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HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE 
BİZ OLACAĞIZ!

HALKIMIZ ÖZGÜR, 
VATANIMIZ BAĞIMSIZ OLACAK!

ANADOLU İHTİLALİ SÜRÜYOR!
EMPERYALİZMİN, OLİGARŞİNİN KARŞISINDA 
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Ya emperyalist burjuva demokrasisini tam savunacaksınız, ya onu
mahkum edip ona karşı savaşacaksınız. Başka türlü tutarlı olmanız

mümkün değildir.
Emperyalizme karşı savaşabilmenin ilk koşulu, emperyalizmi tanımak
ve anlamaktır. Emperyalizm nedir, sınıfsal karakteri nedir, çıkarları
nelerdir, halkları nasıl sömürür, halklara karşı savaş yöntemleri ve
araçları, savaşta hangi sınıflara dayandığını anlamak zorundayız.

Toplumlar tarihi, ilkel komünal toplumdan sonra, özel mülkiyetle
birlikte ortaya çıkan sınıflı toplumlardır. Toplumlar tarihi sınıf

savaşımlarının da tarihi olmuştur. Bugün de aynı süreç devam ediyor.
İnsan insan oluşunu emek ve mücadeleyle koruyor, ilerletiyor. Ancak

toplumsal olarak, insanlığın gelişimi önünde artık engel teşkil eden bir
toplumsal düzen var. Sınıf savaşımı sürüyor. Emek ve sermayenin

temsilcileri arasındaki savaş, uzlaşmaz bir şekilde birbirini yok edene
kadar da sürecek. Bugün bu çelişki kendini emperyalizmle ezilen halklar

üzerinde gösteriyor.
Ülkemizdeki sömürünün, ulusal baskının esas kaynağı olan

emperyalizm ile “dost” olmak değil, ona karşı savaşmaktır, anti-
emperyalist olmaktır. Özgürlük mücadelesi zaferi kazanana kadar

direnmek, mücadele etmektir. Ortak iktidardır, sömürünün ortadan
kalkması ve emperyalizmden bağımsızlığın kazanılmasıdır

Emperyalizme yaslanarak, oligarşinin icazetine dayanarak solculuk,
devrimcilik yapılamaz. Sol adına, devrimcilik adına Avrupa Birliği’ne
evet diyenler, emperyalizmin artık tüm dünyada demokrasi ve insan

haklarının koruyucusu olduğu tespitlerini yapanlar, bunları
sorgulamazlarsa, sol olmaktan çıkmaları kaçınılmazdı

Dünyanın kan gölüne çevrildiği, açlığın ve yoksulluğun diz boyu arttığı
günümüz koşulları, emperyalizme karşı savaşmanın en somut

koşullarıdır. Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölürken ve dünyanın
gelirlerinin %50’si Amerika’ya akarken emperyalizme karşı
savaşmamak, sosyalizmden vazgeçmek KORKAKLIKTIR,

TESLİMİYETTİR. Bu teslimiyetin üstü; “barış”, “kardeşlik” vb. ile
kapatılamaz. Çünkü; çıkarları birbirine tamamen ters olan, birinin
çıkarlarının varlığı diğerinin açlığı ve yoksullaşması olan iki sınıf
arasında barış olamaz. İki düşman sınıf arasında, barış olamaz.

Emperyalizm Açlk Yoksulluk Ve Ölümdür!

SELAM; Yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz veya hareket diye tarif edilir.
Yakın Olmak Için.... Bu Dünyaya, Tarihe, Geleceğe Aynı Düşünce Ve Duygularla Bakmak Gerekir.

Bizim Geleceğimiz Sosyalizm, Bu Uğurda Yaşıyor,Savaşıyor, Vuruyor, Ölüyoruz. Ya Siz?

Dostluk... Ölümünedir Kızıldere’de Olduğu Gibi...Emperyalizm ve Faşizm Saldırdığında Ölümleri Göze
Alıp Devrimin, Sosyalizmin Prestijini Korumaktır. Biz Ölüyoruz Alişanlar, Leylalar Gibi Dünya Halkları

Için Ya Siz?

Saygı...Hak, Adalet İçin Halk İçin, Bağımsızlık İçin Savaşanlar Arasındadır. Biz Vatanı ve Bağımsızlığı
İçin, Emperyalizme Kafa Tutanlara Ölüm Bedeli Saygı Duyuyoruz. Ya Siz? 

Siz Güç Önünde Eğilmenin Propagandasını Yapıyorsunuz, Siz Emperyalizmin İmparatorluk İlanını
Zafer Destanı Gibi Sunuyorsunuz Halka. Siz Vatanseverlerin Vatanına Amerikan Üsleri Kurup, Bir de
Bekçiliğini Yapıyorsunuz. Siz İşgal Ordusu Emperyalizmin, Siz Halkları Düşmanına Peşkeş Çeken...

İstemiyoruz Sizin Selamlarınızı...Sömürücü Zalimlerin Ellerini Sıkan Elleriniz Tutamaz Halkın Ellerini...

Dünya Halklarının Baş Düşmanı Emperyalizmle İşbirliğini “Zafer” Diye Pazarlayan 
Dillerinizden Dökülen Halklara Uzattığınız Teslimiyet  Zehridir.

ABD Emperyalizminin Büyük Silahları, Tankları İçin El-Etek Öpenlerin Dostluğu Ancak 
Zulüm Getirir Bize...Sizin Selamlarınız Ölüm Taşır...

Sizin İşbirliği  Yaptıklarınızın Kararlarıyla Ölüyor Devrimciler.
Sendikalardan Faşizmle Mücadeleyi, Uzlaşmazlığı Tasfiye Edenlere Önder Oldunuz. Sendikacılari Akil

Adam Yapıp Teslimiyetçiliği Örgütlediniz.

Sizin Akil Adamlarınızın Teslimiyetçiliğiyle Ölüyor Nuriye Ve Semih. 
Kararlarınız, Siyasetiniz, Eyleminiz Ölüm Taşıyor Anadolu’ya Ve Ortadoğu’ya...

UZAK DURUN BİZDEN VE HALKIMIZDAN...



ii ç i n d e k i l e r

17 Halkın Hukuk Bürosu: Tüm
devlet organize olmuş katili
korusa da, ailesi, avukatları,
halkı Berkin için adalet
istemeye devam ediyor,
edecek.

20 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Sınıf kininin bittiği yerde
devrimcilik biter

21 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Milis, silahsız
kalmaz

22 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: Konduların varlığı
adaletsizliktir

23 Halk Meclisleri:
Gecekonduların tarihinden
geliyoruz

24 Mahalleler: Mahallelerimizden
afişlerimiz, pankartlarımız,
bildirilerimiz, yazılamalarımız
eksik olmasın

25 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir

26 Zehirde Şifa 
Kahpede Vefa Yoktur

28 Ve serüvenciler çıktı yola!

30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

31 Halkın Sanatçıları: Neden ve
nasıl bir konser

33 TAYAD’lı Ailelerden:

10 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Hiçbir yalan, hiçbir
çarpıtma, hiçbir demagoji,
hiçbir teori ve hiçbir gerekçe
PKK’nin Amerikan
emperyalizmiyle işbirliğini
meşrulaştırmaya yetmez. 

15 “Saldırılar halka karşı ne kadar

yoğun olursa, siz de o kadar
açlık grevi göreceksiniz. Bizim
açlık grevimiz dünya çapında
görüldü. Faşizmin arttığı
oranda halk açlık grevi
yapmaya devam edecektir”

16 Biz Diyoruz ki: Süleyman

Soylu korkuyor, çünkü “ölüm
vurdu damgasını alınlarına.
Çürüyen diş, dökülen et, bir
daha gelmemek üzere yıkılıp
gidecekler”

4 Türkiye halklarını karşı devrimci,
ihbarcı “Aydınlıkçı”lara,
uzlaşmacı reformizme, tasfiyeci
milliyetçiliğe mahkum etme
politikasını direnişlerimiz,
şehitlerimiz ve savaşma
kararlılığımızla bozduk.
Anadolu ihtilali sürüyor!
Emperyalizmin, oligarşinin
karşısında Cephe var!

Halkın olduğu, Zulmün
Vurduğu Her Yerde Olacağız!

Evlatlarımız için hapishane
kapılarını, meydanları,
kurumlarımızı boş bırakmayacağız!

34 Yeni İnsan: Militan insan

35 Sloganlarımız-Geleneklerimiz 

36 Savaş ve Biz: Zafer kazanmak için
savaşın yasalarını öğren-2

38 Liseliyiz Biz: Liseli Dev-Genç’liler,
faşizmin saldırılarını cevapsız
bırakmayandır!

39 Kelimelerimiz: Emperyalizmi
kovacağız

40 AKP faşizminin Dev-Genç korkusu
bitmeyecek!

41 Tayyip ve ortaklarının itirafçı korkusu

42 Kökleri halkın içinde 30 yıllık bir
gelenek: HHB 9. bölüm

46 Haklar ve özgürlükler için mücadele
terörizm değildir!

48 FARC’a son silahına kadar
teslimiyetinin ödülü: “Terör”
listesinden çıkartıldı

50 Mehmet Güvel direnişini aynı coşku
ve kararlılıkla sürdürüyor

51 ‘Nuriye Semih Davası’ 17 Kasım’da
Ankara Sincan Hapishanesi
Adliyesi’nde görüldü

52 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’daki Biz: Program ve
denetim, pratiği yönetmektir

56 Yitirdiklerimiz

Ankara Taşeron İşçi Meclisi;
Faşizm Öldürür, Mücadele Yaşatır

Taşeron işçilerine hergün kadro vereceğiz
diye oyalayan KATİL AKP’nin neler yapmak
istediğini ve sendikaların bu oyuna nasıl
ortak olduğunu da anlatacakları panele he-
pimizi davet ediyorlar. Özel Sözleşmeli Per-
sonel yasası değil KADRO istiyorlar.��Ay-
lardır yaptıkları basın açıklamaları ile seslerini
duyurmaya çalışan Ankara Taşeron İşçi
Meclisi tüm işçileri birlik olmaya ve İşçilerin
Öz Örgütleri olan Meclislerde ÖRGÜT-
LENMEYE ÇAĞIRIYORLAR.

Taşeron İşçilik demek; güvencesi ve ör-
gütsüz işçilik demek. Örgütsüz işçi demek
ölüm demek. İşçilerin yaşaması direnmesine
ve örgütlülüğüne bağlıdır. İnsanca yaşamak

için işçi sınıfı direnmek ve örgütlenmek
zorundadır.

Bugün her gün bir işçi ölüyorsa, bunun
sorumlusu işçilerin örgütlü gibi görünmesine
neden olan, özünde ise örgütsüzlüğü örgüt-
leyen PATRON SENDİKACILARIDIR,
SARI SENDİKALARDIR. İktidar kadar
olmasa da sorumludurlar. İşçileri patronlar
yararına daha verimli kılmayı amaçlayan
sesini hiç bir şeye çıkartmayan işçi tipi ya-
ratma görevi üstlenen bu sendikalar işçilerin
örgütleri olamaz.

O neden ile;
Ankara TAŞERON İŞÇİ MECLİSİ'nin

pazar günü TÜM-BEL SEN'in salonunda
saat 13.00 de yapacakları panele tüm işçileri
bekliyoruz. Biz de orada olacağız. Sizleri
de bekliyoruz.



1990'ların başlarında "tarihin sonu"nun
geldiğini, "yeni dünya düzeni" kuruldu-
ğunu ilan eden emperyalist teorisyenler,
gerçekte tarihin ileriye doğru akışını dur-
durmaya çalışıyorlardı. 

2000'de 19 Aralık Katliamı’yla birlikte
"artık terör ülkenin gündeminden çıkacak"
diyen, "devletle başedilemeyeceğini gör-
müş olmalılar" diyen burjuva politikacılar,
Türkiye devrimci hareketini bitirdiklerini
hesap ediyorlardı.  

Bu teoriler, hesaplar, şimdi tarihin
çöplüğündedir. 

Tarihin akışı sürüyor. 

Tarihin akışı ileriye doğrudur.

Kapitalizmden sosyalizme doğru...
Faşizmden halk iktidarlarına doğru... Ba-
ğımlılıktan bağımsızlığa doğru... Zulüm-
den özgürlüklere doğru... Kimse bu akışı
tersine çeviremez. Emperyalistler ve faşist
işbirlikçileri, bağımlılık zincirlerini sı-
kabilir, zulmü arttırabilir, cesetlerden dağ-
lar oluşturabilir ve bu akışı zaman zaman
yavaşlatabilirler, fakat durduramazlar.
Bugün de böylesi zamanlardan biridir.

Emperyalizmin ve Oligarşinin
Tasfiye Politikalarının

Önündeki Tek Engel Biziz!
Emperyalizm dünya çapında her yerde

saldırı halindedir; ülkeleri işgal ediyor,
işbirlikçileri aracılığıyla emperyalizmin
tam egemenliğinin önünde şu veya bu
şekilde engel olan ülkelere, örgütlere, ki-
şilere karşı savaş açıyor, komplolar dü-
zenliyor. Nereye baksak, kan ve gözyaşı
görüyoruz. Ülkeleri yakıp yıkılan, evlatları
bombalar altında katledilen, mültecilik
yollarına savrulan halkların acıları var. 

AKP faşizmi, zayıfladıkça, korktukça,
daha çok saldırıyor. İşkencehaneler, cunta
dönemlerini aratmayacak kadar yoğun
çalışıyor; işkencenin sadece biçimleri de-
ğişik. İnfazlar yapıyor AKP faşizmi. Ha-
pishaneler yetmiyor. 

Tüm bu koşullar altında, halkların
kurtuluş umudunu yok etmek, halkları
umutsuzluk ve çaresizlik içinde boğmak
istiyorlar. 

Fakat işte, onların bu hedefe ulaşma-
larının önünde bir engel var: Cephe. 

İdeolojik olarak teslim olmayan bir
devrimci hareketin varlığı, emperyalizmin
ve oligarşinin sınıf mücadelesini tasfiyeye
yönelik tüm hesap ve politikalarının bo-
zulması demektir. 

HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE 
BİZ OLACAĞIZ!

HALKIMIZ ÖZGÜR 
VATANIMIZ BAĞIMSIZ OLACAK!

Akıllı solculuğun şehitleri yok-
tur, tutsakları yoktur. Devrim id-
diasını kaybedenler, şehitlerini
de, değerlerini de kaybederler.
Geriye köksüz, soysuz, değersiz,
geleneksiz bir solculuk kalır. 

“Akıllı Solculuk” iflas etmiştir.
Uzlaşmacılık, icazetçilik, iflas et-
miştir. Tek yol devrim, tek alter-
natif devrimcilik, tek çözüm sos-
yalizmdir. 

Ya sosyalizm uğruna savaşa-
cağız, ya kapitalizmin bataklığın-
da boğulacağız! Akıllı solculuk,
ikinci yolu tercih etmektir. Bizim
tercihimiz sosyalizm ve savaştır. 

