşı atağa geçer.Düşman o ça-
tışmada zafer elde edebilir. 

Bir devrimci düşmanın atak yapmasına
izin verdiğinde, moral gücün de düşmanın
eline geçmesine izin vermiş olur. Moral
gücü elinde tutan taraf savaşın en önemli
silahlarından birisini eline geçirmiş de-
mektir. Bu silahı eline geçiren düşmanın
saldırılarının durdurulması ve geriletilmesi
ise önceki duruma göre çok daha büyük
bedeller alacaktır.                                                      

Devrimcilik Beyni Silahlandırmaktır

Nuriye ve Semih’e destek için
açlık grevi yapan Ceren Öztemiz’in
28 Ekim’de yayınladığı açıklama;

“KHK’larla haksız yere işlerinden
atılan ve işlerine geri dönebilmek için
başlattıkları direnişi açlık greviyle
devam ettiren Nuriye ve Semih ho-
camızın, bilindiği gibi direnişi halen
devam ediyor. Ekmek için, adalet
için, özgürlük için bedenlerini açlığa
yatıran hocalarımızın tek talebi işlerine
geri dönmek.

Hükümet çağrılara halen cevap
vermemekte ısrarlı olsa da bu direnişin
seyrini değiştiremiyor, büyümesini
engelleyemiyor. Hocalarımıza doğ-
rudan ya da dolaylı olarak destek
veren her kim olursa karşılığı gözaltı
ve tutuklama oluyor. Yine de bu bizim
geri çekilmemize neden olmamalı
diye düşünüyorum.

Onlar kuş kadar kalmış bedenle-

riyle mücadele ederken, bizlerin on-
ların sesi olmaktan başka seçeneği
yok, olmamalı. Bulunduğumuz her
yerde direnişi büyütmek, seslerine
ses olabilmek gerekiyor.

Tek bir kişinin duymasını ve bu
haksızlığa göz yummamasını sağlamak
bile bizler için bir kazanımdır. Faşizme
karşı direnmenin sayıyla ya da teknik
güçle alakası yoktur, diyerek “ben ne
yapabilirim” diyerek, bulunduğum
yerde tek başıma da olsa açlık grevine
başlamanın onurunu, coşkusunu ya-
şıyorum, Nuriye hocalardan aldığım
güçle.

Ve inanıyorum ki biz hep gülece-
ğiz; direnişi de, yaşamı da kaybet-
meyeceğiz.

Hepimizin yapabileceği bir şeyler
mutlaka var. Haksızlığın karşısında
sessiz kalmayın, 17 Kasım’da hep
beraber Nuriye hocamızı faşizmin

elinden çekip alalım. Yaşasın Açlık
Grevi Direnişimiz!”

******
Nuriye ve Semih Her Yerde Du-

yuruluyor
Malatya Liseli Dev-Genç'liler 26

Ekim'de Nuriye ve Semih'in sesini
duyurmak ve direnişi büyütmek için
çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bir-
çok yere Nuriye ve Semih'in direnişi
ile ilgili yazılama yapıldı. Ayrıca son
zamanlardaki tutuklamalar ile ilgili
de yazılamalar duvarlara işlendi.

Yürüyüş

5 Kasım
2017
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Selam Olsun Ruhunu Açlıkla Doyuranlara!
Selam Olsun Onuruyla Direnen Hocalarımıza!



��Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; “BİRLEŞTİRMEK”, “ORTAK"laşmaktır.
Sorunda ortaklık, çözümde ortaklıktır. Halkın çözülmesi için can attığı yakıcı sorunları bulmak,
sorunu çözme isteği, coşkusu yaratmak ve nasıl çözülmesi gerektiği konusunda yol göstermek, ön
açmaktır. Halkı bu çözümün bir parçası haline getirmek, yani örgütlemektir. Ortaklık başarıdır,
sevinçtir, mutluluktur. Başka bir deyişle politika üretmek, halkı birleştirmektir.

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; "SAVAŞ" ı büyütmektir. Savaşı büyütmek
hiç durmadan hep ileri gitmektir. Milisleri, gerillayı, silahlı mücadeleyi örgütlemek, ihtiyaçları
karşılamaktır. Politika üretmek kadro yetiştirmektir. Kampanyalar örgütlerken, bu kampanyanın
kurmaylarını özel olarak, siyasi, politik, teknik olarak eğitmektir. Devrime yürüyeceğimiz yolu
düşman kapattıkça, açmaktır. Savaşın her alanında örgütleyen, savaşı geliştiren olmaktır.

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; "EMPERYALİZM"e karşı savaşmaktır.
Emperyalizm, oligarşi boşluk bırakmıyor. Her alanda, dünyanın her yerinde, her kesime politika
üretiyorlar. Özel politikalar, halkı teslim almak için üretilen ince hesapların sonucudur. Saldırıyor,
eziyor, yozlaştırıyor, eritiyor, sindiriyor emperyalizm. Biz bütün bunlara karşı politika üretiyoruz.
Bazen elimizde dergi mahalle mahalle, bazen belimizde silah sokak sokak dolaşıyor, savaşıyoruz.
Ve her yerde, her an, beynimizin her kıvrımında devrim olmasıdır politika üretmek. Devrime,
devrimci politikalar üreterek varabileceğimizin bilinciyle hareket etmektir.

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; "KOLEKTİF" olmaktır. Kolektivizm
bizim en büyük silahlarımızdan biridir. Düşman karşısındaki yenilmezliğimizin garantisidir. Unu-
tulmamalıdır ki; bireycilik kapitalizmin, kolektivizm sosyalizmin teorisidir. Kolektivizm, yüzlerce,
binlerce Parti-Cepheli’nin beynini ve yüreğini birleştirmek demektir. Diğer bir ifadeyle binlerce
beynin aynı hedef için çalışıp, binlerce yüreğin aynı hedefe ulaşmak için atması demektir.
Kolektivizm zaferler elde etmektir. Büyük zaferlerimize bir adım daha yaklaşmamız demektir. 

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; "KURMAYCA" düşünmektir. Yürüttüğümüz
bu onurlu savaşın kurmayları olmak, ilk önce örgütümüzü iyice anlamak ve kavramak, bunun için
tarihimizi ve geleneklerimizi, devrim stratejimizi iyice kavramaktır. Kurmaylık, bizzat savaşın,
üretimin içinde olmak, en zor çatışmalardan zaferle çıkmak, üretmektir.  Koşullara asla teslim
olmamak, asla ve asla düşmanla uzlaşmamaktır. “Tek de kalsam, Parti-Cepheli olarak yaşadım”
diyebilmektir. 

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; “DUYARLI" olmaktır. Toplumsal
gelişmelere duyarlı olmak bugünün ve geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olmak, düşünce
üretmek, yön vermektir. Yönetime katılma iradesine sahip olmaktır. Apolitik olmak; toplumsal ge-
lişmelere duyarsız kalarak, sadece yönetilen, boyun eğen, günlük yaşayan insan olmaktır. Duyarlı
olmak, hedef koymak, gerçekçi olmaktır. Duyarlı olmak değerlere, geleneklere, ilkelere, devrimin
köşetaşlarına sahip olmakla mümkündür. Politika üretmek değerlere, ilkelere, geleneklere sahip
çıkmak, onlara sürekli yenilerini eklemektir.

�Biz Diyoruz ki; politika üretmek, siyaset yapmak; "PLANLI-PROGRAMLI" olmaktır. Sos-
yalizmin kurulması için, doğru bir politika izlenmesine ve bu politikaya uygun düşen disiplinle
organize olmuş bir çalışmaya bağlıdır. Çok yönlü olmaktır, kafamızda her şeyin, düşmanın,
dostların, savaşın tüm aşamalarının somut olmasıdır. Düşmanı ve tarihi tanımaktır. Tanımak
öngörülü olmaktır. Bunun için sürekli bilgiyle donanmak, yaşananları ML ideolojinin süzgecinden
geçirmek, bilgiye bilgi eklemek, bu bilgiyi halkın elinde bir savaşma coşkusu ve yoluna çevirmektir.
Bilgiyi halkın eline silah yapmaktır. Politika üretmek, düşmandan hep bir adım önde olmaktır. 

Politika Üretmek, Siyaset Yapmak,
Devrimci İnisiyatifi BüyütmektirBiz Diyoruz ki;�
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İHANET DÜNYANIN
EN AŞAĞILIK DAVRANIŞI 

HAİN DÜNYANIN EN
AŞAĞILIK YARATIĞIDIR 

PROVOKATÖR
Bu adam
sattı arkadaşını;
sattı altın bir tepside

arkadaşının
kanlı, kesik başını..
Bu adamın ayaklarında

dolaşıyor
korku,

gölgesi gibi..
Karanlık bir su gibi

yaşıyor
bu adam.
Güneş batınca her akşam,
kaldırımlarda karısının

donunu sürüyerek,
parmaklarının ucuna

basıp yürüyerek
size doğru yaklaşan odur.
Siz tanıyın onu
kalbinin boynunda

sallanarak seslenen
mel'un çıngırağından,
ve bilin ki onun
döküyor parça parça

cüzzam illeti
ruhunun
etini..
Bu adam bugün açtır.
Açtır ama,
kaybetti bu adamda
kudretli ve büyük açlık
bile kudsiyetini.
A dostlar, bu adam
güneş batınca bir akşam
sattı arkadaşını;
sattı altın bir tepside

arkadaşının
kanlı, kesik başını.

1929 Nazım Hikmet

���

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR

Yürüyüş
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Devletin, hükümetlerin ihanetçi
yaratma, bulma çabaları her dönem
sürmüştür. Bugün AKP faşizmi de
devrimci mücadeleyi önleyemediği
için yaratabileceği ihanetçilerden çok
şey bekler durumdadır. Bugün nasıl
ki AKP ihanetçiler peşindeyse dün
de Kemalist iktidar, Cumhuriyetin ku-
ruluşundan sonra her türlü hak talebini
kanla bastırdığı için Dersim isyanını
da kanla bastırmak istemiştir. Çünkü
Dersim devlet için bir "çıban başı"
durumunda olup "yola getirilmesi"
gereken bir bölgeydi. 

Dersim'in öyle basit çözülecek bir
sorun olmadığını bildikleri için de za-
mana yayarak adım adım Dersim sal-
dırısını gündeme getirme yolunu tercih
etmişlerdir. Bunun için 1935’ te gündeme
getirdikleri Tunceli Kanunu’nu 1936
yılında kabul edip yasalaştırmışlardır.
Böylece Dersim ismini, kafalarda, tarihte
silmek istemişlerdir. Dersim de dahil,
Umumi Müffettişlik görevinde olanların
bir anlamda asıl işi, Dersim'i nasıl yola
getireceklerinin çalışmasını yapmaktır.
Böylece Dersim sorununun ancak ya-
pılacak kanlı bir saldırıyla çözüleceğine
karar vermişlerdir. 1937 yılında da fiilen
Dersim'e var güçleriyle saldırmışlardır. 

Dersim ismi gibi yerle bir edilecek
ve yola getirilecekti. Dersim'de işlerinin
hiç de kolay olmadığını bildikleri için,
bir yandan uçaklarla bombalayıp, ka-
radan her türlü askeri saldırıyı sürdü-
rürken, öte yandan işbirlikçi haline
getirdikleri hainler eliyle de bölgeye

zarar vermeyi hedeflemişlerdir. Siyasi
iktidar için en önemli işbirlikçi Dersim
halkına ihanet etmeye hazır bulunan
Seyit Rıza'nın yeğeni RAYBER'dir.

Rayber hiçbir işbirlikçinin ulaşa-
mayacağı kişilere Seyit Rıza'nın yeğeni
olması nedeniyle ulaşabilmektedir.
Onun için de Rayber'e çıkarları gereği
önem verip kullanmaya çalışmışlar-
dır.

Rayber’ in kişiliksiz, onursuz, kendi
insanına çıkarı için ihanet etme po-
tansiyelini bildiklerinden bunu yap-
mışlardır.  

1937 yılında Dersim'e yapılan sefer,
Dersim halkının Seyit Rıza'nın ön-
derliğindeki  direnişiyle karşılaşmıştır.
Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha
Gökçen'in uçakla yaptığı sistemli hava
bombardımanlarıyla, karadan askeri
saldırılara rağmen istedikleri sonucu
alamamıştır. Böylesi bir dönemde,
yani oluk oluk kan akıttıkları ve sonuç
alamadıkları bir dönemde ellerindeki
en önemli işbirlikçi hain Rayber'i dev-
reye sokarak önemli sonuçlar elde et-
meye çalışmışlardır.

Dersim Katliamı’nın bölgedeki en
yetkili kişisi olan general Abdullah
Alpdoğan, işbirlikçileri Rayber'e Alişer
ve eşi Zarife'yi öldürmesi ve kafalarını
keserek getirmesi görevini vermiştir.

İşbirlikçi olduğu bilinmeyen Rayber,
Seyit Rıza'nın yeğeni olması dolayısıyla
Alişer'in yanına rahatlıkla gidebilmiştir.
Görüşme sırasında bir fırsatını bulan
Rayber hem Alişer'i, hem de çok iyi

bir savaşçı olan
eşi Zarife'yi öldü-
rerek, kafalarını
kesmiş ve Ela-
zığ'daki general
Alpdoğan'ın ma-
kamına götürm-
üştür. Kafaları ta-
nıdıklara kontrol
ettiren Alpdoğan

getirilen kafaların doğru olduğunu tespit
etmiştir. Ancak işbirlikçileri Rayber'e
verdiği bir küp altın sözünü yerine ge-
tirmemiştir. Tam tersine Rayber için
"Bu soyuna ihanet etti, bize de ihanet
edebilir” düşüncesiyle Rayber'i öl-
dürtmüştür. Böylece Rayber işbirlikçilik
yaptığı kesimlerce de kullanıldıktan
sonra ondan kurtulma yolu seçilmiştir. 

Ama Rayber için asıl kararı veren
Dersim halkı olmuştur. Dersim halkının
şahsında Rayber, bir işbirlikçidir, bir
haindir. Dersim halkı düşmana bilgi ta-
şıyan, kendi halkına ihanet eden, daha
da ileri giderek Alişer ve eşi Zarife'yi
öldüren bu halk düşmanını lanetledi.
Sadece lanetlemekle kalmadı, o tarihten
sonra doğan çocukların hiçbirine Rayber
ismini takmadılar. Rayber ismini lanet-
lediler. Rayber ismi Dersimliler için bir
kınalı keklik idi. Keklikler yakalandıktan
sonra kafeslere konulup, diğer keklikleri
avlamak için kullanılır. ötüşüne keklikler
gelir çünkü. Bu anlamda keklik gibi
ihanet eden Rayber de hain olduğu için
Dersimliler onu yaşamlarından tamamen
çıkardılar...

Devlete sığınmakla, dolayısıyla al-
çalmakla devlete yaranamazsınız. Bugün
AKP de dünün kınalı kekliği, yeni Ray-
ber'leri bulma ve onlardan medet umma
peşindedir. Ama bu ihanetçi hainler de
AKP'yi kurtaramayacaktır. 

İKTİDARIN KINALI KEKLİĞİ RAYBER...
DERSİM’DE RAYBER LANETLİ İHANETİN ADIDIR ARTIK...
KAHPELİĞİN ADIDIR...
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Geçtiğimiz 5 Temmuz’da Büyü-
kada’da bir otelde toplantı yaptıkları
sırada yapılan baskınla gözaltına
alınarak örgüt üyeliği ve “örgüte
yardım” gibi suçlamalarla tutuklanan,
“insan hakları savunucuları”nın ilk
duruşması 25 Ekim’de görüldü. Tu-
tuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter
Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali
Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Der-
neği’nden Günal Kurşun, Uluslar-
arası Af Örgütü Türkiye Direktörü
İdil Eser, Yurttaşlık Derneği’nden
Özlem Dalkıran ile Nalan Erkem,
Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün
ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
Programı’nda proje uzmanı olarak
çalışan Veli Acu duruşma sonunda
tahliye edilirken, karar sonrası Tür-
kiye’de “yargının bağımsızlığı” üze-
rine yeni bir tartışma başladı. 

Tartışmanın nedeni, söz konusu
tahliyelerin Almanya'nın eski baş-
bakanlarından Gerhard Schröder'in
arabuluculuk yapması ve yapılan
pazarlık sonucu gerçekleştiğinin ba-
sına yansımasıydı. Söz konusu ha-
berin kaynağı ise Alman Der Spiegel
dergisiydi.

“Der Spiegel dergisi, Schröder'in
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in
ricası üzerine Türkiye’ye giderek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile
buluştuğunu, Gabriel’in Schröder’le
bağlantıyı Başbakan Angela Mer-
kel’in bilgisi dahilinde kurduğunu
bildirdi. Az sayıda kişinin haberdar
olduğu arabuluculuk girişiminin Al-
manya’da 24 EylüI'de yapılan se-
çimlerden bir hafta sonra gerçek-
leştiği, Schröder'in Erdoğan'dan ga-
zeteci Deniz Yücel ile Alman va-
tandaşları Meşale Tolu ve Peter Ste-
udtner'in serbest bırakılmasını istediği
kaydedildi.” (Cumhuriyet, 27 Ekim)

Bunun üzerine Adalet Bakanı
Bakanı Abdülhamit Gül açıklama
yaparak, “Türk yargısı bağımsız ve
tarafsızdır. Öyle bir iddialarla ‘Şu
şekilde oldu, bu şekilde oldu. Tah-
liyeler böyle gerçekleşti’ diye id-

diaların kabulü asla mümkün değildir,
doğru değildir” dedi. (Birgün, 27
Ekim) 

Adalet Bakanı Gül, ayrıca, “Türk
yargısı dosya kapsamındaki delillere
göre karar verir. Türkiye hukuk dev-
letidir. Hakimlerimiz de bağımsız,
tarafsız bir şekilde vicdani kanaat-
lerine, dosyadaki durumlara göre
karar verirler. Bu, doğrudan hâkim-
lerin kendilerinin vermiş olduğu ba-
ğımsız, tarafsız bir şekilde verdikleri
bir karardır... Türk yargısı hiçkim-
senin baskısı altında değil, özgürce,
hukuk çerçevesinde kararını vermeye
çalışmaktadır...” diyerek bildik de-
magojileri sıraladı. 

Evet, Adalet Bakanı’nın yukarı-
daki sözlerinin tek bir cümlesinde,
tek bir satırında, en ufak bir doğruluk
payı bile yoktur. Olması da mümkün
değildir zaten. Bu sözlerin tamamı
yalandan, demagojiden ibarettir. Ya-
landır, demagojidir çünkü bağımsız
ve tarafsız yargı kavramları, yalnızca
ülkemizle ve bugünle sınırlı olarak
değil genel bir doğru olarak, bir al-
datmacadır, bir demagojiden ibarettir.
Çünkü faşizmle yönetilen ve yeni
sömürge bir ülkede, hukuk ve hu-
kukun uygulanmasının bir aracı olan
yargı sistemi ve bu sistemin işleyişi
sınıf ilişkilerine, faşizmin ihtiyaç-
larına göre şekillenir. Bu nedenle
faşizmle yönetilen bir ülkede ba-
ğımsız ve tarafsız bir yargı zaten
olamaz.

Yargının bağımsız ve tarafsız ol-
madığı, egemen sınıfın çıkarlarının
koruyucusu olduğu, faşizmin ihti-
yaçlarına göre düzenlendiği sıradan
davalarda gizlenebilir belki ama bu
şekilde siyasi davalarda gizlenmesi
pek mümkün değildir. Bugün, bu
dava vesilesiyle yaşanan da bundan
fazlası değildir. 

Davanın “yargı bağımsızlığı”
üzerine tartışmalara neden olmasının
bir nedeni de söz konusu kişilerin
tutuklanmasının “normal” bir yargı
sürecinin sonucunda gerçekleşme-

mesidir. 
Alman emperyalizmi ile çelişki-

leri derinleşen, birçok konuda çı-
karları çatışan AKP, Almanya’ya
karşı, aralarında Alman vatandaşla-
rının da olduğu “hak savunucuları”nı
tutuklayarak politik bir hamle yap-
mak istemiştir. Tutuklamaların bu
politik hamlenin bir ürünü olduğu
herkesin malumudur. Hal böyleyken,
başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak
üzere AKP yöneticileri ve AKP med-
yası, bu gerçeği gizlemek için hep
bir ağızdan  casusluk senaryoları
üretmiş, hiçbir maddi dayanağı ol-
mayan ve suçlamalar arasında da
bulunmayan casusluk iddiaları “mad-
di gerçek”miş gibi manşetlere taşı-
yarak psikolojik savaş yürütmüştür. 

Bugün ise, haklarında bu kadar
“ciddi” iddialar bulunan kişilerin ta-
mamının bir anda serbest bırakıl-
malarının, tıpkı tutuklanmalarında
olduğu gibi, “normal” bir yargı sü-
recinin ürünü olmadığı, Alman em-
peryalizmiyle yapılan pazarlıkların
sonucu olduğu açıktır. Hal böyleyken,
söz konusu tahliyelerin Schröder'in
arabuluculuk yapması ve yapılan
pazarlık sonucu gerçekleştiğinin ak-
sini iddia etmenin tek bir nedeni
vardır: Takke düşmüş, kel görünm-
üştür. Şimdi AKP bu keli yeniden
kapatmanın derdine düşmüş, bunun
için de en iyi bildikleri şeye, yalana
ve demagojiye sarılmıştır. Ancak
boşunadır. Türk yargısının bağımsız
ve tarafsız olduğu masalına çocuklar
bile inanmamaktadır bugün. 

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
demagojilerine ilişkin genel doğru-
ların yanında, AKP yargısının sadece
son bir yıllık pratiğine bakıldığında
bile Türkiye’de bağımsız ve tarafsız
yargının zerresinin bulunmadığı gö-
rülmektedir. Örneğin büromuza yö-
nelik yapılan ve 16 arkadaşımızın
tutuklandığı “operasyon”un nedeni
Nuriye ve Semih’in avukatlığını
yapmamız, OHAL sürecinde ortaya
koyduğumuz ve AKP’nin statülerini

“BÜYÜK ADA DAVASI” VE FAŞİZMİN
BİTMEYEN “BAĞIMSIZ YARGI” MASALLARI

Faşizmle Yönetilen Ülkemizde Bağımsız Yargı, Tarafsız Hakim,
Hukukun Üstünlüğü Gibi Kavramlar Safsatadır, AldatmacadırHalkın 

Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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reddettiğimiz avukatlık pratiği-
mizdir. AKP bu yüzden alenen
hedef göstermiş, yandaş medya
aracılığıyla operasyonun zeminini
hazırlamış ve sonuçta bu operasyon
yapılmış, AKP’nin talimatlarıyla
16 arkadaşımız tutsak edilmiştir.
Keza Nuriye ve Semih’in tutuk-
lanması kararının da bizzat AKP
tarafından verildiğini izaha gerek
bile yoktur. 

Bir yılı aşkın süredir devam
eden OHAL sürecinde devrimci-
lere, sendikacılara, gazetecilere,
avukatlara, aydın ve sanatçılara
hatta milletvekillerine kadar devam
eden dava ve tutuklama terörü de
bu gerçeğin ifadesidir.

Bunların dışında ülkemizde
geçmişten bugüne yaşanan tüm
işkence ve katliamlara, devlet ta-
rafından işlenen bütün suçlara iliş-
kin davalara; Soma ve Ermenek’te
olduğu gibi, iş kazası adı altında
yaşanan katliamlara ilişkin davalar
gibi özünde siyasi nitelikli olan
bütün davalara baktığımızda yar-
gının bağımsız ve tarafsız olmadığı,
olamayacağı görülmektedir zaten.  

Sonuç olarak; 
1- Adalet Bakanının yukarıda

yer verdiğimiz sözlerinin yalan
ve demogojiden, sanki böyle bir
güven varmış gibi “Türkiye'de ve
dünyada herkes Türk yargısına
güvenmeye devam etsin.” deme-
sinin hamasetten, içi boş siyasi
sözlerden ibaret olduğu açıktır. 

2- Hukuk da yargı da sınıfsaldır.
Hukuk egemen sınıfın (ülkemizde
faşizmin) iradesini yansıtır, yargı
da bu iradeyi, egemen sınıfın çı-
karlarını korur. Bu nedenle ba-
ğımsız yargı, tarafsız hakim, hu-
kukun üstünlüğü gibi kavramlar
safsatadır, aldatmacadır.

3- Türkiye gibi faşizmle yöne-
tilen bir ülkede yargı bağımsızlığı
tartışması yapmanın dahi hiçbir
anlamı yoktur.

II - Sorun: “Sömürüye dayanan bir
sistemde hukuk ve adalet egemenlerin
çıkarlarına göre şekillenmiştir. Ve sınıflı
toplumlar var olduğu sürece bu böyle
olmaya devam edecek, adaletsizlik sü-
recektir.”

Çözüm: 1- Sömürüye dayanan bu
düzende adaletin olmadığını ve mah-
kemeler eliyle adaletin sağlanamaya-
cağını teşhir etmeliyiz.

2- Adaleti sağlamak için mü-
cadele etmek, adaletsizliğin kaynağı
olan sömürü düzenini ortadan kal-
dırmak için mücadele etmektir.

II - Sorun: “Sömürü düzenleri adaletin
olmadığı düzenlerdir. Köleci sistemin
adaletsizliği, üretim ilişkilerinin köle
emeğinin sömürüsü üzerine şekillen-
dirilmiş olmasından kaynaklanır. Aynı
durum, diğer sömürü düzenleri olan
feodal ve kapitalist sistem için de ge-
çerlidir. Feodal sisteminin adaletsiz ol-
masının temeli, feodal beylerin serflerin
emeğini sömürmesi üzerine kurulmuş
feodal üretim ilişkileri; kapitalist sis-
temin temel adaletsizliği ise, burjuva-
zinin proletaryanın emeğini sömürmesi
üzerine kurulmuş olan kapitalist üretim
ilişkileridir.”

Çözüm: Gerçek adalet sömürünün
olmadığı koşullarda, sınıfsız ve sö-
mürüsüz toplumda mümkündür. Bu
nedenle adalet için mücadele sınıfsız,
sömürüsüz bir toplum için yani sos-
yalizm için mücadeleden ayrı düşü-
nülemez.

III - Sorun: “Hukuk burjuvazinin
elinde oyuncaktır. İstediğinde ortaya
çıkarır istemediğinde faşizmin zoruyla
bastırır. Yine bir sosyolog olan Duguit
şöyle der: "Devlet hukuka ancak istediği
için, istediği zaman ve istediği ölçüde
boyun eğiyorsa, aslında hiç boyun eğ-

miyordur..." Ve haklıdır Duguit. Söz
konusu ezilen, sömürülen halk oldu-
ğunda burjuvaziden adalet beklemek
hayal görmek demektir.” 

Çözüm: Kendi koyduğu hukuka bile
uymayan bir devletten, o devletin mah-
kemelerinden adalet beklemek yanlıştır.
Adaleti sağlamak, adalete ulaşmak
için tek yol, adaletsizlik üreten bu dü-
zene karşı mücadeledir. Elbette bu,
“adalet mücadelesi”nin gereksiz ol-
duğu anlamına gelmez. Bugün adalet
mücadelesi, bu düzende adaletin sağ-
lanamayacağını teşhir etmek bakı-
mında, demokratik mücadelenin bir
parçası olarak, gerekli ve zorunlu-
dur.

IV- Sorun: “Burjuva düzeninin köle-
leri, efendilerine karşı başkaldırdıkları
zaman, bu düzenin uygarlık ve adaleti,
tüyler ürpertici iç yüzü ile gözler önüne
serilir. Bu gibi durumlarda, sözü geçen
uygarlık ve adalet de bütün peçelerini
yüzünden atmış bir vahşet ve yasa ta-
nımaz intikam görünümüyle su üstüne
çıkar. Zenginliğe el koyanlarla üreticiler
arasındaki sınıf mücadelesinde patlak
veren her yeni bunalımda bu olgu git-
gide daha açık seçik biçimde belirir.”
MARX: Fransa'da İç Savaş (MEAS I,
442)
Sonuç: Her sınıflı toplumda hukuk
da zorunlu olarak sınıfsaldır. Herkes
için hukuk yoktur. Hukuk egemen sı-
nıfın, kapitalist sistemde burjuvazinin
çıkarlarını korur. Bu çıkarlara aykırı
her hareketi en ağır şekilde cezalandı-
rır.
Çözüm: Sınıflar ortadan kalkacağı
için bugünkü anlamda hukuka, yar-
gıya (giderek daha fazla biçimde) ih-
tiyacın kalmayacağı sosyalist bir top-
lumu kurmak için mücadele etmeliyiz.
Ancak bugünden halkın hukukunu
yaratabilir ve uygulayabiliriz, bunun
örneklerini çoğaltabiliriz. 
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HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER



Yürüyüş: Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarına yönelik baskın, gözaltı
ve tutuklamalar sonrasında başlatılan
"bugün büroyu ben açıyorum" çağ-
rısına cevap verip Halkın Hukuk Bü-
rosunu bir gün de siz açtınız. 16
avukat tutuklandı...110 avukata kı-
sıtlılık kararı getirildi. Mesleklerini
halk için yapan avukatlar işkenceden
tutuklamaya birçok yaptırım ile karşı
karşıya. Böyle bir süreçte büroyu
açma çağırısına katılımınız bir da-
yanışmanın ötesinde faşizmin tüm
saldırılarına karşı haklının, halkın
ve halk için avukatlığın yanında
omuz omuza olmanız demektir. 

Bize bu konuda düşüncelerinizi
aktarabilir misiniz?

Av. Ali Şafak: HHB avukatla-
rına, EHB
avukatlarına
ve ÇHD İzmir
Şubesi üyesi
avukatlara yö-
nelik başlatı-
lan operas-
yonlar bizlere
toplumsal mu-
halefetin ön-

cilerinin, mecliste konuşlanan siyasi
partiler ve/veya köşe yazarları (!)
değil avukatlar olduğunu bir kez
daha kanıtlamıştır.

Avukatlar üzerindeki faşizmin
yükselmesi biz avukatları şaşırtmıyor
zira hukuk; toplumun zannettiği gibi
veya bizlere fakültede anlatıldığı gibi
"adalete yönelmiş toplumsal yaşama
düzeni" değildir. Mihail Bakunin'in
de dediği gibi "iktidarın fahişesi"
olan hukukun her dönemde olduğu
gibi bu dönemde de faşizmin en
ömeli aracı olması bizi sindirmek

yerine öfkelendirmek-
te ve diri tutmaktadır.   

Av. Sinan
Zincir:

Öncelikle şunu be-
lirtmek isterim Halkın

Hukuk Bürosu avukatları bu toprak-
larda devrimci avukatlık geleneğinin
ve pratiginin avukatlarıdır. Aynı za-
manda egemenlere karşı yoksulların
ezilenlerin avukatlığını yapan bizler
için bir okuldur Halkın Hukuk Bü-
rosu. Arkadaşlarımız tutsak edildi-
ğinde ne Halkın Hukuk Bürosu’nun
kapanacağıni ne de devrimcilerin
avukatsiz kalacağını dile getirdik.
Ve meslektaşlarımız dayanışma için
Halkın Hukuk Bürosunu açma nö-
betine destek verdi her gün bir arka-
daşımız büroya açacak. Halkın Hukuk
Bürosu’nun müvekkillerinin yargı-
landığı davalara gönüllü olarak bizler
giriyoruz gireceğiz. Faşist saldırgan-
lığı devrimcileri yoksulları savun-
masız bırakma çabasını bundan önce
boşa çıkardığımız gibi bundan sonra
da boşa çıkaracağız. Faşizm tutsak-
lıktan umduğunu bulamayacak. Da-
yanışma ve direnenler kazanacak.
Faşist saldirganlık karşısında halkların
avukatlığını yapan yoksulların öte-
kilerin avukatlığını yapan, Soma Er-
menek, Berkin Elvan, Dilek Doğan,
Hasan Ferit Gedik, Nuriye Semih
davasının ve bir çok toplumsal da-
vanın avukatlığını yapan Halkın Hu-
kuk Bürosu avukatlarının yanında
yer almak bizim için onurdur. Bu
tutumumuz basit bir dayanışma değil
bu tarihsel süreçte devrimci bir gö-
revdir bizim açımızdan. Faşizme
karşı demokrasi, eşitlik, özgürlük
mücadelemizde her türlü zorluğu tut-
saklıgi dayanışma ile aşacağız. Che
nin dediği gibi dayanışma ezilenlerin
inceligidir. Bu vesile ile burdan yoksul
gece kondu mahallerinde yaşayan
her gün baskı ve zulüm altında hak
hakikat mücadelesi yürüten halkımıza
da şunu belirtmiş olalım. Biz devrimci
özgürlükçü avukatlar bu zulme karşı
Halkın Hukuk Bürosu’nun avukat-
lariyiz ve halkımızın yanındayız.

Av. Gökmen Yeşil: Belki de
hak kavramı burada bir çok konunun
en önemli unsurunu oluşturuyor. Fa-
şizmi diğer bütün siyasal sistemlerden
ve yönetim biçimlerinden ayıran şey-

lerden biri
de hak kav-
ramının ol-
mayışıdır.
Zira faşizm
tüm topluma
eğitim, hu-
kuk, basın
asker, polis
ve gayrires-
mi silahlı
saldırı unsurları ile ikna veya baskı
ve terörle "hak yok, görev var" slo-
ganını benimsemeye çalışır. Bu ko-
şullarda birileri çıkıp haklarımız var
dediğinde faşizmin sinir uçlarına do-
kunur. İşçiler grev hakkını kullandı-
ğında grevin yasaklanması bu ne-
denledir, Nuriye ve Semih'in "çalışma
hakkımız gasp edilenez, işimizi geri
istiyoruz dediklerinde saldırıya uğ-
rayıp tutuklanmaları bu nedenledir. 

Bu anlamda sorunuza gelirsek,
avukatlar, hem hak mücadelesi ve-
renlerin önemli bir omuzdaşı hem
de meslekleri itibariyle adliyelerdeki
sesidir. Devrimci avukatlar, tutuklanan
arkadaşlarımız bunu bir gelenek ola-
rak en iyi şekilde temsil ettiler ve
icra ettiler; hem hak mücadelesinin
bir parçası oldular hem de adliyede
ve sokakta o mücadelenin sesi oldular.
Devrimci avukatlarla yönelen saldı-
rının önemli bir sebebidir bu...

O halde devlete şunu hatırlatmak
gerekiyordu; evet tutuklanan her bir
avukat arkadaşımız en değerlimiz en
onemlimizdir. Ancak bu bir gelenek
ve o gelenek kişilerden ibaret değil. 

Bu nedenle işçilerin ve halkın
omuzdaşı olan bir büro saldırıya uğ-
ramışsa o büroya omuz vermenin
halkın hak arama mücadelesine omuz
vermek olduğunu hatırlatmak isterim. 

Arkadaşlarımız daha önce de tu-
tuklanmışlardı ve o zaman da "bü-
rolarımız açık, açık kalacak" demiş-
lerdi. Biz hem meslektaşlarımıza,
hem onların sözüne hem de halkın
hak arama mücadelesine omuz ver-
diğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle
önemli bir dayanışma idi.

Halkın Avukatlarına Yönelik Saldırılara Karşı Faşizme Karşı
Omuz Omuza HHB’de Nöbet Tutarak Dayanışmayı Büyütüyorlar
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Siyasi Dava Nedir? 
Dizimizin önceki bölümünde de ifade

ettiğimiz gibi “Siyasi dava kavramı, adi
davalardan farklı olarak, klasik bir 'suç'
yargılamasının değil çoğunlukla yargı-
lamanın gerçekleştiği hukuk sistemini
de içeren bir düzen değişikliği talebinin
'yargılandığı' davaları ifade eder.” Bu
tanıma bir ek yapmak gerekirse; siyasi
dava kavramı, suç olduğu düşünülen bir
fiilin, bir hareketin değil asıl olarak
“suçlu” olduğuna daha baştan kanaat
getirilen kişilerin ve bu kişilerin sahip
oldukları düşüncelerin yargılanmasıdır.
Siyasi davanın klasik-sıradan ceza yar-
gılamasından farkı, teknik-hukuki bo-
yutuyla ifade edecek olursak, fiilin değil
“fail”in yargılanmasıdır. 

Siyasi Davalarda “Fail”
Kimdir? 

