
www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

y
u

ru
y

u
s

.b
iz

@
g

m
a

il.c
o

m

Haftalık Dergi
Sayı: 41

19 Kasım 2017
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
-in

fo
.o

rg

Bu Savaşı da Kazanacağız! 
Çünkü Biz Halkız ve Haklıyız!

Yeni Bir Dünya İçin Yola Çıktık 
VE O DÜNYAYI KURACAĞIZ!

HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI HER YERDE, HER ŞEKİLDE HALKIN YANINDA OLDULAR!
HALKIN HAK ARAMA MÜCADELESİNDE OMUZ OMUZA BÜYÜTTÜLER HHB GELENEĞİNİ!

ONLAR FUAT ERDOĞAN’IN HESABIYLA YÜRÜYOR!
GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR ONLARI DURDURAMAZ!

HALKIN AVUKATLARINI, HALKIN HUKUK BÜROSU’NU HALKIN GÖZÜNDE TERÖRİZE EDEMEZSİNİZ!
ÇÜNKÜ HALK SELÇUK KOZAĞAÇLI’YI DA TÜM HALKIN AVUKATLARINI DA EN ZOR GÜNÜNDEN BİLİR, TANIR!
Onlar gecekonduları yıkılmaya çalışılırken, evlatlarının yanmış, işkence edilmiş bedenleri ellerine

verilirken yanlarında Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını gördüler! 301 madenci için, Hasan 
Ferit’in, Dilek’in katillerinden hesap sormak için mahkeme kapılarına avukatlarıyla dayandı halk

ONLAR HALKIN  ÇOCUKLARIDIR
FAŞİZM HALKI DA, HALKIN AVUKATLARINI DA TESLİM ALAMAYACAK!

SELÇUK KOZAĞAÇLI: 
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Emperyalizm, saldırılarının hedefine
ulaşabilmesi için ilk önce anti-emperyalist

güçleri yok etmelidir.
- Emperyalizm için öncelikle yok edilmesi

gerekenlerin başında ideolojik olarak
Marksist-Leninistler gelmektedir.
- Emperyalizm; moral değerlerini,

umudunu kaybetmiş, sinmiş,
kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya uğramış

bir toplum yaratmaya çalışır.
- Emperyalizmin gerek dünya halklarına,

gerekse de ülkelere saldırmasının
tek amacı vardır; o da teslim almaktır.

- Emperyalizm bir insanın beynini,
yüreğini fethettiğinde

artık ona istediği şekli verebilir.

BEYNİMİZİ VE YÜREĞİMİZİ
EMPERYALİZME TESLİM

ETMEYECEĞİZ! 
EMPERYALİZMİ TESLİM ALACAĞIZ! 

AYDINLIK GÜNLERDEKİ MİLYONLARA DENKTİR KARANLIKLAR ORTASINDA TEK BAŞINA ÇIKMAK
MEYDANA, AÇMAK PANKARTINI, DÖVİZİNİ...

YANINDA VARKEN YÜZLER, BİNLER İRADE DÜŞMANA TAŞI FIRLATMAK DEĞİL; 
TEK BAŞINA KALSAN DA YASAKLARI TANIMAMAK, TÜM BEDELLERİ GÖZE ALARAK

DİRENMEKTİR. 
YASAKLI MEYDANLARIN, YASAKLI ANITLARIN ÖNÜNDE , YASAK TANIMADAN HALKIN EN BÜYÜK

DEĞERLERİ İÇİN EYLEME DURANLAR FAŞİZMİN EN BÜYÜK KORKUSUDUR!

BU KORKUYU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

DİRENMEYE KARAR VEREN İNSAN YER VE YASAK TANIMAZ! 
KARAR VEREN İNSAN İÇİN YASAKLARIN HÜKMÜ YOKTUR!



ii ç i n d e k i l e r
kurtarmaz!

25 Sloganlarımız-Geleneklerimiz

26 İki Sınıf - İki İdeoloji: 
Doğayı kapitalizm öldürür,
sosyalizm yaşatır

28 Halkın Mühendis Mimarları:
Şırnak’ta “taş üstünde taş
bırakmayan” AKP,
madenlerde de işçileri
katlediyor!

31 Halk Meclisleri: Halk okulları
direnme mevzisidir

32 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: Yalvararak, dilenerek
direnemeyiz

33 Mahalleler: Kişiden kişiye...
birebir çalışma

34 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Her gün
silseniz de, duvarlarımız boş
durmayacak!

35 Kısa-kısa haber-yorum

36 Offshore belgeleri, hırsızlık,
yolsuzluk düzeninin aynasıdır
ve sadece buz dağının
küçücük bir parçasıdır.
Emperyalizm tekellere
cennet, halka cehennemdir!

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençliğin örgütlü gücü Dev-
Genç’liler olduğu sürece AKP
faşizmi gençliği teslim
alamaz!

13 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Bugün halen
Suriye’de kendini
emperyalizme kullandıran,
emperyalizmin işbirlikçi
ordusu haline gelen Kürt
milliyetçilerini bekleyen son
da farklı olmayacaktır

18 Halkın olduğu, zulmün
vurduğu her yerdeydi, çünkü
halkın çocuğuydu ve halkın
avukatıydı

20 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcinin düşünceleri
kişiliğidir. Kişiliği
düşünceleridir

21 Kamu Emekçileri Cephesi:
Faşizmin halkı teslim alma
saldırısını boşa çıkaran Yüksel
Direnişi’dir. Yüksel’de 1 yıl,
365 gün, 52 hafta...

23 Zehirde Şifa Kahpede Vefa
Yoktur: İşbirlikçilik can

4 Emperyalizm emretti: “İnancınızı
gömeceksiniz!” Cevap
veriyoruz: Emperyalizmi tarihe
gömeceğiz! Bu savaşı da
kazanacağız! Çünkü halkız ve
haklıyız! Yeni bir dünya için
yola çıktık ve o dünyayı
kuracağız!

YENİ BİR DÜNYA
KURACAĞIZ! 

38 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük!

39 Biz Diyoruz ki: Emperyalizm değil,

direnen halklar kazanacaktır

40 Yeni İnsan: Programlı insan

41 Halkın Sanatçıları: Eğitimle

yeşerir

42 Faşizm, Grup Yorum’dan korkuyor!

Çünkü Grup Yorum halktır,
susturulamaz!

43 Sorunlar-Çözümler

44 Halkın Hukuk Bürosu: TBB

Başkanı Metin Feyzioğlu AKP’yle
neyin pazarlığını yaptığını, neyin
karşılığında 100 bin avukatı
sattığını açıklamalıdır! İstanbul
Barosu bu sessizliğin nedenini
açıklamalıdır; şimdi değilse ne
zaman ses çıkaracaklar!

47 Kökleri halkın içinde 30 yıllık bir

gelenek: HHB 8. bölüm

51 1900’lerden 2000’lere  Kurtuluş
Savaşımız: Geri çekilmek değil,
savaşmaktır vatanseverlik

53 Avrupa’daki Biz: Yeni yıla yeni

umutlarla, yeni yıla Halk Meclisleri
çatısı altında; uyuşturucu, alkol ve
kumarla mücadele ile giriyoruz

54 Avrupa’da Yürüyüş

56 Yitirdiklerimiz

58 Haberler

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



SOSYALİZM ÖLDÜ
DEDİLER:

SOSYALİZMİN KIZIL BAY-
RAĞINI YÜKSEKLERDE DAL-
GALANDIRDIK...

TARİHİN SONU DEDİLER:
KANIMIZLA TARİH YAZ-

MAYA DEVAM ETTİK...
ELVEDA PROLETARYA DE-

DİLER:
HALKIZ HAKLIYIZ KAZA-

NACAĞIZ DEDİK...
YENİ DÜNYA DÜZENİ İLAN

ETTİLER:
BİZ TEK YOL DEVRİM TEK

ÇÖZÜM SOSYALİZM DEDİK.
Devrimci harekete yönelik baskınlar, tu-

tuklamalar, sokaklardaki "devrimci avı", ideo-
lojik saldırılar ve karalamalar, tehditler artarak
devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, SÜ-
LEYMAN SOYLU "Kızımın etrafında
DHKP-C'liler çıktı. Neyimi kaybedersem
kaybedeyim, bu örgüt tarihin en acı dönemini
yaşayacak. Oğlumun ve kızımın öldürüleceğini
düşünerek evden çıkıyorum, buna alıştırıyorum
kendimi" diyerek devrimci hareketi tehdit
ediyor. 

Burjuvazi, devrimcilere savaş ilan edeli
çok olmuştur. 

Ve bizim "davetleri  kabulümüzdür" ce-
vabını verişimizin üzerinden de uzun yıllar
geçmiştir. 

Gelmiş geçmiş tüm İçişleri Bakanları,
devrimci hareketi yok etme hedefiyle yatıp
kalkmışlardır. İşkenceleriyle, infazlarıyla,
katliamlarıyla boğazına kadar, kan içine gö-
mülmüş olan Süleyman Soylu, yeni bir şey
söylemiyor.  

1970'den bu yana çok öldük biz. 

Önder yoldaşlarımız katledildi. Savaşçıla-
rımız, taraftarlarımız beşer onar katledildiler.
700'e yakın cenaze kaldırdık. Aynı gün içinde
onlarca şehirde, onlarca kurumumuz basıldı.
Avrupa çapında aynı anda "5 ülkede birden"
operasyonlar yapıldı. Hapishanelerde yoldaş-
larımız diri diri yakıldı. Onlarca yoldaşımız
faşist sistemin kontrgerillası tarafından kaybedildi.
Binlerce yoldaşımız Soysuz'un ve ondan önceki
iktidarların emrindeki işkencecilerin işkence-
lerinden geçti. Hamilelere, çocuklara işkence
yapmaktan bile geri durmadınız. Yoldaşlarımız
denizin ortasına götürülüp bombalarla parçalanıp
sulara gömüldü. Üslerinde tek başına ele ge-
çirdiğiniz yoldaşlarımızı bombalarla, kurşunlarla
paramparça ettiniz. F Tipi hücrelerini işkence-
haneye çevirdiniz. 

Soysuz Süleyman, iyi bak tarihe;  bunlardan
başka yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. En

Bu Savaşı da Kazanacağız! 
Çünkü Biz Halkız ve Haklıyız!

Yeni Bir Dünya İçin Yola Çıktık 

VE O DÜNYAYI 
KURACAĞIZ!

YENİ BİR DÜNYA İÇİN YOLA ÇIKTIK4



fazla bunları tekrarlayabilirsiniz. Ve
bizim cevabımız hiçbir koşulda de-
ğişmez. 

Soysuz Süleyman; Mehmet Ağar-
lara, Sadettin Tantanlara, Hikmet Sami
Türklere sor bizi. 

Neler yapmışlar bize ve biz ne
yapmışız?

Gördüğümüz zulmün hesabı yoktur. 

Ama hiçbir yerde "ellerimizi kal-
dırdığımızı", "beyaz bayrak çektiği-
mizi" görmedi hiçbir halk düşmanı. 

Türkiye halklarının anti-emperya-
list, anti-oligarşik devrimi için yola
çıktığımız günden bu yana, savundu-
ğumuz tek bir kelime değişmemiştir. 

Devrim iddiamızdan, sosyalizm
hedefimizden ve bu iddiayı gerçek-
leştirmek için halk kurtuluş savaşından
bir an bile vazgeçmedik. Bir an bile
tereddüt etmedik. 

Soysuzlar gelir geçer; biz kalırız.
Bu tarihin kanıtladığıdır. 

Ve gün gelecek, emperyalist efen-
dileriyle birlikte, tüm işbirlikçiler ve
tüm halk düşmanı yöneticilerin iktidarı
yıkılacak, tüm soysuzlar, halka hesap
vereceklerdir. Hiçbir güç, tarihin bu
akışını değiştiremeyecektir. 

1- DEVRİMCİ
HAREKETİ YOK
ETMEK,
EMPERYALİZMİN VE
OLİGARŞİNİN 17
YILDIR
YÜRÜRLÜKTEKİ
PLANIDIR

Devrimci hareketi bitirme
amacıyla yapılan 19 Aralık Kat-
liamı’nın siyasi-askeri sorum-
lularının aşağıdaki açıklamalarını
hatırlamak, bu planı tüm açık-
lığıyla görmek için yeterlidir: 

"Operasyon, solu ulusalcı
kanada getirmek için yapıldı,
DHKP-C’ye karşı yapıldı.”

(Bayrampaşa Dış Güvenlik Komutanı
Binbaşı Zeki Bingöl)

"Devlet otoritesi tesis edilmiştir.”
(Başbakan Bülent Ecevit)

"Asıl amaç ölüm oruçlarını bitirmek
değil, onun yanında devletin otoritesini
sağlamaktır.” (İçişleri Bakanı Sadettin
Tantan)

"Bu proje yapılacak. Biz bu ülkede
bir düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz
bu düşünceyi ne pahasına olursa olsun
ortadan kaldıracağız.” (Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun)

"Ölüm orucundakileri örgütün elin-
den ve ölümden kurtarmak için bugün
hapishanelere müdahale ettik” (Adalet
Bakanı Hikmet Sami Türk)

"F tipi uygulamasıyla terör ülke
gündeminden çıkarılacaktır” (İçişleri
Bakanlığı ve Jandarma Komutanlı-
ğı’nın brifinginde konuşan Kurmay
Albay Ali Aydın)

Her şey çok açıktı. F Tipi hapisha-
neler, "Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm"
politikası doğrultusunda "siyasi izolas-
yonla" devrimcileri tecrit etmek için
yapılmıştı. Devrimcilerin buna diren-
mesine, ABD ve AB emperyalizminin
ve oligarşinin cevabı, katliam oldu. 

Katliamcılar görüldüğü gibi, amaç-

larını gizlemediler. Devrimci hareketi,
devrimci düşünceyi, devrimciliği yok
etmek istiyorlardı. 

Sonuç?

Bugün bu satırları yazabiliyor ol-
mamızdır. 

Sonuç, hala "tek yol devrim, tek
çözüm sosyalizm" diye haykırıyor ol-
mamızdadır. 

Sonuç, o günden bu yana da dev-
rimin silahlarının ve sloganlarının sus-
mamasındadır.   

19 Aralık Katliamı’na tam destek
veren Amerikan emperyalizmi, 2013
yılında devrimci hareket hakkında 700
sayfalık bir rapor hazırladı. 2013 her-
hangi bir yıl değildi. Dünyada birçok
ülke ve örgüt, Amerikan imparatorlu-
ğunun hakimiyeti önünde açıkça veya
dolaylı biçimlerde diz çökerken, bir
halk kurtuluş savaşçısı, Türkiye'nin
başkentinde, ABD Büyükelçiliği’ne
karşı feda eylemi yapıyordu.  

Amerikan yetkililerinin yayınla-
dıkları rapor çerçevesinde söyledikleri
şunlardı: 

"DHKPC'liler biraz kendilerine
geldiler, hemen bize yöneldiler. Bu
kötü örnek olacak, herkes cüretlenecek.
Herkes bize başkaldıracak... Buna izin
vermeyeceğiz. İşimizin kolay olma-
dığını da biliyoruz ama ezeceğiz onları.
Yaşam hakkı tanımayacağız. (...) yedi
sene direniş mi olur, yedi sene hapi-
sanelerde direndiler. Bu biraz zor ola-
cak ama bitireceğiz onları..."

Başta aktardığımız sözlerin aynı-
sıdır. 

2- EMPERYALİZMLE
SAVAŞTA "ARA YOL"
YOKTUR! YA YOK
OLACAĞIZ, YA YOK
EDECEĞİZ!

Emperyalizm, 1990'lardan itibaren,
emperyalizmin "yeni dünya düzeni"
adını verdiği tam egemenlik politika-

19 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 41

5VE O DÜNYAYI KURACAĞIZ!

Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



sına karşı çıkan, sistem açısından sorun
yaratan tüm ülkeleri ve örgütleri "hedef"
haline getirdi. "Terör örgütü" listeleri,
"teröre destek veren ülkeler" listeleri
yayınlayarak, bunlara yönelik her türlü
askeri saldırı ve komployu meşrulaş-
tırmaya çalıştı. 

Çeşitli ülkeler ve örgütler, adlarını
değiştirerek, tarihsel simgelerinden
vazgeçerek, emperyalist tekellere top-
raklarını açarak bu saldırı dalgasından
kurtulmaya çalıştılar. 

Fakat bu mümkün değildi. 

Hiçbir gerileme, hiçbir yumuşama,
hiçbir "diyalog" ve "ılımlılık" gösterisi,
emperyalistler ve işbirlikçi faşist dik-
tatörlükler tarafından yeterli görülmedi.
Onlar hep daha fazlasını istediler. 

Emperyalizmin hedefindeki küçük
burjuva milliyetçi örgüt ve ülkelerin
yanıldıkları nokta, "emperyalizmle uz-
laşarak varlıklarını ve iktidarlarını de-
vam ettirebileceklerini" düşünmeleriydi. 

Saddam'dan Kaddafi'ye birçok ülke
yöneticisi, PKK'den ETA'ya, FARC'a
kadar birçok örgüt, bu yanılgının bedelini
en ağır biçimde ödediler.

Saddam darağacında katledildi,
Kaddafi linç edildi. ETA ve FARC
yok oldular, PKK emperyalizmin kara
ordusu haline geldi. 

Küçük burjuva yönetimler için se-
çenekler belliydi: "Ya teslim olacak,
ya devrilecek-katledilecek, ya da em-
peryalizme karşı açıkça savaşacaklar"dı. 

Tüm bu yaşananlardan sonra çok
açıktır ki, hiçbir iktidar, hiçbir siyasi
hareket, iki arada bir derede kalarak
varlığını sürdüremez. 

Emperyalizmin "hizaya getirmek"
istediği ülkelerden biri Libya idi. Ame-
rikan emperyalizmi, 1986'da Libya'ya
saldırdı, havadan yapılan bombardımanla
binlerce Libyalı katledildi. Kaddafi,
Amerikan emperyalizminin saldırısından
sonra Avrupa emperyalizmine yanaşarak,
İtalyan, Fransız emperyalizmine Libya
pazarını açarak, emperyalizmin üniver-
sitelerine yüklü miktarlarda bağışlar ya-
parak var olmaya çalıştı. Ama yukarıda
belirtildiği gibi, ara yol yoktu. Emper-
yalizmi kandıramazsınız, ya emperya-
lizme karşı savaşırsınız, ya teslim olur
veya katledilirsiniz. 

Bugün benzer bir durumu, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaşı-
yor, İsrail'le, emperyalizmle her türlü
uzlaşmaya razı oldu Abbas. Fakat em-
peryalistler, yine de Abbas'ı tasfiye
etmek istiyorlar. 

Emperyalizmle, oligarşik diktatör-
lüklerle ara yol bulmaya çalışan tüm
küçük burjuva milliyetçileri bekleyen
budur. 

Hiçbir boş hayalimiz yoktur. Tari-
himiz boyunca olmamıştır. Tek hede-
fimiz, bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye'dir. Onu gerçekleştirmek
için de, ne AB'ye ne herhangi bir
düzen partisine, ne de bir başka güce
güveniriz; güvendiğimiz tek güç, hal-
kımız ve Türkiye halklarının anti-em-
peryalist, anti-oligarşik kurtuluş partisi
ve cephesidir. 

Sınıflar savaşının bugünkü baş çe-
lişkisi, emperyalizmle halklar arasın-
daki çelişkidir; savaşın sonucuna dair
sadece iki ihtimal var: Ya emperyalizm
bizi yok edecek, ya biz emperyalizmi
bu topraklardan kovacağız. 

Birinci ihtimali gerçekleştirmek
için bugüne kadar ellerinden gelen
her şeyi denediler ve başaramadılar.
Ama biz kararlılıkla devrim yolunda
yürüyoruz. Tarih, ikinci ihtimalin ger-
çekleştiğini yazacak. Dünya, 1917'de
Rusya'da, 1949'da Çin'de, 1959'da Kü-
ba'da yaşadığı sarsıntıların bir benzerini
Anadolu'da yaşayacak.   

3- "YOK ETME"
SAVAŞININ BAŞLANGICI,
70'LERE UZANIR
1970'LERİN BAŞIYDI
EMPERYALİZM
EMRETTİ: 
"YA TESLİM
OLACAKSINIZ, YA
ÖLECEKSİNİZ!" 

Bugün karşı karşıya olduğumuz
saldırılar, yeni başlamış değildir. Bu
saldırılar, birçok aşamadan geçip bu-
güne kadar gelen savaşın bir devamıdır.
Savaş, her dönem farklı biçimler al-
mıştır. Fakat özü aynıdır. 

Her seferinde bize, düşüncelerimizle
ölüm arasında bir tercih dayatılmıştır. 

1960'ların sonu, 70'lerin başı, dün-
yanın hemen her yerinde ulusal ve
sosyal kurtuluş savaşları yükselmek-
tedir. Amerikan emperyalizmi, birçok
ülkede tezgahladığı faşist cuntalar ara-
cılığıyla, devrimcilerin karşısına bu
dayatmayla çıktı. Kimi teslim oldu,
kimi öldü. 

Bu dayatmanın tarihsel alanlarından
biri Kızıldere idi. Kızıldere'de THKP-
C önder ve savaşçıları, Amerikan uşak-
larının megafondan haykırdığı dayat-
maya, şu tarihsel cevabı verdiler: "BİZ
BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖL-
MEYE GELDİK." Öldüler. Fakat
yenilmediler. 

1980'lerde emperyalizm emretti:
Halkı teslim almalıyız. Halkı teslim
almak için de önce solu teslim alma-
lıyız. Hapishanelerde teslim alma po-
litikaları uygulamaya konuldu. Hapis-
haneleri teslim almak, dışarıyı teslim
almaktı. 

Biz teslim olmadık; ölüm oruçlarıyla
cevap verdik emperyalizme.

1990'ların başı, emperyalizm çok
cüretliydi. Sosyalist sistemi yıkmış,Yürüyüş
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Akıllı solculuk, son olarak
"ya düşünce değişikliği ya
ölüm" saldırısı karşısındaki
tavrıyla, direnenleri yalnız bı-
rakıp ideolojik olarak da dire-
nişin karşısına çıkarak, en bü-
yük, en tarihsel savruluşunu
yaşadı. 

Akıllı solculuğun yanıldığı
nokta şudur; emperyalizmin
ve faşizmin, aslında onlara da
tahammülü yoktur. Onlar sa-
dece devrimciler karşısında
"tercih" edilirler. Ama akıllı
solcular da ilk fırsatta yok edi-
lecekler arasındadırlar.  Bugün
ise durum şudur: Reformist
sol, düşmanın saldırısına gerek
kalmadan kendini YOK ET-
MEKTEDİR. Mücadele etme-
yenler, direnmeyenler, yok hük-
mündedir. 



yeni dünya düzenini ilan etmiş ve
herkesin kendisine biat etmesini isti-
yordu. 

Emperyalizm emretti: Herkes teslim
olacak.

Biz cevap verdik: Bayrağımız ül-
kenin dört bir yanında dalgalanacak!

Emperyalizm devam ettirdi saldı-
rısını, emretti: Kimse direnmeyecek!

Biz halklara çağrı yaptık: Daha
hızlı koşmalıyız. Devrimcilere "cesaret,
daha fazla cesaret" yolunu gösterdik.
Emperyalizme, halk düşmanlarına dar-
be üstüne darbe vurduğumuz bir Atılım
Süreci’ni hayata geçirdik. 

Emperyalizm emretti: Umut yok
edilecek. Biz, kuşatmalarda umudun
adını duvarlara kanımızla yazdık.

== SINIFSIZ SÖMÜRÜMÜZ
BİR DÜNYA, BAĞIMSIZ DEMO-
KRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYO-
RUZ! SAVAŞARAK KAZANACA-
ĞIZ!

4- 2000'LERDEYİZ:
KIZILDERE'DEKİ
CEVABIMIZ, HİÇ
DEĞİŞMEYEN
CEVABIMIZDIR

Emperyalizm vazgeçmedi. Saldı-
rıya, yeni kuşatmalarla, yeni yöntem-
lerle devam etti. Doğal olan da budur.
Sınıflar mücadelesi, ancak bir tarafın
diğer tarafı yenmesiyle sona erip başka
bir aşamaya geçer. 

Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi,
Kızıldere'de Mahirler'e söylediklerini,
1989'da NATO'da yeni bir karara dön-
üştürdüler: "Ya düşünce değişikliği
ya ölüm" diye formüle ettiler bu kararı. 

Aceleleri vardı üstelik; bir an önce,
düşünce değişikliği sağlanmalıydı. 

Neden?

Çünkü, sosyalist sistemin yıkılma-
sıyla birlikte, emperyalist kapitalizm,
dünyanın her köşesinde, emperyalist
ülkelerde de, yeni-sömürgelerde de,

Afrika'nın en uzak kıyılarındaki ül-
kelerde de vahşi kapitalizme döndü.
Sömürü, daha korkunç boyutlar ve
biçimler aldı. Haklar gasp edildi. Kör-
fez saldırısıyla birlikte, emperyalizmin
doğrudan açık askeri müdahale ve iş-
galleri başladı. 

Elbette bunun bir sonucu olacaktı. 

Bunun olası sonuçlarından biri,
dünya halklarının kurtuluş mücadele-
lerinin, bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelelerinin yeniden yük-
selmesiydi. 

İşte NATO, telaş içinde, acil olarak,
bu riski ortadan kaldırmak için bu ka-
rarı aldı: "Ya düşünce değişikliği ya
ölüm!"

Tehlike, gelirse, devrimcilerden,
sosyalistlerden, Marksist-Leninistler-
den gelirdi. Dünya halklarını emper-
yalizme karşı savaştıracak ve ayak-
landıracak yalnızca onlar vardı çünkü. 

Yıl 2000; NATO'nun kararı, ülke-
mizde F Tipi hapishane dayatmasıyla
yürürlüğe konuldu. 

Devrimcilere "düşünce değişikli-
ğini" dayatmak için Türkiye tarihinin
en büyük hapishane katliamı yapıldı.
Devrimciler, sadece Marksist-Leni-
nistler, tam olarak direndiler. 7 yıl,
21. yüzyılın en şiddetli sınıf çatışması

sürdü ülkemizde. 122 şehit verdik. 

Düşüncelerimizle yaşamaya devam
ettik. 

Bizi yok edemediler. 

İdeolojimizi yok edemediler. 

İdeoloji karargahtı. Karargahımız
sağlamdı. 

Türkiye'de ve dünyada, yüzlerce
örgüt savrulup giderken, biz aynı ka-
rarlılıkla devrimi, sosyalizmi savun-
maya devam ettik. 

Tarihin o en kritik anlarında, Ma-
hir'in Kızıldere'deki cevabını tekrar-
lamaya devam ettik. 

== DEVRİMCİLER ÖLÜR,
DEVRİMLER BİTMEZ SÜRER!

5- DEVRİMİN VE
DEVRİMCİLİĞİN
TASFİYESİNİN ÖNÜNDE
BARİKAT OLDUK

1990'ların başındaki karşı-devrim-
ler, komplolar karşısında, tarihe net
olarak yazıldı ki, sosyalizmi tered-
dütsüz savunan biz varız. 

Devrim iddiasını ve halk kurtuluş
savaşını kararlılıkla sürdüren biz varız. 

"Sosyalizm öldü" denildiğinde,
sosyalizmin kızıl bayrağını yükseklerde
dalgalandıran bizdik. "Elveda prole-
tarya" teorilerine karşı "halkız haklıyız
kazanacağız" manifestosunu yazdık.

"Tarihin sonu" dediler, kanımızla
tarih yazmaya devam ettik.

"Ya düşünce değişikliği ya ölüm"
dayatmasında, ölümün dışında bir
"üçüncü yol" daha var görünüyordu:
AKILLI SOLCU olmak. 

2000'lerde emperyalizm bunu or-
taya sürdü. 

Peki, akıllı solculuk neydi? Ger-
çekten yok etmenin veya yok olmanın
dışında var olmanın üçüncü bir yolu
muydu?

Akıllı solculuk, iktidar iddiasından
vazgeçiştir. (İktidar iddiasından vaz-

Emperyalizm bir insa-
nın beynini, yüreğini fet-
hettiğinde artık ona iste-
diği şekli verebilir. Latin
Amerika solunun yaşadığı
budur. Ülkemizdeki re-
formist, oportünist solun,
Kürt milliyetçiliğinin ya-
şadığı budur. Onlar artık,
kendi iradeleriyle değil,
burjuvazinin iradesiyle
ve ideolojisiyle hareket
ediyorlar. 
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geçin de nasıl solculuk oynarsanız oy-
nayın.)

Akıllı solculuk, sosyalizmden,
Marksizm-Leninizm’den vazgeçip,
burjuva ideolojisine tabi olmaktır.
(Sosyalizm demeyeceksiniz, kapita-
lizmin iyileştirilmesini talep etmenin
ötesine geçmeyeceksiniz; o zaman so-
run yok.)

Akıllı solculuk, alternatif olmaktan
vazgeçiştir. (Kapitalizmin karşısına
hiçbir alanda hiçbir alternatif çıkar-
mayacaksınız. "Alternatif" görünümü
altında, burjuvazinin kültürünü yaşa-
yacaksınız.)

Akıllı solculuk, esas olarak solu
terk ediştir. Akıllı solculukta, tarihsel
ve ideolojik olarak sol yoktur aslında.
Tersine düzenle uzlaşma vardır. 

Akıllı solculuğun hakim kılınması
demek, halkların UMUDUNUN YOK
EDİLMESİ demektir. 

Bunu kabul etmedik. Buna izin
vermedik. 

Büyük bedeller ödedik. Bıkmayan,
yılmayan bir ideolojik savaş yürüttük;
Devrimin ve devrimciliğin tasfiyesinin
önünde barikat olduk.

Bu barikat, tarihsel bir barikattır.
Bu barikatta yüzlerce şehidimiz var.
Bu barikatta, binlerce tutsağımızın
kanı var. Bu barikatta, gecesini gün-
düzüne katan, hayatın her alanında
devrim ve sosyalizmi savunan, kuşat-
malarda direnen, yalnız bırakıldığında
"sonuna, sonuncumuza kadar direne-
ceğiz" diyebilen Anadolu'nun halk
kurtuluş savaşçıları var. Bu barikatta
Mahirler var, Dayı var, Sabolar var... 

Bu barikatı hep güçlendirmeye de-
vam ettik. Çünkü bir an bile tereddüt
etmek, bir an bile barikatı güçlendir-
memek, barikatın yıkılmasıyla sonuç-
lanabilirdi. Bu barikatta İdiller var,
Berdanlar var, Gülsümanlar, Berkan
Abataylar, Hüseyin Çukurluözler var,
Kemal Askeriler, Erhan Yılmazlar
var... 

Barikatımız, dünya halkları adına
örülmüş bir barikattır. Enginler, Ber-
kinler var. Herkes silah bırakırken hal-
kın adaletinin temsilcisi olan Elifler,
Şafaklar var, bombalanmış sığınıklar-
dan silahlarını çıkarıp savaşan Oğuzlar,

Leylalar var. 

Hala aşılamaması bundandır. 

Bundan sonra da aşılamayacak bu
barikat. 

Akıllı solculuk, bu topraklarda ege-
men olamayacak. 

Akıllı solculuk; çürümüş solculuk-
tur. 

Çürüyüp toprağa gömülecektir ve
gömülmektedir.

Şimdi burada yine yukarıda aktar-
dığımız Zeki Bingöl'ün sözlerine dö-
nebiliriz. Bingöl diyordu ki;"Operas-
yon, solu ulusalcı kanada getirmek
için yapıldı ve DHKP-C’ye karşı ya-
pıldı.” 

Evet, "ulusalcı kanat" dışındaki
tüm güçleri tasfiye etmeyi amaçlayan
bir plandan sözediliyor burada. Peki
"ulusalcı kanat" dedikleri kimdir? 

"Ulusalcı kanat" dedikleri, karşı-
devrimci Aydınlık çizgisidir. Emper-
yalizme karşı gibi görünen, "Avras-
yacılık" adı altında, çeşitli emperyalist
güçlere yedeklenen, fakat halklara
karşı her türlü baskıya, teröre destek
veren, bu noktada AKP faşizmini bile
destekleyebilen bir "solculuk"tur. İh-
tilalci solu, arkasından düzeniçileşmiş
solu da yok ederek, ortada bırakmak
istedikleri tek muhaliflik budur. 

Kürt halkına karşı her türlü katlia-
mın destekçisidirler. "Terör" demago-
jisiyle, devrimcilere yönelik tüm ope-
rasyonların destekçisidirler. Aydınlık
gazetesinin sayfalarından bu karşı-
devrimci çizgiyi her gün görebilirsiniz.
Onlardan biri olan Ankara Barosu
Başkanı Metin Feyzioğlu, Nuriye ve
Semih'in direnişi karşısında neden bir
şey yapmadığını soranlara   bakın ne

diyor: "Kimse benden Nuriye ile Semih'i
evlat edinecek bir sempati içinde ol-
mamı beklemesin." (16 Kasım 2017,
tr.sputniknews)  Nuriye Semih'e sahip
çıkmıyor, peki tutuklanan avukatlara
sahip çıkıyor mu? Ona da hayır; çünkü
işin içinde "terör" demagojisi vardır
ve "terör" demagojisi, halkın mahkum
edilmek istendiği bu "ulusalcılığın"
faşizmle özdeşleştiği yerdir. 

Devrimci hareketin ve devrimcilerin
varlığı, işte bu yüzden emperyalistler
ve faşizm için bu kadar kabul edile-
mezdir. Çünkü onların tüm oyunlarını
bozuyoruz; sınıflar mücadelesi arena-
sını, ne akıllı solculuğa, ne ulusalcılara,
ne tasfiyecilere bırakmıyoruz. 

== EMPERYALİZMİN VARLI-
ĞI SOSYALİZMİN ZORUNLULU-
ĞUDUR.

YA SOSYALİZM UĞRUNA SA-
VAŞACAĞIZ, YA KAPİTALİZMİN
BATAKLIĞINDA BOĞULACA-
ĞIZ!

6- EMPERYALİSTLERİN
VE İŞBİRLİKÇİ
İKTİDARLARIN,
DEVRİMSİZ VE
SOSYALİZMSİZ DÜNYA
HAYALİ ÇÖKMÜŞTÜR! 

Emperyalistler ve işbirlikçileri,
1990 başlarından itibaren devrimcilerin
ve sosyalizm düşüncesinin yeryüzün-
den silineceği bir dünya hayal ettiler. 

Bunu gerçekleştirmek için, bildikleri
tüm baskı ve zulüm yöntemlerini, tüm
ideolojik kuşatma yöntemlerini uygu-
ladılar. 

Solun birçok kesimi üzerinde belli

Yürüyüş
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ölçülerde başarılı da oldular. Fakat;
hayalini kurdukları dünya, bir an bile
gerçek olmadı. 

Çünkü biz hep vardık, hep savaşı-
yorduk. Kuşatmalar altında sosyalizmin
orak çekiçli bayrağını dalgalandırdık.
İnfazlar, kayıplar altında devrim id-
diamızı sürdürdük. "Ya düşünce de-
ğişikliği ya ölüm" tercihi dayatıldı-
ğında, düşüncelerimizi yaşatmak için
tereddütsüz öldük. Halkların tarihinin
gördüğü en uzun süreli  direnişlerden
birini hayata geçirdik. 

Devrimciler 122 kez öldü, devrim
yürüyüşümüz sürdü. 

Betona gömülmek istenen, devrim
iddiamız, sosyalizm hayallerimizdi.
Gömdürmedik. 

Özallar, Demireller, Mehmet Ağar-
lar'dan sonra, Abdullah Güller, Tayyip
Erdoğanlar, Süleyman Soylular da
aynı şaşkınlığı yaşadı; nasıl oluyor
da, "herkes" devrimden, sosyalizmden
vazgeçmişken bunlar hala
aynı şeyleri savunuyorlar-
dı?

Ve nasıl oluyor da, bu
kadar baskıya, tutuklama-
lara rağmen bunlar bitmi-
yordu?

Tüm soruların cevabı,
ideolojimizin gücündedir. 

Cevap, ideolojik yenil-
mezliğimizdedir.

Öldük, katledildik, ku-
rumlarımız basıldı, kapa-
tıldı, hapishanelerde ya-
kıldık, ama yok olmadık. 

Ancak ideolojik olarak yenilenler,
yok olurlar. 

== Devrim iddiamızla,
Sosyalizm inancımızla

DİRENECEĞİZ, SAVAŞACA-
ĞIZ, KAZANACAĞIZ!

7- YIL 2017:
EMPERYALİZM
EMREDİYOR HALA: YA

BOYUN EĞECEKSİNİZ,
YA YOK OLACAKSINIZ. 

İŞBİRLİKÇİ AKP'NİN
YENİ "YOK ETME"
SALDIRISI

Emperyalizmin ve oligarşinin yok
etme saldırısı devam ediyor. 

AKP faşizmi, 15 Temmuz darbesini
gerekçe göstererek ilan ettiği OHAL'i,
bir süredir özellikle devrimcileri yok
etme saldırısına dönüştürmüş bulunu-
yor. 

Bugün devrimcilere karşı tam bir
"tenkil" politikası uygulanmaktadır.
Arapça olan bu kelime, bugün uygu-
lanmakta olan politikayı en iyi ifade
eden kavramlardan biridir:

"Düşman veya zararlı kimseleri
topluca ortadan kaldırma... Herkese
örnek olacak bir ceza verme."

Bugün devrimcilere karşı izlenen

politika, "ortadan kaldırma" politika-
sıdır. 

Devrimcilere uyguladıkları baskı-
larla, verecekleri hapis cezalarıyla, in-
fazlarla, mücadeleye katılabilecek tüm
kesimlere gözdağı verilmektedir. 

Aylardır AKP'nin polisinin Halk
Cephesi'nin kurumlarına yönelik bas-
kın, gözaltı, tutuklama yapmadığı tek
bir gün yoktur. 

Devrimci gençliğin, devrimci sa-
natçıların dernekleri, kültür merkezleri,
onlarca kez AKP'nin polisi tarafından
basıldı. Yoksul gecekondu mahallele-
rine "korsan" saldırılar düzenlendi.
AKP'nin tüm polis teşkilatı, Halk Cep-
helilerin peşinde "devrimci avı" başlattı.
Yüksel'deki direnişe, her gün iki kez
saldırdılar. Direnen kamu emekçilerine,
devrimci avukatlara, devrimci sanat-
çılara, devrimci mühendislere karşı
her türlü karalama, komplo gündeme
getirildi. Süleyman Soylu'nun emrin-
deki polisler, savcılar, faşist zorbalığı
en açık halde uygulayarak yüzlerce
Halk Cepheli’yi gözaltına alıp tutuk-
ladılar.  

Emperyalizm emrediyor hala. Em-
peryalizmin Soysuz köpekleri, em-
peryalizmin emriyle saldırıyorlar ve
devrimciliği yok etmek istiyorlar. 

Cevabımız değişmiyor: Tek Yol
Devrim, Tek Çözüm Sosyalizm.

Ve ekliyoruz:
Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş. 

İddiasını, iktidar
bilincini ve sosya-
lizm inancını yiti-
renler, cesaretlerini
de kaybederler. Cü-
retle savaşmaya de-
vam ediyoruz. 

Bizi yenilmez ve
ölümsüz kılan id-
diamız ve hedefi-
mizdir...

Emperyalizm bir
insanın beynini, yüreğini fethettiğinde
artık ona istediği şekli verebilir. Latin
Amerika solunun yaşadığı budur. Ül-
kemizdeki reformist, oportünist solun,
Kürt milliyetçiliğinin yaşadığı budur.
Onlar artık, kendi iradeleriyle değil,
burjuvazinin iradesiyle ve ideolojisiyle
hareket ediyorlar. 

Fakat emperyalizmin ve işbirlik-
çilerinin gündemini belirleyen; teslim
olanlar değil, emperyalizme karşı di-
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renmeye devam edenler, devrim id-
diasını sürdüren ve sosyalizmi savun-
maya devam edenlerdir. 