Halk Cephesi bir kez daha ilan
eder ki: 

Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü,
Boşnak, Çerkez, Çingene, Göç-
men.. Alevi Sünni... işçi, köylü,
memur, genç, yaşlı... halkımızın
hiçbir kesimini 

reformizmin uzlaşmacılığına, 
karşı-devrimci ulusalcılığın iş-

birlikçiliğine, 
Kürt milliyetçiliğinin tasfiye-

ciliğine
mahkum etmeyeceğiz. 
Tüm Dünyaya Yeniden ve Ye-

niden İlan Ediyoruz: 
TEK YOL DEVRİM, TEK

ÇÖZÜM SOSYALİZM!
Kurtuluşa kadar savaşacağız. 
BİZ DEVRİMCİYİZ;
DEVRİMCİLİK, DEVRİM

İÇİN SAVAŞMAKTIR.
HAYATIN HER ALANINDA

GEÇERLİ İLKEMİZ BUDUR! 

ANADOLU İHTİLALİ SÜRÜYOR!
EMPERYALİZMİN, OLİGARŞİNİN KARŞISINDA 

CEPHE VAR!

HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE BİZ OLACAĞIZ!4



Amerikan emperyalizminin, Avrupa
emperyalizminin ve ülkemizde faşist
iktidarların gündeminde hep Cephe'nin
olmasının nedeni budur. 

Açık ve nettir: 

Bizi yok etmeden, yeryüzünden
Marksizm-Leninizmi silemezler. 

Bizi yok etmeden, devrim iddiasını
yok edemez, "devrimler çağı bitti"
teorisine kimseyi inandıramazlar. 

Bizi yok etmeden, "tek çözüm sos-
yalizm" gerçeğinin haykırılmasını,
sosyalizmin kazanımlarının savunul-
masını engelleyemez, "sosyalizmin
öldüğüne" kimseyi inandıramazlar. 

Bizi yok etmeden, emperyalizme

karşı bağımsızlık savaşlarını bitiremez,
"bağımlılığın devri geçti, artık dünya
global bir köy" masallarını anlatamazlar. 

Biz varız. 

Marksist-Leninist ideolojimizle,
kurtuluşa kadar savaş kararlılığımızla,
tek yol devrim, tek çözüm sosyalizm
netliğimizle biz varız. 

"Ya düşünce değişikliği, ya ölüm!"
dayatmalarının karşısına ölümlerimizle
barikat ören biz varız. 

Biz olduğumuz sürece de umut
var olacak. 

Emperyalizmin Halkları  
İşbirlikçi "Ulusalcılığa",
Akıllı Solculuğa
Mahkum Etme Planı

19 Aralık Katliamı’nın sorumlu-
larından Bayrampaşa Güvenlik Ko-
mutanı Zeki Bingöl ne diyordu? Tekrar
hatırlayalım:

"Operasyon, solu ulusalcı kanada
getirmek için yapıldı, DHKP-C İKNA
EDİLEMEDİĞİ İÇİN İMHA EDİ-
LECEKTİ, DHKP-C’ye karşı yapıldı.” 

DHKP-C yok edilecek ve asıl di-
reniş noktası kırıldıktan sonra da tüm
sol, ihbarcı, karşı-devrimci "ulusalcı
kanada" getirilecek. 

1980'ler, 1990'lar boyunca refor-
mizm ve akıllı solculuk egemen kı-
lınmak istenmiş, çeşitli siyasi hare-
ketleri bu çizgiye de çekmişlerdi.
Ama devrimci çizgi hala vardı ve
güçlüydü. NATO'nun karar alma ih-
tiyacı duyacağı kadar güçlüydü. 

19 Aralık Katliamı ve F Tipi ha-
pishaneler böyle gündeme geldi. Dü-
şüncelerinin, ideolojilerinin güçsüz
ve çürük olduğunu bilenler, çözümü
İKNA'da değil, İMHA'da arıyorlardı. 

Ortada bir tek sol görünümlü "iş-
birlikçi ulusalcı kanat" kalacaktı.  

Metin Feyzioğlu gibiler, işte bu
politikanın ürünüdür. 

Bu politikanın sonucu olarak, Fey-

zioğlu gibilerin, çeşitli kurumlarda
en yukarılara tırmanmasının önü açıl-
mıştır. 

Sendikalardan odalara, tüm demo-
kratik kurumlara bakın; devrimciler
tasfiye edilmiş, akılcı solcusuyla, kar-
şı-devrimci "ulusalcı"sıyla düzeniçi,
tasfiyeci solun önü açılmıştır. 

Bu politikaya, 2000-2007 arasında
hapishanelerden, 122 şehitle tarihe
yazılan Büyük Direniş’le cevap verdik. 

Şimdi dışarıdan cevap veriyoruz. 

"ULUSALCI SOL" NEDİR?

"Ulusalcı kanat" dedikleri ne?

O çizgi, işte Metin Feyzioğlu gi-
bilerin çizgisidir.

O çizgi, Doğu Perinçekler'in çiz-
gisidir.  

O çizginin özelliği, "sol" görünüp,
egemen sınıfların hizmetinde olmaktır.
"Sol" görünüp, "sağ" olmaktır. 

Örgütlerinin adında "işçi", "köylü"
sıfatlarını kullanır, emekçi düşmanıdır.
Kızıl yıldızları, kızıl bayrakları kullanır,
faşistlerle işbirliği yapar. Emperya-
lizme sürekli atar tutar, fakat emper-
yalizmin ülkemizdeki işbirlikçileriyle
yatar kalkar. 

Bu tarifte, Metin Feyzioğlu kişili-
ğini de bulabilirsiniz. 

Feyzioğlu, geçen hafta katıldığı
bir radyo programında şu sözleri söy-
lemişti: 

"Kimse benden Nuriye ve Semih'i
evlat edinecek bir sempati içinde ol-
mamı beklemesin".

Feyzioğlu, Fırıldak Soylu'dan der-
sini iyi almış. Nuriye ve Semih'in
tüm halk nezdinde nasıl bir sempati
yarattığını biliyorlar. Soysuz Soylu,
yayınlattığı broşürde Nuriye ve Se-
mihler'in "gülüşlerine kanmayın" di-
yordu. O gülen iki çift gözün, halk
tarafından sahiplenilmesine taham-
mülsüzdü çünkü. Feyzioğlu'nun ta-
hammülsüzlüğü niye peki? 

Bunu anlayabilmek için "Feyzioğlu

Bu anlayışın işçisi, memuru,
sendikacısı, öğrencisi de, her
an düzenle uzlaşmaya hazır;
düzenin yasallığı içine kendini
hapseden, mücadeleyi "tırman-
dırmaktan"; gerginlik çıkar-
maktan" uzak duran, verilenle
yetinen, "işimi seviyorum",
"okulumu seviyorum" çizgi-
sinde bir politikayı savunurlar. 

Fakat işte, Türkiye gerçeği
şudur ki; bu solculuk türünü
bir türlü hakim kılamamışlar-
dır. 

Bu solculuk türünün karşı-
sına Halkın Hukuk Bürosu
çıkmıştır; Halkın Mimar Mü-
hendisleri çıkmıştır; Grup Yo-
rumcular çıkmıştır; DEV-
GENÇliler çıkmıştır; TA-
YAD'LILAR çıkmıştır. Bu sol-
culuk türünün karşısına Kamu
Emekçileri Cephesi çıkmış,
Devrimci İşçi Hareketi çıkmış,
ve her koşulda direnişler ya-
ratmışlardır. 
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kimdir?" sorusunu, doğrudan kendisine
soralım. 

Sen kimsinki onları evlatlık alıp al-
mama üzerine söz söylüyorsun? Onlar
HALKIN evladı. Yeryüzünün en büyük,
en güçlü, en sırtı yere gelmez ailesinin
evladı. O ailenin en güzel evlatları. 

Sen kimin evladısın peki? Fiziki ola-
rak annen baban bellidir belki, ama
siyasi olarak sen bir piçsin. Hangi ideo-
lojinin ürünüsün belli değil. Tıpkı "ulu-
salcı kanat" diye adlandırılanlar gibi. 

Solcu musun, demokrat mısın, ulu-
salcı mısın, vatansever misin, nesin?
Saraydan yana mısın, halktan yana
mı? Emekten yana mısın, burjuvaziden
yana mı? Belli değil; halkımızın o
çok yerinde deyimiyle yanar dönersin. 

"Ulusalcı solculuk" adı verilen çizgi
de öyledir. Her dönemin zaliminin
önünde boyun eğer. 

Tekelci burjuvalardan Hayyam Ga-
ripoğluların davasını üstlenmen, sadece
"hukuki bir iş" değil; bu dava senin
sınıfsal tercihlerini ortaya koyuyor. 

Bir tek devrimcinin davasını üstlendin
mi bugüne kadar? Bir tek direnişin sa-
vunmasını üstlendin mi? Tabii onlar 1
milyon dolar veremezler sana. Hukukun
ve adaletin peşinde olmayıp paranın pe-
şinde olanlar, ulusal, sınıfsal, sosyal,
hiçbir değerin savunucusu olamazlar. 

Kendini sömürücü ve katliamcı ege-
men sınıflara beğendirerek bir yerlere
gelmeye çalışıyor; kendini kanıtlamak
için de direnenlere saldırıyor, halkın
avukatlarını "terörist" ilan ediyorsun. 

Olmayan O Kağıtlar,
İşbirlikçilik Suçunuzun
Vesikası Olarak
Göğsünüze Asılacak

Ne diyor TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ BAŞKANI Feyzioğlu:

"Nuriye ile Semih adlı açlık grevi
yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının
tutuklanma gerekçesinde Nuriye ile
Semih'in avukatı olma gerekçeleri yok-
tu. Polisin öldürdüğü DHKP-C terö-
ristinin üzerinden çıkan listede tutuklu
bazı avukatlarının adının geçtiği söy-
leniyor. Ben bu listenin değersiz ol-
duğunu söyleyemem." 

Gördünüz mü
Baro Başkanı'nı?

İki devrimciyi
katleden polis di-
yor ki, "katlettiği-
miz devrimcinin
cebinden isim lis-
tesi çıktı"... kağıdı
gören var mı? Yok. 

Ortada ne bir ka-
ğıt var, ne başka bir
kanıt var, ne mantık var, ne hukuk var? 

Ama Türkiye'nin Barolar Birliği
Başkanı, polisin açıklamasını "değerli"
buluyor. 

Polis istediğini terörist ilan etsin,
Barolar Birliği Başkanı da  onaylasın.

Sen avukatsın, hukukçusun. 

İşkencecilerin sözüyle mi hareket
ediyorsun?

O zaman onlardan ne farkın var?

Metin Feyzioğlu, bütün bu hukuk-
suzlukların ortağı ve meşrulaştırıcısıdır.
Son olarak aynı röportajda "terörle
mücadele" konusundaki soruyu "silahsa
silah" diye cevaplarken, safını tamamen
netleştirmiştir. Feyzioğlu, Berkin El-
vanlar'ı, Dilek Doğanlar'ı, Haziran
Ayaklanması’na katılanları, Sur halkını
"terörle mücadele" adına katleden si-
lahların savunucusudur; o silahları
tutan elle, Feyzioğlu'nun suçu ve so-
rumluluğu birbirinden farklı değildir.
Feyzioğlu, katlimize onay vererek,
katlimize ferman çıkararak tırmanmak
istiyor düzenin hiyerarşisinde. 

Bu tesadüfi veya kişisel bir tavır
değildir. "Ulusalcılık" diye adlandırılan
karşı-devrimci çizgi, bu ülkenin tari-
hinde ne zaman baskı ve zulüm tır-
manmışsa, onun destekçisi olmuştur. 

Feyzioğlu, düzen içinde nerelere
kadar tırmanır bilemeyiz; ama halk
nezdinde "halk düşmanlığı" katına çık-
tığı açıktır. 

"Ulusalcılık" Diye 
Pazarlanan, 
Karşı-Devrimci, İhbarcı
Aydınlık Çizgisidir.
Reddediyoruz!

Aydınlıkçıların 12 Eylül mahke-
melerindeki savunması, Aydınlık çiz-

gisinin niteliğinin görülmesi açısından
en önemli göstergelerden biridir. 

Gerek Aydınlıkçı İşçi Partisi'nin
başkanı Doğu Perinçek'in, gerekse Ay-
dınlık Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'ın
cunta mahkemelerindeki ifadeleri, cun-
taya dilekçeleri, Aydınlık çizgisinin
solla, direnmekle uzaktan yakından
ilgisinin olmadığını göstermeye yeter. 

Perinçek şöyle demişti 12 Eylül'ün
mahkemesinde: 

“Bizi tutuklamak 12 Eylül’ün amaç-
larıyla bağdaşmaz. Serbest bırakın, 12
Eylül’e hizmet edelim.”

"Ulusalcı sol" diye pazarlanan bu-
dur. 

Perinçek devam ediyor: 

“Partimizi hedef almak 12 Eylül’de
ilan edilen amaçlarla bağdaşmaz. TİKP
gerek sağ ve gerekse sol kisveli teröre
karşı en kararlı mücadeleyi yürütm-
üştür. ... Terör örgütleri yanında iç ba-
rışın en kararlı savunucusu olan
TİKP’nin de hedef alınması... teröre
karşı mücadeleyi zayıflatmaktadır.”

Cuntaya akıl da veriyor:

"Terörle mücadele eden güçleri tu-
tuklamak ve mahkum ettirmeye çalışmak,
iç barış cephesini bölmekte, terör ör-
gütlerinin ve bölücülerin cephesini güç-
lendirmektedir.” (Alıntılar, Aydınlıkçıların
kendi yayınladıkları "TİKP İddianame
ve Sorgu" adlı kitaptandır.)

Perinçek, zamanında muhbirlik bile
yaptıklarını kanıt olarak gösterip, cun-
tadan bu "hizmetin" devamı için ken-
dilerinin serbest bırakılmasını istiyor: 

"TİKP, Moskovalı emperyalistlerin
yıkıcılığına ve her iki terör odağına
karşı önemli bir ağırlıktır. Partimizin
teröre karşı mücadelesinin belgelerini
ekli olarak sunuyoruz. (Dosya XVIII)
TİKP, terör örgütlerinin faaliyetlerini
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ortaya çıkarmış, kamuoyunu bu konuda
aydınlatmıştır. Bugün iddianamelere
geçen gerçeklerin büyük bir bölümü,
TİKP’nin daha önce açığa çıkardığı
olgulardır."

Cunta mahkemesine sundukları bu
kanıt, gerçekten doğrudur. 

Aydınlık gazetesi, 12 Eylül'den
önce, "Bilinmeyen Sol (49 sol grup)"
adlı yazı dizisiyle, çeşitli siyasi hare-
ketlerin yönetici kadrolarını, mahal-
lelerdeki örgütlenmelerini, kullandıkları
yerleri isimleri, soyisimleriyle,  ad-
resleriyle, kroki çizimleriyle yayınlayıp
düşmana ihbar etmişti. 

Aydınlıkçılar, bu dönemde tüm
solu "sahte ve provokatör" ilan ederek,
faşist hükümetten sola karşı önlem
almasını istiyordu. 