Siyasi davalar, özü gereği “hakkı
gasp edene” karşı bir mücadele sonucu
gündeme gelir. Hakkı gasp eden, ege-
men sınıfın temsilcisi, ezilen sınıf üze-
rindeki baskı ve yönetim aracı olan

devlettir. Hak da devletten talep edilir.
İşte siyasi davaların faili, hakkı gasp
eden egemen sınıftan ve onun ege-
menlik aracı olan devletten “hak talep
eden”, bunun için mücadele edendir.
Yani öncelikle ve daha çok devrimciler,
demokratlar, yurtseverlerdir... Siyasi
davaların tamamı bu nedenle taraflı,
adil olmayan yargılamaların yapıldığı

Sevgili okurlarımız; AKP fa-
şizminin, Halkın Hukuk Büro-
su’nu hedef alan, 15 avukat ve 1
stajyer avukatın tutsak edildiği
“operasyon” sonrası başladığımız,
halkın avukatlığının tarihsel ve
siyasal temellerini ele aldığımız
yazı dizimizin 6. bölümü ile devam
ediyoruz. 

Önceki bölümde; siyasi davalar
olmalarının yanında herbiri birer
“komplo davası” da olan, tarihsel
olarak önemli siyasi davalardan
örnekler ele aldık. Nelerdi bunlar?
Burjuvazinin işçileri hem katledip
hem de önderlerini katliam su-
çundan mahkum ettiği Haymarket
davasına, "burjuvazinin adaleti"ni
bütün çıplaklığıyla ortaya seren
iki göçmen işçinin komplo sonucu
elektrikli sandalyeyle ölüme mah-
kum edildiği Sacco ve Vanzetti
davasına yer verdik. Bulgaristan
Devrimi’nin önderi Dimitrov’un
Reichstag (Millet Meclisi) kom-
plosu davasında Alman faşizmini
nasıl yargıladığını, Amerikan em-
peryalizminin “komünizme karşı
savaş”ının simgesi haline gelen
Rosenbergler davasında “bağımsız
yargı”nın ne menem bir şey ol-
duğunu gördük. 

Yazı dizimizin bu bölümünde
ise egemenlerin tarih boyu düşman
olarak gördüğü bir avukatlık bi-
çimi olarak siyasi dava avukatlı-
ğını ve avukatlığın siyasi bir faa-
liyet olarak kavranmasını ele ala-
cağız. Bir yeni-sömürge ülke olan
ve faşizmle yönetilen ülkemizde,
bu gerçekliğe uygun olarak sıklıkla
faşizmin örtülü ya da açık saldı-

rılarının hedefi olan,  çoğu zaman
avukat olarak yer adıkları siyasi
davalarda kimi zaman –özellikle
12 Mart ve 12 Eylül gibi cunta
dönemlerinde ve bugün olduğu
gibi OHAL dönemlerinde- “sanık”
olma onuruna sahip olan hatta
bazen katliamların hedefi olan
bir avukatlık pratiğinden söz ede-
ceğiz.

Elbette önce siyasi dava kav-
ramına yeniden döneceğiz. Çünkü
“siyasi dava avukatlığı”nı sıradan
avukatlıktan farklı kılan şey yal-
nızca avukatlık yaptıkları dava-
ların siyasi dava olması; bir iş,
bir uzmanlık alanı olarak “siyasi
dava” alanını tercih etmeleri değil
bu davaların siyasi niteliğinin avu-
katlığın biçimini de etkilemesi,
onu belirlemesidir. Bu nedenle
biz de siyasi dava avukatlığını,
uzmanlık alanı siyasi davalar olan
avukatlıktan farklı olarak ele al-
mak zorundayız. Bu nedenle de
“siyasi davalarda avukatlık”, “si-
yasi dava avukatlığı” yerine -
farklı anlamları olmakla birlik-
te- siyasi avukatlık, halkın avu-
katlığı, devrimci avukatlık gibi
kavramları kullanmanın daha
doğru olacağını ifade ederek baş-
layalım yazımıza. Elbette “siyasi
davalarda avukatlık” ve “siyasi
dava avukatlığı” kavramları da
kullanılabilir fakat bu kavramlar,
burada anlatmaya çalıştığımız
avukatlık biçimini -bu biçimin
bir yönü, bir parçası olmakla bir-
likte tam olarak ifade etmekten
uzaktır.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

6

SİYASİ DAVA ve
SİYASİ DAVALARDA

AVUKATLIK 
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davalardır.

Siyasi Davanın
Klasik Ceza
Davasından Far-
kı Nedir?

Klasik ceza davası, suç olduğu de-
ğerlendirilen bir fiilin, eylemin, hare-
ketin gerçekleşmesiyle başlar. Yargı-
lamanın konusu, kanunda da suç olarak
sayılan bir eylem, bir fiil, bir harekettir.
Siyasi davalarda ise yargılama konusu
bu şekilde bir fiil değil hak talep eden
“fail” ve onun hak talebinin kendisidir.
Yani klasik ceza davasında eylem,
siyasi davada daha çok kişi yargılaması
yapılır.

Örneğin klasik ceza davalarında bir
insan öldürülmüştür, bir mal çalınmıştır,
birileri dolandırılmış veya saldırıya
uğramıştır… Bundan sonra soruşturma
başlar, deliller toplanır ve toplanan de-
liller sonucunda suç sayılan eylemi

gerçekleştirdiğinden şüphe edilen kişi
veya kişiler hakkında ceza davası açılır,
yargılama yapılır, “mevcut delil duru-
muna göre” ulaşılan kanaat sonucunda
hüküm verilir. (Burada şüphenin makul
olması temel koşuldur; yani suçun faili
olduğu düşünülen kişinin suç sayılan
eylemi gerçekleştirdiğine dair kuvvetli
belirtilerin bulunması gerekir.)

“Adi suç” yargılaması olan klasik
ceza davasından farklı olarak, kişi ve
düşünce yargılaması olan siyasi ceza
davalarında bu burjuva liberal soruş-
turma ve dava usulü işlemez. Faile
dair makul şüphe olgusu “suç”a dair
bir şüpheye dönüşür. Çünkü burada
artık faile dair bir şüphe yoktur, fiile
dair şüphe vardır. “fail” daha baştan
bellidir. Şüpheli olan ise fiildir. Buradaki
“şüphe” kavramı ise daha çok fiilin
nasıl suç olarak değerlendirileceğine
dairdir. Ve burada temel nokta, gerçekte
eylemin (fiilin) suç olup olmadığı ko-
nusundaki  nitelemeyi yapan gücün

yargılamayı yapan mahkeme değil -
yasa koyucu, kanun yapıcı sıfatıyla
veya doğrudan mahkeme yerine geçip
karar veren güç olarak- mevcut hukuk
sistemini de kapsayan toplumsal sis-
temin egemen sınıfı olmasıdır. Ki ül-
kemizde bugün siyasi davalarda fiilin
suç olup olmadığı nitelemesini yapan
güç faşizmdir.

Siyasi davaları klasik ceza davala-
rından ayıran bir diğer yan da, klasik
ceza davalarındaki genel kuralın dışına
çıkılarak siyasi davalarda “sanıktan
delile gitme” yönteminin hakim olma-
sıdır.  Bugün burjuva hukuk sistemle-
rinde soruşturma usülleri bakımından
baskın olan görüşün “delilden sanığa
gitme” olduğu iddia edilir. Ülkemizde
de önceleri “sanıktan delile gitme”
yöntemini esas alan soruşturma usulü
yasal iken 2005 yılında yürürlüğe giren
Ceza Muhakamesi Kanunu’nda “de-
lilden sanığa gitme” yöntemini esas
alan soruşturma usulü uygulanmaya

FAŞİZM AVUKATLARA
SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik
saldırının üzerinden neredeyse iki
ay, yazı dizimize başladığımız gün-
den bugüne ise bir buçuk ay geçti.
Bu süre zarfında faşizmin avukat-

lara yönelik saldırıları aralıksız sürdü. Önce Mer-
sin’de aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği
Mersin Şubesi üyesi ve yöneticilerinin de bulun-
duğu 8 avukata yönelik bir operasyon gerçek-
leştirildi. Avukatlar gözaltına alındı, evleri, büroları
basılıp talan edildi. Günlerce süren keyfi gözaltı
işkencesinin ardından serbest bırakılan avukatlara
yöneltilen en önemli suçlama tutuklanan Cum-
huriyet gazetesi avukatları ile ilgili yapılan daya-
nışma eylemine katılmalarıydı. 

Ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne yönelik
“operasyon” kapsamında Ezilenlerin Hukuk Bü-
rosu avukatları gözaltına alındı, iki avukat tutuk-
landı. Son olarak da İzmir’de Çağdaş Hukukçular
Derneği İzmir Şubesi ve Genel Merkez üye ve yö-
neticilerinin de olduğu 6 avukat, evleri ve büroları
basılarak gözaltına alındı, iki avukat hakkında
“yakalama” kararı çıkarıldı. İzmir’de yaşanan bu
saldırının hedefleri arasında yine İzmir Halkın
Hukuk Bürosu da vardı. 

Basında çıkan haberlere göre “operasyon”un
sebepleri arasında bu avukatların sosyal medyada

yaptıkları Nuriye ve Semih paylaşımları bulunu-
yordu. Zira bu avukatlar Nuriye ve Semih’in dire-
nişinin haklı ve meşru olduğunu savunan, onların
direnişine destek olan ve faşizmin yargılama adı
altındaki direnişi kırmaya dönük saldırılarına karşı
Nuriye ve Semih’in yanında olan bir avukatlık
pratiğinin içindeydiler. Gözaltına alınan avukatlar
bu nedenle “örgüt propagandası” yapmakla suç-
lanıyordu. Gözaltına alınan avukatların bir diğer
ortak özelliği de Soma Katliamı Davası’nda kat-
ledilen madencilerin ailelerinin avukatlığını yap-
malarıydı. Soma Davası’nda, katliamcı patronları
aklamaya yönelik yaşanan son gelişmelerle birlikte
düşünüldüğünde bu operasyonun bir nedenin
de bu olduğu, yani Soma’da katledilen işçilerin
avukatlığını yapmaları olduğu açıktır. 

Kısaca; yaşanan son saldırılar, dizimizin başında
da ifade ettiğimiz bir gerçeği yeniden ve daha
çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. AKP’nin halkın
avukatlarına yönelik saldırıları ne ilktir ne son
olacaktır. Bu saldırıların bir tek nedeni vardır:
halkın avukatlarının avukatlık yapma biçimi. Bir
tek amacı vardır: Halkın avukatlarının yol açıcısı
olduğu bu avukatlık yapma biçimini yok etmek.

Yaşanan son örnekler bir gerçeği daha gös-
termiştir: Siyasi avukatlık yapmak, avukatlığı bir
siyaset biçimi olarak ele almak avukatları doğal
olarak egemenlerin, bizim gibi ülkelerde faşizmin
açık hedefi haline getirmektedir.
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başlanmıştır. Yani
bugün geçerli olan
sisteme göre, teorik
olarak, suç şüphesi
ile soruşturma baş-
lar, deliller toplanır,
bu delillerle de sa-

nığa ulaşılır. İşte bunun tek istisnası
siyasi ceza davalarıdır.

“Suç”u değil “faili” ve düşüncelerini
hedef alan siyasi davalarda, bir suçun
işlenmesi sonrasında soruşturmaya baş-
lanması söz konusu olmadığından “de-
lilden sanığa gitme” de söz konusu
olmaz. Burada “fail”, egemen sınıf
(aynı zamanda yargılamanın gerçek-
leştiği hukuk zeminini de oluşturan,
uygulanacak yasaları da yapan sınıf)
tarafından “düşman” olarak görülen
kişi ya da kişilerdir. Kısacası; siyasi
davalarda, faşizmin emrindeki kolluk
(polis, jandarma vs.) ve savcı tarafından
birlikte bir “düşman” tespit edilir (hatta
çoğu zaman düşman, faşizmin ideo-
logları veya bizzat yöneticileri tara-
fından tespit edilir) ve düşmanın ey-
lemlerinin “suç” olduğu iddia edilir,
“deliller” toplanmaya başlanır. Yani
siyasi ceza davalarında sondan başa
doğru bir usül izlenir. Önce “suçlu”
belirlenir, daha sonra deliller toplanır,

yargılama yapılır.

Dava, “sanık” durumundaki siyasal
düşmana karşı baştan verilmiş bir siyasi
kararın hukuk kılıfına büründürülme-
sinin bir aracıdır yalnızca. 

Örneğin; Halkın Hukuk Bürosu
avukatları yaptıkları avukatlığın biçimi
nedeniyle (daha önce ifade ettiğimiz
gibi, bu avukatlık yapma biçimi, fa-
şizmin politikalarının rahatlıkla hayata
geçirilmesinin, bu politikalardan istenen
sonucun alınmasının önünde engel ola-
rak görüldüğünden) faşizm tarafından
hedef seçilir. Daha sonra, “minareyi
çalan kılıfını hazırlar” özdeyişinde ol-
duğu gibi, kolluk-savcı-yargıç üçlü-
sünden oluşan bir koalisyonla, buna
bir kılıf bulunarak “yargılama”ya baş-
lanır. Ve bu kılıf bulma işi, dizimizin
geçen bölümünde örneklerine yer ver-
diğimiz, ülkemizde yüzlerce örneğini
gördüğümüz ve görmeye devam etti-
ğimiz, komplo yargılamalarını ortaya
çıkarır. Yapılan bu sözde yargılamada
“siz avukatlık yapmıyorsunuz örgüte
ya da ‘teröriste’ yardım yataklık yapı-
yorsunuz” denir. Avukatlık faaliyetleri
örgütsel faaliyet olarak değerlendirilir.
Deliller toplanır, değerlendirilir ve son
olarak da “önceden verilmiş siyasi ka-
rar” açıklanır...

Burada hakim ve savcıların temel

fonksiyonu, siyasi hasımlara karşı ön-
ceden verilmiş siyasi kararlara olabildi-
ğince “hukukilik”, “hukuka uygunluk”
görüntüsü vermek; böylece, siyasi ha-
sımlara karşı önceden verilmiş siyasi
kararlara halkın gözünde meşruluk zemini
kazandırmaya çalışmaktan ibarettir. 

Kısaca ifade edecek olursak; siyasi
davalarda, yasayı yapanla hakkı gasp
eden bir ve aynıdır. Hükmü verenle,
iddiada bulunan aynı menfaati korurlar.
Devlet, yargı eliyle, hak talep edeni,
muhalefet edeni yani düşman olarak
gördüklerini cezalandırıp tutsak eder.
Köleci toplum düzeninde kölenin kaç-
masının, efendisinin malını çalması
olarak görülmesi gibi...

Siyasi Dava Avukatlığı-
Siyasi Avukatlık

Yukarıda niteliğini ortaya koymaya
çalıştığımız siyasi davalarda ortaya ko-
nulan avukatlık pratiği de, eğer “meslekte
profesyonelleşme” veya sadece uzmanlık
alanı olarak, bu tür davaları tercih etme
değil, bilinçli-siyasi bir tercih söz konusu
ise, farklı bir avukatlık biçimidir. Ki bu
halde siyasi dava avukatlığı, giderek si-
yasi avukatlığa, oradan da devrimci
avukatlığa doğru bir gelişim izler. Çünkü
siyasi davaların yukarıda ortaya koymaya

O, ADALETiN ADALETLi
OLDUĞUNU SANDI
İngiliz hukukçu John Cooke kim-
senin istemediği davayı üstlendi
ve kimsenin cesaret edemediğini
suçladı.

Ve onun sayesinde, tarihte ilk kez, insan yasası
ilahi monarşiye üstünlük sağladı: 1649'da, savcı
Cooke, Kral I. Charles'ı suçladı ve sağlam delil-
leriyle jüriyi ikna etti. Kral, tiranlık suçundan
mahkum oldu ve cellat kafasını uçurdu.
Birkaç yıl sonra, savcı bunun bedelini ödedi.
Onu kral katilliğiyle suçlayıp Londra Kulesi'ne
kapattılar. Kendini savunurken şöyle dedi:
-Ben yasayı uyguladım.

Bu hata hayatına mal oldu. Her hukukçu bilmelidir
ki, yasa yukarıda yaşar ve aşağıya tükürür.
1660 yılında bugün Cooke darağacında can
verdi ve bedeni, güce meydan okuduğu salonda
parçalandı.(Eduardo Galeano, Ve Günler Yürü-
meye Başladı, Syf. 324)
Kıssadan hisse: Hukuk egemen sınıfın iktidarını
sürdürmesinin bir aracıdır. Egemen sınıfa ve
onun temsilcilerine karşı hukuk yoluyla zafer
elde etmek, adaleti bu şekilde sağlamak bu ne-
denle mümkün değildir. Ancak, her şeye rağmen,
bedeli ne olursa olsun, bu silahı da onların
elinden alıp onlara karşı kullanmanın yollarını
bulmalıyız. Ta ki onları bertaraf edene, gerçek
adaleti sağlayana, sınıfsız, sömürüsüz bir dün-
yayı, sosyalizmi kurana dek...
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çalıştığımız niteliği avu-
katlığı ele alma ve yü-
rütme biçimini de doğ-
rudan ya da dolaylı ola-
rak etkiler. Kısaca siyasi
dava avukatlığı, bu da-
vaların niteliği gereği

sıradan avukatlıktan farklıdır. 

Siyasi avukatlık, her şeyden önce
bir kimliktir. Siyasi avukatlığın gereği;
hakkı ve meşruluğu savunmak, faşizmi
ve zulmü teşhir etmektir. Adalet arayışını
mahkeme salonlarıyla sınırlamayarak,
hayatın aktığı her yerde olabilmektir.
Gecekondu yıkımlarından hapishanelere,
işçi direnişlerinden emniyet nezaretha-
nelerine, panellerden sempozyumlara,
direniş alanlarından TV programlarına
kadar, hak talebinin olduğu her yerde
taşınır bu kimlik.

Bu kimlik, yukarıda ifade ettiğimiz,
siyasi davalara ilişkin gerçeklerin bi-
lincinde olarak hareket etmeyi gerek-
tirir. Yani "siyasi davaların özünde
egemen sınıfla ezilen sınıf arasındaki
savaşımın bir biçimi" olduğunu kabul
etmektir bu kimlik. Bu savaşın üze-
rinde gerçekleştiği zemin olan "hukuk

zemininin de yine egemen sınıf tara-
fından inşa edildiğini; hukuku, yasaları
yapanın ve bunların uygulanmasını
belirleyenin de yine egemen sınıf ol-
duğunu" kabul etmektir. Bugün ülke-
mizde, yürürlükteki hukukun faşizmin
hukuku olduğunu kabul etmektir. Mah-
kemelerin bu davalardaki yargılama
yetkisinin “siyasi hasımlara karşı ön-
ceden verilmiş siyasi kararlara ola-
bildiğince 'hukukilik', 'hukuka uygun-
luk' görüntüsü vermek; böylece, ön-
ceden verilmiş siyasi kararlara meş-
ruluk zemini kazandırmaya çalışmak-
tan ibaret” olduğunu kabul etmek, bu
bilinçle hareket etmektir. 

Bunun doğal sonucu olarak, bu
davalardan herhangi bir “hukuki zafer”
beklentisi içinde olmadan, yani "ideal
sonuçlar" elde etmeyi beklemeden;
hatta çoğu zaman yaptığı işin hukuki
anlamda hiçbir öneminin olmadığını,
olumlu veya olumsuz hiçbir katkısının
olmadığını düşündüğü anlarda dahi
umutsuzluğa, karamsarlığa kapılma-
dan, “bir siyasi görevi yerine getir-
menin” bilinci ve rahatlığıyla savun-
manlık yapmaktır.  Siyasi avukatlık,

sonucu ne olursa olsun, ezen ile ezilen
arasındaki tarihsel kavgada, ezilenin
yanında olmanın, haklı ve meşru bir
talebi savunmanın, haksızlığa, ada-
letsizliğe karşı olmanın, bunları teşhir
etmenin ve gerçek adaletin nasıl elde
edileceğini bilip halka bunu anlatmanın
rahatlığı ve huzuruyla avukatlık yap-
maktır.  Kısaca; siyasi avukatlıkta be-
lirleyici olan, davaların siyasi niteliği
değil bu nitelikle paralel olan ideolojik
şekillenmedir. 

İşte bu nedenle siyasi avukatlar ege-
men sınıfın temsilcileri tarafından hiç
sevilmezler. Ülkemizde de faşizm oldum
olası düşmandır siyasi avukatlara. Ta
1970’lerden beri böyledir bu. Denizler’in,
Mahirler’in avukatlığını yapan Halit
Çelenkler’den, Gülçin Çaylıgiller’den,
Niyazi Ağırnaslı’lardan bugüne; siyasi
avukatlardan devrimci avukatlara, her
dönem şu veya bu şekilde faşizmin sal-
dırılarının hedefi oldu avukatlar. Ve
ezenlerle ezilenler arasındaki eşitlik,
özgürlük, adalet uğruna verilen amansız
kavga devam ettiği sürece de böyle ol-
maya devam edecek...

SÜRECEK....

İstanbul TAYAD’lı Aileler 28
Ekim’de Taksim Galatasaray Lisesi
önünde, üzerinde “Suçlu Değil Dev-
rimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!”
yazılı ozalitle 15 kişinin katılımıyla
basın açıklaması yaptı. Açıklamada
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur! Tek
Tip Elbise Giymedik-Giymeyeceğiz!”
sloganları atıldı. Okunan açıklamada
ise kısaca şu sözlere yer verildi;

“… Gün geçmiyor ki hapishaneler-
den sürgün, işkence haberleri gelmesin.
Birçok aile çocuğunun hangi hapisha-
neye sürgün edildiğini, evlatlarının ne-
rede olduğunu öğrenemiyorlar. Devrimci
tutsaklara yapılan bütün bu işkence ve
sürgün sevkler, TTE politikasını uygu-
lamaya koymak için yapılmaktadır.

Devrimci tutsaklar kimdir? Neden tek
tip elbise giydirilmek istenmektedir? Dev-
rimciler bu ülkenin en soylu damarı va-
tanını ve halkını sevmenin ustasıdırlar.
Ölen ama teslim olmayanlardır. Devrim-

ciler halkı ve vatanı için çıkarsız mücadele
edenlerdir.  Ve bu uğurda yıllarca hapis
cezası alıp bedel ödeyenlerdir.

TTE politikası AKP iktidarının bir
projesi midir? Elbette değildir. Emper-
yalist ağababalarının projesidir… AKP
burada taşeron görevi görmektedir. Em-
peryalistlerin hapishanelerde hayata ge-
çirmek istedikleri TTE sadece bir elbise
değildir elbet. Burada amaçlanan dü-
şünceleri teslim almaktır. Vatanı teslim
almaktır. Halkı teslim almaktır. Ya tes-
limiyet ya ölüm dayatmasıdır. Burada
amaçlanan halkın direnen damarı dev-
rimcileri teslim alıp, halkı daha fazla
açlığa yoksulluğa mahkum etmektir.

Buradan bir kez daha haykırıyoruz;
Siz bizim teslim olduğumuzu nerede
gördünüz? TTE giymedik-giymeyeceğiz,
direnmeye başladığımızda yerinizde
oturamayacaksınız! Sizi de, iktidarınızı
da, ağababanız Amerika’yı da tarihin
çöplüğüne gömeceğiz.”

Gözaltılarla Yılmayacağız!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 28

Ekim minibüs durağında beklemekte
olan Volkan Baran ve Deniz Devrim
Karataş gözaltına alındı. Baran, as-
kerlik yoklama bahanesiyle alındı
ve aynı gün akşam 19.00 sularında
sağlık kontrolünün ardından serbest
bırakılırken, Karataş halen gözal-
tında tutuldu. Bunun üzerine kısa
bir açıklama yapan Hatay Halk Cep-
hesi; "Devrim Deniz Karataş’ın ba-
şına gelebilecek her şeyden Samandağ
ve Hatay TEM sorumludur" dedi.
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Fransızlardan önce İngilizler ilk atı-
lımda Adana’yı, Antep’i, Urfa’yı işgal
etmişler, Maraş’ı işgal etmek üzere yü-
rüyüşe geçmişlerdi. Onların geldiğini
gören Maraşlılar hemen davranarak ilk
sabotajı yapmış, Pa-
zarcık - Narh Köyü
arasındaki Aksu
Köprüsünü yıkıver-
mişlerdi. 

15 Ekim 1919’da
İngilizlerin, yerlerini
Fransızlara bıraka-
cağı haberi işitildi.
Maraş halkı, Ulu Ca-
mi’de yaptığı büyük
ve coşkun bir mitingde
eli kulağındaki Fransız
işgalini protesto ederek
ilk adımını attı.

Otuz üç haftalık iş-
galden sonra İngilizler
çekilip gittiler; 25
ekim 1919 günü Yüz-
başı Julie, buyruğun-
daki iki bin kişilik kuv-
vetle Maraş’a girdi.
Cizvit papazları onları
bando ile karşıladı. Er-
tesi gün beşyüz Ceza-
yirli asker daha geldi.  Bir gün Uzunoluk
Hamamı’nın önünde meydana gelen bir
olay, yabancılarla Maraş’lıları birden

bire bütün güçleriyle karşı karşıya ge-
tirdi.

Hamamın tam karşısında bir sütçü
dükkanı vardı. Bu dükkanı kırk beş
yaşlarında, kırçıl sakallı, kimsenin et-
lisinde - sütlüsünde gözü olmayan bir
adamcağız işletiyordu. Cılız yapılı bir
adam olan bu dükkanın sahibini herkes,
asıl adını unutmuş olarak Sütçü İmam
diye çağırıyordu. Hac’a da gittiğinden
ayrıca ona Hacı İmam da diyorlardı.
Sütçü İmam, her Allahın günü atının
her iki yanına astığı kocaman gü-
ğümlerle yakın köylere gidiyor, süt
doldurarak getirdiği bu güğümleri

boşaltıp yine köylere yollanıyordu. Su
katılmamış güzel sütleri ve yağlı yo-
ğurtları kapışıldığından İmam, her gün
köylere gitmek zorunda kalıyordu. Onun
ayrıca bir görevi daha vardı,  karşıdaki
küçük camide imamlık da ediyordu.
İşte, Sütçü İmam diye adlandırılışının

asıl nedeni de buydu.

Sütçü İmam, Fransız
askerinin şehre girdiği-
nin ikinci günü, dük-
kanda işleriyle uğraşır-
ken sokakta bir gürültü
işitti. Karşı hamamdan
çıkıp evlerine dönmekte
olan üç çarşaflı ve peçeli

Türk kadınıyla onların
bohçasını taşıyan bir oğ-
lan çocuğu, askerin sal-
dırısına uğramıştı. Silahlı
ve süngülü üç kişilik dev-
riye, kadınların hamam-
dan çıktığını görünce yan-
larına sokulmuş ve içle-
rinden biri kadınlardan
birinin peçesini açmak is-
temişti. Kadınla asker iti-
şip dururken erkek çocuk
elindeki bohçayı bir yana
fırlatarak hemen askerin
bacaklarına bir dalış yap-

mıştı. Karşı kahvede kağıt oynayan Ma-
raşlı birkaç erkek, yerinden fırladığı
gibi kadınlarla çocuğun yardımına koş-
muştu. İşte, tam bu sırada elinde taban-

SÜTÇÜ İMAM:
Maraş’ta ilk

kurşun 

Sınıf bilinci, halk sevgisi,
tarih bilinci ise vatan sevgi-
sidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, isyanla-
rımız, bağımsızlık ve özgür-
lük şiarımız, namusumuz,
onurumuz, şehitlerimiz ve
mezarlarımız, yeraltındaki ve
yerüstündeki zenginlikleri-
miz, türkülerimiz ve oyunla-
rımız, yediğimiz yemek, içti-
ğimiz su, içimize çektiğimiz
havadır.

Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne kadar
tanıyoruz? Hangi zenginlik-
lere sahip olduğumuzu bili-
yor muyuz gerçekten?

Bu vatanın vatan olma-
sındaki önemli dönemeçler-
den biri, 1919-1923 Anadolu
Kurtuluş Savaşı’dır.  

Vatanımız bugün yine em-
peryalist işgal altında. KUR-
TULUŞ SAVAŞIMIZ sürüyor. 

1900’lerde ve 2000’lerde,
bu savaşın her ikisinde de,
kahramanlarımız var, kahra-
manlıklar var. Bu sayfada
işte onları anlatmaya devam
ediyoruz.

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu
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2017
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casıyla sokağa fırlayan Sütçü İmam, tetiğe dokununca

kadıncağızın peçesini açmağa çalışan askerin bir çığlık

kopararak yere yuvarlandığı görüldü. Sağ kalan iki asker,

tabanları kaldırarak karargaha doğru kaçtı.

Sütçü İmam, hemen boş güğümlerini atının terkisine

attı, kendisi de üstüne atlayarak Ahırdağları’nın yolunu

tuttu.

Sütçü İmam, artık, Maraş’ta Fransız askeri bulunduğu
için yapılacak Türk askeri saldırısına dek şehre dönme-
yecekti.

Sütçü İmam’ın, kötü yabancıya ilk kurşunu yapıştırdığı
gün tarih olmuştu: 31 Ekim 1919.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanı ülke top-
raklarını işgal eden işgalcilerini ve işbirlikçilerini gözleriyle
görüyordu. Ve Anadolu insanı "gavur" dediği işgalcileri
hiç mi hiç sevmiyordu, gelenlerin kendilerinden olmadığını
ve düşman olduğunu görüyor, anlıyorlardı. İngilizler
Maraş'a gelip birkaç hafta sonra gidince yerini Fransız
işgalcileri aldı. İşgal ettikleri topraklarda her türlü baskıyı,
katliamı yapma özgürlüğünü kendinde gören bu işgalci
haydutların ahlaksızlıkları da ünlüdür.  Anadolu insanı
namusuna düşkündür. Bıçak kemiğe dayandığı bir dönemde
artık ev, iş, aş düşünmemiş, öncelikli olarak bu ahlaksız
işgalcilere karşı tavır almıştır. İşte Sütçü İmam ve aynı
durumdaki insanlarımız da bunu yapmıştır. Bir kadına
ahlaksızca saldıran ırz düşmanı işgalci askerleri gören
kahvedekiler hemen fırlayıp kadını bu ahlaksızlardan
kurtarmak istemiştir. Dükkanında işini yapmakta olan
Sütçü İmam da bu sahneyi gördüğü andan itibaren yaptığı
ilk iş silahına davranmak olmuştur. Ve hemen bu ırz düş-
manı işgalci askerlerin üzerine ateş etmiştir. Böylece işin
ciddiyetini gören iki kişi kurtuluşu kaçmakta bulmuş,
diğeri ise açılan ateşle vurulmuştur. Sütçü İmam'ın Ma-
raş'taki bu ilk kurşunu tarihsel bir öneme sahiptir. Maraş
bölgesinde Fransız işgalcilerine sıkılan ilk kurşundur.Düş-
manın anladığı dilden cevap verilmiştir.

Kurtuluş savaşı Antep, Urfa, Maraş, Ege bölgesi
derken her tarafta düşmana karşı verilen bir savaşla
işgalciler ülkeden kovulmuştur. Sütçü İmamlar, Şahinbeyler,
Fethibeyler, Hasan Tahsinler ve binlerce isimsiz sıra ne-
ferinin karşı koyması, savaşması ve çoğunun bu savaşta
yaşamını vermesiyle ülke işgalcilerden kurtulabilmiştir.

Bugünün dünden zorluğu düşmanın kendisini gizlemiş
olmasıdır. Emperyalist işgal bugün de olmasına rağmen
işin bu yanı görülememektedir geniş halk yığınları tara-
fından.Çünkü emperyalist işgal biçimi günümüzde giz-
lenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransız işgalcileri,İn-
giliz işgalcileri ülkeyi işgale geldiğinde Anadolu insanı
bunları gözleriyle görüyordu.Vietnam halkı da ülkesini
işgal eden Amerikalıları görüyordu. Vietnamlıların yap-
maları gereken şey başlarını yukarı kaldırarak gökyüzüne
bakarak Amerikan uçaklarını görmeleriydi. Düşman işgali
bu kadar somut olarak görülüyordu. Bu yanıyla siyasi
hiçbir bilinci olmayan bir Vietnamlı bile gördüğü Amerikan
uçağına "düşman uçağı" diyebiliyordu.Bu da işgalcilerin
işlerini zorlaştırıyordu, işgal ettikleri ülkelerde "gavur"a,iş-

galci düşmana karşı tepkiye neden oluyordu.

Ama İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra yani 1945
yılından sonra artık işgalci emparyalistler böyle açıktan
görülen işgalciliklerini gizleme ihtiyacını duydular.
Ülkelere yaptıkları açık işgallerini gizli işgal haline ge-
tirdiler. Bizim ülkemizde de bunun adımlarını 1946-47
yıllarından itibaren atmaya başladılar. Ülkedeki işbirlikçileri
aracılığıyla işlerini sürdürdüler.Ülkemizdeki işadamı
denilen kesimlerle birlikte ortak fabrika ve işletmeleri
açtılar. Görünürde patron Türkiyeliydi,ülkemizden biriydi.
Ama ipler ABD'nin elindeydi. Türkiye'deki ordu ABD'ye
bağımlı bir iç savaş örgütü haline getirildi. Ordu,istihbarat
örgütleri vb.hemen her şeyin örgütlenmesi ABD eliyle
gerçekleştirildi. 

Dün ülkeyi işgal eden emperyalistlerin yaptığını bugün
onlar adına oligarşinin hükümeti AKP yapıyor. AKP emper-
yalizmin işbirlikçisi bir iktidardır. Nasıl ki dün Maraş işgal
edildiğinde düşmana ilk kurşunu Sütçü İmam sıktıysa,
bugün de emperyalizm adına ülkeyi yöneten AKP faşizminin
KHK uygulamasına karşı bedeniyle adeta Sütçü İmam gibi
yaparak ilk kurşunu sıkan Nuriye Gülmen olmuştur.Ardından
da Semih Özakça olmuştur. Sütçü İmam’ın ilk kurşunu
nasıl ki işgalcilere karşı mücadele etme yolunu gösterdiyse,
bugün de ülke halkına bedenini bir silaha çeviren Nuriye
Gülmen'in ilk eyleme geçmesi işbirlikçi AKP iktidarına
karşı mücadelenin nasıl olması gerektiğini ortaya koydu.
Bu ilk karşı koyuş çok önemlidir. Her şey, bir ilkle başlar.
Yüzbinin üzerinde memurun haksız hukuksuz bir şekilde
işinden olmasının ve OHAL'in korkusu Nuriye Gülmen ve
ardından Semih Özakça’nın direnişiyle onları vuran bir
silaha dönmüştür. Dün nasıl ki Sütçü İmam halkın kendisine
gelmesi ve düşmana karşı mücadele etmesinin ilk kurşununu
sıktıysa, bugün de bunu başaran ilk kişi Nuriye Gülmen'dir.
Birken iki oldular ve giderek tavır koyanların sayısı arttı,
korku duvarları bir bir yıkılmaya başladı Nuriye ve Semih'in
direnişiyle… Nuriye ve Semih’in direnişi ülke sınırlarını
aştı, dünyada yankısını buldu. Dünün Sütçü İmam, Şahinbey,
Fethibey, Hasan Tahsin ve diğerlerinin işgalcilere karşı mü-
cadele bayrağını bugün Nuriye ve Semih devraldı. Nasıl ki
o gün ülkede işgalcilere karşı adı geçen, kahramanlaşanların
etrafında bir birlik oluşturulup işgalciler ülkeden kovulduysa,
bugün de Nuriyelerin, Semihlerin taşıdığı direniş bayrağı
sahiplenilmeli ve yerli işbirlikçi iktadara karşı mücadele
yükseltilmeli ve bu bayrak yere düşürülmemelidir.

DÜNÜN SÜTÇÜ İMAMLARININ İŞGALCİLERE DİRENİŞİNİ
BUGÜN NURİYE VE SEMİH SÜRDÜRÜYOR
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“Sobibor’dan Kaçış” isimli
bir film vardır. Alman faşistlerinin toplama kamplarına ilişkin
nadide direniş filmlerinden birisidir. Alman faşizmini anlatan
filmlerde genellikle hakim olan duygu korkudur. Faşizme dire-
nilemeyeceği duygusunu yaratır. Aklımıza kazınan faşizme di-
renmek değil; faşizm koşullarında hayatta kalmak için elinden
geleni yapmaktır. Buna çocuklarının ölümüne sesini çıkartmamak,
anne babanın gözlerinin önünde götürülmesine sessiz kalmak
da vardır.