Sınıflar mücadelesi dünyanın her
köşesinde ve dünyanın Türkiyesi’nde
tüm şiddetiyle, keskinliğiyle sürüyor. 

Bizi yok etmek için emperyalizmin
de desteğini alarak bir kez daha sal-
dırıya geçti AKP faşizmi. 

Emperyalizm ve faşizm diyor ki; 

Böyle bir solculuk olmayacak!

Böyle bir avukatlık olmayacak!

Avukat olacaksan, Metin Feyzioğlu
gibi olacaksın. 

Böyle bir mühendislik olmayacak!

Mühendis olacaksan, halk için bir
şey yapmayacaksın, Ali Ağaoğlu gi-
bilerin yanında çalışıp, halkı aldat-
manın, doğayı katletmenin mühendisi
olacaksın. 

Böyle bir sanatçı olmayacak!

Sanatçı olacaksan, Yavuz Bingöl
gibi saray soytarısı ve de ayrıca ku-
marbaz  olacaksın. 

Böyle bir memur olmayacak!

Nuriye Semih gibi direnmeyecek-
sin. Susup yerine oturacaksın. Memur
konfederasyonu da olsa susup seyre-
deceksin, o konfedarasyonun başkanı
zat,  önce devletin akil adamı olacak,
sonra soluğu Yunanistan’da mülteci
kampında alacak. 

Böyle bir işçi olmayacak!

Türkan Albayraklar, Oya Baydaklar
gibi direnmeyeceksin, “işimi patro-
numu seviyorum” deyip her haksızlığa
boyun eğeceksin.  

Böyle bir dernek olmayacak! 

Dernek olacaksanız, kuşlarla bö-
ceklerle uğraşacaksınız; halkın hak-

larıyla değil. Devlet kapınıza
mühür vurduğunda uslu uslu
devletin kararına uyacaksınız. 

Yani; 

bağımsızlığı,

demokrasiyi,

sosyalizmi savunmaya-
caksınız.

Yani, 

DİRENMEYECEKSİ-
NİZ!

Yani, 

ABD'yle işbirliği yapacaksınız.
AKP'yle "mutabakat" imzalayacaksı-
nız. En önemlisi direnmeyeceksiniz.
Meydanlara çıkmayacaksınız. Hatta
basın açıklaması bile yapmayacaksınız.
"Yazılı açıklamalarla" yetineceksiniz.
Solculuğu ancak bizim çizdiğimiz
alanlar içinde oynayacaksınız. 

Reformist, oportünist, 

düzen içi solculuk, 

bürokrat, uzlaşmacı sendikacılık, 

12 Eylül 1980 cuntasından bu yana,
sağa savrula savrula, bugünkü tesli-
miyet ve tasfiye noktasına gelmiştir. 

Akıllı solculuk, son olarak "ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm" saldırısı
karşısındaki tavrıyla, direnenleri yalnız
bırakıp ideolojik olarak da direnişin
karşısına çıkarak, en büyük, en tarihsel
savruluşunu yaşadı. 

Akıllı solculuğun yanıldığı nokta
şudur; emperyalizmin ve faşizmin,
aslında onlara da tahammülü yoktur.
Onlar sadece devrimciler karşısında
"tercih" edilirler; ama akıllı solcular
da ilk fırsatta yok edilecekler arasın-
dadırlar.  Bugün ise durum şudur: Re-
formist sol, düşmanın saldırısına gerek
kalmadan kendini YOK ETMEKTE-
DİR. Mücadele etmeyenler, direnme-
yenler, yok hükmündedir. 

Artık ülkemizde, egemen sınıflar
için bir "tehdit" ve "tehlike" oluştur-
mayan bir sol vardır: 

Halk Cephesi hariç. Halk Cephe-
si’ni tasfiye etmek, devrimciliği tasfiye
etmektir. Esas ideolojik, politik amaç
da zaten budur. 

Emperyalistler ve işbirlikçiler diyor
ki: 

YA DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ,
YA ÖLÜM!

Diyoruz ki: 

YA DÜŞÜNCELERİMİZLE YA-
ŞAYACAĞIZ,

YA ÖLECEĞİZ!

Düşünceler, ancak uğrunda ölünürse
yaşar;  düşüncelerimizin yaşaması için
gerektiğinde öldük ve ölmeye devam
edeceğiz. Devrimciliğin yok edilmesine
izin VERMEDİK VERMEYECEĞİZ.

== BEDREDDİN'DEN MA-
HİR'E, GAZİ'DEN, HAZİRAN
AYAKLANMASI'NDAN ANADO-
LU İHTİLALİ’NE BİZ VARIZ,
BİZİ TESLİM ALAMAYACAKSI-
NIZ!

8- EMPERYALİSTLER
VE AKP, NEDEN BİZE
SALDIRIYOR? 

Bu saldırının nedenleri, yakın ta-
rihin özetidir:

Saldırının içteki nedenleri:

Çünkü; 

AKP, OHAL'le her şeyi ezdi geçti;
ancak devrimci hareketi ezip geçemedi. 

Hayatın her alanındaki devrimci
örgütlenmeleri ezip geçemedi. 

Hapishanelerdeki Özgür Tutsakları
ezip geçemedi. 

Nuriye, Semih direnişini ezip ge-
çemedi. 

Devrimcilerin varlığı ve örgütlü
bir güç olmaları, 

AKP iktidarı için politik, askeri
ve ideolojik bir tehdittir.  

AKP, iktidarının ilk yıllarında "açı-
lım" manevralarıyla reformist solun
tamamını, demokratik kurumları, Kürt
milliyetçi hareketi kendi politikalarına
yedeklemiş; bir tek devrimcileri ye-
dekleyememiştir. 

AKP iktidarı döneminde, reformist
oportünist solun tamamı, Kürt milliyetçi
hareketine yedeklenip "barış", "ateşkes"
politikalarını savunurken, sadece dev-
rimciler buna ortak olmamıştır. 

- AKP'nin açılım manevralarının
karşısında devrimciler vardı. 

- AKP'nin AB'cilik manevralarına
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ortak olmayan sadece devrimcilerdi. 

- AKP'nin hapishanelerde teslim
alamadığı esas güç, Özgür Tutsaklardır
ve Büyük Direniş'in iradesi karşısında
ilk ciddi yenilgisini yaşamıştır. 

- Dolmabahçe Sarayı, aynı dönemde
bir yandan "Dolmabahçe mutabakatı"yla
AKP'ye teslimiyetin simgesi olurken,
saraya sıkılan kurşunlar da devrimcilerin
devrim iddiasından vazgeçmeyeceğini
simgeliyordu. 

- AKP'nin "kentsel dönüşüm" adını
verdiği yağma ve talan politikasını
durdurabilen sadece devrimciler ol-
muştur. 

- AKP'nin infaz ve katliamları kar-
şısında, AKP'ye geri adım attıran sa-
dece Halk Cepheliler’in mücadelesi
olmuştur. Engin Çeber'in, Dilek Do-
ğan'ın katillerini açıklamak, ceza ver-
mek zorunda kalmıştır. 

- AKP, Halk Cephesi'nin 269 günlük
mücadelesinin sonucunda Berkin El-
van'ın cenaze töreninde 3 milyon ki-
şinin yürümesinin kabusunu yaşamıştır. 

- AKP, halkın adaletini gerçekleş-
tirme doğrultusundaki silahlı eylemleri
engelleyememiştir.  

- AKP, "Bağımsız Türkiye" kon-
serlerinde, halkı teslim alamadığını
ve alamayacağını görmüştür. 

Kısacası; 

AKP'nin geri adım atmak zorunda
kaldığı,  teşhir olduğu ne kadar gelişme
varsa, orada karşısındaki güç, Halk
Cephesi'dir. 

Bütün bunlar, AKP'nin saldırısının
nedenleridir, ancak yine bunların hiç-
biri, AKP'nin saldırılarını meşru kılmaz. 

AKP'nin saldırıları, faşist saldırı-
lardır, haklı ve meşru değildir. 

Emperyalist saldırı ise, sadece Tür-
kiye'yle sınırlı olmayıp, DÜNYA
HALKLARINI TESLİM ALMA SAL-
DIRISIDIR.

Sorun, sadece devrimcilerin ön-
derliğindeki dernekleri kapatmak de-

ğildir. Sorun sadece devrimci müca-
delede yer alan avukatları, sanatçıları
susturmak değildir. Sorun birkaç ge-
cekondu mahallesinin tasfiyesi değildir.  

Tıpkı 19 Aralık 2000 Katliamı’nda,
sorunun tutsakları hücrelere kapatmakla
sınırlı olmadığı gibi...

Biz, dünyada ve ülkemizde solun
büyük kısmının emperyalizmin ege-
menliğine boyun eğdiği, 

devrim iddiasından vazgeçtiği, 

bağımsızlığın artık mümkün olma-
dığını ilan ettiği,

demokratikleşmeyi emperyalistlere
havale ettiği,

sosyalizme inancını kaybettiği ko-
şullarda;

emperyalizme karşı bağımsızlık,

faşizme karşı demokrasi,

kapitalizme karşı sosyalizm diyen
ve bu uğurda mücadele edeniz.

Biz kimiz?

En olumsuz koşullarda, "hiçbir şey
yapılamaz", 

"ölmeye değmez", "zafer kazanı-
lamaz" denilen koşullarda, 

direnen ve zafer kazananlarız. 

İşte emperyalizmin ve oligarşik
diktatörlüğün yok etmek istediği budur. 

Sorun, emperyalizmin 1980 son-
larından beri sürdürdüğü ideolojik tes-
lim almadır. Devrimcileri tasfiye edip,
halkların beyinlerini teslim almaktır. 

Hatırlayalım:

2000'in Başbakanı Bülent Ecevit,
"Hapishaneler sorununu çözmeden
İMF programını uygulayamayız". de-
mişti. 

Bu sözün anlamı üzerinde düşün-
meliyiz. 

Hapishanedeki tutsaklar, İMF prog-
ramına nasıl engel olabilirlerdi ki?!

Hapishanelerdeki Özgür Tutsaklar,
direnişin, savaşın ön cephesindekilerdir.
Direnen tutsaklar, devrim ve sosya-
lizmin yenilmezliğinin bayraktarları-

dırlar. Onları yenmeden, halkı yene-
mezler. Tarihe bakın; nerede büyük,
kitlesel bir teslimiyet ve tasfiye varsa,
orada hapishanelerde de teslimiyet
vardır. Hapishaneleri direnen bir halk,
yenilmez ve teslim olmaz. 

Emperyalistler ve işbirlikçileri, tes-
lim alma politikalarında ilk olarak ha-
pishanelere saldırırken bu yalın ger-
çekten hareket ederler. 

Cephe geleneği, işte bu sınıflar
mücadelesinin, bu alanında destanlar
yazarak, her dönem teslim alma sal-
dırılarını daha baştan püskürtmüş, hal-
kın umutsuzlaştırılmasına, çaresizleş-
tirilmesine ve teslimiyetine izin ver-
memiştir. 

== HALKIZ, ANADOLU'YUZ,
BAŞEĞMEYENLERİZ

SOSYALİZM ÖLMEZ, HALK
YENİLMEZ!

9- DÜŞMANDAN BİR
ADIM ÖNDEYİZ! 

EMPERYALİZMİN VE
OLİGARŞİK
DİKTATÖRLÜĞÜN
BAŞVURMADIĞI HİÇBİR
YÖNTEM YOKTUR. VE
HİÇBİRİNDE BİZE KARŞI
ZAFER
KAZANAMADILAR!

ABD ve AB emperyalizmi bize
saldırıyor; AKP faşizmi saldırıyor.
Çünkü, teslimiyetçiliğin ve tasfiyeci-
liğin önündeki tek engel biziz. Hep
böyle oldu. 

- 1977-80 dönemindeki sivil faşist
saldırılar, binlerce devrimcinin ve hal-
kın katledildiği büyük bir saldırıydı.
Devrimci hareketin faşist terörün po-
litikalarını bozan saldırılarıyla püs-
kürtüldü.  

- 12 Eylül 1980 faşist cuntasıyla
başlatılan saldırı, teslim alma saldırı-
sıydı. Dışarıda ve hapishanelerdeki
direnişimizle cuntanın teslim alma po-
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litikasını boşa çıkardık. 

- 1990'ların ilk yarısındaki kitle
katliamları, infazlar, kaybetmeler, en
kapsamlı kontrgerilla saldırılarından
biriydi. Halkın direnişiyle ve halkın
devrimci şiddetiyle teslimiyete izin
vermedik. 

- 2000'ler, NATO kararıyla "Ya
Düşünce Değişikliği, Ya Ölüm" sal-
dırısının yürürlüğe konulduğu yıllardı.
Saldırı Türkiye tarihinin en büyük
hapishane katliamıyla başlatıldı. Sal-
dırıya Büyük Direniş'le cevap verdik.
NATO'nun kararını boşa çıkardık.  

- 2010'lar; ABD ve AB emperya-
lizmi, devrimci hareketi "hedef" listesine
koydu. Yöneticilerinin başına ödüller
koydu. İdeolojik olarak kuşatmaya al-
maya çalıştı. Teslimiyet ve tasfiye dal-
gasına devrimci hareketi de katmak
için saldırıyı boyutlandırıyorlar. 

Teslimiyet, uzlaşma ve tasfiyenin
önündeki barikat, yine biziz.  

Bu kez de sonuç farklı olmayacak. 

Bu saldırıyı da püskürtecek, BU
SAVAŞI DA BİZ KAZANACAĞIZ. 

Hiçbir dönem, hiçbir yerde, hiçbir
yönteminizle bizi yenemediniz. 

Son olarak dünya tarihinin, yeryü-
zünün gördüğü en büyük, en uzun
süreli direnişiyle püskürttük saldırıyı.
Orada destanlar yazdık, şimdi de di-
renişlerimizle, kararlılığımızla tarih
yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. 

Dünya ölçeğinde ilkleri yaratan
bir tarihten, gelenekten geliyoruz. 

O büyük çatışmadan zaferle çık-
mış olmanın gücünü taşıyoruz. 

O güçle ve güvenle direniyoruz.

== BEYNİMİZDE İDEOLO-
JİMİZ, 

ELİMİZDE SİLAHIMIZLA;

SAVAŞACAĞIZ KAZANACA-
ĞIZ!

10-TESLİMİYETÇİLİĞİ
VE TASFİYECİLİĞİ
TASFİYE EDECEĞİZ;
TARİHİ DEVRİMCİLER
YAZMAYA DEVAM
EDECEK

Devrimcileri dört duvar arasına,
devrimci düşünceleri tarihe gömmek
istiyorlar. Biz onları gömeceğiz. Sa-

raylarını, saltanatlarını başlarına yıkıp,
emperyalistleri ve işbirlikçilerini
kendi yaptıkları sarayların yıkıntıla-
rına gömeceğiz.

Daha çok can

VERECEĞİZ

Kurtuluşa kadar

SAVAŞACAĞIZ

Sosyalizm ölmedi; 

Biz yeniden

KURACAĞIZ!

Emperyalizm Emrediyor:

“İNANCINIZI  GÖMECEKSİ-
NİZ!”

Cevap Veriyoruz:

EMPERYALİZMİ 
TARİHE GÖMECEĞİZ!

Bu Savaşı da Kazanacağız! 
Çünkü Biz Halkız ve Hak-

lıyız!
Yeni Bir Dünya İçin Yola

Çıktık 
VE O DÜNYAYI KURA-

CAĞIZ!

Katil AKP’nin polisleri İstanbul
Armutlu’da halkın matbaası olan
duvarlara işlenen, halk çocuklarının
silüetlerini ve umudun sloganlarını
silmeye çalışıyor. Konuya ilişkin
Armutlu Halk Cephesi 15 Kasım’da
yazılı açıklama yayınlayarak şu söz-
lere yer verdi;

“Duvarlar ki halkın matbaasıdır,
duvarlar ki halkın düşüncelerini yan-
sıtan bir aynadır, duvarlar ki üzerinde
bir boyadan çok daha fazlasını taşır.
Bir devrimci ölür, ismi duvarlara
nakşedilir, bir halk çocuğu katledilir
adı duvarlara yazılır. Duvarlar, ya-
şamı onuru ile yaşayanlar için, bir
gurur kaynağı, onurunu ve şerefini
satanlar için bir utanç kaynağıdır.
Yeri gelir bir duvar, ekmek ve adalet
mücadelesinin görsel hali olur, yeri
gelir ekmeği için direnenin sesi so-

luğu olur. Bunun için yazılar yazılır
duvarlara, bunun için duvarlardaki
yazılardan korkar zulüm imparator-
luğunun bekçileri.

Bunun için Armutlu’da polis kur-
şunu ile katledilen Dilek Doğan’ın,
çeteler tarafından katledilen Hasan
Ferit’in, polisin gaz bombası ile kat-
ledilen Berkin Elvan’ın, sokak or-
tasında katledilen Yılmaz Öztürk’ün
isimlerinin ve fotoğraflarının olduğu
çizimlerin üzerlerini, alçakça ve
utanmazca karalıyorlar. Ellerinde
uzun namlulu silahlarla bir yazıla-
manın etrafını sarıyor, ayakları tit-
reyerek, aceleyle karalıyorlar. Yine
Okmeydanı’nda Nuriye ve Semih
yazılamalarını karalayıp ‘Devlet Gel-
di’ yazdıkları gibi.

AKP’nin katil polislerine sesle-
niyoruz; korkak ve acizsiniz! Bir

duvar yazısını kapatmaya ellerinizde
uzun namlulu silahlarla geliyorsunuz.
Bir yazıyı kapatmak için bir sokağı
komple ablukaya alıyorsunuz. Kat-
lettiğiniz halk çocuklarının abileri,
kardeşleri, komşuları, akrabaları,
sizden hesap sorar diye mi korku-
yorsunuz?

Korkun o zaman! Yanılmıyorsu-
nuz, katlettiğiniz halk çocuklarının
hesabını sizden soracak olan koca
bir halk var karşınızda. Katlettiğiniz
halk çocuklarının isimlerini sadece
Armutlu’ya değil, tüm ülkenin so-
kaklarına yazacağız. Kafanızı her
çevirdiğinizde onlarla karşılaşacak-
sınız. Bu ülkenin her yanındaki du-
varlar bizim matbaamızdır. Sildiğiniz
her yazılamanın yerine daha güzelini
ve onlarcasını yazacağız.”

AKP’nin Katil Polisleri Katlettikleri Halk Çocuklarının İsimlerini
ve Resimlerini Duvarlardan Silmeye Çalışıyorlar!
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EMPERYALİZM
KULLANIR,

İŞİ BİTTİĞİNDE
BURUŞTURUP
BİR KENARA

FIRLATIR
***

Barzani’nir, Mart 1975’te ABD
Dışişleri Bakanı Kissinger’e gönder-
diği telgraf; 

“... korumasız halkımız görülmemiş
bir şekilde yok olma tehlikesindedir.
İran bize sınırlarını kapatmış ve yar-
dımı kesmiştir. Aynı anda Irak bize
karşı en büyük saldırısını başlatmış
bulunuyor. Bizim halkımız ve hare-
ketimiz görülmemiş bir şekilde yok
edilmektedir. ... 

Sayın Dışişleri Bakanı; Biz çok
endişeliyiz. Sizin fiili hareketinizi
acele bekliyoruz. ABD’nin Kürtlere
karşı vurdumduymaz gibi hareket

edeceğine kesinlikle inanmıyoruz.”
(Aktaran Barzani, M. Sıraç Bilgin,
sf. 286) 

***

1975 yılında Mustafa Barzani'nin,
dönemin ABD Başkanı Carter’a gön-
derdiği mektup ve SİTEM; 

“Sayın Başkan, biz Kürtler ABD ve
İran’ın ‘şeref sözüne’ güvenerek düş-
mana karşı koyduk ve onunla savaştık.
Bize mükafat olarak söz verilen özerklik
nerede? İran mülteci kamplarında mı?
Güney Irak’a sürülmesinde mi İşkence
altında ölmede mi?” 

***

Talabani: 

"Bu defa Amerika'yı yanımıza al-
dık. Federasyon kurma yolunda ilk
somut adım atılıyor." (Milliyet, 5
Nisan 91) 

Talabani’nin katliam sırasındaki
sözleri; "Tüm Avrupa ülkelerine gittim.
Hepsinden talep ettim. Konuştuğum
tüm ülkeler dileklerimi olumlu bul-
duklarını, konu üzerinde düşünecek-
lerini belirttiler. Fakat hiçbir yardım
gelmedi. (...) Amerika sahtekarlık ya-

pıyor. Bir yandan Irak uçaklarına
müsaade etmeyeceğini söylüyor, diğer
yandan Irak'ın uçaklarla sivil halkı
bombalamasına karşı çıkmıyor. Bı-
rakın helikopterleri, bombardıman
uçakları bizleri bombalamaya devam
ediyor. Bunlara bir anlam veremiyo-
rum." (Celal Talabani-1991) 

***

Mesut Barzani'nin ABD'de ABD
devlet başkanı Obama'nın yanında
yaptığı açıklama: 

(17 Mayıs 2015-Yürüyüş dergisi) 

"Peşmergeye saldıran Haşdi Şabi
güçleri ABD yapımı silahlar kullanı-
yordu. Tuhaf olan şey, ABD'nin terörist
ilan ettiği kişilerin Abraham tanklarına
binip Kürtlere saldırmasına seyirci
kalması. Burada bir sorun var. Acaba
ABD buna neden sessiz kaldı?" (IKBY
-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi- Başkanı
Mesut Barzani 30 Ekim 2017) 

"Musul Operasyonu'nda peşmerge
çok önemli bir rol oynadı. Peşmergeler
olmasaydı, Irak ordusu Musul şehrini
asla kurtaramazdı. Biz, uluslararası
topluluğun bu yardım karşılığında

EMPERYALİZME SIRTINI DAYAYAN KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİN SONU DEĞİŞMİYOR 
EMPERYALİZM KULLANIYOR VE İŞİ BİTTİĞİNDE BİR ÇÖP PARÇASI GİBİ 

BİR KENARA FIRLATIP ATIYOR! BARZANİ'NİN İSTİFASI, EMPERYALİZME KENDİNİ
KULLANDIRMAYA DEVAM EDEN KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNE DERS OLMALI

BUGÜN HALEN SURİYE'DE KENDİNİ
EMPERYALİZME KULLANDIRAN,

EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİ ORDUSU HALİNE GELEN
KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİ BEKLEYEN SON DA

FARKLI OLMAYACAKTIR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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peşmergeleri ve Kürdistan halkını
ödüllendireceğini düşündük. Şehitlerin
kanına saygı duyacaklarını zannet-
miştik..." (IKBY -Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi- Başkanı Mesut Barzani 30
Ekim 2017) 

***

Mesut Barzani'nin başkanlığını
yaptığı IKBY Parlamentosu, 25 Eylül
2017'de bağımsızlık referandumuna
gitme kararı aldıklarını açıkladı. 

25 Eylül tarihinde, referandum
gerçekleştirildi, referandumda çok
büyük bir oranla "bağımsızlık" kararı
çıktı. 

16 Ekim 2017'de Irak ordusu Ker-
kük'e girdi, Kerkük'te peşmerge güçleri
hiçbir direniş göstermeden geri çekildi. 

30 Ekim 2017 tarihinde, IKBY
başkanı Mesut Barzani görevi bırak-
tığını belirten bir açıklama yaptı. 

Kürt milliyetçiliği işbirlikçileş-
miştir. Vatanı için de olsa direnemez.
İşbirlikçi, tüm iradesini, geleceğini
emperyalizmin ellerine, insafına bı-
rakmıştır. Emperyalizmin ekonomik,
politik ve askeri gücüne bağımlı hale
gelmiştir, bu gücü arkasında görme-

diğinde en küçük bir direniş göstere-
mez. 

Yeni sömürgecilik sürecinde mil-
liyetçiler vatansever tavır göstere-
mezler, tümüyle işbirlikçileşmişlerdir.
Irak ordusunun Kerkük'e adeta elini
kolunu sallayarak girmesi bu neden-
ledir. Barzani güçleri savaşmamıştır.
Amerika'nın Kürdistan devletini kurup,
kendilerini başına oturtmasını bekle-
mektedirler. Bunu emperyalizme hiz-
metin, işbirlikçiliğin ödülü olarak
görmektedir. 

Barzani'yi Görevini
Bırakmak Zorunda
Bırakan Sonuç Neden ve
Nasıl Ortaya Çıktı? 
Barzani Yönetimi, Türkiye,
Irak, İran Gibi Devletlerin
Gösterdiği Tepkiye Rağmen
Referandumu
Gerçekleştirme Cüretini
Gösterirken, Dayandığı
Güç Nedir?

Gücünü ideolojisinden almıyordu.
Emperyalizm döneminde milliyetçilik
artık devrimlere önderlik edebilecek
bir ideoloji değildir. Milliyetçilik
özünde burjuva ideolojisidir ve gerici
bir ideolojidir. Halkların sorunlarının
çözümlerine önderlik edecek bir ideo-
loji değildir. Emperyalist sisteme karşı
cüretsizdir. İşbirlikçidir. 

Gücünü Kürt halkının gücünden
de almıyordu. Çünkü milliyetçilik
Barzani hareketinin Kürt halkı ile ba-
ğını da koparmıştır. Barzani hareketi,
halkın desteğine sahip bir hareket de-
ğildir. Bu gerçek çeşitli biçimlerde
ortaya çıkmıştır. Örneğin seçimlerde
yeterli oyu bile alamamış, iktidarını
peşmerge gücüne, yani askeri güce
dayanarak sürdürmektedir. 

IŞİD, Şengal'e saldırdığında Bar-
zani'nin peşmerge güçleri bölgeyi
terk ederek kaçtılar. Direnemediler.
Bu güçlerinin ve cüretlerinin olmadığı
görülmüştü. 

Bu gerçek, referandum kararının
hemen ardından Irak ordu güçlerinin
Kerkük'e girişinde de ortaya çıkmıştır.

Barzani güçleri direnmemiş, kaçmıştır.
Gücünü halktan almayan, vatanse-
verlik duyguları taşımayan bir hareket
direnemez. 

Barzani'nin cüretinin kaynağı nedir
peki? 

Barzani sırtını Amerikan emper-
yalizmine dayadığını düşünmektedir.
Aldığı cüretli referandum kararının
temelinde Amerikan emperyalizminin
desteğine duyduğu güven vardır. Ama
bu güven boşa çıkmıştır. 

Barzani, Amerikan emperyalizmi-
nin desteğini bağımsızlık kararında
göremeyince, Mesut Barzani açıklama
yaparak görevini bırakmak zorunda
kaldı. Barzani görevini bırakırken
Amerikan emperyalizmine sitem edi-
yordu. Bu sitem de, bağımsızlık re-
ferandumu kararı alırken, kendi güç-
lerine, halkın gücüne değil, emper-
yalizmin gücüne dayandığını göste-
riyordu. 

Amerikan emperyalizmi, Irak iş-
galini gerçekleştirirken, dayandıkları
temel güç Kürt milliyetçiliği idi. Kürt
milliyetçiliği, işgalci Amerikan em-
peryalizmi ile işbirlikçiliğini, bağımsız
devlet olacağız diyerek meşrulaştır-
maya çalışıyordu. 

Emperyalizmle işbirliği yapmak
hiçbir halka kurtuluş getirmez, getir-
memiştir. Emperyalizmin işbirlikçiliği,
halklar için baskı, sömürü, faşizm
demektir. 

Kürt milliyetçiliği, emperyalizmin
işbirlikçiliğinin bedellerini hem ken-
dileri ödemiş, hem de Kürt halkına
ödetmiştir. Ama Kürt milliyetçiliği
bundan ders çıkarmış değil. Tekrar
tekrar emperyalizm tarafından kulla-
nılıp yüzüstü bırakıldıkları halde, git-
tikleri yer yine işbirlikçiliktir. 

Çünkü; milliyetçi ideoloji Kürt
milliyetçi önderliklere işbirlikçilikten
başka bir yol tanımıyor, başka bir
yol göstermiyor. 

Çünkü; milliyetçi ideoloji güç-
süzdür, sırtını emperyalizme da-
yamaktan başka bir yol bulamaz.
Hem kendi halkına karşı sırtını
emperyalizme dayamak ister, hem
de dışındaki güçlere karşı iktida-
rını koruyabilmek için sırtını em-

Milliyetçi ideoloji Kürt
milliyetçi önderliklere işbir-
likçilikten başka bir yol ta-
nımıyor, başka bir yol gös-
termiyor. 

Milliyetçi ideoloji güçsüz-
dür, sırtını emperyalizme da-
yamaktan başka bir yol bu-
lamaz. Hem kendi halkına
karşı sırtını emperyalizme
dayamak ister, hem de dı-
şındaki güçlere karşı iktida-
rını koruyabilmek için sırtını
emperyalizme dayamak ister.
Bu, Kürt milliyetçiliğinin tek-
rar tekrar kendini kullan-
dırmasının maddi zeminidir. 

Halkların tek kurtuluş
yolu Marksist-Leninist ideo-
lojidir. 

Yürüyüş
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peryalizme dayamak ister. Bu,
Kürt milliyetçiliğinin tekrar tekrar
kendini kullandırmasının maddi
zeminidir. 

Barzanilerin Tarihi
İşbirlikçiliğin,
Emperyalizme Sırtını
Dayamanın, Kendini
Emperyalizme ve
Bölge Devletlerine
Kullandırmanın Tarihidir

Emperyalizmin Kürtlere ve Orta-
doğu'ya yönelmesi  1900’lü yılların
başında gelişir. 

Bunun öncelikli nedeni 1900’lü
yıllarda keşfedilen büyük petrol re-
zervleridir. 

O yıllardan itibaren birçok Orta-
doğu ülkesi emperyalizmin orduları
tarafından işgal ve talan edildi. 

Yine aynı zamanda, milliyet ve
mezhep çatışmaları içine sürüklenmiş
olan Ortadoğu, emperyalizmin silah
pazarlarından biri konumundadır. 

Bu tablonun bir diğer yanı em-
peryalizmin bölgedeki işbirlikçisi güç-
lerdir. Bunlardan biri de Kürt milli-
yetçisi önderliklerdir. 

1919 yılında Irak yönetimine karşı
mücadele veren, dolayısıyla İngiliz
emperyalizmine ters düşen Şeyh Mah-
mut hareketi, emperyalizmin topları
ve uçakları ile bastırılmıştır. Çünkü
İngiliz emperyalizminin Irak yöneti-
miyle ilişkileri iyiydi. 

1946’da İran Kürdistanı’nda ku-
rulan Mahabat Kürt Cumhuriyeti ya-
şatılmadı. 

Çünkü İran devleti o dönem, em-
peryalizmin çıkarlarına uygun hareket
eden bir devletti. 

Fakat emperyalistler bunun yanında
bölgedeki feodal-milliyetçi önderlikleri
de çıkarları çerçevesinde kullandılar.
Bölgedeki devletlere kimi isteklerini

kabul ettirmek için tehdit aracı olarak
kullandılar. Feodal milliyetçi önderlikleri
bölge ülkelerine karşı ayaklanmaya
sevk ederek kullandı. Emperyalizm, işi
bittiğinde her zaman olduğu gibi Kürt
feodal-milliyetçi önderliklere verdiği
sözleri de tutmadı, kendi çıkarları çer-
çevesinde hareket etmeye devam etti.
Dün çıkarları için kullandığı güçleri,
yeri geldiğinde yine çıkarları çerçeve-
sinde bir kenara fırlatıp atmakta tereddüt
etmedi. 

1975 yılında Mustafa Barzani, dö-
nemin ABD Başkanı Carter’a gön-
derdiği mektupta, kullanılıp bir kenara
fırlatılmalarına sitem ediyordu: “Sayın
Başkan, biz Kürtler ABD ve İran’ın
‘şeref sözüne’ güvenerek düşmana
karşı koyduk ve onunla savaştık. Bize
mükafat olarak söz verilen özerklik
nerede? İran mülteci kamplarında
mı? Güney Irak’a sürülmesinde mi?
İşkence altında ölmede mi?” 

Gerçekte dünyanın hiçbir yerinde
farklı olmamıştır. Emperyalizm hiçbir
halkın talepleri ile ilgilenmez, halkların
sorunlarını çözen emperyalizm olmaz.
Emperyalizmin ilgisi kendi sömürü
politikaları çerçevesindedir, bu çer-
çevede kullanır. Ama bu kullanmada
karlı çıkan emperyalizmdir. Emper-
yalizmin işbirlikçiliğinden sonuç bek-
leyenlerin, ne emperyalizme kendi
çıkarlarını dayatabilecek bir güçleri,
ne de ideolojileri vardır. Emperya-
lizmden yardım dilenmekten ve hayal
kırıklıkları için sitem etmekten başka

ellerinden gelen bir şey yoktur. Bu
işbirlikçilik ilişkisinde güç emperya-
lizmin elindedir, emperyalizm politika
belirler, uygulanmasını dayatır. Çı-
karlarına ters hareketleri "cezalandırır." 

Barzani ve Talabani
Hareketlerinin Birbirleriyle
İktidar Çatışması, 
Bölgenin Gerici Devletleri
ve Emperyalizm ile İşbirliği 

1960’ların ikinci yarısında Bar-
zani-Talabani ayrışması yaşandı. İki
taraf da, aralarındaki iktidar kavga-
sından güçlü çıkabilmek için bölgenin
gerici iktidarlarını, ABD ve İngiltere
emperyalist devletlerini yanlarına al-
maya çalıştılar. 

Talabani İran’la: 

Bu ayrışma bir süre sonra silahlı
çatışmalara dönüştü. Talabani’nin
içinde olduğu ‘Politbüro Grubu’
İran’dan destek alıyordu. 

Talabani Saddam’la: 

Talabani 1965’te Barzani’nin af
çıkarması sonucu sığındığı İran'dan,
Irak’a geri döndü. Fakat kısa sürede
Barzani’ye karşı Irak iktidarı ile iş-
birliği geliştirdi. İşbirliği açığa çıktı
ve Talabani, bu kez de Irak yönetimine
sığındı.  1967’den 1974’e kadar yak-
laşık 7 yıl süren bu çatışmalarda, Ta-
labani, Saddam yönetimiyle, Barzani
de İran Şahı ile işbirliği yapmıştır. 

Barzani İran Şahı’yla: 

Barzani, İran KDP’sinin 1967’de
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İran yönetimine karşı başlattığı ayak-
lanmada kendi ulusuna karşı Şah’la
birliktedir. Bunun karşılığında ise,
1974’te Irak yönetimine karşı  ayak-
landığında, Şah yönetiminden aske-
ri-ekonomik destek alacaktır. 

Talabani’ye BAAS desteği: 

BAAS iktidarı, 1966 yılında Bar-
zani’yle bir anlaşma imzalamak ister;
ancak bir şartı vardır. Şartı, görüşme-
lere Talabani’nin de katılmasıdır. Ta-
labani böylelikle güçlendirilmiş ve
Kürt milliyetçi hareketindeki bölünme
kesinleştirilmiş olacaktır. 

Saddam ve Şah, Barzani ve Tala-
bani’ye karşı: 

1974’te Barzani, İran Şahı’nın ve
ABD’nin desteğiyle bir kez daha ayak-
lanır. Ancak İran da, ABD de kısa
süre sonra yüzüstü bırakırlar Barza-
ni’yi. 1975 yılında İran’la Irak, sınır
geçişlerini düzenleyen bir anlaşma
imzalar. Bu anlaşmayla her iki ülke
Kürt milliyetçi hareketlerine verdikleri
desteği kesip, sınırları da kapatırlar. 

Irak, anlaşmanın ardından Kürtlere
karşı büyük bir saldırıya geçer. ABD
de bu saldırı karşısında hiçbir tepki
göstermez. Çünkü, ABD'nin ifadesiyle
ABD politikalarının “... amacı BAAS’ı
devirmek değil siyasetini değiştirmesini
sağlamak”tır. Kürt milliyetçi-feodal ön-
derlikler bu siyaset değiştirme operas-
yonunun parçası olarak kullanılmışlardır.
Kürt hareketinin ezilmesi de emperya-
lizmin işine gelir, çünkü bölge ülkeleri
karşısında güçsüz bir Kürt hareketinin
sürekli olarak kendilerine muhtaç du-
rumda olacaklarını bilirler. 

Barzani, Mart 1975’te ABD Dış-
işleri Bakanı Kissinger’e gönderdiği
telgrafta şöyle der; “... korumasız hal-
kımız görülmemiş bir şekilde yok olma
tehlikesindedir. İran bize sınırlarını
kapatmış ve yardımı kesmiştir. Aynı
anda Irak bize karşı en büyük saldı-
rısını başlatmış bulunuyor. Bizim hal-
kımız ve hareketimiz görülmemiş bir
şekilde yok edilmektedir. ... 

Sayın Dışişleri Bakanı; Biz çok
endişeliyiz. Sizin fiili hareketinizi acele
bekliyoruz. ABD’nin Kürtlere karşı
vurdumduymaz gibi hareket edeceğine
kesinlikle inanmıyoruz.” (Aktaran

Barzani, M. Sıraç Bilgin, sf. 286) 

Barzani emperyalizm gerçeğini ve
emperyalist politikaları kavramaktan
öyle uzaktır ki, emperyalizmin bir
halkın kaderine duyarlılık göstermesini
bekliyor. 

Barzani'nin çağrıları cevapsız kalır,
ayaklanma yenilir, bedelin en ağırını
ise Kürt halkı öder, Kürt halkından
onbinlerce kişi katledilir. Barzani
1979'da ABD'ye sığınır ve ABD'de
ölür. Yerine oğlu Mesut Barzani geçer.
İşbirlikçilik çizgisinde bir değişiklik
olmamıştır. Bugün Mesut Barzani'yi
ABD'ye sitem etme noktasına getiren
bu işbirlikçilik çizgisidir. 

1990 yılı, ABD emperyalizminin
Körfez krizini çıkardığı yıldır. Barzani
ve Talabani; “ABD’YLE İŞBİRLİ-
ĞİNE HAZIRIZ!” açıklaması yaparlar.
ABD emperyalizminin yanında te-
reddütsüz yerlerini alırlar. Kürt milli-
yetçiliğinin ölçüsü haklılık değildir,
emperyalist politikaların hizmetine
girmek onlar için sorun değildir. Öl-
çüleri, güçlü ve kazanacak olanın ya-

nında yer alabilmek ve emperyalist
ülkeden işbirlikçiliklerinin ürünü olarak
Irak Kürdistanı'nda daha geniş haklara
sahip olmak, emperyalizme göbekten
bağımlı ama Irak'tan "bağımsız" Kür-
distan devletinin kurulmasıdır. Artık
Kürt milliyetçileri Talabani ve Barzani
hareketi için, Washington-Ankara ara-
sında mekik dokuma dönemi başla-
mıştır. 

ABD emperyalizminin Körfez krizi
sürecinde Irak'ı vurması, Irak yöneti-
minin ABD ile yapılan anlaşma sonucu
askeri güçlerinin zayıflatılması, Kürt
milliyetçilerini cesaretlendirir. ABD
emperyalizminin desteğine güvenerek
ayaklanırlar. Ama bekledikleri sonuç
olmaz. ABD, ayaklanmanın başarı-
sızlığını gördüğünde desteğini keser.
Irak'a uçak ve helikopter kaldırma
izni vererek, Kürt ve Şii ayaklanma-
cıların ezilmesinin yolunu açar. 

Böylece, Nisan 1991'de, ayaklanma
ve katliam yaşanır.  

- 17 Mayıs 1992; 

Güney Kürdistan’da (Kuzey
Irak’ta) Amerika ve "Çevik Güç"ün
himayesiyle seçimler yapıldı. KYB
ve KDP adaylarından bir parlamento
oluşturuldu, ortak hükümet kuruldu. 

- Eylül 1992; 

Peşmerge güçleri ordulaştı. 