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Oral Çalışlar ise bizzat faşist
cuntanın şefi Kenan Evren'e yazdığı
mektupta, işbirlikçiliklerini somut ka-
nıtlarıyla(!) anlatıyor ve kendilerinin
serbest bırakılmaları halinde faşist
cuntaya yardımcı olacaklarını taahhüt
ediyordu: 

"Aydınlık, yaptığı birçok yayınla
Sıkıyönetim Komutanlıklarının, terör
ve zorbalık odaklarına karşı başarı
kazanmasına yardımcı olmuştur...

Aydınlık gazetesi, bugüne kadarki
yayını ve mücadelesi ile Milli Güvenlik

Konseyi'nin ilan ettiği bu amaçların ger-
çekleşmesine basın alanında destek
olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda
etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır."

"Gazetemiz, ... yeni yönetimin (yani
faşist cuntanın-bn) ilan ettiği amaçları
başarmasına  katkıda bulunacağına
güven duymaktadır.

... Aydınlık’ın yeniden yayınlanması
için bildirimde sözünü ettiğiniz ‘ikinci
emrin verilmesini’ arz ederim.

Saygılarımla. 17.9.1980"

Metin Feyzioğlu da işte bu "arz
ederim" çizgisindendir. 

AKP faşizmine "arz etmiştir". 

Faşizmin egemenleri önünde gerdan
kırıp boyun eğen birinin, hukuka, ada-
lete, direnenlere, avukatlara sahip çık-
ması beklenemez. 

Aydınlık'ın 12 Eylül öncesi parti-
sinin adı Türkiye İşçi-Köylü Partisi'dir.
Sonra İşci Partisi oldu. Bu çizgi, "İşçi"
ismini yeterince kullandıktan ve kir-
lettikten sonra, bu defa "Vatan Partisi"
adını kullanmaya başladı. 

Cuntaları destekleyenler, AKP fa-
şizminin katliam politikalarını des-
tekleyenler vatansever olamaz. 

Akıllı Solculuk,
Emperyalizmin Devrimden
Sosyalizmden Vazgeçme

Dayatmasının Kabulüdür: 
Reddediyoruz! 

Akıllı solculuk, 12 Eylül hapisha-
nelerinde doğmuş ve orada da ölmüştür.
Dünya halklarının ulusal ve sosyal
kurtuluş mücadeleleri açısından akıllı
solculuk, “çürüyen diş, dökülen et”tir,
irindir ve zehirdir ve bünye, bunlardan
kurtulacaktır. 

Akıllı solculuk tarihsizliktir. Saldırılar,
ideolojik askeri kuşatmalar altında, bey-
nimizi diri, bilincimizi sağlam tutmak
için, tarihimize bakarız. Beynimizi diri,
bilincimizi sağlam tutmak için, Marksist
Leninist ustalarımıza bakarız. Beynimizi
diri, bilincimizi sağlam tutmak için, şe-
hitlerimize bakarız. Akıllı solculuk bun-
lara bakmaz, bakamaz, çünkü hangisine
baksa, gerçeği yüzlerine bir tokat gibi
çarpacaktır. O yüzden akıllı solculuk,
yüzünü tarihe, şehitlere, Marksizm-Le-
ninizme değil, Avrupa Birliği’ne  döner;
AKP’nin “açılım”larına döner, Mark-
sizm-Leninizm yerine burjuvazinin pi-
yasaya sürdüğü pespaye sosyologlara
döner.  

Akıllı solculuğun şehitleri yoktur,
tutsakları yoktur. Devrim iddiasını
kaybedenler, şehitlerini de, değerlerini
de kaybederler. Geriye köksüz, soysuz,
değersiz, geleneksiz bir solculuk kalır. 

“Akıllı Solculuk” iflas etmiştir.
Uzlaşmacılık, icazetçilik, iflas et-
miştir. Tek yol devrim, tek alternatif
devrimcilik, tek çözüm sosyalizmdir. 

Ya sosyalizm uğruna savaşacağız,
ya kapitalizmin bataklığında boğu-
lacağız! Akıllı solculuk, ikinci yolu
tercih etmektir. Bizim tercihimiz
sosyalizm ve savaştır. 

Halk Cephesi bir kez daha ilan
eder ki: 

Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Boş-
nak, Çerkez, Çingene, Göçmen.. Alevi
Sunni... işçi, köylü, memur, genç, yaş-
lı... Halkımızın hiçbir kesimini; 

Reformizmin uzlaşmacılığına, 

Karşı-devrimci ulusalcılığın işbir-
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likçiliğine, 

Kürt milliyetçiliğinin tasfiyecili-
ğine

Mahkum etmeyeceğiz. 

Tüm Dünyaya Yeniden ve Yeniden
İlan Ediyoruz: 

TEK YOL DEVRİM, 

TEK ÇÖZÜM SOSYALİZM

Kurtuluşa kadar savaşacağız. 

BİZ DEVRİMCİYİZ;

DEVRİMCİLİK, DEVRİM İÇİN
SAVAŞMAKTIR.

HAYATIN HER ALANINDA
GEÇERLİ İLKEMİZ BUDUR. 

Tek tek tüm devrimci kurumlara
saldırıyor ve hepsini "kapatmak" isti-
yorlar. 

Hayatın her alanında devrimci çiz-
gimizin temsilcilerine saldırıyor, bu
düşünüş ve yaşam tarzını ortadan kal-
dırmak istiyorlar. 

Nasıl bir avukatlık? 

Nasıl bir gençlik?

Nasıl bir öğrencilik?

Nasıl bir solculuk? 

Nasıl bir sanatçılık?

Nasıl bir mühendislik?

Nasıl bir işçilik?

Nasıl bir memurluk?

Nasıl bir doktorluk?

Nasıl bir sendikacılık?

Bunların hepsine bizim bir ceva-
bımız var; bir de burjuvazinin, refor-
mizmin, ulusalcılık denilen işbirlik-
çiliğin, Kürt milliyetçiliğinin cevapları. 

Biz hayatın hangi alanında hangi
meslekte olursa olsun, 

- devrimci gibi düşünmeyi, 

- devrimci gibi yaşamayı, 

- örgütlü olmayı, 

- örgütlü düşünmeyi, 

- halkın içinde olmayı, 

- mesleğimizi halk açısından dü-
şünmeyi,

- ve halk için yapmayı,

- düzenin ıslahını değil devrimi
savunmayı,

- halkın devrimci iktidarı için mü-
cadeleyi

öneriyor ve uyguluyoruz. 

Halkın ve iktidarın olmadığı yerde,
sivil toplumculuk vardır. Sivil top-
lumculuğu reddediyor ve mahkum
ediyoruz. 

Bizim olduğumuz yerde halk var,
halkın olduğu yerde biz. Bizim yenil-
mezliğimiz, yok edilemezliğimiz de
işte buradadır. 

Halkı yok edebilirler mi?

Hayır!

İşte bu nedenle bizi de yok ede-
mediler bugüne kadar ve bundan sonra
da asla yok edemezler!

Faşist düzenin iktidarlarıyla her-
hangi bir konuda uzlaşmayı ve onları
herhangi bir konuda desteklemeyi baş-
tan ve külliyen reddediyoruz. Refor-
mizmle, işbirlikçi "ulusalcılıkla", akıllı
solculukla, Kürt milliyetçiliğiyle ara-
mızdaki en temel farklardan biri budur. 

Hepsi, AKP faşizmi dahil, birçok
iktidarı doğrudan veya dolaylı yollar-
dan destekleyip, güçlendirmişlerdir. 

Düzen de böyle bir "solculuk" is-
tiyor. 

Sol görün, faşizme dayanak ol!

Bu anlayışın avukatı, öğretmeni,
mühendisi, doktoru  da, düzen içinde
kendi yaşamını sürdüren, düzenin "ni-
metlerinden" yararlanan, düzen ku-
rumlarıyla sürekli uzlaşma halinde
bulunan, hayatlarında militanlığın m'si-
ne, devrimciliğin d'sine yer vermeyen
bir yaşam tarzını savunurlar. 

Bu anlayışın işçisi, memuru, sen-
dikacısı, öğrencisi de, her an düzenle
uzlaşmaya hazır; düzenin yasallığı
içine kendini hapseden, mücadeleyi
"tırmandırmaktan"; gerginlik çıkar-
maktan" uzak duran, verilenle yetinen,
"işimi seviyorum", "okulumu seviyo-
rum" çizgisinde bir politikayı savu-
nurlar. 

Fakat işte, Türkiye gerçeği şudur
ki; bu solculuk türünü bir türlü hakim
kılamamışlardır. 

Bu solculuk türünün karşısına Hal-
kın Hukuk Bürosu çıkmıştır; Halkın
Mimar Mühendisleri çıkmıştır; Grup
Yorum çıkmıştır; DEV-GENÇliler çık-
mıştır; TAYAD'LILAR çıkmıştır. Bu
solculuk türünün karşısına Kamu

Emekçileri Cephesi çıkmış, Devrimci
İşçi Hareketi çıkmış, ve her koşulda
direnişler yaratmışlardır. 

Ülkemizde tarihi bunlar yazıyor,
gündemi bunlar belirliyor. 

Bakmayın siz egemenlerin vurduk,
dağıttık, ezdik, yok ettik, bitirdik de-
melerine. Devrimcileri yok edeme-
diklerini ve edemeyeceklerini biliyorlar.
İşte kanıtı:    

BU BÜTÇE, DEVRİMİ YOK
EDEMEDİKLERİNİN VE EDEME-
YECEKLERİNİN İLANIDIR.

Bir hafta önce, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakan-
lığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Ba-
kanı Fırıldak Soysuz Süleyman, kızıyla
ve DHKP-C'yle ilgili açıklamalarını
da işte bu komisyon toplantısı sırasında
yaptı. 

Bu toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın
bütçesi yüzde 25 artırılarak, 50 milyara
çıkartıldı. 

Bakan Soylu 39 silahlı İHA daha
alınacağını açıkladı. 

Yine bakanın açıklamalarına göre, 

17 bini polis, 11 bini jandarma, 7
bini bekçi olmak üzere 33 bin 677
yeni personel alınacak. 

(16 Kasım 2017 tarihli basın) 

İçişleri, bütçesi en fazla artırılan
bakanlık. 

Mevcut polise, kaç bin polis
eklerseniz ekleyin, kaç yüz
drone alırsanız alın, ne siz
hesap vermekten kurtulabi-
lirsiniz, ne düzeninizi yıkıl-
maktan kurtarabilirsiniz. 

Hesap vereceksiniz. 

Bu halk, ölümlere, savaş-
lara elbet son verecek bir
gün. 

Ama o bir gün, bizim "si-
lah bıraktığımız" gün değil,
sizin iktidarınızın yıkıldığı
gün olacak. 

O gün sizi ölüme, ölümü
size gömeceğiz. 

Yürüyüş

26 Kasım
2017

Sayı: 42

HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE BİZ OLACAĞIZ!8



Peki bu neyin korkusu?

Bu ülkede her şey iddia edildiği gibi düzgünse,
ekonomisi, adaleti tıkır tıkır işliyorsa, devrimciler
yok ediliyorsa, neden ve kimden korkuyorsunuz? Bu
kadar büyük bütçe kime karşı?

Düzenin sömürücü zalim efendileri, bir; halkın
derinliklerinde öfke biriktirdiklerini, iki; devrimcileri
yok edemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. 

Yıllarca Tayyip'e küfrettikten sonra AKP'li olan
Fırıldak Süleyman, Bakanlığı'nın bütçesinin arttırılması
için komisyon üyelerini ikna etmeye çalışırken, tek
bir kelimesini unutmayacağımız şu konuşmayı yaptı: 

"Neyimi kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin
en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun
ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna
alıştırıyorum kendimi."

Duygu sömürüsü yapıyor. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin
hiçbiri, Fırıldak Soylu'ya şu soruları sormadılar elbette: 

Sen kızının acısını yaşayacağından söz ediyorsun; 

Fakat 18 yaşındaki Sıla Abalay'ın annesi ve babası
o acıyı çoktan yaşadılar bile ve Sıla'nın infaz edilmesi
emrini sen vermedin mi?

53 yaşındaki İnanç'ı, 80 yaşındaki annesinin, 91
yaşındaki alzheimer hastası babasının gözleri önünde
katleden senin emrindeki polisler değil miydi?

Dağlarda, sokaklarda, Küçükarmutlu'dan Sur'a yoksul
halkın oturduğu yerlerde, binlerce devrimcinin, vatanseverin
ölüm emrini verip, binlerce anneye, babaya, oğlunu,
kızını kaybetmenin acısını yaşatan sen değil misin?

Boşuna duygu sömürüsü yapma fırıldak Soylu. 

Mevcut polise, kaç bin polis eklerseniz ekleyin, kaç
yüz drone alırsanız alın, ne siz hesap vermekten kurtula-
bilirsiniz, ne düzeninizi yıkılmaktan kurtarabilirsiniz. 

Hesap vereceksiniz. 

Bu halk, ölümlere, savaşlara elbet son verecek bir
gün. 

Ama o bir gün, bizim "silah bıraktığımız" gün
değil, sizin iktidarınızın yıkıldığı gün olacak. 

O gün sizi ölüme, ölümü size gömeceğiz. 

O gün adaleti yerine getirerek, halka karşı işlediğiniz
suçların dosyalarını kapatacağız. 

BİZ SİZİN DEVLETİNİZİ YIKACAK 

ve DEVRİMCİ HALK İKTİDARINI KURACA-
ĞIZ! 

Direnişi Büyüteceğiz
Nuriye’yi Zulmün Elinden Alacağız!

Zaferi Biz Kazanacağız!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan ça-

lışmalardan derlediklerimizdir:

Ankara:
Halk Cephesi, 9 Mart’tan itibaren açlık grevinde olan Nuriye

ve Semih’in 17 Kasım’da görülecek mahkemesine çağrı için
faşizmi teşhir eden ozalitler astı. Yapılan çalışmada Ankara’nın
Batıkent Halil Tunç Parkı, Vedat Dalokay Parkı, Sosyete Pazarı
karşısı, Ali Dinçer Parkı, Anadolu Bulvarı, Mamak Tekmezar
Parkı, Natoyolu Caddesi, Feyzullah Çınar Parkı, Dikmen
Sokullu Ahmet Arif Parkı, İlker Caddesi ve Sinan Caddesi’nde
26 adet “Halk Cephesi” imzalı ozalit asıldı. Ayrıca direnişle
ilgili 50 adet afiş, şehrin farklı yerlerine asıldı.