Faşizmin asıl çabası da budur. Yarattığı korku dağları ile in-
sanları hareket edemez hale getirip, kilitler. Düşünmelerini
engeller. İdeolojik olarak teslim almak için fiziki baskıyı
kullanır. 

Sobibor’dan Kaçış’ta anlatılan ise faşizme direnmenin zorun-
luluğu ve mümkün olduğudur. Filmde 2. Paylaşım Savaşı sırasında
Polonya’daki Sobibor Nazi kampındaki direnişi ve tutsakların
özgürlüklerini kazanmak için verdikleri mücadele anlatılıyor. So-
bibor’da 250 binin üzerinde Yahudi öldürüldü. 14 Ekim 1943 ta-
rihinde Sobibor Nazi kampında kalan 600 tutsak ayaklanıyor. Ve
bu direnişin öncülüğünü, Naziler tarafından esir alınan Sovyet as-
kerleri yapıyor. Nazi kamplarındaki en büyük ve örgütlü direniştir
Sobibor. Bu filmde faşizmin vahşeti ve faşizme karşı ancak
örgütlü bir şekilde direnirsek onurlu bir şekilde yaşamak ve
ölmek hakkını elde edebileceğimiz anlatılıyor.

Faşizme karşı direnmenin onuru sosyalistlere aittir. Çünkü bir
tek sosyalistler zaferi kazanmıştır.

Sobibor’dan Kaçış’ın yanın-
da, bir de Piyanist isimli bir film
vardır. Emperyalistler tarafından
ödüllendirilmiş bu filmde, fa-
şizme direnmek yerine, hayatta
kalmak anlatılmıştır. Filmin baş
kahramanı olan piyanist, ailesi
toplama kamplarına götürülürken
kaçarak, evlerde saklanır ve en
sonunda bir Nazi subayının ver-
diği paltoyu giyerek soğuktan
korunur. 

Faşizme direnmek bir zo-
runluluktur, bizim onurumuzdur.
Faşizme direnmek duygusal bir
karar değildir. Faşizme direnmek
için faşizmi bilmek, onu tanımak
gerekir. 

Faşizm, “Tekelci burjuvazinin en şovenist, en gerici, en
emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür.”

Dimitrov’un yaptığı bu tanımlamayı ezberlemeliyiz. Çünkü
kavramlar, tanımlar bizi adrese götürür. Çünkü faşizmi tanımak
bize, onu yenme zorunluluğunu gösterir ve inancını aşılar.

Faşizm, tekelci burjuvazinin krizinin derinleşmesi, yönete-
memesi ve akıl dışı bir sistemi savunmanın-sürdürmeye
çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor. 

Sosyalizmi toprağa gömüp, üzerine toprak dökme sevdasında
olan burjuvazi ne yaparsa yapsın, “komünizm hayaleti”ni yok
edemiyor, edemeyecek. 

Aşırı üretim hastalığına yakalanmış olan kapitalizm, buna
denk düşecek nitelikte bir tüketimi sağlayamayınca, iflasa
doğru semerinden boşanmış bir at gibi koşmaktadır.

Tekelci burjuvazi egemen sınıf olarak kendi düzenini koru-
yamadığı için faşizme başvurur. Faşizm temelinde, tekellerin
korku ve kaygıları vardır. 

Bu korku ve kaygı kendi düzeninin yıkılacağı korkusudur.

Faşizmin somut biçimi burjuvazinin baskısını arttırmasıdır,
emekçilerin haklarını zorla gasp etmesidir, teknolojiyi geliştir-
memesidir. Burjuvazinin gericileşmeye başladığının işaretidir. 

Tekelci burjuvazinin siyasal yapıdaki denetimi, bunalım,
dönemlerinde düzenini koruma ve devrimi engelleme kaygısıyla
birleşince, bir zorbalık yönetimine dönüşür. Yani faşizmin sal-

dırganlığının nedeni, çürümüş ka-
pitalizmin can çekişmesidir. Ölmekte
olan bir sistemin, yapısal olarak
burnunu krizden çıkartamayan bir
sistemin saldırganlığıdır  faşizm.
Ve biz faşizmin gözlerine baktığı-
mızda o korkuyu görüyoruz. İki
kamu emekçisinin açlık grevi dire-
nişinin AKP nezdinde yarattığı etki
de bunu açıkça göstermektedir. 

Sonuç olarak, faşizmin saldır-
ganlığı faşizmin güçsüzlüğüdür, ça-
resizliğidir, korkaklığıdır. Ölmekte
olan köhnemiş kapitalist sistemin
kendini savunma gayretidir faşizm.
Biz, faşizmin güçsüzlüğünü derin-
leştireceğiz. Çünkü tarihsel ve siyasal
olarak haklı olan biziz!

KÖHNEMİŞ DÜZENİN CAN ÇEKİŞMESİNİ
DEVRİMİN ZAFERİYLE SONUÇLANDIRACAĞIZ!

FAŞİZMİN GÖZLERİNDEKİ KORKUYU BÜYÜTECEĞİZ!

“-Faşizm, yerel ya da geçici bir olay değildir.
Faşizm, emperyalizm ve sosyal devrim döne-
minde, kapitalist burjuvazi ve diktatörlüğünün
sınıf hakimiyeti sistemidir. 

-Tekelci burjuvazinin en gerici, en şoven, en
emperyalist unsurlarının terörcü diktatörlüğüdür. 

-Faşizm sermayenin emekçi halk kitlelerine,
yöneltebileceği en azgın saldırıdır. 

-Faşizm dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağ-
ma savaşıdır. 

-Faşizm kudurmuş bir gericilik ve karşı
devrim hareketidir. 

-Faşizm işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın
en korkunç düşmanıdır. 

-Faşizm burjuvazinin sınıf egemenliğinin son
aşamasıdır.”

Dimitrov

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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Bugün çatkapıda izleyeceğimiz yön-
tem üzerinde duralım biraz. 

Birincisi, çatkapıya mümkün olduğu
kadar, temiz giyimli çıkalım. Erkek ar-
kadaşlarımız traşlı olsun .

Derginin içinde nelerin olduğu ko-
nusunda hazırlıklı olalım. 

* 

Kapının açıldığı durumlarda, o kısa
sürede, gündemin ana hatlarını aktarmaya
çalışıyoruz. 

Bu gerekli de. 

Ancak özellikle ikinci, üçüncü defa
çaldığımız ve belli bir diyalog yakaladı-
ğımız kapılarda, sadece anlatan, bildiren,
duyuran olmaktan çıkıp, onlara soru so-

ralım, soru sormalarına ve hatta oluyorsa

öneri yapmalarına fırsat yaratalım. 

Bu, bağlarımızı daha da geliştire-

cektir. Kitlelerin kafasında oluşan soruları

daha açıkça görmemizi sağlayacaktır. 

Dolayısıyla, sadece bize soru soranları

aydınlatmış olmakla kalmayacak, bütün

olarak propaganda ve ajitasyonumuzu

da bu sorulara göre şekillendirmemizi

sağlayacaktır. 

Geçen hafta mahallelerimizden bi-
rinde yaşanan bir olay gazetelerde
şöyle  yayınlandı: 

"Okmeydanı'nda silahlı kavga: iki
aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü,
5 kişi de yaralandı." 

Haberin devamında yer alan  ay-
rıntılar şöyleydi: 

"Edinilen bilgiye göre Hüseyin Baş'ın
iki ay önce Figen Akgüç'ü trafik tartışması
sonucu darp etmesiyle iki aile arasında
husumet başladı. Bu sabah karşılaşan
iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Ta-
banca, sopa ve bıçakların kullanıldığı
kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı. (...)
Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen
polis, zırhlı araçlarla mahallede geniş
güvenlik önlemleri aldı." 

Sonuçlara bakalım: 
- Çözülebilir  bir sorun nedeniyle,

halktan iki ailenin canı yandı. Birinden
ölü çıktı, diğer taraftan birileri hapis-
haneye girecek. 

Ne için? El ele verdiğimizde adaletli
şekilde çözebileceğimiz konular için! 

- Tabancaları, bıçakları birbirlerine
karşı kullanıyorlar. O kadar düşman
varken! 

- Bu ve benzeri olaylar sonucunda,
katliamcı polislerin, zırhlıların mahal-
lelerimize girmesine "bahane" oluşuyor,
katillerin mahallelerdeki varlığı meş-
rulaşıyor. 

Halkın Sorunlar İçinde
Boğulması, Halkın Birbirine
Düşmesi  Düzenin İşine Geliyor 

Hepimizin bildiği gibi, Okmeyda-
nı'ndaki olay tekil bir olay değildir. Ma-
hallelerimizde her gün buna benzer on-
larca, yüzlerce olay oluyor. Bunlar, dü-
zenin yarattığı bunalımların sonucudur. 

Burjuva basın ve gazeteler, bu tür
olayları aktarıp arkasından da şu klişe
soruyu sorarlar: "Ne oluyor bize?" 

Doğrudur; insanlar "öfkesi burnun-
da" yaşıyor. Doğrudur, insanlar birbirine
tahammülsüzleşiyor. 

Fakat, halkımıza ne olduğu soru-
sunun cevabında bilinmeyen bir yan
yoktur. 

Ekonomik sorunlardan bunalmış,
amaçsızlaştırılmış, değersizleştirilmiş,
bireycileştirilmiş insanlar, bunalıma
düşüyor ve sonuçta böyle davranmaya
başlıyorlar. 

Bu tür sorunların halkın mücadelesi
açısından yol açtığı tahribat ve zayıflık,
çok büyüktür. 

Bunların bir kısmı, ölüme, yara-
lanmaya dönüşmüyor, ölüsüz yaralısız
"kavga" düzeyinde kalıyor, ancak yine
de bu kavgalar, 

-  Halkın geleceğe inancını körelti-
yor.

- Halkın birliğinin önünde engel
oluyor. 

- Halkı moral olarak güçsüzleştiriyor
ve birbirine güvensizleştiriyor.

Halkın Her Türlü Sorunu 
Ailevi Kavgaları da, Bunalımları
da, Kan Davaları da, Küslükleri
de Meclislerin Sorunudur 

Halk Meclisleri olarak, halkın her
türlü sorununa, çelişkisine, derdine el
atabilmeliyiz. Bazen belki bu sorunları,
çelişkileri çözemeyebiliriz; ama yine
de mutlaka el atmalıyız. Çünkü çöze-
mediğimiz durumda bile, el atmamız,
halkın çözümü yanlış yerde aramama-
sını yani çelişkilerini doğruya yönel-
tecek, çözümün kapısını aralayacaktır. 

Biz çözmezsek, halk sorunlar içinde
boğulacaktır. 

Bunun başka bir yolu yoktur. 
Halk Meclisleri olarak bu nedenle

halkın sorunlarını çözme konusunda
kurumlaşmalıyız, yeni yöntemler ge-
liştirmeliyiz. 

Yukarıda saymıştık; en başta ak-
tardığımız türden olayların yaşanma-
sında ne var, düzen ne hale getiriyor
insanları? 

- amaçsızlaştırıyor, 
- değersizleştiriyor, 
- bireycileştiriyor, 
- bunalıma sokuyor. 
O HALDE; 
Bunlar, ne yapacağımızı da göste-

riyor bize: 
- Amaç kazandıracağız. 
- Değerlerini kazandıracağız. 
- Ben olmaktan çıkarıp biz olmaya

yönlendireceğiz. 

MAHALLELERDEKİ SORUNLARI 
BİZ ÇÖZMELİYİZ! 

Atasözü:
Demir tavında dövülür Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

YENİLMEZ TEK GÜÇ HALKIN GÜCÜDÜR
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- Mücadeleye katıp, kendi küçük
dünyasından çıkartıp bunalımdan da
kurtaracağız. 

Çelişkiler ve Sorunlar O Kadar
Çok Ki; 
Sorun Çözme Komiteleri 
Adalet Komisyonları 
Dayanışma Komiteleri 
Hepsine İhtiyacımız Var 

Her gün insanların birbirleriyle kav-
ga ettiği sokak ve mahallelerde, herkesin
birbirinin kuyusunu kazmaya çalıştığı,
kimsenin kimsenin yardımına koşma-
dığı, her koyunun kendi bacağından
asıldığı, kahvehanelerin, durakların
küslükler nedeniyle bölündüğü bir ma-
hallede, halkın mücadelesini ve örgüt-
lenmesini geliştirmek zordur. İmkansız
değildir ama gerçekten zordur. 

Çünkü halkı birbirine düşüren çe-
lişkiler, sorunlar, sürekli önümüze çı-
kacaktır. Keza bunun dışında, alacak
verecek meselelerinden kız alıp ver-
meye, bir bahçenin kullanımından ço-
cuklar arasında kurulan ilişkilere kadar,
her konuda sorunlar çıkabilmekte ve
bu sorunlar genellikle de çözümsüz
kalmaktadır. 

Önümüze çıkan bu sorunları, hiçbir
nedenle gündemimize almamazlık et-
memeli, görmezden gelmemeli, geçiş-

tirmemeliyiz. 
Bunlara el atmak, zaten politik bir

çalışmadır. Bunlara el atmak, birçok
insanla ilişki kurmamızı sağlayacak
olan bir kitle çalışmasıdır. Bu nedenle
"bu tür sorunlarla uğraşacak zamanımız
yok" gerekçesi asla doğru değildir ve
doğru kabul edilemez. 

Bu tür sorunların bizi boğmasına
da izin vermemeliyiz elbette. 

Bundan kaçınmanın tek yolu ise,
kurumsallaşmaktır. 

Kurumların adının ne olacağı, nasıl
şekilleneceği, her mahallede, her dernekte
değişebilir. Bulunulan yerdeki sorunların
niteliğine göre, Sorun Çözme Komiteleri,
Aile Komiteleri-Meclisleri, Adalet Ko-
misyonları, Dayanışma Komiteleri, Yoz-
laşmaya Karşı Komiteler, Spor Komiteleri
gibi birçok komite kurulabilir. 

Bu türde veya benzeri örgütlenme-
lerin oluşturulması, meclisleri güçlen-
direcektir. 

Mahallede Kuş Uçsa, Yaprak Düşse
Meclislerin Haberi Olmalı 

Demirel'in ünlü bir sözü vardır; Fırat'ın
kenarında kaybolan koyundan ben so-
rumluyum diye. Gerçekte birburjuva po-
litikacısı olarak Demirel, halka karşı iş-
lenen hiçbir suçun sorumluluğunu üst-
lenmemiştir. Ancak kullandığı söz de-

magojik de olsa bir iddianın, yönetme
sorumluluğunun ifadesidir. 

Halk Meclisleri açısından da üze-
rinde durulması gereken şudur; Halk
Meclislerinin üyeleri, o mahallede ne
yaşanırsa yaşansın haberdar olabilme-
lidir. Tabii, mahallede, sokaklarımızda,
iki aile kavga ettiğinde, küstüğünde,
bir evde hasta olduğunda, bir evin kızı
evden kaçtığında, bir delikanlı uyuş-
turucuya başladığında, iki aile, iki
apartman arasında şu veya bu nedenle
bir sorun çıktığında... Meclisler bun-
lardan haberdar olabilmelidir. 

Mahalleler, sorunlar yumağıdır. He-
men her ev sorun doludur. Ve insanlar
esas olarak bu sorunlar karşısında çö-
zümsüzdürler. Karı koca kavgalıdır,
konuyu gizlerler, sonra bu da kendini
bir "patlama", bir "tahammülsüzlük"
biçiminde gösterir. 

Ancak biz, halkın yaşadıklarından
haberdar olursak, zamanında  önlemler
alabiliriz. O patlamaları, halkın birbi-
rinden can almalarını önleyebiliriz. 

Meclislerin halk içindeki yaygınlığı
o kadar olmalıdır ki, mahalledeki her
yaşanan  meclise kadar gelmelidir. 

Yaşananlardan ne kadar çok ve ça-
buk haberimiz olursa, olaylara o kadar
çabuk ve doğru biçimde müdahale
edebiliriz. 

BİLDİKLERİMİZİ, OKUDUKLARIMIZI PAYLAŞALIM 
Birbirimizle okuduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz her

şeyi PAYLAŞALIM. 
Dikkat edin, bunu ancak çok önemli, çok özgün durumlarda

yapıyoruz, düzenli, sistemli bir şekilde yapmıyoruz. 
Çoğu zaman, nasıl olsa o da okumuştur, nasıl olsa görm-

üştür, nasıl olsa duymuştur diye düşünüyoruz. 
Oysa denemesi kolay. 
Sizin bildiklerinizden çevrenizdekilerden kaç kişi haberdar?

Ve ne kadar haberdarlar? Gelişmenin tümünü biliyorlar
mı, yoksa tüm bilgileri, facebooktan, twitter'den aldıkları
iki cümleyle mi sınırlı? 

Pratikten biliyoruz ki, bazen mahallede faaliyet yürüten
arkadaşlarımızdan biri, bir bakıyoruz, çok önemli bir geliş-
meden haberdar değil. Oysa o ana kadar birçok insanı

görmüştür ama kimse ona bir şey dememiştir. 
- Dergide şöyle bir yazı var, çok güzel, okudun mu? 
- Bak facebook'a şöyle bir video koymuşlar, izledin mi,

izlemediysen bak...
- Bugün mahkemede şöyle olmuş. 
- Hapishanelerden şu kadar tutsağı sevketmişler. 
- Dört gün sonra şurada eylem varmış, haberin var mı? 
- Soylu, şöyle bir demeç vermiş... 
Daha birçok örnek verebeliriz. Her şeyi, ama her şeyi

paylaşalım, iletelim, bilgilendirelim. 
Bakın görün, aramızda çok canlı bir ortam oluştuğuna

tanık olacağız. 
Sonuç olarak, biliyorlardır, okumuşlardır, duymuşlardır

demeden, her şeyi etrafımızla paylaşmalıyız. Kendimizin
haberdar olduğu her şeyden, etrafımızı da haberdar etmeliyiz. 

Bu hem ilişkilerimizi politikleştirecek, günlük dünyamızı
mücadelemizle dolduracak, hem de gelişmelerden haberdar
olamama gibi bir eksikliğin önüne geçecektir. 

AJİTASYON PROPAGANDA 
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Hep söylüyoruz;
"tarih gücümüzdür". 

Tarihe baktığımızda,
halkların gücünü, neler
yapabildiğini çok iyi
görürüz. Bu aslında sa-
dece halkların ne yapıp
yapamayacağını gör-

mek için değil, her konuda geçerlidir. 

Milislerin tarihini öğrenmek de,
şahanlar için bir ihtiyaçtır. O tarihi
öğrendiğimiz ölçüde, Şahanlar olarak
iddiamız büyür, ufkumuz genişler, ya-
ratıcılığımız artar. 

Bu yazı sınırları içinde tarihin
uçsuz bucaksız derinliklerine dala-
mayız elbette. Ancak burada amacımız,
şahanların dikkatini tarihe, milislerin
tarihine çekmektir. Şahanlar bu yoldan
ilerleyip, o tarihin görkemini görecek,
ayrıntılarına ulaşacaklardır. 

Her Şahan kendini eğitmeli, en
başta da okumalıdır. 

Elinde her daim bir dergi ve bir
kitap olabilmelidir. 

Dergiden mahallelerle ilgili, Milis
sayfasını, Halk Meclisleri sayfasını,
Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız say-
fasını, Mahalle sayfasını okumayan
bir Şahan düşünemiyoruz. Varsa da
olmamalı değil mi? 

Ama sadece mahallelerle ilgili say-
faları okumak yetmez. İdeal olan der-
ginin tamamının okunmasıdır. Fakat
bunun mümkün olamadığı koşullarda,

Şahanlar seçerek okuyabil-
melidir. 

Mahalleler sayfalarına
ek olarak; 

Mesela Kurtuluş Savaşımız say-
fasını, Öğretmenimizi, Devrimciliğin
Köşe Taşlarını mutlaka okuyabilmeli
Şahanlar. 

Evet bu belirtmeden sonra tekrar
konumuza, milislerin tarihine dönelim. 

Milisin daha önce bu sayfada da
aktarılan birçok tanımı var: 

Bir tanım şöyleydi örneğin;

"Milis, savaş sırasında orduya
yardımcı olarak görev alan halk gü-
cüdür." 

Birçok ülkede farklı farklı biçim-
lerde oluşmuştur, bu nedenle farklı
tanımlar da vardır. Milis, genel olarak
silahlı sivillerden oluşturulmuş dü-
zensiz, yarı askeri güçleri dile getiririr. 

Milisler, dünya halklarının müca-
delesinde özellikle son yüzyılda büyük
rol oynadılar. Bunu gösteren birçok
örnek var; Anadolu Kurtuluş Savaşı
ve Sovyet Devrimi ve Sovyet halkla-
rının Nazilere karşı direnişi de, milis-
lerin tarihi rolünün başta gelen ör-
neklerindendir. 

Bu yazımızda, Anadolu Kurtuluş
Savaşı’ndaki milisler üzerinde dura-
cağız. Sovyetler Birliği'ndeki milisleri
ise ayrı bir yazıda ele alacağız. 

Milislerin Savaşı Başlıyor 
Anadolu Kurtuluş Savaşı’nda iş-

galci emperyalistlere karşı silahlı mü-
cadelenin başla-
tılması kararı,
esas olarak 1920
Ocak ayındadır. 

Kurtuluş Sa-
vaşı önderliğinin
25 Ocak 1920 ta-
rihli yazısında si-
lahlı eylemlere
bir an önce baş-
lanması öngörü-

lür. 

Bu tarihte henüz ortada bir ordu
yoktur. Dolayısıyla bu silahlı savaş,
halkın oluşturduğu silahlı güçler ve
Kuvayi Milliye (milli güçler) tarafından
sürdürülecektir. Bu dönemde Anado-
lu'da iki silahlı güç vardır; birincisi
halkın oluşturduğu birlikler, ikincisi,
Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı ol-
madığını açıklayan ordu birlikleri. 

Bu tarihten itibaren Anadolu'nun
birçok yerinde işgalci emperyalistlere
karşı milis eylemleri başlar. 

Bu dönem, (ki buna milis dönemi
de diyebiliriz) bir yıl kadar sürer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,
1921 başında, "milis müfrezeleri’ne
dayanan Kuvayı Milliye döneminin
sona erdiğini" açıklamasıyla, artık
ulusal kurtuluş savaşı, düzenli ordu
aracılığıyla sürdürülmüştür. 

Tabii yine de milis örgütlenmeleri
tamamen dağıtılmamış, bazıları var-
lığını sürdürmüş, hatta kimi yerlerde
yenileri kurulmuştur. Orduya bağlı
olarak savaşan, orduya yardımcı güç
olarak görevler alan milis örgütlen-
meleri, 1922 Eylül'üne kadar varlık-
larını devam ettirdiler. 

Milisin Görevleri Nelerdir? 
Yukarıda sözünü ettiğimiz 25 Ocak

1920 tarihli yazı, o dönemde milislerin
ne tür görevler üstlendiğini de ana
hatlarıyla gösteriyor: 

"Fransızlara karşı Kuvayı Milli-
ye’nin harekete geçmesini daha fazla
geciktirmekte, yarar değil zarar vardır.
Barış görüşmelerinin sonuçlandırıl-
maya çalışıldığı şu sırada, işgal al-
tındaki ülkemizi geri almak için, bütün
gücümüzü kullanacağımızdan Avru-
palılar kuşku duymamalıdır. Bu kuş-
kunun yok edilmesi, ancak harekete
geçmekle mümkündür... 

... Fransızlara karşı ayaklanmanın
biçimi; Fransız birliklerinin hepsini
ayrı ayrı ve birdenbire bulundukları
yerde kuşatmak, daha sonra büyütü-

AANADOLU'DA MİLİSLER 
Ulusal Kurtuluşta Önemli Rol Oynadılar 
Halk Kurtuluş Savaşımızda da
Belirleyici Bir Rol Oynayacaklar

KUVAYİ MİLLİYE MİLİSLERİ

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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lecek Kuvayı Milliye
kitlelerini değişik yer-
lerde toplamak ve kü-
çük garnizonlardan
başlayarak düşmanı
esir ve imha etmek

biçiminde olacaktır. 

Kuşatma önlemleri; 

- demiryollarındaki köprüleri, tü-
nelleri atmak, 

- yolları otomobil işletmeyecek
hale getirmek, 

- her Fransız birliğinin her türlü
ulaşım yolunu, geçici müfrezelerle
kesmek, 

- ve Fransız kuvvetlerini, ne kadar
az olursa olsun bir Kuvayı Milliye
birliğiyle çatıştırmaktan ibarettir. 

- ... başarının sırrı, ulaşımın sü-
rekli kesilmesidir. 

- .... Bunun için demiryolu dur-
madan tahrip edilecek, 

- Fransız birliklerinin bulunduğu
binalar, çadırlar her gece ateşe ve-
rilecek, bağlantı birlikleri oluşturu-
lacaktır." 

Gerillanın veya milisin yapacağı
bu eylemler, işgalcilerin planlarını
bozacaktır. Çünkü onlar işgalci, milis
ise bu toprakların sahibidir. 

Küçük veya büyük her vuruş, iş-
galcilerin planlarını bozacaktır. Ni-
tekim Kurtuluş Savaşı’nda da böyle
olmuştur. 

Az Sayıda Milis, Çok
Kalabalık Düzenli Düşman
Güçlerini Durdurabilir 

Söz konusu yazıda, milis savaşının
farklı yönlerini anlatan başka ayrın-
tılar da vardır. 

Bazen işgal altındaki bölgede
milis oluşturulamaz, o zaman ne ya-
pılacak? 

"Bu birlikler, işgal bölgesi içindeki
yerel unsurlardan sağlanamazsa, iş-
gal bölgesi dışından getirilecektir." 

Yani, tıpkı bugünkü gibi. Savaşın
koşulları, ihtiyaçları birçok dönemde
aynıdır. 

- Mesela, küçük milis gruplarının
güvenlik içinde hareket edebilmesi
için de şunlar önerilmiştir: 

"Birliklerin gidip geleceği yol ve
zamanı iyi belirlemeli, görev değiş-
tirmek için değişim noktaları tespit
etmeli ve birliklerin emniyetsiz köy-
lerde yatmak zorunda kalmaması
için, yiyeceği yanına verilmelidir." 

- Aşağıdaki şu satırlar ise, geril-
lanın ve milisin gücünü gösteren ni-
teliktedir: 

"Eğer iyi düzenlenirse, her biri
yaklaşık on kişiden oluşan yirmi müf-
rezeyle Fırat’ın doğusunda bulunan
bütün Fransızları kuşatmak müm-
kündür." 

Milisin Silahı 
Bu dönemde oluşan milis güçleri,

10-15 kişilik gruplardan, 100-200
kişilik gruplara kadar ulaşıyordu. Si-
lahlarını genellikle ya düşmandan
alıyorlar, veya İstanbul'dan direniş
örgütleri tarafından gönderilen si-
lahları kullanıyorlardı. 

Ama birçok yerde de milisler ba-
zen baltalarını, kazmalarını, dirgen-
lerini alıp çıkıyorlardı. Dirgen, tahılı
savurmakta kullanılan, "çatalın adam
boyundaki büyüğü" olarak tanımla-
nabilecek bir tarım aracıydı ve bir
tüfek süngüsünün görevini yerine
getirebiliyordu. Bu
nedenle en gözde
silah oydu. 

Bu dönemde
Anadolu'da yaygın
olarak var olan "çe-
teler" de milis ör-
gütlenmesinin bir
biçimidirler. 

İşgalden önce,
ağa, jandarma zul-
müne karşı dağa

çıkmış veya şu veya bu "suç"tan
arandığı için dağları kendine mesken
etmiş birçok çete, emperyalizmin iş-
galiyle birlikte, işgale karşı savaşan
milis güçleri haline dönüştüler, Ku-
vayi Milliye’ye katıldılar. 

Peki milisler kimlerden oluşu-
yordu? 

Cevabımız çok kısadır: 

Tüm halktan. 

Halkın her kesimi vardı milislerde.
Buna kadınlar ve çocuklar da dahildi.
Nitekim, özellikle milis savaşı, çete
savaşı döneminde, Anadolu Kurtuluş
Savaşı’nda birçok kadın kahraman
ve çocuk, tarih yazdılar. 

Sonuç olarak; milisler, Anadolu
kurtuluş savaşında önemli bir rol oy-
nadılar. Kemalist önderlik, daha sonra
halka karşı baskı rejimi kurup, Ana-
dolu'yu yeniden emperyalistlere teslim
ederek, şehit düşen milislere, halkın
kahramanlığına ihanet etti. Anadolu
Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarına
bu nedenle bugün artık düzen sahip
çıkamaz. 1920'lerin Anadolu’sundaki
milislerin savaşını, bugün yoksul ma-
hallelerimizdeki Şahanlar sürdürüyor. 

İşgalcileri de, yeniden kuşatacak
ve gerektiği yerde denize döküp, ge-
rektiği yerde toprağa gömüp, ülke-
mizden kovacağız. Milislerimiz bu
savaşın sonuna kadar halkın silahlı
güçlerinden biri olarak yeniden kur-
tuluşun yeni tarihini yazacaklar. 
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
21 Ekim'deki Uluslararası Medeni-
yetler Şurası'nda yaptığı konuşmada
İstanbul'a ihanet ettiklerini söyledi:
“Kadim şehirlerin en önemli güzelliği,
ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi
bünyelerinde eritmesi, özlerinden ka-
tarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul
bu açıdan gerçekten müstesna bir
şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini
bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik,
hala da ihanet ediyoruz, ben de bun-
dan sorumluyum. Bizim evlerimiz
genişlese de gönüllerimiz daralıyor.
Binalarımız yükseldikçe ufkumuz ka-
rarıyor. 40 kat, 100 kat binalar yap-
mak sizi medeni yapmıyor ama biz
de bu tuzağın içine düştük."

Ardından, diğer AKP'lilerden de
açıklamalar geldi peşisıra. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, 27 Ekim'de-
ki 9. Trabzon Günleri'nde "Şehrimizin
doğası bir cennet doğasıdır. Şehri-
mizin doğasına zarar verdik mi?
Evet, verdik. Bize bırakılan yaylala-
rımızı maalesef gelecek nesillere bı-
rakamamanın hüznü ve ıstırabı için-
deyiz." dedi. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Mehmet Özhaseki ise Mani-
sa'daki Kentsel Dönüşüm Çalışta-
yı'nda "Bugüne geldiğimizde kurdu-
ğumuz şehirlere baktığımızda bu şe-
hirler için hangi medeniyet ismini
veririz bilmiyorum. Arabesk mede-
niyeti desek doğrudur. En büyük şe-
hirlerde 100 katlı gökdelen yanında
bir baraka, yanında sanayi. Bilinç-
sizlikle şehirlerimizin canına oku-
muşuz." dedi.

Yıllar önce, 2008'de "ben çevre-
cinin daniskasıyım" diyen Erdoğan,
bu yalanları ilk kez söylemiyor. Daha
önce de Temmuz 2016'da Fethiye
Hasan Gümüşdağ Camii'nin açılışında
“İstanbul’un güzelliğine çok yanlışlar
yaptık. Ucube inşaatlar yaptık” de-
miş, ardından da “Kentsel dönüşüm
yapıyoruz. Depreme dayanıklı olma-
yan binalar var. Onları şimdiden yı-

kalım" ifedelerini kullanmıştı. 

Ocak 2017'deki Şehircilik Şura-
sı'ndaki konuşmasında ise "Sadece
beton, demir yığınlarında oluşan çir-
kin yapılar, bırakın şehirlerimizi;
yaylalarımızı, kıyılarımızı da işgâl
etmeye başlamıştır. Bu çirkinliklerden
çok derin üzüntü duyuyorum... İşte
İstanbul Boğazı’nın hâli ortada. Ba-
kıyorsun güzelim Boğaz’da beş, altı,
yedi kat binalar... Kat sayısını sıfır-
layalım demiyorum, inşaatlar Bo-
ğaz’da yapılmalı ancak çirkin yapı-
laşmalar yıkılsın" dedikten sonra,
"Bu facialara bakanlık olarak, bele-
diyeler olarak işbirliği halinde izin
vermememiz lâzım. Şehirlerimiz kent-
sel dönüşüm projeleriyle gecekon-
dulardan kurtulmalıdır. Ülkemizde
hemen yıkılıp yeniden yapılması ge-
reken 6 milyonun üzerinde konut
tespit edilmiştir, elimizi çabuk tutup
dönüşümü gerçekleştirmeliyiz" diye-
rek konuşmasını yine kentsel dönü-
şüme bağlamıştı.

Yine aynı konuşmada “Ben dikey
mimariden yana değilim. Ben yatay
mimariden yanayım. İnsan, topraktan
uzak değil; toprağa yakın olarak ya-

şamalıdır. Böyle düşünüyorum. Bu-
günün Türkiye’si, böyle bir çirkinliği,
böyle bir nobranlığı asla hak etmi-
yor” diyen Erdoğan döneminde;

-Yalnızca İstanbul'da 1075 adet
‘47 metre veya daha uzun’ bina ya-
pıldı. AKP öncesi 80 yıllık yılda ise
bu sayı 2123’tü. Bu yapıların ortalama
yükseklik seviyesi aynı periyotlarda
61 metreden 66 metreye ulaştı. 1075
yapının ortalama yüksekliği ise 77
metre.

-2002 ve öncesindeki 80 yılda
İstanbul’daki yüksek binaların toplam
uzunlukları 127 kilometreyken son
14 yıldaki yapılar ise 83 kilometreyi
buldu. Özellikle 2007’de çoğalmaya
başlayan ‘dikey mimari’, 2010’larda
daha da arttı. 2010-2015 arasında
her sene 100’den fazla yüksek bina
inşa edildi.

-AKP öncesi dönemde 24 olan
gökdelen sayısı 2016 sonunda 121’i
buldu. Erdoğan’ın belediye başkan-
lığına başladığı 1994 yılına kadar
ise sadece 4 gökdelen inşa edilmişti.
Yani İstanbul’daki 121 gökdelenin
117’si, Erdoğan’ın döneminde ya-
pıldı.

SADECE İSTANBUL'A DEĞİL,
TÜM ÜLKEYE İHANET EDEN
AKP FAŞİZMİNİN
YALANLARINA KANMAYACAĞIZ!
EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ!
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-2002 öncesi 3218 metre olan
toplam gökdelen uzunluğu ise şu
anda 15341 metre.

-Ülkedeki en yüksek 17 gökde-
lenin 15’i AKP döneminde dikildi
ve yükseklikleri 170 metreden uzun.
Yine 170 metreden uzun 19 gökde-
lenin de yapımı devam ediyor.

-2014 yılında açıklanan Küresel
Orman Takip ve Uyarı Sistemi veri-
lerine göre AKP döneminde 342 bin
571 hektar orman kaybı yaşanmış.
Bu alan, neredeyse Konya'nın yüz-
ölçümü büyüklüğünde. İstanbul’da
Kuzey Marmara Otoyolu projesi, 3.
Köprü, 3. Havalimanı nedeniyle ne-
redeyse yeşil alan kalmadı. TOKİ
eliyle tüm şehri betonlaştıran konut
projeleri yapılıp inşa edildi.

-İstanbul'un kalbi Taksim'i halktan
koparmak istedi. Önce Gezi Parkı’nı
yıkıp Topçu Kışlası dikmek istedi.
Ayaklanma sonrasında ise “Taksim
Meydanı Yayalaştırma Projesi” adı
altında meydanı beton yığını haline
getirdi.

Erdoğan'ın yalancılığı ve ikiyüz-
lülüğü bunlarla da sınırlı değil. Be-
lediye başkanlığı döneminde 1995'te
"üçüncü köprü cinayettir" deyip de
2016'da köprüyü kendi elleriyle açıp
Alevi halkın katilini köprüye isim
olarak veren; başta KaçAkSaray ol-
mak üzere onlarca binayı yasa dışı
biçimde, hukuksuzca inşa ettiren de
kendisiydi. AKP'nin tüm bu yalan-
larının, ihanetlerinin hesabı, günü
geldiğinde teker teker sorulacak.