- 4 Ekim 1992; 

Kürt Federe Devleti'nin kurulduğu
ilan edildi. Kürt Federe Devleti, ABD
emperyalizminin Ortadoğu'daki poli-
tikalarında kullanabileceği bir güç
oluşturma planının ürünüydü. Özellikle
de Kürt Federe Devleti, ABD'nin ön-
celikli hedefi olan Irak yönetimini
devirmek için kullanılacaktı. 

Barzani'nin ABD
Emperyalizmine Dayalı
Bağımsız Kürdistan Hayali
ve Yıkılan Hayaller 

ABD emperyalizminin Irak'ı işga-
linde temel dayandığı güç yine Kürt
milliyetçileri olur. Peşmerge, ABD'nin
işgal gücü olarak Irak'ın işgalinde yer
alır. Irak'ın yeni parlamentosunda Kürt
milliyetçileri de vardır. Talabani Irak'ın
cumhurbaşkanı yapılır. Irak Kürt Böl-

Emperyalizm hiçbir hal-
kın talepleri ile ilgilenmez,
halkların sorunlarını çözen
emperyalizm olmaz. Emper-
yalizmin ilgisi kendi sömürü
politikaları çerçevesindedir,
bu çerçevede kullanır. Ama
bu kullanmada karlı çıkan
emperyalizmdir. Emperya-
lizmin işbirlikçiliğinden so-
nuç bekleyenlerin, ne em-
peryalizme kendi çıkarlarını
dayatabilecek bir güçleri ne
de ideolojileri vardır. Em-
peryalizmden yardım dilen-
mekten ve hayal kırıklıkları
için sitem etmekten başka
ellerinden gelen bir şey yok-
tur. Bu işbirlikçilik ilişkisinde
güç emperyalizmin elindedir,
emperyalizm politika belirler,
uygulanmasını dayatır. Çı-
karlarına ters hareketleri
"cezalandırır."

Yürüyüş
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gesel Yönetimi -IKBY- oluşturulur,
başkanlığına Mesut Barzani getirilir. 

Kürt milliyetçilerinin denetimindeki
topraklar genişlemiştir. Artık Kerkük
petrolleri dahil olmak üzere, Irak Kür-
distanı'nın petrol gelirlerinin büyük
bölümünü IKBY almaktadır. 

İşbirlikçilik Kürt milliyetçilerinin
beklediği biçimde ödüllendirilmiştir. 

Diğer yandan, emperyalizmin iş-
birlikçiliğinde kurulan Kürt bölgesinde
üretim geliştirilmez. Petrol gelirlerinin
tüketimine ve borçlanmaya dayalı bir
ekonomi oluşturulur. Emperyalizm,
işbirlikçilerinin kendi ayakları üzerinde
doğrulmasına izin vermez. Emperya-
lizmin sömürü politikasını, bağımlı
ve güçsüz işbirlikçiler oluşturmaktır. 

ABD emperyalizminin Büyük Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika Projesi'nde da-
yandığı güçlerden biri de yine Kürt
milliyetçiliği olmuştur. ABD emperya-
lizmi Suriye'yi işgal ettiğinde oluşturduğu
işbirlikçi dinci çetelere Suriye'deki Kürt
milliyetçi güçler de dahil olmak için
adeta çırpındılar. Sonuçta, ABD em-
peryalizminin Suriye'deki işgal gücü,
karadaki askerleri durumuna geldiler. 

Barzani hükümeti, ABD'nin bölge-
deki en büyük işbirlikçisi Türkiye faşizmi
ve AKP iktidarı ile de ekonomik, siyasi
ilişkilerini geliştirir. AKP faşizmini des-
tekler. AKP faşizminin Kürt Sorunu'nda
uyguladığı tüm politikalarında yanlarında
Barzaniler de vardır. AKP'nin seçim
kampanyalarına Barzaniler katılırlar.
Türkiye'ye sık sık gelirler, işbirlikçilik
ilişkileri güçlendirilir. Kendilerini Türkiye
faşizmine de kullandırırlar. Fakat, Bar-
zanilerin Bağımsız Kürdistan referan-
dumuna Türkiye faşizmi en büyük tep-
kiyi gösteren güç olmuş, askeri saldırı
tehditinde bulunmuştur. İşbirlikçiler için
bir diğer hayal kırıklığı da budur. 

Barzani yönetimi ve Kürt milli-
yetçileri Amerikan emperyalizmine
dayanarak "Bağımsız Kürdistan" ha-
yalleri kurmaktadır. Bu hayali, Barzani
ABD'de ABD devlet başkanı Oba-

ma'nın yanında yaptığı açıklama ile
de dile getirir: "Ne zaman olacağını
söyleyemem ama bağımsız Kürdistan
geliyor" (...) "Referandumumuz olacak
ama şimdi DAEŞ (IŞİD) ile mücade-
leyle uğraşıyoruz, o nedenle ertelendi
ama yapılacak, güvenlik durumları
daha iyi olduğunda yapılacak." (17
Mayıs 2015-Yürüyüş dergisi) 

Bağımsız Kürdistan vaadinin kar-
şılığı Barzani güçlerinin Ortadoğu po-
litikalarında Amerika'nın çıkarları için
sınırsız kullanımıdır. ABD Kürt mil-
liyetçiliğini bir kez daha kullanıp,
sonra bir kenara fırlatıp atacaktır. 

Nitekim, Barzani yönetiminin aldığı
referandum kararı bunun sonucudur. 

Barzani yönetiminin referandumla
aldıkları bağımsızlık kararı, Irak ordu
güçlerinin Kerkük'e girmesiyle sona
erdi. Mesut Barzani, görevlerini bı-
rakma açıklaması yapmak zorunda
kaldı. 

Tarih sanki tekrar tekrar aynı sah-
neleri yaşar gibi oldu. Barzani bir kez
daha Amerika'nın kendilerini ortada
bıraktığından şikayet ediyordu: 

"Peşmerge'ye saldıran Haşdi Şabi
güçleri ABD yapımı silahlar kullanı-
yordu. Tuhaf olan şey, ABD'nin terörist
ilan ettiği kişilerin Abraham tanklarına
binip Kürtlere saldırmasına seyirci
kalması. Burada bir sorun var. Acaba
ABD buna neden sessiz kaldı?" (IKBY
-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi- Başkanı
Mesut Barzani 30 Ekim 2017) 

Kürt Milliyetçiliği
Bu Musibetten
Ders Çıkaracak mı? 

Irak'taki bu işbirlikçiliği kendine
örnek alan diğer Kürt milliyetçileri
Türkiye ve Suriye'dekilerdir. PKK
çizgisindeki Kürt milliyetçileri, Bar-
zanilerin adımladıkları ve sonunun
hüsran olduğunu çokça kez gördükleri
işbirlikçilik yolunu yeni ve hızlı adım-
larla adımlamaya devam ediyorlar. 

1990'lı yıllardan bu yana emper-
yalizmin işbirlikçiliği için yanıp tu-
tuşuyorlardı. ABD emperyalizminin
bölgedeki politikalarında yer almak
istediklerini açıklıyorlardı:“Şunu her-
kesin bilmesi gerekiyor; biz ABD’nin
Kürdistan’da, bölgede kendisine göre
istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz.
Kendi çıkarlarına göre düzenleme ya-
pabilir.” (Cemil Bayık, Özgür Politika,
20 Haziran 1999) 

Bu politikanın sonucu olarak, bu-
gün Suriye'de ABD emperyalizminin
karagücü haline geldiler. ABD em-
peryalizminin Suriye topraklarında
kurdukları üslerin aracısı, işbirlikçisi
durumundalar. İşgal işbirlikçisi ve
işgal gücü olarak kullanılıyorlar. 

Bu işbirlikçiliğin karşılığını aldık-
larını ve alacaklarını düşünüyorlar. 

Sonuç olarak; 

1- Biz diyoruz ki, emperyalizmle
işbirlikçiliğin tek bir sonucu vardır;
kendi halkına ve dünya halklarına
ihanet. 

2- Halklar ve emperyalizm saflaş-
masında, emperyalizmin yanında safını
belirlemek ve halklara karşı savaşmak
işbirlikçiliğin tek sonucudur. 

3- Emperyalizm, Kürt milliyetçileri
halklara karşı kullanır ve buruşturup
bir kenara atar. Barzani örneği bunu
tekrar gösteriyor. 

4- Barzani yönetimi emperyalizme
hizmette sınır tanımadı. ABD emper-
yalizminin Irak işgalini gerçekleştirme-
sinde peşmergeler kullanılan esas güçtü,
ama bugün tereddütsüz bir kenara fır-
latılabildiler. Bir kez daha Irak ordu
güçlerinin önüne atıldılar. Yarın Suri-
ye'deki Kürt milliyetçilerini bekleyen
son da bundan farklı olmayacaktır. 

5- Emperyalizmin işbirlikçiliğin-
den, emperyalizmin karagücü, askeri
üsleri olmaktan vazgeçmek, emper-
yalizme karşı savaşmak tek kurtuluş
yoludur. Başka bir yol yoktur. 

19 Kasım
2017

Yürüyüş
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Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde
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“Onların yetiştirdiği, onlara
borcu olan bir insan olarak his‐
settim. Benimle çalışan insan‐
ların böyle hissettiğini biliyo‐
rum. Halkın Hukuk Bürosu bu
temel üzerine kuruldu. Halka
borcumuz var. Onların davala‐
rına sahip çıkma borcumuz var.
ÇHD bu temel üzerine kuruldu.
Nefes alıp vediğimiz sürece hal‐
kın davaları bizim, Çağdaş Hu‐
kukçular Derneği’nin, Halkın
Hukuk Bürosu’nun , demokrat‐
ların, yurtseverlerin, ÖHP’nin,
hepimizin davalarıdır. Asla vaz‐
geçmeyeceğimizi ve teslim ol‐
mayacağımızı biliyorlar. En fazla
nöbet devrederiz.”(tutuklan‐
madan az önce adliyede yaptığı
konuşmadan)

HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDEYDİ, ÇÜNKÜ 
HALKIN ÇOCUĞUYDU VE HALKININ AVUKATIYDI



“Bu kavga birimizin tutuk‐
lanması ile bitmez.. Soma’da katledilen

301 insanımızın hesabı sorulacak. Buradaki
herkes soracak. Benim içeride veya dışarıda
olmam hiçbir şeye etkisi yok, asla terketmeye‐
ceğiz.  Son katilden hesap sorulana, son ölü‐
müzün hesabı son katile sorulana kadar, Soma
davasını terk etmeyeceğiz. Herkesin içi rahat
olsun. Hepsini kucaklıyorum. Hepsine sarılıyo‐
rum. Annelere, kardeşlere, eşlere... Asla vaz‐
geçmeyeceğiz. Bu Soma’nın , Suruç’un, Nuriye
ve Semih’in bedelidir, öderiz. Elbette bir de
hesap soracağımız gün gelir. Bakalım herkes
bu kadar rahat öder mi bizim gibi hesap sorul‐
duğunda. Biz yaptığımız işin arkasında oldu‐
muzdan seve seve öderiz. Soma davasının kuv‐
vetli avukatları burda, asla sahipsiz kalmayacağını
biliyorum. Ankara katliamı davasının, Suruç’un,
Ermenek’in, Nuriye ve Semih’in, Hasan Ferit
Gedik’in, Berkin’in, hiçbirisinin sahipsiz kal‐

mayacağını biliyorum.”(tutuklanmadan az
önce adliyede yaptığı konuşmadan)



1- Bir devrimci nasıl düşünüyorsa
öyle yaşar. Devrimcinin kişiliği onun
kurmak istediği düzenin köşetaşlarıyla
çevrilidir. Bu köşelerin başlıcası hal-
kını, vatanını, tüm dünya halklarını
çok sevmesidir. Halk ve vatan sevgisi
devrimci kişiliğin ana yolunda ilk
dönemeçtir.

2- Devrimcinin kişiliğinin ana-
yolundaki  diğer dönemeçleri M-L
bilimine inancıdır 

3- Bir devrimci kararlı, cesur, araş-
tırıcı, öğrenen, öğreten, örgütleyici,
paylaşmasını bilen, yoldaşlarına, partiye,
davasına bağlı bir kişiliktedir.

4- Bir devrimci yatarken, kalkar-
ken, otururken, gezerken, çalışırken
bütün enerjisini, olanaklarını halkı
örgütlemek için kullanmalıdır.  Dün-
yayı fethetme coşkusunu, azmini ta-
şıyan,  iktidarı alma, dünyayı değiş-
tirme iddiasında olan devrimci nereye
giderse gitsin, hangi koşulda yaşarsa
yaşasın, her an örgütler. İnsanı, hayatı,
düşünceyi.

5- Bir devrimci bu saydığımız
özelliklere sahip olabilmenin, bunları
kazanabilmenin temel yolunun ön-
celikle sonsuz bir güçle devrimi is-
temekten geçtiğini bilir.   Eğer böyle
bir devrimci kişiliğe sahip olabilirse
disiplinli de olur, programlı da çalışır,
paylaşmasını da bilir. 

6- Bir devrimci eksiği gediği ne,
kendisinin, dolayısıyla da mücade-
lenin  gelişmesine engel olan yanları
ne, onları ortaya çıkarmalıdır. Bunları
görebilmelidir ki, eksik, çarpık yan-
larını düzeltebilsin, devrimci kişiliğini
geliştirebilsin.

7- Bir devrimci tarihine ve şehit-
lerine sonsuz bir sevgiyle bağlı ol-
malıdır. Bu büyük bir inançla, ka-
rarlılıkla devrimi istemektir. Böyle
olduğunda her şey  daha kolay yapı-
labilir hale  gelecektir. Korkularını,
tereddütlerini, zaaflarını daha kolay
aşabilir demektir. Bilmediklerini daha
kolay öğrenebilecek, öğrendiklerini
daha kolay öğretebilecek demektir.

Üretimi, yaratıcılığı gelişecek, küçük
büyük demeden devrim yararına yap-
tığı her işten haz duyacak demektir.

8- Bir devrimci sadece devrimci
kişiliğini güçlendirdiğinde her yer
ve her koşulda gerçekleri söyleme
cesaretini gösterebilir.  Düzenin kar-
şısında dimdik durabilir… Eğilme-
mek, bükülmemek için devrimci ki-
şiliği sağlam  olmalıdır.  Çünkü dev-
rimcilik meşru olandır. 

9- Devrimci kişilik her gün yeni
bir şey öğrenerek, her gün düzene
karşı yeni bir zafer kazanarak gelişir.
Doğru düşünen ancak devrimci ki-
şiliğini geliştirip güçlendirebilir. İn-
sanın davranışlarını ve eylemini yön-
lendiren disipline eden onun düşün-
celeridir çünkü.

10- Bir Devrimci Güçlü bir kişiliğe
sahip olmak için devrimci olmalıdır.
Yani kendisiyle sürekli savaşmalıdır.
Düzen zayıf kişilikler yaratırken dev-
rimci kişilik düzene karşı yenilmez
olur… 

DEVRİMCİNİN DÜŞÜNCELERİ KİŞİLİĞİDİR, 
KİŞİLİĞİ DÜŞÜNCELERİDİR

Grup Yorum’dan Tutsak
Üyelerine Özgürlük Bildirisi

Geçmişten bugüne iki sınıf, sürekli
karşı karşıya gelmiştir. Bu iki kesimden
biri bir avuçtur ve baskıyla, zulümle, sö-
mürüyle diğer kesimi, milyonları ezmeye
çalışır. Birinin adı ezendir, diğerinin adı
ise ezilendir...

Bugün ülkemizde ezenlerin temsilcisi,
AKP iktidarıdır ve ezilenlere, yani mil-
yonlara, Türkiye halklarına; açlığı, yok-
sulluğu, her türlü zulmü, acıyı, adaletsizliği
yaşatmaktadır. Tayyip Erdoğan’ın bizzat
kendi ağzıyla “işçilere karşı, patronların
çıkarı için çıkardıklarını itiraf ettiği”
OHAL ile birlikte uyguladığı faşist poli-
tikaları daha da boyutlandırmışlardır.
Kendisine muhalif olan en ufak bir sese
bile tahammül edemez hale gelmiştir...
AKP faşizminin bu politikalarının en so-
mut örneğini, Nuriye ve Semih’in açlık
grevi direnişinde görmekteyiz.

Devrimci sanatın, faşizme karşı dire-
nişin ülkemizin sanat cephesindeki tem-
silcisi olan grubumuz da bu süreçte sürekli

saldırıya uğramaktadır, uğramaya da de-
vam etmektedir. Son 10 ayda çalışmala-
rımızı yürüttüğümüz İdil Kültür Merke-
zi’ne AKP tarafından 4 kez baskın yapıl-
mış, bu baskınlarda onlarca arkadaşımız
gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

22 Eylül günü, yeni albümümüz İlle
Kavga’yı halkımıza tanıtmak için dü-
zenlediğimiz imza gününe yine polis bas-
kını gerçekleşmiştir. Şu anda 9 üyemiz;
Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz,
Helin Bölek, Dilan Ekin, Betül Varan,
Bahar Kurt, Özgür Gültekin, Bergün Va-
ran, koromuzdan İlyas Kazan, Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri (FOSEM) çalışanı
Meral Yıldırım Gökoğlu ve İdil Kafe ça-
lışanı Taylan Gültekin tutsaktır.

AKP faşizminin grubumuza yönelik
saldırıları ilk değildir. Daha önce de de-
falarca kez kültür merkezimiz basıldı.
İşkenceler, gözaltılar, tutsaklıklar yaşadık.
Hatta tüm üyelerimizin tutuklandığı za-
manlar oldu. Ama hiçbir zaman halk için
sanat yapmamızı, halkın türkülerini söy-
lememizi engelleyemediler. Tutsaklık sü-
recimizde üretmeyi sürdürdük, halk ko-

rolarımızdan yeni Yorumcular yetiştirmeyi,
Yorum ailesini büyütmeyi sürdürdük.

Tarihimizden bugüne ustalarımızdan
öğrendik halkın sanatçısı olmayı. Pir
Sultan gibi darağacına götürülürken bile
zalime boyun eğmemeyi, “Dönen dönsün
ben dönmezem yolumdan” demeyi. Da-
daloğlu gibi “Ferman padişahın dağlar
bizimdir” demeyi. Ruhi Su gibi “Yok-
suldan halktan yana bir dünya kurulacak”
demeyi. Halkına zulmeden Bolu Beyine
Köroğluca selam etmeyi. Halkın bağrında
onlar boy verdiler ve isimleri bugüne
kadar saygıyla, yiğitlikle, onurla taşındı...
Bugün halkın yüreğinde, dilinde yaşayan,
yarın da yaşayacak olan yine bizim tür-
külerimiz, halkın türküleri olacaktır. Bu
inançla ve tarihsel haklılığımızla; yeni
albümümüzün adı gibi, faşizme karşı
“ille kavga” diyerek ileriye doğru adım-
larımızı atmaya devam ediyoruz. Ve aynı
inançla, Yorum ailesinin hiçbir ferdini
faşizmin eline teslim etmeyecek, hücre-
lerden çekip alacağız!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Türküle-
rimiz!

Yürüyüş

19 Kasım
2017

Sayı: 41

YENİ BİR DÜNYA İÇİN YOLA ÇIKTIK20



Yüksel di-
renişi bir yılı ge-

ride bıraktı. Öyle bir yıl ki AKP faşizmi
OHAL ile tüm halkımızı teslim almak,
politikalarına karşı tek bir aykırı sesin
dahi çıkmasını engellemek için dizgin-
sizce saldırıya geçti. Yüzbinden fazla
kamu emekçisi işinden atıldı. Gözaltılar,
tutuklamalar, baskılar rutin bir işleyiş
haline getirildi. Binlerce üyesi işten
atılan yüzbinlerce üyesi bulunan sendi-
kalar “OHAL var direnilmez” diyerek
teslimiyetin politikasını yapıyordu. Göz-
lerini Avrupa’ya çevirmiş AHİM’den
umut bekliyor, tekrar işe alınacaklarını,
kendilerine tazminat ödeneceğinin ha-
yallerini kuruyorlardı. Direnmek ise
akıllarının ucundan dahi geçmiyordu.
Direnmek ideolojik ve siyasal bir tercihtir.
Bolca “direnmek, teslim olmamak” söz-
leri havada uçuşurken ortada örgütle-
dikleri tek bir direniş yoktur. Sol bir ke-
nara çekilmiş olan biteni hasarsız atla-
tabilmenin düşlerini kurarken, AKP fa-
şizminin OHAL adı altında yürüttüğü
saldırıların karşısına Yüksel Caddesinde
bir kişi çıktı. Sendikaları, işinden atılan
akademisyenleri gezen Nuriye Gülmen,
onlardan direnme yönünde bir karar
çıkmayınca, tek başına da olsa aldığı
direnme kararını, şu talepler doğrultu-
sunda yapacağını açıkladı. 

1- OHAL kaldırılsın.
2- İşten atılan ve açığa alınan dev-

rimci-demokrat kamu emekçileri işe
iade edilsin.

3- Keyfi ve hukuksuz işten atmalara
son verilsin.

4- 13 bin ÖYP’li araştırma görev-
lisinin kadro güvencesi geri verilsin.

5- İş güvencesi olmadan bilim ya-
pılamaz, tüm eğitim ve bilim emekçileri
için işgüvencesi istiyoruz.

Talepleri açık ve netti. Yalnız kendisi
için değil, köleleştirilmek istenilen

kamu emekçileri için direniyordu. Sal-
dırı çok yönlüydü. Bir yanda AKP’nin
kamuda kendisi gibi düşünmeyenleri
temizleme, bir diğer yanda ise, tüm
kamu çalışanlarına yönelik yoğun hak
gaspı saldırıları sürüyordu. 

Tek Kişi de Olsak, 
Faşizme Asla 
Boyun Eğen Olmayacağız

Çünkü bizler koşulların ağırlığı kar-
şısında pes eden, teslim olan değil
bilakis, mücadeleyi büyüten olma mis-
yonuna sahibiz. Umutsuzluğun, yılgın-
lığın, karamsarlığın kol gezdiği günlerde
umudu büyüten, yılgınlığın, kötümser-
liğin olumsuz rüzgarını devrim lehine
dönüştürenleriz. Bunu nasıl yapıyoruz?
Elbette koşullara teslim olmayarak…
Zorluklar karşısında direnmek, bize
daha fazla kazanım elde etme, müca-
delemizi daha ileriye taşıma olanağı
sunar. Direnmek bizim sıçrama tahta-
mızdır. Tek kişi olsak dahi direniriz.
Çünkü biliyoruz ki asla tek kişi değiliz.
Dünyanın tüm ezilen halkları bizimledir.
Ve biz haklı ve meşruyuz. 

Haklılığın ve Meşrulugun
Verdiği Güçle Yüksel’e...

Nuriye Gülmen, bundan tam bir
yıl önce Yüksel Caddesi’ndeki İnsan
Hakları anıtı önünde “KHK İLE AÇI-
ĞA ALINDIM İŞİMİ GERİ İSTİYO-
RUM” yazan bir döviz ile direnişine
başladı. Daha ilk sloganını atamadan
yaka paça gözaltına alındı. İlk günün
şaşkınlığı vardı insanların üzerinde.
Korkuyla, uzaktan sessizce izleyenler
günler geçtikçe direnişten güç almaya
başladılar. AKP’nin yaratmak istediği
korku duvarı bir kez yıkılmış ve direniş
kendi yatağını yapan nehir olmuştu.
Aktıkça İnsan Hakları Anıtının önünde

direnişe geçenlerin sayısı her geçen
gün daha da arttı. Nuriye’nin direnişine
daha sonra Semih Özakça, Esra Özak-
ça, Veli Saçılık, Acun Karadağ, Mehmet
Dersulu, Nazife Onay da katıldı. Di-
reniş büyürken Yüksel’de Direniş Ai-
lesini de oluşturdu. 

Nuriye Gülmen neden direnişi seç-
tiğini şu sözlerle açıklıyordu; “Bugün,
bize dayatılan yüzde yüz teslimiyet.
Kamu emekçileri, tarihin en büyük sal-
dırısıyla karşı karşıya… Her yerin direniş
mevziisine dönüşmesi gereken bir süreçte
neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Direniş,
her şeyin ötesinde teslimiyeti reddetmek
anlamına geliyor. Teslimiyet ve beklemek
ölümdür, direnişse yaşamın kendisi.

Hayatımda hiç bu süreçte hissettiğim
kadar güçlü duygular hissetmemiştim.
Gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Bu
sadece, kamu emekçilerine yönelik sal-
dırılarla da ilgili değil. Bir hafta önce
bir bebek açlıktan öldü. Siirt’te madenciler
katledildi. Hapishanelerde, karakollarda
işkence kol geziyor. Memleketimizin
yaşanabilir her bir zerresini bize dar
etmek istiyorlar. Bizi yaşayan ölüler ha-
line getirmek istiyorlar. Buna teslim ola-
cak mıyız, olmayacak mıyız? Tarihin
sorusu bu… Bu soruya güçlü bir cevap
vermek gerekiyor. Tüm kamu emekçi-
lerine çağrım, gelin yaşamı iliklerimizde
hissedelim. Birbirimize, emeğimize, ço-
cuklarımıza, onurumuza sahip çıkalım.”

Bir Yılda 232 Saldırı 
586 Gözaltı…

Ve geçen bir yıl içerisinde polis
tam 232 kez Yüksel eylemine saldırıp
586 kişiyi gözaltına aldı. Ortada bir
irade çatışması yaşanıyordu. Sınıflar
mücadelesinde, halk ile yöneten ege-
men sınıflar arasındaki çelişkiler de-
rinleştikçe, demokrasi, hak ve özgür-

FAŞİZMİN HALKI TESLİM ALMA SALDIRISINI
BOŞA ÇIKARAN YÜKSEL DİRENİŞİ’DİR
YÜKSEL’DE 1 YIL, 365 GÜN, 52 HAFTA…
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lükler, hukuk vs, adına yaptıkları tüm
demagojiler bir kenara atılıp, açık fa-
şizm yönetim biçimi halini alır. 

Ülkemizde olan da, tamda buydu.
15 Temmuz darbe girişimini adeta se-
vinçle karşılayan AKP iktidarı yönete-
meme krizinin üzerini OHAL ile örtmeye
çalıştı. KHK’lar ile yüzbinden fazla
kamu emekçisi işinden atıldı. Halka
karşı “biat et rahat et” diyen AKP yöne-
ticilerinin istediği belliydi. Yağma ve
talanda sınırsız olan, kendileri saraylarda
şatafat içerisinde yaşarken, halkı açlığa
mahkum eden AKP iktidarı, 80 milyon
halkı teslim almak istiyordu. Ancak 12
Eylül cuntasına karşı “Cunta 45 milyon
halkı teslim alamaz” şiarını bayrak edinen
KEC’liler olarak tarihimize yeni direniş
gelenekleri, sayfaları yazarak devam
ettik. 

Direniş Bizim Kültürümüz,
Geleneğimizdir… 
Geleneklerimize 
Yüksel Direnişimizle 
Yeni Halkalar Ekliyoruz

KEC olarak halkımızın yıldırılma-
sına, sindirilmesine kayıtsız kalmadık.
Haksızlığın, adaletsizliğin karşısına
direnişimizle çıktık. 

Direnişimiz, yılgınlığın panzehrine
dönüştü. Umutsuzluğun girdabında
boğulanlara umut güçsüzlere direnç
aşıladı. 

Direnişimiz büyüdükçe faşizmin
gayri meşruluğu ve bizim haklılığımız
halkın bilincinde yer etti. 

Direnişimiz, faşizmin yaratmak is-
tediği teslimiyetçi, yılgın ruh halini
süpürüp attı. 

Direnişimiz, her gününde faşizmin
karanlık yüzünü teşhir ederek tüm de-
magojilerini, yalanlarını ortaya serdi. 

Nuriye Gülmen Geçen Bir
Yılı Yazdığı Mektubunda
Şu Sözlerle Anlatıyor

"Hiçbir şey yapamaz mıyız? Bir
mum olsa da yakamaz mıyım?

Bu koskoca OHAL karanlığında
bir mum ne işe yarar ki?

Bir mum da olsa asla karanlığı
görmez, küçük de olsa etrafını ısıtır.

Biz karanlığı değil aydınlığı görelim
ve gösterelim diye, hiçbir şey yapamı-

yorsak tek başımıza bir mum olmalıyız.
OHAL karanlığında bir mum olma

iddiasıyla başladı direnişimiz. Tam bir
yıl önce, 2016 9 Kasım’ında anıtın
önüne çıktığımda direnişin bir yıllık
serüvenini görmem elbette olanaksız-
dı.

Bir yılda çok şey yaşandı. Direniş,
yeni direnişler ve direnişçiler yarattı.
“Artık bu ülkede bir şey yapılamaz”
deyip yatağına gömülenleri yatağından
çıkardı. Hayatta tutunacak dalı olma-
yanlara dal, faşizme karşı güçlü bir
barikat oldu. Yaktığımız meşale elden
ele, dilden dile dolaştı. Açlığımız bü-
yüdükçe “biz” büyüdük. Bedenlerimiz
inceldikçe, bilincimiz ve zihnimiz kes-
kinleşti. “Hayatın içindeki müziği ve
şiiri bulma yetisini” asla kaybetme-
dik!

Çok zaferler kazandık ve kazana-
caklarımız var.

Yüksel direnişçileri Semih, Veli,
Acun, Mehmet ve Nazife’ye selam!
Yüksel direnişini kendi direnişi sayan
ve onda umudu gören halkımıza bin
selam!”

Yüksel Direnişi 
OHAL’i Kırdı

Yüksel Direnişi AKP’nin yaratmak
istediği teslimiyet politikasını kırdı.
Bir kişi ile başlayan direniş onlar,
yüzler, binler oldu. Ülkemiz sınırlarını
da aşarak onlarca ülkede Yüksel Dire-
nişiyle destek eylemlerine tanık olundu.
Ankara’da, İstanbul’da binlerce insan
Nuriye ve Semih için yürüdü. Ülkemizin
dört bir yanına Nu-Se yazılamaları ya-
pıldı. Neredeyse ülkede onların adını
duymayan kalmadı. Halkımız yeni doğan
bebeklerine Nuriye-Semih ismini ver-
meye başladı. 

AKP iktidarının tüm hesapları Yük-
sel direnişine çarptı. Nuriye ve Semih’in
direnişi karşısında yapabildikleri tek
şey her gün saldırmak, gözaltına al-
mak oldu. Ne işkenceler, ne gözaltılar,
ne bitmeyen saldırılar… Hepsi dire-
nişin karşısında acizleşti. Öyle ki
saldırılar sürerken artık Yüksel anıtına
gelenlerin sayısı her geçen gün daha
da arttı. Onlar oldular, yüzler oldular,
binler oldular. Artan kitlesellik kar-
şısında AKP acizliğini ortaya “yeni
bir Gezi” çıkabilir diye koyuyordu.

AKP’ye bunu söyleten direnişin gü-
cüydü. 

OHAL ile yaratılmak istenilen tes-
limiyet ve yılgınlık Yüksel Direnişi
barikatına çarpıyordu. Ekmek ve adalet
mücadelesi karşısında zorbalığın ka-
zanma şansı yoktur. İşte bu nedenle
direniş her geçen gün bir çınar gibi
kökleşip büyürken faşizmin eli kolu
bağlanıyor. 

Direniş kendi içerisinde boyutla-
nıyordu. Her gün Yüksel Caddesi’nde
oturmak yetmiyordu. Direniş zaferle
sonuçlanmalıydı. Bu nedenle Yüksel
Direnişçileri direnişlerini büyütme ka-
rarı aldılar. 

Onlar adalete açtılar ve direniş artık
açlık grevi ile devam edecekti. 

Yürüyüş
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İŞBİRLİKÇİLİK
CAN KURTARMAZ

İşbirlikçileşerek canını kurtara-
cağını sananlar kervanına 1982 yılında
Levon Ekmekçiyan da katılmıştı ama
canını kurtaramamış ve idam edil-
mişti. Ekmekçiyan 8 Ağustos 1982
tarihinde, Ankara Esenboğa Havaa-
lanı’nda bekleyen yolcuların üzerine
bomba atıp 8 yolcunun ölümüne ne-
den olan Ermeni ASALA örgütünün
iki eylemcisinden biriydi.Yanındaki
arkadaşı ölen 9. kişi olmuştu. Yaralı
yakalanan Ekmekçiyan hastaneden
sonra Mamak Askeri Hapishanesi’ne
konmuştu. 

Ülkeyi Amerikan işbirlikçisi 5
generalin yer aldığı askeri cunta yö-
netiyordu. Ekmekçiyan'la işbirlikçilik
konusunda anlaşmak istediler. Bunun
için adamlarını göndermişlerdi. Cun-
tanın hesabı Levon Ekmekçiyan'ı iş-
birlikçileştirip gerekli bilgileri aldıktan
ve diz çöktürdükten sonra idam et-
mekti. O günlerde cuntanın böylesi

bir "başarıya" ihtiyacı da vardı.
Ekmekçiyanlar'ın eylemi 1982'de
yapılmıştı.Cunta o yıllarda genel
olarak sol örgütleri özel olarak
da Devrimci Sol'u bitirmek id-
diasındaydı ama istedikleri gibi
gitmiyordu işler. Aynı yıl yani
1982 yılında Cunta hazırlattığı
faşist anayasasını halk oylamasına
sunuyordu.  Bu konudaki propa-
ganda mitinglerinden birini de
İstanbul Taksim Meydanı’nda
yapmışlardı.

Mitingdeki konuşmasında
Devrimci Sol'a da yer veren Ke-
nan Evren Devrimci Sol'a birçok
darbeler vurduklarını ama bitire-
mediklerini belirtmiş ve halktan
yardım isteyerek Devrimci Sol-
cuları ihbar etmeleri halinde ya-

pacakları yeni operasyonlarla bitire-
bileceklerini belirtmişti. İşte böylesi
bir dönemde Ekmekçiyan çıkmıştı
cuntacıların karşısına. Ekmekçiyan'ı
işbirlikçileştirmesi halinde bir taşla
iki kuş vurmuş misali yurt dışı ve
yurt içi örgütlere mesaj vermiş ola-
caklardı. Öyle ya,tam terörü bitire-
ceğiz demişken birde Ermeni ASA-
LA'nın militanları Ankara'nın göbe-
ğinde eylem yapmışlardı. (Ermeni
miliyetçisi bir örgüt olan ASALA'nın
Ankara eylemi halka zarar veren bir
eylemdi ve yanlıştı,bu işin bir başka
yanı.) 

Faşist cunta Ekmekçiyan'ı yaka-
lamışken kendi istihbarat elemanları
aracılığıyla itirafçılaştırmaya, işbir-
likçileştirmeye ikna etmek için kaldığı
hapishaneye başta MİT'in "ünlü" şef-
lerinden Hiram Abbas(1) olmak üzere
istihbaratçılarını gönderip Ekmekçi-
yan'ı işbirliğine ikna etmişlerdi.Buna
göre Levon Ekmekçiyan bildiği şey-
leri açıklayacak ve pişman olduğunu
belirtecek,işbirliğini kanıtlamış olacak

ve idamdan kurtulacaktı.

Bu seneryoya inanmıştı Ekmek-
çiyan ve söylenene harfiyen uymuştu.
Ekmekçiyan'ın itiraflarını yazılı olarak
aldıktan sonra bir de o dönemde ül-
kede tek devlet televizyonu olan
TRT'ye çıkarıp itiraflarını konuştur-
muşlardı. Böylece cuntacılar istediği
sonucu almışlardı. 

Ekmekçiyan da idam edilmeye-
ceğini sanıyordu, çünkü kendisini
asmayacaklarına söz vermişlerdi.
Tabi sözlerinde durmadılar. Tıpkı
Dersim Katliamı’nın yönetici generali
Abdullah Alpdoğan'ın devlet adına
işbirliçi Rayber'e verdiği sözü tut-
madığı gibi. Ve Levon Ekmekçiyan
28 Ocak 1983 yılında Ankara'da
idam edilerek Cebeci Mezarlığı’na
gömülmüştü. Ekmekçiyan'ın cenazesi
ancak 33 yıl sonra yapılan başvuru
ile  Fransa'da yaşayan ailesine tesilme
edilmişti. 

Ekmekçiyan gibi devletin işbirlikçi
hale getirdiği, ihanete sürüklediği
kişilerin atladığı çok önemli bir
durum var.  O da devlet kullanır,sonra
da işini bitirince öldürür ya  da ya-
şayan birer ölü haline getirir. Meşhur
sözdür "Osmanlı'da oyun çoktur"
diye, işte bu işbirlikçilerden biri olan
Ekmekçiyan da bu oyuna gelerek
canını kurtarmak için işbirlikçiliğini
kabul etmişti ama canını kurtaramadı
diğerleri gibi. Nedeni ne olursa olsun
düşmanıyla işbirliğine gidenler kar-
şılarında her halükarda bir düşman
olduğunu ve kendilerini işbirlikçi-
leştirmek için verdikleri uğraşın asıl
olarak DÜŞMANLIKTAN  olduğunu
unutuyorlar. Unutmasalar zaten iş-
birlikçi olamazlar. Hainin, işbirlikçinin
sınıf kini yoktur ama düşmanın ki
hiç azalmaz. Akıldan çıkmaması ge-
reken budur.  

(...)
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

ZZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
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Ve halkımız işbirlikçileri ihanet-
çileri hiç mi hiç sevmez. Çünkü onlar
arkadaşlarına, en sevdiklerine, can-
larını kurtarmak için ihanet ediyorlar.
Oysa güvendikleri, dünyanın en alçak
yaratıklarıdır, ihanet kurumlarının
temsilcileridir. 

Rayber olsun, Ekmekçiyan olsun,
dünün ya da günümüzün işbirlikçi ha-
inleri olsun güvendiklerinin halk düş-
manı olduğunu, halk düşmanlarıyla
işbirliğinin canı kurtarmadığını ama
canı lanetli hale getirdiğini unutmasınlar. 

Devlet kendisi gibi düşünmeyen,
düşman gördüğü ve zayıf yanlarını
farkettiği kim olursa olsun Ekmek-
çiyan’da olduğu gibi yararlanır,kul-
lanır işi bitincede asar,bir tarafa atar.
Gerisi ilgilendirmez onu ,kullanmış-
tır,işini bitirmiştir. Artık hain katlanıp
atılması gereken bir kağıttan fark-
sızdır. İşte Levon Ekmekçiyan'ı da
kullanıp işi bitince 28 Ocak 1983
yılında verdikleri asmama sözüne
rağmen idam edilip Cebeci mezarlı-
ğında gömmüşlerdir. 

Faşist devlet o gün yaptığını,  Ek-
mekçiyan Ermeni olduğu için yap-
mamıştır. Devlet için kişinin milli-
yetinin,mezhebinin önemi yoktur.
Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez Ermeni
hiç fark etmez. Düşman görüyorsa
safdışı eder. Ekmekçiyan da düşman

olarak görülmüş, kandırılmış, kulla-
nılmış ve safdışı edilmiştir.

Dünden bugüne egemenlerin ik-
tidarlarını korumak için yapmaya-
cakları  alçaklık, soysuzluk, hile yok-
tur. Ancak hain öyle can derdine
düşmüştür ki, öyle değerlerini yitir-
miştir ki, düşmanı düşman olarak
görmesini sağlayacak ilkeleri, de-
ğerleri de kaybetmiştir. Bunun için
tüm hainler, işbirlikçiler kullanılıp
imha edilmiştir. 

--

Dipnot-

1:Devrimci Sol tarafından 1990
yılında ölümle cezalandırılan Hiram

Abas'ın, 33 yıllık MİT(Milli İstihbarat
Teşkilatı) yaşamı vardı. MİT yaşa-
mının ilk yıllarını Florida ve Pana-
ma’daki CIA okullarında geçiren Hi-
ram Abbas,bu okullarda sorgulama,
sabotaj ve provokasyon konularında
eğitilerek uzmanlaşmıştı.

Abbas, 4 yıl kaldığı ABD’deki
CIA okullarında öğrendiği, gerilla
faaliyetlerini önleme ve ortadan kal-
dırmaya yönelik kontrgerilla hare-
ketinin tekniklerini uygulamak üzere
ülkeye geri döndü. Bu tarihten sonra,
kendi deyimiyle 140’tan fazla ope-
rasyona katıldı.