İzmir:
Halk Cephesi 17 Kasım’da

Nuriye ve Semih için Buca
Koop’ta ozalit asarak direniş
ateşi yaktı. Ayrıca her hafta
Cuma günü Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde yapılan
basın açıklaması bu hafta da
yapıldı. Eylemde okunan açık-
lamada kısaca şu sözlere yer
verildi;

“Nuriye Gülmen’in tutuk-
lanışının 178. günü ve iki du-
ruşma geçmiş olmasına rağmen Nuriye’nin sesi ilk kez,
kendisini yargılamaya çalışanların mahkeme salonunda yan-
kılandı. Nuriye, söylediklerinin beyan olduğunu, bir savunma
olmadığını ve savunmayı; ancak mahkeme salonunda yapacağını
söyledi. Çünkü Nuriye demek, karanlığa direnmek demektir.
Nuriye demek, teslim olmamak demektir. Nuriye demek
hakkını istemek, verilmediğinde hesabını sormak demektir.
Nuriye demek, adalet talebi ile sokakları doldurmak yüzbinler
olmak demektir. Nuriye demek, biz demektir.

Her gün doktorlar, gardiyanlar, jandarmalar ve bizzat
bakanlık tarafından zorla müdahale tehdidi ile baskı altına
alınmaya çalışılan Nuriye Gülmen biz demektir. Nuriye’nin
başına bir şey gelmesi demek, sokakta direnen onlarca insana
gelmesi demektir. Bu yüzden Nuriye ve Semih’in talepleri
kabul edilmelidir. Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidir.”

Açıklamanın ardından ise İzmir Grup Yorum Korosu ‘Çav
Bella’ marşını okudu ve 14 kişinin katıldığı açıklama iradi
olarak sonlandırıldı.
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Ya, "sol", "ilerici", "vatansever",
"sosyalist" bir güçsünüzdür ya da dün-
ya halklarının baş düşmanı Amerikan
emperyalizminin işbirlikçisi. 

İkisi birden mümkün değildir. 

İlericiler, sosyalistler, vatanseverler,
Amerika'yla işbirliği yapmazlar. 

Amerikan işbirlikçileri; sol, ilerici,
vatansever, sosyalist olamazlar. 

PKK yöneticilerinden Rıza Altun,
ANF'ye yaptığı açıklamada, bu ikisinin
birlikte olabileceğini kanıtlamak gibi,
imkansız bir işe girişiyor.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Rıza
Altun'un 13 Kasım 2017'de yayınlanan
açıklaması:

"Anti-Amerikancılık anti-emper-
yalizm değildir" başlığıyla sunuluyor. 

Kuşku yok ki, yazının amacıyla
ilgisi olmayan bir başlık bu. Çünkü
yazının amacı, PKK'nin Amerikan iş-
birlikçiliğini "haklı, mazur, masum,
taktiksel" göstermek. 

Yoksa, anti-emperyalist mücade-
lenin muhtevasının ne olup olmadığını
tartışmak değil. Bunu yeryüzünde hiç
tartışmaya hakkı  olmayan siyasi ha-
reketlerden biri de PKK'dir zaten.
Çünkü tüm siyasi varlığı boyunca,
anti-emperyalist mücadele diye ne bir
programları, ne de bir pratikleri ol-
muştur. 

Altun'un açıklamasının başlığından

ele alırsak;

"Anti-Amerikancılık anti-emper-
yalizm değil" ise nedir o zaman? 

Altun'un buna bir cevabı yok.

Olması da mümkün değil. Olsa da
bu teorik, siyasi ve pratik açıdan cid-
diye alınır bir cevap olmaz zaten. 

Havanda su dövmenin nesini cid-
diye alacaksınız. 

Devrim İçin Savaşmayana
Sosyalist Denmez

Rıza Altun, yazıda şu iddiada bu-
lunuyor: 

"PKK hareketi doğuşundan beri
bir sosyalist hareketidir."  

"PKK sosyalizmden vazgeçmiş de-
ğildir."

Bu iddiaya, başta kendi önderi
Öcalan'ın katıldığı şüphelidir. İmralı
savunmalarında sosyalizmi mahkum
etmiştir Öcalan. 

Fakat bu bir yana, PKK ne çıkı-
şında, ne sonrasında, hiçbir zaman
sosyalist olmamıştır. PKK, çıkış dö-
neminde, Marksizm-Leninizm’den ve
sosyalist sistemden "ETKİLENMİŞ"
bir harekettir. O kadar. 

Bu etki çeşitli biçimlerde 1990
başlarına kadar sürmüş; sosyalist sis-
temin yıkılışıyla birlikte, PKK, çizgi-
sinde, kültüründe, dilinde, programın-
da, bayrağında sosyalizme dair ne

varsa birer birer çıkarıp atmıştır. 

PKK'nin bu dönemden itibarenki
çizgisi tam olarak küçük burjuva Kürt
milliyetçisi bir çizgidir. İttifaklar çiz-
gisi, silahlı savaş anlayışı, tamamen
buna göre şekillenmiştir. 

Rıza Altun, anlaşılan bu dönemi
yok saymaktadır. 

Bu noktada "sosyalistlik" iddiasına
dair bizim Marksizm-Leninizmin ta-
rihsel hazinesinden vereceğimiz şu
özlü cevap vardır: 

"Devrim için savaşmayana sos-
yalist denmez."

PKK'nin sosyalist olup olmama-
sının ölçüsüne de buradan bakmak
gerekir. Buradan baktığımızda, DEV-
RİM, PKK'nin gündeminde yoktur
artık. 

Devrim "var olan devlet mekaniz-
masının aşağıdan yukarıya parçalan-
masını", sosyalizm, "ele geçirilen ik-
tidar aracılığıyla yukarıdan aşağıya
daha ileri bir üretim ilişkisinin inşa
edilmesi" demektir. 

PKK, hem teoride, hem pratikte
devrimi reddetmiştir. 

İmralı'da, "artık devleti ele geçir-
menin hedeflenmemesi" gerektiğinin
teorisi yapılmıştır. Pratik de buna uy-
gundur. PKK'nin "çözüm" olarak yıl-
lardır izlediği politikada, bir devrim,
bir iktidar değişikliği yoktur; sadece

PKK'NİN AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE İŞBİRLİĞİNİ 
MEŞRULAŞTIRMAYA YETMEZ

ARTIK, PKK'NİN TARİHİ, 
AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN KANLI TARİHİYLE 

İÇ İÇE GEÇMİŞTİR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Yürüyüş
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VAR OLAN SİSTEM İÇİNDE YER
ALMAK söz konusudur.     

PKK Yöneticileri; Kimse
Sandığınız Gibi Aptal Değil;
Dünyanın En Zekileri de
Siz Değilsiniz!

Altun, Amerika'nın kara ordusu
haline gelmiş PKK-PYD'nin sosyalist
olduğu iddiasını sürdürüyor: ABD'nin
"PYD’yi sosyalist kimliğinden uzak-
laştırarak emperyalist bir kimlik ka-
zandırmak istediğini ancak Kürtlerin
bunu kabul etmediğini" belirtiyor. 

Bu iddia üzerinde uzun boylu dur-
mayacağız.

Amerikan emperyalizmi, sosyalist
bir güce, binlerce tır silah veriyor.
Bunda bir gariplik yok mu? Dünya
tekellerinin jandarması, sömürü sis-
temini korumak ve sürdürmek için
nükleer silah kullanmak dahil, dünya
tarihinin en büyük katliamları dahil
her şeyi yapmış bir ülke, "emperya-
lizmi yıkmak, kapitalizm yerine sos-
yalizmi kurmak isteyen" sosyalist bir
güce, zırhlı araçlar, büyük silahlar ve-
riyor. 

En baştaki çelişki gibi, "İZAHI
MÜMKÜN OLMAYAN" bir çelişkidir
bu da. 

Ya PKK-PYD'nin sosyalist olduğu
yanlıştır, ya ABD'nin PKK-PYD'ye
binlerce tır silah, zırhlı verdiği. 

İkincisinin doğruluğu KESİN ol-
duğuna göre, doğru olmayan birinci-
sidir. Yani, PKK-PYD'nin sosyalist
olduğu iddiası. 

Bu artık PKK gerçeği açısından
bir iddia değil, bir demagojidir, al-
datmacadır.

PKK ve onun yöneticileri, halkların,
devrimcilerin akıllarıyla alay ediyorlar
anlaşılan. 

Ama aslında bu satırları, işbirlik-
çilik batağına nasıl saplandıklarını, o
bataklıkta "biz sosyalistiz, biz sosya-

listiz" diye debe-
lendiklerini, şim-
diden işbirlikçi-
liğin kabusunu
yaşamaya başla-
dıklarını gösteri-
yor. Dünya halk-
larını ve devrim-
cilerini kandır-
maya çalışmaları
boşunadır. 

Bu işbirliği
artık hiçbir çu-
vala, hiçbir teo-
riye sığdırılamaz ve daha önce söyle-
diğimiz gibi de, BU İŞBİRLİKÇİLİK
DÜNYA DURDUKÇA UNUTUL-
MAYACAK. 

En başta Kürt halkı olmak üzere,
dünya halkları bu işbirlikçiliği ASLA
AFFETMEYECEK. 

PKK'nin bugüne kadar birçok yan-
lışı olmuştur; ama ABD'nin kara ordusu
olmak, bunların hepsinin ötesinde ve
dışındadır; 

ARTIK PKK'nin tarihi, AMERİ-
KAN EMPERYALİZMİNİN KANLI
TARİHİYLE İÇ İÇE GEÇMİŞTİR. 

PKK ve ABD Arasındaki
"İşbirliği" Eşitlerin İşbirliği
Değil, PKK'nin
Amerikan İşbirlikçiliğidir  

Rıza Altun, PKK-PYD'nin ABD
isteğini reddettiğini söylerken de doğ-
ruyu söylemiyor. PKK-PYD, Ameri-
ka’nın istediği her şeyi harfiyen kabul
ederek, ABD’nin karagücü olmuştur. 

YPG’liler Amerikan subayları ta-
rafından eğitildiler. Amerikan silah-
larıyla donatıldılar. Nerede savaşa-
caklarına Amerika karar verdi (değilse,
Rakka'da PKK-YPG'nin ne işi vardı?) 

Suriye'de daha önce hiç ABD üssü
yokken, PKK-PYD sayesinde Rojo-
va'da ABD 11 üs ve askeri alan kurdu.  

ABD, PKK-YPG'ye silah veriyor,
PKK-YPG Amerika'ya üs. Bitmiyor.

Kurulan üslerin bir de bekçiliğini ya-
pıyor PKK-YPG. Kapitalizme uygun
bir alışveriş. Ama asla sosyalizme ve
sosyalistlere uygun değil. 

Bir de üstelik, Amerikan emper-
yalizmi, Rakka'daki  PKK-YPG güç-
lerine 150 dolar da maaş veriyor.
Dünya halklarının baş düşmanı, baş
katili, "sosyalist savaşçılara" maaş
veriyor. Bunu iddia edenin aklı başında
mı, mantığı yerinde mi diye sorarız?

Kısacası, bu ilişki bir işbirlikçilik
ilişkisidir; "bir taktik" de değildir.
Çerçevesini, ne zaman başlayıp ne
zaman biteceğini artık sadece Ameri-
kan emperyalizmi belirler. Ki görül-
düğü kadarıyla PKK-YPG'nin de bun-
dan bir şikayeti yoktur. 

Bunun içindir ki, "ABD güçlerinin
Suriye'den çekilmemesini" istiyor.
Emperyalist bir gücün işgalini savu-
nuyor. 

Dünya tersine dönmediyse, sos-
yalistler, yurtseverler, emperyalistlerin
başka ülkeleri işgalini savunmazlar,
savunamazlar değil mi Bay Sosyalist
Altun?!

Tercih mi, Zorunluluk mu
Meselesi Değil; Bu İttifak
Emperyalizme Hizmet
Ediyor mu, Etmiyor mu?

Rıza Altun, önce, bunun bir "iş-
birlikçilik" değil, taktik bir ittifak ol-
duğunu kanıtlamak için Pentagon tem-
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silcisinin "YPG bi-
zim için bir tercih
değil, zorunluluktur"
cümlesine sığınıyor. 

Bunda bir öz-
günlük yok. Emper-
yalizmin bütün itti-
fakları böyledir.
NATO içindeki itti-
faklar da böyledir. 

Emperyalizm, kimsenin kara kaşına
kara gözüne bakmaz. Sadece çıkarla-
rına bakar. KİM EMPERYALİZMİN
ÇIKARLARINA hizmet ediyorsa,
onunla ittifak yapar. 

İttifak yaptığı ülkeler arasında "de-
mokrasi"yle yönetilenler de vardır,
şeriatla yönetilenler de. Faşist cunta-
larla da işbirliği yapar, tek tek örgütlerle
de. Yeterki o işbirliği kendi çıkarlarına
hizmet etsin. 

Pentagon temsilcisinin sözünden
çıkarılması gereken sonuç, PKK-
PYD'nin lehine bir sonuç değildir; o
sözün anlamı, PKK-PYD'nin bugün
için AMERİKAN ÇIKARLARINA
HİZMET ETTİĞİDİR. Bu hizmeti
sürdürdüğü müddetçe de "zorunluluk"
devam eder. Emperyalizm kendi çı-
karları için her zaman işbirlikçi bul-
maya çalışır ve kendisiyle işbirliği
yapanları kullanır. Rıza Altun’u em-
peryalizmin işbirlikçiliği ilgilendir-
miyor. Emperyalizm seni tercih de
etse, zorunlu da olsa sonunda PKK-
PYD'yi işbirlikçisi yaptı mı? Evet
yaptı. 

ABD için bir sorun yoktur. 

PKK-PYD için de, Rıza Altun için
de bir sorun yok anlaşılan. 

O zaman devam edin; halkların
kanını birlikte dökün. ABD'nin Orta-
doğu planlarının yeni taşeronu olun.

Tarih de, Teori de Sizin
İmdadınıza Yetişemez!
İşbirlikçiliği Hangi Tarihle
Aklayabilirsiniz?

Rıza Altun emperyalizmle YPG'nin
yaptığı işbirliğini haklı çıkarmak için
Lenin'den, Stalin'den örnekler veriyor.
Dilin kemiği yok misali. Şöyle diyor
Altun: "Ortadoğu’da cehennemin or-
tasında ayakta kalabilmek için isten-

meyen taktik ilişkilere girilmesini zo-
runlu kıldı. Bu neye benziyor? Bu,
Sovyetler’de Lenin’in Ekim Devrimi’ni
yaşatmak için kapitalistlerle yapmış
olduğu anlaşmalara benziyor. Bu, Sta-
lin’in faşizme karşı mücadelesinde is-
temeyerek de olsa emperyalistlerle
aynı cephede mücadele etmesine ben-
ziyor." 

Rıza Altun, tarihi gerçekleri tersyüz
ediyor. Lenin ile ilgli kastettiği Sov-
yetler Birliği'nde devrimin hemen ar-
dından Almanya ile yapılan Brest Li-
tovski Anlaşması’dır. PYD'nin ABD
işbirlikçiliğinin bu anlaşma ile hiçbir
ilişkisi yoktur, zorlama bir benzetmedir.
1984 yılında Metris Hapishanesi’nde
Tek Tip Elbise (TTE) giyen oportünist
solun sığındığı örnek de aynıydı. Onun
için bize yabancı gelmedi bu saçma
benzetme. 