İhanet Demagojilerinin
Ardındaki Perde:
Kentsel Dönüşüm

Bugün AKP faşizminin "İstanbul'a
ihanet ettik" laflarının arkasında yatan
asıl neden; Erdoğan'ın konuşmalarının
satır aralarında dediği gibi, "kentsel
dönüşüm". Boğazına kadar krizin
içinde debelenen, bina dikmek ve

yol yapmak dışında ken-
disini ayakta tutacak hiçbir
proje üretip uygulayama-
yacak durumda olan ça-
resiz AKP faşizmi; "İnşaat
ya Resulullah" diyerek,
krizden çıkmanın reçete-
sini yine inşaat ve kentsel
dönüşüm projelerinde gö-
rüyor. Açıktan sayı vererek
6 milyon evi yıkacağını söylüyor,
yoksul halkı tehdit ediyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Çiçek
böcekle uğraşmayın, ilk işimiz kentsel
dönüşüm" diyor. Devrimci mahalleleri
yalanlarla hedef gösteriyor; Armutlu
için "Aşırı örgütler devreye girerek
vatandaşları sıkıştırıp arazileri parayla
satmışlar, vatandaşların elinden pa-
raları almışlar." diyor o kirli ağzıyla,
ve ekliyor: "Şimdi orası bir dönüşüme
giriyor. Vatandaşa o mahallesinde
altyapısı düzgün, mükemmel bir ma-
hallede tek tek evler verilecek. Bir
başka yere taşımak söz konusu değil.
Burada devlet katkısı olacak."

Faşizm; Tüm Politikalarını
Yalan, Demagoji ve Terör
Üzerine Oturtur.

-Bugün Erdoğan'ın ve emrindeki
bakanların koro halinde söyledikleri
"İstanbul'a ihanet ettik" lafları, kentsel
dönüşüm adı altında yoksul mahal-
lelerde yıkım saldırılarının zeminini
oluşturmak, 6 milyon evi yıkmak
için yapılan bir demagojiden ibaret-
tir.

-Özhaseki'nin Armutlu ile ilgili
söylediği her şey, kelimesi kelimesine
yalandan ibarettir. Armutlu'nun nasıl
kurulduğunu, devrimcilerin halka
birlikte evleri nasıl inşa ettiğini, ma-
halleyi nasıl devlet teröründen ve
arazi mafyasından koruduğunu, Ar-
mutlu halkının evlerine sahip çıkmak
için ne bedeller ödediğini bu yazıda
uzun uzadıya anlatmayacağız. Öğ-
renmek isteyen, Armutlu sakinlerin-

den birine sorup yaşadıklarını öğre-
nebilir. Ama Özhaseki'nin yalanları
bununla da sınırlı değil. Daha önce
Ayazma'da, Fikirtepe'de, Ankara Dik-
men'de halkı kandırdıkları gibi, Ar-
mutlu için de "yerinde dönüşüm ya-
pacağız, mükemmel evler vereceğiz,
devlet katkısı olacak" diyerek yalan
söylüyorlar.

-AKP faşizminin kentsel dönüşüm
adı altında yıkım saldırılarını örgüt-
lemek için bundan sonra mahallelerde
terör estireceği aşikar. Faşizmin yıkım
saldırılarına, terörüne karşı yapmamız
gereken; evlerimizi yıktırmamak için
direnmek. Emeğimizle yaptığımız,
yıllarımızı geçirdiğimiz, başımızı
soktuğumuz iki göz odayı; mahalle-
lerimizde tenekelerle dolaşıp bizi
tehdit edenlere, evlatlarımızı bir gece
yarısı Dilek Doğan gibi evinde, Yıl-
maz Öztürk gibi sokak ortasında, 7
yaşındaki Sevcan gibi top oynarken
okulunda katledenlere teslim etme-
mek. 

Teslim almaya, yıkmaya çalıştık-
ları bizim tarihimiz ve geleceğimizdir.
Tarihimiz tanıktır, defalarca yıkım
için geldiler evlerimize. Ama defa-
larca direnişle karşılaştılar. Yıktıkları
evleri aynı gün tekrar diktik. İşte
bugün mahallelerde yıkım saldırıla-
rına karşı direnmek, bu onurlu tarihe
sahip çıkıp geleceğimizi katillerimize,
cellatlarımıza teslim etmemek.

Yıkım tehdidi altında olan tüm
emekçi halkımıza çağrımızdır: AKP
FAŞİZMİNİN YALAN VE DEMA-
GOJİLERİNE KANMAYALIM, EV-
LERİMİZİ YIKTIRMAYALIM!
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Sorun:
Programsızlık... 
Çözüm: 
Gün içerisinde veya daha geniş bir zaman içerisinde

ne yapacağını bilmeyen bir devrimci olmaz. Biz yapa-
cağımız işleri kısa, orta ve uzun vadeli programlamalıyız.
Kısa programlarımızda günlük ne yapacağımızı, günümüzü
nasıl değerlendireceğimizi belirlemeliyiz. Orta vadeli
programlarımızda bir hafta veya bir ay gibi sürelerde
yapacaklarımızı belirlemeliyiz. Günün politikalarına
uygun, çalıştığımız alandaki sorunlara göre, etkinlikler,
eylemlikler belirlemeliyiz. Bunları hayata geçirmek için
ne yapacağımızı önceden belirleyip buna göre çalışmalıyız.
Uzun vadeli programlarımız olmalı, yaptıklarımız uzun
vadeli programlarımızı desteklemeli. Daha ileriyi görerek
programlar yapmalıyız. 

����

Sorun:
Savaşın ihtiyaçlarına cevap

vermemek... 
Çözüm: 
Bir devrimci çalıştığı bölgede sadece eylemler dü-

zenlemek, dernek açıp kapatmak, dergi dağıtmak vb. et-
kinlikler yapmamalıdır. Bütün alanlarımız silahlı müca-
deleyi desteklemeli diyoruz. Biz çalıştığımız alanda buna
nasıl cevap veriyoruz buna bakmalıyız. Savaşı nasıl des-
tekleriz, nasıl büyütürüz buna bakmalıyız. Attığımız her
adımda savaşa göre düşünmeli, dağıttığımız her dergide
nasıl savaşı büyütebiliriz, derneklerimizde ne tür etkinlikler
düzenleyip savaşı destekleyebiliriz, bunu düşünmeliyiz.
Kimleri örgütleyeceğiz, nasıl örgütleyeceğiz, program-
larımız olmalı, hedeflerimiz olmalı. Kime ne iş yaptıra-
biliriz, kimi kurye olarak değerlendirebiliriz, kimi sa-
vaştırabiliriz, hangi evleri temiz ev olarak değerlendire-
biliriz. Bunları belirlemeli ve görüştüğümüz insanlarla
buna göre çalışma yapmalıyız, eğitmeliyiz. 

���

Sorun:
Ailelerde kalmamak... 

Çözüm: 
Bir devrimcinin kalmak için gittiği evde tek amacı,

geceyi orada geçirmek değildir. Eve gidiş saatlerimizle
ilgili kurallarımız vardır. Çok geç saatte gitmiyoruz, bir
yanıyla ev halkıyla vakit geçirme, onların sorunlarını
dinleme ve sorunlarına çözümler bulmalıyız. Bunun için
onlarla daha fazla vakit geçirmeliyiz. Biz kaldığımız

evleri ne kadar yaygınlaştırırsak o kadar çok insanla
birebir çalışma yapabiliriz. Sadece kendimizin rahat ede-
ceği, istediğimiz saatlerde girip çıkabileceğimiz evlerde
kalmamalıyız. Kendimize bir program belirlemeliyiz;
hangi gün nerede kalacağımızı programlamalıyız, yeni
evler belirlemeliyiz ve yeni evlerde kalmalıyız. Kaldığımız
evde kendi kurallarımıza ve evin kurallarına uymalıyız. 

���

Sorun:
Kararsızlık... 
Çözüm: 
İnsiyatif almak, ilke ve kurallarımıza göre karar al-

maktır. Bir konuda kararsız kalmak, karar vermeyi
düşmana bırakmaktır. En kötü karar bile kararsızlıktan
iyidir. Kararsız kalmak, sorumluluk almaktan kaçmaktır.
Alacağımız karar yanlış olabilir ama hatalar düzeltilebilir.
İş yapan hata yapabilir. Biz doğru düşünerek ilke ve ku-
rallarımıza göre kararlar vermeliyiz ama asla kararsız
kalmamalıyız. Geri kararlara izin vermemek için bakmamız
gereken halkın, devrim ve cephenin çıkarına mı, değil
mi. 

���

Sorun:
Kendiliğindencilik... 
Çözüm:
Programlı ve disiplinli çalışmak... Hiçbir şey kendi-

liğinden olmaz, her şey bizim emeğimize kalmıştır. Ken-
diliğindencilik emek harcamadan, kendiliğinden işleri-
mizden başarı beklemektir. Bu bakış açısıyla bakarsak
hiçbir şey örgütleyemeyiz. Değişimler çatışmalar ile
olur, düzen ve devrim arasındaki çatışmayı, işleri kendi-
liğindenciliğe bırakırsak düzenden yana değişir. Biz ör-
gütlemeliyiz. Her işimize bir programımız olmalı ve
bunu hayata geçirmek için denetlemeliyiz, disiplinli ol-
malıyız. 

���

Sorun:
Kendine beğenmek... 
Çözüm: 
Özeleştiri... Kendini beğenen birisi kendi gelişimi

önünde engel olur. Örgütlenmenin önünde engel olur,
kendini beğenir başkalarını beğenmez. Kendi eksiklerini
ve zaaflarını görmez. Hataları başkasında arar. Yaptıklarını
yeterli görür daha fazlası için emek harcamaz. 

Özeleştiri kendi eksik ve zaaflarımızı görmek ve
onları düzeltmektir. Bunu yapmazsak gerileriz. 

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Yürüyüş

5 Kasım
2017

Sayı: 39
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SÜREKLİ FAŞİZM - 
SÜREKLİ ÜRETİM

Faşizm ve Sanat
12 Eylül faşist cuntasından

sonra 1984’te tek tip elbiseye
karşı direnen Devrimci Solcular’
ın, hapishanede yaşadıklarından
çıkan bir bestenin hikayesini
örnek olarak verelim. 

Güleycan türküsünün aslında
ismi "GÜL EY CAN 'dır". Bu
türkü hapishanede yaşanan bir
olaydan almıştır adını. Tek tip
elbiseye karşı direnişteyken Dev-
rimci Solcular ağır işkencelere
maruz kalmışlardır. Özgür Tut-
saklar tek tip elbiseyi giyme-
diklerinden kaynaklı don ve at-
letle bekletilmişlerdir karda,
kışta ortada. Tutsaklarımız yine
de faşizmin bu dayatmalarına,
işkencelerine ve ahlaksızlıklarına
karşı direnmiş ve boyun eğme-
miştir. Bu dönemde daha sonra
" gül ey can" türküsünün üre-
tilmesine neden olan bir olay
yaşanır. 

TEK TİP ELBİSE DAYAT-
MASINA  KARŞI DİRENEN,
TEK TİP GİYMEYEN, don at-
letten başka giysisi olmayan tut-
saklar  karda kışta avluya çı-
karılıyor ve o halde kara yatı-
rılıyorlar. Askerler, tutsaklarımız
güneşi göremesinler diye onlara
gölgelik yerlerde işkence yapı-
yorlar ve don atlet, karın içine
yatırıyorlar. Askerler işkence
yaptıkları tutsaklarımızın önün-
de nöbet tutuyorlar ki, gölgelik
alandan güneşin görüldüğü ala-
na gitmesinler diye. Katiller o
kadar çaresizler ki kıramadık-
ları direniş karşısında güneşi
bile yasaklıyorlar. Bir insandan
güneşi bile esirgemek, bu katil-

lerin ne kadar acımasız ve onur-
suz olduklarını gösteriyor - biz
de onlara onlar kadar acımasız
olacağız, bundan bir şüpheleri
olmasın. Yapılan hiçbir işkence
yanlarına kar kalmayacak. Hep-
sinin hesabını soracağız- bu ya-
şanan işkencelerden sonra, bu
yaşananları sanatla estetize edip
yeniden üretip halka DİRENİŞ
ÇAĞRISI olarak sunuyor  Grup
Yorum. Hapishanelerde neler
yaşandığını yakından anlaya-
bilmemiz için. Düşmanın ne ka-
dar ahlaksız ve namussuz ol-
duğunu görmek için. 

Bu hikayeyi öğrendikten son-
ra, bir de şimdi bir göz atalım
güleycan türküsüne.

Güleycan türküsünün birkaç
dizesi:

" güneş bile yasak, gülüm gül
ey gülüm "

" bekliyor zalim, gülüm gül
ey gülüm "

"gül ey can, gül ey can"

Faşizme karşı savaşan sanat
VE PİCASSO 

Kübizmin ( kübizm - "resim
ve geometri") 20. yüzyıl başında
ortaya çıkan sanat akımı) ön-
cüsü sayılan Picasso Komünist
Partili bir sanatçıydı. Bu öncü
sanat anlayışları, İkinci Paylaşım
Savaşı yıllarında " Sanat için
Devrim, Devrim için Sanat", "
Haydi Kızıl Barikatlara" başlıklı
bir politik manifesto yayımla-
mıştır. Dönemin sanatçıları biz-
zat Beşinci Alay saflarında sa-
vaşmışlar ve faşizme karşı mü-
cadelede sol kanatta yer almış-

lardır. Sanatçının nasıl olması
gerektiğine dair çok net bir ce-
vaptır Pablo Picasso'nun hayatı.
Faşizme teslim olmayan, onunla
uzlaşmayan, tam tersine faşizme
meydan okuyan bir anlayışla
ve cüretle yapmıştır sanatını Pi-
casso.

Almanların İspanya'da ger-
çekleştirdikleri ilk katliamlardan
biri olan Guernica'yı anlatan
bir tablo yapar.

GUERNİCA İSPANYA’DA
KÜÇÜK BİR KASABADIR...
Almanlar bu köyde pazar ku-
rulduğu gün birçok emekçi köy-
lünün ürünlerini sattığı pazarı
bombalayıp 1634 köylüyü öl-
dürürler. Bu katliamı anlattığı
tablosunu bir sergide sergiler.
Tabloya yaklaşan bir Alman su-
bayı Picasso'ya sorar; "Bu tab-
lo'yu siz mi yaptınız?".  Picasso
cevaplar ; "Hayır bayım, siz yap-
tınız".

Picasso'nun söylemek istediği
çok açıktır. Faşizmin katliamları,
baskıları, sömürüleridir bize sa-
natı yaptıran. Biz bu katliamlar,
baskılar sömürü bitmeden başka
türlü bir sanat yapamayız. Bu
gerçekler karşısında susmak
veya bu gerçeklerden uzak bir
sanat yapmak düşmana hizmet-
tir. Halkı asıl sorunlarından ko-
parmaktır. Halkı oyalamaktır
Politik olmayan sanatçılar fa-
şizmin baskılarının arttığı sü-
reçlerde yuvarlanıp giderler.
Ama politik, duyarlı, devrimci
sanatçılar faşizmin baskıları
karşısında daha çok üretir ve
bizzat savaşın içinde yer alır-
lar.

HALKIN SANATÇILARI
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"Sanatı para kazanma aracı
durumuna getirenlerin çoğu sah-
tekardır... Hayır, resim evlere,
saraylara süs olsun diye icat edil-
medi. Siz sanatçının ne olduğunu
sanıyorsunuz? Ressamsa yalnızca
gözleri, müzisyense yalnızca ku-
lakları olan ya da şairse yüreğinin
her kıpırtısında harp çalan, bok-
sörse yalnızca kasları olan bir
geri zekalı mı? Tam tersine! Sa-
natçı aynı zamanda politik bir
kişidir ve dünyada olup biten iyi,
kötü, korkunç olaylara tüm var-
lığıyla tepki gösterir." diye ta-
nımlamıştır Pablo Picasso sa-
natçının kim olduğunu.

Faşizme Pablo Picasso Gibi
Cevap Vereceğiz

Bugün de faşizm pervasızca
saldırıyor, tutukluyor, işkence
yapıyor ve katlediyor. Bugün
de halkın sanatçıları yani Grup
Yorum direniyor ve 32 yıllık ta-
rihinde olduğu gibi üretmeye
de devam ediyor. Bizim sanat
anlayışımızı tasfiye etmek istiyor
faşizm, çünkü bizim sanatımız-
dan korkuyor.  Korkuyor çünkü
bizim türkülerimiz halkın kav-
gasını büyütüyor, halkı birleş-
tiriyor, halkı harekete geçiriyor
ve halka değiştirme gücü veriyor. 

Bizi tasfiye etme politikalarını
biz boşa çıkarıyoruz. Biz üret-
meye devam ediyoruz. Biz bo-

yun eğmiyoruz, tersine direne-
ceğiz ve savaşacağız diyoruz.
Gözaltı tutuklama, katliamlar,
sömürü karşısında hiçbir zaman
teslim olmayacağız. Bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm çığlık-
larımız bütün Anadolu'da yan-
kılanacak diyoruz. Biz kendi-
mize ve sanatımıza güveniyoruz.
Bizi asla susturamazsınız, çünkü
80 milyonluk halkı susturamaz-
sınız. Biziz doğruları savunan.
Doğru nedir? Doğru olan sö-
mürüye karşı savaşmaktır, aç-
lığa, yoksulluğa katlanmamaktır.
Adaletsizliklere boyun eğme-
mektir. Sanatımızla biz bu me-
sajları vermeye devam edeceğiz.
Siz saldırdıkça biz üreteceğiz
bir albüm daha, bir albüm daha
ve bir albüm daha çıkartacağız.
Halkımıza türkülerimizle eşlik
edeceğiz ve 7 notalı askerleri-
mizle faşizme karşı savaşımızı
büyüteceğiz. Bir elde silahımız,
diğer elde sazımız var bizim.
En iyi türküleri savaşanlar söy-
ler.

* GUERNİCA

İspanya'da kasaba, Mundaca
Vadisi'nde, 6400 nüfuslu bir kasa-
ba.

Burası İspanyol Bask ülkesinin
kutsal şehri ve Vizcaya'nın eski
siyasi merkezidir. Şehirde, altında
Vizcaya krallarının Fuero'lara saygı
göstereceklerine ant içtikleri eski
bir ağaç vardır. 1937'de Guernica,

milliyetçiler hizmetinde çalışan Al-
man uçakları tarafından yıkıldı.

----

Yasımı Tutacaksın Kitabından
Guernica'nın Bombalanması
Olayı

Ocak 1937’de bir Alman hava
filosu, Bilbao’nun on kalabalık ma-
hallesinde, taş üstünde taş bırak-
madı. Bu bombardıman o kadar
çok kişinin yaşamına maloldu ki,
öfkeden çılgına dönen halk, hapis-
haneye saldırıp işgal etti ve bütün
Franco’cu tutukluları katletti. Birkaç
gün sonra, Franco’cu üç savaş ge-
misinin topları Malaga’yı obüs yağ-
muruna tuttu ve Endülüs kıyılarının
bu şirin köşesini tüten bir harabe
çölü haline getirdi.

Ama hiçbir şey, Bask ülkesindeki
sakin bir köyün bombalanması ka-
dar tiksinti uyandırmadı. Olay, Gu-
ernica’da, 26 Nisan 1937 Pazar
günü öğleden sonra, tam dört bu-
çukta oldu. O gün Guernica’nm
pazarıydı ve köyde mallarını satmak
için yakın yerlerden gelen olağan-
üstü bir kalabalık vardı. Üç saat
sonra Candor lejyonunun son uçağı
da gökyüzünde görünmez olduğun-
da, Guernica’nın harabelerinde
1654 ölü ve 889 yaralı yatmaktaydı.
Bu küçük topluluğun tümden yok
edilmesi, günün birinde Hiroşima’ya
dek varacak olan uzun ve hazin bir
yol açmıştır. 

KIZIL MASKELİLER
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Sloganlarımız:
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN, FAŞİZMİN

ZULMÜNE KARŞI DİRENİŞTİR; 
- Tüm Sansüre Rağmen Direnişlerimiz Dünyayı Ayağa

Kaldırıyor! 
- Dünyada Faşizm Var Oldukça, Faşizme Karşı Dire-

nişlerde Dünyayı Ayağa Kaldırmaya Devam Edecektir! 
- Faşizm Direniş Karşısında Diz Çökecektir! 
- Direniş, Faşizmin Halkı Sindirme Politikasını Boşa

Çıkarmıştır! 
- Faşizm Direniş Karşısında Güçsüzdür, Acizdir! 
- Direniş Dünyayı Ayağa Kaldırdı, Faşizmin Başına

Yıkacak! 
- Direniş Halkı Hareketsizleştirmeye Çalışan OHAL'i

Yıkıp Geçmiştir! 
- Faşizmi Yenme İnancımız Dünyayı Ayağa Kaldırıyor! 
- Dünyayı Ayağa Kaldıran Halkların Faşizme Olan

Öfkesidir! 
- Direnişlerimiz Faşizmi Yıkacaktır, Tarihin Çöp Se-

petine Atacaktır! 

BU SİSTEM İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNİ
SAĞLAYAMAZ; 

- Kaçak Maden Diyerek Katliamların Üstünü Örte-
mezsiniz! 

- Kapitalizmin Kar Hırsı, İşçinin Güvenliğini Ortadan
Kaldırıyor! 

- Katliamların Sorumlusu Sadece Maden Sahipleri
Değil, Kapitalizmdir! 

- Kapitalizmde İş Güvenliği Gereksiz Masraftır, Sos-
yalizmde Emekçiye Verilen Değerdir! 

- İşçilerin, Emekçilerin Güvenliğini Sosyalizm Sağ-
layabilir! 

YOZLAŞMAYA KARŞI
ÖRGÜTLENECEK, SAVAŞACAĞIZ; 

- AKP'nin Yarattığı Bataklığı Devrimciler Kurutacak!
- Faşizmin Yarattığı Uyuşturucu Sorununu Devrim

Çözecektir! 
- Yozlaşmaya Karşı Direneceğiz, Emperyalizmin Po-

litikalarına Teslim Olmayacağız! 
- Uyuşturucuyu Yaygınlaştıran, Çeteleri Koruyan

AKP'dir, Bitirecek Olan Biziz! 
- Faşizmin Yarattığı Bataklıktan Çıkanlarla Bu Bataklığı

Kurutacağız! 

Geleneklerimiz:
HER KOŞULDA MÜCADELEYİ SÜRDÜRME

GELENEĞİMİZ;

OHAL beşinci kez uzatıldı. OHAL süresi boyunca her
türlü eylem, etkinlik yasaklandı. Faşizm için büyük tehdit
oluşturmayacak etkinlikler bile yasaklandı. Burada faşizmin
asıl amacı her türlü muhalif sesi bastırmak, kitleleri sin-
dirmek ve pasifleştirmektir. 

Bu koşullarda direnmemenin onlarca teorisi yapıldı. Bek-
lemek gerektiği, bu koşullarda mücadele edilemeyeceği vb.
gibi teoriler üretildi. OHAL ile birlikte tüm kesimlere
saldırıldı. Onbinlerce insan gözaltına alındı, yüz binlerce
insan işinden oldu, dernekler basıldı, kapatıldı. Kısacası
faşizm her türlü baskı ve teröre başvurdu. Tüm bu saldırılara
karşı tek yol direnmektir. Her koşulda mücadeleyi sürdürmektir.
Faşizmin politikalarına sessiz kalmak, direnmemek, direniş
örgütlememek, mücadeleyi askıya almak, sadece açıklamalarla
yetinmek faşizmin politikalarına teslim olmaktır. 

Faşizmin bu saldırılarına karşı direndik. OHAL var
bekleyelim, görelim demedik. Çünkü bizim geleneğimizde
mücadeleyi her koşulda sürdürmek vardır. 

Ülkemizde darbeler yaşandı, tüm devrimci kadrolar
hapishanelere atıldı ama direniş bitmedi. Direndik ve
mücadelemizi sürdürdük. Tüm dünyada devrimci örgütlere
saldırdılar, ideolojik teslimiyeti dayattılar. Biz düşünce-
lerimizden vazgeçmedik, direndik teslim olmadık. 

Her koşulda direndiğimiz için bugün de direniyoruz.
Yaratılan bir gelenektir bu. Tüm koşullar lehimize olsa
bile biz direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Mücadeleyi
her koşulda sürdüreceğiz. 

-Sürgün sevklere teslim olmama, her gittiğimiz ha-
pishaneye, hücreye devrimci kimliğimizle gitme gele-
neğimiz. 

ŞEHİT AİLELERİMİZİ SAHİPLENME GELE-
NEĞİMİZ. 

MARKSİZM-LENİNİZMİN EVRENSEL KURAL-
LARINI SAHİPLENME VE TÜM DÜNYA DEVRİM-
Cİ ÖRGÜTLERİNE TEKRAR TEKRAR HATIR-
LATMA GELENEĞİMİZ. 

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KAR-
ŞI SİLAHLI MÜCADELEDEN YANA OLAN ÖR-
GÜTLERİ DESTEKLEME, DAYANIŞMA GELENE-
ĞİMİZ. 

Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ

5 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 39
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde



Ülkemizde sendikacılık, özellikle
12 Eylül'den sonra hızla yozlaştırıldı.
Sendikaların yozlaştırılması esas ola-
rak bir devlet politikasıydı. Yozlaşan,
işçiden, emekten, sınıf niteliğinden
kopartılan sendikalar ve sendikacılar,
işçilerin hakkını savunamaz, patronlar
karşısında işçiden yana bir duruş ser-
gileyemezler. Bunu bilen burjuvazi,
sendikaları adım adım düzeniçileş-
tirdi. İdeolojik olarak saldırarak,
baskı uygulayarak, milletvekilliği
rüşvetleri dağıtarak bu yozlaşmayı
ve yabancılaşmayı yarattı. 

Sendikalar, sarı sendika, MGK
sendikacılığı, patron sendikacılığı ola-
rak anılır hale geldiler. İşçinin maaş-
larından kesilen aidatlarla, lüks oto-
mobillere binen, iş yerlerine adım at-
mayan, takım elbise ile, korumalarla
gezen, fabrika sahibi sendikacılık an-
layışı gelişti. Sendikacı olan, sınıfsal
kökeninden koptu ve bununla birlikte
de kendine, sınıfına yabancılaşmaya
başladı. Bu yabancılaşmanın sonu-
cunda ise ortaya konsomatris ücret-
lerini sendikaya ödeten, sendika eğitim
seminerleri adı altında dansözlü geceler
düzenleyen sendikacılık ortaya çıktı. 

Basında çıkan haberlere göre
Türk-İş'e bağlı Çimse-İş yöneticile-
rinin pavyonlara gittiği, konsomatris
kızlarla "eğlendikleri" ve bu giderlerin
faturalarının ise sendikaya ödettirildiği
ortaya çıktı. Yaşanan tam bir soy-
suzluktur. Türk-İş Genel Başkanı Er-
gün Atalay, 27 Eylül 2008 günlü
Tercüman gazetesinden Metin Öz-
kan’la yaptığı görüşmede, “sendikada
temiz eller operasyonu başlattığını”
belirtti. “İçimizdeki yanlışları temiz-
leyeceğiz”, “içimizdeki yolsuzlukları
bitireceğiz” dedi. Peki ne yaptılar,
kimleri temizlediler, nasıl bir süreç
yaşadılar? Yok. Hiçbir adım atmadılar.
Atamazlar da. Çünkü bu yozlaşma,
bu çürüme tek başına bir sendikada
yaşanmıyor. 

Yolsuzluklar ol-
duğunun farkındalar
ve bilincindeler. Me-
sele bugüne kadar
buna izin verilmiş ol-
ması, adım adım bu yolsuzlukların
birçok sendikayı da içine alarak bü-
yümesi, bugün ise ahlaksızlıkların
diz boyu büyüdüğü bir aşamaya gel-
miş olmasıdır. 

Birçok sendika hakkında yolsuzluk
iddiaları internetlerde, haber sitelerinde
dolaşıyor. Hatta sendika kurultayına
beyaz bir tahteravanla bir şarkıcı ge-
tirilip ardından da dansöz oynatılıyor.
Bunlar da yetmiyor, erotik şov dansları
yapıldığı iddiaları almış başını gidiyor.
Bu ne ahlaksızlık, ne tür bir soysuz-
luktur? Sendika ağaları, kendilerini
burjuvazinin tahterevallisine koymuşlar
orada saltanat sürüyorlar. İşçinin, emek-
çinin kendilerine yetmeyen maaşla-
rından yapılan kesintilerle, kendilerine
harem kuruyorlar. 

Emekçiden Uzaklaşanların
Gideceği Yer
Burjuvazinin Bataklığıdır 

Sendikacılar emekçilerden uzak-
laştıkça burjuvazinin ahlakına sarı-
lıyor, burjuvazinin yaşam biçimine
sarılıyorlar. Burjuva düzen pisliktir,
her yanından irin akar. İşçilerden,
emekçilerden kopanların gideceği
yer bu irinlerin toplandığı pislik çu-
kurudur. 

Halkımız ar, namus der. Bunların
ar damarı çatlamamış, ar damarları
patlamıştır. Patlayan damarlarından
ahlaksızlık adeta fışkırmaktadır. Bu
nasıl bir sendikacılık anlayışıdır ki,
işçinin alınteri barlarda, pavyonlarda,
konsomatrislerle yenmekte, sendika
kongrelerine dansöz getirtilmektedir.
Ahlaksızlık, onursuzluk... Bu sendi-
kacıların onuru olduğu söylenebilir
mi? Bunlar sendikacı değildir. Bunlar
burjuvazinin işçi sınıfının içine sok-

tukları ajanlarıdır. İşçi düşmanıdırlar. 

İşçiler işlerinden atılır ortada yok-
turlar. İşçilere iş yerlerinde hakaret
edilir ordata yokturlar. İşçiler "iş ka-
zası" denilerek katledilir ortada yok-
turlar. İşçiler direnir ortada yokturlar.
Hatta sendikayı eleştiriyor diye, iş-
vereni, belediyeyi eleştiriyor diye iş-
çiler sendikadan atılır. Sendikadan
atılan işçi Oya Baydak gibi direnişe
başlar bu sefer de sendikacılar tara-
fından linç saldırılarına uğrar. Kendi
işçisine linç saldırısında bulunan sen-
dikacı her türlü ahlaksızlığı yapar
ve işçilerini patronlara satar. 

AKP  KHK'larla onbinlerce emek-
çiyi işlerinden etti, direnen Nuriye
ve Semih'i tutukladı. Bu sendikaların
hiçbiri ortada yoktular. İşten atılan
üyeleri için bile kıllarını kıpırdat-
madılar. Bu sendikacılık değildir, bu
emekten yana sendikacılık değildir.
Bu sendikacılık patron sendikacılı-
ğıdır, düzen sendikacılığıdır ve geldiği
nokta soysuzlaşmadır. Emekçinin ya-
şamından uzaklaşanların, halkın ya-
şamından ve sorunlarından uzakla-
şanların yozlaşmaması mümkün de-
ğildir. Ancak bu yozlaşma hiçbir za-
man bu denli bir soysuzluk derecesine
erişmemişti. Bu noktaya gelmesinin
nedeni, adım adım işçilerden, emekçi
halktan uzaklaşılması, adım adım
burjuva yaşamının ve düşüncesinin
benimsenmesi, adım adım patronlarla
düşülüp kalkılmasıdır. 

Bu Yozlaşmanın,
Bu Çürümenin,
Bu Soysuzluğun
Bedelini Ödeyeceksiniz 

İşçilerin, emekçilerin emeklerini
çar çur edenler, bunlarla ahlaksızlık

ÇİMSE-İŞ YÖNETİCİLERİ PAVYONDA HARCADIKLARI PARALARI, KONSOMATRİS
PARALARINI,  İŞÇİLERİN EMEĞİYLE DOLAN SENDİKA KASASINDAN ÖDETTİLER
İŞÇİDEN, EMEKÇİDEN KOPANLAR, HALKTAN KOPANLAR YOZLAŞIR, AHLAKSIZLAŞIR! 

SENDİKA  AĞALIĞININ, PATRON SENDİKACILIĞININ
GELDİĞİ NOKTA SOYSUZLAŞMADIR! 

Yürüyüş
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2017
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yapanlar, ar, namus, haysiyet nedir
bilmeyenler elbet bunun bedelini de
ödeyeceklerdir. 

İşçiler, emekçiler; 

Bizim haklarımızı savunmak id-
diasıyla o koltuklara gelip oturanların,
bizim emeğimizle saltanat kurmala-
rının, buna cesaret edebilmelerinin
nedeni bizim örgütsüzlüğümüzdür.
Sendika başkanlarına, onların her
söylediklerine boyun eğmemiz, onlara
karşı mücadele etmememizdir. Bizim
sessizliğimizden ve örgütsüzlüğü-
müzden cesaret alıyorlar. 

Nasıl olsa hesap soran yok. 

Nasıl olsa karşı çıkan yok. 

Nasıl olsa işçiler seslerini çıka-
ramazlar. Böyle düşünüyorlar ve bu
kadar pervasızca, çocuklarımızın rız-
kından kesilen aidatlarla haremler
kuruyorlar. 

Bunu ancak bizim örgütlülüğümüz

durdurabilir. Sendikalardaki yozlaş-
mayı ancak kendi öz örgütlenmele-
rimizi kurarak durdurabilir, sendi-
kalarımızı sendika ağalarından, patron
sendikacılarından kurtarabiliriz. 

Bizim ahlaksız sendikacılara ih-
tiyacımız yok. 

Bizim soysuz sendikacılara ihti-
yacımız yok. 

Bizim direniş örgütlemeyen sen-
dikacılara ihtiyacımız yok. 

Bizim bizimle birlikte olmayan,
bizim yaşamımızı paylaşmayan sen-
dikacılara ihtiyacımız yok. Kendi
sendikacılarımızı ancak kendi içi-
mizden çıkarabiliriz. 

Bunun için kendi öz örgütlenme-
lerimiz olan İŞÇİ MECLİSLERİNİ
kurmalıyız. İşçi meclisleri, aynı za-
manda sendikacıları denetlediğimiz
örgütlenmeler olacaktır. Sendikalarda
yaşanan yozlaşmanın bu denli bir

ahlaksızlığa dönüşmüş olması, bizim
işçiler olarak da kendimize dönüp
ne yapacağımızı sormamızı gerektirir. 

Ne yapacağız? 

Nasıl yapacağız? 

Patron sendikacılarından, sendika
ağalarından, ahlaksız, soysuzlaşan
sendikacılardan kurtulacağız. Örgüt-
lenerek, kendi sınıfsal çıkarlarımıza
hizmet eden örgütlenmelerimizi ku-
rarak yapacağız. 

Bu ahlaksızlardan yaptıklarının
hesabını sormalıyız. Bu soysuzlardan,
alınterimizi, emeğimizi barlarda, pav-
yonlarda kadınlarla yiyenlerden hesap
sormalıyız. Direnişlerde bizi yalnız
bırakanlardan, işten atıldığımızda ya-
nımızda olmayanlardan, patronlarla
düşüp kalkanlardan hesap sormalıyız
ve hesap sormanın en iyi yolu, kendi
örgütlenmelerimizi kurmak, sendi-
kalarımıza sahip çıkmak ve bu soy-
suzları o koltuklardan söküp atmaktır. 

İzmir Demir Çelik İşçileri
Dayanışmamızı Bekliyor!
İzmir Ede Demir Çelik’te Çalışan Bir İşçinin
Göndermiş Olduğu Mesajı Yayınlıyoruz:

“İzmir’de garajın karşısında Ede Demir Çelik’te ça-
lışan sıradan bir işçiyim. 2013 yılından bugüne kadar
toplamda 28 aylık maaşımız içerde alamıyoruz ve geçen
ay 100 işçi işten çıkarıldık.

Ne ihbar, ne kıdem, ne içerideki maaşlarımız öden-
miyor. Bakın 2 değil 10 değil 28 ay
maaş. Kimi arkadaşımız işi bıraktı mah-
kemeye verdi kazandılar ama kimseye
ödeme yapmıyorlar. İcraya veriyor avukat
geliyor fabrikaya icraya ama bir şey al-
madan gidiyorlar. Siz şimdi diyeceksiniz
ki eylem yapın çalışmayın dava açın.
Her yolu denedik yol kapattık duyulmadık.
Valiye çıktık söz aldık boş çıktı gelen
giden yok. Çalışma bakanlığına gittik,
geldiler sözde denetleme yaptılar o da
boş çıktı. BİMER’e yazdık, Cumhurbaş-
kanı’na yazdık yüzlerce defa. Kapı önünde
eylem yaptık defalarca ama boş çıktı.

Kimi arkadaşımız parasını almadan iş kazası geçirdi,
çoğumuz icralıyız, çoğu arkadaş eşinden boşandı,
tefeciler tehdit ediyor. Kirasını ödeyemedi diye evden
atılanlar var. Bu fabrikada 500 aile ve çocuk mağdur.
Ne yapsak sesimiz duyulmuyor. Tek çaremiz burası
lütfen biz de ölmeden bize ses verin. Sizden ne erzak,
ne harçlık, ne de başka bir şey istemiyoruz sosyal med-
yanın gücünü 2-3 gün bizim için kullanmanızı ve bir
tweet atıp sesimizi duyurmanızı istiyoruz.”