Yürüyüş
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Zalimin Adaletsizliğine Karşı
Gençliğin Mücadelesi Var!

Nuriye ve Semih Zaferi Kazanacak!
Dev-Genç’in Nuriye ve Semih için yaptığı

çalışmalardan derlediklerimiz…

Hatay:
Dev-Genç’liler, işlerini geri almak için açlık grevi

direnişini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için 15 Kasım’da, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde ça-
lışma yaptı. Kampüslerde yapılan çalışmada 500 adet
kuşlama yapılarak kısaca şu açıklama yapıldı: “Dev-
Genç’liler olarak, adaletsizliğe karşı açlıklarıyla direnen
iki eğitmenin sesini her yerde duyuracağız!”

Ankara:
Dev-Genç’liler Nuriye ve Semih’in sesini Batıkent

sokaklarına duyurdu. Batıkent’te 15 Kasım’da Ergazi,

Uğur Mumcu,
Kardelen ve
Mesa mahallele-
rinde Nuriye ve
Semih için afiş
çalışması yapıldı.
Mahkemeye çağ-
rı amacıyla 100 adet bildiri ve aynı içerikli 10 adet
ozalit asıldı. Ayrıca üzerinde “Zorla Müdahale Cinayettir!
Kamu Emekçileri Cephesi” imzalı 2 adet afiş asıldı.



Sloganlarımız:
HALKI TESLİM ALAMAZ, CEPHE'Yİ BİTİREMEZSİNİZ...

ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ VE FAŞİZMİ YENECEĞİZ; 
- Direniş Faşizmi Teşhir Etmiş, Faşizmin Halkı Teslim Alma

Politikasını Boşa Çıkarmıştır! 
- Baskı ve Yasaklar Direnişçileri Teslim Alamaz, Direnişi Bitiremezsiniz! 
- Tek Bir Kıvılcım Bozkırı Tutuşturdu Bir Kere, Faşizm Devrim

Ateşini Söndüremeyecek! 
- Faşizmin Her Saldırısı İrademizi Çelikleştiriyor, Direnişi Halklaştırıyor! 
- Direnişçilere Boyun Eğdiremeyecek, Halkı Teslim Alamayacaksınız! 
- Faşizmin Baskısı, Halkın Direnişi Sahiplenmesini Engelleyemez! 
- Eylem Yasaklarıyla, Slogan Yasaklarıyla, Direnişi Sahiplenenleri

Teslim Alamazsınız! 
- Meşru Olan Kazanacak, Direniş Zaferle Sonuçlanacaktır! 
- Haklı ve Meşru Olan Direniştir, Bu Haklılık ve Meşrulukla Zaferi

Kazanacağız! 
- Direnişin Tek Hedefi Zaferdir, Biz Kazancağız! 

DİRENİŞ HER GÜN YENİ ZAFERLER KAZANMAKTA;
- İrademizi Kıramayan Faşizmin Karşısında Her Geçen Gün Zafer

Kazanıyoruz! 
- Tüm Yasaklara Rağmen Her Gün Alanlara Çıkmak Zafer Kazanmaktır! 
- Faşizme Karşı Tek Bir Direnişin Halkı Saflaştırması, Örgütlemesi

Zafer Kazanmaktır! 
- Zalimin Karşısında Boyun Eğilmeyeceğini Göstermek Zafer Ka-

zanmaktır! 
- Asıl Zafer Direnişin Taleplerinin Kabul Edilmesi Olacaktır, Zafere

Hep Birlikte Ulaşalım, Direnişe Omuz Verelim! 

ARMUTLU MAHALLESİ BİZİMDİR; TARİHİMİZİ, GELE-
CEĞİMİZİ, EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ; 

- Yoksul Halkın Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!
- AKP Faşizminin Yıkım Saldırılarına Karşı Direnecek, Evlerimizi

Yıktırmayacağız!
- Mahallemizi Halk Çocuklarını Katledenlere Teslim Etmeyeceğiz!
- Emeğimizle Kurduğumuz Mahallemizi, Kan-Can Pahasına Koruyacak,

Evlerimizi Yıktırmayacağız!
- Defalarca Geldiniz, Eli Boş Döndünüz, Yine Öyle Olacak! 

İŞÇİDEN, EMEKÇİDEN KOPANLAR, HALKTAN KOPAN-
LAR YOZLAŞIR, SOYSUZLAŞIR, AHLAKSIZLAŞIR;

- İşçilerin, Emekçilerin Aidat Paralarını Pavyonda Konsomatrislere
Harcamak Ahlaksızlıktır!

- Patron Sendikacılarının Yaptıkları Sendikacılık Değil, Patronları
Gibi Saltanat Sürmektir!

- Sendikacılık; Eğitim Seminerleri Adı Altında Dansöz Oynatmak
Değil, İşçilerin-Emekçilerin Hakkını Savunmak, Direniş Örgütlemektir!

- İşçilerin Hakkını Aramayanlar, Direniş Örgütlemeyenler, İşçi
Sınıfının Önderi Olamazlar!

- Kendi İşçisine Saldıranlar, Her Türlü Ahlaksızlığı Yapar, İşçilerini
Patronlara Satarlar! 

Geleneklerimiz:
- Birimiz Hepimiz için, Hepimiz Birimiz

İçin, Yoldaşlık Geleneğimiz; 
Yoldaşlık; arkadaşlığın, dostluğun gelişmiş en üst

halidir, dostluk ve arkadaşlıktır. Tüm çıkarlardan ve
bencilliklerden uzaktır yoldaşlık. Yoldaşlık sevgiye,
saygıya ve güvene dayanır. Yoldaşlık iyi-kötü günde
sırt sırta vermektir. Yoldaşlık sahiplenme ve bağlılıktır,
birbiri için her türlü fedakarlığı yapabilmektir. Yoldaşlık
sırtını dayayabileceğin güçlü bir kayadır. 

Bu gelenek kuşatmalarda birbiri için fedakarca
savaşmayı getirir. Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
Maltepe'de böyle direnmişlerdir. 16-17 Nisan'da Sa-
bahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta böyle di-
renmişlerdir. Kuşatmalarda yoldaşları için fedakarca
öne atılıp yoldaşlarının kurtulmasını sağlamaktır.
Sibel Yalçın, yoldaşlarının geri çekilebilmesi için
polisi kendi üstüne çekmiş, yoldaşlarının uzaklaşmasını
sağlamış ve çatışarak şehit düşmüştür. Hasan Selim
Gönen, yoldaşı geri çekilebilsin diye polisle çatışmıştır.
Hapishanelerde katliamları durdurmak, yoldaşlarının
katledilmesini önlemek için bedenini tutuşturmaktır
yoldaşlık. 19 Aralık Katliamı’nda olduğu gibi Ahmet
İbili ve Fidan Kalşen gibi kendini yoldaşları için
feda etmektir. Yoldaşlık bağlılıktır. Katledilen yol-
daşlarının hesabını sormaktır. Elif Sultan Kalsen ol-
maktır. 

Yoldaş... 
Yoldaş ki 
Olmayınca uçulmaz 
Gövdemde kanattır 
Yoldaş ki 
Çarpmayınca yaşanmaz 
Göğsümde yürektir 
Yoldaş ki 
Damardan hayata 
Kanayan abıhayattır 
Yoldaş ki 
Halayda şen omuz 
Omuz üstü candır 
Yoldaş ki 
Paylaşmaya değer 
Hakikatli sevgidir 
Yoldaş ki
Bir insanın en İNSAN 
Onur ve umut halidir 
Yoldaş ki
Toprağımın üstünde 
Sımsıkı yumruk 
Ve ezgisidir 
Bize ölüm yok... 
(Ümit İlter) 

Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
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Bir: Kapitalizm, akıldışı bir eko-
nomik sistemdir. 

İki: Kapitalizm dünyayı, insanlığın
geleceğini mahvediyor. 

Bu iki gerçeğin birçok kanıtından
biri, “doğa katliamı”na ilişkin ra-
kamlardır. 

Sadece tek bir rapordan, birkaç
rakam aktarmakla yetineceğiz; sonra
da ülkemiz gerçeğinden bazı gerçek-
leri gündeme getireceğiz.  

“Dünya Sağlık Örgütü’nün araş-
tırmasına göre, 2020 yılına dek, hava
kirliliği tüm dünyada 8 milyon in-
sanın ölümüne neden olacak. BM’nin
çevre kirliliği raporuna göre ise, çevre
kirliliği nedeniyle her yıl ortalama
11 milyon çocuk ölüyor. Raporda,
sadece 5 yaş ve altı çocukların oluş-
turduğu yaklaşık 4 milyon insanın,
hammadde fırınlarından çıkan duman
nedeniyle solunum enfeksiyonundan
öldüğü belirtildi.

Raporda, en az 1.4 milyar insanın
hava kirliliğinden etkilendiği ve tüm
ölümlerin yüzde 25’inin çevre kir-
liliğinden kaynaklandığı kaydedil-
di.”

ALENİ BİR KATLİAM TAB-
LOSU DEĞİL Mİ BU? Bunda akıl,
mantık var mı? Kapitalizm doğayı
öldürüyor demek, yetersiz bir ifade;
doğayı öldürmek, insanları öldür-
mektir. Rakamlar açık. 

Dünya halklarının baş düşmanı
ABD, aynı zamanda “dünyayı en
çok kirleten ülke” ünvanını da taşı-
maktadır. “Dünya nüfusunun yüzde

4’üne sahip ABD, sera etkisine neden
olan gazın yüzde 25’inin de sorumlusu.”

TÜRKİYE GERÇEĞİ:
Avrupa’nın 
En Kirli Şehirleri

14 Kasım 2017 tarihli gazetelerde
şu haber yayınlandı: 

“Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO)
verilerine göre Avrupa'da en kirli ha-
vaya sahip 10 kentin 8’i Türkiye'de. 

İstanbul, havası en kötü metropol
konumunda yer alırken dünyada her
yıl 7 milyondan fazla insanın hava
kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği
belirtildi. Avrupa’nın havası en kirli
10 kenti arasında ise Batman, Hakkari,
Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman,
Iğdır, Isparta yer aldı. Avrupa'nın ha-
vası en kirli şehri ise Makedonya'nın
Tetova kenti.” (Cumruriyet, 14 Kasım
2017)

Bu hava kirliliği, ülkemizde her
yıl kaç insanımızın ölümüne yol açı-
yor, biliyor muyuz? Hayır.  

TÜRKİYE GERÇEĞİ:
5 Milyon Ton 
Tehlikeli Atık 

Çevre Mühendisleri Odası açık-
ladı: “Türkiye'de şu an 5 milyon ton teh-
likeli atık var. Bakanlık verilerine göre
bunun sadece 1.5 milyon tonu kayıt altına
alınmış durumda.” (Cumhuriyet, 9 Kasım
2017)

5 milyon ton tehlikeli atık. İçinde
nükleer atıklar dahil, her türlü zehir
var. Bu zehirler, yavaş yavaş, sinsice
Anadolu’nun toprağına, suyuna, ha-
vasına karışıyor. 

Tayyip Erdoğan geçen hafta, di-
yordu ki; "Yeşili  mezarda görürsünüz..
Büyük şehirleri mahvetmişlerdir. Beton
yığınına çevirmişlerdir.”

Yalnız şehirleri değil, tüm Ana-
dolu’yu mahvediyorlar. Mahveden
de kendileridir. 

BU TABLO, 
Sömürgeciliğin Sonucudur

Nükleer atıklar, kimyasal atıklar,
yeni-sömürgelerin topraklarına gö-
mülüyor. Çünkü yeni-sömürgelerin
yoksul halklarının canının kıymeti
yoktur. Onlar ölebilirler. Onların top-
rakları, havası, suyu zehirlenebilir. 

Dünyadaki iki “gemi söküm” iş-
letmesinden biri İzmir “Aliağa’da”.
Neden? Bu işletmelerin zehir saç-
tığını tüm dünya biliyor. Ülkemiz-
deki tekeller, ülkemizi yönetenler,
halkın sağlığını alenen hiçe sayıyorlar.  

Topraklarımız çölleşiyor; atık çöp-
lüğü haline geliyoruz. 

Doğayı Sadece 
Sosyalizm Korur

Sovyet yönetimi 1920’lerde sos-
yalizmin inşasına başlandığından iti-
baren çevre korunmasına büyük önem
verdi. 

Sovyetlerdeki  uygulamalar, o dö-
nemde, tüm dünyadaki en ileri ve
bilimsel yaklaşımdı. Çevrenin ko-
runması, belli bir kurumlaşmaya bağ-
lanmıştı. Bu konuda araştırmalar ya-
pılıyordu.

Sovyet topraklarının doğasının
korunması, Halk Aydınlanma Komi-
serliği’ne bağlandı. 

1920’de Ural Dağları’nda Koruma
Merkezi kuruldu. Bu merkez “doğanın
bilimsel incelenmesi amacıyla bir
devlet iktidarı tarafından kurulan yer-
yüzündeki ilk girişimdir.”

Lenin, çevre sorunundaki yakla-
şımını “çevre, korunması gereken
bir anıt” olarak ifade ediyordu. 

Başta Sovyetler olmak üzere, sos-
yalist ülkeler, çevrenin korunması
açısından en önemli alanlardan biri
olan “toplu taşıma”, “toplu ulaşım”
konusunda atılımlar yapmışlardır. 

Kentlerin merkezi olarak ısıtılmaya
başlanması ise, özellikle hava kirli-
liğinin önlenmesinde çok başarılı so-

Doğayı 
KAPİTALİZM Öldürür 
SOSYALİZM Yaşatır düzen devrim

kapitalizm sosyalizm
geçmiş gelecek

Yürüyüş
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nuçlar alınmasını getirmiştir. Bu sis-
temlerde yaygın olarak doğalgaz kul-
lanılmıştır.  

Büyük kentlerin dışında tamamen
yeni baştan kentler yapılmıştır. 

Çin’de devrimden sonra, büyük
bir kitle seferberliğiyle, salgın has-
talıklar üreten bataklıklar yok edil-
miştir.  

Kapitalizmde Çözüm 
Olabilir mi?

Sadece “SU” açısından bakalım:

“Tekeller, dünya üzerindeki kul-
lanılabilir su kaynaklarının % 20’sini
ellerine geçirmiş durumdadırlar. Üç
büyük tekelin elindeki su endüstrisinin
toplam hacmi ise yılda 1 trilyon
dolara yaklaşarak, ilaç sektörünü
geçmiş ve petrol sektörünün % 40’ına
ulaşmıştır. Üstelik hali hazırda su

hizmetlerinin sadece % 5’i özelleşti-
rilmiş durumdadır.”

Bu tabloda, halkın temiz su, temiz
hava bulması mümkün mü?

Emperyalist kapitalizm sürdükçe,
temiz havayı, temiz suyu yoksul halk-
lar bulamayacaktır. 

Bir rakam daha: “Doğal afetlerin
sayısı son 20 yılda 4 kat arttı.” So-
rumlusu belli. 

DEVRİMCİ HALK 
İKTİDARINDA Çözüm

Halk Cephesi’nin hazırladığı Halk
Anayasası Taslağı, çevre konusunda
şöyle diyor: 

“Madde 38- Çevre

a-) Çevre sorunu ve korunması,
merkezi planlamalar çerçevesinde
ele alınır. Doğal çevreyi kirletecek,
halkın sağlığını tehdit edecek sanayi
yatırımlarına izin verilmez. Tüm fab-
rika, atölye benzeri tesislerin doğayı
ve çevreyi kirletmeye karşı filtre,
arındırma, atık toplama ve benzeri
önlemler almaları zorunludur.

b-) Sanayide, ısınmada doğal ener-
jinin daha yaygın kullanılmasına ön-
celik verilir. Nükleer enerji, gen tek-
nolojisi vb. kullanımının beraberinde
getirdiği çevre ve toplum sağlığını
tehdit eden etkenlere karşı önlemler
almak devletin görevleri arasındadır.
Tüketim maddelerinin imalatında ve
ürünlerde çevre kirlenmesine yol aça-

cak hammaddeler ve ambalajların
kullanılmaması özendirilir.

c-) ... Hiçbir yerel yönetimin halkı
çöp ve pislik içinde yaşatmaya hakkı
yoktur. 

... Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bu doğal çevrenin ve güzelliklerin
halka ait olduğu, hiçbir üretim ve
yatırımın halk sağlığına karşı ola-
mayacağı bilinciyle, bu konuda kesin
hükümler yürürlüğe koymakla, çevre
suçlarına karşı sert önlemler almakla
yükümlüdür.”

Sorun Çevre Sorunu 
Değil, Kapitalizm ya da
Sosyalizm Sorunudur

Kapitalizm kar amacından vaz-
geçemeyeceği için, büyük köklü dö-
nüşüm ve değişimleri yapamaz. Bunu
ancak halk iktidarları yapabilir. 

Sorun işte bu nedenledir ki, “çevre
mücadelesi” sorunu değil, devrim mü-
cadelesi sorunudur. Avrupa’daki Ye-
şiller hareketinin durumu bu açıdan
öğreticidir. Çevre sorunu diye yola
çıkmış ve hiçbir şey yapamayıp, çevreyi
katledenlerin iktidar ortağı olmuşlardır. 

Ülkemizi yaşanmaz hale getirdiler,
dünyamızı yaşanmaz hale getirdiler.
Kapitalizmin yarattığı tablo ortadadır.
Çevre sorunlarının tek çözümü, sos-
yalizmdir. 

- Kapitalizmde en yüce
değer, kardır.  
Sosyalizmde en yüce
değer emektir. 

- Kapitalizmde birey
vardır.
Sosyalizmde tüm halk. 

- Kapitalizm “ben”i
yüceltir.
Sosyalizm “biz”i.

- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır. 
Sosyalizm, değerler
yaratır. 

- Kapitalizm sömürüdür.
Sosyalizm sömürüsüz
dünyadır. 

Kapitalizm adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir. 
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Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



17 Ekim günü saat 14.30'da, Şır-
nak'ta Cizre Karayolu üzerinde bu-
lunan 1 No'lu kömür ocağında, işçi-
lerin mola sırasında otururken üzer-
lerine yukarıdan bir kaya parçasının
düşmesi sonucu göçük meydana
geldi. Göçük altında kalan 8 işçi kat-
ledildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, katliamdan sonra
yaptığı açıklamada, 'kaza'nın olduğu
maden sahasının güvenlik riski ne-
deniyle 2013 yılında MİGEM tara-
fından faaliyetinin durdurulduğunu,
ruhsatının olmadığını ve kaçak ol-
duğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ da madenin kaçak ola-
rak işletildiğini söyledi. Buna rağmen
faaliyete devam eden kömür ocak-
larında son 4 yılda meydana gelen
kaza ve göçüklerde toplam 19 işçi
öldü, 11 işçi yaralandı. Ki bu rakamlar
sadece kayıt altına alınmış olanlar.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Pat-
lak ise “herhangi bir kaçak kömür
üretimine rastlanmadığını" söyledi.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB'nin ma-
den katliamı raporuna ve Maden Mü-
hendisleri Odası'nın yaptığı açıkla-
maya göre ise, maden sahasında dur-
durma kararı devam ederken; saha,
Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye
Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından
Mart 2017'de rödevans ihalesine çı-
karıldı ve Nisan 2017'de ihaleyi ka-
zanan firma ile sözleşme imzalandı.
Yani devletin "kaçak" dediği saha,
daha 7 ay önce devletin bilgisi ve
onayı dahilinde, bir kamu kurumu
olan TKİ tarafından ihaleye çıkarılmış
ve satılmış. Kaçak olarak nitelendi-
rilen bu ocaklarda üretilen tonlarca
kömür; tuğla, çimento fabrikalarında
ve yakıt olarak kullanılmak üzere,
yetkililerin bilgisi dahilinde satılıyor. 

Maden Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel,
konu ile ilgili şunları diyor: "Kaza

olunca 'kaçak üretim yapıyor' deniyor.
Kömürler, iş yerlerine satılıyor, resmi
kurumlara satılıyor. Üretilirken kaçak,
satılırken nasıl yasal oluyor? Bu ocak
'kaçak' deyip yetkililerin sorumlu-
luktan sıyrılmaya çalışması kabul
edilemez. Bu ocak kaçak olsa resmi
kurum ihale edemez."

Olay bunlarla sınırlı değil:

*DİSK-KESK-TMMOB-TTB he-
yetinin maden ocağında yaptığı göz-
lemlere göre; maden ocağının girişi
bariyerlerle kapatılmış ve girişine
MİGEM’in kapatma kararı asılmış.
Ocağa giriş yapılmasının ve kömür
üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak
İl Özel İdaresi imzalı bir tabela asıl-
mış. Ama heyetin gözlemleri sıra-
sında, maden sahasında üretilen kö-
mürlerin yüklü olduğu kamyonlar
çıkış yapmakta oldukları görülmüş.
Yani ocağa girişi engellemek için
alınan tedbirler işlevsiz, yalnızca iş
olsun diye alınmış.

*Ocağın güvenli olmadığı, fotoğ-
raflarına bakıldığında da anlaşılıyor.
Bırakın üretimi, ocağa hiç yaklaşıl-
maması gerekiyor. Bir tarafta su bi-
rikintileri, bir tarafta yüksek şevler,

kontrolü yapılmayan çalışma alanları
var. Ocağın 1 kilometre yakınında
bir karakol var, ama halkın can gü-
venliği ile ilgilenmiyor.

*Teknik gözlemlerde, katliamın
olduğu sırada tamamen ilkel ve gelişi
güzel kömür damarında cevheri al-
maya yönelik bir çalışma sürdürül-
düğü, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile
ilgili herhangi bir önlemin alınmadığı
işletmenin yapıldığı sahaya bakıldı-
ğında kazayı önlemek amaçlı palya,
basamak ve şevlerin olmadığı, uyarı
levhaları bulunmadığı, yanaşma ba-
riyerlerinin konulmadığı belirtiliyor.

*Derinlikleri 150-200 m arasında
değişen ilkel yöntemlerle açılan ku-
yularda üretim yapılıyor.  Madencilik
bilim ve tekniğiyle, işçi sağlığı ve
güvenliğiyle uzaktan yakından alakası
olmayan bir biçimde, 1700’lü yılların
koşullarında kazmalarla, el arabala-
rıyla, gırgırlarla kömür çıkarılıyor.

*Maden sahasında işçilerin din-
lenebilecekleri, insani ihtiyaçlarını
giderebilecekleri, iş güvenliği mev-
zuatına uygun bir bina veya sosyal

ŞIRNAK'TA "TAŞ ÜSTÜNDE
TAŞ BIRAKMAYAN" AKP,

MADENLERDE DE
İŞÇİLERİ KATLEDİYOR!
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tesis yok.

*Katliamın olduğu ocakta 4
işçi sigortasız çalıştırılmış, 2
işçinin sigortaları ayrı şirketler
tarafından yatırılmış, 2 işçinin
ise sigortasına ilişkin kayıt yok.

*Çocuk işçi çalıştırılıyor.
Şırnak'taki katliamda yaşamını
yitiren Sıddık Kabak, işe baş-
ladığı Haziran ayında 17 ya-
şındaydı. Çocuk işçiler ailelerine
katkı için tehlikeyi göze aldık-
larını, yer üstünde çalışanlardan
bazıları günlük 5, yer altında
çalışanlar da 30 TL kazanabil-
diklerini belirtiyor. 16 yaşında
olan bir çocuk işçi ise günde
30 TL kazandığını, 8. sınıfı bi-
tirir bitirmez burada çalıştığını,
ocaklarda çalışmaktan başka
çaresi olmadığını belirtiyor.

*Bölgede, kaçak olan kömür
ocaklarında en az 3500 işçi ça-
lışıyor. Aileler, geçimini bu
ocaklarda sosyal güvencesiz ve
düşük ücretlerle sağlamak zo-
runda bırakılıyor.“Ölüm kuyu-
ları” olarak adlandırılan ocak-
larda her gün 8 saat yerin 100
ile 120 metre derinliklerinde
çalıştırılıyorlar.

Çalışan maden işçileri, ça-
lışmaya mecbur olduklarını, bu
işi yapmazlarsa geçinemeye-
ceklerini, ailelerine bakmak zo-
runda olduklarını, işsizlik ile
tehlike arasındaki tercihini teh-
likeden yana koymaya mecbur
olduğunu söylüyorlar. Ocakta
çalışan bir maden işçisi şunları
diyor: “Şırnak zaten yıkıldı. İn-
sanlar, artık işi bırakmış sağlam
olan evlerinin yıkılıp yıkılma-
yacağını düşünüyor. Hayvancılık
yapmak isteseniz de hayvanı
nerede besleyeceksiniz? Her
yer yasaklı.”

AKP faşizmi, Şırnak'ta "taş
üstünde taş bırakmayarak" tüm
şehri yakıp yıktı, yağmaladı.
İnsanları evsiz, işsiz bıraktı, ya-
şam alanlarını yok etti. Geride
kalan halka da ölüm kuyularında
düşük ücretle, saatlerce, ortaçağ
koşullarında, iş güvencesi ol-
madan çalışmayı dayatıyor. Ken-
di kaçak dediği sahayı ihaleye
çıkartıp satıyor, faaliyetlerini
durdurmak için hiçbir denetim
uygulamıyor. Sonra da katliam
olunca "burayı kaçak ilan et-
miştik" diye işin içinden sıyrıl-
maya çalışıyor.

Ama gerçekler çok açık.
AKP; Soma'da, Ermenek'te, Şir-
van'da olduğu gibi Şırnak'ta da
maden işçilerini ölüme mahkum
ediyor. "Ya açlıktan ya da iş ci-
nayetinden ölürsün" diyor. Sa-
dece maden katliamları ile sınırlı
değil; AKP döneminde tüm iş
kollarında her yıl binlerce in-
sanımız iş cinayetlerinde ölüyor.
"Hedef sıfır kaza" diye kam-
panya yaptıkları dönem, en fazla
iş cinayetinin yaşandığı dönem
oluyor. Her gün 6 işçi hayatını
kaybediyor.

Şırnak'taki maden katliamın-
da yaşamını yitiren maden iş-
çilerinin ailelerine başsağlığı
diliyor, acılarını paylaşıyoruz.
Katliamın sorumlusu; halkın
kanıyla zenginleşen, azgın kar
hırsıyla canavarlaşmış patronlar
ve faşist AKP iktidarıdır. Onar,
yüzer katledilen işçilerin hesabı
er ya da geç sorulacaktır. İşçi-
lerin katledilmediği, insani ko-
şullarda, madencilik bilimi ve
tekniğiyle yapılan, tüm güvenlik
önlemlerinin alındığı bir ma-
dencilik üretiminin gerçekleş-
mesi; bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir Türkiye'de mümkün
olacaktır.

Biz Devrimci Mimar-Mühendisleriz Ke-
nan Emre Üstündağ’ı Zulmün Elinden Ala-
cağız!

Halkın Mühendis Mimarları, halkın mü-
hendisi-mimarı olan Kenan Emre Üstündağ’ın
tutuklanması üzerine 9 Kasım’da yayınladığı
açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi;

“…Halkın mühendisi arkadaşımız, yol-
daşımız Kenan Emre, 1 Kasım’da, Berk
Ercan isimli bir iftiracı onursuz tutuklunun
tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek Ataköy’de
bulunduğu yerden kaçırılıp 8 gün gözaltında
tutulduktan sonra bugün çıkarıldığı mahke-
mede tutuklandı ve Metris Cezaevi’ne gön-
derildi.

AKP iktidarı kendisine muhalif olan direnen
herkesi suçlu-terörist göstermenin gözaltı ve
tutuklamalarla baskı altına almanın yolunu
kalın ama içi boş bir suç dosyası hazırlamakta
bulmuş, ancak yalanlarına bir yalancı tanık
dışında delil bulamamıştır. Öyle bir tanık ki;
hapishanedeyken dahi tüm alanlara, herkesin
ne iş yaptığına, nasıl bir görevi olduğuna
hakim. Öyle bir tanık ki; Nuriye ve Semih
dahil iktidarı rahatsız eden, faşizme karşı duran,
demokratik eylemlere basın açıklamalarına
katılan kim var ise, hepsine bir örgüt sorumlu-
luğu atfetmiş. Ancak; AKP faşizmine bu tanık
da yetmemiştir. Bu sebeple kendine yeni sahte
tanıklar aramakta, aileleri aranarak tehdit
edilerek halk çocuklarına işkence edilerek, va-
atler sunularak yalan ifadeler verdirmeye ça-
lışmaktadır.

Aynı dosya kapsamında gözaltında tutu-
lanlar işbirliğine zorlanmakta işbirliğini
kabul etmemeleri durumunda ise işkence
ile, tutuklama ile, ölüm ile tehdit edilmekte-
dirler. Yalanlarına yalancı tanık arayan AKP
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faşizmi, bu sebeple işkence dahil
her türlü zulmü yapmaktan çekin-
memektedir.

Gözaltına alınanlar günlerce
gözaltında tutuluyor. Adliyeye sevk
edilen herkes savcılık ifadeleri
alınmadan tutuklanmaya sevk edi-
liyor. Sorgu hakimliği de iddiaları
doğru düzgün okumadan, ifadeleri
dinlemeden tutuklama kararı ve-
riyor. Çünkü karar çok önceden
bellidir, emir büyük yerdendir!

Berk Ercan’ın ifadesinden başka
gerekçe bulunamıyor. Bunlar; so-
yut, başka bir delille desteklen-
memiş, gerçekliği sorgulanmamış,
bilginin kaynağının ortaya kon-
madığı birçoğu dedikodudan, var-
sayımlardan, iftiralardan, komplo-
lardan ibaret ifadelerdir.

Berk Ercan ifadeleri ile sürek
avı başlatılmıştır. Berk Ercan’a ne
zaman ihtiyaç duysalar hapisha-
neden yeni ifadeler için alınmak-
tadır…

İktidarın krizi derinleştikçe hu-
kuka aykırı yöntem ve uygulama-
lara başvurmaktadır. AKP iktidarı
ne yaparsa yapsın içimizdeki halk
sevgisini ve adalet anlayışını sile-
meyecektir, bu adaletsizliği asla
kabul etmeyeceğiz.

AKP, halka yoksulluğu daya-
tırken, Kenan Emre yıllarca elek-
triksiz kalan köyleri yaptığı pro-
jelerle aydınlattığı için tutsaktır.

AKP’li bakanlar görme engelli
halkımıza “Gözlerin görmediği
halde sana iş vermişiz. Para kaza-
nıyorsun daha ne yapalım?” derken
Kenan Emre, yürüme engelli halk
çocuklarını ayağa kaldırıp yürü-
teçler yaptığı için tutsaktır.

AKP, enerji politikaları ile or-
manları talan ederken, dereleri ku-
ruturken ve bunu da halkın cebine
faturalarla yansıtırken Kenan Emre,
kendi enerjimizi kendimiz üretelim
deyip yoksul mahallelerde, yoksul
köylerde rüzgar türbinleri yaptığı
için tutsaktır.

AKP, kendilerine
muhalif herkese, de-
mokratik kurumlara,
her şeyi yasaklarken,
Kenan Emre haklar
ve özgürlükler mü-
cadelesini büyütmek
istediği için tutsak-
tır.

AKP, 3. Köprü, 3.
Havalimanı, Kanal
İstanbul gibi proje-
lerle, talan ettiği yeşil
alanlarla, kentsel dö-
nüşüm adı altında
yoksul halkın barın-
ma hakkına yaptığı
saldırılarla rant için
mühendisliği temsil
ederken, Kenan Emre
“Rant için değil, halk
için mühendislik” de-
diği için tutsaktır.

Kenan Emre bur-
juvazinin hizmetinde
olan bilimi ve tekniği
halka ulaştırdığı için tutsaktır.

Hırsızlıkların, yolsuzlukların,
dolandırıcılıkların, tecavüzcülerin
rüşvetlerin belgelendiği; fakat ya-
panların ceza almadığı, katillerin,
işkencecilerin göstermelik yargı-
lamalarla “ak”lanmaya çalışıldığı
ülkemizde, halkın mühendisi Ke-
nan Emre, yalan ifadelerle, iftira-
larla ve komplolarla şuan tutsak-
tır.

Adaletin olmadığı ülkemizde;
bugün insanca yaşamanın, onurlu
ve dik durmanın anlamı, bağım-
sızlık ve demokrasi mücadelesi
vermektir. Ülkemizin temiz, ay-
dınlık geleceğini temsil ettiğimizin
bilinciyle hareket etmektir. Mesleki
bilgi birikimlerimizi halk için kul-
lanmaktır. Düşüncelerimizi düzenin
sınırlarına hapsetmemek, düzene
karşı alternatifler üretmektir. Hak-
larımız ve özgürlüklerimiz için
mücadele etmektir. Halkın kendine
yabancılaşmasına karşı bugüne ka-
dar taşıdığı değerleri korumak,

yozlaşmaya izin vermemektir.

Bugün insanca yaşamak; AKP
faşizmine karşı direnmektir. Ve
adaletin olmadığı ülkemizde in-
sanca yaşamak; onurlu ve başı dik
durduğu için tutuklanan arkadaşı-
mızı, Kenan Emre’yi tecrit hücre-
lerinden çıkarmak, bunun için ge-
rektiğinde bedel ödemekten ka-
çınmamaktır.

Bizleri gözaltına alarak, tutuk-
layarak bitiremeyeceğiniz kadar
çoğuz. Çünkü biz, HALKIZ. Çün-
kü, milyonlarız. AKP’nin yıldıra-
mayacağı kadar güçlü yüreklerimiz,
ıslah edemeyeceği kadar net bi-
linçlerimiz. Çünkü biz, devrimciyiz.
Halkın mühendisi Kenan Emre
Üstündağ’ı diğer arkadaşlarımızı
aldığımız gibi zulmün zindanla-
rından çekip alacağız. Tüm mü-
hendis mimar dostlarımızı ve hal-
kımızı bu sahiplenmeyi beraber
yaratmaya, Kenan Emre’yi tecrit
hücrelerinden çıkarmak için yanı-
mızda olmaya çağırıyoruz.”

Yürüyüş
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Faşizm, kitleleri örgütsüzleştirmek
ister. Örgütsüz halde tutmak için apo-
litikleştirir, yozlaştırır, korkutur. 

Meclislerin amacı ise, faşizmin tam
tersinedir; halkı örgütlemek ister. Ör-
gütlemek için de halkı politikleştirmeyi,
yozlaşmadan arındırmayı, cesaret ver-
meyi amaçlar. Bunları sağlamanın en
önemli yollarından biri de eğitimdir.  

AKP faşizminin baskı ve terörünü
arttırdığı bu koşullarda, Halk Meclis-
leri, halkın eğitimini sürdürebilmeli-
dirler. 

Halk okulları için onlarca öğrenci
gerekmez. Halk okulları için özel
yerler de gerekmez. Her ev halk okulu,
selam verdiğimiz veya bize selam
veren herkes, halk okulunun bir öğ-
rencisi olabilir. 

Halk okullarının her dersinde, fa-
şizmin yalanlarını birer birer ters yüz
edebiliriz. Sorunlarımızın nasıl çözü-
leceğini konuşup tartışabiliriz. 

Halk Meclisleri, umutsuzlaşan in-
sanlara umut, inançsızlaşanlara inanç,
güven duymayanlara güvendir. İnsanlara
bu duyguları verecek olan, örgütlülüktür. 

İnsanlar örgütsüzken, yalnız ve ça-

resizdir.   

Halk Meclisleri, halkın
çaresidir. Çözümüdür. 

Ancak insanların meclislerde yer
alma noktasında da kaygıları, korkuları
vardır. Bu korku ve kaygıların kaynağı
faşizmin terörü, demagojileridir. Kor-
kularını, kaygılarını yenmenin yolu
ise eğitimdir, halk toplantılarıdır, meclis
üyelerinin bire bir ilişkileriyle yapa-
cakları kitle çalışmalarıdır. Ve meclis
olarak yapacakları çalışmalardır. 

Bu nedenle baskı ve terör arttığında,
insanlar geri çekiliyorlarsa, Meclisler,
kitle çalışmasıyla, sorunların çözümüne
yönelik çalışma ve eylemleriyle öne
çıkabilmelidirler. 

Halk Meclisleri’nin atacağı her
adım, faşizme “biz halkız, bizi ye-
nemezsiniz” demektir. 

Bu noktada halk okullarını yay-
gınlaştırmak, süreklileştirmek, canlı
dersler yapar hale getirmek, önemli
bir rol oynayacaktır. 

Halk okulları, sadece “eğitime”
hizmet etmeyecektir; okulları, halkın
faşizme karşı direnişi için bir mevzi
olarak düşünebiliriz. 

Okullar, halka moral, güven vere-

cektir. Her ders, halkın örgütlenme
ve mücadelesinin tartışılacağı, öneri-
lerin ortaya çıkacağı, kararların alı-
nacağı yerler haline dönebilir. 

Bugün kimi mahallelerde yıkım söz
konusudur. Bunlara karşı örgütlenmek
görevi var. İstanbul’da deprem karşısında
halk çaresiz ve yalnız bırakılmıştır. Mec-
lisler buna karşı örgütlenebilir. Birçok
mahallede halkın çocukları tutuklan-
mıştır; tutsaklarla ve tutsak aileleriyle
dayanışma görevi var. Halkın ekonomik
dayanışmasını sağlamak, her dönem ge-
çerli bir ihtiyaçtır. Hastalıkta, doğumda,
cenazede hiçkimseyi yalnız bırakmama
sorumluluğumuz vardır. 

Halk okulları bunları tartışabilir.
Halk okullarında, yoksul halkın ülke-
mizdeki ve dünyadaki gecekondu mü-
cadelelerini, halkın birlik ve dayanış-
masını anlatan kitaplar okunabilir,
filmler izlenebilir. 

Sonuç olarak: 

Halk Meclisleri

- halk okullarıyla,

- bire bir kitle çalışmasıyla,

- dayanışmayı sağlamasıyla,

- sorunları çözmesiyle,

halkın faşizme karşı direniş gücünü

Halk Okulları
Direnme Mevzisidir

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER
BİZİM OLACAK
NURTEPE-ÇAYAN

Çayan Mahallesi’nin arsaların dağı-

tımından mahallenin pla-
nına kadar kuruluşunu,
yıkımlara karşı mücade-

lesini, halk komitelerini, şehitlerini, tutsaklarını anlatan
bu kitap, İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerini
ve bu mahallelerde nasıl direnileceğini, örgütlenileceğini
anlatan kitap.  

Filmin Adı:
CEZAYİR SAVAŞI

Film, Cezayir bağımsızlık savaşında,

bir halkın kadın, çocuk, yaşlı demeden

yer alışını ve sokak sokak, işgalcilere

karşı örgütlenişini anlatıyor. Mücadelenin

tüm sorunları, ihtiyaçları, halkın yaratı-

cılığı ve örgütlülüğüyla çözülüyor. 

Meclislerde Okuyabileceğimiz Kitaplar
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Küçükarmutlu’da yeni yıkım pla-
nına karşı kapı kapı dolaşan bir Halk
Meclisi üyesi, evdekilerin şu soru-
suyla karşılaştı: 

"Buralar düzeltilse daha iyi ol-
maz mı?"

Bu soru, yıkıma karşı mücadelede
karşımıza sık sık çıkacaktır. 

Çünkü, AKP iktidarı ve TOKİ,
yıkımı evleri iyileştirme yalanıyla,
yeni ev vaadiyle meşrulaştırmaya
çalışıyorlar. 

Devrimciler Olmasa, 
Halkın Direnişi Olmasa
Bütün Konduları 
Dümdüz Edip Geçerler

Yoksul gecekondu mahallelerinin
bütün halkı, bu gerçeği görmeli. Me-
sela tekellerin gözünü diktiği Küçü-
karmutlu’da veya Okmeydanı’nda
devrimciler olmazsa, halk örgütlü
olmazsa, en cazip teklifin bile sonuçta
bu toprakların halkın elinden çekilip
alınmasıyla sonuçlanacağı açıktır. 