Stalin konusunda Altun düpedüz
yalan söylüyor. Stalin emperyalizmle
aynı doğrultuda mücadele etmedi. Al-
man faşizmini yıkarak, tarihin çöplü-
ğüne atmıştı. Şimdi sizin yaptığınız
gibi; faşizme, emperyalizme karşı el
pençe divan durup,  barış saçmalığını
istememişti. Stalin emperyalizmin iş-
birlikçisi değil, celladı olmuştur.

PKK, Ne Anti-Amerikan'dır,
Ne Anti-Emperyalist!

PKK-PYD, Amerikan katliamcı-
lığıyla işbirliğini ve emperyalizmden
silah, maaş almayı, IŞİD'le mücadele
gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışıyor.
IŞİD'E KARŞI MÜCADELEYLE
AMERİKA'YA KARŞI MÜCADELE
BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ. Peki
IŞİD'in yaratıcısı kimdir? ABD 2003
yılında Irak'ı işgal etmeden önce Irak'ta
IŞİD mi vardı? Tabii ki yoktu. Irak'ı
işgal eden, kan gölüne çeviren, Irak-
lıları birbirine düşmanlaştıran ABD’dir.

Irak'tan ayrılırken arkasında yarattığı
İŞİD’i bırakarak gitti ABD. Suriye’yi
yerle bir etmek istediğinde de kendisine
yardımcı olan yarattığı IŞİD oldu. 

Rıza Altun açıklamasında, anti-
emperyalizm ve anti-Amerikancılık
konusunda hiç de üstüne vazife ol-
mayan, PKK'nin sorunu ve gündemi
olmayan tartışmalara giriyor. Kısaca
cevaplayalım: 

Şöyle diyor; "Amerika emperya-
listtir. Amerikan emperyalizmine karşı
tavır almak elbette mümkündür. ...
Ama sadece anti-Amerikancı olmak,
örtülü bir biçimde diğer sömürgeci
ve emperyalist güçleri meşrulaştırmak
anlamına gelir."

Bu satırları okuyan da sanır ki
Kürt milliyetçi hareketi Amerikasıyla,
Avrupasıyla bütün emperyalistlere sa-
vaş açmış da, devrimcileri, "ABD'ye
karşı olup, diğer emperyalistlere karşı
olmamakla" eleştiriyor. 

Birinci sorumuz: Madem "ABD
emperyalisttir" diyorsunuz; neden bu-
güne kadar ABD emperyalizmine karşı
hiçbir şey yapmadınız? Bakın önde-
riniz Öcalan bu konuda ne diyordu:
"Kesinlikle şimdiye kadar direk bir
ABD kurumuna ve kişilerine yönelik
eylemlerimiz olmamıştır ve hedef se-
çilmemişlerdir" (A. Öcalan,15 Ağustos
1995, Özgür Halk).

Bir alıntı daha: KCK Eşbaşkanı
Cemil Bayık da ABD emperyalizminin
2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ar-
dından şu açıklamayı yapmıştı: “Şunu
herkesin bilmesi gerekiyor; biz
ABD’nin Kürdistan’da, bölgede ken-
disine göre istikrar yaratmasına bir
şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre
düzenleme yapabilir.” (Cemil Bayık,
Özgür Politika, 20 Haziran 1999) 

Bu iki alıntı Rıza Altun'un bu tar-
tışmasının yalanlardan, demagojiden

Yürüyüş
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öteye geçmediğini göstermeye yetiyor.
Ne Amerika'ya, ne Avrupa emperya-
lizmine karşı tarihiniz boyunca bir
mücadeleniz yoktur. Önce Avrupacılık
yaptınız, ondan istediğinizi bulama-
dınız, Amerikancılık yapıyorsunuz. 

Siz önce emperyalizme bir kurşun
sıkın da, ondan sonra anti-Amerikan-

cılık, anti-emperyalizm üzerine ko-
nuşma hakkı kazanın. 

Ama siz, şimdi, bırakın emperya-
lizme kurşun sıkmayı, EMPERYA-
LİZMİN KURŞUNLARIYLA başka
halklara karşı savaşıyorsunuz. 

Bütün mesele de budur zaten. 

Rıza Altun'un pespaye demagoji-

lerinin, teoriyi bulamaç yapmasının

nedeni de bu işbirlikçiliği muğlaklaş-

tırıp, belirsizleştirip, gizlemektir. 

GÜNEŞİN BALÇIKLA SIVAN-

MAMASI GİBİ, İŞBİRLİKÇİLİK DE

ZIRVALARLA SIVANMAZ!
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde

TAKTİK TAKTİK!
Fidel Castro, sanki PKK'yi anlatıyor: 

(Aşağıdaki metin Fidel’in Venezuella'daki gerilla hareketinin
ateşkes barış politikalarına yönelik bir yazısından alınmıştır.)

"... Onlar için gerillalar, daha çok bir kargaşalık aracı,
politik manevralarda kullanılacak bir araç, bir tartışma aracı
idiler.

Gerillaların küçümsenmesi ikinci derecede yanlışlıkları
da doğurdu. Ve Venezuella'da gerillalar sık sık ateşkes emri
aldılar. Bu da bir zırdelilikti. Savaş sırasında ateşkes anlaş-
masına boyun eğen bir gerilla bozguna mahkum olmuş de-
mektir.

Bir gerilla ancak bizim yaptığımız gibi, tutsakları Kızıl
Haç'a göndermek için cephenin bazı bölümlerinde, o da
yalnızca bir ya da iki gün için, ateş kesmeye razı olabilir.
Gerillanın başka hiçbir biçimde ateş kesmeye yanaşmaması
bir ilkedir. Adamları kamp rahatlığına alıştırmak, güçlerin
moralini bozmak ve onları güçsüzleştirmek demektir. 

... Venezuella Komünist Partisi'nin liderleri bir «demokratik
barış»tan söz etmeye başladılar. Pekçok kişi soruyor: ...
«Nedir bu demokratik barış"

Onlar da bizi kullanıla kullanıla dibi çıkmış, amma velakin
süslenip püslenmiş eski bir taktik bozuntusunun teorisiyle
karşıladılar: «Asla savaşı bırakmak değil. Yalnızca bir
dümen.» (PKK'lilerin "taktik heval taktik" sözlerini hatırladınız
mı? Altun da şimdi öyle diyor ya...-bn)

Hayır! Hayır!... Elbet biz de bunu eli ayağı düzgün bir
görüş olarak bulmadık... Barıştan söz etmek, ancak savaş
kazanmış bir devrimci hareketin hakkıydı.

... Bunun olanak kazanması için, ilk önce istibdat ve sö-
mürünün bozguna uğratılması gereklidir.

Ama savaşın yenilgiye yüz tuttuğu anda barıştan sözetmek,
barış adına bozguna boyun eğmek demektir. (Devrim için
Savaşmayana Komünist Denmez, Syf 35-36).

KÜÇÜK BİR TOPRAK PARÇASINDA
11 TANE ÜS DEMEK, ABD’NİN  SEZDİR-
MEDEN, YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİ TOP-
RAKLARA YERLEŞMESİ DEMEK. FİZİ-
KEN ÜSLERİYLE KENDİSİNE AİT OLMA-
YAN TOPRAKLARA YERLEŞEN ABD,
İDEOLOJİK OLARAK DÜŞMAN OLDUK-
LARININ BEYNİNE DOST DİYE YERLE-
ŞEN ABD, SİYASİ OLARAK HEM ÜSLE-
RİYLE İŞGAL EDİP, HEM DE BU ÜSLERİN
BEKÇİLİĞİNİ İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLA-
RIN İNSANLARINA YAPTIRTAN ABD...

ABD’NİN DÜNDEN BUGÜNE AMAÇ-
LARINDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK.

ABD’NİN İŞGALCİLİĞİNDE DEĞİŞEN
BİR ŞEY YOK.

BİNLERCE ASKER VE ASKERİ  TEÇ-
HİZATLA İŞGAL EDİP HALKLARIN TEP-
KİSİNİ ÇEKMEK YERİNE, KÜÇÜK ÜSLER
KURARAK YARDIM EDİYOR GÖRÜNTÜ-
SÜYLE DÜNYAYI PARSEL PARSEL ZİM-
METİNE GEÇİRİYOR SADECE. BU OYU-
NUN PİYONU DA PKK-YPG, BU İŞGAL
ÜSLERİNİN, HALKLARA ÖLÜM TAŞIYAN
ÜSLERİN BEKÇİSİ DE PKK-YPG.

ABD YIKARAK GİREMEZSE BACA-
DAN, BACADAN GİREMEZSE PENCERE-
DEN GİRDİ BUGÜNE DEK. ARTIK ÖN
KAPIDAN GİRİYOR. ÇÜNKÜ ONA KAPI-
LARI ARDINA KADAR AÇAN İŞBİRLİK-
ÇİLERİ VAR ARTIK. 

ROJOVA ÖZGÜR DEĞİL, ROJAVA ABD
İŞGALİNDE. ROJAVA KENDİ SAHİBİNİN
GÖNÜLLÜ İŞBİRLİĞİYLE TUTSAK 11 YE-
RİNDEN... 11 YERİNDEN ZİNCİRLERLE
ABD EMPERYALİZMİNE BAĞLANMIŞ
BİR TUTSAK...



RIZA ALTUN'UN
MEŞRULAŞTIRMAYA

ÇALIŞTIĞI AMERİKA...
ve SORULAR: 

- Dünya nüfusunun sadece
% 6'sına sahip, 

FAKAT: 

Dünyanın toplam gelirlerinin
% 50'sine EL KOYUYOR.
YANİ DÜNYAYI SÖMÜRÜ-
YOR. 

- 2016 yılı itibariyle dünyada
silahlanmaya harcanan para 900
milyar dolar; bunun 596 milyar
doları Amerika'ya ait.

ACABA, Amerika'nın bu ka-
dar silah harcaması yapmasının
nedenleri arasında, "Rakka'yı
özgürleştirmek, Rojava devri-
mini güvenceye almak" da var
mı? 

- Dünya ülkelerinin;

. 157'sinde Amerikan asker-
leri var

. 63 ülkede Amerikan üssü
ve askerleri var

- 11 Eylül'den sonra 7 ülkede
13 yeni Amerikan üssü daha
açtı ve,

- Son olarak Suriye'nin PKK
DENETİMİNDEKİ Rojava böl-
gesinde açılan 10 yeni üs bunlara
eklendi. 

ACABA... Bu üsler, halkları
özgürleştirmek için mi?

ACABA... Amerika bu üsleri,
hep, "sosyalistlerin devrim yap-
tığı yerlerde mi" kuruyor? 

- Amerikan Savunma Ba-
kanlığı’nın  raporuna göre, dün-
yanın 130'a yakın ülkesinde 702
tane Amerikan askeri varlığı ya
da üssü bulunmaktadır.

- En fazla askeri harcama
yapan 25 ülkenin bütçesi
ABD'nin askeri harcamalar büt-
çesine eşittir.

ACABA... Bu askeri harca-
malar "dünya barışı" için mi?
Ya da Rıza Altun'un dediği gibi,
zavallı ABD için "tercih değil
zorunluluk" mu?

Yürüyüş
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NURİYE
GÜLMEN:
“Ben Eskişehir

OGÜ’de araştırma
görevlisiyim. Öğre-
tim üyelerinin an-
garya işlerini kabul
etmedim!”

“Mesai saatleri
dışında katıldığım
eylemlerden dolayı
soruşturma geçir-
dim. Ali İsmail
Korkmaz’ın duruş-
malarına katıldığım
için soruşturma
geçirdim. Sen-
dikamın çağ-
rılarına katıl-
dığım için so-
ruşturma ge-
çirdim”

“Çok kap-
samlı bir sa-
vunma hazır-
ladım. Ancak
önce Nuriye
Gülmen kimdir,
neden açlık grevine
başladı bunu anlatmak
istiyorum. Bugün 254.
gün.”

“38 gün boyunca
Ali İsmail uyanacak
diye bekleyen Emel
Annenin gözyaşlarına
şahidim. Ben her fır-
satta o uyanacak diye
oraya gittim.”

“Ben 9 Kasım’da o
eyleme başladım. Ken-
di savunma yeteneğim
ve direncim boyun eğmez!
AKP iktidarı beni işimden
atamaz! Ben ondan hesap
soruyorum. Sadece işimi
geri istiyorum. Hesap so-
ruyorum”

“Açlık grevimiz ve di-

renişimiz AKP’nin
KHK’larının meşruluğu-
nu ortadan kaldırdı! Hak-
sız yere insanlar, hiçbir
gerekçe gösterilmeden iş-
lerinden atılıyor. Bu, bu
kadar kolay değil! Biz
bunun, bu kadar kolay
olmadığını anlattık!”

“OHAL vardı, kimse
bir şey yapmaya cesaret
edemiyordu! Biz vardık,
halk bunun farkında!”

“Hesap soruyorum,
sadece işimi geri isti-

yorum.”

Bizim avuka-
tımız oldukları
için duruşmamız-
dan iki gün önce
savunmasız bıra-
kılmamız için tu-
tuklandılar. Son
olarak Selçuk
Kozağaçlı’yı da
t u t u k l a d ı l a r .
AİHM sürecini

yöneten avukatımız-
dı. Bizi yine savunmasız
bırakmak için tutukladı-
lar.

Semih : 

“Tutuklu kalsak da, ev
hapsinde olsak da, ekme-
ğimiz için açlık grevin-
deyiz! İktidar ne yapıyor
avukatlarımızı tutuklu-
yor!” 

Semih;

“Eylemimize siyasi di-
yorlar. Siyasi değil ekmek

eylemi, işimizi geri istiyoruz
eylemi! Biz de ekmeğimizin
peşinden koştuğumuz için ik-
tidar bize siyasi davranıyor
diyor! Ekmeğimizi alıyorlar,
muktedirlerin kendisi! Yaşa-
mak için ekmeğimizi istiyo-
ruz!

“Saldırılar halka karşı ne kadar yoğun olursa, siz de o kadar
açlık grevi göreceksiniz. Bizim açlık grevi Dünya çapında görüldü.
Faşizmin arttığı oranda halk açlık grevi yapmaya devam edecektir” 

Hiç yalnız kalmadık, böyle
sahiplenildi bu direniş. Bu direniş

bizim halkımıza sözümüz!
“Saldırılar halka karşı ne kadar yoğun olursa, siz de
o kadar açlık grevi göreceksiniz. Bizim açlık grevimiz
dünya çapında görüldü. Faşizmin arttığı oranda halk

açlık grevi yapmaya devam edecektir.”
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��Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu
korkuyor; Çünkü tarihsel olarak haksız
ve yenilecek olduğunu biliyor.  Halka
ait ne varsa korkutuyor onları. Korku-
larını yasalaştırıyorlar. Çünkü düzen-
lerinin ne kadar çürük olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu kadar çok korkup, bu kadar çok yasak
koyanlar, raftaki kitaptan dahi korkuyor. Kitaptaki gerçekten korkuyor. Gerçekteki güçten korkuyor.
Korkun. Kitaplarımızı, direnişlerimizi, türkülerimizi yasaklasanız da, saklasanız da, yaksanız da, HAKLIYIZ
ve KAZANACAĞIZ! Tarihin hükmünü ve akışını değiştiremezsiniz.

�Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu korkuyor; Çünkü ağzı çok büyük konuşarak ciğerinin beş para
etmezliğini gizleyen her faşist gibi bizi tanıyor, tarihimizi biliyor. Halka açtıkları savaşta gücün silahlarda
değil ideolojilerde olduğunu biliyor. Çok katlettiler. Katletmekle kendi işbirlikçi, İMF’ci, vatan haini
düşüncelerini kabul ettiremediler.  Direnme hakkını ve de düşüncelerimizi yok edemediler. Yüzlercemizi
katlettiler, hapishanelerde İsmetleri en alçak işkencelerle katlettiler. Kolumuzu bacağımızı kırıp sulara
gömdüler! 6 kadınımızı diri diri yaktılar. Denemedikleri yöntem kalmadı üzerimizde. PEKİ SONUÇ! TEK
KİŞİ KALSAK BİLE DİKİLECEĞİZ KARŞINA. KÜLLERİMİZDEN DOĞUP DİKİLECEĞİZ    

�Biz diyoruz ki;Süleyman Soylu korkuyor; Çünkü halk, sonsuza kadar yalanlarla aldatılamaz,
yönetilemez biliyor. Oligarşinin temsilcileri faşizmden başka hiçbir biçimde yönetemez. Öylesine pamuk
ipliğine bağlı ayakta duruyor ki, en küçük bir sansıntıda yerlebir olacağından korkuyor. Çözüm bulamıyor,
çözümsüz kaldıkça daha fazla baskı, daha fazla işkence ve soyguna yöneliyor. Artan baskı ve saldırılar
korkusunu dindiremiyor. Biliyor ki, baskıyla, terörle ancak bir yere kadar susturabilirler. 

�Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu korkuyor; Çünkü halka karşı her gün, her dakika bir suç işliyor.
Halkın adaletinin onu er ya da geç bir yerde bulacağını biliyor, bunun için çocuklarının ardına sığınıyor.
Gayrı meşru olduklarının bilinciyle korkuyor, işledikleri suçların büyüklüğünü bildikleri için korkuyor.
Korkuları, “ hesap günü” nün gelip çatmasından. Korkuyor, “korku eşiğinin” aşılmasından. Korkularını,
halkı korkutarak unutmaya çalışıyor

�Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu korkuyor; Çünkü gençliğimiz onun sonu olacak biliyor...  Politik
gençlikten korkuyor, apolitik, susan, halkı için mücadele etmeyen, bir gençlik istiyor AKP iktidarı.
Gençlik sürü olacak, onlar çoban. Böyle bir ülke, böyle bir gençlik istiyorlar. Soylu ve bu katil iktidar,
ülkesini, halkını, geleceğini sahiplenen gençlikten korkuyor. Gençlik sorunlarına sahip çıkıp mücadele
edecek. Dünya ve ülke sorunlarına, zulme, sömürüye sessiz kalmayacak!  Çünkü gençlik, geleceğini, bu
kokuşmuş düzeni demokrasi diye yutturmaya çalışanlara, koltuk düşkünlerine, vatan hainlerine bırakmayacak.
Ve kazanan, gençliği susturmak isteyenler değil; bağımsızlık, demokrasi şiarını haykıran gençlik olacak.

�Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu korkuyor; Çünkü o bir halk düşmanı. Halka düşman emperyalizme
dost, emperyalistlerin kulu bu iktidar, adalet ve hukuk adına ülkede ne varsa yok etmek istiyor. Katlediyor,
işkence yapıyor ve sakat bırakıyor. Devrimciler, ülkemizin Amerikan üssü olmasını istemiyor, topraklarının
aşağılık pazarlıklarla satılmasını istemiyor. Devrimciler halkımıza, ülkemizin nasıl bir sömürge ülke
olduğunu, katil AKP iktidarının ve işbirlikçilerinin ABD’ye sattıkları bu topraklarının, bu ülkenin gerçek
sahiplerinin kendisi  olduğunu anlatıyor, kendine ait olanı geri alması için örgütlüyor.. Saldırılar, işkenceler,
gözaltılar ve her türlü engelleme girişimleri bu yüzdendir. Biliyorlar ki, halkın karar vermesi, onların
sonudur. Tüm korkuları bir gün halkın isyanının bu sömürü ve zulüm düzenlerini yerle bir etmesidir.

�Biz diyoruz ki; Süleyman Soylu korkuyor, çünkü bugün içişlerine baktığı AKP'nin onu ne zaman
kapı önüne koyacağını bilmiyor... AKP'nin kendisiyle işi bittiğinde, bir kenara fırlatıp atacağını biliyor
Soylu. AKP'nin onu sonsuza dek korumayacağını biliyor. İşte o zaman korumasız, korunaksız halkın
adaletiyle çırçıplak karşılaşacağı gün olacağını biliyor Katil Soylu... Çok korkuyor. Korkmakta haklı ve bu
korkusu devam edecek.  Çünkü halk unutmaz. Zalimden ettiği zulmün hesabını bir gün sorar. Aç
bıraktıkları, zulmettikleri halka karşı ve onlardan korkuyorlar. “Korkunun ecele faydası yok”! Elbette
halklar, yaşadıkları zulmün ve sömürünün hesabını sorma hakkını kullanacaklar. 

SÜLEYMAN SOYLU KORKUYOR, ÇÜNKÜ
"ÖLÜM VURDU DAMGASINI ALINLARINA:

-ÇÜRÜYEN DİŞ, DÖKÜLEN ET-,
BİR DAHA GELMEMEK ÜZERE

YIKILIP GİDECEKLER"

Biz diyoruz ki;�
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Berkin Elvan 16 Haziran 2013  ta-
rihinde vuruldu. Vurulmasından bu
yana tam olarak 1624 gün , 4,5 yıl
geçti. İktidarın sınıf kini ve öfkesi,
mahkemelerin bağımsız ve tarafsız
davranamamaları nedeniyle katili yar-
gılanmıyor. 3. duruşma da geride kaldı.
Davanın açılmasından bu yana yaklaşık
bir yıl geçti. Ve soruşturma aşamasında
yaşananların benzeri, dava aşamasında
da görülmektedir.  Yaklaşık bir yıl
geçmesine rağmen önemli bir gelişme
sağlanamadı.

Soruşturma aşamasında da avukat-
ların yaptığı başvurular ve ısrar olma-
saydı soruşturma dosyası hiç bir şekilde
ilerleyemeyecekti. Yargılama aşaması
da ilerlemiyor. İlerlemiyor çünkü da-
vanın bir tarafı AKP iktidarının düşman
gördüğü kişiler. Böyle olunca fiili
olarak onların dava açma, açılmış da-
valara etkili yargılama yapma hakları
yok. Böyle davalarda, delillere ulaşıl-
maz, sanıklar korunur, sonuç alıcı araş-
tırmalar yapılmaz. Davanın 3. duruş-
ması olmasına rağmen hala mahkemeye
cevap vermeyen kamu kurumu var.
Mahkeme ise cevap vermeyen kurumlar
hakkında caydırıcı bir karar almıyor.
Bu durum yargılamanın işlevsiz olması
demektir. 

Mahkeme İşlevsiz Olunca
Gelen Cevaplar da
Ciddiyetsiz, Etkisiz Oluyor

Berkin’i vuran polisin görüntüleri
açık olmasına rağmen, bilindiği gibi
İstanbul Emniyeti kendi katilini giz-
ledi. Kimliğini açıklamadı, görüntü-
lerdeki kişilerin kimliğini tespit ede-
mediği yalanını söylemişlerdi. Mah-
kemede dosya içerisinde bulunan
görüntülerin iyileştirilmesi ve temiz-
lenmesi için görüntüleri, TRT ve
TÜBİTAK kurumuna gönderdi. 

Görüntüleri inceleyen TRT, verdiği
cevapta “görüntülerin iyileştirilmesi
ve netleştirilmesi kurumumuzun tek-
nolojik alt yapısının yayına yönelik
olarak oluşturulmuş olması nedeniyle
istenen incelemelere uygun olmaması
ve anılan dosya ile gönderilen bilgi ve
belgeleri inceleyecek nitelikte uzman
bilirkişi bulunmadığından talebinize
konu hakkında her hangi bir işlem ya-
pılmamıştır “ demiştir. TRT’nin eski
filmlerin temizlenmesinde ve netleşti-
rilmesinde yeterli teknik imkana sahip
olduğu bilinmesine rağmen bu cevabı
vermesi inandırıcı değildir. 

Dosya içerisindeki TOMA görün-
tülerini inceleyen TÜBİTAK ise gö-
rüntülerde ‘Sis-Pus Giderme Filtresi,
Görüntü Keskinleştirme Filtresi, Gö-
rüntü Parlaklık Karşıtlık Düzenleme
Sonuçları ve Düşük Işık İyileştirme
Filtre’ tekniklerini uyguladığını belirtti.
Dosyada ‘Görüntü Parlaklık Karşıtlık
Düzenleme’ uygulamasıyla ilgili 1005
video karesinin bulunduğunu belirterek
“Sayı çok fazla olduğundan ve çalış-
manın da manuel olarak yapılması ge-
rektiğinden, 1005 adet video karesinin
tümüne uygulanamamış, sadece bir
örnek üzerinde çalışma yapılabilmiştir.
İhtiyaç duyulması halinde belirlenen
kareler üzerinde filtreleme yapılacaktır”
demiştir. Yine istenen sonucu vermemiş,
mahkemeyi oyalamıştır. Mahkemenin
hangi görüntüyü istediği, ne için TOMA
görüntülerini gönderdiğini dünya alem
biliyor, TÜBİTAK beş dakikalık gö-
rüntüler üzerinde iyileştirme yapılabi-
lecekken bundan sakınmışlardır. 

TÜBİTAK yaptığı inceleme ile
sadece eldeki görüntüleri ne kadar
temizleyebileceğini, görüntüleri hangi
aşamaya kadar iyileştirebileceğini
göstermiştir. 

Oysa yapılması gereken görün-

tülerin iyileşti-
rilmesi ve dos-
ya içerisinde sa-
nığın fotoğra-
fıyla karşılaştır-
ma yapılmak
suretiyle kimli-
ğin belirlenme-
sidir. Sonuç,
önemli görüntüler üzerinde iyileştirme
yok, kimlik tespiti yok. 

TRT, TÜBİTAK, Emniyet Müdür-
lüğü birimleri, Adliye, kalemleri hepsi
birlikte işlem yapıyor gibi görünüp
aslında hiçbir işlem yapmamaktadırlar. 

Bu dava devletin bütün kurumlarının
ortak işbirliği ile sürüncemede bıra-
kılmaya çalışılan bir davadır. Çünkü
biliniyor, bu dava hak, özgürlük  ve
adalet mücadelesi davasıdır. Kişisel
bir dava değil, siyasal bir davadır.
Karşı tarafta Fatih Dalgalı görünü-
münde, devlet mekanizması bulun-
maktadır. Berkin Elvan’ın ailesi ise
evinde, sokak ortasında, karakolda kat-
ledilen, işkence gören milyonları temsil
ediyor. Katliama ve işkenceye karşı
olanlar ile düşman tarafta gördüğü ke-
simin ölümünü meşru görenlerin davası. 

Bu tür davalarda yargı hep aynı
şekilde davranıyor. Bir kaç dosyayı
örnek vermek istiyoruz : 

İşkence davası

13 Temmuz 2017 tarihinde Turan
Yılmaz isimli bir kişi, adli bir olayla
ilgili olarak şikayetçi olmak için gittiği
Kasımpaşa Polis Merkez Amirliği’nde
maruz kaldığı işkence nedeniyle beyin
kanaması geçirdi. 11 Kasım 2017 ta-
rihinde basında yer alan haberlerden,
Turan Yılmaz’ın yaralanmasıyla ilgili
olarak polis memuru Mustafa Altungök
hakkında “kasten yaralama“ iddiasıyla
Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıl-

TTÜM DEVLET ORGANİZE OLMUŞ KATİLİ KORUSA DA , AİLESİ, AVUKATLARI, HALKI
BERKİN İÇİN ADALET İSTEMEYE DEVAM EDİYOR, EDECEK!

ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAK!

Berkin’in Katilleri Düzenin Hukuku ve Adaletiyle Korunsa da,
Halkın Adaletinden Kaçamayacaktır

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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dı, mahkeme sanık hakkında beraat ka-
rarı verdi.  

Hakkari’de Yargılanan 

Polis Memuru

8 Ekim 2016 tarihinde Hakkari’nin
Yüksekova ilçesinde Kobra tipi bir zırhlı
araçtan açılan ateş sonucu Serhat Buldan,
Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın
Tümen isimli 4 kişi öldürüldü  2 kişi de
yaralandı.  Polis memuru İlyas Mekikli
hakkında Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davada sanık  ‘taksirle
adam öldürme’ suçundan yargılanıyor.
Tutuklu sanık duruşmaya tabiki SEGBİS
aracılığıyla katılmış. Zırhlı araca ilişkin
bilirkişi raporu istenen ASELSAN ve
TUBİTAK  ise mahkemeye bilirkişilik
yapacak uzmanları olmadığı yönünde
bir yazı göndermişler. Mahkeme sanığı
ilk duruşmada tahliye etmiş. 

Bu dava da Berkin Elvan davasına
ne kadar çok benziyor değil mi? 

Devam edelim. 

Diyarbakır’da ‘İşkence Yapmak’
Suçuyla Yargılanan Polis Memurları

Meshut Eşen 3 Nisan 2013 tarihinde
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kav-
gaya müdahale eden polisleri cep tele-
fonuyla çektiği gerekçesiyle gözaltına
alınmış ve işkenceye maruz kalmıştı.
Kardeşinin gözaltına alınması üzerine
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Mer-
van Eşen’e de polis tarafından işkence
yapıldı. Maruz kaldığı işkence ile ilgili
olarak konuşan Meshut Eşen : “Polis
kafama basıp adeta zıplıyordu. Arka-
daşına ‘Hele bir bak alnında ayakkabı
numaram çıkmış mı?’ diyordu. Beni
kameranın olmadığı bir odaya götürüp
dakikalarca işkence yaptılar.” demişti.
Bu işkence  ile ilgili olarak E. K., H.
A. ve A. T. isimli polis memurları hak-
kında dava açılabildi.  Ancak 3 polis
memuru işkence suçundan değil ‘kasten
yaralama’ suçundan cezalandırılması
istenmektedir.

Bu suçlar sıradan kişiler tarafından
işlenmiş olsaydı, anayasal düzeni ihlal
etme suçu ile cezalandırılırdı ve ömür
boyu hapis cezası verirlerdi. 