#izmirededemircelikiscileri

5 Kasım
2017

Yürüyüş
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35DHKP-C’NİN BASKISINDAN KURTARAMAZSINIZ!

Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde
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Sayın yoldaşlar ve arkadaşlar,

Marksizm-Leninizm’in ve işçi-
lerin ve halkların birliğinin öz gös-
tergelerinden biri uluslararası daya-
nışmadır.  Bir ülkenin sınırının için-
deki dayanışma belli bir şekilde göz-
lemlenirken, yurt dışına gönderilen
bir dayanışma mesajının öteki halka
ulaşıp ulaşmadığını bilemezsiniz.
Uluslararası dayanışma çoğu kez
semboliktir, fakat bazen birinin yü-
reğine dokunabilir. 

Sizinle uluslararası bir dayanışma
hikayesini paylaşmak istedim. Soyut,
propaganda amaçlı bir hikaye değil,
kişisel bir hikaye bu. Benim göster-
diğim dayanışma hikayesi değil, hal-
kımın dayanışmaya ihtiyacı olduğu
zaman Türk devrimcilerinin göster-
diği dayanışma hikayesidir.

Ben kimim? 

Ben artık var olmayan bir ülkenin
vatandaşıyım, sosyalist Yugoslav-
ya’nın vatandaşıyım. Vatanım yok
oldu, fakat ben hala Yugoslavyalıyım.
Annem Hırvat, babam ise Sırp. Anti-
faşist partizan savaşçısının torunu-
yum. Dedem halkların kardeşliği,
dayanışma, yoldaşlık ve sosyalizm
için savaşmıştı ve bu değerlerle ben
büyüdüm. Ne ailem ne toplum sos-
yalist fikirlerini bana uygulamadı.
Marksizm-Leninizm ideolojisini ben
seçtim. Yugoslav sosyalizmi kusursuz
değildi ama ünlü bir
yönetmenin dediği
gibi: “Yugoslav sos-
yalizmi 100 kat daha
kötü bile olsaydı, bu-
günkü devletten 10 kat
iyi olurdu”.

Sosyalizm boyun-
ca yaşadığım halde,
90’larda çevremde
yalnızca çatışma, sa-
vaş, darlık ve ahlaksal,
etik ve insani yozlaş-
ma vardı. Savaşta hiç
tanıdığımı kaybetme-

diğim için şanslı gibi görünebilirim
ama bu tamamen gerçek değil. Bu
savaşta yer alan Hırvat bir kuzenimi
kaybetmişim.  Ancak onu hiçbir za-
man tanımadım. Biraz daha yaşlı
olsaydım, belki onu öldüren ben
olurdum.

Her neyse, tecritten, yaptırımdan
ve kesintisiz ekonomik bunalımdan
başka, gerçek savaşı yaşamadığım
için şanslı gibi göründüm... 1999’a
kadar.  NATO’nun eski vatanımdan
geriye kalanlara   müdahale etmeye
karar vermesine kadar.

Bombalar hayat illüzyonunu kes-
tiler ve her hava saldırısı uyarısıyla
birlikte aynı düşünce gelirdi aklımıza:
Sabahı görmek için hayatta kalacak
mıyım? Bombalar sana güçsüzlük,
güvensizlik ve de zayıflığı hissetti-
riyor. On yıl boyunca emperyalistler
halklarımızı birbirileri ile çatışmaya
kışkırttılar, diğer halkları öldürtmek
için halklarımıza silahları sattılar ve
en sonunda Balkanlar üzerinde ha-
kimiyet için bizi imha etmeye karar
verdiler.

O dönemde sosyalizme inancım
belli bir biçim aldı. Benim için sos-
yalizm daha önce kaybedilen  iyi
bir dünyaya umudu simgeledi. Ko-
münist gençliğinin saflarına katıl-
mam, emperyalist saldırganlığa karşı
halkımızla dayanışma içinde olan

bir dünyayı gösterdi. Onun daya-
nışması sembolik idi ve yalnızca
medyanın sessizliğini ve yalanlarını
kırmak ile sınırlandı. Bunu başara-
mamışlardı.

Aynı yıl 7 Hazıran’da, büromuza
bir haber geldi: Avrupa’daki DHKC
Enformasyon Bürosu 88 No’lu açık-
lamasını yayımladı. İstanbul’daki
ABD Konsolosluğu’nu  LAW’la vu-
ran iki savaşçı–Selçuk Akgün ve
Sadık Mamati–şehit düştüler. Füze
düşmana vurmamış ama yüreğimize
vurmuştu. Birdenbire, bombalar al-
tındaki hayat zor olmaktan çıktı.
Uluslararası dayanışma anlamlı oldu.
O eylem savaşa tahammül etmek
için bize güç verdi. Yazık ki, Sel-
çuk’un ve Sadık’ın fedasını halkımıza
ulaştıramadık. Bu eylem Türk dev-
rimcilerini Yugoslav halkına yak-
laştırırdı.

Vatanım teslim olup işgal edildi
ve örgütüm beni hayal kırıklığına
uğrattı. Türk yoldaşlar savaşarak
kahramanlığı örnekleyerek uluslar-
arası dayanışma için canını feda
ederken, biz milliyetçi burjuvazinin
peşinde kuyrukçuluk yapıp oportü-
nistler olduk. Burjuvazi kendi tesli-
miyetini büyük bir zafermiş gibi
gösterdi. Türk devrimcilerinden hiç-
bir şey öğrenmemiş gibi bizim anti-
emperyalist mücadelemiz bitti.

Türk devrimcileri
bugüne kadar anti-em-
peryalist mücadeleye
sadık kaldılar. Yugos-
lavya’ya gösterdiği da-
yanışmayı 14 yıldan
sonra Suriye’ye gös-
termişler. Her yıl, 4
Haziran’da Selçuk’un
ve Sadık’ın fedasını
anıyorum ve bu anıyı
yaşatmaya çalışıyo-
rum.

Saygılarımla

Bir Yugoslavyalı

YUGOSLAVYALI BİR DEVRİMCİDEN CEPHELİLER’E MEKTUP:
“Füze düşmana vurmamış ama yüreğimize vurmuştu. Birdenbire,
bombalar altındaki hayat zor olmaktan çıktı. Uluslararası dayanışma
anlamlı oldu. O eylem, savaşa tahammül etmek için bize güç verdi.”



6 Kasım, YÖK'ün kuruluş yıldönümüdür. YÖK (Yüksek
Öğretim Kurulu), 6 Kasım 1981'de 12 Eylül cuntasının
ardından bütün üniversite yönetimlerinin lağvedilmesiyle
birlikte kurulmuştur. YÖK, 12 Eylül faşizminin bir ürünüdür.
Bu nedenle YÖK’ü sıradan bir kurum olarak ele almıyoruz,
almayacağız. Her sene YÖK’ü ve faşist uygulamalarını,
faşizmin bir kurumu olduğunu, çeşitli eylemlerimizle teşhir
edip protesto ediyoruz. Bu yıl da öyle yapıyoruz. 

Bir kez daha neden YÖK’e karşı olduğumuzu, mücadele-
mizin temel düşmanlarından olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

Bizim İçin YÖK’e Karşı Mücadele
Faşizme ve Onun Uygulamalarına Karşı
Mücadeledir

12 Eylül sonrası YÖK’ün kurulmasının amacı neydi? İlk
önce 12 Eylül cuntası ile faşizmin neyi hedeflediğinden bah-
sedelim. Cuntanın amacı ülkemizde 60'lı yıllarla beraber
gelişen anti-emperyalist, vatansever bilinci boğmak, halkın
adalet özlemini bastırmak, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinin önünü tıkamaktı. Bu amaçlarla cuntayla birlikte
faşizm ülkemizde kurumsallaşmış, devletin tüm kurumları
faşist kadrolarla doldurulmuştu.

Ülkemizdeki anti-emperyalizm ve sosyalizm mücadelesi,
bastırılmak istendiğinde bu saldırıların ilk hedefi gençlik
olacaktır. Çünkü gençlik gelecektir, halkın en dinamik kesimidir.
O dönemlerde emperyalizme, faşizme karşı verilen mücadelede
en önde gençlik vardır. Oligarşi de bilir ki, toplumsal gelişimler
gençliğin gelişimi ile doğru orantılıdır. Bu nedenlerle gençliğin
kişiliksizleştirilmesi, kimliksizleştirilmesi, duyarsızlaştırılması
büyük önem taşır oligarşi açısından. 

YÖK bu amaçla kurulur. YÖK'ün kurulmasıyla birlikte
üniversitelerde genel bir operasyon başlatılır. Öğrenciler ve
öğretim görevlileri üzerinde açık bir terör estirilir. Devrimci
demokrat, ilerici öğrenciler ya hapishanelere doldurulur ya
da okullardan atılır. Üniversitelerin giriş kapıları her gün
okulla ilişkisi kesilen, aranır durumda olan öğrencilerin isim
listeleri ve fotoğrafları ile doldurulur. Böylece ihbarcılık yay-
gınlaştırılmaya, teşvik edilmeye çalışılır. Öğrenciler amfilerden,
dersliklerden askere, polise teslim edilir.

YÖK faşizmin temsilcisidir. Sadece öğrenciler üzerinde
bir baskı aracı olmaktan öte halkın üzerinde oynanan apoli-
tikleştirme, sindirme, kişiliksizleştirme politikalarının bir ürü-
nüdür. 

Yıllardır sistemli olarak uygulanan bu saldırılar sonucunda
üniversitelerimiz, liselerimiz anti-demokratik uygulamaların,
gerici bir anlayışın hakim olduğu yerler haline getirildi.
Çünkü eğitim halkın, halk çocuklarının ihtiyaçlarına göre
değil, tekellerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Eğitim
sisteminde anti-bilimsel bir anlayış hakim. Eğitimin içi boş-
altılmış, kalitesi düşürülmüş ve her aşaması plansız, programsız

hale getirilmiştir. Okullar öğrenciler için hapishanelere çevrildi. 
Üniversitelerde neredeyse politik faaliyet yürütülmez

hale getirildi. Okullarda özel güvenlik terörü yaşanıyor. Özel
güvenliklere verilen geniş yetkilerle öğrencilere kendi
okullarında işkence yapılıyor, üniversite kapılarından kazan-
dıkları üniversitelerine sokulmuyor. Bir afiş asmak bile
okuldan uzaklaştırma sebebi haline geldi. Okullardaki tüm
akademisyenler AKP tarafından, faşist ve AKP zihniyetine
sahip gerici kadrolarla donatıldı. Yeni bir Haziran Ayaklan-
ması’ndan korkan sokaklarda alanlarda hala apolitikleştiremediği
gençliği gören AKP üniversitelerde ve liselerde baskılarını
daha fazla arttırdı. Onlarca devrimci demokrat öğrenci
tutuklandı, binlercesine soruşturma açıldı.

Bu nedenlerle YÖK'e karşı çıkmak aynı zamanda düşün-
celerimize, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmaktır.
"YÖK'e Hayır" demek emperyalizmin yoz  kültürüne, sömü-
rüsüne hayır demektir.

YÖK’e karşı mücadele ediyoruz Çünkü;
Ülkemizde eğitim sistemi halkın çıkarlarına göre değil

emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin çıkarlarına göre şekil-
lenmektedir.

Çünkü ülkemizin emperyalizme peşkeş çekilmesine kar-
şıyız.

Çünkü halkımıza reva görülen bu sömürü düzenine karşı-
yız.

Çünkü halk için bilim, halk için üniversite istiyoruz.
Çünkü bu gelecek, bu ülke bizim ve bedeli ne olursa

olsun inançlarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Nasıl bir eğitim istiyoruz?
Eğitim bilimsel ve halk için olmalıdır.
“Eğitim, ulusal ve halk değerlerine, kültürüne yabancı-

laştırılmış gençliği bu değerler ve kültürle donatarak ülkenin
kalkınmasına, ulusal servetin büyütülmesine hizmet edecek
bir muhtevaya sahip kılınacaktır.

Demokratik halk cumhuriyeti eğitim sistemini, üretici
güçleri geliştiren, toplumcu, yurtsever, ilerici, bilimsel yan-
larıyla ve zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik tüm boyutlarıyla
bir bütün olarak ele alır.” (Halk Anayasası Taslağı Mad-
de:35- Eğitim Bilim Halk İçindir)

Eğitim Bilimsel ve Halk İçin Olmalıdır!
Şu anda üniversitelerin işleyişi ne kadar değişirse değişsin

hangi sistem, hangi sınav gelirse gelsin eğitim sistemi burju-
vaziye, emperyalizme hizmet etmeye devam edecektir. Bunun
için çözüm halk iktidarını getirecek devrimdedir. Bundan do-
layıdır ki üniversitelerimizde ve liselerimizde örgütlenip, de-
mokratik lise ve üniversite mücadelemizi büyütmeli ve bunu
iktidar mücadelesi olarak ele almalıyız. 

FAŞİZMİN TEMSİLCİSİ YÖK’E KARŞI
DEMOKRATİK LİSE VE ÜNİVERSİTE MÜCADELESİ, İKTİDAR MÜCADELESİDİR

5 Kasım
2017
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan



Liseliyiz Biz

Liseli Dev-Genç’liler!

Bu hafta 6 Kasım’da YÖK’ü
faşizmin gençlik üzerindeki baskı-
larını ve politikalarını bir kez daha
teşhir edeceğiz. Ancak mücadelemiz,
kavgamız sürüyor. Ülkemizi ve genç-
lerimizi emperyalizmin ve onun iş-
birlikçilerinin elinden kurtarana kadar
sürecek. 

Ülkemizde eğitim sistemi kime
hizmet ediyor ve ne amaçlanıyor?

Ülkemizde eğitim emperyalizme
ve oligarşiye hizmet ediyor. Emper-
yalizmin sömürüsüne ses çıkarmayan,
düşünmeyen, sorgulamayan, bir
gençlik yaratılmak isteniyor. Gençler
düşünmesin, sorgulamasın, tartış-
masın, isyan etmesin, ayaklanmasın
diye eğitim sistemi, eğitim müfre-
datları hazırlanıyor. Burada düşü-
nülen ne halk ne de öğrencilerdir.
Oligarşinin tek düşündüğü kölesi
olduğu emperyalizmin kültürüne uy-
gun gençler yaratmaktır.

Bu yüzden gençlik yozlaştırılıyor,
bu yüzden uyuşturucu kullanım oranı
10 yaşlarına kadar düşüyor,  bu yüz-
den bencil, bireyci, apolitik bir genç-
lik yaratılıyor. Yıllardır gençlik üze-
rindeki sistemli saldırılar sonucunda
düşünmeyen, tartışmayan apolitik
bir gençlik yaratılmaya çalışılıyor. 

YÖK kurulduğu günden bugüne
gençliği yozlaştırma apolitikleştirme
saldırıları devam ediyor. Tek tip bir
gençlik yaratmak istiyorlar. Kendi
sistemlerine zarar gelmemesi için
eğitimi anti-bilimsel, anti-demok-
ratik uygulamalarla şekillendiriyor-
lar.

İşte bu noktada başlıyor müca-
delemiz. Bencilliğin el üstünde tu-
tulduğu bu sisteme anti-bilimsel,
anti-demokratik eğitim sistemine
karşı çözüm biziz. 

Kavgamız bu iktidara alternatif olma
kavgasıdır. 

Liseli gençliğin her sorununa çözüm
ararken, örgütleme yaparken, karşılaş-
tığımız geri tavırlara, zorluklara kavga-
mızın faşizmin kültürüne karşı savaş ol-
duğunu düşünerek cevap vereceğiz.

BİZ; başta öğrenci gençlik olmak
üzere tüm gençliğin sorunlarını saptayıp,
bu sorunları birlikte örgütlenerek çöze-
bileceğimizi gençliğe göstermeliyiz.

Bu düzenin düşünmeyen, üretmeyen,
sorgulamayan, bencil insanlar yetiştirmesine
karşı alternatif bizde, devrimci kültürde. 

O halde gençliğe kolektivizmi öğ-
retmeliyiz. Biz olmayı göstermeliyiz.
Sorgulamayı, tartıştırmayı, birlikte karar
almayı, mücadele etmeyi öğretmeliyiz. 

Okuma grupları kurmalı, buralarda
devrimci kültürü sahiplendirmeliyiz.
Okuma gruplarına; faşizmin kültürüne,
bencilliğine karşı indirilen darbeler olarak
bakmalıyız. 

Komiteler kurmalı; komitelerde genç-
liği kendi sorunları için çözümler üret-
meye, mücadele etmeye çağırmalıyız. 

Bizim olduğumuz yerde okuma grup-
larımız, komitelerimiz düzene çevirdi-
ğimiz silahlarımız olmalı. 

Emperyalizmin ve oligarşinin yaratmak
istediği gençliğin karşısında biz varız.
Devrimciler Liseli Dev-Genç’liler var! 

Emperyalizmin ve Oligarşinin Yaratmak
İstediği Gençliğin Karşısında Biz Varız

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

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığın-
da büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yürekleri-
miz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Yürüyüş

5 Kasım
2017
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-DİH'in gündeminde,
Şırnak'ta Acar Grup’a ait madende

göçük altında kalarak katledilen 7 maden
işçisi olmalıdır.

AKP faşizmi, göz göre göre işçileri
ölüme gönderiyor. Bunu yaparken işçi-
lerin örgütsüzlüğünden, patron sendi-
kacılarının tavırsızlığından güç alıyor.

Patronlar  “nasıl olsa işçileri ölesiye
çalıştırırım, yanıma kar kalır diye” dü-
şünüyor. “Yakama kimse yapışamaz”
diye düşünüyor.

Patronların pervasızlığına,
AKP'nin kendi yasalarını bile tanımaz

haline, 
Patron sendikacılarının vurdum duy-

mazlıklarına kim karşı çıkacak?
İşçilerin birliğini, beraberliğini kim

sağlayacak? İşçileri haklarını almak
için, varolan  haklarını gasp ettirmemek
için kim mücadele edecek?

Madende ölen Vedat Özden, Sekvan
Üstün, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur,
Yüksel Uğur, Mehmet İzer ve Abdullah
Kayaş'in ailelerinin acılarını kim pay-
laşacak?

Bugün Türkiye koşullarında DİH'ten
başka bir örgütlenme yoktur. 

Bu sorumluluk bilinci ile hareket
etmeliyiz.

İşçilerin sorunlarının çözümüne ortak
olmalıyız.

Ve öncülük etmeliyiz. 
-DİH'in gündeminde çocuk işçilerin

sorunları, yaşadıkları acılar olmalıdır.
Kar hırsıyla ucuz iş gücü olarak ça-

lıştırılan, katledilen çocuk işçiler olma-
lıdır.

Bunları  bilmeliyiz!
- 2013 yılından bu yana 236 çocuk,

iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
- Son 5 yılda sadece 232 iş yerine,

çocuk çalıştırmaktan ceza verildi.
-Türkiye'de çocuk işçi sayısı 2 mil-

yona yaklaştı: Her 10 çocuktan 8’i kayıt
dışı çalıştırılıyor.

- Çocuk çalıştırmanın cezası 1.560
TL.

- Çocukların bir yılda bir iş yerine
kazandırdığı gelir bilinmiyor.

Çocuk işçilerin çığlıklarını duya-
lım:

“Kızlar taciz edildiğinde mutsuz
oluyorum, bazen bize yanlışlıkla çarpmış
numarası yapıyorlar

Ama öyle olmadığını biliyoruz.”
Şşşt Suriyeli getir, Suriyeli götür,�di-

yor patron.”
“İş yerinde su bardağına rakı koyu-

yorlar, kazara su yerine bize vermeye
çalışıyorlar. Alkol kokusunu sevmiyo-
rum.”

“İnsanların ayakkabı tamircilerine,
plastik toplayıcılara nasıl baktığını gö-
rüyorum, buna üzülüyorum.”

“İş yerimin kapısında bir levha var,
üstünde ‘Cehenneme hoş geldin’ yazı-
yor.”

“Sen daha küçüksün deyince mutlu
oluyoruz, özellikle annem siz küçük-
sünüz deyince mutlu oluyoruz.

Ölen, 
Horlanan, 
Tacize uğrayan,
Karın tokluğuna çalıştırılan çocuk

işçilerin sorunlarına DİH olarak biz
sahip çıkmalıyız.

Çıraklık eğitimi adı altında, çocuk
işçilerin haklarını biz savunmalıyız.

Oto sanayisinde çalışan 14 yaşındaki
Baran’ın öyküsüne bakalım.

"07.00’da yataktan kalkıyorum.
07.15’te evden çıkıyorum.
07.45’te dükkanı açıyorum, ortalığı

temizliyoruz. 
Sonra arabalara servis yapmaya baş-

lıyorum.
13.30’da, 15 dakika öğlen yemeği

yiyorum.
13.45, patronu hiç sevmiyorum.

Bana bağırıyor. İşimi hiç sevmiyorum.
Bana bağırdığı zaman kendimi çok kötü
hissediyorum.

18.30’da otobüsle eve gidiyorum."
Bir çocuk işçinin bir günü değil,

her günü böyle.
Eğer biz çocuk işçilere sahip çık-

mazsak, sorunlarına çözüm üretmezsek
bizim hemen yanımızda, gözümüzün
önünde cerayan eden bu sömürüye
sessiz kalmış oluruz. 

19. yüzyılın ikinci yarısından beri
devam eden bu sömürüye son vermek
için tek yol çocuk işçileri örgütlemektir. 

-DİH'in gündeminde;
Direnişler, grevler, hak gasplarına

karşı mücadele etmek olmalıdır.
DİH'in gündeminde;
İşçileri örgütlemek, yeni mevziler

kazanmak, karın tokluğuna çalıştırılan
tekstil, inşaat işçilerinin örgütlenmesi
ve mücadeleye sevk edilmesi olmalı-
dır.

AKP faşizminin işçi düşmanı poli-
tikalarını boşa çıkartmak, AKP faşizmine
karşı işçilerin mücadelesini yükseltmek
olmalıdır. 

Patron sendikacıları ile aralıksız
ideolojik mücadele sürdürmek olmalı-
dır.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB
bundan on gün önce "OHAL değil de-
mokrasi istiyoruz" açıklamasını cepheden
eleştirmeliyiz.

Neden?
Direnmedikleri için, direnişleri sa-

hiplenmedikleri için, grevlerden dire-
nişlerden korktukları,  kaçtıkları için
eleştirmeliyiz, teşhir etmeliyiz. 

Sonuç olarak,
İşçinin, emekçinin gündemi demek,

DİH'in gündemi demektir.

5 Kasım
2017

Yürüyüş
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde

İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN GÜNDEMİNDE NE VARSA DİH'İN GÜNDEMİNDE DE O VARDIR!



Direniş-
lerle ilgili, di-

renişçilikle ilgili
bugüne kadar çok

şey söylendi. 
Zulmün olduğu her yerde direniş

vardır.
Direnme hakkı kutsaldır.
Son sözü hep direnenler söyler. 
Direnme hakkını kazanmak için

milyonlarca işçi, emekçi bu uğurda
canlarını vermiş, kanını akıtmıştır. 

Bu uğurda binlerce direniş ya-
şanmış zaferler kazanılmış, yüzlerce
kahramanlık halkların tarihe girmiştir.
Spartaküs de bunlardan biridir. 

Ülkemizin direniş tarihi Bedred-
dinler'den başlayarak Anadolu Kur-
tuluş Savaşı’na oradan Kızıldere'ye
kadar uzanmıştır. Bizim tarihimize
damgasını vuran direnişler ise kim-
liğimizin oluşmasında köşe taşları
olmuştur. 

O yüzden; her direnişimiz bize
yol göstermiştir, yol açmıştır ve yol
yapmıştır. 

51 saatlik Maltepe Direnişi Mahir
ile Cevahir’in omuz omuza çarpıştığı
bir direniştir. 

Yoldaş sevgisinin, feda kültürünün
yaratılmasında atılmış adımlardan
biridir. 

Keza, ülkemiz hapishanelerinden
yaratılan direnişler, halklara umut
olmuş, hapishanelerden başlayan di-

reniş gelenekleri halkın di-
renme silahlarına dönüşm-
üştür. Açlık grevleri bunun
başında gelir.

İşten atılan, hakları gasp
edilen veya yeni haklar ka-
zanmak için yola çıkan bir
emekçi açlık grevi silahını
kullanmıştır.

Bugün bu silah Nuriye
ve Semih'in elindedir.

- Nuriye ve Semih açlık
grevi direnişe başlarken sırtlarını da-
yadıkları, kendilerini güvende his-
settikleri hapishanelerde yaratılan,
dışarıda zaferler kazanan bu gelenek
olmuştur. Yani tarihimiz ve gelenek-
lerimiz olmuştur.

-Nuriye ve Semih direnişi, bugüne
kadar irili ufaklı yüzlerce siyasi zafer
kazandı.

Zalimin karşısında boyun eğil-
meyeceğini gösterdi.

-Direnişleri ile dünyayı ayağa
kaldırdılar, herkese direnmenin onu-
runu yaşatıyorlar.

-Halklara direnişin, direnmenin
meşruluğunu gösteriyorlar.

-OHAL var direnilmez denilen
koşullarda, direnmenin mümkün ol-
duğunu, bunu yapmak için sıradan,
dürüst, namuslu emekçiler olmanın
yeterli olduğunu gösterdiler.

-Direniş içinde, yoldaşlık sevgisini
eşler arasındaki sevdayı yeniden ta-

nımladılar.
Yoldaş sevgisinin, eş sevgisinin

direnişle nasıl güçlendiğini, nasıl in-
sanları sarıp sarmaladığını, nasıl bü-
yük bir direnme gücüne dönüştüğünü
yaşatıyorlar.

-Direniş içinde eşlerin, kardeşlerin,
annelerin ve babaların nasıl direnişçi
olduklarını gösterdiler. 

-Kamu emekçilerinin direnişçi
çizgisini güçlendirdiler.

BUGÜN DİRENMENİN ONU-
RU;

Nuriye ve Semih’tir.
Nuriye ve Semih’in direnişi; hal-

kını, vatanını seven herkesin DİRE-
NİŞİDİR.

Direnişin tek bir hedefi vardır.
O da zafer.
ZAFER DİRENEN EMEKÇİLE-

RİN OLACAKTIR! 

DİRENİŞİN ZAFERİ İÇİN,
İKİ KAT EMEKLE ÇALIŞMALIYIZ!

Yürüyüş
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2017
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KEC'linin EĞİTİM NOTU
Kendilerine sınır çizenler, 
ustalaşmakta direnenler, 
dar görüşlüler, 
asla ilerleyemezler. 
Belli bir yerde ve zamanda belli bir rol oynayabilirler ama bu önemli bir rol

olmaz. Sıradandır. 
Bizim ise sürecin önünü açacak, feda ruhu ile savaşacak yöneticilere ve sa-

vaşçılara ihtiyacımız var. 
Kendimize böyle bakmalıyız.
Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki; 
- Sürekli düşünerek, üreterek ve hatalardan dersler çıkartarak,
- Cesaretle, kararlılıkla, ilke ve kurallara uyarak, 
- Eğitimi vazgeçilmez görüp sürekli araştırarak, öğrenerek, 
- Ve zaferden başka kurtuluş olmadığını bilerek savaşır, savaşarak hayatımızı

yeniden savaşa göre örgütleriz.

Köşe Taşı
Fransa'da 1800'lerde

ünlü avukat Bernyer fa-
kirlik içinde ölürken
genç meslektaşları;

- Üstat, demişler ayak-
larınızın altına altın tor-
baları koymuşlardı, ne-
den almadınız?

- Almak için eğilmek
lazımdı, demiş Bernyer.



- HEKİM İLE HASTA ARASINA
KHK GİRDİ

*“Hekimden hemşireye, eczacıdan
teknikere kadar binlerce sağlık çalışanı,
göreve başlamak için güvenlik soruş-
turmasının bitmesini bekliyor. KHK
ile gelen bu uygulamaya ilişkin ortak
açıklama yapan sağlık örgütleri, sağlık
çalışanının yanı sıra hizmet alamayan
hastaların da mağdur olduğunu ifade
ettiler.” Evrensel 23 Ekim

----Onları ilgilendiren tek konu
düzenlerinin güvenliğidir. Halkın
sağlığının, canının zerre kadar kıy-
meti yoktur onların gözünde. Tüm
bu hukuksuzluklarının üzerini ört-
tükleri KHK’lar er ya da geç onların
başına çökecek. 

“Alma mazlumun ahını çıkar
aheste aheste demiş halkımız.”
AKP’de o kadar ah aldı ki korka
korka çökecek dizlerinin üzerine…

*İŞ İŞTEN GEÇİNCE: ÜÇ ÇOCUK
ÖLDÜKTEN SONRA CEZAEVİNE
YANGIN İHBAR SİSTEMİ

“Adana’daki Kürkçüler Cezaevi’ne,
üç çocuğun yangında can vermesinin
ardından yangın ihbar sistemi ve du-
man sensörü takıldığı ortaya çıktı”
DİKEN 12 Ekim 2017

----Türkiye hapishaneleri işken-
cenin, katliamın hiç eksik olmadığı
yerlerdir. İnsan hayatının zerre ka-
dar değeri yoktur. Adana hapishanesi
daha önce çocuk tutsaklara tecavüzle
gündeme gelmişti. Bu bir tesadüf
değildir. Devlete göre tutsaklar tedavi
edilmesi gereken hastalardır. Ve pul
kadar değerleri yoktur. 

Bu düzende insan hayatının hiç-
bir değeri yoktur. Çocuklar tarikat
yurtlarında, işçiler inşaat çadırında,
tutsaklar dört duvar arasında ya-
kılarak katledilir.

* İNGİLİZ BAKAN: IŞİD'Lİ İN-
GİLİZLERLE MÜCADELEDE TEK
ÇARE ONLARI ÖLDÜRMEK

“İngiltere Uluslararası Kalkınma

Bakanı, Suriye'deki İngiliz IŞİD men-
suplarıyla mücadelenin tek yolunun,
İngiltere hükümetine karşı bir güvenlik
tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle
“öldürülmeleri” olduğunu söyledi.”
Cumhuriyet 23 Ekim 2017

----Suriye’yi parçalamak için
IŞİD’i kuran, para ve silah ile bes-
leyen İngiltere şimdi bumerang gibi
kendisine dönen IŞİD’lileri öldüre-
lim, kurtulalım diyor. Öldür ve kur-
tul. Emperyalizm işte böyledir. Önce
kullanır, işi bitince öldürüp atar. 

İslamcılar ise yıllardır emperya-
lizm tarafından kullanılmaya mü-
saittir. Hem batı şeytan der hem de
onların gönüllü maşası olurlar. İs-
lamcıların tarihi emperyalizm ta-
rafından kullanılmanın tarihidir.
Gerçek anti-emperyalistler sadece
devrimcilerdir.

Olayın bir diğer yanı İngiliz bakan
burjuva adaletini dahi tanımıyor. Ya-
kalayalım, yargılayalım da demiyor
direk infaz edelim gitsin diyor. Bur-
juvazinin adalet anlayışı da budur.

*AKP'Lİ BAŞKAN MAKAM
ODASINDA TACİZDEN TUTUK-
LANDI... KADIN BALKONDAN AT-
LAYARAK KURTULMUŞTU...

(…)Olay, önceki gün akşam saatle-
rinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim
Çevik'in, Bolu'ya geldiğinde kaldığı
evinde meydana geldi. Başkan Saim
Çevik, iddiaya göre kendisini işe yer-
leştirmesini isteyen hemşire T.D. ile
önce içkili restoranda yemek yedi. İkili
ardından, Başkan Çevik'in evine gitti.
Saim Çevik, 1'inci kattaki evinde tuvalete
gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Ya-
ralanan kız, Başkan Çevik'in aradığı bir
yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede
tedavi altına alınan T.D., başından ge-
çenleri polise anlattı... (Cumhuriyet Ga-
zetesi-18.10.2017)

----İşbirlikçi AKP iktidarı ırz düş-
manı bir partidir. Sürekli dinden ah-
laktan, namustan bahsettiklerine bak-

mayın. Ülkemizde yozlaşmayı yayan,
kadınlarımızın kötü yollara düşmesine
neden olan kendileridir. Gençlerimizi
uyuşturucuyla zehirleyen, kendi ik-
tidarları döneminde uyuşturucu kul-
lanımı 9 yaşa inmiştir. Uyuşturucuya
karşı savaşta başarılar sağlayan 52
hastayı kurtaran Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Mücadele ve Sa-
vaş Merkezi’ni basıp dağıtan ve ka-
rakol yapan kendileridir.

*ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlı-
ğındaki heyet Dışişleri Bakanlığı’na
geldi. ABD Heyeti ile Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri arasında başta vize konusu
olmak üzere gündemdeki konular görü-
şüldü. 

(…)ABD'li heyetin verdiği bilgilere
göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin
4 şartı olduğu bildirildi.

Habertürk'ün aktardığı habere göre
o 4 şart şöyle;

Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili
kanıtlar iletilmeli.

Temasların ABD'nin isteğiyle olup
olmadığı sorulmalı.

Çalışan ABD'nin talebiyle temas
yürüttüyse, tutuklanmasın.

Çalışanlarına dair soruşturmada
ABD'ye bilgi verilmeli.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ta-
rafının "ABD ile görüşmelerde ön-
şartları kabul etmiyoruz" dediğini ak-
tardı. ABD ile görüşmeler önşartsız
başladı. (Birgün Gazetesi-18.10.2017)

---- Amerika’nın kendi üretimi
olan katil AKP iktidarı, Amerika’ya
kafa tutamaz. Vize konusunda ko-
yulan “ön şartları kabul etmiyoruz.
ABD ile görüşmeler ön şartsız başla-
dı.” demelerinden anlamamız gereken
şey tüm şartların kabul edildiği ve
hayata geçirileceğidir. Çünkü işbirlikçi
AKP iktidarını çok iyi biliyoruz. Bir
konu da çok efelenmesinin, yaygara
çıkarmasının altında yatan daha fazla
bağımlılığın, tavizin üstünü örtmek

ANADOLU’DAN HABER-YORUM

5 Kasım
2017
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde



ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
HABER: * “ABD Federal Soruş-

turma Bürosu'nun (FBI) John F.Kennedy
(JFK) suikastına ait belgelerin gizliliğini
kaldırılmasıyla, ABD yönetiminin Kü-
ba'ya yönelik hazırladığı 'tarım sabotajı'
kapsamında bu ülkedeki tüm tarım ürün-
lerini biyolojik silahla yok etmeyi plan-
ladığı öğrenildi.” (Sputnik – 29.10.2017)

YORUM: Sadece Fidel’e yönelik
683 suikast girişiminde bulunmuş ABD
emperyalizminin Küba’ya yönelik saldırı
planları sır değildi. Küba halkının direnişi,
sosyalizmi sahiplenmesi, Fidel Cas-
tro’nun “ABD emperyalizmine teslim
olmaktansa adayı batırırım” kararlılığıyla,
Domuzlar Körfezi çıkartması gibi daha
pek çok başarısız saldırı girişimi başa-
rısızlığa uğratıldı. 

Tüm bu haberler bir kez daha göste-
riyor ki, ABD emperyalizminin, dünya
üzerinde hakimiyet kurmak için yapa-
mayacağı hiçbir saldırı yöntemi yoktur.
Biyolojik saldırılardan kimyasal saldı-
rılara, atom bombasından envai çeşit
kitle imha silahlarına kadar her türlü
saldırı yöntemi emperyalizm için meş-
rudur. Sadece bu tür haberler bile, em-
peryalizmin değişmediğini ve değişme-
yeceğini göstermeye yeter de artar bile… 

HABER: *“Kolombiya’da yerli top-
lulukların, yoksul köylülerin ve tarım
işçilerinin devlet destekli silahlı para-
militer güçlerin ve devletin politik-sosyal
aktivistlere ve ‘eski’ FARC gerillalarına
yönelik katliamlara karşı ülke çapında
başlattıkları grev bir haftayı doldururken
bugün birçok şehirde kitlesel yürüyüşler
gerçekleştirildi.