Yıkımları ertelemeleri, başka ma-
nevralar gündeme getirmeleri, para
teklif etmeleri, hep buraları dümdüz
etme gücünü bulamadıkları içindir. 

Söylemeyecekleri 
Yalan, Başvurmayacakları    
Dalavere Yoktur

TOKİ’nin yalanlarına kanıp ev-
lerini verip, TOKİ evlerine geçenler
pişman. Halkın direnişle sonuç ala-
mayacağına inanıp boyun eğdiği yer-
lerde, evler, arsalar, üç kuruşu gasp
ediliyor. Hatta bazen o üç kuruşu da
vermiyorlar. 

En son yıkımın gerçekleştiği yer-
lerden biri İstanbul Üsküdar Kiraz-
lıtepe idi. 

26 Ağustos’ta birçok ev yıkıldı
orada. Halk, örgütsüz de olsa, yıkımı
protesto etti, polis coplarla, plastik
mermilerle, gaz bombalarıyla saldırdı
halka. 

Kirazlıtepe’de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve TOKİ tarafından ger-
çekleştirilen 'Örnek Dönüşüm' pro-
jesi uygulanıyor. 

Yıkım 4 mahalleyi kapsıyor. 

Bir mahalle sakini, nasıl yalanlara
başvurulduğunu şu sözlerle anlattı:
“Belediye başkanımız TOKİ ile iş-
birliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla
anlaştığı iddiasında bulunuyor. Ke-
sinlikle Kirazlıtcpeliler, TOKİ ile

anlaşmadı. Belediyede çalışan 3-5
kişinin evlerini yıkarak anlaştık iz-
lenimi yaratıyorlar.”

Her türlü yalanı söylerler. Ona
şüphe yok. Ve sıradan bir protestoya,
gaz ve plastik mermiyle saldırmala-
rının gösterdiği gibi, zulümde yap-
mayacakları bir şey yoktur. 

Soygunculardan Adalet ve
İnsaf Beklenemez

Kirazlıtepeliler’in taşıdığı pankart
ve dövizlerde yazılı sloganlar öğre-
ticidir. 

Mesela bir dövizde şu yazıyor:  

"Sayın cumhurbaşkanım, 

Size sahip çıkanları sahipsiz bı-
rakmayın."

Evet, yoksul halkımızın bir kısmı
gibi, onların bir kısmı da AKP’ye
oy verenlerden oluşuyor. İktidardan
insaf, vicdan, adalet bekliyorlar. Bo-
şuna! Bu seslenişlere rağmen, evleri
yıkıldı. 

Taşıdıkları ana pankartta da şu
yazıyordu: 

"Mülkiyet hakkı kutsaldır. 

Boğaziçi İmar Yasası Değişmeden
İmar problemi Çözülemez... Mahal-
lelerimizi Terk Etmek İstemiyo-
ruz".

Düzenin icazetine sığınılıyor
yine. Düzenin Mülkiyet Hakkına
saygı göstereceğini düşünüyorlar.
Hayır, düzen burjuvazinin mül-
kiyet hakkı üzerine kuruludur. Hal-
kın değil. 

Dolayısıyla halkın mülkiyet hak-
kı, düzen için "kutsal" değildir.

Kiraztepe "Dilenerek direne-
meyiz" konusuna çarpıcı bir ör-
nektir. Evlerimizi koruyacaksak,
tek bir yolumuz var: Örgütlenmek
ve direnmek. 

Yalvararak,
Dilenerek

Direnemeyiz

Yürüyüş
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Arılar, bir gram bal yapabilmek için
binlerce çiçeği dolaşırlar. Kitle çalışması
da buna benzer. Bazen binlerce kapı ça-
larsınız, birkaç kişiyi örgütleyebilirsiniz.
Ama tıpkı bir arının, hiçbir çiçeğe boşuna
konmuş olmadığı gibi, hiçbir kapı da
boşuna çalınmış olmaz. O kapıya bir
kez devrimciler gitmiştir, o kapıdan bir
kez devrimci düşünceler girmiştir. Bugün
olmazsa yarın, ya da sonra, ama onları
devrime kazanmanın kanalı açılmış olur. 

*

AKP faşizminin baskılarını, yaratmak
istediği korku ortamını püskürtebilmek
açısından bugün tüm mahallelerde birebir
çalışmanın, KİŞİDEN KİŞİYE, EV-
DEN EVE, KULAKTAN KULAĞA
çalışmanın önemi daha büyüktür.    

Bazen, kitlelerin sadece silahlı ey-
lemlerle veya dergilerle örgütleneceği
düşünülür. 

Doğrudur, silahlı mücadelenin bunda
belirleyici bir etkisi olacaktır. Doğrudur,

bildirilerimiz, dergilerimiz in-
sanlarda bize yönelik sempatiler
oluşturur. Ama... 

Ama o etkiyi de pratiğe, so-
mut bir kitle ilişkisine dönüştü-
recek olan yine KİŞİDEN Kİ-

ŞİYE, BİREBİR ilişkidir. Son nokta
birebir ilişkide konulur. 

Bu anlamda kişiden kişiye, evden
eve çalışmanın olmadığı yerde, kitle ça-
lışması yarımdır. 

*

Bire bir çalışma, bire bir ilişki, aynı
zamanda illegal, yarı-legal çalışma açı-
sından da en uygun ilişki biçimidir. 

Çünkü bire bir çalışma, faşizmin ula-
şamayacağı, denetleyemeyeceği, en-
gelleyemeyeceği bir alandır. Kuşku yok
ki, tamamen legal bir kitle çalışmasında
da sonuç alıcı olan bire bir çalışmadır.
Fakat faşizmin baskı koşulları bu çalışma
biçimini daha da önemli ve zorunlu hale
getirmektedir. 

*

Her sokakta üç kişiyle başlanabilir
bire bir çalışmaya. Her sokakta üç evin
kapısını çalabiliriz. Üç kişi başka üç
kişiye gider... Sözlerimiz, bildirilerimiz,

dilden dile, elden ele dolaşır. Suya atılan
taşın yarattığı dalgalar gibi yayılırız.
Bunu hayata geçirmek, GİDİLMEDİK
EV, KONUŞULMADIK KİŞİ bırak-
mamaktır.  

*

Kişiden kişiye çalışmada, tıpkı genel
bir toplantıya hazırlanır gibi, tek tek her
insana dair hazırlıklarımız, hedeflerimiz
ve programamız olmalıdır. Herkese aynı
tarz yaklaşım, sonuç alıcı olmaz. Bu
daha çok “basmakalıpçı” dediğimiz ça-
lışma tarzına girer. 

*

"Evden eve, kişiden kişiye" dolaşırken,
yeni insanları buluruz, halkın taleplerini
öğrenir, hoşnutsuzluğunu açığa çıkarırız,
onlardan öğrenir, onlara öğretiriz. 

Her kapı çalışımız, her kişiyle ko-
nuşmamız, faşizmin baskısına terörüne,
sindirme politikalarına cevaptır. Dev-
rimcileri yokettikleri propagandasına ce-
vaptır. Çaldığımız her kapı, konuştuğumuz
her kişi, birken iki olarak, düşmanın tu-
tuklamalarına verdiğimiz cevaptır. Sözün
özü; şimdi, bire bir çalışmaya, kişiden
kişiye çalışmaya yoğunlaşma zamanıdır. 

Kişiden Kişiye... 
Birebir Çalışma

Devrimci  Kişiliğin 
üüç silahı var:

- İdeolojik  olarak güçlü
olmak

- Manevi olarak güçlü
olmak

- Doğru düşünmek

Bu hafta mahallelerde yaygın bi-
çimde yazılamalar yapıldı.
Mücadelenin gündemi yoğundu, do-
layısıyla duvar yazılarının konuları
da çeşitli oldu. 

- Nuriye Semih direnişi,  
- Hainler
- Baskılar
- Özgür Tutsaklar.  
Sloganlar şunlardı:  
- Nuriye ve Semih’in Talepleri

Kabul Edilsin!”
- “Zorla Müdahale Cinayettir”

- “Berk Ercan Devletin Sümüklü
Mendilidir”

- Hiçbir Hain, İşbirlikçi Cezasız
Kalmayacak

- “Özgür Tutsaklara Yapılan İş-
kencenin Hesabını Soracağız”,

- Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz!

- Halk En Büyük Güçtür!  Faşiz-
mi Yenecektir

- Tek Yol Devrim, Tek Çözüm
Sosyalizm!

Pratiğimiz: DUVAR YAZILARI
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Her gün silseniz de,
DUVARLARIMIZ

BOŞ KALMAYACAK!
İstanbul polisi, günlerdir mahal-

lelerde “yazı silme” operasyonuna
çıkıyor. Tabii işkenceci katiller, öyle
giremiyorlar mahallelere; teneke ku-
tularının içinde, adeta korsanvari
giriş çıkışlar yapıp, yazıları silip ka-
çıyorlar. 

Onların hemen ardından duvarlar
yeniden donatılıyor. Halkın matbaa-
sına yönelik her saldırıya anında ce-
vap verilmesi, katillerin moralini bo-
zuyor, deliriyorlar. 

Mahallelerdeki “yazılama” savaşı,
bir irade savaşıdır.  

İrade çatışması, bazen büyük bir
çatışma alanında, bazen uzun süreli
bir mücadele konusunda, bazen pra-
tikte önemsiz ve küçük görünen bir
konuda ortaya çıkabilir. Fakat her
durumda, özü aynıdır. 

Bir sorun, bir konu, bir eylem,
irade çatışması halini aldığı andan
itibaren, kaybetmek, sadece küçük
bir mevziyi kaybetmek değildir artık. 

Ne diyorduk: İrade=emek ve cü-
rettir. Şahanlarda emek de var, cüret
de. Bu irade savaşının galibi Şahanlar
ve bütün olarak mahallelerimiz ola-

caktır. 

Çünkü; 

Yazıları silmeye gelen katiller;
siz, mahallelerimize dışarıdan hırsız
gibi girip hemen kaçıp gidenlersiniz.
Yazılarımızı çalıyorsunuz. 

BİZ mahallelerin sahibiyiz. 

Siz, ancak teneke kutular içinde,
zırhlılarınız içinde dolaşabilirsiniz
mahallelerimizde. 

BİZ, göğsümüzü gere gere, alnı-
mız ak, başımız dik yürürüz o ma-
hallelerin sokaklarında. 

Bir çatışmada o mahallelerin he-
men her kapısı BİZE açılır “gel yav-
rum burada saklan” diye. 

Size açılacak kapı yoktur. 

*

İrade çatışmasından galip çıkma-
nın yolu, duvarlarımızı boş bırak-
mamaktır. 

Bu iletişim koşullarında, televiz-
yonlar, gazeteler, sanal alem orta-
mında, duvarlar hala gerçeği en yük-
sek sesle haykıran bir seslenme ara-
cıdır. Yeri gelir bir afiştir, yeri gelir
bir kitabın özeti. 

Ve hepsinden önemlisi, slogan-
larımızın yazılı olduğu her duvar;

devrim iddiamızın, sosyalizm inan-
cının yaşadığının, ORADA DEV-
RİMCİLERİN VAR OLDUĞU-
NUN İLANIDIR.  

Katil polislerin işi gücü bırakıp
duvarlardaki yazılarla uğraşması, işte
bu kararlılığımızı ve gücümüzü et-
kisizleştirmek içindir. 

Buna izin veremeyiz. 

12 Eylül cuntası, duvarlardaki
yazıları asker zoru ve tehdidiyle
halka (ev sahiplerine, esnaflara) sil-
dirme politikası izlemiş, halkla dev-
rimcileri karşı karşıya getirmeye ça-
lışmıştı. Israr ve kararlılığımızla boşa
çıkarıldı bu politika. 

Bu nedenle duvar yazısı deyip
geçmemeliyiz. İrade çatışması söz
konusu olduğunda, bir duvar yazı-
sıyla, molotoflu bir eylem arasında
önem açısından fark kalmaz. O duvarı
boş bırakmamak, ideolojik, politik,
askeri bir mücadeledir artık. Müca-
delede asla “küçük şeyleri küçüm-
semeyin, çünkü büyük şeyler küçük
şeylerden doğar.” Küçük birikir, bü-
yüğü oluşturur. Küçüğü örgütleyerek,
büyüğü örgütlemek öğrenilir. Du-
varlardaki savaş, yarının başka büyük
savaşlarının bir biçimidir.  

milisler, 
siperlerdeki
yoldaşlardır. 
Şahanların
yaşamlarında ve
davranışlarındaki
alışkanlıklar, 
kendi aralarındaki
ilişkiler, kuracağımız
sosyalist geleceğin
garantisidir.

Şahanlar, şehitlerimizin size diyecekleri var:
Hülya Ateş:

“Mücadeleye katılmayı istiyordum ama tereddüt ediyordum.
Eylemler, şehit düşünce çok düşündüm. Evlerine gittim.
Çeyizine baktım. Çeyizini tamamen dizmişti. Her şeyi hazırdı.
Ama onun tek çeyizi silahı oldu. Eylem’le birlikte büyüdük. O
gitti savaştı ve şehit düştü. ‘Durma zamanı mı, karar verme
zamanı’, dedim kendi kendime. Bu, anlık bir karar olmayacaktı...
Kararımı verdim. Mücadelede sonuna kadar yer alacağım.
Beni kavgamdan ancak ölüm ayırır.”

Şehidimizden Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

Yürüyüş
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- TEKELLER SERVETLERİNE
SERVET KATMAYA DEVAM EDİ-
YOR

*Asyalı milyarderlerin toplam serveti
neredeyse üçte bir oranında artarak 1.5
trilyon dolardan 2 trilyon dolara yükseldi.
2016’da, ABD’deki milyarderlerin serveti
2.8 trilyon dolara çıktı.  2016’da Avru-
pa’da 342 milyarder bulunurken, toplam
servetleri yüzde 5’lik artışla 1.3 trilyon
doları aştı.

CUMHURİYET 4 KASIM 2017
� Savaşlar, artan silah üretimi,

çare bulunamayan hastalıklar! Ve
bunlar için üretilen pahalı ilaçlar, de-
vasa yapılar, araçlar… bir yanda hızla
artan zenginlik öte yanda artan açlık,
yoksulluk… “her büyük servetin ar-
kasında bir suç gizlidir” demiş Balzac,
evet bu servetin arkasında milyonlarca
insanın kanı, gözyaşı var. Bu kanlı
servet onları boğacak. Çünkü onlar
kazanırken halkların öfkesini daha
da büyütüyorlar. 

*DİN EĞİTİMİ BÜTÇESİ YÜZDE
68 ARTTI

MEB'e 2018 bütçesinden 92 milyar
lira kaynak ayrıldı. Bu bütçenin en
önemli kalemlerinden birini ise yüzde
68 artış gösteren 7.7 milyar liralık din
eğitimi ödeneği oluşturdu.

CUMHURİYET 8 KASIM 2017
�“Din halkın afyonudur” demişti

Marks. Bugün de AKP hırsızlıklarını,
soygunlarını, talanlarını, yağmacılık-
larını halk görmesin diye dine dört
elle sarılmış durumda. Beyinleri din
ile körelterek uyuşturmak istiyor. Suç-
ları o kadar büyük ki, dini eğitime ne
kadar para ayırsalar az gelir. 

* İŞSİZLİK BAŞVURULARI YÜZ-
DE 42 ARTTI: DOKTORALILAR DA
İŞKUR KAPISINDA

Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde İŞ-
KUR’a başvuranların sayısı 2 milyon
496 binken bu sayı bu yıl yüzde 42
artışla 3 milyon 553 bine dayandı. İş
bekleyenler arasında 708 doktora me-

zunu, 12 bin 366 yüksek lisans ve 329
bin 822 üniversite mezunu yer alıyor.
Sadece 2017’nin Eylül ayında kuruma
başvuran işsiz sayısı geçen yıla göre
yüzde 26 artış göstererek 489 bine çıktı.
08.11.2017 DİKEN

�İşsiz sayısı her geçen gün daha
da artıyor. Bu ise sadece sonuçtur.
Çarpık kapitalizmin olduğu, ağır sa-
nayinin olmadığı, milli krizin sürekli
olduğu bir düzende işsizlik her zaman
sorun olmaya devam edecek, işsiz
sayısı her geçen gün daha fazla arta-
caktır. İşsizlik demek açlık ve yoksulluk
demektir. Tayyiplerin, Binali Yıldı-
rımların çocukları gemi filoları ku-
rarken halkın çocukları onca okul bi-
tirmelerine rağmen iş bulamazlar.  Bu
soruna ne AKP, ne de bir başka düzen
partisi çözüm üretebilir. İşsizlik so-
rununa ancak halkın iktidarı son ve-
rebilir. Ve yalnızca sosyalist ülkelerde
işsizlik sorunu yoktur. İşsizliği yaratan
özel sermaye yani kapitalist sistemin
kendisidir. 

*ABD YALNIZ KALDI; SURİYE,
PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NI İM-
ZALAYACAĞINI AÇIKLADI

23'üncü BM İklim Konferansı'nda
katılan Suriye delegasyonu, Paris İklim
Anlaşması'nı imzalayacağını açıkladı.
Yıllardan bu yana süren iç savaş nede-
niyle Suriye'nin şimdiye dek bu adımı
atmasının mümkün olamadığına da dikkat
çekildi.

Böylece Paris İklim Anlaşması’nı
desteklemeyen BM ülkesi olarak geriye
bir tek ABD kaldı. T24 8 KASIM 2017

�Kapitalizmde her şey kar içindir.
ABD ise doğayı en çok kirleten ülke-
lerin başında geliyor. Kapitalistlerin
ne insana ne de doğaya saygısı vardır.
Kar için doğayı yok etmekten kaçın-
mazlar. Yaptıkları iklim konferansı
da anlaşmalar da kağıt üzerindedir.
Onlar dünyayı yok etmeye devam
ediyorlar. Sadece bu nedenle dahi in-
sanlığın sosyalizme bugün ne kadar

ihtiyacı olduğunu göstermeye yetiyor.

*ABD AKILLANDI! YILDIRIM'IN
ZİYARETİNDE OLAĞANÜSTÜ GÜ-
VENLİK DİKKAT ÇEKTİ

Başbakan Yıldırım'ın Washington zi-
yaretinde ABD makamlarının aldığı ola-
ğanüstü güvenlik önlemleri, Mayıs ayında
Erdoğan'ın ziyaretinde yaşanan skan-
daldan ders alındığını ortaya koydu.
HABERLER.COM 8 KASIM

�Amerika’nın kendi üretimi olan
katil AKP iktidarı Amerika’ya kafa
tutamaz. Vize konusunda koyulan
“ön şartları kabul etmiyoruz. ABD
ile görüşmeler ön şartsız başladı.” De-
melerinden anlamamız gereken şey
tüm şartların kabul edildiği ve hayata
geçirileceğidir. Çünkü işbirlikçi AKP
iktidarını çok iyi biliyoruz. Bir konu
da çok efelenmesinin, yaygara çıkar-
masının altında yatan daha fazla ba-
ğımlılığın, tavizin üstünü örtmek ol-
duğunu biliyoruz.

* TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
2.7 MİLYON LİRALIK HEDİYE DA-
ĞITMIŞ

Kahraman, 2016 yılında 2 milyon
753 bin liralık harcama ile hediye dağıtma
rekorunu kırarken, Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan 1 milyon 396 bin liralık
harcama ile ikinci sırada kaldı! 10 KA-
SIM EVRENSEL

�Halkın parasını babalarının malı
gibi kullanıyorlar. Halkın binbir zah-
metle kazanıp devlete ödediği vergileri
halk için değil kendi çıkarlarına kul-
lanıyorlar. Düzen çal çırp düzeni
olunca halkın parası böyle iç ediliyor.
AKP halka düşmandır dememizin se-
bebi işte budur. Halkın yararına olan
hiçbir şeyi yapmayıp halka ait olanı
kendi çıkarlarına kullanırlar. Keser
döner sap döner gün gelir hesap döner
demiş halkımız. Gün gelecek tüm
bunların hesabını vermekten kaça-
mayacaklar.
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Marks Diyorki; “Sermaye Kan, Ter ve Gözyaşından Oluşur”
Balzac Diyorki; “Her Büyük Servetin Altında Mutlaka Bir Suç Yatar”

Offshore Belgeleri, Hırsızlık, Yolsuzluk
Düzeninin Aynasıdır

Ve Sadece Buz Dağının Küçücük Bir Parçasıdır
Emperyalizm Tekellere Cennet, Halka Cehennemdir!

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Panama'da Offshore bankacılığına girmiş kişilere
ve kurumlara danışmanlık yapan Mossack Fonseca adlı hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve
belgeleri Nisan 2016 tarihinde açıkladı. 

50 ülkeden 126 burjuva politikacı ile çok sayıda kapitalistin yurtdışındaki Offshore hesaplarını ortaya çıkaran
belgelerin, “Paradise Papers”(Cennet Belgeleri) adı altında, ikinci kısmı yayınlandı. 

Kapitalist sömürü düzeninin işleyişinin belgesi olan Offshore Belgeleri’nde ortaya çıkanlar,  daha önce
Wikileaks belgelerinde ortaya çıkan hırsızlık, yolsuzluk, soygun belgelerinin 1500 katıdır.

Buna rağmen, “Tarihin en büyük sızıntısı” olarak adlandırılan Offshore Belgeleri’nde ortaya çıkan, tekellerin;
kan, ter ve gözyaşından oluşan servetlerinin, hırsızlıklarının küçük bir bölümüdür.  

Kelime anlamı olarak “kıyıdan uzak” demek olan  “Offshore”, ekonomide vergiden uzak olmayı anlatıyor. Bur-
juvazinin, kendi ülkesinden vergi kaçırmak için, sermayelerini ve şirketlerini, kırıntı düzeyde vergi ödedikleri,
yaptıkları üretim ve işlemlerle ilgili kayıt tutmak ve hesap vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığı, “vergi
cenneti” diye adlandırdıkları ülkelere aktarmalarıdır.

Emperyalist tekellerin kara para aklama ve vergi cenneti olarak gördüğü 30 ülke içinde; Andorra, Liberya,
Seyşeller, Brunei, Hong Kong, Maldivler, Cook ve Marshall adaları, Bahamalar, Bermuda, İngiliz ve Amerikan
Virgin Adaları, Cayman Adaları, Grenada, Panama başı çekiyor.

380 gazetecinin, 134 milyon belgeyi araştırarak haber yaptığı bu belgeler bir kez daha;

*Burjuvazinin, burjuva politikacılarının suç işleyerek servetlerine servet kattıklarını,

*Kapitalist sistemin sömürü, hırsızlık, soygun, kara para aklama, vergi kaçakçılığı üzerine kurulu olduğunu,

*Burjuvazinin yasalarının zenginler için, vergilerin ise yoksullar için olduğunu,

*Kapitalizmin servetlerine servet katan burjuvazi için cennet, halklara ise cehennem olduğunu, 

*Dünyada 1542 dolar milyarderinin hırsızlık ve soygun üzerinde yükseldiğini, zenginle yoksul arasındaki
uçurumun akla hayale gelmeyecek boyuta nasıl eriştiğini,

*Dünyanın en zengin yüzde 1'inin yeryüzündeki toplam varlıkların yüzde 50'sine nasıl sahip olduğunu, 

*Bütün dünyadaki mal zenginliğinin yüzde 8’ini Offshore’lara yatıran tekellerin, halkların yoksulluğunun,
açlığının, yozlaşmasının sorumlusu olduğunu gösteriyor.

OFFSHORE’UN Vergi Hırsızları Belgelerinde:
Türkiye Halklarının Kanını Emen Tekeller ve
AKP Faşizminin Cumhurbaşkanının, Başbakanının, Bakanının Ailesi Var
Dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve kapitalistin yer aldığı, Offshore-Paradise Papers

Belgeleri’nde Türkiye bağlantılı 101 Offshore şirketi, 684 kişi ve 21 aracı var. 

AKP’li yıllarla büyüyen tekellerin başı çektiği listede; Koç, Doğan, Sabancı, Zorlu, Hattat, Polat, Çalık Grubu
ile AKP faşizminin Başbakanı Binali Yıldırım’ın oğulları, dayısı ve yeğenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı
Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşleri de var. Ali Ağaoğlu, Beşiktaş’ın eski başkanı ve Bilgili Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, eski TÜSİAD başkanlarından Erkut Yücaoğlu, eski Galatasaray Spor
Kulübü başkanı Adnan Polat, Ünal Aysal, eski TÜSİAD başkanlarından Anadolu Grubu'nun yönetim kurulu
başkanı Tuncay Özilhan gibi daha onlarca Türkiye halklarının kanını emen hırsız, soyguncu burjuvalar var.

Halkın Emeğini Çalan Hırsızları Vergi Cennetleri de Kurtaramayacak!
Halklarımızı Aç ve Yoksul Bırakan Hırsız, Soyguncu Tekellerden Hesap Soracağız! 

Yürüyüş

19 Kasım
2017

Sayı: 41
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DEV-GENÇ’liler; bütün çalışmalarımızın odağında
örgütlenme hedefi olmalı. Nerede olursak olalım, kaç kişi
olursak olalım şöyle düşünmeliyiz: Örgütlemek temel gör-
evimizdir.

Nasıl yapacağız? Nasıl, hangi yöntemlerle, hangi araçlarla
yapacağız? Nasıl bir propaganda ve ajitasyon tarzıyla, hangi
ilişki ve örgütlenme biçimleriyle örgütleyeceğiz? 

Elbette örgütlenme ve örgütleyicilik konusunda genel
bir çalışma tarzımız, örgütlenme araç ve biçimlerimiz var,
bunlar temel yöntemlerdir. Ancak çalışma yaptığımız
mahalleden mahalleye, okuldan okula, kişiden kişiye bu
yöntemler değişebilir, çeşitlilik kazanabilir. 

İşin özü şu üç maddede:

1- Örgütlemeye yoğunlaşmak,

2- Bunu genel-geçer bir faaliyet olarak değil, ısrarla,
sonuç alıcı bir tarzda yürütmek

3-Planlı ve programlı çalışmak

Her Şeyi Kitleleri Örgütlemenin Aracı, Vesilesi Olarak
Değerlendirmeliyiz;

Bir eylem, bir toplantı bir şenlik bir etkinlik mi örgütlüyoruz;
ilişkilerimiz kimler,  tek tek listesini çıkartıp gerekirse tek tek
gitmeliyiz, tek tek ikna etmeye çalışmalıyız. Hedefler koymalıyız:
“Bu etkinliğe kaç kişi getireceğim kaç kişiyi çalıştıracağım.”
Her eylem sürecinden, her kampanya sürecinden yeni insan
örgütlemeyi hedef koymalı her bir Dev-Genç’li kendine.
Örneğin önümüzde Nuriye ve Semih’in mahkemesi var. Aylardır
onların direnişini duyurmak için kampanya yapıyoruz Dev-
Genç’liler olarak. Peki bu çalışma boyunca kaç yeni kişiyle
tanıştık, kaç kişiyi dergi okurumuz yaptık, kaç kişiyi ilişkimiz
haline getirdik, kaç kişi üzerine hedef koyduk?

Böyle düşünmeliyiz. Eylem ve kampanyalarımız bizim
için mekanikleşmemeli, amaç haline gelmemeli. Unutmayalım
ki asıl hedefimiz örgütlenme. Bir devrimci 3 kampanyanın
içinde, örgütlenme sürecinde yer alıyor ama birilerini örgüt-
leyemiyorsa yöntemlerini sorgulamalıdır. Ya da bir birim
birçok çalışma yapıyor ama yeni insanlar katamıyorsa çalışma
yöntemlerini değiştirmelidir. 

"Örgütlemek"ten sadece insan örgütlemeyi anlamama-
lıyız. Sadece apolitik, devrime ve devrimcilere uzak
insanları örgütlemeyi de anlamamalıyız.  

Örgütlenm hayatı değiştirme faaliyetidir. Biz bu sistemin
yetiştirmeye çalıştığı apolitik yozlaşma batağındaki gençliğin

hayatını değiştirmek için tek alternatifiyiz. 

Kendimizden başlayarak yoldaşlarımızı örgütlemek.
Bilgi ve becerilerini yetkinleştirip daha ileri görevlere
talip olmalarını sağlamak bizlerin görevidir. 

Kolektivizmi örgütlemeliyiz. Komitelerimizi işletmeliyiz.
Okuma gruplarımızı hızla kurmalıyız. Her Dev-Genç’linin
en az iki kişiden oluşan okuma grupları olmalı. Okuma
gruplarına kattığımız kişilerin hayatlarını değiştireceğiz,
onları örgütleyeceğiz. 

Sorunlar; gençliğin apolitik olması, gençliğin korkuyor
olması, üzerimizde yoğunlaşan saldırılar, baskınlar, örgüt-
süzlük vs. Evet ülkemizde hiçbir dönem örgütllenme salış-
ması yapmak kolay olmadı. Her dönem bedel gerektirdi.
Bugün de bu bedeli göze almayı gerektiriyor. Ya örgütle-
neceğiz ya da örgütleneceğiz başka yolu yok. Tutuklamalarla,
işkencelerle, baskınlarla faşizm bizi teslim alamaz. Çünkü
biz milyonları örgütleme hedefindeyiz. Öyleyse örgütlenme
çalışmalarında titiz olmalıyız. 

Her bir Dev-Genç’li kendine geliştireceği, devrimleştireceği,
örgütleyeceği en az iki kişi belirleyip program yapmalı.  Bu
programı yaparken şunu unutmayalım. Bizler de örgütlenirken
apolitiktik, bu düzenin gençleriydik, ileri yanlarımız vardı
ancak geri yanlarımız da vardı. Birçoğumuz yoksul, geçinmekte
zorlanan ailelerin çocuklarıyız. Annelerimizin, babalarımızın
genç yaşlarında tonlarca hastalıkları vardı. Bizler de polisin
tacizine uğradık, bizler de korktuk. Ancak aştık, geliştik,
değiştik. Bu kendiliğinden olmadı. Diyalektik “her şey değişir”
diyor. Ya iyiden yana, ya da kötüden yana. Bu noktada
belirleyici biziz. Biz iradi olursak her şey iyiden yana
değişecek. Ve unutmayalım Dev-Genç’liler biz örgütlendiysek
herkes örgütlenir. Emek ısrar ve eğitimle değişmeyecek kimse
yoktur. Yeter ki sonuç alıcı çalışalım, dört bir yanı örgütleyelim.
AKP faşizmi gençliği teslim alamaz. Çünkü bu gençliğin
örgütlü gücü DEV-GENÇ’LİLER var. 

GENÇLİĞİN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ DEV-GENÇ’LİLER 
OLDUĞU SÜRECE AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAZ! 

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

19 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 41

337VE O DÜNYAYI KURACAĞIZ!

Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



““Her ne kadar hukuk faşizmin hukuku olsa da
hak ve özgürlük mücadelesi, adalet mücadelesi
demokratik mücadelenin bir

parçasıdır. Bu nedenle,
hukuk ve adalet
zemininde mücadele
etmekten
kaçınılmamalıdır.
Ancak
ister faşizm olsun,
ister burjuva
demokrasisi,
mücadele
hukukunun yasal
sınırlarına
hapsedilmemelidir.”

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN SANATÇILARININ İKİ BÜYÜK
SORUMLULUĞU VARDIR:

1- Sanatını geliştirmek ve yetkinleştirmek
2- Sanatını yoz-burjuva etkenlerin sızmasına karşı korumak.

Halkın sanatçıları, devrimciler diğer tüm alanlarda olduğu gibi halkın
kültürünün gerçek sahibi ve bekçisidir. Ve devrimci saflığın, temizliğin

çürümeye karşı "KALESİ"dir.

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu, Özgür
Gültekin, İlyas Kazan, Bahar Kurt, Dilan Ekim, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan
Gökçek, Fırat Kıl, Taylan Gültekin

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK



��Biz Diyoruz ki; Yeni sömürgecilik "BAĞIMLILIK" demektir. Irak'ta ABD askerleri çekildi ve ABD
bayrağı indirildi. Peki, ne oldu? Irak artık bağımsız mı oldu? Artık Irak'ta ABD'nin borusu yerine
Iraklıların borusu mu ötecek gerçekten? Hayır! Irak'ta hangi bayrağın asılı olduğu, hükümette bulunanların
hangi ulustan oldukları vb. önemli değildir. Yeni sömürgecilik ilişkilerinin genel kuralı gereği ülkenin
kendi bağımsız bayrağına sahip olması, milli bir ordusunun bulunması, parlamentosunun bulunması
buranın bağımsız bir ülke olduğu anlamına gelmez.  Tüm yeni sömürgelerde yaşananlar benzerdir. İşgalci
işgalini bitirip giderken, geride bıraktığı işbirlikçileri eliyle, ekonomik olarak da ülkeyi kendine
bağımlılaştıracak her türlü önlemi alır.

�Biz Diyoruz ki; Yeni sömürgecilik emperyalistlerin "CEPLERİ DOLSUN" diye toprağımızı yok
etmesi demektir. Ülkemizde altın aranan yerler, su havzaları, zeytinlik alanlar ve milli parklar gibi en
değerli yerlerdir. Bu kıymetler,  altın araması için toprağa salınacak siyanür ile 2 milyon kişinin temiz su
kaynağı olan Kaz Dağları'ndaki suların hepsi zehirlenecek. Ama ne gam, emperyalist tekeller ve yerli
işbirlikçileri biraz daha fazla altın sahibi olacaksa ve kasaları biraz daha dolacaksa, iki milyon insanın
temiz su kaynağı zehirlenmiş ve bu insanlar kanser gibi birçok ölümcül hastalıklara yakalanmışlar, daha
doğmamış bebekler bu zehirlerle zehirlenmiş, kimin umurundadır. Milyonlarca insanın soluduğu hava
siyanürle zehirlenecek, üzerinde barındıkları, ekip biçtikleri, zeytin vb. ürünleri topladıkları alanlar açığa
çıkan arsenik ve diğer ağır metallerin yarattığı kirlilikle yok olacak!

�Biz Diyoruz ki; Yeni sömürgecilik "TARIM VE HAYVANCILIĞI" yok etmek demektir. Yeni-sö-
mürgecilik kendi kendine yeten ender ülkelerden birini samanı satın alır hale getirebilir. Kayısı ağaçlarını
kesti üreticiler, fındıkları yakıyorlar, domatesler tarlalarda kalıyor, tütün aynı şekilde. Yeni sömürgecilik
geçim kaynaklarından biri hayvancılık olan bir ülkede eti ithal eder hale getirebilir. Emperyalistlerin uşağı
AKP, tarım ve hayvancılığı yok etmek için, her türlü politikayı uygulamıştır. Bundan dolayı tarım
kesiminin, 2002 yılında GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)’da yüzde 12 dolayında bulunan payı, yıllar
itibariyle sürekli gerileyerek 2013'te yüzde 8.9'a düştü. Tarım arazilerinin büyük bölümünü oluşturan
tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekili olduğu alan miktarı, 2007'de 169 milyon 449 bin 599 dekar iken
2012 yılında bu rakam 154 milyon 644 bin 523 dekara düştü. Yani toplamda 5 yılda yaklaşık 11 milyon
dekar tarım alanı yok oldu. Yeni sömürgecilik karnımız doysun diye değil, emperyalizmin kursağı
zenginlikten çatlasın diye üretmektir.

�Biz Diyoruz ki; Yeni sömürgecilik "AÇLIK" demektir. Yeni sömürge bir ülkede, emperyalist
sömürüye ve işbirlikçi oligarşinin iktidarına son vermeden asla açlık bitirilemez. Çünkü yeni sömürgecilikte
halk, emperyalist tekeller ve işbirlikçi oligarşi tarafından iki kez, pervasızca sömürülür. Halk ne kadar
çalışırsa çalışsın, ne kadar üretirse üretsin, üretilen tüm değerlerimiz, emperyalist tekeller ve işbirlikçileri
tarafından pervasızca sömürüldüğü için AÇLIĞA, YOKSULLUĞA mahkumdur. AÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN
OLDUĞU YERDE ADALET OLMAZ! DEMOKRASİ OLMAZ! Emperyalizm, sömürüsünü, katliamlarını,
işkencelerini, savaşlarıyla kan gölüne çevirdiği dünyamızda haydutluğunu daha da pervasızlaştırarak
sürdürüyor. Bu dünyada, açlık, sefalet, acı, kan ve gözyaşı artarak sürüyor. 

�Biz Diyoruz ki; Yeni sömürgecilik kendi topraklarına "YABANCILAŞTIRILMAK" demektir. Em-
peryalizm halkın değerlerine saldırır. Kendi yozluğunu dayatır. Emperyalizmin kültüründe bencillik ve
bireycilik vardır. Emperyalizm her türlü dayanışma ve örgütlülüğe düşmandır. İnsan emeğini sömürürken
kendisine karşı çıkacak hiçbir güç istemez. Bu nedenle, yoz kültürünü halka yayarak, onu çürütmeye
çalışır; her türden bencillikle halkın dayanışma kültürünü zayıflatmak ister. Halk kendi değerlerine,
emeğine ve birbirine yabancılaştıkça, güven duygusu kaybolacaktır. Kendisine ve birbirine güvenmeyen,
bölünmüş halk yalnızlaşmıştır. Yalnızlaşmış ve yabancılaşmış halk, vatanının yeni sömürgeleştirilmiş
olması, aç olması, yer altı ve yer üstü kaynaklarının talan edilmesi, ormanlarının yakılması, tarım ve
hayvancılığın öldürülmesi karşısında suskundur. Emperyalizmin istediği de budur.

�Biz Diyoruz ki; Yeni-sömürgecilik emperyalizmin en sinsi bağımlılaştırma ve işgal şeklidir. Sömürü
ve işgalin üzerindeki bu örtüyü kaldıracak, gerçekleri gören halkımızla birlikte emperyalizmi ve
işbirlikçilerini ülkemizden kovacağız.

Emperyalizmin Kurbanı Değil, Celladı Olacağız
Emperyalizm Değil, Direnen Halklar Kazanacaktır!Biz Diyoruz ki;�
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PROGRAM OLMADAN
SONUÇ ALINAMAZ!

Yeni insanın ilkelerinden birisi
programlı çalışmaktır. Programlı ça-
lışmak daha hızlı, daha verimli ve
hedefli bir şekilde sonuç almamızı
sağlar. Programsız yürüttüğümüz bü-
tün işler yayılır ve kendiliğindenciliğe
dönüşür. 

Kendiliğindenciliğin panzehiri
HEDEF ve SÜREDİR, PROGRAM-
DIR. Kendiliğindencilik bizim baş
düşmanımızdır, çünkü bizi zamanla
yıpratır. Zamanla hiçbir işi yapamaz
hale geliriz ve bizi olmazcı düşün-
dürmeye başlar. Bizi örgütlü çalış-
maktan alıkoyar ve düzene doğru
sürükler. Bu devrimciliği bırakmaya
kadar gider. 

Biz hayatımızın her anını prog-
ramlamalıyız, çünkü programlama-
dığımız her anı düzen doldurur. Kı-
sacası bizim olmadığımız yerde düzen
vardır. Bu yüzden günümüzü prog-
ramlamakla başlamalıyız güne.

Programsız başladığımızda bir
işe, pratiğin içinde boğuluyoruz. İşler
birikiyor ve biz bu işleri yapamaz
hale geliyoruz. Bu yüzden program
önemlidir. En kötü program bile
programsızlıktan daha iyidir.

Bir programı nasıl hayata geçiri-
riz?

1- Programa hazırlık:
Önce hedefimizi belirlemeliyiz

ve bir durum değerlendirmesi yap-
malıyız. Hedefimize göre olanakla-
rımızı gözden geçirip kendimize bir
rota çizebiliriz. Bu işi nasıl yapaca-
ğımızı ve nereden başlayacağımızı
gösterir bize. Kafamız bu konuda
açık olursa, programımızı zengin-
leştirebiliriz.