İstanbul’da Zırhlı Aracın Ezdiği
Çocuk

Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Ok-
meydanı’nda akrep tipi zırhlı bir polis
aracı Raşid Oso (8) isimli Suriyeli bir
çocuğa çarptı ve çarpma sonucu çocuk
yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi zırhlı
araçtan inen polisler tarafından araca
konuldu. Olay yerine daha sonra gelen
polislerin olaya ilişkin zabıt tutulmasını
isteyenlere “Türk polisi adildir, akrep-
tekiler tutmuştur, gerek yok” yanıtı verdi.
Aynı gün içinde Oso’nun ölümünü pro-
testo etmek için Okmeydanı’nda topla-
nanlara polisin gaz bombası ve plastik
mermiyle müdahale ettiği bildirildi. 2
Ağustos 2017 tarihinde  polis, Raşid
Oso’nun ailesinin yaşadığı eve gelerek
Oso’nun tüm fotoğraflarını ve evdeki
tüm telefonları topladı. 2 Ağustos 2017
tarihinde Feriköy Hasan Zeyneb Ca-
mii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine
aile dışında kimsenin katılmasına izin
verilmedi.

Aynı zırhlı araç Okmeydanı so-
kaklarında dolaşmaya devam ediyor. 

Siirt’te Polis Zırhlı Aracının Çarp-
ması Sonucu Yaşamını Yitiren Çocuk

21 Ekim 2017 tarihinde Siirt’in Çal
mahallesinde Felek Batur (7) isimli bir
çocuk devriye gezen polis zırhlı aracının
çarpması sonucu öldü. Felek, zırhlı
aracın arka lastiği altında ezildi. Felek’in
babası Cemal Batur’un da polislere
tepki göstermesi üzerine olay yerinde
bulunan polisler “Çocuklarınız neden
dışarıya çıkıyor” diye çıkıştı. Polis hak-
kında henüz bir dava açılmış değil. Polis
görevine devam ediyor. 

Alanya’da Sokakta Polis tarafın-
dan Darp Edilen Kadın

4 Ekim 2017 tarihinde Antalya’nın
Alanya ilçesinde bir kadına, biri sivil
2 polis tarafından sokakta işkence ya-
pıldı. Olayla ilgili ortaya çıkan gö-
rüntülerde sivil polis memurunun elin-
deki copla yerde yatan kadına vurduğu
görülmekteydi. 

İşkence gören kadının Kırgızistan
kökenli R.A.(40) adında biri olduğu
öğrenildi.Olayla ilgili görüntüler tvlerde
sıkça yayınlandığı için R.A’yı yer-
deyken tekmeleyen ve ona copla vuran
polis memurunun 5 Ekim 2017 tari-
hinde tutuklandığı söylendi

. 

Urfa’da Katliam

8 Ağustos 2017 tarihinde Urfa Ak-
çakale yolu üzerinde yok kontrolü ya-
pan jandarmanın “Dur” ihtarına uy-
madığı gerekçesiyle bir araca ateş açtı.
Ve araçta bulunan Ahmet Toru yara-
landı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi. Toru’nun araçta bulunan 8 ya-
şındaki kız kardeşi de yaralandı.

Ölüm gerçekleşmesine rağmen pol-
islerin tutuklanmaması, işkence olayı
nedeniyle açılan davaların hiç birisinin
işkence suçu nedeniyle açılmaması,
suç işleyen polislerin tümünün görev-
lerine devam ediyor oluşu, hatta ki-
misinin aynı bölgede görevlerine de-
vam ediyor olması  adil mi? Adil ol-
madığı gibi hukuki bile değil.. 

İnfaz ve katliam devletin yönetme
politikalarından bir tanesidir. 

Yargı makamları ve polis teşkilatı
benzer olaylarda tek bir vücut gibi
hareket ediyorlar. 

Yukarıdaki örnekler yargının bu
davalardaki tutumunu çarpıcı bir bi-
çimde ortaya koymaktadır. 

Berkin Elvan davasına geri dönecek
olursak, bir yandan davanın etkin yürü-
tülmesini engelliyorlar ama öte yandan
davaya sahip çıkmak isteyenlere gözdağı
verip, davayı izlemeye gelenlerin üstü
ince bir biçimde aranıyordu. Davanın
görüldüğü gün, adliyenin çevresi bugüne
kadar görülmemiş yoğunlukta polis ile
kuşatılmıştı. Giriş noktalarının tümünde
gbt kontrolü yapıldı. Sadece Adliye’nin
çevresi değil duruşma salonun bulunduğu
yerde de aynı yoğunlukta polis bulun-
maktaydı. Duruşmaya girmek isteyenlerin
üstü ayrıca arandı. Berkin’in annesi ve
babası da aynı aramaya tabi tutulmak
istendi. Davacı olduğu bir dosyaya şüp-
heli gibi aranmak faşizme özgüdür. Hak
arama özgürlüğünden bahsedebilir miyiz
bizim ülkemizde? Adaletin sağlanacağı
bir yargılamanın gerçekleşeceğini dü-
şünebilir miyiz? Tek amaç, hak arama
mücadelesinden vazgeçirmek, pes ettirip
devletin katletme özgürlüğünü kabul
etmemizi sağlamaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, avukatlar
da, aile de, davayı sahiplenenler de
hak aramaktan, adalet mücadelesi ver-
mekten, katilin cezalandırılmasını talep
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etmekten ve bunun için her türlü mü-
cadele etmekten vazgeçmeyecekler.

Dilek Doğan’ı öldüren katil dışa-
rıda. Berkin Elvan'ın katilleri dışarda.
Diyarbakır'da Newroz'da katledilen
Kemal Korkut’un katili dışarıda.Ok-

meydanı’nda cem evi bahçesinde kat-
ledilen Uğur Kurt'un katili dışarıda.

Berkin davasında, tüm katliam da-
valarında adalet talebimizden vazgeç-
meyeceğiz. Erteleyerek, oyalayarak, ka-
tilleri aklamaya çalışıyorlar. Unutma-

yacağız, katiller hesap vermekten kaça-
mayacaklar. Halkın belleği çok güçlüdür.
Nesiller boyu sırlarını da, hesaplarını
da kuşaktan kuşağa taşır.  Berkin’i vuran
devlettir. Halk bu gerçeği asla unutma-
yacak ve cevabını verecektir. 

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---""Yasalarda yazılana bakılarak eşitliğin olduğunu

söyleyemeyiz. Ya da yasalarda yazılanların birer hak ol-
duğunu söyleyemeyiz. Örneğin bugün burjuva hukukunda
herkesin "seyahat özgürlüğü" var, "eğitim ve sağlık
hakkı" var, "tatil ve dinlenme hakkı" var. Ama bu
hakları kullanabilmek için belli bir maddi gücün olması
gerekir. Yani parası olmayan için bu hakların hiçbir
önemi yoktur. Bunun anlamı, emekçi halkımız bunları
kullanamamaktadır. Tüm bunlar yine burjuvazinin tem-
silcilerine haktır."
I- Sorun: Kapitalist düzende gerçek anlamda hak ve öz-
gürlük yoktur, olamaz. Çünkü kapitalist düzende eğitim
hakkı da, sağlık hakkı da, seyahat özgürlüğü de ancak
parası olan için geçerlidir.
Çözüm: Parası olmayanın haklardan yararlanamadığı,
parası olmayan için özgürlüğün ancak sözde var olduğu
kapitalizmi ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne göndermek
ve bütün bu haklardan gerçekten herkesin yararlanacağı
sosyalist bir dünya kurmaktır.

---""Kapitalist sistemde hukuk sisteminin yaratıcılığını
ve savunuculuğunu burjuvazi yapmıştır. Buradan ba-
kıldığında bile hukuk önünde herkesin eşit olmadığı
anlaşılır. Çünkü burjuvazi kendi çıkarları doğrultusunda
hukuk sistemini yaratmıştır. Çıkarları çatışan sınıfların
ortak olarak benimseyebilecekleri hukuk kuralları ola-
maz."
II- Sorun: Sömürüye dayanan her sistemde, yasalar ve
kurumları, sömürücü egemenlerin çıkarlarına göre belirlenir,
dolayısıyla hukuk ve adalet de buna göre şekillenir. Bütün
sınıflı toplumlarda hukuk egemen sınıfın çıkarlarını korur.
Yani halkın çıkarlarını koruyacak bir hukuk yoktur.
Çözüm: Halkın çıkarlarını koruyacak hukuk ancak
demokratik halk iktidarında ve onun ilerleyen aşaması
sosyalizmde mümkündür. Bunun için öncelikle demokratik
halk iktidarı kurulmalıdır.

---"“Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin

üstündedir. Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
isimli eserinde “Araştırmalarım, devlet biçimleri kadar
hukuki ilişkilerin de ne kendilerinden, ne de iddia
edildiği gibi insan zihninin genel evriminden anlaşıla-
mayacağı, tam tersine, bu ilişkilerin kökenlerinin Hegel’in
18. yüzyıl İngiliz ve Fransız düşünürlerinin örneğine
uyarak ‘sivil toplum’ adı altında topladığı maddi varlık
koşullarında bulundukları... sonucuna ulaştı.” 
Nitekim, Marks bu sonuca ulaştıktan sonra, hukuk
üzerine araştırmalarına devam etmez, çünkü o bir so-
nuçtur, araştırmalarını o sonucu yaratan esas kaynağa,
yani üretim ilişkileri üzerinde yoğunlaştırır. Ve toplumları
böylece çözümler."
III- Sorun: Herhangi bir toplumu, yasalarını değiştirerek
değiştirmek, düzeltmek mümkün değildir. Veya başka bir
şekilde ifade edersek; insanlığın, toplumun gelişimi,
hukukun gelişimiyle sağlanmaz.
Çözüm: Toplumun maddi gerçeğine uygun bir hukuk
sistemi kurulmalıdır. Eğer kurulmazsa ki bu düzende
mümkün değildir o zaman hukuk ve maddi gerçek
hemen birbiriyle çelişmeye başlar. Devrimcinin görevi
de bu çelişkinin üzerine gitmek ve onu açığa çıkarmak-
tır.

---"Faşizm, hukuku kendi yaptığı için, hukuka uygun
olan her şey meşrudur diye savunur. Oysa, hukuka
uygun olan her şey meşru değildir. Sömürü, hukuka uy-
gundur ama meşru değildir. Oligarşinin infazlarının bir
kısmı da kendi hukukuna uygundur ama meşru değildir.
Halkı meydanlarda coplaması da kendi hukukuna uy-
durulmuş olabilir ama bu meşruluğu değildir vb.
Sadece faşizmin olduğu ülkeler açısından değil, burjuva
demokratik hukukun geçerli olduğu ülkeler için de
“hukuk devleti” olmak, haklılık ve meşruluk değildir."
IV- Sorun: Hukuk bir avuç asalağın çıkarlarını korumaya
yarayan bir araç olmaya devam ettiği sürece meşruluğun
ölçütü hukuka uygunluk olamaz. Meşruluk tarihsel ve
siyasal olarak haklılıktır, haklı olanı savunmaktır.
Çözüm: Hukukun bir avuç asalağın çıkarlarını değil
halkın çıkarlarını; baskıyı, sömürüyü değil hakkı koruduğu
tek sistem olan halkın iktidarının kurulması için mücadele
edilmelidir.
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-Bir devrimci düşmana kin duy-
malıdır, düşmana kin duymamak de-
mek halkını yoldaşlarını, şehitlerini,
ve vatanını satmak demektir. Sınıf
kini savaşmaktır, iktidarı istemektir,
düzene ait ne varsa bir tekme vur-
maktır.

-Bir devrimci mücadeleye yüreğini
ve beynini katmak zorundadır. Yü-
reğinin ve beyninin içinde ideolojimiz
olmalı, inancımız olmalı yoldaş sev-
gisi olmalı, düşmana duyulan kin
olmalı.

-Bir devrimcinin sınıf kini varsa
mutlaka düşmana karşı duyduğu in-
tikam duygusu, adalet özlemi,  iktidar
bilinci de vardır. Sınıf kini yoksa
uzlaşmacılık, yozlaşma, değerlerin
yitimi, öfkenin dizginlenmesi vardır.
Yani sonuç olarak düzene dönüş var-
dır.

-Bir devrimci eğer kin duyuyorsa,
bu kin sıradan bir intikam duygusu
olarak kavranılmamalı. Bütünü ile
düzeni yıkmaya yönelik faaliyetlerin

bütününde ortaya çıkmalıdır.
Kuşkusuz bu düzeni bütü-
nüyle yıkmanın belli aşa-

maları vardır ve gerçek bir devrimci
bu aşamalarda bütün kiniyle düşmana
yüklenmelidir. En gaddar, en kahre-
dici tavrı almalıdır.

- Bir devrimci düşmanı yeterince
tanımıyor ve sınıf kini ile hareket
etmiyorsa,uzlaşmaya ve ihanete ka-
pılarını sıkı sıkıya kapatamaz.

-Bir devrimciyi devrimci yapan
onur, adalet, ve namus duygusudur.
Kin ve öfke duygusunu yitirmiş bir
devrimci aslında kişiliğinden çok
şey yitirmiştir.

-Bir devrimcinin yüreği, halkımızı
bu duruma düşürenlere, bu kadar zu-
lüm uygulayanlara karşı sınıfsal bir
kin ve nefretle dolu olmalıdır. Dün-
yanın hangi köşesinde olursa olsun
yaşanan acılar devrimcinin yüreğini
titretir. Yaşanan zulümlere birebir ta-
nık olmasa da, dünyanın hangi kö-
şesinde olursa olsun, bilir ki mazluma
yönelik zulmün üstü kapatılamaz.
Er ya da geç mazlumların ahı dev-
rimcilere, halklara ulaşır.

-Bir devrimci sınıf kinini yitirmiş
ise  umudunu, inancını yitirmiş de-
mektir. Düşman saldırdıkça düşman
katlettikçe kinlenmek yerine uzlaşır,
dik durmak yerine korkularını bü-
yütür.

- Bir devrimcinin sınıf kini hiçbir
zaman ilkel öç alma duygusu değildir.
Temelinde sosyalist bilinç, devrime
inanç, halka karşı duyduğu gerçek
sevgi yatar. İşkencehanede, kuşatma
altında, çatışmada iradeyi çelikleşti-
ren, düşmanı yenilgiye uğratan da
sosyalizm davasına gönülden bağlı
olmaktır, sınıf kinidir.

-Bir devrimci sadece çatışmalarda
ya da katliamlarda yok olmaz. İnan-
dığı, savunduğu değerleri yitiren,
onlara ihanet edenler de yok olurlar,
hiçleşirler. Çünkü devrimcileri yaşama
bağlayan, anlamlı kılan, inançlarıdır.  

-Bir devrimci sınıfsal kimliğini
ve onurunu ancak ve ancak savaşarak
koruyabilir. Düşmanımız kimdir, neyi
hedeflemektedir? Bunlara verilecek
yanıtlar zaferimizi sağlayacak, cü-
retkarlığı kazandıracak, kimliğimizi
bulmamıza yardımcı olacaktır.

Sınıf Kininin Bittiği Yerde
Devrimcilik Biter!