Ülkenin en az 16 bölgesinde düzen-
lenen yürüyüşlerin çağrısını Cauca Böl-
gesel Yerli Konseyi (CRIC), Kuzey
Cauca Yerli Konseyleri Birliği, Kolom-
biya Ulusal Yerli Örgütü (ONIC) ve
Yerli Çiftçiler Örgütü yaptı.” (yasana-
cakdunya.org – 30.10.2017)

YORUM: Yapılan tüm bu saldırılar,
ABD tarafından örgütlenen ve Kolom-
biya hükümetinin tam yetki ve işbirliği
ile yürütülen “Plan Kolombiya”nın de-
vamıdır. Plan Kolombiya, bir cümle ile
özetlemek gerekirse, “uyuşturucu ile
mücadele” adı altında gerillanın tasfiyesi
ve yok edilmesi planıydı. Bu plan bugün
de devam ettirilmektedir. Çünkü FARC’ın

dağınık da olsa savaşmayı sürdüren,
teslimiyeti reddeden bir kesimi vardır.
Diğer yandan, barış adı altında pazarlanan
teslimiyet ile Kolombiya halkı hiçbir
şey kazanmadı, tersine teslimiyetin ağır
faturasını yoksul halk ödüyor. Halkın
tepkileri azalmak yerine her geçen gün
artıyor. Plan Kolombiya, yoksulluğa
karşı ayaklanan, tepki gösteren halkı da
sindirme operasyonudur aynı zamanda. 

Tüm bu saldırılara rağmen, Kolom-
biya halkı umudun dağlarda ve emper-
yalizmle savaşmakta olduğunu görecek
ve yeniden örgütlenecektir. Bunu başa-
ramadığı sürece, Kolombiya halkı gerçek
anlamda barış ve özgürlüğe kavuşama-
yacaktır.

HABER: *“SANA'da yer alan ha-
bere göre Suriye Savunma Bakanlığı,
ABD ve SDG'nin Rakka'nın yüzde 90'ını
yok ettiğini ve yüzlerce sivili kurban
ettiğini söyledi. “ABD ve müttefikleri,
Rakka'yı özgürleştirme adı altında�kur-
banların cesetleri üzerinde kutlama ya-
pıyor” diyen Suriye, ABD öncülüğündeki
koalisyon güçlerinin hava saldırılarını
da "bilinçli ve barbarca" olarak nitelen-
dirdi.

Airwars isimli bir kuruluş, ABD'nin
Rakka operasyonu boyunca 1800 sivilin
ölümüne neden olduğunu ileri sürmüştü.”
(Sol Haber Portalı -30.10.2017)

YORUM: Suriye hükümetinin açık-
ladığı gibi, ortada bir zafer yoktur. Su-
riye’de Suriye halklarının yönetimi
altında olmadığı sürece “kurtarılmış”
tek bir kara parçası da yoktur. Suriye,
bir yanda ABD ve PYD işbirliği, diğer
yanda ise Rusya, İran ve Türkiye işbirliği
ile işgal altındadır. Bu işgal son bulmadığı,
emperyalizm ve işbirlikçileri son adamına
kadar Suriye topraklarından kovulmadığı
sürece Suriye’de gerçek anlamda bir
zaferden söz etmek mümkün olmaya-
caktır.  

HABER: 
“Dolar milyarderlerinin sahip olduğu

servetin, 20. yüzyılın başından beri en
yüksek yoğunluğa ulaştığı belirtiliyor.
Milyarderlerin toplam servetinin geçti-
ğimiz yıl neredeyse yüzde 20 artarak, 6
trilyon dolara vardığı bildiriliyor.

The Guardian'ın haberine göre bu

rakam İngiltere'nin GSYİH'sinin 2 katının
üzerinde. Dünyadaki toplam dolar mil-
yarderi sayısıysa bir yılda 145 artarak,
1542'ye ulaştı. UBS isimli finans kuru-
luşundan Josef Stadler, "milyarder müş-
terilerinin zenginlerle yoksullar arasındaki
artan eşitsizliğin karşı saldırıya yol aça-
bileceğinden endişe ettiklerini" belirtiyor.”
(Cumhuriyet - 27.10.2017)  

YORUM: Dünyadaki açlığın, yok-
sulluğun, emperyalist savaşların ve ya-
şanan tüm felaketlerin sorumlusu bun-
lardır. Onlar daha fazla zengin olabilsin
diye akıyor kanımız. Zenginlikleri, aç-
lığımız ve yoksulluğumuz ile doğru
orantılıdır. Dünya üzerinde hiçbir servet
alınteri ve emekle kazanılmamıştır. Tür-
kiye oligarşisinin “gecekondulardan
gelip gırtlağımızı kesecekler” korkusu,
Avrupa emperyalistlerinin “21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” kabusları
boşuna değildir. Korkuyorlar, korkularını
daha da büyüteceğiz. Bizden çaldıkları
her şeyi onlardan geri alana kadar sava-
şacak, döktükleri her bir damla kanın
hesabını soracağız bu asalaklardan!

HABER: “İspanya Anayasa Mah-
kemesi, Katalonya'nın bağımsızlık re-
ferandumunu iptal etti. Katalonya Özerk
Bölgesi'nin bağımsızlık ilanı da geçersiz
sayıldı.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ise
bölgeyi isyana teşvikle suçlanan eski
parlamento sözcüsü Carme Forcadell
ile vekillerini ifadeye çağırdı. Katalan
vekillerin 2-3 Kasım tarihlerinde mah-
kemeye gitmeleri bekleniyor.” (Cum-
huriyet – 31.10.2017)

YORUM: Buradan bir kez daha gö-
rüleceği üzere, küçük burjuva ve burjuva
liderler emperyalizme ve faşizme karşı
asla tutarlı bir tavır sergileyemezler. En
küçük bir baskıda halkı faşizm ve em-
peryalizm karşısında yalnız ve savun-
masız bırakırlar. Çünkü küçük burjuva
ideolojisi özünde burjuva ideolojisidir.
Üstelik burjuva ideolojisinin en sinsi
ve en kaypak halidir. Bugün Katalonya’da
yaşanan da budur. 

Halkların bağımsızlığını ve kurtulu-
şunu sağlayabilecek tek güç sosyalizm,
bu iddiayı sonuna kadar taşıyabilecek
tek güç ise Marksist-Leninist devrimci
örgütlerdir. 

Yürüyüş
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Halkın adaleti sadece silah değildir. Halkın adaleti aynı zamanda bazen adliye
binaları önüne açılan bir pankarttadır. Bazen Berkin Elvan için hastane
önünde nöbet tutmaktır, meydanlarda adalet talebimizi dile getirmektir.
Grevlerdir, yürüyüşlerdir, direnişlerdir. Ve hayatın içinden çıkacak daha

onlarca biçimde direnme ve hak isteme biçimidir.

Biz HALKIN SANATÇILARI diğer tüm alanlarda olduğu gibi
halkın müzik kültürünün gerçek sahibi ve bekçisi ve burjuva yozlaşma

ve çürümeye karşı devrmici saflığın,  temizliğin KALESİYİZ!

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK



Kapitalizm ile sosyalizm birbirinden
gece ile gündüz kadar farklıdır. Her
sistem kendi insan tipini yaratır. Bur-
juvazi, DÜŞÜNMEYEN İNSANI se-
ver. Kafasını kullanmayan, soru sor-
mayan, kıyas yapamayan, doğru dü-
şünemeyen insanlar ister. 

Bunun tek bir nedeni vardır, düze-
nin sömürü çarkları üzerine kurulu
olduğu anlaşılmasın; tüm zenginlikler
bir dere olup burjuvaziye aksın...

Aklımızı ve emeğimizi çalan ka-
pitalizme karşı YENİ İNSAN, DİYA-
LEKTİK MATERYALİZM AKLIYLA
DÜŞÜNEN İNSANDIR. 

Burjuvazi, insanı da üretim araç-
larıyla eşitler. İnsanı makina durumuna
getirir. Sorgulamayan, mekanik, dü-
şünmeyen bir insan yaratıyor.

Mekaniklik, düşünmeden konuş-
maktır. Kafa yormaksızın bir makina
gibi hareket etmektir. 

Nazım, Kurtuluş Savaşı'nın kah-
ramanlarından Karayılan'ı anlattığı
şiirinde şöyle tanımlar: 

"Karayılan

Karayılan olmazdan önce kara
yılanın encamını görünce haykırdı
avaz avaz

ömrünün ilk düşüncesini : «İbret
al, deli gönlüm,

demir sandıkta saklansan bulur
seni,

ak taş ardında kara yılanı bulan
ölüm...»

Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir
tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp
atlayınca ileri bir dehşet aldı Antepli-
leri"

Karayılan, düşünmeye alışmamıştır.
Ve ömrünün ilk düşüncesini kavgada
düşünmüştür. 

Kafasını kullanmaya başlaması, onun
bilinçlenmesiyle orantılıdır. Yeni insan
sınıf ve tarih bilincine sahip ve bunların
ışığında somut durumun somut tahlilini
yapabilen insandır. Yeni insan kafasını
düşünmeye alıştıran insandır.

Tabii düşünmek yetmez. Düşünme
eylemi bir sistematik içinde yapılma-
lıdır. Yeni insan düşünen, üreten ve
yaratıcı insandır. Engelleri aşmayı
bilir, inisiyatif kullanır. 

Yeni insan düşünür. Şablonlarla,
hazır fikirlerle değil, zamana mekana
duruma göre düşünür, üretir. Ona söy-
lenen olasılıklar tükendiğinde hemen
gerisin geriye koşmaz, sorunun öz-
günlüğünü araştırır, bir olayı dinlerken
yalnızca hangi kalıba sokacağını ara-
maz, ve bulduğu anda da dudaklarından
ezbere cümleler dökülmez. 

Teori ile pratik birbirini tamamlar.
Teori olmadan pratik, pratik olmadan
da teori olmaz. Bilgi pratik ile başlar.
Mekanik bir insan, teorinin canlı ya-
şayan, pratikte sınanmış bir gerçek
olduğunu bilmeden yaşar. Kalıplara
hapsolmuş. Yeni insan bu hapisliğe

son verecek insandır. 

Nasıl ki, somut koşullara uymayan,
değişen koşullara göre yenilenmeyen
teori boş ise; somut durumun somut
tahlilini yapmayan insan da köhne-
miştir.

Somut durumun somut tahlili, bize
mekana, zamana, insana, olaya göre
karar almayı getirir. Her olayı kendi
bütünlüğü içerisinde ele almak gerekir.

Diyalektik materyalizm ile düşün-
melidir. Diyalektik, her yeni durumun
ihtiyacı olan bilgiyi üretme-bulma
“mucizesidir.” Hayatın – doğanın kav-
ganın bu mucizesinden yoksun, düm-
düz yürümek başarısızlığa yol almaktır. 

"Teori gri fakat hayat ağacı yeşildir."
Teori bize canlı hayatı bütün boyutları
ile, bütün gerçekleri ile yansıtmakta
yetersizdir. Bir şeyi gerçekten anlamak
istiyorsak, hayata bakmalıyız. 

Soyut yargılardan hareketle, kişisel
yargılardan hareketle sonucu değiş-
tirmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak, 

1- Bizler birer makine değiliz. Aklı
olan, diyalektik materyalizmle düşünen
yeni insan olacağız.

2- Olayları, yerine, zamanına, kimin
yaptığına bakıp öyle değerlendireceğiz.
Somut durumun somut tahlilini yapa-
cağız. Soyutluktan uzaklaşacağız.

3- Mekaniklik hareketsizliktir, pas-
lanmaktır. Hareketsiz kalmak nefessiz
kalmak gibidir. Hareketsiz kalmayacak,
her durumu çözebilecek bilimsel dü-
şünceye hakim olacağız.

MEKANİK OLMAYAN İNSANDIR

Aileler, Çocuklarının İşe Geri Dönme Talebinin
Kabul Edilmesini Talep Ediyor

Yüksel Direnişçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
aileleri 30 Ekim’de bir basın açıklaması yaparak, çocuklarının du-
rumunu anlattı. Nuriye Gülmen’in açlık grevinin 235. gününde
Ankara’da, koşullarının ve durumunun anlatıldığı, “Nuriye Gülmen
Semih Özakça İşe Geri Alınsın. Zorla Müdahale Cinayettir” pan-
kartıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Gülmen’in babası
Şaban Gülmen, kızı Nuriye’nin hastanede tutulduğu kötü koşulları
ve sağlık durumunu anlattı, Nuriye üzerindeki baskıları ve mahkeme
sürecini değerlendirdi. Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça
da direnişi ve direnişe yönelik baskıları anlattı. Her iki aile de ço-
cuklarının işe dönme taleplerinin kabul edilmesini ve böylece
açlık grevinin sona ermesini istediklerini belirttiler.

YENİYENİ
İNSANİNSAN

Nuriye Gülmen’den Mesaj Var!
Nuriye Gülmen’in 31

Ekim’de kardeşi Beyza ile gön-
derdiği mesajıdır;

“Bugün açlık grevinin 237.
günü ve direniş açlığımızla tec-
rite, insansızlığa, ağrılara rağmen
devam ediyor. İrademizle her
gün faşizme karşı zafer kazan-
maktayız. Halkımızı, sanatçı ve
milletvekillerini, irademizi işe

geri dönme talebimizi sahiplenmek için Numune’ye, Se-
mih’in yanına, Yüksel’e bekliyorum. Bizim yalnız olma-
dığımızı AKP faşizmine gösterelim.”

Yürüyüş
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27 Ekim gece saatleri...

Bir polis konvoyu ağır ağır ilerliyor
Okmeydanı sokaklarında. Gördükleri
Nuriye-Semih yazılamalarını tek tek
siliyorlar. Tedirginlikleri her hallerinden
belli. Biliyorlar çünkü halkın gözleri
kapı aralarından, perdelerin ardından,
karanlığın ortasından kendilerini izli-
yor: Gene kimi almaya geldiler... Gene
nereyi basacaklar... Kime zarar verecek,
nereyi dağıtıp talan edecekler... Kimi
öldürecekler... Alçaklar!.. Halkın için-
den geçen bu düşünceleri biliyor ve
korkuyorlar. Öyle bir korku ki bu,
Okmeydanı'ndaki tekir kedilerin gece
vakti parlayan gözlerini bile halkın
adaletinin namlusu zannediyorlar.

Önde Akrep adı verilen zırhlı tene-
kelerden birisi ağır ağır ilerleyip biraz
ileride duruyor. Belli bir mesafe ardından
başka bir zırhlı teneke geliyor. Bu iki
tenekenin arasında ellerinde ağır silahları,
yüzlerinde maskeleri, parmakları tetikte
olan Özel Harekat polisleri yürüyor.
Özel Harekatçı denilen bu katillerin ya-
nında sivil polisler de bulunuyor.

Önde ve arkadaki zırhlı tenekelerin
ortasında özel harekatçı ve sivil polislerin
olduğu bu konvoy, İdil Kültür Merke-
zi'nin önüne gelince duruyor. Önce
Kültür Merkezi'nin karşısındaki duvar-
daki Nuriye-Semih yazılamasını sili-
yorlar. Aslında tedirginler. İçlerinden
kimileri tentenin altına geçerek görüntü
vermemeye çalışıyor. Sivil polisin birisi
karşıdaki duvara bir şeyler yazmaya ça-
lışıyor ama beceremiyor. Ardından Özel
Harekatçı katillerden birisi sivil polis-
lerden uzun saçlarını topuz yapmış olana
elindeki sprey boyayı vererek bir şeyler
söylüyor. Topuz saçlı sivil polis karşıdaki
esnafın kepenginin üzerine "Devlet Gel-
di" yazıyor. Ardından işlerini bitirmiş
olmalılar ki, geldikleri gibi gidiyorlar.
Önce öndeki Akrep harekete geçiyor,
ortadaki özel harekatçı ve sivil polisler
yürümeye başlıyor ve en sonunda arka-

daki teneke ağır ağır ilerliyor. Öyle ya
görevlerini başardılar. İdil Kültür Mer-
kezi'nin önündeki duvara gece vakti ak-
reple, silahla, onca alçaklıkla gelip ya-
zılama yaptılar. Bravo(!) Ne büyük
başarı ama...

"Devlet Geldi" öyle mi?
Acizliğin itirafıdır bu iki kelime.

Hükümranlığı altındaki ülkenin en bü-
yük şehrinin bir mahallesine ancak
ve onca güvenlik alarak gelip "Devlet
Geldi" yazıyorlarsa... Açık ki aslında
halk makamının karşısında hüküm-
süzdürler. Ve bunu en iyi onlar bildikleri
için çapulcular gibi gelerek "Devlet
Geldi" yazıyorlar. Çünkü aslında yok
hükmündeler.

"Devlet Geldi" öyle mi?
En iyi biz biliriz devlet dediğiniz

faşizm niye gelir, nasıl gelir, kime ge-
lir... Gelir ve ardında nasıl kanlı izler
bırakır, bunun acısını çeken halk gayet
iyi bilir. Devlet gelir ve 1 Mayıs
1977'de Taksim kan gölüne döner.
Devlet gelir ve Maraş'tan Çorum'a,
Kürdistan'dan 19 Aralık'a nice katli-
malar yaşanır... Devlet gelir ve Madı-
mak'tan Bayrampaşa'ya diri diri yakılır
insanlarımız... 

"Devlet Geldi" öyle mi?
"Devlet" polis copudur bu ülkede,

jandarma dipçiğidir. "Devlet" dediğiniz
faşizm, halka zulmetmektir. Faşizm,
halk düşmanlığıdır. Faşizm; işkencedir,
tecrittir, gözaltında kayıptır, egemen-
lerin çıkarı için halka eziyet etmektir,
her türden alçaklıktır. 

"Devlet Geldi" öyle mi?
"Devlet" uyuşturucu satışından pay,

fuhuştan vergi almaktır. "Devlet" ge-
riciliği, yozlaşmayı halk saflarında
yaymaktır. Sizin devletiniz emekçilerin
kazanılmış haklarını gasp etmektir.
Özgürlüğe, ulusların kendi kaderini
tayin etmesine düşmanlıktır. Bir gecede
çıkardığı KHK'lar ile onbinlerce emek-

çiyi işinden etmektir.

"Devlet Geldi" öyle mi?
Halk bilir sizin devletinizin nasıl

geldiğini. Gelir devletiniz ve cemevinin
bahçesinde vurulur Uğur. "Devlet gel-
di" ve vuruldu Berkin evinin sokağında.
"Devlet Geldi" ve işinden evine dönen
Yılmaz sırtından kurşunlandı. "Devlet
Geldi" ve "galoş giyin" dediği için
katledildi Dilek. "Devlet Geldi" ve
kendi evinde, anne babasının gözlerinin
önünde katledildi İnanç. "Devlet Geldi"
ve misafir olduğu evde Sıla'yı kurşuna
dizdi... "Devlet Geldi" ve panzerler
Sevcan'ı ezdi. "Devlet Geldi" ve Ali
İsmail, Ahmet Atakan ve Abdullah
Cömert... "Devlet Geldi" ve Taybet
Ana, Sur, Lice...

"Devlet Geldi" öyle mi?
Sizin devletiniz NATO'nun emir

eridir. Avrupa ve Amerikan emperya-
lizmine uşaklık etmenin kanlı ve kirli
aracıdır. Sizin devletiniz emperyalist-
lerin vatanımızın zenginliklerini, hal-
kımızın emeğini sömürmesine bekçilik
etmektir. Ki faşizm, vatan hainliğinin
cisimleşmiş halidir.

"Devlet Geldi" öyle mi?
Ancak böyle gelebilirsiniz zaten

mahallelerimize. Çünkü haksız ve hu-
kuksuz gelmekten başka bir şey ya-
pamazsınız. Söyleyin bakalım, kara
kaplı hangi hukuk kitabınızda polisin
gece vakti gelip duvarlara "Devlet

HALK İÇİN SANATIMIZIN KARŞISINA YİNE "DEVLET GELDİ"
DEVRİM İSE BİR KEZ GELECEK... 
VE HALK DÜŞMANLARI TARİHİN MEZARLIĞINA GÖMÜLECEK!
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Geldi" yazılaması yapacağı yazılıdır.
Polisin böyle bir görevi olduğu nerede
yazılıdır, gösterin. Gösteremezsiniz,
yok böyle bir şey. Kendi yasalarınıza
bile uymuyorsunuz. Yasadışı davranı-
yorsunuz. Çünkü faşistsiniz, resmileşmiş
mafya çetesinden başka bir şey değil-
siniz. "Devlet" adı altında çeteleşmiş
halk düşmanlarından başka bir şey de-
ğilsiniz. Ve tam da bu nedenle gayrı
meşrusunuz...

"Devlet Geldi" öyle mi?
Emekçi hakkını isteyince patronlar

adına gelip emekçinin karşısına çık-
manın adıdır devlet. Köylü toprağını,
suyunu, ağacını korumak isteyince ma-
den şirketleri adına gelip köylüye sal-
dırmanın adıdır devletiniz. Öğrenci
"Paralı Eğitime Hayır" dediğinde gelip
saldırırsınız hemen. Çünkü devlet de-
diğiniz şey, bir avuç tekelci patronun
lüks yaşamını, çıkarını, asalak ege-
menliğini korumak için burjuvaziye
köpeklik etmekten başka bir şey değildir.
Sizin devletiniz tasması kravat, pençesi
polis copu olan bekçi köpekliğinden
ibarettir.

"Devlet Geldi" öyle mi?
İdil Kültür Merkezi'nin önüne gece

vakti onca korumayla, ağır silahlarla,
akrep denilen tenekelerle gelip "Devlet
Geldi" yazmak hem alçaklık hem de
aşağılık kompleksidir. Alçaklıktır çünkü,
başka türlü gelemiyor ve başka bir şey
yazamıyorsunuz. Aşağılık kompleksidir,
çünkü yok edemediğiniz devrimci sanat
ve kültürün karşısında acizsiniz. 

"Devlet Geldi" öyle mi?
Vatan haini faşistler, İdil Kültür Mer-

kezi'nin karşısına ancak ve ancak kaba
kuvvetinizle çıkabilirsiniz. Çünkü, başka
türlü gelemezsiniz. Çünkü, yoz kültürünüz
ve gerici sanatınızla İdil Kültür Merkezi'nin
karşısına çıkmaya cüret edemezsiniz.
Devrimci kültür ve sanatın karşısına kaba
kuvveti çıkartmanız sizin acizliğinizdir.
Ne yaparsanız yapın halk için yapılan
sanatı yok edemiyorsunuz.

"Devlet Geldi" öyle mi?
On aydır tam dört kez gelip İdil

Kültür Merkezi'ni bastınız. Enstrüman-
ları kırdınız. Eşyaları parçaladınız. Dev-
rimci sanatçıları gözaltına alıp işken-
ceden geçirerek tutuklattınız. Peki, ne

oldu? Grup Yorumcular daha bir ço-
ğaldılar, halklaşıp yayıldılar hayatın
her katmanına. Ve yükseldi dört bir
yandan İLLE KAVGA... Son albümü-
müzün tanıtım etkinliğini engellemek
için İdil Kültür Merkezi'ni bastınız.
Ama başaramadınız. Halaylarımız bü-
yüyor, türkülerimiz sürüyor...

"Devlet Geldi" öyle mi?
Demek böyle yazarak korku vere-

cektiniz ama bir gün sonra apar topar
gelerek kendi yazdığınızı kendiniz sildiniz.
Çünkü "Devlet Geldi" yazılaması yaptı-
ğınızı çekip sosyal medya üzerinden ya-
yınlayarak halka gösterdik. Teşhir olunca
yine akrep denilen tenekelerinizle gelip
esnafın eline tutuşturduğunuz boya ile
sildirdiniz kendi yazılamanızı. Hayır, es-
nafın eline tutuşturduğunuz fırça silmedi
o yazıyı. Buna tükürdüğünü yalamak
denir. Bir gece önce yazdığınız "Devlet
Geldi" yazısını bu kez dilinizle yalaya
yalaya silmeye mecbur oldunuz. Çünkü
devletin polisinin bir mahalleye gidip
"devlet geldi" yazmasının devleti gayri
meşru, polisi de yasa dışı gösterdiğini
söyledi biraz daha akıllı olanlarınız değil
mi.

"Devlet Geldi" öyle mi?
Halk için yapılan sanatın ve devrimci

kültürün karşısında o kadar acizsiniz
ki, ancak ağır silahlarla gelip karşı du-
vara "Devlet Geldi" yazabiliyorsunuz.
Çünkü, halk için yapılan sanatımıza
gerici sanatınızla, devrimci kültürümüze
yoz kültürünüzle cevap veremiyorsunuz.
Bu acizliğiniz, karşımızda yaşadığınız
aşağılık kompleksinizi derinleştiriyor.

"Devlet Geldi" ve Özgür Gültekin,
Betül Varan, Bergün Varan, Sultan
Gökçek, Helin Bölek, Dilan Poyraz,
Dilan Ekin, Fırat Kıl, İlyas Kazan, Tay-
lan Gültekin, Bahar Kurt, Meral Gö-
koğlu arkadaşlarımızı işkenceden ge-
çirerek tutuklattınız. Ama devrimci sa-
natı ve kültürü yok edemediniz. Ve da-
hası da şu ki, faşist devletiniz daha
böyle çok gelip gider. Ama DEVRİM
bir kez gelecek ve topunuzu tarihin
mezarlığına gömecek. Bekleyin. Geli-
yoruz. Çünkü devrim yürüyüşümüz sü-
rüyor. Çünkü İLLE KAVGA diyoruz
hala ve İLLE KAVGA demeye devam
edeceğiz zafere kadar daima...

Tenekeleriniz
Olmadan
Mahallelere
Giremiyorsunuz

İşgalci güçler gibi onlarca zırhlı
araçla geziyorsunuz yoksul ma-
hallelerde. Halktan korkuyorsunuz. 

Tenekeleriniz, silahınız olma-
dan şuradan şuraya yürüyemez-
siniz, ödünüz kopar.

Bu tenekeler de yetmeyecek
yakında, tanklarla gezeceksiniz
şehrin içinde, yine korkularınızdan
kurtulamayacaksınız.

Yanındaki polise bile güven-
mezsiniz. Yarın senin eline kelepçe
takmayacağının garantisi yok.
Anında satarsınız birbirinizi. 

Her an kapınızı başka polisler
çalacak diye korkuyorsunuz. 

Amerika ipinizi çekecek diye
korkuyorsunuz. 

Madem haklısınız, yasalsınız,
tamam tüm dünyaya gösterin yap-
tığınız işkenceleri. Yapamazsınız,
çünkü suçlusunuz. Çektiğiniz gö-
rüntüleri birisi yayınlarsa hepiniz
hapı yuttunuz. 

Madem haklısınız, yasalsınız,
devletsiniz, hadi burada yaptığınız
her şeyi çekip yayınlayın. Yapa-
mazsınız, korkaksınız.

Polisiniz karısı yüzünden savcı
vurdu, ona da işkence yaptınız
mı?

Hakiminizin arabasından ki-
lolarca uyuşturucu çıktı. Hepiniz
çürümüşsünüz. 

Siz mi Türk’ün gücünü göste-
receksiniz, önce Amerikan özen-
tinizi bırakın. Kıyafetiniz, diliniz,
her şeyiniz Amerikanca. 

Bir tane işgalci Amerikan üs-
süne karşı bir eylem yaptınız mı?
Gücünüz silahsız halka yetiyor,
hadi sıkıyorsa Türkleri aşağılayan
Amerika’ya tek laf edin, ama ya-
pamazsınız.

Siz mi delikanlısınız, elleri
kolları bağlı insanlara karşı sal-
dırmak mı delikanlılık? 

Yoksulların evlerini yıkmak
mı vatanseverlik?

Yürüyüş
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Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Öz-
haseki 25 Ekim’de Sultanahmet’teki İs-
tanbul Tapu Kadastro bölge müdürlüğü
binasında bir basın toplantısı düzenledi.
Bu toplantıda Bakan Özhaseki, Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a
ihanet ettik, bende sorumluyum” söyle-
minin üzerine başlayan tartışmaların
üzerine bir açıklama yaparak İstanbul’un
siluetini gecekonduların bozduğunu söy-
ledikten sonra mahallemizle ilgili bir
açıklamada bulundu. Mahallemiz halk
tarafından Küçükarmutlu olarak bilin-
mekte ama resmi ismi ile FSM olarak
geçmektedir. Bakan Özhaseki’nin yaptığı
açıklamada bizi ilgilendiren kısımlarının
tamamına‘ Kentsel Dönüşüme Karşı
Halk Komisyonu olarak cevap veriyo-
ruz.

Bakan Özhaseki’nin söylediği:
90’lı yıllara kadar devam eden müthiş

bir göç dalgası vardı. Bu göç dalgası sı-
rasında kimler belediye başkanıydı? Bu-
gün durmadan Cumhurbaşkanını eleşti-
ren, diline dolayan, bu yiğitçe sözünü
ikide bir değişik manalarda kullanan
ana muhalefet partisinin temsilcileri bir
dönüp kendilerine baksınlar. Öğrenciliğim
burada geçti. İstanbul’dan hiç kopmadım.
CHP’nin burada belediyecilik yaptığı
dönemi çok iyi hatırlıyorum. İstanbul’a
en büyük ihaneti onlar yapmışlardır. Her
tarafı kaçak yapıyla, gecekonduyla dol-
durmuşlardır. Gecekondu masum bir
şey. Ama plan yapmayarak, alt yapısını
vermeyerek , ‘şuraları yapın’, ‘Allah
kerim siz bizim adamımız olursunuz’.
‘Arka bahçemiz olursunuz’ mantığıyla
yapılan işler bana göre İstanbul’a en
büyük ihanettir. Son yıllarda sadece
siluete bakarak bu konuda bir özeleştiri
yapan Cumhurbaşkanımıza söz söylemek,
CHP’nin haddi değildir.

Cevap Veriyoruz:
Evet, 90’lı yıllar özellikle ‘köyden,

kente göç’ politikasının yoğun olarak
devlet tarafından işlendiği bir süreçti.
Bizler de o yıllarda devletin bu politika-

sından etkilenerek yaşadığımız yerleri
terk ederek buralara geldik. O dönem İs-
tanbul’da bu göç politikasını karşılayacak
sayıda konut yoktu. Baştan aşağı çarpık-
lıklarla dolu olan ülkemizde maalesef bu
politika da çarpık olarak şekillenmişti.
Yaşadığımız barınma sorununu çözmek
için arasında mahallemizin de olduğu
birçok yerde halk tarafından ‘gecekon-
dular’ yapıldı. Normalde sosyal devletin
karşılaması gereken barınma hakkımızın
devlet tarafından bu dönem karşılanma-
masına karşı, biz de kendi barınma hak-
kımızı kendimiz karşıladık. Biz buraya
geldiğimizde burada evet elektrik, su, alt
yapı sorunu yaşadık ve bunları sadece
CHP döneminde değil Tayip Erdoğan’ın
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dö-
nemlerinde de yaşadık. Ve biz halk olarak
CHP’nin arka bahçesi olmadık. O da
tıpkı sizin gibi, halka düşman yüzü ile
bizim gecekondularımıza onlarca kez
saldırdı ve birçok gecekonduyu yıktı.
Kimsenin arka bahçesi olamadık. Ezilen
ve sömürülen bir halk olarak yaşadık ve
mahallemizin bütün sorunlarını halk
olarak kendimiz çözdük. Elektriğinden,
suyuna, alt yapısına kadar her şeyi mahalle
halkı olarak kendi ellerimizle yaptık.
Hala da sorunlarımızı kendimiz çözmeye
devam ediyoruz. İstanbul’un siluetini tek
katlı gecekondular da bozmadı. İstanbu’lun
siluetini bozan gökdelenler, rezidanslar,
AVM’lerdir. Bir mezar taşı gibi şehrin
üzerine çökmüştür bu yapılar. Şehrin si-
luetine bu kadar önem veriyor olsaydınız
Sur’daki yıkımı gerçekleştirmemeniz ge-
rekirdi. Koskoca bir tarihi, halk kültürünü
ve Sur’un o estetik görünüşü sizin do-
zerlerinizle yıkıldı.

Bakan Özhaseki’nin söylediği:
Gündeminde yine olası İstanbul dep-

remi vardı. Kentsel dönüşüm yasasıyla
istenilen hedefe ulaşılamadığını söyleyen
Özhaseki yeni çıkaracakları yasayla bina
bazlı değil, bölge bazlı dönüşümü hayata
geçireceklerini söyledi. Özhaseki, “Uy-
gulamada gördüğümüz bazı aksaklıkları

da tespit ederek, bundan sonra daha
iyiye gitmesi için bizim yeniden bir şekil
almamız, yeniden bir mevzuat oluştur-
mamız, yeni bir ortam sağlamamız, kesin
ve gerekli görünüyor. Bina bazlı yapım-
larda biraz hızlı gitmişler. Yüzde 75’e
yakın oranda yıkılmış. Ama bölge bazlı
asıl yapılması gereken işler ne yazık ki,
çok başarılı olmamış. İşte ortaya çıkan
bu aksaklıkları giderecek şekilde bir
yasa hazırladık. Önümüzdeki günlerde
ülke gündeminin önüne gelecek. Bizim
hazırladığımız yasada esas olan, bundan
sonra bölge bazlı dönüşümdür. Yerinde
dönüşüm esastır. Depreme hazırlık ya-
pacaksak, yerinde yapmak doğru. Herkesi
aynı mahallesinde, hatta mümkünse aynı
sokağında değiştirebilmek ve dönüştü-
rebilmek esastır

Cevap Veriyoruz:
Bina bazlı veya bölge bazlı dönüşüm

olması bizim açımızdan belirleyici bir
şey değil. Söz konusu olan “dönüşümün”
kendisi zaten büyük bir sorun. Bu biçimsel
değişiklik sadece sizin daha fazla çıka-
rınıza yarayan ve inşat tekellerinin elini
daha da güçlendiren bir yasadan başka
bir şey değildir. Bakan Özhaseki’nin de
dediği gibi ‘uygulamadaki bazı aksak-
lıkları’ ortadan kaldırmaktan başka bir
şey değildir. Yerinde dönüşüm diyorsunuz.
Nedir bu yerinde dönüşüm?  Kentsel
dönüşümden farkı nedir? Cevabını biz
verelim, Sadece isimsel bir değişiklik
uygulamada aynı şey aslında. Bu gös-
termelik isim değişikliği ile düne kadar
yapılan Kentsel Dönüşümler de halkın
mağdur olduğu gerçeğinin üzeri kapa-
tılmaya çalışılıyor. O Kentsel Dönüşüm,
bu Yerinde Dönüşüm demekle olmuyor
uygulamadaki farkı gösterin. Hiçbir fark
yok uygulamada. Sonuç aynı halkın ya-
şadığı evlere göz dikildiği gerçeği. Halkı
aptal yerine koymaktan vazgeçin. Kar-
şınızda aptallar ordusu yoktur. Herkesi
mümkünse aynı mahallesinde dönüştü-
rülecekmiş. Ne karşılığında aynı ma-
hallede dönüştürüyorsunuz? Halka ev

Armutlu Kentsel Dönüşüme Karşı Halk Komisyonu;
“Ufak Tefek Beyni İle Halkı Kandırmaya Çalışan
Bakan Özhaseki’nin Açıklamasına Cevap Veriyoruz”
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dağıtmak hoşunuza gidiyor herhâlde?
Galiba 15 yıllık iktidarınız döneminde
aklınıza gelmeyen devletin sosyal oluşu,
şimdi aklınıza geldi ve bol keseden her-
kesin evini yeniliyorsunuz. Söyledikle-
rinize çocuklar bile güler Armutlu’da.
İstanbul Depremine hazırlık yapılacaksa
da 500 üzerindeki Toplanma Alanının
neden 50 küsurlere düştüğünü açıklayın.
Gidin ve bu zamana kadar peşkeş çekti-
ğiniz inşaat tekellerinin elinden bu arazileri
alın. Üzerine yapılan rezidansları, gök-
delenleri, AVM’leri yıkarak buralarda
toplanma alanları açın. Deprem fonu
olarak bilinen bu fonun nerede kimlerin
kasasında olduğunu açıklayın. Koskoca
Devlet’in Van depreminde düştüğü aciz-
liğin nedenini açıklayın. Bizim mahal-
lemiz zemin olarak depreme en dayanıklı
olan mahallelerden biridir. Biz bunu İs-
tanbul depreminde gördük. Ayrıca bizim
mahallemizde evler 1 ve 2 katlıdır. Bunun
depremde büyük bir avantaj olduğunu
bir çocuğa sorsanız bilir. Bizim mahal-
lemizin nerdeyse her sokağında bir boş
alan var ‘toplanma alanı’ olarak kulla-
nabileceğimiz.