2- Programı belirleme
Programın hedefine göre halkımızı

katmalıyız ve ilişki kurmalıyız. He-
defimiz net olmalıdır. Bir hedef ve
süre belirlemeliyiz. Bize sürekli he-
defimizi hatırlatacak ve motive edecek
bir sloganımız olmalıdır. Hedefimize
nasıl ulaşacağımız yönünde bir stra-
tejimiz olmalıdır. Hedefe nasıl ula-
şacağımızı tespit etmeliyiz. Programı,
elimizdeki olanakları değerlendirerek
sonuç alıcı bir şekilde belirlemeliyiz.
Açıkta hiçbir şey bırakmamalıyız.
Bu aşamada programa dahil olacak
kişileri de katarsak, kolektif düşü-
nürsek boşta, açıkta bir şey kalmaz.

3- Programı hayata
geçirme

Bu aşamada önce kendi kafamız
açık olmalı hedeflediğimiz konu hak-
kında. Bu hedefe neden ulaşmak is-
tediğimizi anlamalı ve herkesi buna
ikna edebilecek bir ölçüde bilgi sahibi
olmalıyız. Biz yapacağımız işi kav-
ramalıyız ve sonuç alacağımıza inan-
malıyız. Biz kendimiz önce ikna ol-
malıyız bu işi yapabiliriz diye. Biz
ikna olursak o zaman halkımızı da
bu programa dahil etmede zorlan-
mayız ve halkımızı da bu programa
katılmalarına ve hedefe kilitlenmerine
ikna edebiliriz. İkna etmek harekete
geçirmektir ve halkımızı harekete
geçirebilirsek, halkımızın yaratıcılı-
ğıyla sonuç alamayacağımız hiç bir
iş yoktur. Programımızı kolektif ve
halkımızı da katarak hayata geçir-

meliyiz. Yeni insana ulaşmak aynı
zamanda da yeni insanlar yetiştir-
mektir.

4- Program sonucunun
değerlendirmesi

Yaptığımız bütün işlerin değer-
lendirmesini yapmalıyız. Bir eleştiri
ve özeleştiri toplantısı ile yapama-
dıklarımızı tahlil edip, neden yapa-
madığımızı ortaya koymalıyız. Bu
analizi yaparsak ve kendimize dersler
çıkartırsak, ileriye yönelik daha ve-
rimli sonuçlar alabiliriz. Bu yüzden
sonucun değerlendirilmesi çok önem-
lidir. Bu değerlendirmede programı-
mıza dahil olan herkesi katmalıyız
ve herkesin eleştirisini esas almalıyız.
Her eleştiriden bir ders çıkarabilme-
liyiz, çünkü geçmişin eleştirisi bir
sonraki görev için bizi daha güçlü
kılar ve daha sonuç alıcı bir hale ge-
tirir.

Sonuç olarak:
1- Program olmadan sonuç ala-

mayız, çünkü kendiliğindenciliğin
olduğu yerde örgütlü bir çalışma
mümkün değildir.

2- Bir programa başlarken hede-
fimiz net olmalıdır. Hedefimize neden
ve nasıl ulaşacağımız konusunda da
kafamız açık olmalıdır. Herkesi ikna
edebilecek bir bilgiye sahip olmalıyız
ve herkesi harekete geçirebilmeli-
yiz.

PROGRAMLI İNSAN

Halkın Avukatı Devrimci Avukat Selçuk
Kozağaçlı Tutuklandı!

Halkın Hukuk Bürosu avukatı, devrimci avukat Selçuk
Kozağaçlı çıkarıldığı mahkemede HHB avukatı olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. Avukat Selçuk Kozağaçlı karar
açıklanmadan önce yaptığı açıklamasında; “Elbette zor
günlerdeyiz, zor bir kış olacak. İçeridekiler için de, dı-
şarıdakiler için de. Kışın sonu bahardır, bu kavga hürriyet
kavgası. Sonunda haklarımızı alacağız” dedi.

YENİYENİ
İNSANİNSAN
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EĞİTİMLE YEŞERİR
EĞİTİM NEDİR?
Eğitimin kelime anlamı "Bir

kimseye bilgi, görgü, vererek gü-
dülen amaca göre hazırlamak işi"
dir. Bu şu demek, iki ideoloji ol-
duğuna göre bu ideolojilerden yani
yaşam tarzlarından birine göre
eğitilmektir. Bugün düzen kendi
istediği insan tiplerini ana oku-
lundan itibaren özel yetiştirmeye
başlıyor ve çocuklarımız ona göre
bir biçim alıyor. Herkes ve her şey
hayatın koşullarına göre şekil alı-
yor, çünkü çevremiz bizi ve yaşam
tarzımızı etkiliyor. Bizim düşün-
celerimizi oluşturan ve şekillendiren
maddedir. Bunu istesek de  iste-
mesek de bu böyledir. Burada kim-
ler tarafından eğitildiğimiz ve şe-
killendirildiğimiz çok önemlidir.
Egemen olan düzen, kendi istediği
insan tiplerini yaratmak için, kendi
düşüncelerini bize, eğitimle ve sun-
duğu yaşamla bizim kendi düşün-
celerimizmiş gibi kavratıyor. Bu-
rada kim için eğitim ve ne için
eğitim sorusu çıkıyor ortaya. Bunun
cevabı ise çok basit:

- HALK İÇİN

- DEVRİM İÇİN

- CEPHE İÇİN

Neden eğitim?

Eğitim, kapitalizmin bütün al-
çaklağını, bütün pisliğini bilmek
için ve bunun bizi ezmemesi için
HAYATA hazırlanmak için zorun-
ludur. Eğitim, ayaklarımızı yere
sağlam basmak içindir.

Halkın sanatçıları kendini sü-
rekli eğiten, yenileyen olmalıdır.
Bu eğitim sosyalist bir eğitim ol-
malıdır.  Çünkü ileri olan sosya-
lizmdir. Kapitalizm çürümüştür,
ölmek üzeredir ve bunun eğitimi
olamaz. Düzenin bize verebileceği
eğitim düzenin çürümüşlüğüne uy-
gundur. Nedir? Okumayan, araş-
tırmayan, verilenle yetinen, suya

sabuna dokunmayan, sömürünün
devamlılığın sağlayacak bireyler
yetiştirmektir. Halkın sanatçıları
burada sanatlarıyla devreye gir-
melidir ve sosyalist bir eğitim ve-
rebilmelidir sanatıyla. Bunu ya-
pabilmesi içinse, önce kendisini
eğitmelidir, çünkü eğitim bizim
gücümüzdür. Yaptığımız sanatla
hem kendimizi eğitmeliyiz, hem
de halkımızı.

Eğitim ne zaman etkili olur?

Halkın sanatçıları, insan ru-
hunda bir etki bırakıyorsa ve doğru
harekete geçiriyorsa o zaman et-
kilidir. Sanatıyla ikna etmelidir.
İkna nedir? İkna insana sadece
kuru bir bilgi vermek değildir.
Verdiği bilgi ile halkın duygu ve
düşüncelerini, eyleme dökmelerini
sağlamaktır. Halkı politikleştirmek
ve hedef göstermektir. Bunu ya-
pabilmesi için ise, önce kendisi
ikna olmalıdır ve yaptığı işe inan-
malıdır. Anlattığı şeyleri bizzat
kendisi de yaşamalıdır. Mücade-
lenin içinde olmalıdır. Halkın içinde
olmalıdır. Eğitim sadece kuru bilgi
değildir, hayatın, halkın içindedir.
Biz halkımızdan öğreneceğiz, hal-
kımız da bizden. Eğitimin gücü
pratiğin içindedir. Bilmek ve ya-
pabilmek arasında dağlar kadar
fark vardır. Sadece bilmek  yetmez,
asıl olan yapabilmektir. Yani alınan
eğitimi içselleştirip pratikte gös-
termektir. Halkın sanatçıları da
bunu sanatlarında göstermelidirler,
aksi takdirde sadece bilgi sahibi
olurlar ve bu bilginin kimseye bir
yararı yoksa, devrim mücadelemizi
büyütmüyorsa, faşizme meydan
okumuyorsa, o zaman bu hiçbir
işimize yaramaz. Sosyalizmin iki
temel ilkesi: 

1- Bilmediğini öğren, bildiğini
öğret. 

2- Bilgi bilenin bilmeyene bor-
cudur. 

Bunları yapmayan sanatçılar
sosyalist değillerdir ve devrime
hizmet etmiyorlardır, yani halkla
bir ilgileri yoktur. Devrim için mü-
cadele etmeyen sanatçılar da sos-
yalist değillerdir, çünkü bir sosyalist
hangi alanda olursa olsun yaptığıyla
devrime hizmet eder ve ödemesi
gerektiğinde bedellerinden kaç-
maz.

Bizim sanatımız pasif bir şekilde
gerçeği olduğu gibi yansıtan, du-
rağan cansız mekanik ASLA DE-
ĞİLDİR.

Bizim sanatımız gerçekleri dev-
rimci bir tarzda hayata taşır.

Bu gerçek hayatın içinde sos-
yalizm ruhu ile halkı eğitmek için
şarkılarımız olur. 

Bu gerçekle silahlanan sanatımız
halka kendi gücünü gösterir. 

Birleşirse kazanacağını söyler

Mücadele ederse başaracağını
anlatır. Yani sadece gerçeği tespit
etmez, onu nasıl değiştireceğimizi
de gösterir.

Bir eğitim çalışmasıdır bizim
şarkılarımız 

Bir çağrıdır bizim sanatımız.

Sonuç olarak:

1- Eğitim insanın ruhunda bir
etki bırakıyorsa etkilidir. Ruhta
etki bırakmayan bilgi, kimseyi ha-
rekete geçirmez ve sadece bir bilgi
diye kalır.

2- Halkın sanatçıları kendini
ve halkını sürekli eğiten ve bilgi
ile donatandır.  Şu ilkelerle yapar
sanatını : 1- BİLMEDİĞİNİ ÖĞ-
REN, BİLDİĞİNİ ÖĞRET. 2- BİL-
Gİ BİLENİN BİLMEYENE BOR-
CUDUR.

3- Kendimizi sürekli eğitmeliyiz,
çünkü eğitim şekil verir, eğitim
bize güç verir, eğitim iradeyi güç-
lendirir, bizim ideolojik silahları-
mızın temelidir. 

KIZIL MASKELİLER

HALKIN SANATÇILARI
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Gazi sokaklarından türküler yükseliyor.
"Karanlıklar içinden şafakla gel günle
gel..." Analar, babalar, çocuklar, ablalar,
abiler, kızkardeşler hep birlikte sese
doğru yöneliyor. "Doluşunca alanlar şe-
hirde gel, kırda gel..." Kalabalık kalabalığa
karışıyor. Uğultular yükseliyor. "Gel ki
geceler çatlasın, gel ki şafaklar tutuşsun,
bizim olsun emeğimiz, alınterimiz hey..."
Kollar ağırdan havaya kalkıyor.  Omuz
hizasına geliyor. Kollar birbirine kenet-
leniyor. "Başına bir hal gelirse canım,
Dağlara gel dağlara..." Birbirine kenet-
lenen kollar sımsıkı kavranıyor.   Yaşlılar,
gençler, konu-komşu, tanıdık, tanımadık,
Sivaslı,   Tokatlı,   Adıyamanlı,  Sinoplu...
Yurdun dört bir yanından,  yerini yurdunu,
ekmek parası için terk etmiş insanlar
aynı sırayı paylaşıyor. Omuzlar birbirine
değiyor. Adımlar yeri sarsıyor. 

Tilililer çekiliyor.  Halaya duruluyor.
"Yeşil dağlar menekşeli canım, yeşil
dağlar menekşeli..."

-HALKLARI AYNI HALAYDA
KARDEŞLEŞTİREN GRUP YO-
RUM’DUR

İşte tam da bu nedenle faşizm Grup
Yorum’a düşmandır. Kurulduğu günden
bu yana defalarca kültür merkezleri ba-
sılmış, üyeleri gözaltına alınmış, hakla-
rında yüzlerce dava açılmıştır. Türkiye’nin
artık ‘demokratikleştiğinin’ söylendiği
dönemlerde dahi Grup Yorum üzerindeki
baskılar hiç bitmemiş, neredeyse her dö-
nem üyeleri tutsaklıklar yaşamıştır. Konser
yasaklarından albümlerinin sansürlen-
mesine, TV ekranlarının Yorum’a kapa-
tılmasına varana kadar Grup Yorum’u
susturmak için her yolu denemişlerdir.
Ancak ne Yorum şarkılarını söylemekten
vazgeçmiştir, ne de Yorum dinleyicileri
Yorum’u dinlemeyi bırakmıştır. 

AKP iktidarı da evvelleri gibi İdil
Kültür Merkezi’ni basarak, konserlerini
yasaklayarak, üyelerini tutuklayarak Yo-
rum’un halkın yüreğine umut,  bilincine
ışık saçan sesini susturmaya çalışıyor.  

-YORUM HALKA UMUT TAŞI-
YANDIR

Çünkü Grup Yorum 12 Eylül cunta-
sının yaratmak istediği yozlaşmaya, ka-

ramsarlığa  bir karşı çıkıştır. Bunu da şu
sözlerle açıklıyor Yorum; “Eylül karan-
lığında ışık, suskunluğuna ses olmak
istedik. Kendimizi ifade biçimiydi müzik.
Kardeşliğin, eşitliğin, paylaşmanın dü-
şüyle düştük bir uzun yürüyüşe. Sevgi
bizimle, umut bizimleydi. Sömürüsüz
ve özgür günlerin özlemi bizimle…”
(Bir Kar Makinesi)

-YORUM DEĞİŞEN VE DEĞİŞ-
TİRENDİR

Yorum kurulduğu 12 Eylül günlerinde
kalmamıştır. Duran hiçbir şeyin yaşama
hakkı olmadığı için akıp giden hayatın
içinde kendi yolunu yaparak ilerleyen
bir nehir olmuştur. O nehir ki hayatın
can evinde gelişip kökleşerek, nice en-
gelleri aşarak büyümüş ve adına halk
denilen o engin deryanın sularına karış-
mıştır. Düzenin yoz kültürün karşısına
halkın demokratik kültürünü koymuş,
sosyalizmin tarihsel birikimlerinden aldığı
gücü sanatı ile en güçlü biçimde ortaya
çıkarmıştır. 

-YORUM HALKA MÜCADELE
BİLİNCİ TAŞIYANDIR

Yorum, halka içinde bulunulan durum
ne kadar halkın aleyhine olsa da karam-
sarlığa karşı dik durabilmenin yolunu
gösteren olmuştur. 12 Eylül günlerinden
90’Iı yılların gözaltında kayıp, katliam
dolu günlerine, 19 Aralıklardan  OHAL’e
kadar her süreçte sanatıyla halkın bilincine
direnç aşılayan olmuştur. Faşizmin halkın
tüm direnme dinamiklerini yok etmek
için tüm gücünü seferber ettiği, her türlü
zorbalığı alenen uyguladığı günlerde Yo-
rum ‘İllede Kavga’ diyendir. 

-YORUM HALKIN ÖFKESİNİ
DİLE GETİRENDİR

Madenlerde, depremlerde, iş cina-
yetlerinde, açlıktan, yoksulluktan, ilaç
alamamaktan her gün ölür halkımız. Ya
da kıt kanaat yaşamaya çalışır, düzenin
sahipleri kendilerine saraylar yapıp şatafat
içerisinde yaşarken… Yorum ise sanatını
sınıfsal bir düzlem içerisinde ele alıp
halkın çıkarına sunandır. Hakkını arayan
işçi, memur, öğrenci Yorum’un HAK-
LIYIZ KAZANACAĞIZ çağrısını ken-
disine şiar edinir. Emekçilerin hangi ey-
lemi yoktur ki orada en gür biçimde Yo-
rum şarkıları çalınmasın… Hangi işçi
grevinde ateş başında Yorum şarkısı hep
birlikte söylenip cesaret alınmasın… Yo-

rum tarihi boyunca emekçilere inanç aşı-
layan, güç veren, devrim mücadelesine
katılması için silkeleyen olagelmiştir.
Anadolu topraklarının neresinde haksızlığa
uğrayan, hakkı için direnen birisi varsa
onun dilinde Yorum şarkıları vardır. Tam
da bu nedenle Yorum’u susturamazlar!
Şarkılarıyla, mücadelesiyle Yorum artık
halkın kendisidir. 

-YORUM HALK İÇİN DEVRİM
İSTEYENDİR

Yorum sanata bakışını şu sözlerle
dile getirmiştir; “Kültür ve sanat sınıfsal
bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Bütün
kültürel-sanatsal değerler bir sınıfın dam-
gasını taşır, onun yararınadır. Tıpkı, eko-
nomi gibi, devlet, hukuk, siyaset vb. gibi
rehberi siyaset olan sanat da sınıfsal şe-
killenme içinde yerini alır; belli bir sınıfın
duygu ve düşüncelerini yansıtır. Yani,
ya ezen sınıfa ya da ezilen sınıfa hizmet
eder. Biz zor olanı seçtik. Ezilenlerden
yana olduk. 

Muhakkak ki sosyalist öğretiyi be-
nimsemek, halkın çıkarlarını savunmak,
sanatı devrimci bir araç olarak kullana-
bilmek için yeterli sayılmaz. Emekçi yı-
ğınların arasından çıkarak toplumsal ge-
lişme dinamikleri içinde yer alabilenler
devrim için sanat yapabilirler.” (Bir Kar
Makinesi)

Yorum halk için sınıfsal mücadele
vermeyi sadece sanat ile sınırlı tutmamıştır.
Yaşamda pratiği ile kavganın ön cephe-
sinde yer almıştır. Elbette faşizm bunun
bedelini Yorum’a kurulduğu günden bu-
güne ödetmektedir. Yorum bu noktada
tercihini sınıflar mücadelesinin gerçek-
liğine göre vermiştir. Onun yeri bedeli
he ne olursa olsun halkın saflarıdır.

-YORUM DAĞDAKİ ÇOBAN,
FABRİKADAKİ İŞÇİ, OKULDAKİ
ÖĞRETMEN, MAHALLEDEKİ İŞ-
SİZDİR…

Yorum üyeleri halkın bizzat kendisidir.
Türkülerinde onların öykülerini seslendirir.
Çünkü ona kan taşıyan halktır.  Yaşamı
ile Yorum’un sanatının baş aktörüdür. O
şarkılarda halkın kendi hayatı, yaşadıkları
aşkları, özlemleri, sevinçleri, isyanları,
öfkeleri ve ille de kavgaları vardır. O
nedenle Yorum bitmeyen bir nehirdir.
Ve o nehir halk deryasına akmaya, onun
çağlayan sesi olmaya devam edecektir. 

FAŞİZM GRUP YORUM’DAN KORKUYOR!FAŞİZM GRUP YORUM’DAN KORKUYOR!
ÇÜNKÜ GRUP YORUM HALKTIR, SUSTURULAMAZ!ÇÜNKÜ GRUP YORUM HALKTIR, SUSTURULAMAZ!
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Sorun: Bilmişlik... 

Çözüm:
Bilmişlik öğrenmenin önünde engeldir. Çok bilmişler

aslında bir şey bilmeyenlerdir. Halkımız sevmez bilmişlik
taslayanları. Bundan dolayı çok bilmişlik yapan insanla-
rımızı halk sevmez, saygı duymaz. Halktan bir şey öğ-
renmek istemez ve öğretemez de. Biz her şeyi bilemeyiz
ama öğrenebiliriz. Herkesten öğrenebiliriz ama bunun
için başta bilmişliği bırakıp öğrenmeye açık olmalıyız. 

Sorun: Mükemmelliyetçilik... 
Çözüm:
İşlerimizi en iyi ve en başarılı şekilde yapmak için

çalışırız elbette. Ne kadar iyi yaparsak mücadelemizi o
kadar büyütür, zafere yaklaşırız. Her işimizin en mükemmel
şekilde ilerlemesini isteriz ama bu illa her şeyin mükemmel
olması gerektiğine dönüşmemelidir. İyi sonuçlar almak,
bizim kendi emeğimize kalmıştır. Her işten mükemmel
sonuç beklemek, iyi sonuç alamayacağımız işleri yapmamaya
götürür bizi, iş yapmaktan, sorumluluk almaktan kaçarız.
Her zaman her işin daha iyisi yapılabilir, hiçbir şeyde en
mükemmel diye bir şey yoktur. Biz elimizdeki olanaklarla
en iyisini ortaya koymak için emek harcayacağız.

Sorun: Yasal sınırlara hapsolmak... 
Çözüm:
Meşruluktur. Oligarşi tüm yasalarını kendini korumak

için çıkartır, bu yasaların dışına çıkanı da gayri-meşru
görür. Meşru olmayan bu düzendir. Meşruluk; bu düzenin
hiçbir yanıyla meşru olmadığına, her şeyiyle kökten yok
edilmesine ve devrimin zorunluluğuna inanmaktır. Meş-
ruluğuna, haklılığına inanmayan bir devrimci mücadeleyi
geliştiremez, oligarşiye karşı direnemez. Devrimciler bu
düzenin çizdiği yasal sınırlara hapsolursa devrimci mü-
cadeleyi geliştiremez. Sınırların dışına çıkmak bedel
ödemeyi göze almaktır. Devrimciler meşruluk bilinciyle
bedel ödemekten kaçınmazlar. Meşruluğuna inanmayan
devrimi geliştirip, halkı örgütleyemeyeceği gibi en küçük
bir hak arama eylemini dahi geliştiremez. 

Sorun:Yalancılık...
Çözüm:
Yalan söylemek korkunun getirdiği bir şeydir.

Yapmaman gereken bir şeyi bile bile yaptığın için
yalan söylersin, eleştirilmemek için yalan söylersin,
başka görünmek istediğin için yalan söylersin, kendini
kanıtlamak için yalan söylersin... 

* Önce neden ve hangi konu hakkında ne yalan söy-
lediğini bulup konuşmalıyız. Bazen birebir doğrudan
konuşmak sonuç vermeyebilir. O zaman yalanın ortaya
çıktığını ona ifade edecek bir yol bulunmalıdır. 

* Yalan söylemenin farklı farklı nedenleri olabilir; 

1- Hastalık olabilir, yani kişilik sorunu olabilir, artık
yaşamına yerleşmiş olabilir. 

2- Kendisini, yoldaşlarının yanında rahat hissetmedi-
ğinden, ifade etmeye utandığından, çekindiğinden, eleş-
tirilmek istemediğinden yani yanlış düşündüğü ve korktuğu
için yalan söyler. 

Bu sebeplerle beraber yoldaşımızın harekete karşı
açık olmasını sağlamalıyız. 

Nasıl? 

- Devrimcilik yapan herkes bizim için çok değerlidir
kıymetlidir, yalan söyleyen de  öyle... 

- Herkes devrimciliği anasının karnından doğarken
öğrenmiyor. Düzenden bir sürü pisliği alıp o alışkanlık-
larımızla öğreniyoruz. O yüzden yanlış yapmak, hata
yapmak olağan şeyler. Önemli olan bunlardan ders çı-
kartmak. Bu güven ona verilmelidir.

Yani güven verilmeli, güven alınmalıdır. Açık olmanın
güzelliğini , harekete olan sevgisini arttırmalıyız, yoldaşlık
ilişkilerini güçlendirmeliyiz, yaşadığı her sorunun çözü-
münün yoldaşlarında, Hareket’te olduğunu bilmeli ve
kendini yalnız hissetmemelidir.

Sorun: Konformizm... 

Çözüm:
Devrimcilik rahat, sorunsuz bir yaşam değildir. Hiçbir

zaman da olamaz. Rahatlık sorunundan ne anladığımız
da belirleyici bu konuda. İnsan içinden gelerek yaparsa
devrimciliği, hiçbir şey zor gelmez. Sorun dediğimiz
şeyler, çözüldüğünde devrimciliğimizi büyütecek şeylerdir.  

- O yüzden ideolojik olarak güçlendireceğiz kendimizi.
Neyi, neden yaptığımızı öğrenecek, kavrayacağız.

- Halkımız nasıl yaşıyor, nelere katlanıyor, bizden
çok daha fazla zor onların hayatı. 

- Halkımızı sevdikçe, onların içinde yaşadıkça,
savaşma nedenlerimiz kafamızda somutlanır ve konfor-
mizm yerini mütevazı bir devrimciliğe bırakır.

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



AKP faşizmi, ağzından salyalar akı-
tarak halkın onurlu aydınlarına, halkın
avukatlarına saldırmaya devam ediyor.
Avukatlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor,
işkence görüyor. 12 Eylül 2017'de bü-
rolarımıza ve avukat arkadaşlarımızın
evlerine yapılan baskınlarla 16 avukat
arkadaşımız gözaltına alındı, 14 avukat
arkadaşımız tutsak edildi. Daha sonra
bu sayı 16'ya çıktı. Son olarak da büro-
muz avukatlarından Selçuk Kozağaç-
lı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soma
Katliamı Davası vesilesiyle hedef gös-
termesinden iki gün sonra gözaltına
alınıp tutuklanmasıyla, tutsak halkın
avukatlarının sayısı 17 oldu. Tutsak
edilen arkadaşlarımız hapishanelerde
de işkence görmeye devam etti. Bu iş-
kenceler sonucu avukat arkadaşımız
Engin GÖKOĞLU'nun kolu kırıldı...

Sadece büromuza yönelik değildi
faşizmin saldırıları. Büromuza yapılan
baskınlardan sonra İstanbul, Mersin,
İzmir ve daha pek çok yerde birçok
avukat gözaltına alındı, tutuklandı. Bir-
çok avukat görevlerini yaparken saldırıya
uğradı, engellendi, duruşma salonların-
dan atıldı...

Bir yılı aşkın süredir devam eden
OHAL sürecinde hukukun zerresi kal-
madı, o hep sözünü ettikleri "hukukun
üstünlüğü"nden, "yargı bağımsızlığın-
dan", "tarafsız hakim ve savcılar"dan
eser yok. "Savunma hakkı"nın esamesi
bile okunmuyor. Avukatlık yapılamaz
hale gelmiş durumda. Faşizm hiçbir
hukuk tanımadan, önüne çıkan her şeyi
yakıp yıkıyor, bütün hak ve özgürlükleri
yok ediyor, devrimci olsun veya olmasın,
bütün muhaliflerini yok etmek, sindirmek
için her türlü araçla saldırıyor, her türlü
keyfiliği yapıyor...

Peki, bunlar olurken Türkiye'nin,
hatta dünyanın en büyük "hukuk ör-
gütleri" ne yapıyor? Normal olarak bu
örgütlerin tepki vermesi; faşizmin bu
keyfiliğine, bu yasa-hukuk tanımazlığına

karşı çıkması beklenir. Ama maa-
lesef öyle değil. Adeta üç mayu-
munu oynuyorlar; görmezden,
duymazdan geliyorlar.

Bir baro düşünün; binlerce
avukatın üye olduğu, güya bir
meslek örgütü, güya "dünyanın
en büyük barosu"... O baro ki,
hukuk büroları basılıp üyeleri
gözaltına alınıp tutuklanırken, iş-
kenceden geçirilirken, teminatı
olduklarını iddia ettikleri "hukuk
devleti" ayaklar altına alınır, avukatlık
yapılamaz hale getirilirken, onun gün-
deminde yalnızca "ulusal güvenlik" var,
"milli değerler" var. Yalnızca avukatların
kırtasiye işleri var, yalnızca avukatların
"sosyal tesis ihtiyaçları", baronun gelir
gider dengeleri var... Bu baronun adı
İSTANBUL BAROSU. 

Bir birlik düşünün; dünyanın en bü-
yük avukat örgütü, 100 bin avukatın
bağlı olduğu bir örgüt. Bir yılı aşkın
süredir devam eden OHAL sürecinde
hukukun zerresi kalmamış, faşizm per-
vasızca kendi hukukunu çiğniyorken;
hukuk büroları basılıp avukatlar gözaltına
alınıp tutuklanıyor ve tutuklanan avu-
katlara hapishanelerde işkence yapılı-
yorken, onun gündeminde yalnızca dış
politika olsun, "vatan-millet-Sakarya"
edebiyatı ve "milli sporcularımız" olsun...
Bu örgütün adı da TÜRKİYE BARO-
LAR BİRLİĞİ (TBB). 

AKP faşizmi, her fırsatta avukatlara
saldırırken, avukatlık yapılamaz hale
getirilmişken irili ufaklı birçok baro,
dünyadaki birçok hukuk örgütü ve
dünya baroları ayağa kalkmışken, 40
bine yakın avukatın bağlı olduğu İstanbul
Barosu'ndan, 100 bin avukatın bağlı
olduğu TÜRKİYE BAROLAR BİR-
LİĞİ'nden ses yok. İstanbul Barosu yal-
nızca "cumhuriyetin ve milli değerlerin
teminatı" olmakla meşgul(!) TBB Baş-
kanı Metin Feyzioğlu ise daha "yüksek
siyaset"le meşgul. Dış politikadan "milli

sporcumuz" Naim Süleymanoğlu'nun
sağlık durumuna, kontrgerillacı Kaşif
Kozinoğlu'nun ölüm yıldönümünden
İstanbul'un düşman işgalinden kurtu-
luşuna, yaz saati uygulamasından sınav
sistemine, Ecevit'in ölüm yıldönümüne,
Demirel’in doğumgününe  kadar her
konuda açıklama yapan Feyzioğlu, avu-
katlara yönelik saldırılar karşısında adeta
kafasını kuma gömüyor; görmezden
duymazdan geliyor. Bunu yaparken bir
yandan da "yargıyı hiçbir cemaatin eline
bırakmayacağız" diye yüksek perdeden
atıp tutuyor, "yargı bağımsızlığı sem-
pozyumu" düzenlemeyi de ihmal et-
miyor... 

Bu durum normal mi? Elbette değil.
Normal olan, bir hukuk örgütünün bu
hukuksuzluklara karşı ayağa kalkması,
hiç değilse tepki göstermesidir. Ama
maalesef öyle değil. Maalesef İstanbul'da
gerçek bir baro yok. TBB ise AKP'nin
hukuksuzluklarını sessizlikle geçiştirip
meşrulaştırmakla meşgul. Örneğin bü-
romuz avukatı Engin Gökoğlu hapis-
hanede saldırıya uğradı, işkence gördü,
kolu kırıldı... Geçtiğimiz hafta, büromuz
avukatı Selçuk Kozağaçlı sokak orta-
sından kaçırılarak gözaltına alındı, 5
gün boyunca işkence gördü ve "Halkın
Hukuk Bürosu'yla organik bağı olduğu"
gerekçesiyle tutuklandı. Bu duruma bir-
çok hukuk örgütü tepki gösterirken;
Ankara, Adana, Antalya, Gaziantep,
Bursa, Balıkesir ve Kırklareli baraları,
hatta dünya baroları tarafından açıkla-

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU
AKP'YLE NEYİN PAZARLIĞINI YAPTIĞINI, NEYİN KARŞILIĞINDA 

100 BİN AVUKATI SATTIĞINI AÇIKLAMALIDIR!
İSTANBUL BAROSU, BU SESSİZLİĞİN NEDENİNİ AÇIKLAMALIDIR;

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN SES ÇIKARACAKLAR!

Faşizmle Uzlaşanlar, Faşizmle Hak ve Özgürlükler Mücadelesi Üzerine
Pazarlık Yapanlar Faşizmin Suç OrtağıdırHalkın 

Hukuk
Bürosu

Yürüyüş

19 Kasım
2017

Sayı: 41

YENİ BİR DÜNYA İÇİN YOLA ÇIKTIK444



malar yapılırken, İstanbul Barosu
ve TBB'nin sessizliği "manidar"dı.
Değilse bu durumu açıklamalı-
dırlar. 

Feyzioğlu neyin karşılığında
sessiz kaldığını, neyin karşılığında
kafasını kuma gömdüğünü, Naim
Süleymanoğlu'nun sağlık durumu
hakkında gösterdiği hassasiyeti,
işkenceyle kolu kırılan bir avukat
için neden göstermediğini açık-
lamalıdır. İstanbul Barosu AKP'nin
"cumhuriyet ve laiklik karşıtı"
söylemlerine gösterdiği hassasiyeti,
savunma hakkını yok eden, avu-
katlığı yapılamaz hale getiren sal-
dırı ve söylemlerine neden gös-
termediğini izah etmelidir. 

Elbette bizce manası açıktır
bu sessizliğin. Belli ki, Feyzioğlu
AKP faşizmi ile uzlaşmış, faşizmin
hukuksuzluklarına, keyfiliklerine
ses çıkarmaması karşılığında tu-
tuklanmama ve koltuğunu koruma
güvencesi almıştır. Sarayda soy-
tarılık yapması boşuna değildir.
Bu kadar açık olmasa da İstanbul
Barosu da AKP faşizmiyle uzlaş-
mıştır. O da korkudan ne yapaca-
ğını bilemez hale gelmiş, sinmiş,
sindirilmiştir... Bu durumun başka
bir izahı yoktur. Varsa açıklama-
lıdırlar.

Devrimci, demokrat, ilerici hu-
kukçular, avukatlar, meslek ör-
gütleri! 12 Mart ve 12 Eylül cunta
dönemlerinin faşizminin hukuk-
suzluklarını kat be kat aşan bu
tabloya seyirci kalınmamalıdır.
Aydın sorumluluğunun gerekleri
yerine getirilmeli, bu hukuksuz-
luklara, keyfiliklere karşı mücadele
edilmelidir. Faşizm koşullarında
hak ve özgürlüklerin kazanılması
da savunulması da ancak ve ancak
mücadele ile olur. Faşizme karşı
birlikte mücadeleyi yükseltelim!

FAŞİZME KARŞI OMUZ
OMUZA!

Ne Yaparsanız Yapın Nuriye ve Se-
mih’in Sesi Olan Halkın Avukatlarını
Susturamayacaksınız!

Halkın avukatı Selçuk Kozağaçlı 8
Kasım’da AKP’nin işkenceci polisleri
tarafından, talimat üzerine gözaltına alındı.
5 gün gözaltında tutulduktan sonra 13
Kasım’da çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı. Bununla ilgili yapılan açıklama-
lardan derlediklerimiz:

Suriye Halk Cephesi (10 Kasım):
“Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar, aciz-

liğiniz, çaresizliğinizdir… Avukat Selçuk
Kozağaçlı’yı gözaltına alarak susturacağınızı
sanıyorsanız yanılıyorsunuz… Halkın avu-
katlığını yapmak, bir onurdur onlar için…
Çünkü bilirler ki, halk aynı zamanda bir
okuldur. İnsana, kişiliğini, eğitimini, onurunu,
dostunu düşmanından ayırt etme becerisini,
adaletli olmayı, direnmeyi, öğreten bir okul-
dur. Bu okulda sınıfları ve bu sınıflar ara-
sındaki çıkar çatışmalarını öğrenirler. Onların
safının, halkın safı olduğunu ve halk için
demokrasi, hak, hukuk, adalet olamayacağını
bilirler. Bu okulda; tarihi öğrenirler, bu
okulda güçlenir ve adalet için savaşırlar.
Halkın onlar için Büyük Aile olduğunu,
halkın avukatlığını yapmanın ise, büyük
aile için savaşmak olduğunu öğrenirler. Bu
nedenle katil AKP iktidarına sesleniyo-
ruz… Ne yaparsanız yapın, bizi korkuta-
mayacaksınız. Çünkü biz, direnmeyi, hal-
kının yanında olmayı, onları ölümüne sev-
meyi, yiğitliği, öğrendik halktan. Bizim
mayamızda halk sevgisi vardır…

Peki, ya siz? Sizin mayanızda ne var?
Katletmek, işkence yapmak, sömürmek,
yalan-dolan, halk düşmanlığı, korkmak var
mayanızda… Korkmaya devam edin, kork-
makta çok haklısınız… Çünkü biz hiçbir
şeyi unutmayacağız ve dökülen her damla
kanımızın, gözyaşımızın, ödediğimiz her
bedelin hesabını soracağız! İşkence, baskı
ve kaçırma ile tutukladığınız, gözaltına al-
dığınız, kaçırdığınız her insanımız için
sizden hesap soracağız… Asla Teslim Ol-
mayacağız! Yılmayacağız! Biz kazanacağız!
Mücadeleye devam edeceğiz…”

Devrimci İşçi Hareketi
(9 Kasım):

Tüm İşçilere ve Halkımıza
Çağrımızdır!

Faşist devlet korkudan insan avına çık-
mıştır. Her gün insanlarımızı gözaltına
alıyor ve topluca tutuklatıyor… Selçuk
Kozağaçlı ezilen her kesimin avukatıdır.
Soma’da madende katledilen 301 maden-
cinin avukatıdır. Ermenek’te göçük altında
can veren madencilerin avukatıdır. Hapis-
hanede işkence gören devrimci tutsakların
avukatıdır. En son KHK ile işlerinden atıl-
dıkları için tam bir yıldır direnen ve açlık
grevlerinin de 246. gününde olan Nuriye
ve Semih’in avukatıdır. Hatta onlara destek
açlık grevi yapan Esra başta olmak üzere
Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağaoğ-
lu’nun avukatı. Selçuk Kozağaçlı, Kürdis-
tan’da katledilen halkın da avukatı, dünyada
zulme uğrayan halkların avukatı. İşte bunun
için gözaltına alındı.

AKP faşizmi değneksiz köy istiyor,
onun için de önce devrimcilere saldırıyor.
Tarihte hiçbir halk bu kadar baskıya da-
yanmamış, isyan etmiştir. AKP sonunun
ne olacağını bildiği için korktuğu kesimleri
daha da sindirmek istiyor. Sinmeyeceğiz.
AKP OHAL ile, grev ve eylemleri yasak-
layarak tekkelere cennet ilan ederken, iş-
çilere memurlara cehennem ilan etmiştir.

Faşizmin bu saldırılarına karşı sessiz
kalmayan ve onları savunan ses istemiyor.
Bu nedenle de Halkın Avukatları’nı göz-
altına aldırıp tutuklatıyor. Avukatlarımız
sahipsiz değildir. Sümüklü Berk Ercan
size başka ne dedi bilemeyiz; ama biz
tutuklatarak, gözaltına alarak bitireceğiniz
kadar az değiliz. Biz halkız, milyonlarız.
Bizi savunan avukatlarımızı yalnız bı-
rakmayız.

Tüm halkımız ve işçiler! Bulunduğu-
muz her yerde duvarlara sokaklara Selçuk
Kozağaçlı yalnız değildir yazalım. Selçuk
Kozağaçlı serbest bırakılsın diyelim. Her
yolu deneyerek AKP’ye seslenelim. Sa-
vunmanın Sesini Kısamazsınız diyelim.
Halkımız ve İşçiler! Faşizmi Susarak
Asla Yenemeyiz. Faşizme Karşı Omuz
Omuza Direnelim.”

19 Kasım
2017
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Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde

Halkın Avukatlığını Yapmak Suç Değildir…



---"Hukuk, toplumun hakim üretim ilişkileri tarafından
belirlenir" der Marx. Yani hukuk, hakim sınıfın "yasa"
haline getirilmiş iradesidir.
"Yasalar insanlarca yapılır. Kimse kendisine karşı
yasa yapmaz. Bir yoksulun aklına 'çalmamalısın'
demek gelmez. Zengin önce kendi varlığıyla hırsızı
yaratır.  Sonra da hırsızlara karşı yasalar yapar."
(Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur. E.A. Rünter
Sy: 29 )
Yani hukuk ve yasalar, düzeni korumak içindir. Ege-
menler sömürü sistemini hukukla, yaptığı yasalarla
meşru hale getirirler.  Çünkü kapitalizmin hukuku
adaletsizlik üzerine kuruludur ve sürekli adaletsizlik
üretir. Adaletsizlik üzerine kurulu bir sistemde ise,
"suç" ve  "suçlu" hiç bitmez."
I- Sorun: Hukuk, toplumun maddi yaşam koşullarının
yansıması olan kuralların, sınıf egemenliğinin aracı,
sömürüyü gizlemenin bir yöntemi olarak kullanılmasının
ürünüdür. Yani esas olan hukuk değil toplumun maddi
yaşam koşullarıdır ve hukuk sınıflı toplumlara özgüdür,
egemen sınıfın iradesini yansıtır... Adeletin yalnızca
hukukla sağlanacağı ise tam anlamıyla bir çarpıtmadır.
Hukuk sınıflı toplumlara özgü olduğu, sınıf egemenliğinin
aracı olduğu içindir ki sınıflar var olduğu yani sömürü
var olduğu sürece hukuk da var olacaktır. Sınıfların ve
sömürünün olduğu yerde ise adaletin olamayacağı
açıktır. Bu anlamda, toplumsal yaşamın devamı için
hukuka gerek yoktur. Adaleti hukukla sağlamak mümkün
değildir. Hatta bugünkü anlamıyla hukuk ve adalet bir
arada olamaz.

Çözüm: Sosyalizmde sınıflar ve sömürü olmayacağı
için bugünkü anlamda hukuka olan ihtiyaç giderek
azalacak, hatta yok olacaktır. Gerçek adalet de o
zaman sağlanacaktır. Bu nedenle adalet için mücadele
zorunlu olarak sosyalizm için mücadeledir.

---"Neden 'hukuk devleti' söylemi bu kadar fazla kul-
lanılır? 
İşten mi atıldın? Mahkemeye git, haklılığını ispat ede-
bilirsen işine geri dönebilirsin. Devlet evini mi yıkacak?
Devletle anlaşma yoluna git, olmazsa her konuyla
ilgili devletin bir mahkemesi var, git itiraz et. Devletin
yasalarında hak olarak tanımlanmış olsa bile basın
açıklamasına katıldın, polis seni gözaltına aldı, "kötü
muamele" mi yaptı? Mahkemeye git, o polisler hakkında
şikayetçi ol, mahkeme gereğini yapar.' Polis, evladını,
yakınını mı katletti? Mahkemeye git!.."
II- Sorun: Halkımıza hak aramak, hesap sormak için
gösterdikleri tek adres mahkemeler. Mücadele etmek,
alanlara çıkıp eylem yapmak, hak aramak, örgütlenmek,
hesap sormak... Bunlar aklının ucundan bile geçmemeli.
Halkın yaşadığı tüm sorunlarda yaklaşım budur. Çözüm,
mahkemeye başvurmak olarak gösterilir. Yani "adil ve

bağımsız " yargıya güven!

.Çözüm: Bu düzenin hukukunun adaleti sağlayama-
yacağı, faşizmin mahkemelerinden adalet çıkmayacağı,
hak ve özgürlüklerin mahkemeler eliyle kazanılmadığı
gibi mahkemeler eliyle de korunamayacağı açıktır.
Adalet de hak ve özgürlükler de yalnızca mücadele ile
kazanılır.

---"Adalet nedir, bir işe yarar mı?" diye çevrenizdekilere
soracak olsanız alacağınız yanıtlar, kişiden kişiye de-
ğişecek, hiçbiri ötekisi ile eşleşmeyecektir. Ama bu
arada kimi kişiler de, adaletin çok işe yaradığını,
özellikle de sömürünün, baskının, zulmün kılıfı işlevini
gördüğünü söyleyeceklerdir! Bu nedenle, Alman hu-
kukçusu Hans Kelsen, "Adalet Nedir? sorusu için
"Başka hiçbir soru, bu kadar tutkulu bir şekilde tartı-
şılmamış; başka hiçbir soru böylesine çok kan ve
gözyaşı dökülmesine sebep olmamış ve başka hiçbir
soru Eflatun'dan Kant'a en ünlü düşünürlerin yoğun
ilgisine konu olmamıştır. Ancak başka hiçbir soru bu-
gün, diğer zamanlarda olmadığı kadar da cevapsız
kalmamıştır." diyor. (Çetin Yetkin, Adalet Hiç Varol-
madı)
III- Sorun: Adalet bugünün değil binyılların sorunudur.
filozofların, siyasetçilerin, sıradan insanların... egemen-
lerin-ezilenlerin, sömürenlerin-sömürülenlerin kısaca
herkesin gündemidir. çünkü binyıllardır, insanın insan
tarafından sömürülmeye başlanmasından beri çözülmemiş
bir sorundur. bu yanıyla adalet dünün, bugünün ve ge-
leceğin sorunudur.
Çözüm: İlk ve temel adaletsizlik olan, bütün adalet-
sizliklerin anası olan insanın insan tarafından sömü-
rülmesinin ortadan kaldırılmasıdır. yani sosyalizmdir.
bu nedenle adalet sorunu bugünden yarına çözülecek
bir sorun değildir. mücadelemiz sorunun nihai çözü-
münün sağlanacağı sosyalizmi kurma mücadelesidir.
Adalet için TEK YOL DEVRİM, TEK ÇÖZÜM SOS-
YALİZM!

IV- Sorun: Madem "hukukun üstünlüğü", "yargı ba-
ğımsızlığı", "hakimlerin tarafsızlığı" aldatmaca, madem
"bu düzenin mahkemelerinden adalet çıkmaz" o halde
neden "adalet istiyoruz" diyoruz? Evet, bu düzenden
adalet istiyoruz, ama bu düzenin adaleti sağlayamaya-
cağını da biliyoruz. Fakat... Fakat mesele şu; bunu biz
biliyoruz, kitleler bilmiyor.
Çözüm: Bu düzenin mahkemelerinden adalet çık-
mayacağını kitlelere bizzat kendi pratikleri içinde gös-
termeliyiz. Haklar ve özgürlükler mücadelesinin bir
parçası olarak adalet isteğiyle sürdürülen mücadele
buna hizmet etmelidir. Başka bir deyişle; bu mücadele,
burjuva hukuk ve adaletin kitlelerin gözüne çektiği
“eşitlik” perdesinin yırtılacağı bir mücadeledir."

Yürüyüş
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HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER



Yıl 1989... İlk Örgütlü-Politik
Hukuk Bürosu Kuruluyor
Devrimci Avukatlık Yeniden
Tanımlanıyor

Konuya girmeden önce, önceki bö-
lümde ele aldığımız yeni tipte devrimci
avukatlığın doğuşuna ilişkin bir ek
yapmak istiyoruz. Bu yeni tipte devrimci
avukatlık, her şeyden önce, kendisinin
toplumsal yaşamdan büyük ölçüde ba-
ğımsız olduğuna inanan, aydın sorum-
luluğunu yerine getirmeyen; örgütsüz-
lüğü, objektivizmi meziyet sanan, küçük
burjuvazinin bütün hastalıklı ruh hal-
lerini üzerinde taşıyan "geleneksel ay-
dın" tarifiyle bir hesaplaşmanın sonucu
olarak ortaya çıkmıştır.  

Marks ve Engels'in 1848'de yaz-
dıkları Komünist Manifesto'da, “Bur-
juvazi şimdiye kadar saygı duyulan ve
saygılı bir korkuyla bakılan bütün mes-
leklerin halelerini söküp attı. Doktoru,
avukatı, rahibi, şairi, bilim adamını
kendi ücretli emekçisi durumuna ge-
tirdi...” diyerek sözünü ettikleri işte
bu geleneksel aydın tipidir.

Devrimci avukatlık, işte bu "gele-
neksel aydın" kategorisindeki hukuk-
çuyla, "burjuva hukuk düzeninin ücretli
emekçisi" durumuna gelmiş avukat
modeliyle hesaplaşmanın sonucunda
yaratılmış; bunun sonucunda da -Dev-
rimci Sol Ana Davası'nın genç avu-
katları tarafından- ilk örgütlü-politik
hukuk bürosu olan Halkın Hukuk Bü-

rosu kurulmuştur.

1989' a gelindiğinde iki yol vardı
Devrimci Sol Ana Davası'nın genç ve
deneyimsiz avukatlarının önünde: Ya
emperyalist kapitalizmin egemen olduğu
bir dünyada, bu dünyanın günlük yaşam
pratiğinde hiçbir karşılığı olmayan ünlü
“bağımsızlık ve tarafsızlık” görüntü-
sünün arkasına saklanacak ve ücretli
emekçisi haline geldikleri "parlamenter
demokrasi" ve "burjuva hukukunun
üstünlüğü" için çalışacaklardı veya
bunları bir kenara bırakıp “taraf” ol-
makla kendilerini yeniden tanımlaya-
caklardı. Yani ya kendileriyle aynı da-
valara giren, aynı devrimcileri savunan
"üstat" avukatlar gibi, kendilerini top-
lumsal yaşamdan soyutlayacak, yalnızca

Sevgili okurlarımız; 

Bugün Halkın Hukuk Büro-
su'nun ileri bir halkası olduğu
halkın avukatlığının, devrimci
avukatlığın tarihsel ve siyasal
temellerini ele aldığımız yazı di-
zimizin 8. bölümü ile devam edi-
yoruz.

AKP faşizminin, Halkın Hu-
kuk Bürosu’nu hedef alan, 15
avukat ve 1 stajyer avukatın tut-
sak edildiği “operasyon” üzerin-
den iki ayı aşkın bir süre geçti.
Bu süre içinde avukatları hedef
alan, daha önce örneklerine yer
verdiğimiz saldırılar aralıksız
devam etti. Son olarak, Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından
Selçuk Kozağaçlı'nın da kaçırı-
larak gözaltına alınması ve tu-
tuklanmasıyla tutsak avukatların
sayısı 17'ye yükseldi. Böylece
AKP'nin avukatları hedef alan
saldırılarının devam edeceği, bu
saldırıların, daha önce de söyle-
diğimiz gibi, Halkın Hukuk Bü-
rosu'nun öncülük ettiği "avu-
katlık yapma biçimi"ni, yani
devrimci avukatlığı yok etmeye
yönelik bir saldırı olduğu bir
kez daha açığa çıkmış oldu.  

Dizimizin önceki bölümünde;

siyasi davalarda avukatlık ko-
nusuna devam etmiş, 70'lerden
bugüne siyasi dava avukatlığının
geçirdiği dönüşümü ele almış,
bu dönüşümün devrimcilerin
avukatlığından devrimci avu-
katlığa doğru olduğunu ifade et-
miştik. 12 Mart ve 12 Eylül dö-
neminde ete kemiğe bürünen si-
yasi avukatlığın, 12 Eylül sonrası
süreçte, Devrimci Sol Ana Davası
ile birlikte yeni bir niteliğe ka-
vuştuğunu, yeni tipte ve gerçek
anlamda devrimci avukatlığın
tohumlarının atıldığını ve Halkın
Hukuk Bürosu'nun 30 yıllık yol-
culuğuna böylelikle başladığını
not düşmüştük.

Bu bölümde ise; Halkın Hu-
kuk Bürosu'nun doğuşundan bu-
güne binbir emekle ve bedelle
büyüttüğü devrimci avukatlığın
ne olduğunu, devrimcilerin avu-
katlığı ile devrimci avukatlık
arasında nasıl bir ilişki olduğunu
ortaya koymaya çalışacağız. Hal-
kın Hukuk Bürosu avukatlığının
misyonunu, "çaylak"lıktan us-
talığa devrimci avukatlık gele-
neğinin yaratılması sürecinin
köşe taşlarını yerli yerine oturt-
maya çalışacağız.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

8

HALKIN HUKUK BÜROSU
BİR MEVZİ, BİR OKUL,

BİR MİSYONDUR
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"hukuk ve biraz da si-
yaset bilgisi" satacak-
lardı ya da savunmasını
üstlendikleri müvekkil-
leri gibi toplumsal ya-
şamın bir parçası ola-
cak, o yaşamı ve dün-

yayı değiştirme-dönüştürme mücade-
lesine katılacaklardı. Artık burjuvazinin
çıkarlarını her şeyin üstünde tutan
“hukukun üstünlüğü/hukuk devleti”
yalanını sahiplerine bırakıp ezilen
halkların çıkarlarına bağlanarak taraf
olmanın zamanı gelmişti. 

Ve öyle de yaptılar. 1989'da Halkın
Hukuk Bürosu'nu kuran bu genç ve
deneyimsiz avukatlar, saflarını seçtiler,
ezilen halkların yanında taraf oldular.
Ezilen halkların binlerce yıllık ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesine; bu
mücadelenin üzerinde gerçekleştiği
cephelerden biri olan hukuk cephesinde
en ön safta yer alarak katıldılar.

Bu tarihsel yol ayrımında ezilen
halkların yanında taraf olduğunu söy-
leyen ancak pratikleri buna denk düş-
meyen avukatlar da vardı. Ezen ve
ezilenler arasındaki tarihsel kavganın
bir yansıması olan siyasi davalara girip
çıkan, kendilerini devrimci-demokrat
olarak tarif eden bu avukatlar üstlen-
dikleri davaların niteliğine uygun ol-

mayan bir avukatlık pratiği sergili-
yorlardı. Bunlar bu tür davaları "kazanç
kapısı" olarak görüyor, bu durumu da
"profesyonellik"le açıklamaya çalışı-
yorlardı.

Meslektaşlarının çizdiği bu olumsuz
tabloyu şöyle açıklıyordu devrimci
avukatlar: "Ne müvekkilleriyle ne de
dosyalarıyla ilgilendiler. Müvekkilleri
duruşmalara alınmazken, idam ceza-
larının verildiği karar duruşmalarında
dahi bulunmayan "demokrat" avukatlar
vardı. Birkaç istisna dışında avukatlar
davaları siyasal içeriğine uygun olarak
savunmak yerine, ceza yasalarının dar
çerçevesi içinde kalmayla yetindiler.
Hukuki anlamda dahi tam bir sınav
verebildiklerini söylemek zor. Çoğu
avukat l2 Eylül mahkemelerinde mü-
vekkillerinin "suçlu" olduğuna önce
kendilerini inandırdılar. Onlar, faşizme,
emperyalizme karşı mücadele etmenin
meşruluğunu kendi kafalarında çö-
zümleyemedikleri için "suç" ve "suçlu"
kavramını burjuva hukukun anlamı
dışında değerlendiremediler. Bu kav-
ramlara yeni bir bakış getiremediler.
Müvekkillerinin suç işlemiş olduklarını
düşünüyorlardı. Yapılabilecek tek şey
bu suçlarının cezai müeyyidelerini dü-
şürmeye çalışmaktı. Ellerinden başka
bir şey gelmezdi. 

12 Eylül mahkemelerinde savun-
maları üstlenen avukatların duruşma
salonlarındaki tavırları da genelde
olumlu olmadı. Siyasal dava savun-
manlığının gerektirdiği cesaretten, ka-
rarlılıktan uzak olan avukatlar, mah-
kemelerin ve siyasi polisin tehditleri
karşısında müvekkillerini yalnız bı-
rakma pahasına susmayı yeğlediler.
Bunun tek sorumlusu elbette ki avu-
katlar değildi. Avukatları bu tavırlara
iten, biraz da savunmasını üstlendikleri
davalarda, tutsakların mahkemelerdeki
tutarsızlıklarının, faşist disiplini tanı-
malarının, dava savunmalarını "uyum
savunması" şeklinde yapmalarının da
bu olguya büyük etkisi oldu. Avukatları
da tutsakların bu olumsuz tutumundan
fazlasıyla etkilendiler. Klasik avukat
çizgisinden uzaklaşmadılar." (Halkın
Hukuk Bürosu, Devrimci Mücadelede
Avukatlar, Tarihçemiz, Amacımız, Mü-
cadele Anlayışımız/ Hukukun, Hukuk-
çunun ve Demokrasinin Gelişimine
İlişkin Mücadele Çizgisi ve Yöntemleri
Konusunda Önermelerimiz, 1997)

Halkın Hukuk Bürosu; işte burada
tarif edilen klasik avukat çizgisinden
uzaklaşan, yepyeni bir avukatlık çizgisini,
örgütlü, militan bir avukatlığı kimlik
haline getiren genç avukatların kurduğu
bir büroydu. Yani artık "devrimci avu-

DEVRİMCİ SOL ANA
DAVASI’NDA
HALKIN AVUKATLARININ
SON SAVUNMASINDAN:

"Son sözümüze gelince:
Son sözümüz yok. Olmayacak.
Biz savunma olarak da, siyasal

davalar sürdükçe hep olacağız.
Ve hep söyleyeceğimiz bir şeyler olacak. 
Ama son sözlerimiz olmayacak.
Çünkü; son sözler haklı-haksız, ezen-ezilen mü-

cadelesi sürdükçe hep inançlarını, 
siyasi düşüncelerini savunanlar, toplumsal kavgada

düşenler tarafından söylenecektir.
Çünkü son sözler onların hakkıdır.
Onlar ki, son sözlerini;
İdam sehpalarında, meydanlarda, dağlarda, işkence

tezgahlarında, mahkemelerde haykıranlardır.
Onlar ki, son sözlerini şairin dediği gibi;

“O sözler ki, kalbimizin üstünde

dolu bir tabanca gibi

ölüp ölesiye taşırız.

O sözler ki, bir kez çıkmıştır ağzımızdan

Uğruna asılırız.”

diyerek tarihe yazanlardır.

Saatlerinize bakın Sayın Yargıçlar; Saatleriniz 12
Eylül 04.00’te durmuş.

Zaman; gürül gürül akan bir ırmak gibi, iyiden,
güzelden yana; ulaşılması kaçınılmaz olana doğru
akıyor.

Ve sizler ırmağı zincire vurmak istiyorsunuz!

Başarabilecek misiniz?

O halde

...Verin kararınızı!"

Yürüyüş

19 Kasım
2017
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katlık" etiket olmak-
tan çıkıp ete kemiğe
bürünmüş, Halkın
Hukuk Bürosu adıyla
bir devrimci avukat-
lık mevzisi kurul-
muştu.

Devrimci Avukatlık Nedir?
Devrimci avukatlık deyince ilk akla

gelen şüphesiz devrimcilerin avukat-
lığıdır. Yani devrimcilerin davalarına
bakan, devrimcilere, karşılıklı veya
karşılık beklemeden, hukuki yardımda
bulunan avukattır. Veya birçok avukatın
kendini bu şekilde tanımladığı gibi,
"yaşam içinde, egemen düşünce ve si-
yaset tarzına karşı, 'muhalif' bir dü-
şünceye, örneğin soyut bir şekilde sol-
sosyalist-devrimci bir kimliğe sahip
bir avukat olmaya" indirgenebilir. Oysa
kavramın gerçek anlamıyla devrimci
avukatlık bunlardan fazlasıdır.

Devrimci avukatlık, avukatlığı kav-
rayış düşüncesi ve buna uygun bir
pratiği ifade eder. Siyasal seçiminde
kendini "devrimci" olarak ifade eden,
ancak mevcut düzenin kendisine sun-
duğu imkanlarla yetinen, mesleğini
icra ederken de yasanın çizdiği sınırların
dışına çıkmamaya özen gösteren kişi
devrimci avukat olarak tanımlanamaz
elbette. Bu kişi devrimi ister ama mev-
cut sistemde de pekala bir hayat kur-
muştur. Onun devrimciliği belki yal-

nızca “teoride” dev-
rimciliktir, pratikte
karşılığı ya hiç yok-
tur ya çok sınırlıdır,
daha tali durumdadır.
Oysa bizim “devrim-
ci avukatlık” olarak
tarif ettiğimiz şey
avukatlığın teoride
ve pratikte devrimci
tarzda ele alınması,
yani devrimciliğin teoride ve pratikte
bütünleşmesi, kaynaşmasıdır.

Bu ne demektir? Devrimci avukatın,
ezen ve ezilen arasındaki sınıf müca-
delesinde ezilenlerden yana taraf ol-
ması, mesleki bilgisi ve tecrübesini
bu mücadelede halkın yararına kul-
lanması ama aynı zamanda bu müca-
delenin bir parçası olması demektir.

Nasıl ki, yoksulları ücretsiz tedavi
eden bir doktoru, yoksul öğrencilere
ücretsiz ders veren veya onlara burs
bulmaya çalışan bir öğretmeni, yok-
sulların barınma sorunlarını çözmek
için karşılıksız çabalayan bir mühendisi
yalnızca bu sebeple "devrimci" olarak
tanımlayamazsak işçilerin, memurların,
gecekonduluların, kısaca bütün olarak
yoksulların ve devrimcilerin davalarına
ücretsiz bakan avukatı da sırf bu ne-
denle devrimci olarak tanımlayamayız.
Hatta bunları, düzeni meşrulaştıran,
düzenin devamlılığına hizmet eden
"geleneksel aydın" tavrına sahip avu-

katlar olarak da ifade
edebiliriz. 

Burada doktoru,
öğretmeni, mühendisi
ve avukatı devrimci
yapan şey, yoksullu-
ğun yarattığı sonuç-
larla bireysel olarak
mücadele etmek veya
yardımcı olmak değil,
yoksullarla birlikte,
yoksulluğu yaratan
düzene, emperyaliz-
me ve faşizme karşı

örgütlü olarak mücadele etmektir. Yok-
sulluğun nedenlerini ortadan kaldırma
mücadelesine yani devrim mücadele-
sine katılmaktır. 

İşte bu nedenle "devrimcilerin avu-
katlığı" ile "devrimci avukatlık" birçok
açıdan benzerlikler taşısa da aynı şey
değildir. Devrimci avukatlar yalnızca
devrimcilerin avukatlığını yapmakla,
mesleki bilgilerini onların yararına
kullanmakla kalmaz, onlarla birlikte
devrim mücadelesinin içinde yer alır.

Halkın Hukuk Bürosu'nun, 30 yıllık
örgütlü-kurumsal kimliğiyle ve ortaya
koyduğu mücadele pratiği ve yarattığı
geleneklerle, yukarıda ifade ettiğimiz
devrimci avukatlığın en ileri halkası
olduğuna şüphe yoktur.

Halkın Hukuk Bürosu Bir
Misyondur

Halkın Hukuk Bürosu tek tek bi-
reylerden ibaret olmayan bir misyon,
bir gelenektir. Böyle olduğu içindir
ki, 30 yıla varan adalet mücadelesiyle,
halkın ekmek, adalet ve özgürlük mü-
cadelesinde demokratik bir mevzi, hu-
kuk alanında bir direniş odağı haline
gelmiştir. Emperyalizmin ve faşizmin
fiziki ve ideolojik saldırıları karşısında
hem siyasal, hem kültürel, hem mesleki
bir direniş odağıdır HHB. Hayatın her
alanında bireyciliğe, bencilliğe karşı
kolektivizmin, örgütsüzlüğe karşı ör-
gütlülüğün savunulmasının hukuk ala-
nındaki mevzisi, bir gelenektir Halkın
Hukuk Bürosu.

19 Kasım
2017
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Sayı: 41

449VE O DÜNYAYI KURACAĞIZ!

Dergimizin 41. sayısının yayınlandığı 19 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler

*Yüksel Direnişi 376. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 181. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 272. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



HALKIN AVUKATLARININ
KALEMİNDEN
GELENEĞİN DOĞUŞU

"DEVRİMCİ SOL Ana Davası'nı
üstlenen bizler içinse sorumluluk
daha büyüktü. 12 Eylül sonrası açı-

lan davaların en büyüklerinden biri olan bu da-
vanın bir özelliği de bir "kopuş" davası olmasıydı.
Böyle bir davada, uyum peşinde koşan avu-
katların davanın özüyle çelişecekleri açıkça
görülüyordu. Nitekim Devrimci Sol Davası'nda
uzun yıllar boyunca özüne uygun hareket
edecek avukat bulunmaması nedeniyle, mah-
kemeler karşısında tutsakların davranışları
farklı, avukatlarınki ise daha farklı oldu. (...)
Savunmanın 600'üncü sayfalarına gelindiğinde
dava neredeyse avukatsız sürmeye başlamıştı.
Uyum arayan avukatlar bu tür bir savunmadan
irkilmişti veya önemsemez görünerek duruş-
malara dahi gelmiyorlardı. Zira, Devrimci Sol
tutsakları uzlaşmayı reddediyor, burjuva ya-
sallığına sığınmaya çalışmıyordu. "Devleti yı-
kacağız" diyorlar, eylemlerini savunuyorlar. Ge-
lecekte de aynı şeyleri yapacaklarını mahkeme
kürsülerinden ilan ediyorlardı. Bu tarz mücadele,
bugün dahi etkileri bulunan olumsuz anlayışın
etkisiyle meşru görülmüyordu. Bu tarz bir sa-
vunmanın mümkün olamayacağı düşünülüyordu.
Bu nedenle de en büyük toplu davalardan biri
olan bu dava "demokrat" avukatlar tarafından
görmezden geliniyordu. Sorumluluk alınmak
istenmiyordu. Mafyanın, kaçakçıların, uyuşturucu
tüccarlarının, hayali ihracatçıların vs. davalarını
almaktan geri durmayan ve bunu meslek onu-
ruyla bağdaştıran bazı "demokrat" hukukçular,
hukuk profesörleri, Marksist-Leninistler'in da-
vasından titizlikle uzak durmuşlardı.

Kendilerine "aydınım", "demokratım" mis-
yonunu yakıştıran avukatların durumu maalesef
böylesine olumsuz bir geleneği yaratmıştır.

İşte tam da öğrenci gençliğin mücadelesinin
yükseldiği yıllarda bu yeni ortamda yetişen
genç hukukçular da vardı. Deneyimsizdik, genç-
tik ama 12 Eylül döneminde meslektaşlarımızın
iyi bir sınav vermediklerini gözleyebilmiştik.
Cuntanın yaratmak istediği tektip öğrenci olmaya
karşı çıkarak ilerlemekteydik. Mesleğimizi se-
viyorduk ve Marksist-Leninistleri savunacak
cesarete, kararlılığa ve inanca sahiptik.

İşte duyarlı genç insanlar olarak Devrimci

Mücadelede Avukatlar geleneğini başlatanlar
oluyorduk. Yeni bir geleneği kurumlaştırıp, bu-
günlere taşımayı başarabilmiştik.

(...)

Bu anlayış içinde olan genç kurucularımıza
Devrimci Sol tutsakları, davanın savunmasını
bu duyarlı genç ve deneyimsiz avukatlara bırak-
makta bir an bile tereddüt göstermeyerek gele-
neğin oluşumu için asıl emeği ve fedakarlığı
yapmış oluyorlardı. Tutsaklar da vekaletlerini ve-
rirlerken, "yanlış yapabilirler, eksikleri olabilir, de-
neyimsizlikleri yüzünden hukuki açıdan bize fay-
daları da olmayabilir; ama hiç olmazsa böyle
büyük bir davada savunmayı üstlenmekle işe
başlayarak, bu eksikliklerini aşarlar... görüşü için-
deydiler. Bu nedenle de, hiçbir kaygıya kapılmadan
sırf inançları doğrultusunda yeni bir gelenek ya-
ratmak uğruna böylesi bir fedakarlıkta bulunan
Devrimci Sol tutsaklarının bu manevi desteğiyle
işe başladık. Olgunlaştık. Birlikte başladığımız
çoğu avukat arkadaşımız daha sonra bu çizgide
mücadele etmeyi kaldıramayıp aramızdan ayrılsa
da, yaratılan değerler ve bakış açısı büromuzun
kurumlaşmasını devamlı kıldı. Gerçek anlamda
ismi gibi halkın avukatlarını yarattı. Ve herşeye
rağmen kendini kabul ettirdi.

" (Halkın Hukuk Bürosu, Devrimci Mücade-
lede Avukatlar, Tarihçemiz, Amacımız, Mücadele
Anlayışımız/Hukukun, Hukukçunun ve Demok-
rasinin Gelişimine İlişkin Mücadele Çizgisi ve
Yöntemleri Konusunda Önermelerimiz, 1997)

Her Günümüz Nuriye ve Semih’in
Taleplerinin Kabul Edilmesi İçin

Hatay: Halk Cepheliler 14 Kasım’da, Mustafa Kemal
Üniversitesi kampüs çevresinde Nuriye ve Semih’in 17
Kasım’da görülecek mahkemesine çağrı çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada, üzerinde “Nuriye ve Semih İşe Geri
Alınsın! 17 Kasım’da Nuriye ve Semih İçin Sincan Hapishane
Adliyesi’ne!” yazılı dövizler asıldı.

Armutlu: Halk Cepheliler 13 Kasım’da, Nuriye ve
Semih’in 17 Kasım’da görülecek mahkemesi için mahallede
duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Çalışmada mahallenin
çeşitli yerlerine “17 Kasım’da Nuriye İçin Sincan Hapishane
A d l i y e -
si’ndeyiz!”
yazılama-
ları yapıl-
dı.

Yürüyüş
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Kurtuluş, Halkın Katılımıyla
Kazanıldı
Aydın İşgali, Şefik Aker ve
Yörük Ali...

İşgal günü AYDIN-ÇİNE yolu üze-
rindeki köprübaşına çekilen 57. tümen,
burada üç gün ko-
naklamış ve Yunan-
lılarla Rumların
Türklere herhangi bir
saldırıda bulunup bu-
lunmayacağı beklen-
mişti. Köprü başında,
namluları Aydın'a
çevrilmiş Türk top-
ları,gerektiğinde istenen noktalara ateş
etmek üzere beklemeye başlamıştı. Orda
bırakılan subay,erat ve halka yapılacak
kötü davranış,bu topların gürlemesine
sebep olacaktı.

Şefik Bey, Aydın'dan çekilirken çok
düşünmek zorunda kalmıştı. Demiryolu
boyunca çekilmeyi çok düşünmüşse de
bu koca işgal ordusunun önünde bir avuç
savunucu ile sonsuz bir kaçıştan başka
bir şey olmayacaktı. Oysa Aydın bölge-
sinin zeybek yatağı dağları, gerilla sa-
vaşları,baskınlar için elverişliydi. Bura-
larda yapılacak örgütlenmeyle düşmanın
demiryolu boyunca ilerlemesi durduru-
labilir, hiç olmazsa geciktirilebilirdi.

İşgal gücünün önünde durmadan ileri

doğru kaçmaktansa bunu yan ateşine al-
malı, yandan vurup düşmanı hırpalamaya
çalışmalıydı.

Bunun için de  doğal bir sınır olan
Menderes Irmağını aşıp şehrin güneyinde
ve düşmanın tam böğründe baskıncı
güçler hazırlamak, tek çıkar yoldu.

Şefik Bey, bu iş üzerinde uzun uza-
dıya düşünmüş, sonra, Menderes'in
karşı geçesinde yuvalanmayı, Çine'ye
karargah kurarak çalışmayı ve karınca
kararınca, savaşa atılmayı uygun bul-
muştu. Denizli üstüne çekilip direnme
işini doğru bulmayarak sonradan birden
bire İtalyan işgal kumandanlığınca

işgal edilen Çine kasabasına çekilmişti.

Şefik Bey, Çine'ye çekilir çekilmez
kıtalarından kaçan askerleri yakalatıp
getirme çalışmalarına hız vermiş, bir
yandan da milli heyecanları kamçılamak
ve örgüt kurmak için yeni olanaklar dü-
şünmeye başlamıştı.

Albay Şefik Bey’i en
çok şaşırtan şey, Aydın gibi
yiğit, dövüşçü ve adalet
sevgisi için her belayı göze
alan insanlar yatağı bir böl-
gede gördüğü bu çekingen-
lik ve korkaklıktı. Düşman,
öyle bir düşmandı ki, İz-
mir'de yaptıklarını hiç çe-

kinmeden burada da yapacak, ırza, namusa
ve cana saldıracaktı. Bunu bilen bu yiğit
halk, nasıl oluyor da olacakları görmemek
için, başını kuma sokabiliyordu? 

"Savaşa girdik, yenildik, kırıldık, yine
esir olduk. Hiç olmazsa bu sefer son
kalan evlatlarımızı öldürtmeden gönül
hoşluğuyla esir olalım!" diye düşünü-
yorlardı.

"Kahrolsun savaş" diye düşünen bu
zavallı halkı silah başı etmek için yeniden
nasıl coşturmalı, nasıl ayaklandırmalıydı?
Şimdiye dek hiçbir düşman boyunduru-
ğunun acısını çekmemiş olan bu sapa
bölge halkına milli heyecanı nereden ve
nasıl aşılamalıydı? En küçük bir çabala-
mada karşısına eşraf ve zenginler ve köy

GGERİ 
ÇEKİLMEK

DEĞİL 
SAVAŞMAKTIR 

VATANSEVERLİK

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

19 Kasım
2017
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*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 256. günündeler
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*Mehmet Güvel açlık grevinin 141. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 98. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 56. gününde



ağaları dikiliyor, ondan halkı rahat bırakmasını istiyorlardı.
Subayların bugüne dek kırdığı bunca ana-baba kuzuları
cenneti doldurmaya yeter de artar bile, diyorlardı. Düşmanı
boşu boşuna öfkelendirip kan içiciliğe zorlamak doğru de-
ğildi!

Subay düşmanlığı, savaş düşmanlığı, her yanda, Şefik
Beyin karşısına bir heyula gibi dikiliyordu. Şefik Bey,
böyle olduğu halde, elindeki bir avuç insanla Yunanlılıları
şaşırtmak, hırpalamak, sırasında yığınla öldürmek için ka-
rarlıydı.

Bu arada, Yunanlıların Denizli'ye doğru ilerleyişini dur-
durmak için, Aydın demir yolunun Eğridir'e dek varan bö-
lümünü korumak üzere 170'nci Alayın Üçüncü Taburunu
Sarayköy’e görevlendirmişti. 

Sarayköy yakınındaki Menderes köprüsünden Yunanlıları
geçirmemesi için ordaki müfrezelere emir vermişti.

Sarayköy ve Denizli'de Yunan işgali için Rumların
havayı hazırlamalarına meydan verilmemişti.

Albay Şefik Bey, Çine askerlik şubesinde yeni karargahını
kurduktan sonra Aydın bölgesinin zeybek ve efelerini
dağdan indirip eldeki bir avuç jandarma ve nizamiye
erleriyle birleştirerek baskınlar için güçlü bir birlik oluşturmaya
çalışıyordu. 

Halkın gücünü işin içine sokmadıkça bu işin altından
kalkılamayacağını iyice anlamıştı. 

Yörük Ali Efe de halkın yığınlarının vurucu bir ele
başısı olarak kızanlarıyla karargaha gelmiş ve onun emrinde
çalışmayı kabul etmişti. Şefik Bey, halk yığınının ruhuna,
bu ıslak, yağmur yemiş pamuk yığınına, Yörük Ali Efe’nin

kişiliğinde ilk kibriti çakmıştı. 

Albay Şefik Beyin, Çine'ye çekilerek kurduğu sembolik
cephe artık, yavaş yavaş kurşun işlemeyen yiğit göğüslerden
meydana gelmiş gerçek bir cephe halini alıyordu. Bu alçak
bölgeye doğru, eriyen kar suları gibi, küme küme yiğitler
toplanıyor, birikiyor ve Aydın'daki savaş görmemiş düşman
alaylarını  titretmeye başlıyordu.

Ekrem Bey’in kumandasındaki atlı bölüğü Sarayköy'e
yaklaştığında istasyonda bir kalabalık, bir kımıldama gö-
rülmüştü. Bu kalabalık, Sarayköy Rumlarıydı, ağızlarında
Zitolar ve ellerinde mavi beyaz Yunan bayrakları olarak bu
gelen atlılara karşı çıkmışlardı.

Yunan işgal gücünün geldiğini sanarak büyük bir coş-
kunluk içinde istasyona koşuşan ve bağırıp çağıran bu
halk, karşılarında kalpaklı Türk subaylarıyla kabalaklı
(Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda kullanılmış
olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık) Türk atlılarını görünce
pek şaşırmışlar ve korkudan çil yavrusu gibi dağılmışlardı.
Ekrem Bey’e öbür subay arkadaşları, orada Yunan ordusu
için kurulan bir de tak gördüler ve hemen bunun üzerine
Türk bayrağını çekiverdiler.

Denizli'nin ilk örgütü Menderes Irmağı’nın kıyısındaki
Dailli Köyünde yuvalanmış ve tren istasyonu Yüzbaşı
Vecihi Beyce kontrol altına alınmıştı. İzmir'den gelip giden
trenler onun gözü altında bulunuyordu.

Açıkçası: 57. Tümenin direnme düşünceleri bütün o
bölgedeki altın yüreklere ve başlara bir dalga gibi çarpmış
ve işgal ordusunun karşısına, bir yığın umacı çıkarmıştı. 

(Bu bölüm Hasan İzzettin Dinamo’nun  Kutsal İsyan
Kitabı’nın  3. Cildindan alınmıştır)

Şefik Bey Aydın'dan Çine'ye çekilirken, düşmanla sava-
şılması gerektiğini,kaçmamak gerektiği gerçeğini biliyor ve
bunu pratiğiyle gösteriyor. Evet savaştan kaçmak olmaz,
savaştan ancak hain olanlar kaçar. Düşman daha güçlü olsa
bile onunla savaşmanın yollarının bulunması gerektiği
gerçeğini biliyor Şefik Bey. Çünkü o halkını, vatanını seven
ve bu uğurda ölümüne savaşılması gerektiğini de bilendi. 

Düşmanla savaşmak için bazı şeylerin yapılması gerekir.
Bir kez yöre halkını saran bir korkunun varolduğunu
anlıyor. Şefik Bey yiğit Aydın insanını kapıldığı korkunun
etkisinden kurtarmak ve savaşa dahil etmek gerektiğini
bilerek hareket ediyor. Halkı katmadan savaş kazanılamaz.
Böylece önce halktaki bu korkuyu atacak ve halkı savaşa
katmış olacak. Bunun bir gereği olarak, Ege'nin dağınık
bulunan efelerini bir araya getirerek savaş cephesinde sa-
vaşmalarını sağlamak gerekir. Şefik Bey,Yörük Ali Efe'den
başlıyor. Ve Yörük Ali Efe’yi ikna ediyor. Diğer efeleri de
aynı şekilde ikna ederek savaşa dahil etmeyi başarıyor.
Giderek kendisine bağlı askerlerin sayısını arttırıyor ve
yöre halkındaki korkunun da yenilmesini sağlıyor ve sa-

vaşmaya devam ediyorlar. 

Korkunun yenilmesi,halkın savaşa katılımının sağ-
lanması ve savaştan kaçmak değil savaşılarak düşmanın
yenilebileceği gerçeği çok önemlidir. Korkunun yenilmesi
ve savaşılmasıyla ilgili ikinci bir örnek de İkinci Paylaşım
Savaşında faşist Nazi orduları ile ilgili. Avrupa ülkeleri
Nazi ordularından çok korkuyorlar. Resmen Nazi orduları
denince "general korku" geliyor akıllarına. İşte Nazi
orduları sosyalist Sovyetler Birliği’ne saldırdığında,
Sovyet general Ponfilov'un askerlerinin durumunu da
komutan Momiş Uli belirtiyor. “Biz önce kafalarda
general korkuyu yendik, sonra da savaşarak Nazi or-
dularını yendik, bu savaşı böyle  kazandık” diyor. Kor-
kunun kafalarda yenilmesi çok önemli bir yandır. 

Kurtuluş Savaşı, savaştan kaçmaya, her koşul altında,
halka dayanarak, halkı içine katarak kazanılacağı bilinciyle
hareket eden Şefik Bey gibi savaşın kurmayları,Yörük
Ali Efe gibi vatanseverlerin savaşması, savaştırmasıyla
kazanılmıştır. Bugünkü savaşımızda bu pratikten alacağımız
dersler olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.

AYDIN DİRENİŞİ’NDEN  BİZE KALANLAR
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Uyuşturucu, kumar ve alkole karşı
mücadelemiz; bizim yarınlar için verdi-
ğimiz mücadeledir. 

Bu mücadelede ısrar, kararlılık; yarınlar
için, varlığımız için gösterdiğimiz karar-
lılıktır. 

Bu yanıyla uyuşturucu, kumar ve
alkole karşı mücadeleyi belli bir sürece
dair politikamız olarak ele almamalıyız. 

Bu mücadele bizi ve ailelerimizi ço-
cuklarımızı korumak bir yana, hayalini
kurduğumuz sosyalizmin, hayalini kur-
duğumuz "yarin yanağından gayrı her
yerde her şeyde hep beraber" dediğimiz
düzenin çağrısı olacaktır. Evet bugünden
başlayacağız, bulunduğumuz her yerde,
bize, düşüncelerimize uygun bir yaşam
tarzını hayata geçirmeye çalışacak, bunun
mücadelesini canla başla vereceğiz.. 