Bakan Özhaseki’nin söylediği:
Her evi yıkılan vatandaşı mutlaka ev

sahibi yapacaklarını söyleyen Bakan Öz-
haseki, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet
Mahallesi için alınan bölge bazlı dönüşüm
kararını örnek gösterdi. Mahallenin 1.4
Milyon metrekarelik bir alan üzerinde
7500 konut olduğunu ve bölgenin mül-
kiyetinin İBB ile İTÜ’de olduğunu ha-
tırlatan Bakan Özhaseki, ”Aşırı örgütler
devreye girerek vatandaşları sıkıştırıp
parayla satmışlar. Vatandaş da gelmiş
kendi halinde evini yapmış oraya. Her
masum vatandaşın yapabileceği bir şey.
Ama bu vatandaşların elinden paraları
almışlar.

Cevap Veriyoruz:
Her evi yıkılan vatandaşa ne karşılı-

ğında ev veriyorsunuz? Babanızın ma-
lından pay mı veriyorsunuz da lütfeder
gibi konuşuyorsunuz. Babanızın malından
bize ev vermeyin, sağ olun. Biz evimizi
mevcut hali ile kalmasını gerekiyorsa
sadece güçlendirme yapılmasını bir zah-
met birde tapularımızı istiyoruz. Bu böl-
genin arazisinin İBB ve İTÜ’ye ait ol-
duğunu söylüyorsunuz. Hayır, bu topraklar
bizim toprağımız. Siz bilmem ne kadarlık
koltuklarınızda keyif çatarken. Bu top-

rakların üzerinde bizim kanımız aktı. Bu
toprağın her karışı için biz can verdik.
Hem sizin yasalarınız değil mi? 20 yıl
hazine malı üzerinde yaşamış olanlara
tapu hakkı doğuyor diyen? Biz 30 yıldır
buradayız. Tabi siz de haklısınız bu
yasalar paspasınız olmuş durumda işinize
geldiği zaman kullandığınız işinize gel-
mediği zaman rafa kaldırdığınız.  Buraları
‘Aşırı Örgütler’ satmadı bize. Buralara
kendimiz yerleştik. O zamanlar arazi
mafyası ve devlet kol, kola geziyordu
ve onlar buraları satmaya çalışıyordu.
Biz buna karşı çıktığımız ve para ver-
meden burada gecekondular yaptığımız
içinse polis ve arazi mafyasının ortak
saldırısına maruz kaldık. Arazi mafyasına
karşı mahalle halkı olarak mücadele edip
buradan attık. Nedense arazi mafyası
mahalleden atıldıktan sonra devletin
kolluk gücü, vatanı işgalcilerden kurtarır
edasında mahalle halkına yönelik onlarca
operasyon düzenledi. Bu operasyonların
birisinde barınma hakkını karşılamak
için yaptığı gecekondusunu savunan Hüs-
nü İşeri katledildi.

Bakan Özhaseki’nin söylediği:
‘Şimdi orası bir dönüşüme giriyor.

Yerinde dönüşüm olacak. Vatandaşa o
mahallesinde altyapısı düzgün, mükemmel
bir mahallede tek tek evler verilecek’

Cevap Veriyoruz:
Hemen kararı da nasıl vermişsiniz

‘orası dönüşüme gidiyor’ diyorsunuz.
Sordunuz mu bize Armutlu halkı olarak
bu dönüşümü isteyip istemediğimizi.
Böyle bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu
kime sordunuz da karar aldınız?... Bura-
ların inşaat tekellerine peşkeş çekilmesine
karşı nasılda kendiniz düşünüp karar al-
mışsınız, Teşekkür ederiz. Ha birde alt
yapısı düzgün evler verecekmişsiniz. Bi-
liriz alt yapıya ne kadar önem verdiğinizi.
Her sağanak yağıştan sonra görürüz bu
gerçeği. Irmağa dönüşen caddeler, göle
dönüşen alt geçitler, havuza dönüşen
evler halkı çıkarsız nasıl da düşündüğü-
nüzün ispatıdır. Bizim alt yapı sorunumuzu
bu kadar önemsiyordunuz 15 yıldır ikti-
dardasınız neden bu zamana kadar bu
sorunu çözmediniz şimdi vaatler verme
peşindesiniz? ‘Mükemmel bir mahallede
tek tek evler’ verecekmişsiniz. Sizin Ar-
mutlu’nun fotoğraflarına bile bakmadı-
ğınız bu sözlerinizden anlaşılıyor. Bizim
mahallemiz zaten mükemmel bir mahalle.

İstanbul’un hiçbir yerinde olmayan gü-
zelliklerle dolu… Sokaklarımız meyve
ağaçları ile dolu. Neredeyse her evin bir
bahçesi var.  Yani anlayacağınız bu ma-
hallede çocuklarımızın ayağı toprağa ba-
sıyor, betona değil. Nefes alabiliyoruz
biz bu mahallede. Bir tabut değil burası
yani anlayacağınız. En önemlisi de burada
Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünni’si ile büyük
bir aileyiz.

Bakan Özhaseki’nin Söylediği:
Bir başka yere taşımak söz konusu

değil. Burada devlet katkısı olacak. Evi
daha küçükse, daha büyüğünü istiyorsa
veya değerlenme neticesinde ufak tefek
de olsa, ödeyebileceği Değerlenme mik-
tarında borçlanma çıkabilir. Bunu söy-
lerken de korkarak söylüyorum çünkü
yarın yine bizim siyasilerimiz ortaya çı-
kacaklar, ‘vatandaştan yüz binlerce lira
alacaklar’, ‘kandıracaklar’, ‘mahvede-
cekler’ gibi beyanatlar verecekler. O ma-
hallede bir kentsel dönüşüm başlayacak.
O mahallede oturan bütün vatandaşları-
mıza o mahalleden ev vereceğiz. Evi
kaç metre kareyse, o kadar metrekare.
Neticesinde ödemekte asla güçlük çek-
meyeceği küçük rakamlar çıkarsa, onları
da kendileriyle tek tek konuşup helalle-
şeceğiz. Helalleşmediğimiz bir tek Al-
lah’ın kulu kalmayacak. Bunu net olarak
söylüyorum. Bu söylediklerim bizim se-
nedimizdir.

Cevap Veriyoruz:
Bir başka yere taşınmak isteyen kim?

Mahalle halkı mahallesinde yaşamaya
devam edecek diyorsunuz. Biz evlerimiz
mevcut hali ile kalsın istiyoruz. Devletin
de halka katkısı olsun istiyorsanız eğer,
halkın yaşadığı evlere göz dikmekten
vazgeçin. Halkın şuanda yasal olarak
hakkı olan tapularını verin yeterli. Bizim
evlerimizin metrekaresi zaten asgari öl-
çekte bir ailenin yaşayabileceği kadar.
Öyle dar falan değil, hatta evlerimizin
önünde ekip biçtiğimiz bahçelerimiz bile
var. Tabi bunu söyledikten sonra esas
niyetinizi dile getiriyorsunuz. Neymiş
halk ‘Ufak Tefek Borçlanacakmış’. Nedir
bu ufak tefekten kastınız? Ne kadar ufak
mesela? Asgari ücretle halk yaşamını
devam ettiremez durumdayken,  bu ‘ufak
tefek’ dediğiniz borcu halk nasıl ödeyecek?
Tabi ‘kira öder gibi’ değil mi? Hem ge-
leceksiniz evlerimizi yıkacaksınız, hem
bizim arazimiz üzerine rezidanslar yapıp
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buraları pazarlayacaksınız. Hem
de bizi ‘Kira Öder’ gibi ev sahibi
yapacaksınız. Bakan Özhaseki
O ‘Ufak Tefek’ beyninle halkı
kandırmaya çalışma gülünç du-
ruma düşüyorsun. Bir de çıkacak
‘‘Vatandaşı kandıracaklar, Mah-
vedecekler, Yüzbinlerce lira borç-
landıracaklar’’ demesinler diyerek
eleştirilerin önünü şimdiden ka-
patmaya çalışıyorsun. Peki, bun-
lar olamayacak da ne olacak?
Bu zamana kadar yapılan ‘dö-
nüşüm’ projelerinizde neler ya-
şadığı açık bir şekilde ortada
durmaktadır. Halkın elindeki ev-
leri elinden alıp ‘Kentsel dönü-
şüm’ projesi ile yıktınız. Daha
sonra ise vatandaşı borç batağına
soktunuz. Ödemeyi gerçekleş-
tiremeyen insanların elinden de
evlerini tekrardan alıp, halkı kapı
önüne koydunuz. Bu kadar ha-
yırsever bir Bakansanız eğer, gi-
din ‘mahvettiğiniz, yüzbinlerce
lira borçlandırdığınız’ vatandaş-
ların borçlarını silin, o insanların
evlerini verin.  ‘Helalleşmediğiniz
tek bir Allah’ın kulu kalmaya-
cakmış’ evet ölünün arkasından
helallik alınır. Ama bizim ölmeye
niyetimiz yoktur. Bunun içinse
size söyleyeceğimiz tek bir şey
var boşuna hayal kuruyor projeler
hazırlıyorsunuz. ’Söylediklerimiz
senedimiz’ diyorsun. Bu senedin
sağlamlığını Sur’da yıkılan evinin
üzerine çadır kurup yaşamaya
çalışan halktan, ‘Kira Öder’ gibi
evsiz bıraktığınız binlerce in-
sandan görüyoruz.

Sonuç olarak biz Armutlu
halkı olarak istediğimiz; Ne
kentsel dönüşüm nede yerinde
dönüşüm. Biz evlerimizin mev-
cut hali ile kalmasını ve tapu-
larını istiyoruz. Eğer ihtiyaç
duyarsak evlerimizi güçlen-
dirmeyi biz kendimiz yapa-
rız.

İşbirlikçiliği, İtirafçılığı
Teşhir Edeceğiz!

Halk Cepheliler, ahlaksız işbirlikçi-
itirafçı Berk Ercan’ı Devrimci mahallelerde
halka teşhir etti. Ayrıca aciz polislerin ka-
raladığı yazılamalar yeniden duvarlara iş-
lendi. Çalışmalardan derlediklerimiz şu
şekilde…

İSTANBUL
Armutlu: Halk Cepheliler 28 Ekim’de,

itirafçı Berk Ercan’ı teşhir eden yazıla-
maları mahallenin yoksul kondularına iş-
ledi. Yapılan çalışmada duvarlara “İşbirlikçi
Berk Ercan Devlet’in Sümüklü Mendili-
dir!” yazılaması işlendi.

İkitelli: Halk Cepheliler 25 Ekim’de,
hain Berk Ercan’ı teşhir eden yazılamaları
mahalle duvarlarına işledi. Yapılan çalış-
mada “Berk Ercan Faşizmin Kuklasıdır!
Berk Ercan Devletin Sümüklü Mendilidir!”
sloganları duvarlara işlendi. Ayrıca 23
Ekim’de genel süreç ile ilgili Beşkat Böl-
gesi yazılamalarla donatıldı. Çalışmada,
OHAL’in baskısının daha da artmasıyla,

emperyalizmin işbirlikçiliği ve katletme
üzerine kurulu iktidarın düzenine dair şu
yazılamalar işlendi; “Halk En Büyük Güç-
tür, Faşizmi Yenecektir! Ahlaksızlık, Baskı
ve Terör Faşizmin Karakteridir! Halk Cep-
hesi”

Okmeydanı: Halk Cepheliler 29
Ekim’de, daha önceden aciz katil polisin
üzerini karaladığı yazılamaları tekrardan
yeniledi. Yapılan çalışmada mahallenin
birçok yerine Halk Cephesi imzalı şu slo-
ganlar işlendi; “Berkin Elvan Ölümsüzdür!
Baskılar Bizi Yıldıramaz! Kürdistan Fa-
şizme Mezar Olacak! Halkıyız Kazana-
cağız! 110 Değil Milyonlarız Biz Kaza-
nacağız! Adalet İstiyoruz Alacağız! Grup
Yorum Halktır Susturulamaz! Katil Polis
Mahalleden Defol!”

Armutlu'dan Gazi'ye,
Gazi'den Ankara'ya
Zaferi Açlığımızla Kazanacağız!

AKP iktidarında zulüm etmek serbest,
zulme karşı çıkmak YASAK. Faşizm baskı,
zulüm, yalan, demagoji ve terörle halkı
sindirip susturmak istiyor. Faşizmin yö-
netme biçimi budur.

NURİYE ve SEMİH bu yönetme bi-
çimine karşı çıkıp, halkın sesi soluğu ol-
duğunu süresiz açlık grevi direnişiyle gös-
teriyor. Bizler AKP iktidarının zulmüne
karşı çıkmaya, direniş ile birlikte halkla
bütünleşmeye devam edeceğiz. Çünkü za-
ferin yolu örgütlü bir şekilde mücadele
etmekten geçiyor.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
işe geri alınma talebiyle başlattığı süresiz
açlık grevi direnişini büyütmek ve des-
teklemek için Esra Özkan Özakça, Mehmet
Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu'nu Nuriye

ve Semih'in talepleri kabul edilene kadar
süresiz açlık grevindeler.

AKP iktidarı 20 Ekim'deki mahkemede
Semih'i tahliye ederken Nuriye'nin 34 ki-
loya düşen bedenini Numune Hastanesi’nde
hapsetmeye devam ediyor. Nuriye'nin her
gün zorla müdahale işkencesiyle karşı
karşıya kalmaması için bizler tüm halkı-
mızı, aydın, demokrat, ilerici, devrimci
ve hatta kendine insanım diyebilen herkesi
17 Kasım 2017'de NURİYE VE SEMİH'İ
SAHİPLENMEYE SİNCAN HAPİSHA-
NE ÖNÜNE ÇAĞIRIYORUZ!

NURİYE SEMİH YALNIZ DEĞİL-
DİR!

YAŞASIN AÇLIK GREVİ DİRENİ-
ŞİMİZ!

ZORLA MÜDAHALE CİNAYETTİR!
HALKIZ, HAKLIYIZ, KAZANACA-

ĞIZ!
HALK CEPHESİ
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Silivri Hapishanesi açıldığı ilk gün-
den beri yapılan işkencelerle, akmayan
suları ile, kamuoyunca yakından takip
edilen davaların “sanık”larını bulun-
durması ile anılan bir hapishanedir.
Gazetecilerin, akademisyenlerin, hak
savunucularının, muhalif yazarların,
devrimci avukatların, işçilerin, öğren-
cilerin birçok devrimci demokrat kişinin
işkencehanesi olmuştur.  “Özel” eğitimli
işkencecileri, gökyüzünü telle kapat-
maya kadar dayanan “özel” tecrit an-
layışıyla anılmış adeta devletin “ıslah
etme”  “uslandırma” yeri olmuştur.
Tecriti daha da arttırmak için hücreler
ses yalıtımlı yapılmıştır. Tüm bunlar
siyasi tutsakları yıldıramayınca siyasi
iktidar üstüne bir de kol bacak kırma,
kanlı dayaklı işkenceler, gözleri kör
eden dayaklar, askı, çıplak halde süngerli
hücreye atma, kadın tutsakları göğüs
uçlarından sıvı gelinceye kadar sıkarak
taciz etme, vücutlarına hücrede bulunan
dikiş iğnelerini batırma gibi “ıslah”
yöntemleri denemiştir. Fiziksel işkence
dışında: sohbet, telefon, iletişim hak-
larının kısıtlanması, 5 kitap, dergi-yayın
sınırlaması, tedavi hakkının engellen-
mesi, açık görüşlerin 2 ayda bir yapıl-
ması. Avukat görüşlerinin kameralı oda-
da yapılması; kapasitenin üstündeki
doluluk oranı ile tutsakların nöbetleşe
uyumak zorunda bırakılması; mektuplara
el konulması gibi her türlü hak gaspı,
insanlık onuruna aykırı muamele Silivri
Hapishanesi’nde tutsaklara uygulan-
maktadır.

24 Ekim Salı günü devlet eli kolu
bağlı olana, dört duvar arasına hapset-
tiğine saldırdı yine. Müvekkillerimiz
kamyona fırlatılan bir eşya gibi bir
sabah ringlere atıldılar ve zorla, bil-
medikleri şehirlere, bilmedikleri hapis-
hanelere götürüldüler işkenceyle. Öyle
ki aynı gün Silivri Hapishanesi’nde
duruşma salonunun önünde bekleyen
aileler çıkış yapan ring araçlarının içe-
risinden gelen slogan ve işkence seslerini
duydular. Müvekkillerimizin kıyafetleri,
eşyaları, zorla ve keyfiyetle ellerinden
alındı. Nereye sürgün oldukları tüm
çabalarımıza rağmen bizlere, avukat-
larına söylenmedi. Aileler öğrenene ka-

dar müvekkillerimizin yaşayıp yaşa-
madığından emin olmamız dahi engel-
lendi. Müvekkillerimiz İstanbul ve çev-
resinde yargılanıyor olmalarına rağmen,
aile ve arkadaş çevreleri İstanbul’da
oldukları halde, İstanbul’un kilomet-
relerce ötesine sürüldüler.

Bir yerde sürgün-sevk işkencesi de-
vam ederken, Silivri Hapishanesi du-
ruşma salonlarında görülmekte olan
40’ın üzerinde kişinin yargılandığı
“Gazi Dosyası” diye bilinen duruşma
devam ediyordu. Hapishanedeki per-
vasız saldırılar duruşma salonunda hem
bize, hem de müvekkillerimize karşı
devam etti. Önce mahkeme salonunda
heyetin önünde, devamında kamerasız
odalarda rütbeli askerler tarafından mü-
vekkillerimize işkence yapıldı. Erkek
müvekkillerimize olağan uygulamanın
aksine ters kelepçe takılmak istendi,
bu bahane ile işkence yapıldı.

Bir sonraki gün açık görüşe giden
ailelerden aldığımız bilgiye göre mah-
keme salonundaki tüm erkek müvek-
killerimiz gün sonunda hastaneye kal-
dırılacak kadar çok saldırıya maruz
kalmışlar, bayıltıp bayıltıp ayıltmışlar,
erkeklerin tamamının gözlerine kan
oturmuş, sırtı morluklar içinde kalmış,
birçoğu topallar vaziyette görüşe çık-
mışlar. Tüm bunlara rağmen mengene
artığı doktorun raporunda “işkence izine
rastlanmadığı” yazılmış. Kadın mü-
vekkillerimizden Rojda Yalınkılıç ise;
savunmasında  “Sur’dan, Cizre’den,
orada yakılan, katledilen insanlar” dan
bahsettiği için önce erkek rütbeli bir
jandarma tarafından küfürler eşliğinde
tekmelenmiş sonra “Al götür bunu, her
şeyi yapmak serbest” denilerek ayrı
tutulmuş. “Talimat var” diye tek başına
ring aracına konulmuş, bu özel mua-
meleye karşı çıkan diğer kadın tutsaklara
ise yine saldırı ile cevap verilmiş. Öyle
ki tüm bu saldırıları gerçekleştiren jan-
darmalar pervasızca birbirlerini “alkış-
layıp” ödüllendirmişler. Tüm bu işken-
celeri, ağza alınmayacak küfürleri erler
önünde teşhir eden kadın tutsaklar sus-
turulmaya çalışılmış, ağızları kapatılarak
boğulmaya çalışılmış.

Başta Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nin

müdürü Ali Demirtaş olmak üzere bu
işkence talimatlarını veren bu suçlara
ortak olan müdürler hakkında gerekli
işlemlerin yapılması için elimizden ge-
leni yapacağız. AKP iktidarı “ıslah et-
meye” “uslandırmaya” çalıştığı devrimci
tutsakları işkenceyle, sürgün sevklerle
teslim almaya çalışıyor. İşkencenin dev-
rimci tutsakları teslim alamadığını daha
önce defalarca gördünüz.  Özgür tut-
sakları farklı farklı hapishanelere da-
ğıtmak ise devrimci tutsakları vazge-
çirmez aksine direnişi ve özgür tutsak
kimliğini Türkiye’nin, Kürdistan’ın her
bölgesine yayar.

Bizler halkın avukatları, devrimci
tutsakların avukatları olarak dünyanın
öbür ucuna da sürseniz direnen, boyun
eğmeyen müvekkillerimizin yanında
olmaya devam edeceğimizi bütün hal-
kımıza duyuruyoruz.

Devrimci Düşünceler Duvarlar Ara-
sına Hapsedilemez!

İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
İşkence İnsanlık Suçudur, Zamana-

şımı İşlemez!
Adil Yargılanma Hakkının İhlali

Olan Sürgün-Sevklere Son!
Halkın Hukuk Bürosu
26 Ekim 2017

Devrimci Tutsaklar Sürgün-Sevklerle, İşkenceyle Teslim Alınmaya Çalışılıyor!

Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz!

Halkın Mühendisi 
Ezgi Kırlangıç 

Gözaltına Alındı!
Halkın Mühendis Mimarları’ndan

Ezgi Kırlangıç, 29 Ekim saat 15.00 su-
larında bir çevirme esnasında “ifade ek-
siğin var” denilerek gözaltına alınmış
ve Vatan Siyasi Şube’ye götürülmüştür.
Konuya ilişkin açıklama yapan Halkın
Mühendis Mimarları (HMM) kısaca şu
sözlere yer verdi;

“AKP iktidarı ne yaparsa yapsın ka-
falarımızın içindeki tertemiz adalet an-
layışını silemeyecektir. Nasıl ki Nuriye
ve Semih’in mücadelesi karşısında rezil
rüsva olduysa, tüm halk nezdinde de
yenilecektir. Biz bunun bilinciyle yaşa-
maya ve mücadeleye devam edeceğiz.
Halk için mühendislik yapmak suç de-
ğildir! Mühendisiz Mimarız Haklıyız
Kazanacağız!”



Nuriye Gülmen'in 17 Kasım'da An-
kara'da görülecek mahkemesine Ankara
ve İstanbul'un birçok yerinde katılım-
çağrı çalışmaları yapıldı. Yapılan çalış-
maları yayınlıyoruz... 

Ankara:  Ankara Eryaman Semt
Pazarı’nda 26 Ekim'de Numune Hasta-
nesi’nde zorla tutulan Nuriye Gülmen’i
sahiplenmek için tutulan 24 saat nöbete
davet içerikli 125 adet bildiri dağıtıldı.
Kamu Emekçileri 27 Ekim'de, Ankara’da
üst geçitlerin demirlerine asılan pankart-
larla ‘Zorla Müdahale Cinayettir Nuriye
Semih İşe Geri Alınsın’ yazılı 5 adet
pankartı farklı bölgelere astı. Ankara Gü-
venpark’ta Nazan Bozkurt 27 Ekim'de
‘Nuriye Semih İşe Geri Alınsın’ yazılı
döviziyle oturma eylemi yaptı. Ankara
Halk Cephesi 9 Mart’tan itibaren açlık
grevinde olan Nuriye ve Semih için 30
Ekim'de Abidin Aktaş Sokak’ta 2 adet
‘Halk Cephesi’ imzalı ozalit astı. 

İzmir: Alsancak’ta 27 Ekim’de Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi önünde ger-
çekleştirilen Nuriye ve Semih için daya-
nışmaya İzmir Halk Cephesi, Partizan,
Mücadele Birliği, BDSP ve Kaldıraç ka-
tıldı.

Yapılan açıklamada “Çaresizliğiniz
öyle büyük ki Nuriye Semih mahkemeye
gelmesin diye avukatlarını gözaltına alıp
tutukluyorsunuz. Son olarak Nuriye Se-
mih’i savunan tutukladığınız avukatlarla
dayanışma göstererek onların davalarına
üstlenen avukatlarımızı, Çağdaş Hukuk-
çular Derneği üyesi avukatlarını bu sabah
evlerine ve bürolarınıza yaptığınız bas-
kınlarla gözaltına aldınız. (...) Semih’i
aldık Nuriye’yi de alacağız. Nefesimiz
kesilene dek, onların sesi olup onları

haykıracağız” deni-
lerek eyleme son ve-
rildi. Yapılan eyleme
30 kişi katıldı.

İstanbul
Bahçelievler:

Bahçelievler’de Halk
Cepheliler, Nuriye ve
Semih için 27 ve 29
Ekim’de pankartlar
astı. Pankartlarda aç-

lık grevinin kaçıncı gününde olduğu ve
“Nuriye İradedir Mücadeledir Teslim
Alamayacaksınız - Halk Cephesi” yazı-
lıydı. Kocasinan ve Zafer mahallesinde
halka ve esnaflara Halk Cephesi imzalı
bildiri dağıtılıp Nuriye ve Semih’in
direnişi anlatıldı. Zafer mahallesi, Ko-
casinan ve Soğanlı mahallesinde pullama
yapıldı. Toplam 200 adet pullama yapıl-
dı.

Gazi: Gazi Halk Cepheliler 26
Ekim’de Nalbur, Sekizevler ve Düz Böl-
gelerine Halk Cephesi imzalı “110 Kişi
Değil Milyonlarız!”, “Semih’i Aldık,
Nuriye’yi de Alacağız!”, “Nuriye ve Se-
mih’in Talepleri Kabul Edilsin!”, “Direne
Direne Kazanacağız!” yazılamaları yap-
tılar.

İkitelli: Atatürk Mahallesinde 23
Ekim Salı akşamı Nuriye ve Semih için
yapılan yazılamada; Direnişin dilenerek
olamayacağı vurgusu yapıldı. 24 Ekim'de
İkitelli Halk Cephesi Nuriye ve Semih
için 200 adet pullama çalışması yaptı.24
Ekim Salı günü İkitelli Halk Cephesi
Nuriye ve Semih için 200 adet pullama
çalışması yaptı.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 29
Ekim'de katil polislerin sildiği duvarlara
Nuriye ve Semih'in Mahkemesi’ne çağrı
yazılamaları yaptı. Ayrıca mahallenin bir
çok yerine Nuriye ve Semih'in mahke-
mesine çağrı ozalitleri astı. 

Halk Cepheliler aynı gün Anadolu
Parkı'na Nuriye ve Semih’in Mahkeme-
sine çağrı pankartı astı. Pankartta; "Semih'i
Aldık Nuriye'yi de Alacağız! Tüm Hal-
kımızı 17 Kasım'da Sincan Hapishanesi
Mahkemesine Çağırıyoruz! Halk Cephesi"
yazılıydı. 30 Ekim'de ise, metrobüs yoluna

Nuriye Semih’in mahkemesine çağrı
pankartı astı. Aynı gün Nuriye ve Semih’in
mahkemesine çağrı yazılamaları yaptı.

Çayan: Çayan mahallesinde 29
Ekim'de Nuriye ve Semih’in 17 Kasım’da
Ankara Sincan hapishanesi adliye salo-
nunda yapılacak mahkemesine 3 adet
çağrı ozaliti yapıldı.

Armutlu: Halk Cepheliler Nuriye
Gülmen’in 17 Kasım'da görülecek olan
mahkemesine 28 Ekim'de çağrı amaçlı
yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmalarda
5 adet ‘Nuriye Gülmen için 17 Kasım'da
Sincan Hapishane Adliyesindeyiz’ 1 adet
“Semih’i Zulmün Elinden Aldık, Sıra
Nuriye’de”, “17 Kasım’da Sincan Ha-
pishane Adliyesine” yazılamaları Armutlu
duvarlarına nakşedildi. Nuriye Gülmen’in
mahkemesine çağrı için Armutlu'da 30
Ekim'de pankart asıldı. Sabah saatlerinde
minibüs durağına asılan pankart birçok
kişinin dikkatini çekti.

Ankara Numune Hastanesi 
Nuriye Nöbetleri Devam Ediyor

Nuriye için Ankara Numune Hasta-
nesi’nde 31 Ekim'de nöbette iken güvenlik
şube polisleri, nöbet tutan halktan kimlik
isteyerek taciz etmek istedi. Bunun üzerine
orada bulunanlar "Kimliğimizi vermi-
yoruz, işine geliyorsa gel zorla al" dedi.
Sonrasında ise, "... şayet kimliğimizi öğ-
renmek istiyorsanız, internette, kamuo-
yunda süresiz açlık grevinde olduğumuz
bilinmektedir" denildi ve sonrasında po-
lisler oradan uzaklaştı. Nuriye ve Semih
Demekten Vazgeçmeyeceğiz! Zaferi Aç-
lığımızla Kazanacağız!

Yüksel Direnişçilerinden 
Nazife Onay Yeniden Tutuklandı!
KHK’larla ihraç edilen öğretmen Na-

zife Onay, ev hapsi kararını tanımadığı
için tutuklanmış, 19 Ekim’de görülen
duruşmasında da tahliye edilmişti. Ancak
hapishane çıkışında TEM polislerince
tekrar gözaltına alınmıştı.

Kamu emekçisi ve Yüksel Direnişçisi
Nazife Onay, 30 Ekim'de çıkarıldığı mah-
kemede, itirafçı Berk Ercan’ın ifadeleriyle
hazırlanan 110 kişilik liste kapsamında
yeniden tutuklandı.
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler

*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde

Nuriye Gülmen’i Yalnız Bırakmayacağız!



FRANSA:
Fransa Halk Cephesi: Hoşgeldin Sıla

bebek, şimdi yaşama sırası sende. Sıla’mızı
yaşatma sırası sende…

Şehitlerimiz, yeni hayatlarla yaşamaya
devam ediyor. Fransa’da yeni doğan bir
bebeğimize Sıla’mızın adı verildi. Halk
Cepheliler olarak Sıla bebeği ziyaret edip,
Büyük Ailemiz adına, şehitlerimizin ve
yaratılan değerlerimizin simgesi olan bir
altın yıldız armağan ettik.

ALMANYA:
Almanya-Bielefeld'de Nuriye ve Se-

mih’in sesi olma eylemleri devam ediyor.
Her çarşamba periyodik olarak sürdürülen
destek eylemine 15 Ekim Çarşamba günü
sesli duyurular yapıldı. 350 adet Alman-
ca-Türkçe bildiri dağıtıldı, dayanışma
imzaları toplandı. 

Nuriye ve Semih’in eylemi, halkımızın
gözünden faşizmin demokrasi perdesini
kaldırma gücüne sahip, AKP faşizminin
korkusu tam da bundandır. Bulunduğu-
muzun her yerde haklı direnişin sesi ol-
maya devam edeceğiz.

Hamburg: Hamburg'da Halk Cep-
heliler, haftada üç gün eylem yapmaya
devam ediyor. 23.10.2017 Pazartesi günü,
saat 15.30’dan 17.00’a kadar sürdü. Ey-
lemde; “Semih’i nasıl aldıysak zulmün
elinden Nuriye´yi de öyle alacağız. Direne
direne, açlığımızla kazanacağız” denil-
di.

Stuttgart: 26 Ekim günü Dev-Genç’li-

ler tarafından Nuriye ve Semih için ya-
zılamalar yapıldı. Türkiyelilerin yoğun
olduğu Bad Canstatt semtinde 10 adet
yazılama yapıldı. Duvarlara “Nuriye ve
Semih 232. Gündür Açlar!, Nuriye ve
Semih’in Ölmesine İzin Vermeyeceğiz!,
Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz, Nuriye
ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin" ya-
zıldı.

Stuttgart Halk Kültürevi'nde 29 Ekim
2017 Pazar günü, Grup Yorum’un yeni
çıkarttığı İlle Kavga albümünün tanıtımı
için söyleşi düzenlendi.

Avrupa’da bulunan Grup Yorum ele-
manlarıyla yapılan söyleşide; Grup Yo-
rum’un 32 yıllık tarihi boyunca zulme
karşı direniş çizgisinden hiç vazgeçme-
diğini, bu zorlu süreçte çıkarttığı 19
şarkılık yeni albümüyle AKP faşizmine
karşı ezilen halklar adına yenilmezliğimizi
belgelediği anlatıldı.

Wuppertal: Kurtuluş Merkezi ve
Grup Yorum konseri için esnaflar ziyaret
edildik. Açılacak olan merkezimiz üzerine
esnaflar ile sohbet ettik ve onlara merke-
zimizi tanıttık. Halkımızın yozlaştırılma-
sına, emperyalist ülkelerde de izin ver-
meyeceğiz.

NRW: 27 Ekim günü Essen’de esnaf
ziyareti yapıldı. Kumara ve Uyuşturucuya
Karşı Mücadele Merkezi'nin açılacağı
anlatıldı. Bu sorunun bizzat tüm ülkelerde
devletler tarafından yaratıldığı anlatıldı.

Duisburg: Höchfeld semtinde de afiş-
leme ve bildiri dağıtımı yapıldı. Gidilen

birçok insana Hasan Ferit Gedik'in kim
olduğu anlatıldı ve halk ilgiyle karşıladı.

Konser Çalışmaları: Grup Yorum
Gönüllüleri, bir haftadır Duisburg’un
çeşitli semtlerinde afişleme, bilet dağıtımı
çalışmaları yapıyor. 27 Ekim günü, 19
Kasım'da, Duisburg Efendi Festsaal`da
yapılacak Grup Yorum Konseri için Du-
isburg`un Hochfeld semtinde afişleme
çalışması yapıldı. Ayrıca Türkiyeli es-
nafların birçoğuna gidildi ve el ilanları
bırakıldı ve 100 adet afiş yapıldı.

NRW Dev-Genç’lilerden 
Nuriye ve Semih İçin Bildiri
27 Ekim Perşembe Günü Nord-Rhein

Westfallen (NRW) Dev-Genç olarak Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça’nın onurlu
direnişi anlatmak için Duisburg’da bildiri
dağıttık. Duisburg merkezinde, yoldan
geçenlere, posta kutularına ve arabalara
direnişin son sürecini anlatan bildiriler
dağıttık.

Ulm, Nuriye ve Semih’in 
Sesi Olmaya Devam Ediyor
Nuriye ve Semih’in sesi olmaya, ada-

letsizliğe karşı yattıkları açlıklarının ses-
lerini duyurmaya devam ediyoruz. Her
hafta olduğu gibi 27 Ekim Cuma günü
saat 18.00’da yaklaşık 80 kişilik katılımla
Ulm çarşı merkezindeydik. Semih’i fa-
şizmin hapishanelerinden aldık, şimdi
sıra Nuriye’de, onu da faşizmin elinden
çekip alacağız ve işlerine geri dönene
kadar her hafta cuma günleri aynı saatlerde
eylemimiz devam edecek.

Av ru pa’da
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Almanya’da Hasan Ferit
Gedik Merkezi  Çalışmaları

NRW’de, Köln, Wuppertal ve
Hagen'de kapı çalışması yapıldı,
esnaflar ziyaret edildi. Afiş ve bil-
diriler dağıtılarak, halk yozlaşmaya
karşı birlik olmaya çağrıldı. Kendi
sorunlarımızı kendimiz çözeriz de-
nilerek HFG'nin faaliyetleri anla-
tıldı.

Berlin`de Yüksel Direnişine 
Destek Eylemi
Nuriye Gülmen ve Semih Özak-

ça`nın emekleri, onurları için sür-
dürdükleri direnişe Berlin’de yapılan
eylemlerle bir kez daha destek ve-
rildi. Saat 17.00’da başlatılan ey-
lemde Almanca-Türkçe “İşimizi
Geri İstiyoruz Nuriye Gülmen Ve
Semih Özakça Yalnız Değildir”
pankartı açıldı. Dövizlerin de açıldığı
eylemde Yüksel Direnişi’ne dair
bildiriler dağıtıldı. Coşkulu geçen
eylemde Grup Yorum türküleriyle
halaylar da çekildi ve 1 saat boyunca
sloganlar atıldı.

Berlin’de Gülaferit Ünsal’la 
Dayanışma Eylemi Yapıldı
Berlin’deki hapishanede faşist

bir Alman kadının saldırısına uğ-
rayan Özgür Tutsak Gülaferit Ün-
sal’la dayanışma amacıyla 28 Ekim
günü eylem yapıldı. Berlin Halk
Cephesi’nin Alman DKÖ'leriyle
birlikte organize ettiği eylemde,
“Gülaferit Ünsal’la Dayanışma”
ve “Gülaferit Ünsal’a Özgürlük”
pankartları taşındı. Dev-Genç’liler
adına yapılan konuşmada bunun
faşist politikaların bir sonucu olduğu
söylendi ve Musa Aşoğlu başta ol-
mak üzere Avrupa’da tutsak olan

devrimcilerin yaşadıklarına deği-
nildi.

EKA: Nuriye ve Semih İçin 
Direniş Türkülerimizi Söyle-

dik
235 gündür direnişte olan Nuriye

-Semih için bugün 29 Ekim 2017
Pazar günü EKA`da (Essen Eğitim
ve Kültür Atölyesi) türkü ve şiir
akşamı düzenlendi. 17.30`da baş-
layan programda direniş anlatıldı,
türküler söylendi. Etkinliğe 30 kişi
katıldı.