Bu açıdan bu mücadelenin kim nere-
sinde yer alabiliyorsa almalı ve herkes
yapabildiği kadar ama ilke-kurallar çer-
çevesinde kendini katmalıdır. 

Düzen çürütür, devrim yaşatır diyoruz.
İşte bu mücadelede Halk Meclisleri olarak
bulunduğumuz her yerde kendi meclisle-
rimizi ve ona bağlı alt komisyonlarımızı
oluşturabilmeliyiz. 

Uyuşturucuyla, kumarla ve alkolle
mücadelede biz varız demeli ve yapabi-
leceğimizi göstermeliyiz. 

Biz bu mücadeleyi Halk Meclisleri
olarak verdik ve sonuçlarını aldık. Ülkedeki
bu mücadelemiz örnektir ve yapabilece-
ğimizin kanıtıdır.

Öncelikle bu gücümüze biz inanmalı,
yaptıklarımızı bilmeli ve bunları da çev-
remize, halka taşımalıyız. Halk için soyut
söylemler değil, somut yaptıklarımız
önemlidir. Elbette yapacaklarımız da umut
verecektir bu umutsuzluk girdabında, ama
biz somut yaptıklarımızla gitmeli, yap-
tıklarımızın yapacaklarımızın garantisi
olduğunu göstermeliyiz. 

Bu mücadele bugün, Avrupa'daki hal-
kımızın sorunlarıyla birlikte düşündüğü-
müzde bir zorunluluktur. 

Bu zorunluluğu anlatmak için ise genel

tabloyu, yani kendisinde olmasa bile ya-
şananları onun önüne sermeli, yarın kendi
başına veya yakınlarının başına gelme-
yeceğinin garantisi olmadığını gerekirse
rakamlarıyla birlikte göstermeli, anlat-
malıyız. 

İşte örneğin bazı çarpıcı rakamları ve-
riyoruz.. Bunlardan orada yaşanan so-
runların özelinde de seçeceğimiz rakamları
hatta konuşmalarımız dışında, dernekle-
rimize de asabilmeliyiz.. 

- Dünya halklarının kanını emen zen-
ginler, lüks tüketime 1 yılda 1.1 trilyon
dolar para harcıyorlar. Bu rakam dünyadaki
yoksulluğun giderilmesi için gereken yıllık
175 milyar doların 6 katına denk geliyor.
Yani, altı kez dünyadaki açlık sınırındaki
yoksulluğu bitirecek parayı, sapkınlık de-
recesine ulaşan zevkleri için, lüks yaşamları
için harcıyorlar. 438 milyar doları lüks
araçlar için, 288 milyar dolar lüks kıyafet,
takı, parfüm ve aksesuar için, özel jet ve
yatlar için harcadılar. 

- Dünyada 1 milyar kişi açlıkla müca-
dele ederken ve her gün 5 yaşın altındaki
20 bin çocuk açlıktan ölüyor. 

- Askeri harcamalara sadece 18 dakika
“dur” dense, ya da dünyadaki tüm golf
sahaları bir gün sulanmasa dünyada su-
suzluk çeken 2 milyar insana temiz içme
suyu sağlanabilir. 

- Her on dakikada bir çocuk önlenebilir
hastalıklardan ölüyor. 

- Tek bir uçak gemisine harcanan pa-
rayla 400 bin insan bir yıl boyunca sağlıklı
beslenebilir. 

- Almanya’da şans oyunları bağımlılığı
artıyor. 340 bin bağımlının yaşadığı Al-
manya’da sayının her geçen gün arttığı
belirtilirken, bu kişilerin çoğunun kendini
bağımlı olarak görmediği belirtiliyor. 

- Şans oyunları bağımlılığının hastalık
olarak kabul edildiği Almanya’da 2008
yılında 7 bin 300 kişi tedavi için bir da-
nışma merkezine başvurdu. Danışma mer-
kezlerinden yardım isteyen bağımlıların
büyük bölümü işlerini, ailelerini ve tüm
mal varlığını kaybetmiş kişilerden oluşuyor. 

- Birahane, lokal ve oyun salonları-
nındaki otomatların sayısı sürekli artıyor.
2005 ve 2009 yılları arasındaki ülkedeki
otomat sayısı ikiye katlandı. Şu anda Al-
manya’da birahane ve lokallerde 6 bin
533, oyun salonlarında 3 bin 602 otomat
bulunuyor. Boşalan iş yerlerinin yerine
ise oyun salonları açılmaya devam ediyor. 

- Her sokak başında mantar gibi biten
şans oyunları salonları birçok ailenin par-
çalanmasına ve birçok kişinin kumar ba-
ğımlısı olmasına neden oluyor. 

- Etnik olarak Rus gençlerinde kumar
bağımlılığı neredeyse hiç bulunmuyor.
Onların dertleri alkol bağımlılığı. Kumar
bağımlılığı istatistiklerinde hemen göze
çarpan grup Türkiyeli gençler. 

- Bağımlılık yaşı da düşüyor. Sadece
aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 14
yaşındaki Türkiyeli gençlerin 15.000’i
kumar bağımlısı. Bunların büyük bir ço-
ğunluğu yine internetteki kumar oyunlarına
ve spor toto (oddset) bağımlısı olarak gö-
züküyor. 

- Bağımlı olmaktan daha kötü bir du-
rum, bu bağımlılığı kabul etmeyip yardım
aramamakta yatıyor. Özellikle Türkiyeli
erkekler bunu kabul etmiyor hatta oddset
oyunlarını kumar olarak dahi görmüyorlar. 

- Alman Belediyeler Birliği 500 bin
kişinin tedaviye muhtaç derecede kumar
bağımlısı olduğunu belirterek lokallere
otomat konulmasının yeni hükümetçe ya-
saklanmasını istedi. 
Peki nasıl çözeceğiz? 
Sorunu yaratan bu düzendir,  sorunumuzu
onlar çözemezler. Sorunlarımızı biz, onu
yaşayanlar olarak biz çözebiliriz. Bu so-
rundan canı yananlar çözebilir. Biz birlikten
doğan gücümüzü kullanırsak çözebiliriz.
Birlikten gelen gücümüz olan Halk Mec-
lisleriyle çözebiliriz! Örgütlü olmak güç
olmaktır, örgütlü olmak halk olmaktır!
Örgütlü halk yenilmez bir güçtür. 
Halk Meclislerinde Birleşelim! 
Uyuşturucu, Kumar ve Alkolle Mücadelede
Yerimizi Alalım!

Yeni Yıla Yeni Umutlarla, Yeni Yıla Halk Meclisleri Çatısı Altında; 
Uyuşturucu, Alkol ve Kumarla Mücadeleyle Giriyoruz! 
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� ALMANYA
Bielefeld:
Nuriye ve Semih’in açlık grevlerinin

245. gününde Bielefeld merkezinde dü-
zenlenen eyleme gidildi. Kış Gençlik
Kampı hakkında bilgi verilerek çalış-
malara herkes davet edildi. 

Stuttgart
Devrimci tutsak Musa Aşoğlu için

Stuttgart’ta  Dev-Genç’liler tarafından 9
Kasım günü merkezi yerlere yaklaşık
80 tane pul yapıştırıldı.

Nuriye ve Semih İçin Pankart Asıl-
dı

Nuriye ve Semih’e yapılan adalet-
sizlikleri ve avukatlarının tutuklanmasını
teşhir etmek için Stuttgart Dev-Genç’liler
merkezi bir köprüye “Tarih Bizi Yazacak
Nuriye ve Semih Kazanacak!” Dev-
Genç imzalı pankart astı.

Yazılamalar
11 Kasım Cumartesi günü Özgür

Tutsak Musa Aşoğlu, tutsak Dev-Genç’li-
ler ve Nuriye Gülmen-Semih Özakça’yı
selamlamak için yazılamalar yapıldı.
Duvarlara Almanca ve Türkçe “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük”, “Dev-Genç 48.
Yaşında”, “Yaşasın Açlık Grevi Dire-
nişimiz”, “Nuriye Semih” yazılamaları
yapıldı.

Film Gösterimi
10 Kasım günü bir araya gelen Dev-

Genç’liler Anthropoid filmini izlediler.
Filmden sonra  filmi değerlendirip sohbet
ettiler. 

Dersim Şehitleri Anması  
7 Kasım 2016’da Dersim Çat Vadi-

si’ne düzenlenen hava saldırısı sonucu
şehit düşen DHKC gerillaları için, Stutt-
gart’ta Dev-Genç’liler tarafından 12 Ka-
sım 2017 günü anma yapıldı.

Anma bir dakikalık saygı duruşu ile
başladı. Ardından gerillalar için yapılan
bir sinevizyon gösterildi. DHKC Dersim
İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği Ko-
mutanı Leyla Aracı’nın babası Yunus
amca da söz alarak bizlerle düşüncelerini
ve duygularını paylaştı.

Program
şiirler ile devam etti, son olarak da Dev-
Genç korosu sahne alarak türkü ve marş-
larını söylediler. Anma Dersim şehitleri
adına verilen yemek ile sona erdi.

Essen
Grup Yorum Konser Çalışması
Grup Yorum Gönüllüleri  bugün 10

Kasım günü Essen şehrinin Kray ve Al-
tendorf semtlerinde 19 Kasım günü Du-
isburg Efendi Festsaal`de yapılacak olan
Grup Yorum konseri için çalışma yapıldı.
Toplam 4 Grup Yorum gönüllüsü ile ya-
pılan çalışmada Türkiyeli esnafların cam-
larına afis yapıştırıldı, el ilanları bırakıldı
ve bilet dağıtımı yaptı.

Duisburg
Duisburg Grup Yorum Gönüllüleri 9

Kasım günü Krefeld’de ve Duisburg-
Rheinhausen’da konser çalışması yaptılar.
Gün boyu esnaflar, kahveler ve sokaklar
gezilerek konser ilanları dağıtıldı ve bilet
verildi. 

Uyuşturucuya Karşı Seminer
12 Kasım günü Velbert Alevi Bektaşi

Kültür Merkezì nde Duisburg`da açılması
planlanan Uyuşturucuya Kumara Karşı
Mücadele ve Kurtuluş Merkezi için
kahvaltıyla birlikte söyleşi yapıldı. Dernek
başkanının konuşması ardından EKA
çalışanları olarak “bu bataklık herkesi
içine çekiyor. Alınterimiz, emeğimiz,
geleceğimiz bataklığa gömülüyor. Buna
izin veremeyiz. Bu alışkanlıkları olan
insanları bu bataklıktan kurtarmak için
açıyoruz” denildi. Soru cevap kısmında
ise “Ben bu beladan çocuğumu nasıl
kurtarabilirim” diyerek yardım talebinde
bulunan aileler oldu.

Dortmund
9 Kasım günü NRW Dev-Genç’liler

ve Nuriye Semih Özgürlük Komitesi ta-
rafından kitle çalışması yapıldı. 11 Ka-
sım’da Dortmund şehrinde yapılacak
mitinge ve daha sonra 17 Kasım’da Köln
şehrinde yapılacak olan 24 saatlik kitlesel
açlık grevi eylemine çağrı yapıldı. Al-
manya Sendika Birliği DGB ve 2 kahve

gezildi, buralarda bilgilendirme yapıldı
ve afiş bildiri bırakıldı. Ayrıca şehidimiz
Gültekin Koç’un babası ziyaret edildi. 

Dersim Şehitleri Anması 
Anma saat 17.30’da başladı. Yapılan

saygı duruşunun ardından o sığınakta
sağ kurtulmayı başaran ve yazdığı mek-
tupla yaşananları öğrenmemizi sağlayan
Leyla Aracı’nın anlattıkları ışığında o
gün yaşananlar anlatıldı. 

Anmaya Leyla Aracı’nın babası Yunus
Aracı da katılmıştı. Yunus Amca da dü-
şüncelerini paylaştı. Önceleri çocuklarına
karşı çıktığını ama artık onları anladığını
belirtti. Ardından şehitlerimizi tanıyanlar
anlattı. Ve onlar için hep bir ağızdan
“Şu Dersim’in Dağları” söylendi. Anmada
şehitlerimizin aynı zamanda ölüm yıl-
dönümü olduğu için yemek ve helva da
dağıtıldı. Anmaya 40 kişi katıldı.

Nuriye ve Semih İçin Miting
Nuriye ve Semih’in 17 Kasım’daki

duruşmasını bir kez daha duyurmak için
Dortmund Hauptbahnof’un karşısındaki
merdivenlerin üstünde miting düzenlendi.
Miting 11 Kasım 2017 günü saat 15.00’da
başladı. Mitingde Almanca açıklama bir-
kaç kez okundu. Grup Yorum şarkıları
dinlendi. 

Eylemde 17 Kasım 2017 günü, Köln
Dom Kilisesi’nin önünde toplu açlık
grevi  eyleminin duyurusu da yapıldı. 

Ulm 
10 Kasım günü Ulm Münsterplatz’da

yaklaşık 50 kişilik bir katılımla gerçek-
leşen eylem Nuriye ve Semih direnişlerini
zaferle taçlandırana kadar her hafta cuma
saat 18.00’da devam edecek.

Mannheim
Dersim Şehitleri Anıldı
12 Kasım´da Mannheim’da Dersim

şehitleri anması yapıldı. Dersim şehidi
Leyla Aracı’nın  babasının misafir olduğu
anma öncesi kahvaltı yapıldı. Saygı du-
ruşuyla başlayan anma, Dersim şehitleri
için hazırlanan sinevizyon ve şiir ile de-
vam etti. Leyla Aracı’nın babası, Leyla’nın
nasıl devrimcileştiğini anlattı.  

Av ru pa’da
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Şehitleri tanıyanlar ve etkilenen in-
sanlarımızın anlatımlarından sonra Grup
Yorum türküleri söylendi, Grup Yorum’un
katıldığı anma Grup Yorum’un söylediği
türkülerle sona erdi.

Konsolosluk Eylemi
Mannheim Halk Cephesi 9 Kasım

günü Karlsruhe Konsolosluk önünde
Nuriye ve Semih için yaptığı eylemde
NuSe sloganları atıldı, yaşanan süreçle
ilgili açıklama okundu. Almanya’da
keyfi şekilde birkaç eyalette konserleri
yasaklanan Grup Yorum türküleri din-
letildi.

� Fransa
AİHM Önünde Nuriye ve Semih için
Eylem

9 Kasım günü AİHM  önünde Nuriye
ve Semih için yapılan eylemde Fransızca
bildiriler dağıtılıp, Türkçe ve Fransızca
açıklamalar yapıldı. CPT (İşkenceyi Ön-
leme Komitesi) ile görüşülmeye çalışıldı. 

AİHM yeni bir gelişme olmadığı ge-
rekçesiyle bu hafta görüşmeyi kabul et-
medi. Nuriye ve Semih’in dosyalarını
incelemek üzere görüşme heyetine 8
Aralık için randevu verdi. Avrupa Konseyi
ve AİHM çalışanları eylem alanını ziyaret
etti, her perşembe yapılan eylemi göz-
lemlediklerini, etkili olduğunu ve des-
teklediklerini, içeride çalışan memurlarda
da duyarlılık oluşmaya başladığını ifade
ettiler. Nuriye ve Semih için çiçek getiren
bir Fransız, Nuriye ve Semih’e selam-
larının iletilmesini istedi.

� İsviçre
Nuriye ve Semih İçin Çadır
10 Kasım günü sabah 10.00’dan iti-

baren Zürih’in en kalabalık caddesi olan
Bahnhofstrasse’de Nuriye ve Semih’i
anlatmak ve seslerini duyurmak için

çadır açıldı. 
18:00’a kadar imzalar toplandı, el

ilanları dağıtıldı. Herkes Nuriye ve Se-
mih’i sahiplenmeye çağırıldı. 

Sevgi Erdoğan Vefa Evi Futbol Tur-
nuvası Çalışması Devam Ediyor

Turnuvanın duyurusunu yapmak için
iş yerleri dolaşıldı ve afişler asıldı. 

Wallisellen çarşısındaki iş yerlerinin
kapanmasından dolayı çalışmaya Zürih’te
devam edildi. Geç saatlere kadar süren
çalışmaya iki kişi katıldı.

� Yunanistan
Konsolosluk Önündeki Eylemler
Sürüyor ve Büyüyor
Halk Cepheliler’in önderliğinde Yunan

solu ve anarşistleri ile oluşturulan grubun
kararı olan cuma ve cumartesi günleri
saat 12.00’da konsolosluk önünde dü-
zenlenen Semih ve Nuriye ile dayanışma
eylemleri sürüyor. Özellikle 10 Kasım
Cuma günü yapılan eylemde Mustafa
Kemal’in ölüm yıldönümü nedeniyle
oldukça kalabalık gelen Türkiyeliler al-
kışlarıyla ve sloganlarıyla bizzat eylem-
cilerin yanlarına gelerek selamlamladı.
Cuma ve cumartesi günü yapılan ey-
lemlerde açılan pankartın yanı sıra “Nu-
riye Semih Yalnız Değildir! AKP Halka
Hesap Verecek! Direne Direne Kazana-
cağız! Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz!” sloganlarının yanı sıra Yunanca
dayanışma sloganları atıldı. Eylemler
yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Selanik Tarihi Hapishanesi 
Yedi Kuleye Nuriye ve Semih 
İçin Büyük Pankart
14 Kasım sabah 07.30’da Selanik

tarihi hapishanesi Yedi Kule surlarına
bir anarşist grup tarafından büyük bir
pankart Nuriye ve Semihle dayanışma

için asıldı. Asılan pankartta “Faşist Devlet
Öldürür. Türkiye’de 9 Mart’tan Beri
Açlık Grevi sürüyor. Nuriye’ye Özgürlük
Semih’le Dayanışmaya” yazıyordu.

� Belçika
Belçika’da Mektup Etkinliği
11 Kasım tarihinde, Belçika’da

OHAL’e Karşı Mücadele Komitesi bir
etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen
etkinlikte, sinevizyon gösterimi ile Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça başlığında
kamu emekçilerinin sürdürdükleri direnişe
dair belgesel ve videolar izlendi. Hep
birlikte tutsaklara mektuplar yazıldı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına, Nu-
riye Gülmen’e ve Avrupa’da bulunan
devrimci tutsaklara mektup ve kart
yazıldı. Komite, 17 Kasım tarihinde gö-
rülecek olan Nuriye ve Semih’in duruş-
masından önce 16 Kasım Perşembe
günü Brüksel’deki TC Konsolosluğu
önünde eylem yapma kararı alarak et-
kinlik sonlandırdı.

� Avusturya
12 Aralık Pazar günü 11.00 ile 13.00

saatleri arasında Avusturya Anadolu Kül-
tür Merkezi’nde “Kavgamıza ortak ol-
duğunuz gibi soframıza da ortak olmaya
çağırıyoruz” şiarıyla gelenekselleşmiş
halk kahvaltısı yapıldı. 50 kişinin katıldığı
neşeli kahvaltı sonrasında yapılan gö-
nüllüler toplantısında, 2 Aralık 2017 Cu-
martesi günü saat 19.00’dan itibaren
“Yeni bir mücadele yılının evvelinde
zulme ve açlığa direnen Nuriye ve Semih
nezdinde tüm kavga yoldaşlarımız anısına
türküler söylüyoruz. Sesimize de müca-
delemiz gibi ortak ol” şiarıyla türkü
gecesi yapılması kararlaştırıldı.
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“...Cepheli olmak sıra neferi olmak, coşkulu ve cesaretli olmaktır.”
Erhan Yılmaz

27 Kasım - 3 Aralık

Zeliha ERTÜRK:
1978’te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas-Zaralı,

Alevi ve Kürt bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu,
gençliği  çalışarak geçti. Devrimcileri ve faşizmi Gazi
Ayaklanması’nda tanıdı. 2000’de F Tipi hapishanelerle
birlikte yeniden hücre ve tecrit gündeme geldiğinde,
Ölüm Orucu gönüllülerinden biriydi. Kartal Hapisha-
nesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde başladığı onurlu

direnişini, 6 ay boyunca sürdürerek 30 Kasım 2002’de şehit düştü.

Zeliha Ertürk

Feridun Yücel BATU: 
1969 Muş doğumludur. Aslen Antalya

Finikelidir. 1990’da, Uludağ Üniversite-
si’nde, gençlik mücadelesi içinde yerini
aldı. 1994 Eylül’ünde tutuklandı. 19-22
Aralık Katliamı’nda Ümraniye’de direnen
devrimcilerden biriydi. 2001’de Kandıra
F Tipi’nden tahliye oldu, ancak kısa süre

sonra tekrar tutuklandı ve Kırıklar F Tipi’ne konuldu.
Aralık 2001’de örgütüyle ilişkisi kesilmiş olmasına
rağmen, tecrite karşı ölüm orucuna başlayarak 1 Aralık
2002’de şehit düştü.

Feridun Yücel Batu

“Her 4 Ocak'ta, Özgür Tutsaklar bir anma programı yaparlar.
Anma programından sonra Ümit Günger, Ali Rıza Demir,
İbrahim Erler, Muharrem Karademir, Feridun ve katliamdan
sağ kurtulan diğer Özgür Tutsaklar mutlaka şehitlikte bir araya

gelirler.
O günlere dair anılar yeniden paylaşılır, Mecitler’in şehitler

panosundaki resimlerinin altında onlarla beraber söylenmiş
türküler yeniden söylenir.” (Canım Feda, Boran Yayınevi, Ahmet
İbili, syf: 31)

Ümraniye Hapishanesi’nde bir masanın etrafında toplanan
Özgür Tutsaklar arasındadır Feridun da. Bir anma programı ha-
zırlanacaktır. 4 Ocak’ta şehit düşen Özgür Tutsaklar için yapılacak
anma programının hazırlıkları günler öncesinden başlamıştır.

4 Ocak 1996’da, Ümraniye Hapishanesi’nde oligarşinin

Feridun Yücel Batu'yu  bir yoldaşı anlatıyor:
Tutsaklık koşullarında üretken, 
düşman karşısında net!

Erhan YILMAZ,
Mehmet YILDIRIM:
29 Kasım 1998 akşamı Gölgeli

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

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

Erhan Yılmaz, 1976’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoksul bir
Türkmen ailesinin çocuğu olarak doğdu. Haksızlık ve zulmü bizzat
yaşaması, düzene karşı tepkileri lise yıllarında onu devrimci düşüncelere
götürdü. Gençlik çalışmalarının yanı sıra Balıkesir, Bandırma, Susurluk
sorumluluklarını üstlendi. Bir süre tutsaklık yaşadı. Tahliye olduğunda,
artık yeri, özlemini duyduğu dağlardı. Şehit düştüğünde birliğinin
komutanıydı. Ege dağlarına çıkmadan hemen önce “Ege dağlarında
biz kanat vuran şahiniz marşını söyleyeceğimiz günler yakındır.”
diyordu. Parti ona devrimi, devrimci kişiliği öğretti. O savaşıyla, ya-
şamıyla, direnişiyle Parti’yi yücelterek, Ege dağlarına gerillanın to-
humlarını ekerek ölümsüzleşti.

Mehmet Yıldırım, 1964 Kars Kağızman ilçesi Oluklu Köyü do-
ğumludur. Yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğuydu. Yoksulluk ne-
deniyle genç yaşta çok çeşitli işlerde çalışarak yaşamını kazanmaya
başladı. İşçilik yaşamında sömürünün ve adaletsizliklerin en çarpıcı
biçimlerini yaşadı. 1993’te devrimcilerle tanıştı ve kısa süre sonra o
da bir devrimci oldu. İstanbul Alibeyköy’de Devrimci Sol sempatizanı
olarak çeşitli faaliyetler sürdürdü. Kısa süre sonra tutsaklıkla tanıştı.
Tutsaklık onun için erken gelen ama devrimi tüm yönleriyle öğreneceği
bir okul haline dönüşecekti. “Herkesin yaptığını ben de yapabilirim”
özgüvenine sahipti. 1995’te Karadeniz Kır Birliği’ne katıldı. Şehit
düştüğünde Ege Kır Gerilla Birliği’nde komutan yardımcısıydı.

Erhan Yılmaz Mehmet Yıldırım

Kubilay YEŞİLKAYA,
Enver ER:
İstanbul mahalli birim-

lerde görev yapıyorlardı. Fa-
şistlerin kahve taramaları ve
katliamlarının artması ile
birlikte mahallenin güvenli-
ğine yönelik görevler üst-

lendiler. Hasköy’de, faşist saldırılara karşı nöbet tutarken,
bulundukları kahvehaneye faşistler tarafından baskın dü-
zenlenmesi üzerine çıkan çatışmada, 28 Kasım 1979’da
şehit düştüler. 

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

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

Kubilay Yeşilkaya Enver Er

Anıları Mirasımız



katilleri tarafından yapılan katliam saldırısında, direnişimizin
kahramanları olarak şehitler kervanımıza katılan Abdülmecit
Seçkin, Rıza Boybaş, Orhan Özen ve Gültekin Beyhan yoldaşla-
rımızı anmak için yapılacak törende görev alanların hemen hepsi
onlarla omuz omuza çatışmış, direnmiş tutsaklardı.      O
direnişte, daha sonraki direnişlerde şehit düşecek olan yoldaşla-
rımızdan İlginç Özkeskin, Halil Önder, Ali Rıza Demir, Cengiz
Çalıkoparan yoldaşlarımız da, ağır yaralananlar arasındaydılar. 

Feridun Yücel de, o katliam saldırısından sağ kurtulanlar ara-
sındadır. 4 Ocak katliamı ile ilgili herhangi bir sohbet konusu
açıldığında Feridun Yücel, mutlaka şehitlerimizi, onların kahra-
malıklarını anlatırdı. 

Özellikle Mecitler’in şehit düşerken yarattıkları kahramanlık,
düşmanla göğüs göğüse çatışmaları onu en çok etkileyen an’ların
başında gelmektedir.

Şehitlere yakınlığı, onun kişisel özelliklerinin en önemli yan-
larından biridir. Tanıdığı tüm şehitlerden etkilenmiştir. Onlara
bağlılığını anlatımlarından çıkarmak mümkündür.

Nitekim, böyle bir sınavı Ümraniye Hapishanesi’nde bu kez
19 Aralık’taki “Hayata Dönüş” katliam saldırısında yaşadı.

Yoldaşı kolları arasında son nefesini verecekti.
“Feridun ve birkaç arkadaş, Umut'un yanıbaşındaydılar.

Yanlarına gittim. Umut boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Yüzü
bembeyazdı. Her zamanki bordo renkli kabanı üzerindeydi yine.
Feridun, nefesini kontrol ediyor, nabzını almaya çalışıyordu
Umut'un. Bir kaç kez denedi ve en sonunda, ayağa kalkıp “Umut
şehit düştü, arkadaşlar” dedi.” (age, syf: 367)

Devrimci tutsakların her birinin yaşadığı duyguları yaşadı o
da. Düşmanın kalleşçe sürdürdüğü teslim alma politikası karşısında
tüm yoldaşları gibi direnecekti. Yoldaşı Umut Gedik onun kolları
arasında şehit düştü. Yoldaşının nabzını kontrol ederek, yapılacak
bir şey var mı diye son kez bakmıştı Umut’a.

Kuşkusuz bu yaşananlar onda derin izler bıraktı. Şehitlere
bağlılığı o anlamda nedensiz değildir. Nitekim kendisi de direniş
şehidi olarak ölümsüzleştiğinde bu yanlarını düşündüm önce.

Anma ve kutlama programlarında onun her zaman bir biçimiyle
emeği olmuştur. Bu tür etkinliklere katılmak, emek vermek, bir
şeyler üretmek onun her zaman severek yaptığı işler arasındadır.

Bir diğer yanıyla, Özgür Tutsaklar içinde “eli kalem tutan”
tutsaklardan biridir Feridun Yücel Batu. Hapishanede tutsakların,
öne çıkan yanlarına göre oluşturdukları gruplar vardır. Bu
gruplarda Özgür Tutsaklar çeşitli çalışmalar yapar, tartışır ve
yazılı ürünler üretirler.

Edebi, sanatsal yönü gelişkin, bu konularda az çok bir ilgisi,
emeği, yoğunlaşması olan Özgür Tutsakların oluşturduğu bir
grup da vardı Ümraniye Hapishanesi’nde. Feridun Yücel ve
ölüm orucu şehidimiz Bülent Çoban, bu grubun üyeleriydiler.
İkisi özellikle ilginç bir ikilidir. Bülent Çoban’ın sessizliği
yanında, Feridun Yücel o denli konuşkandır.

“Bu grubun en “geveze” elemanı Feridun'dur. Tahtacı-Yörük
bir ailenin çocuğu olan Feridun, 1969'da Muş'ta doğsa da, aslen
Antalyalı'dır. Devrimci hareketle tanışması, 1990 yılında Bursa-
Uludağ Üniversitesi’nde öğrenciyken olur. Bir Dev-Genç’li
olarak mücadelesini sürdürürken 1994'te tutuklandı.” (age, syf:
80)

Özelliklerinden birisi de sohbetleri çok sevmesidir. Yaptığı
işlerden arta kalan zamanlarda onu havalandırmada ya da koğuşta
bir yoldaşı ile oturmuş, sohbet ederken görebilirdiniz.

Neşelidir. Hapishanede tutsak olmak onun bu yanını hiç etki-
lememiştir desek yeridir. Hatta tutsak düşmesi ile ilgili kimi
olayları anlatırken, mizahi bir dille, kimi şeylerle alay ederek an-
latırdı. Böylesine neşeli ve konuşkandır.

Ki, hukuki olarak mahkemenin ceza vereceği bir durum ol-
mamasına karşın, siyasi bir karar verilmiş, ceza almıştır. Bu
nedenle mahkemesi “yılan hikayesi”ne dönmüştür. O bunlardan
oligarşinin yargısına karşı mizah malzemesi çıkaracak kadar ra-
hattır.

Hapishanede olmanın “dünya’nın sonu olmadığı”nı bilecek
kadar, mücadelenin meşruluğuna inanan bir devrimcidir.

Nitekim, tutsaklık yıllarında özellikle edebi, sanatsal alanda
çalışmalar yürüten, araştırmalar yapan Feridun Yücel Batu, bu
gruptaki yoldaşlarla birlikte üreten yoldaşlarımızdan birisidir.

Daha önce denemediği halde, Ümraniye’de hikayeler, öyküler
yazmaya başlamıştı. Yine en çok istediği şeylerden biri de, dev-
rimcilerin yarattıkları direnişlerin romanlarının yazılmasıydı. 

Bu grup olarak da, çok tartıştıkları bir konuydu. Böyle bir
ihtiyaç açıktı. Devrimciler, romanlara konu olacak o kadar çok
direniş ve kahramanlık yaratmışlardı ki, bunların mutlaka yazılması
gerekirdi.

Feridun, bir de çayı çok severdi. 24 saat çay olmasını isterdi.
Bütün nehirleri çay olarak gören, bunu da esprileri ile anlatan
Feridun’un “eksilmez aksesuarı” elindeki çay bardağıdır. Elinde
çay bardağı olmadan onu nadiren görürdünüz. Hatta işin teorisini
de yapardı. “Çay olmadan ben bir şey yazamam” derdi.

Tüm bu özellikleri yanında, direnişlerde “inatçı”dır. Ağzından
çıkan sözler konusunda geri adım atmazdı. Hele düşman karşısında
bu daha belirgindir.

Nitekim, ölüm orucu tartışmalarının başladığı dönemde, ölüm
orucu gönüllüsü olmaya adaydır. Ancak daha sonra açıklanan
ekipler içinde yoktur.

Ölüm orucu ekipleri içinde yer almadığı için, “sitem” edenlerden
biridir. Ölüm orucu direnişçisi olmayı hep çok istedi. Hatta
bunun “kavgası”nı da çok yaptı. 

Yine düşmanın saldırıları karşısında da her zaman tavrı net
olmuştur.

“Feridun Batu'yla beraber, askerlerin “muameleleri” yaptıkları
yere götürüldük. Karşımızdaki kontralardan biri “ayakkabılarınızı
çıkarın, soyunun” deyince, Feridun “hiçbir şey çıkartmayacağız”
cevabını verdi. Ve daha cümlesi bitmeden saldırmaya başladılar.
Zaten bunu bekliyorduk. Epey bir süre sürdü bu işkence. Sonra
kelepçeleyip ringlere doğru götürdüler.

Merdivenlerde oluşturdukları koridorda gelip giden herkese
tahta coplarla vuruyorlardı. Bekletme yerinde ise, üzerimizde
değerli olan ne varsa çalıyorlardı. Tam talancı bunlar. Faşist gar-
diyanlar da saldırıp vurmaktan geri durmuyorlar. Ama, saldırmayıp
çaresiz gözlerle, bu işkenceleri izleyenler de vardı. Bu ortama
doktor kılıklı birileri de tanık oluyor. Gözlerinin önünde yaşananlara
rağmen, utanmadan “neyin var?” diyebiliyor. İşte böyle hayata
döndürülüyoruz(!). Hayır, biz hayatın onurunu ya da onurlu ha-
yatımızı savunmaya devam ediyoruz...” (age, syf:378)

Feridun Yücel Batu’yu bir Dev-Genç’li olarak her zaman
saygı ile anıyoruz.
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İzmir Halk Cephesi 10 Kasım’da,
Kaldıraç Dergisi okurları ile Nuriye ve
Semih için ortak eylem düzenledi. Al-
sancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
önünde yapılan ve 13 kişinin katıldığı
basın açıklamasında kısaca şu sözlere
yer verildi;

“Bir yıl önce 9 Kasım’da, OHAL’e
ve KHK’lara karşı direnişin simgesi ol-
maya başladı Nuriye Gülmen. İşini istedi,
KHK’lar kaldırılsın, herkes işine dönsün
dedi...

Avukatlarını tutukladılar, hastaneye
kaçırdılar, şimdi de Çağdaş Hukukçular
Derneği Genel Başkanı Avukat Selçuk
Kozağaçlı’yı gözaltına aldılar. (...)

Tüm bunlara rağmen, Nuriye Gül-

men hala eylem alanındadır. Semih Özak-
ça, Esra Özakça, Yüksel Direnişçileri,
onları savundukları için tutuklanan avu-
katlar, alanlardadır. Biz alanlarda oldu-
ğumuz müddetçe de onların sesi, Ana-
dolu’nun her kentinde, her mahallesinde,
her sokağında yankılanmaya devam ede-
cektir. Biz direndikçe bize saldıranlar
yok olacak, biz direndikçe onlar tarihin
çöplüğüne doğru giden yollarında hız
alacaklardır. Çünkü asla teslim olmaya-
cağız! Yılmayacağız! Biz kazanacağız!
İşini geri isteyen Nuriye ve Semih ka-
zanacak!”. 

Açıklamanın ardından ‘Bize Ölüm
Yok’ ve ‘Çav Bella’ şarkıları söylenerek
basın açıklaması sonlandırıldı.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
TAYAD’lı Aileler 11 Kasım’da İstanbul

Galatasaray Lisesi önünde, devrimci tut-
saklara yapılan saldırılar ve Tek Tip Elbise
(TTE) dayatmasına karşı basın açıklaması
düzenledi. Yapılan açıklamada okunan
metinde kısaca şu sözlere yer verildi;

“Suçlu olan çocuklarımız değil bu
düzendir. AKP terörüyle hapishanelerde
Özgür Tutsaklara işkence yapılıyor, sürgün
sevklerle çocuklarımız teslim alınmaya
çalışılıyor. Özgür Tutsaklar tek kişilik
süngerli odalarda, ters kelepçe takılarak,
elleri ayaklarına kelepçelenip günlerce
tutuluyorlar. Sürgün sevki yapılan evlat-
larımızın ailelerine günlerce söylemeyip
bilgi vermiyorlar. Mahkemeye götürülüp
getirilirken ring arabalarının içinde ev-
latlarımıza işkence yapıyorlar. İşkence
gören evlatlarımıza Mengele artığı dok-
torlar işkence gördüklerine dair rapor
vermiyorlar. Tutanak tutmayarak işken-
cecileri koruyorlar. Buradan TAYAD’lı
Aileler olarak sesleniyoruz: Adaletsiz sa-
rayların savcıları, hakimleri evlatlarımızı,
TAYAD’lı ana-babaları, Halkın Hukuk

Bürosu avukatlarını, Çağdaş Hukukçular
Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Koz-
ağaçlı’yı hukuksuz ve suçsuz yere göz-
altına alıyor, tutukluyorlar. Bu gözaltı ve
tutuklamayı yapanlar savcı ve hâkim gö-
rünümlü faşizmin ücretli memurlarıdır.
Buradan sesleniyoruz işkenceci polisle-
rinize, askerlerinize, savcılarınıza, ha-
kimlerinize, gardiyanlarınıza, hapishane
müdürlerinize. Ve diyoruz ki çabalarınız
boşunadır. Salmışız biz bereketli Anadolu
topraklarına köklerimizi, yarım asırdır
direniyor, mücadele ediyoruz. Bundan
önce, emperyalistlerle işbirliği yapan ik-
tidarınız giydiremedi TTE’yi, şimdi  faşist
AKP de giydiremeyecek.”

Başsağlığı
Antakya Kuzeytepe Mahalle-

si'nde, ölüm orucu şehidi Fatma
Bilgin'in annesi Hayriye Bilgin vefat
etti. Vefatı üzerine Hatay TAYAD
yayınladığı başsağlığı mesajında,
ailesine, dostlarına ve büyük aile-
mize başsağlığı dileklerini iletti.

Rehber Yürüyüş, haftalık çıkar-
dığımız Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş Dergisi’nin özet halidir
(Ek olarak matbaada basılmamaktadır.
Rehber Yürüyüş’e Halkın Sesi TV
internet sitesinden, Twitter ve Face-
book sayfalarından ulaşabilirsiniz.)
Genel olarak perspektif yazılarımızı
ele alır. Dergimizde yer alan başyazı,
Biz Diyoruz Ki köşesi, Devrimciliğin
Köşe Taşları, devrim mücadelesini
kararlılıkla sürdüren Halk Cephesi
alanlarının güncel yazıları, şu an sür-
mekte olan ve AKP’nin iktidarını sar-
san Nuriye ve Semih’in direnişi, Reh-
ber Yürüyüş’te yer verilen diğer ko-
nulardır.

Bir anlamda Yürüyüş’ün özeti di-
yebiliriz. Derginin tümünü okuma
imkanı olmayanlar için pratik bir çö-
züm. Tabii ki asıl önerimiz, derginin
kendisinin ve tamamının okunmasıdır.
Ama bu olamıyorsa, Rehber Yürüyüş,
yeterli zamanı olmayanlar için, pratik
bir çözümdür.

Umudu büyütmek için Yürüyüş
okuyalım, okutalım!

Yürüyüş dergisine ve kitaplarımıza
ulaşmak için Ozan Yayıncılıkla iletişim
kurabilirsiniz.
Ozan Yayıncılık: 0212 536 93 45

Rehber Yürüyüş’ü takip etmek is-
teyenler HALKIN SESİ TV sitesinden
okuyabilir. Yine sesli olarak dergimizde
çıkan yazılar dinlenebilir.

Rehber Yürüyüş Dergisi 40. Sayı
PDF’sini internetten okumak için:
https://drive.google.com/file/d/14hPD
X u F f n g X 2 G B r k 3 c A k M -
5bz_Y7ruOj/view?usp=sharing

Yürüyüş Dergisi 40. Sayının ta-
mamına internetten ulaşmak için:
http://halkinsesitv16.blogspot.com/20
17/11/yuruyus-dergisi-40-says-
ckt.html

Rehber Yürüyüş Dergisi 40. Sa-
yısını üç boyutlu okumak için:
http://online.flipbuilder.com/olxx/tuto/
index.html

Tüm Yürüyüş dergisi arşivine
ulaşmak için:
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/0B_lBRsCNV0whZzVEd1dkb
nNWdWc

Rehber Yürüyüş’ün 
Son Sayısı Çıktı!

Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz!

Tutuklamalarla Direnişi Durduramayacaklar, 
Her Yerde Nuriye ve Semih’in Sesi Olacağız!