Berlin Halk Cephesi 
Eylemlerini Sürdürüyor
Almanya Berlin’de, Yüksel Di-

renişi’ne dair eylemler devam edi-
yor. Berlin Halk Cephesi 30 Ekim
Pazartesi ve 31 Ekim Salı akşamları
da Kottbusser Tor’da eylemler ger-
çekleştirdi. Pankart ve dövizlerin
açıldığı eylemde bildiriler dağıtıldı.
Avrupa Dev-Genç’lilerin de katıldığı
eylemde, halaylar çekildi, marşlar
söylendi. 

Stuttgart Anadolu Federasyonu 
Nuriye ve Semih dedi
Her Cumartesi olduğu gibi, 28

Ekim'de de bir araya gelen fede-
rasyon üyeleri, Stuttgart şehir mey-
danında sloganlarla ve marşlarla
Nuriye ve Semih nezdinde tüm di-
renenleri selamladılar. Yapılan açık-
lamada, iki yürekli insan, sadece
işlerini geri alabilmek için açlığa
yatarak, faşist AKP devletinden he-
sap soruyor. Tarih her zaman dire-
nenleri yazar, direnmeyenleri tarihin
çöplüğüne gömer. Nuriye ve Semih
bizim geleceğimizdir, geleceğine
sahip çık.

Avrupa Dev-Genç’liler 
Berlin Gezisinde Buluştu
29 Ekim, Avrupa Dev-Genç Berlin gezimizin

ilk günüydü. İlk etabımız “Paris Meydanı’nda”
bulunan Brandenburg Kapısı oldu. Hemen yanı-
başında bulunan ABD Konsolosluğu’nu görünce,
ABD’nin dünyada son yüz yılda işlediği insanlık
suçlarını, işlediği katliamları konuştuk. Daha sonra
Nazi faşizmi tarafından katledilen 6 Milyon Yahudi
için yapılan Yahudi anıtına gittik ve Yahudi
soykırımı hakkında bilgilendirme yaptık. Faşizmin
bitmediğini, sadece kılık değiştirerek burjuva de-
mokrasi maskesiyle hüküm sürdüğü, bir Dev-
Genç’li tarafından anlatıldı. Üçüncü durağımız ise
Almanya Parlamentosu oldu.

Daha sonra 2013 yılından beri Almanya hapis-
hanelerindeki Özgür Tutsağımız Gülaferit Ünsal
için düzenlenen yürüyüşe katıldık. Daha sonra
Gülaferit Abla ile telefonla görüştük; 'Son sözü
direnenler söyler, Halkız Haklıyız Kazanacağız'
diyerek konuşmasını bitirdi. Yürüyüşe 70'in üzerinde
insan katıldı. Berlin gezimizin ilk gününe 16 Dev-
Genç'li katıldı.

30 Ekim, 2. gün: Doğu Berlin’de bulunan
Friedrichshain semtinde bir esnaf ziyaret edildikten
sonra Kreuzberg’te Nuriye ve Semih için düzenlenen
eyleme gidildi. Eylemde “İşimizi Geri İstiyoruz-
Nuriye ve Semih Yalnız Değildir” yazılı pankart
açan Dev-Genç’liler 20 kişinin katıldığı eylemin
ardından Yorum Kültür Evine geçti. Orda oyunlar
oynanıp küçük bir eğlence düzenledi. Berlin gezi-
sinin 2. gününe toplam 16 genç katıldı.

31 Ekim günü, Berlin gezimizin 3. ve son gü-
nüydü. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra güne
başladık. İlk etabımız Türkiye Konsolosluğu önünde
düzenlenen eylem oldu. Bu eylem yine 236 gündür
işleri için açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren
eyleme 20 kişi katıldı. Daha sonra Berlin Alexan-
derplatz’a gittik. Burada ML ideolojimizin ustaları
Karl Marx ve Friedrich Engels’in heykellerini
ziyaret ettik. Günün ikinci eylemi, yine Nuriye ve
Semih için bu sefer Türkiyeli halkımızın yoğun
olduğu Kottbüsser-Tor Meydanı’nda yapıldı. Günün
sonunda Berlin gezisinin değerlendirmesini yapıldı.
22 Aralık- 3 Ocak tarihleri aralarında düzenlenecek
Gençlik kampının duyurusu yapıldıktan sonra ge-
zimiz sona erdi. 

23.12.2017-03.01.2018 tarihleri arasında tüm
gençlerimizi düzenleyeceğimiz gençlik kampımıza
bekliyoruz.
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Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler
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AVRUPA’dakiBİZ

Halk; sözlüklerde aynı ülkede yaşayan,
aynı kültür özelliklerine sahip olan aynı
uyruktaki insan topluluğu olarak geçiyor.

Halk bir avuç hain ve işbirlikçi dışındaki
herkestir. Emeğiyle geçinen herkestir.
Yani bir topluluktur. Ortak yaşar.  O
zaman halkı tekleştirmek, bireycileştirmek,
onu o özelliğinden koparmak ve kendine
yabancılaştırmak anlamına da gelir.

Şimdi halkın kısa tanımına değindikten
sonra imece kelimesinin anlamını anlata-
lım.

İmece; birçok kimsenin el birliğiyle
bir kişinin işini görmesi.

Halkı bireycileştirmezsen imece kültürü
de onun doğası gereğidir yine. İnsan insan
olduğundan bugüne dayanışma kültürüyle
var olmuş ve gelişmiştir..

Bu iki kelimeye dikkat edin. Bu iki
kelime halkın bir araya gelmesinin önemini
bize anlatacak.
Halkı Halk Yapan Emeğidir
Halk İçin Bir Araya Gelmek 
Çok Önemlidir ve Yapacakları da
Çok Sadedir! Halk Bir Araya 
Geldiğinde Neleri Çözer?

Halk bir araya geldiğinde, örneğin
köylü ise düğünde yapılacak yemekleri
on kişinin yardımıyla hızla  çözer, yani
imece ile.

Örneğin bahçesi kazılacaksa bir araya
gelir ve kendisinin 10 günde yapacağını
o bir günde bir araya gelerek halleder.

Örneğin pamuk toplayacaksa, fındık
toplayacaksa bir araya gelir ve kısa sürede
toplar, Ki şunu bilmek gerekir halkın
ürünlerinin bir zamanı vardır ve o zaman
içerisinde toplamak gerekir. Örneğin 15
günde fındığı toplaması gerekiyorsa onu
bir araya gelerek imece ile bitirir ama
yalnız 5 kişilik bir aile onu 15 günde ye-
tiştiremez ve fındığı telef olur.

Örneğin bir hastası var ve çok fazla
paraya ihtiyacı var ise bütün sülale ve ta-
nıdıklar bir araya gelir ve o parayı bulmak
zorundadır. Bir araya gelmediği, yardım-
laşmadığı takdirde hastasını kaybedebi-
lir.

YANİ HALK SORUNLARINI ÇÖZ-
MEK, EMEĞİNİN KARŞILIĞINI AL-
MAK, HAYATTA KALABİLMEK İÇİN
BİR ARAYA GELMEK VE YARDIM-
LAŞMAK ZORUNDADIR!

Aslında halk için bir araya gelmek
yardımlaşmak bir zorunluluktur, aksi tak-
dirde yaşayamaz. Yine halk için bir araya
gelmenin sebepleri de çok sadedir.
Halkı Bir Araya Getirebilmek İçin 3
Nokta Çok Önemlidir!

A- Ortak çıkarları
B- Bir araya geldiğinde alacağı sonuca

inanması
C- Kendisi için de bir araya gelinmesini

istemesi
Halk kendi günlük hayatındaki sorunları

için de bunlara inanarak bir araya geli-
yor.

Örneğin düğünde, cenazede bir araya
geliyor çünkü bir gün kendisininde ona
ihtiyacı olacağını biliyor. Ya da pamuk
toplarken bir araya geliyor, çünkü bir
hafta kendisinin de pamuğunun toplanması
gerekecek.

Ve halk 20 kişi olduğunda ile 2 kişinin
alacağı sonucun farkını biliyor ve sonuçta
oradan topladığı üründen kendi çocukla-
rının karnının doyacağına inanıyor..

Ve halk eğer sadece kendisi birileri
için koşturur ve kendisine sıra geldiğinde
kimse olmazsa ya da kendisinin sorunu
çözülmediğinde asla bir daha o kişinin
bir işini görmez. Yani kendisi de zor gü-
nünde yanında ister dostunu.
Peki Biz Nasıl Bir Araya Getireceğiz?

Yukarıda bu üç nokta nedir bizim için?
A- Örneğin bir siyasi kampanyamız

var biz 4 kişi ile koca bir kampanyayı ör-
gütleyemeyiz, örgütlesek dahi istediğimiz
sonucu alamayız.

Eğer biz o kampanyaya halkı katarsak
sonuç alırız. Halk demek hızlı adımlar
demektir, sonuç demektir, iş paylaşımı
demektir.

Halkı bir araya getirirsek bir kişinin
yapacağı 10 işi 10 kişi yapar. O 10 kişi
bir kişinin bir gecede gideceği 2 kişiyi
20'ye katlar. Yani çok insana kendimizi
anlatmış oluruz.

Ne demiştik halk ortak çıkarlar ister.
Örneğin uyuşturucuya karşı mücadelelede
halk ile ortak çıkarımız nedir? Ortak çı-
karımız onun da evlatlarının bugün ol-
mamışsa dahi yarın bu düşmana karşı
mücadele etmezse ona bulaşması. Eğer
bir evlat anne babasının ona karşı müca-
delesini görürse onun yanında yer alabi-

lecektir, alır. Yani somut olarak öğrenmiş
olur. Diğer türlü bir anne baba sadece
uyuşturucu kötü bir şey demek ile yetinir
ya da gerek dahi duymaz ki kendine gel-
meyecek sanır.

Ama mücadele ettiğinde onu tesadüf-
lere  bırakmaz, evladını o düşmanından
korur. Bunun için dahi bu mücadelede
ortak çıkarı vardır.

B- Bizim halkımız sadedir gerçekçi
hedefler koyar önüne. Örneğin şu saatte
kalkarsam 10 kişi ile şu kadar ürün topla-
rım, şu kadar da kazancım olur diye ba-
kar.

Biz de sade ve kafa karıştıran değil
somut adımlar koymalıyız halkın önüne.

Bizim bütün bir şehrin otamatlarını
bir anda kapattırmaya gücümüz yetme-
yebilir ama bir sokaktaki çok teşhir olmuş,
çocuklarımızı, eşlerimizi elimizden alan
otomathaneleri kapattırabiliriz. Bunun için
çok basit, o caddedeki halktan imza top-
larız. Onları o sokakta eyleme çağırırız.
Belediyeye baskı yaparız gibi.

Ya da biz uyuşturucuyu, bir kişiye,
tek başımıza bıraktıramayız ama 10 kişi
bir araya geldiğinde, onun uyuşturucuya
başlanmasındaki boşlukları doldurduğu-
muzda bıraktırabiliriz.

Sen onun kriz anında yanında ol, sen
ona saz çalmayı öğret, sen ona toprağı
anlat, sen onunla sohbet et, sen ona sa-
bahları kahvaltı yapmanın tadını göster,
iş olanağı yarat yani 10 kişi her bir
yerinden tuttuğunda o kişi kurtulacaktır.
Tek bir kişi bunları yapmaya çalıştığında
aylarını alabilir ama 10 kişi bunu ele al-
dığında 1 günde çözecektir. Bunlar birer
örnektir sadece. Meseleye bakış açımız
bu şekilde sistematikleşmelidir.

C- Biz örneğin bir konser çalışması
için halkımızın bir araya gelmesini, da-
yanışmada bulunmasını istiyoruz. Çünkü
ortak çıkarlarımız diyoruz ama halk kendi
sorunlarını ortak görmek ister.

Düğününde, hastalığında, tercümanlık
sorunlarında yanında olunmasını ister.

Biz de o topladığımız 10 kişiyi onun
yaşadığı sorunlar içinde bir araya getir-
meliyiz.

BİR ARAYA GELİRSEK SORUN-
LAR ÇÖZÜLÜR! TEK KALIRSAK SO-
RUNLAR DAĞ OLUR ALTINDA KA-

BİR ARAYA GELİRSEK SORUNLAR ÇÖZÜLÜR! 
TEK KALIRSAK SORUNLAR DAĞ OLUR ALTINDA KALIRIZ! 

Yürüyüş
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İSVİÇRE:
İsviçre Zürih’te Sevgi Erdoğan 
Vefa Evi Futbol Turnuvası 
Armutlu’da küçük bir ev… Ve bu

evin bir adı var.,Adı Sevgi Erdoğan Vefa
Evi. Yeni insanı yaratma mücadelemizde
bir mevzidir vefa evi. 28 Ekim Cumartesi
günü Zürih şehrinin Dietikon bölgesinde
esnaflara futbol turnuvasına katılım ve
vefa evini destekleme çağrısı yapıldı.
Turnuvanın afişleri asıldı. İki saat süren
çalışmaya iki kişi katıldı. 

Nuriye ve Semih'in Taleplerinin 
Kabul Edilmesi İçin Çadır Eylemi 
Cuma ve cumartesi günleri İsviçre'nin

Zürih kentinde iki günlük çadır açıldı.
Çadırda Nuriye ve Semih’in sesi İsviçre
halkına taşındı. Çadırda saat 9.00-18.00
arası bilgilendirme ve imza toplama ça-
lışması yapıldı. 

BELÇİKA:
Belçika’da Nuriye ve Semih'in 
Direnişini Duymayan Kalmayacak
Belçika Halk Cephesi, Liege şehrinde

yazılama yaptı. 26 Ekim Perşembe akşamı,
şehrin en işlek yerlerine şablonlarla Nuriye
ve Semih’in resimleri yapıldı.

Belçika’da Nuriye ve Semih'in 
Direnişi İçin Çalışmalar Sürüyor
Belçika’da Nuriye Semih kampanyası

yürüten OHAL’e Karşı Mücadele Komi-
tesi, bu hafta da eylem düzenleyerek
emekçilerin sesini alanlara taşıdı. 28 Ekim
günü bir araya gelenler iki saat boyunca
müzik eşliğinde bildiri dağıttı.

Ankara’da görülen son duruşmaya

katılıp, Yüksel Caddesi’nde her gün sokağa
çıkıp eylem yapan eğitimcilerle bir hafta
geçiren belgesel yapımcısı Eric Pauporte
izlenimlerini anlattı. Bir konuşma yapan
Eric, öncelikle sevgi dolu selamlar getir-
diğini söyledi ve “Kameram ve yüreğim
dolu döndüm. İlk olarak ve en çok orada
tanıştığım direnişçi emekçilerin sıcaklığı
oldu beni etkileyen. Aralarında inanılmaz
bir sevgi var, çok kararlı ve güçlüler.” 

AAVUSTURYA:
Avusturya İnnsbruck’ ta Ziyaret
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde “Gü-

ney” ailemize katıldı. Avusturya Halk
Cephesi Güney’e dünyaya ve ailemize
hoş geldin ziyaretine gitti. 

30 Ekim günü de, İnnsbruck'ta Anadolu
Kültür Merkezi çalışanları, çocuklarla
hayvanat bahçesi gezisi örgütledi. Avru-
pa’daki en yüksek hayvanat bahçesi olan
Alpenzoo’ya giden çocuklar güzel bir
gün geçirdiler.

Nuriye ve Semih’in Sesi 
Viyana’da Yankılandı
27 Ekim Cuma akşamı yine Viyana’nın

en merkezi yeri olan Stephansplatz’ta
Nuriye ve Semih için 18.30’da başlayan
gösteride, meydanda sembolik bir hücre
inşa edildi. Nuriye ve Semih’in resmi
olan pankartın Nuriye kısmı hücrenin ar-
kasında Semih’in ise hücre dışında asıldı.
Genç-yaşlı Avusturyalı birçok kişi eyleme
ilgi gösterdi.

Hücrenin önünde, Nuriye ve Semih’in
tutuklanan 15 Halkın Hukuk Bürosu avu-
katının resmi bulunan ve özgürlükleri
talep edilen pankartı serildi. Ayrıca dö-

vizlerde Yüksel direnişçilerinin fotoğrafları
taşındı.

YUNANİSTAN:
Yunanistan Halk Cephesi Selanik Tür-

kiye Konsolosluğu Önünde Eylemlere
Devam Ediyor

Halk Cephelilerin Yunanlılarla oluş-
turdukları grubun aldığı kararlardan biri
olan her Cuma ve Cumartesi günü kon-
solosluk önünde faşizmi protesto, Nuriye
ve Semih’in açlık grevlerine destek ey-
lemleri sürüyor. 27 Ekim Cuma ve 28
Ekim Cumartesi günleri saat öğlen
12.00’da konsolosluk önündeydik. Açılan
pankartta “Nuriye ve Semih’in açlık grev-
leri 220 günün üstünde. Açlık grevcilerinin
talepleri kabul edilsin ve serbest bırakılsın”
yazıyordu. Türkiye’den turla gelen kitlenin
alkışlarıyla sürdürülen eylem, sloganlarla
bitirildi.

Selanik’te Türkiye 
Konsolosluğu Önünde Eylem
27 Ekim günü Yunanistan’ın Selanik

şehrinde bulunan Türkiye Konsolosluğu
önünde Nuriye ve Semih için eylem dü-
zenlendi. Saat 12.00’da başlayan eylemde
basın açıklamasının ardından, eyleme ka-
tılan Yunanistan solundan dostlarımız da
Yunanca sloganlar atarak Nuriye ve Se-
mih’in taleplerinin kabul edilmesini dile
getirdi.

Konsolosluk önünden geçen Türki-
yeliler de Nuriye ve Semih’i destekle-
diklerini ve onların kazanmasını diledik-
lerini söylediler.

Bir saat süren eylem boyunca bildiri
dağıtımı yapıldı.

LIRIZ!
HALKA İNANMAK DEVRİME

İNANMAKTIR!
HALKI BİR ARAYA GETİRMEK

BİR ZORUNLULUKTUR!

Av ru pa’da

5 Kasım
2017
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“Hareketimizi, halkımıza olan güveni, sevgisi ve pratiğiyle,
yol gösterici yanlarıyla, kusursuz bir yol gösterici olarak gö-
rüyorum. Kısacası kendi kimliğim gibi görüyorum.”

İmdat Bulut

13 Kasım - 19 Kasım

Seyyid RIZA ve Yoldaşları
38’ Dersim isyanının önderleriydiler

onlar. Zulme karşı ulusal hakları, kim-
likleri ve gelecekleri için isyan  bayrağı
açtılar. Seyyid Rıza, Dersim isyanının
önderlerindendi. İktidar, bir hile ile

onu Erzincan’a getirttikten sonra tutukladı. 18 Kasım 1937’de
Elazığ Buğday Meydanı’nda; içlerinde oğlunun ve kardeşinin
de bulunduğu 11 yoldaşıyla birlikte idam edildi.

Sevcan YAVUZ:
Halkın direnişini ve örgütlenmesini dağıtmak

için İstanbul Küçükarmutlu’ya işgal güçleri gibi
yerleşen, çocukların okulunu karakola dönüştüren
polis işgalinde, okul bahçesinde bir panzer tara-
fından 17 Kasım 1992’de ezilerek katledildi. 

Sevcan Yavuz

Enver GÖKÇE:
O direniş şiirleri, sosyalizm için yazan kalemi

ve ödediği bedellerle tanınan, sosyalist şairleri-
mizdendi. "Dost Dost İlle Kavga" ve "Panzerler
Üstümüze Kalkar" isimli şiir kitaplarını, devrimci
sanatçı tavrını miras bırakarak 19 Kasım 1981’de
aramızdan ayrıldı.Enver Gökçe

İHTİYAR'A
seni nasıl anlatmalı şimdi...
sen en dik yokuşların yorulmaz koşucusu, 
bitti denilen noktada 
yeniden yaratmasını bilen kendini, 
dinle 
mavi kefenini sarınıp
uçsuz bucaksız diyara giden

yer yok mu kanatlarının altında?
insan ömrüne sığar mı 
yaşadıklarımızı anlatması
kalemin tekeri takılıp kalmaz mı
ilk eylemin heyecanını anlatırken
anlatılır mı
yüreğin o şiddetle sarsılması
canımın can ustası
20 Kasım 2002

… 
Her şehidimiz için rahatlıkla söyleyebileceğimiz kimi

özellikler vardır: Emekçilik, fedakarlık, samimiyet, hesapsızlık...
bunlara daha onlarcasını ekleyebiliriz. Ki zaten öyle olmasa
kendi canlarına varıncaya kadar ortaya koyamazlar her

İmdat Bulut'u bir yoldaşı anlatıyor: 

Yarım kalmaz senin yaşam öykün...

Tülay KORKMAZ
1976 İskenderun doğumlu. Kendisine sunulan

burjuva yaşamı değil, 1995 Mayıs’ında devrimci
mücadeleyi seçti. Tutsak düştüğü 1999 Kasım’ına
kadar gençlik içinde başladığı mücadelesini
farklı alanlarda sürdürdü. 4. Ölüm Orucu Eki-
bi’nde direnişe başladı. 19 Kasım 2001’de şehit
düştü.

Tülay Korkmaz

Kıymet HANOĞLU: 
1967 Sivas Divriği doğumludur. Memurların,

Devrimci Memur Hareketi önderliğinde zin-
cirlerini parçaladığı, haklarını söke söke aldığı
süreçte, bu mücadelenin içinde yer aldı. Eyüp
Belediyesi’nde Elektrik ve Sanayi İşleri Bölü-
mü'nde mühendis olarak çalışıyordu. Ama o
bunu bir “statü” farkı olarak görmedi, tüm

emekçilerin çıkarlarının, geleceklerinin bir olduğunun bilin-
cindeydi. ‘91 yılından itibaren BEM-SEN’de örgütlü olarak
memurların hak alma mücadelesine katıldı. 1992'de yapılan
BEM-SEN Genel Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreteri olarak
yönetimde yer aldı. Kıymet, 13 Kasım 1993 günü İstanbul
Kartal’da, iki akrabasıyla birlikte kaldırımda yürürken bir
kömür kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Kıymet Hanoğlu

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

rekeme milliyetindendir. O, halktan biriydi.
Ve bir Halk Kurtuluş Savaşçısı’ydı. Sömürenleri,
zulmedenleri köyünde tanıdı. Büyük şehirlere
çalışmaya gitti, sömürüye ve zulme daha ya-
kından tanık oldu. Sadece ilkokulu okuyabil-
mişti; Kars’ta 1994’te devrimci hareketle tanıştı.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra gerillaya gitmek istediğini
söyledi. Kısa süre sonra da bu isteğine ulaştı. Karadeniz dağ-
larında bir gerillaydı artık. Özgür bir ülke düşüyle dağlarda
mücadele etti. 2000 Martı’nda tutsak düştü. 3 Haziran 2001'de
5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölüm orucu bayrağını
şehit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde
19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

İmdat Bulut

Anıları Mirasımız



şeylerini. İmdat abide de tüm bunların yanında en çok öne
çıkan özelliğin saflık olduğunu söyleyebilirim. Kimi zaman
kabalığa varacak kadar sade olması onun "kaba" biri olduğunu
değil, bu düzenin pisliğine hiç bulaşmamış biri olduğunu
ifade ediyor benim için. 

Birlikte o kadar çok şey paylaştık ki gözlerimi kapayınca
onun yaşam öyküsünü film şeridi gibi görebiliyorum. Kars'ta
doğar İmdat abi. Yanlış hatırlamıyorsam beş kardeşlerdi. En
büyüğü de kendisiydi herhalde. Okulla arası hiç iyi olamamış,
kendi anlatımına göre. Küçük yaşta çalışmaya başlamış.
Tarla vs. işleri derken bir terzinin yanında çalışmaya başlamış.
Genç yaşlarda bu düzene karşı tepki göstermeye, kendi
çapında karşı koymaya çalışmış. Mesela köyün zenginlerinden
birinin arabasına pusu atıp taramış bir ahlaksızlık yaptığı
için. Düzenin adaletinin onlara dokunmayacağını bildiği için
yapmış bunu. 

Sonra bir aralık kaçmış gelmiş İstanbul'a. Yaşı da küçükmüş
ama iki arkadaş birbirlerine güç verip kalkmış gelmişler
koca şehre. Burada da bir terzinin yanında çalışmış. Sonra
yine memleket günleri. Sonra, yeniden İstanbul. Bahçeşehir
tarafında sitelerde boyacılık yapmış. Büyük binaları boyu-
yorlarmış. Burada içinde biriken kini anlatırken gözlerinde
rahatlıkla görebilirdiniz. Bir yanda safahat hüküm sürerken
öbür yanda gecekondularda boylu boyunca uzanan yoksulluk
çok etkilemiş onu. Kendi çaplarında buna bir çözüm bulmaya
yemek yardımı vs. yapmaya çalışmışlar. Devrimcilerle ilk
tanışması da burada olmuş bildiğim kadarıyla. Daha sonra
yine memleket...

Kars'ta bulunan Mücadele Dergisi Temsilciliği sayesinde
dergi okumaya başlamış. Daha sonra köyün gençlerini kendi
çevresinde toplamayı başarmış ve kahve köşelerinden kurtarmış
onları. Eh öyle küçük bir çevrede bunu yapınca dikkatli göz-
lerden kaçmayı başarmak da mümkün olmaz. Jandarmanın
kulağına kadar ulaşmış sonunda yeni gelişen kıpırtılar.
Baskılar da başlamış, ama onlar kendilerine ait bir lokal gibi
kullandıkları kahvehanede okuma ve bilinçlenme faaliyetlerine
devam etmişler. Kimi zaman babasını "konuk" etmiş jandar-
malar, kimi zaman kendisini. Ama bir kez olsun korkutama-
mışlar gözünü. Bu dönemde şeker pancarı çiftçisinin çeşitli
eylemlerine de önayak olmuş. 

…
Gerillacılık İmdat abinin iliklerine kadar işlemişti tanıştı-

ğımızda. Ne zaman konusu açılırsa açılsın gözlerinde o
özlemi okuyabilirdiniz. Öyle açık yürekli bir insandı ki tüm
duygularını gözlerinde yansıtırdı. Kimi zaman yaptığı şakalarda
da o gözleri yüzünden ele verirdi kendini. Ali Haydar'ı,
Bülent Pak'ı şehit vermişti silah arkadaşlarından. Ve Mete
Nezihi Altınay, Cömert Özen, Dursun Ali ve diğerleri... 

Dergide resimlerine bakarken ister istemez yaşarırdı
gözleri. Şimdi ben onu anlatırken gözlerim nasıl doluyorsa
öyle olurdu. Anlatması zor şeyler bunlar. Zorunda hissetmesem
hiç elime kağıt kalemi almaz bir köşede sessizce düşünür
anılara dalardım öylece. Sabah sıradan bir haber gibi "İmdat
Bulut da şehit düştü haberin var mı?" diye aldığım haber
öyle sıradan bir haber değildi oysa. Ölen benim can yoldaşım,
silah arkadaşım... bizim ihtiyar, hayatını kaybeden, bir başkası
değil O. Açlığımı ve tokluğumu paylaştığım, birlikte silah

sıkıp birlikte şehitlerimiz için isyan türküleri söylediğim.
Sıradan değil bu, hiç de sıradan değil. 

... 
Bakmayın 500 günü devirdiğine siz. Öyle dağ gibi, iri

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

İki yılımızın neredeyse her gününü birlikte geçirdik
onunla. Bu benim devrimciliğe neredeyse yeni başladığım
ve esas olarak olgunlaştığım süreçtir. Ve bunda onun tartışılmaz
bir katkısı öğreticiliği vardır. Kitabi bilgi olarak belki vere-
bileceği çok fazla şey yoktur ama ondan hayatı öğrenebilirsiniz
rahatlıkla. Devrimciliği öğrenebilirsiniz. Ve daha sayılamayacak
o kadar çok değer var ki değer biçilemez benim için.  

…
Birebir paylaştığımız iki yılın büyük bölümü eğitim ça-

lışmaları içinde geçti. Birbirimizin birçok zaafını, eksiğini
gediğini deştik durduk o süre boyunca. Belki de en az tartış-
tığımız kişidir O. Her zaman en iyi koşar... O dönemi
düşününce ilk aklıma gelenlerden biri bu. Bizim de daha
hızlı, daha çok koştuğumuz hiç olmadı değil oldu tabii ama
yine de her zaman en iyi ve hızlı o koşardı. Onun gelişmesi
"yapamam edemem" diyenlere ders olarak anlatılabilecek
kadar çarpıcıdır. Alfabeyi tam bilmez İmdat abi, çarpım tab-
losunu bilmez. Bizim eleştirilerimiz sonunda öyle bir noktaya
gelir ki "kardeşim bana böyle şeyler söylemeyin, alır başımı
giderim" diyecek kadar abartılı bir tepki gösterir. Ama birkaç
ay içinde bilgisayar kullanmaya kadar öğrenir. Ve hiç kibir-
lenmez, kendini yüceltmez, olabildiğince doğal ve sade...
Nasıl anlatılır ki bunlar? Onu anlatırken en güzel cümlelerle,
en güçlü anlatımla yapmak isterim bunu. Hissettiklerimi tü-
müyle yansıtabilmek isterim. Son kucaklaşmamızdaki hüzünle
karışık gururu nasıl anlatabilirim? Ayrılıp kavuşmalarımızdaki
sevinci, atlatılması güç badirelerden alnımızın akıyla çıkıp
birbirimizin gözüne baktığımızda hissettiklerimizi. Ya da
kavgalarımızı nasıl... 

Eylem anında görmelisiniz ki onu anlayabilesiniz söyle-
diklerimi. O küçücük adam bir anda dev kesilir elindeki
namluyu düşmana doğrultunca. Yıkılmaz görünen engeller
secdeye varır birdenbire. O an onun fotoğrafını çekebilmiş
olmayı çok isterdim. 

…
Yarım kalmaz senin yaşam öykün, dağlara çıktığın gibi

nasıl indiğini, nasıl şehirleri zulme dar ettiğini, vatan özlemini,
savaş hasretini, hücrelere sığmayıp da özgürlüğe, özgürlük
için ölüme koştuğunu da anlatırız. Anlatacağız. Gönlünü hoş
tut sen; dağları düz, acıyı tuz eden yoldaşım.
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TAYAD’ın kurucularından Mesude
Demirel, 22 Ekim akşamı İstanbul Zey-
tinburnu’nda kaldığı hastanede hayatını
kaybetti. Cenaze Armutlu Cemevi’ne
götürüldü. İlk olarak sabahtan cenaze
hazırlıkları başladı, ilk tören 23 Ekim’de
Cephe geleneklerine uygun olarak Ar-
mutlu Cemevi bahçesinde yapıldı.

Sonrasında evinin olduğu Avcılar
Öğretmenler Sitesi’ne götürülerek kom-
şularından helallik alındı. Komşuları
ile birlikte Ambarlı’da bulunan Hacı
Osman Camii’ne götürülerek ikindi
namazını müteakip cenaze namazı kı-
lındı. Tekrardan Armutlu Cemevi’ne
getirilerek Çankırı Ilgaz Yayla Ören
Köyü’ne götürülmek üzere geceye
kadar beklendi. Sonrasında yola çıkı-
larak sabah saat 08.00’da köyüne ula-

şıldı. Köye ulaşıldığında jandarma ve
polisin tamamen köyü kuşattığı görül-
dü.

Cenaze köy camisine götürüldü ve
öğle namazını müteakip kaldırılacağının
salası köy camiinden verildi. Camiden
alınarak omuzlarda köyde yaşadığı eve
getirildi ve burada da komşularından
helallik alındı. Sonrasında köy mey-
danına getirilerek, musalla taşına ko-
nulup cenaze namazı kılındı ve köy
mezarlığında defnedildi.

Oğlu, ölüm orucu şehidi Serdar De-
mirel’in mezarında yazan ‘Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez!’ yazısı mermer
kesilerek alınmış. Artık anne-oğul yan
yana yatmaktadır. Mezarlıktaki dini
törenin ardından Serdar Demirel ve
Mesude Ananın anması yapılarak me-

zar l ık tan
ayrılındı. Köy çıkışında GBT yapan
jandarma cenazeye katılanlardan Zeynel
Danacı’yı aranması olduğu gerekçesi
ile gözaltına almaya çalıştı. Cenazeye
katılan aileler ve Zeynel Danacı kara-
kola gidilmeyeceğini beyan ederek Ad-
liyeye gidip aranmaya konu olan Çiğ-
dem Yakşi’nin cenazesine katılma ile
ilgili ifade verildikten sonra Adliye’den
ayrılarak İstanbul’a dönüldü.

******
Mesude Demirel'in 7 Yemeği Ve-

rildi
TAYAD'ın kurucularından ve Ölüm

Orucu şehidi Serdar Demirel'in annesi,
anamız Mesude Demirel'in 7 yemeği
30 Ekim'de İstanbul Avcılar Ambarlı
Hacı Osman Camii'nde verildi.

Başsağlığı
İstanbul Bahçelievler Mahal-

lesi'nde, Halk Cephesi dostu olan
Ersin Cinar'ın babası 31 Ekim'de
sağlık sorunları nedeni ile vefat
etmiştir. Cenazesi defnedilmek
üzere 31 Ekim akşamı Yeni Bosna
Cemevi'nden memleketine gön-
derildi. Bahçelievler Halk Cephesi
ailesine ve dostlarına başsağlığı
dileklerini iletti.

Kırdığınız Kollarımızla 
Adeletsizliğinizi 
Parçalayacağız!

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avu-
katlarından, Avukat Engin Gökoğlu 1
Kasım’da müvekkili ve aynı zamanda
direnişçi olan Esra Özakça ile telefon
görüşmesinde saldırıya uğradığını anlattı.
Esra Özakça’nın anlatımına göre; “Avukat
Engin Gökoğlu’nun telefon görüşü vardı.
Babası bize geldi sesini duyalım diye.
Koğuşlara saldırmışlar. Kıyafetlerini al-
mışlar, 4 kişilik koğuşlara götürmüşler.
Koğuşun camı yokmuş. Engin’in eskiden
kırılan kolunu kırmışlar. Hastaneye gö-
türmemişler. Diğer arkadaşlar da yara-
lanmışlar. Murat isimli arkadaşın eli par-
çalanmış” bilgilerini aktardı.

İşkence insanlık suçudur. Faşizm Nu-
riye ve Semih’in avukatlarına yaptığı iş-
kencelerle, Nuriye ve Semih’in direnişi
nezdinde devrimci avukatların ezilenlerden
yana verdikleri mücadeleye saldırmaktadır.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz!

Mesude Anamızı Sonsuzluğa Uğurladık

Okmeydanı’nda AKP 
Faşizminin Çalışma 

Yapmasına İzin Vermeyeceğiz!
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde 29

Ekim’de, AKP’nin afişleri ve pankartları Halk
Cepheliler tarafından yırtılarak söküldü. Yapılan
kısa açıklamada ise; “Katil AKP’ye mahalle-
lerimizde çalışma yaptırmayacağız. Dema-
gojilerine izin vermeyeceğiz!” sözlerine yer
verildi.

AKP’nin Katil Polisleri 
Mahallelerimizde  Barındırmayacağız!

AKP’nin eli kanlı katil polisleri 29 Ekim
akşamı Okmeydanı’ndan bir kişiyi çevirip
üstünü arayarak GBT yapmak istemiştir. Buna
karşı mahallede bulunan Cepheliler polisleri
taş, şişe, sloganlarla mahalleden kovdu. Birkaç
gün sonra Okmeydanı’nda oturan çocuklara
ahlaksızca küfürler ederek ‘nerde o boya şi-
şelerini atanlar?’ diyerek çocukları tartakla-
mışlardır. Bu durum karşısında Okmeydanı
Halk Cephesi yazılı açıklama yayınladı. Açık-
lamada saldırıların asla karşılıksız bırakılma-
yacağı vurgulandı. 

Halkın Sanatını 
Yapmak Suç Değildir

İdil Kültür Merkezi çalışanları
30, 31 Ekim’de İstanbul Okmey-
danı’nda, Grup Yorum için afiş ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmalarda,
üzerinde “Halkın Sanatını Yapmak
Suç Değildir! Grup Yorum’a Öz-
gürlük!” sloganlarının yazılı olduğu
afişlerden 150 adet Okmeydanı so-
kaklarına donatıldı.