Kavganın onurlu gençliği, Dev-
Genç’in bölgelerde yaptığı açıklama
ve çalışmalardan:

Ankara Dev-Genç: “… Mahalle-
lerimize geldiğinizde siz sadece bir
korkak gibi gelir duvardaki yazılamaları
siler, binamızı talan edersiniz! Bu korku
ve bu baskın 48 yıllık geleneğin ha-
zımsızlığıdır! Dev-Genç, Mahir’dir,
Cevahir’dir, Dayı’dır, Sinan’dır, Sa-
bo’dur… Hamiyet’tir, Berdan’dır, Se-
her’dir! Dev-Genç uzlaşmazlıktır, teslim
olmamaktır! Hesap sormaktır!

Selam Olsun Bernalar’a, Şafaklar’a,
Sılalar’a, Bünyaminler’e! AKP faşizmi
korkmalı ve korkmaya devam etmelidir;
çünkü sonumuza, sonuncumuza kadar
savaşıp korkularınızı büyütmeye devam
edeceğiz! Sonunuzu korktuğunuz Dev-
Genç’liler getirecek!”

Karadeniz Dev-Genç: “…
AKP’nin katil polisleri her zamanki
gibi karşılarında direnen Dev-Genç’lileri
bulmuşlardır. Bir yıl boyunca 9 baskın
yapıldı, bunun bir nedeni var elbet.
Bunun nedeni; faşizmin Dev-Genç kor-
kusudur. Bunun nedeni Şafaklar’ın
korkusudur, Bilgehanlar’ın korkusudur.
Mahallelerimize geldiğinizde siz sadece
bir korkak gibi gelir duvardaki yazıla-
malarını siler, duvarlarımızı yıkarsınız.
500 kişilik aciz sürüsüyle korka korka
bir federasyonu basarsınız.

Dünyanın hiçbir yerinde direnenler
yenilmemiştir, onurlu insanlar yenil-
memiştir! Sonuncumuza kadar sava-
şacağız ve halka karşı işlediğiniz suçları
cezasız bırakmayacağız!”

Ankara: Dev-Genç’liler 21 Ka-
sım’da, Batıkent’te, Dev-Genç’e yönelik

baskılar ve işkenceler ile ilgili çalışma
yaptı. Çalışmada halka, devrimci ha-
reketin direnişini hazmedemeyen
AKP’nin saldırıları anlatıldı. Ayrıca
25 Kasım’da İstanbul’da yapılacak
olan 48. Yıl Şenliği’ne çağrı yapıldı.

Eskişehir: Dev-Genç’liler faşizme
karşı her sokakta, her köşede ve her
duvarda mücadeleyi sürdürüyor, bü-
yütüyor. 20 Kasım’da yapılan çalışmada
Eskişehir’in birçok mahallesinde fa-
şizmin baskılarına, operasyonlarına,
işkencelerine karşı ‘işte buradayız,
alanlardayız’ denildi. Çalışmalarda bir-
çok yere üzerinde “80 Milyon Halkı
Teslim Alamazsınız! Dev-Genç’i Biti-
remezsiniz!” ve halkın sanatçıları Grup
Yorum’un sesini duyurmak için “Grup
Yorum’a Özgürlük!” sloganının yazılı
olduğu pullamalar yapıldı.
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Milis,
silahsız kalmaz

Düşmana karşı savaşmak için silaha
ihtiyacımız var. Peki nasıl silahlanacağız?
Giap’ın aşağıda tamamını aktardığımız
sözlerindeki temel noktalar şunlar: 

- Halk yığınlarına dayanmalı,

- Neyimiz varsa onunla teçhizatlan-
malı,

- Kendimiz imal etmeye çalışmalı,

- Düşmandan ele geçirmeli,

- İlkel silahlar... 

Ho Chi Minh, işgale karşı halka şu
çağrıyı yapmıştı: 

"Erkekler ve kadınlar, yaşlı ve genç,
dini inançlara, politik bağlara ve milli-
yetine bakmaksızın tüm Vietnamlılar
anayurdu korumak için Fransız sömür-
gecilerine karşı savaşmaya kalkmalı-
dırlar! Tüfeği olanlar tüfeği ile, kılıçları
olanlar kılıçları ile, kılıçları olmayanlar
bel, çapa, sopaları ile dövüşeceklerdir."

“İlkel silahlar” diye adlandırılan si-
lahlar, milisin asıl silahlarıdır. Nelerdir

bunlar? Dün kılıçtı,
mızraktı... Bugün sopa,
tüp, ok, sapan, balta,

molotof, havai fişekler... vb. her şeydir.
Bazen tuzak kurmak için kullanılacak
bir tel bile yeter. Milislerin, savaşçıların
geçmiş tecrübelerinde de bu konuda ör-
nek eylemler vardır. Tüpleri silah yapıp
kuşatmaya direnenlerden, taşlarla, sa-
panlarla düşmanı mahalleye sokmamaya
kadar birçok örnek var.  

***

Bu konu neden bu kadar önemli?
Çünkü, gecekondular devrimin olmak
zorundadır. Gecekondular devrimin ol-
madan, devrim olmaz. Bu kadar açık. 

Altı büyük kentin (İstanbul, Ankara,
Adana, İzmir, Bursa, Diyarbakır) nü-
fuslarının % 60’ına yakını gecekondu
semtlerindedir. 

Bu ne demektir? Bütün bu şehir-
lerde, çıkarları devrimde olan sınıf ve
tabakaların % 80-90’ı bu semtlerde otur-
maktadır. 

Mahallelerin bizim olması, devrim

iddiası ve hedefi açısından işte bu kadar
önemlidir. 

Gecekonduların bizim olması da,
milisler olmadan olmaz. Milislerin ör-
gütlenmesi ve savaş araçlarının donanımı,
mahallelerde işte bu nedenle çok temel
bir öneme sahiptir. Bir yayınımızda
daha önce belirtildiği gibi, “Görevimiz
buraları devrim potansiyeli olmaktan
çıkarıp devrimin kaleleri, sığınakları,
gürül gürül akan kadro, savaşçı kay-
nakları, barikat barikat savaşan mevziler
haline dönüştürmektir.”

Milis kelimesi Latince “milit” keli-
mesinden gelir; milit, asker kelimesinin
kökenidir. Milis en basit tanımıyla, si-
lahlanmış halktır. Dolayısıyla silahsız
milis olmaz. Ama, bizim mükemmel,
modern, büyük, çok silah olacak diye
bir yaklaşımımız yoktur. Savaşmak is-
teyen silahını bulur; savaşmak isteyen,
her şeyi silah yapar. Bir şişe benzinder,
yeri gelir havan topundan, üç havai fi-
şekten, makinalılardan etkili siyasi so-
nuçlar yaratır. Son olarak şunu söyleyelim
tabii: Milisin kendisi bir silahtır. 

milis... 
Teçhizatımızın kaynağı nerededir? Teçhizatımızı
sürekli geliştirmek için halk yığınlarına dayanmalı,
neyimiz varsa onunla teçhizatlanmalı, kendimiz
silah imal etmeye çalışmalı, düşmana bozgun
vererek ondan silah ele geçirmeli, ve eğer koşullar izin
veriyorsa kardeş ülkelerden yardım almalıyız... ilkel malzemeyi
en iyi bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmek zorundadırlar.
Halk milisleri derece derece ve parça parça modern ve kısmen
modern silahlarla teçhizatlanırken ilkel silahlara öncelik
verdiler. Ülkemizdeki savaş açıkça gösteriyorki düşmanın imha
edilmesinde modern silahların çok önemi yanında ilkel silah ve
araçlar çok etkili ve tüm halkın saldırıya karşı direnişte yer
almalarını sağlayıcı olmuştur.”
(Vo Nguyen Giap, Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı s. 54-55)

Şahanlar,
şehitlerimizin

size diyecekleri var:
Kazım Gülbağ:
“Damarlarıma güç
doluyor... İsteyen insan
yenilmiyor. Devrimci
iradeyle donanan insan,
asla yenilmiyor.”

Şehidimizden
Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Gecekondular, adaletsizliğe karşı
hakkımızı almamızdır. 

Gecekondular, yoksulların gök-
delenlere karşı “biz de varız, biz
halkız” haykırışıdır. 

Gökdelenler ve gecekondular, ha-
yatın her alanındaki saflaşma ve ay-
rışmanın en açık göstergelerinden
biridir. 

Burjuvazi ve orta burjuvazi, bugün
tamamen belli bölgelerde kendileri
için yaptıkları sitelerde, villa-semt-
lerde, “yüksek güvenlik” donanımlı
yerlerde oturuyorlar. Halk büyük şe-
hirlerde belli yerlere giremez bile. 

Bu ayrışmanın dikalasıdır. 

Yıkımlara karşı direnmek, hak-
kımız için direnmektir. Adalet için
direnmektir. Kondumuzu koruduğu-
muzda adalet sağlanmış mı oluyor?
Elbette hayır. Yoksullarla zenginler
arasında konut imkanları açısından
dağlar kadar fark yine olmaya devam
edecektir. Bu farkı ancak devrim or-
tadan kaldırır. 

Devrimci İktidar Ne Diyor?
Bugüne kadar dünyada, Devrimci

Halk İktidarları dışında, hiçbir ülkede

konut bakımından eşitlik olma-
mıştır. 

Devrimci Halk İktidarı, ülkemizde
de ilk başta, gecekondu mahallelerini,
yerinde ıslahla gecekondu olmaktan
çıkartacaktır. 

Halk İktidarı’nın programını ifade
eden “Halk Anayasası Taslağı” bunu
net olarak ortaya koymuştur: 

“Tüm halkın sağlıklı konut sahibi
olma hakkı vardır. Devlet bu hakkı
karşılamak için tüm gücünü seferber
eder.

Gecekondu bölgelerindeki evlerin
sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi;
gecekondu semtlerinin yol, su, elektrik,
sağlık kurumu gibi altyapı eksiklik-
lerinin tamamlanması; ıslah edilemez
durumdaki gecekondular yerine toplu
konutlar inşa edilmesi halk iktidarının
öncelikleri arasındadır.”

Düzen Ne Yapıyor?
Konut sorununun olmaması için,

yılda “her bin kişiye 8-10 konut ya-
pılması” gerekiyor; ülkemizde ise bu
oran bin kişiye 2-4 konut şeklindedir. 

Dolayısıyla ortaya konut açığı çı-
kıyor. Ne kadar konut açığı olduğu
da pek belli değil, ama tahmini rakam,
ülkemizde 2-3 milyon konut açığı

olduğu belirtiliyor. 

Ülkemizin son dört beş yıl içinde
iki milyonu aşkın göçmen aldığı da
düşünülürse, bu açığın iyice arttığı
kesindir. 

Konut sorunundaki yetersizlik,
hem göçler, hem nüfus artışı sonu-
cunda giderek büyüyor. 

Türkiye Anayasası’nın 57. mad-
desi, “Devlet konut ihtiyacını kar-
şılayacak tedbirleri alır” diyor. 

Ama durum ortada: Devlet tedbir
ALMIYOR. Halkın konut ihtiyacını
karşılamıyor. 

Anayasanın bir başka maddesinde,
23. maddesinde de şu belirtiliyor:
“Herkes yerleşme hakkına sahip-
tir.”

Devlet, halkın bu hakkını kullan-
masını sağlamayınca, halk yerleşme
hakkını kendisi kullanıyor. O zaman
da devlet saldırıyor. 

Sonuç olarak: Bu durumda yok-
sul halk olarak, konut hakkımızı di-
renerek aldık ve direnerek koruyoruz.
İktidarı, belediyeler, inşaat tekelleri
kondularımız etrafında akbabalar gibi
dolaşırken, direnmeye, kondularımızı
dişe diş savunmaya her zaman hazır
olmalıyız. 

Konduların Varlığı
Adaletsizliktir!

Halk Anayasası Taslağı, Madde 36’dan: 

e-) Yerine yenisi yapılmadıkça halkın
oturduğu hiçbir ev yıkılamaz.

f-) Hiçkimse ihtiyaç fazlası evi boş
tutamaz. Bir yıl oturulmayan evlerin

halk tarafından kullanılması
hakkı doğar.

KONUT Sorununda ÇÖZÜMLER

Gecekondular, dünyanın birçok
ülkesinde var. Adları farklı.

Yoksullukları bir, 
adaletsizlikleri bir: 

Türkiye’de gecekondu, Meksika’da
jakale, Panama’da racho, Brezilya’da

favela, Arjantin’de macamba, Tunus’ta
gourbaville, Cezayir’de casbah, Fas’ta

bidonville, Hindistan’da bustee…

BİLGİ: Dünyada Gecekondular

Yürüyüş

26 Kasım
2017

Sayı: 42

HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE BİZ OLACAĞIZ!22



Oligarşinin partilerinin “oy deposu”
olarak baktığı mahalleleri, biz, halkın
direniş ve örgütlenme mevzilerine
dönüştürmeliyiz. 

Mahallelerdeki örgtülenmeye, sa-
dece direniş açısından bakamayız.
Halkın örgütlendiği ve kendi iktidarına
hazırlandığı yerler olarak düşünmeli-
yiz. Devrim buralarda örgütlenecek
ve mayalanacak. 

Halk Meclisleri, halkı örgütlü bir
güç haline dönüştürmeyi, halka kendi
kendisini yönetebileceğini göstermeyi,
ancak bir şekilde başarabilir: Halkın
kendi sorunları temelindeki bir mü-
cadele ve örgütlenme ile. 

Gecekondu mahallelerindeki geçmiş
tecrübelerimiz bize bunun böyle oldu-
ğunu gösteriyor. Mesela Küçükarmut-
lu’nun tarihini anlatan kitaptaki şu
satırlar bugün de bize yol göstericidir:

“Kurulu bulunan mahallelerdeki
sorunların çözümünün yanı sıra, devlet
arazisine el konularak, plan-proje da-
hilinde yeni mahalleler oluşturuldu.
Halk Komiteleri kurularak bu çalış-
malar örgütlendi.

... Bizzat halkın tuttuğu silahlı nö-
betlerle, mahallelerin güvenliği sağ-
landı. Rant sağlamak isteyen mafya-
cılara, belediyelere karşı mücadele

edildi.

“- Gecekondu mahallelerinde su
borularının döşenmesinde, su depo-
larının yapımında, akmayan sular için
yapılan yürüyüşlerde, 

- açıktan akan lağım sularının ku-
rutulmasında, kanalizasyon şebekesinin
döşenmesinde, 

- Elektrik direği dikiminde, 

- Sağlık odaları kurulmasında, 

- Kooperatifler kurularak tüketim
maddelerinin ucuza temin edilmesinde, 

- Yolları kaplayan çamurların ku-
rutulması” için mücadele edildi. 

“Yerel seçimlere katılarak, halkın
içinden çıkan ve halkın seçtiği muhtar
adayları aday gösterildi. Seçimlerin
kazanıldığı yerlerde, devrimci muh-
tarların etrafında birleşerek örgütlü
hareket edildi.

... Fuhuşa ve kumara karşı müca-
dele edildi. 

Mahallelerdeki faşist işgallerin kı-
rılması ve halkın can güvenliğinin sağ-
lanması için kitlesel eylemler örgütlendi,
Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri (FTKSME) aracılığıyla faşistler
sindirildi. Faşist saldırılara karşı, halk
bizzat nöbet tuttu, faşistlere ev vermedi,
faşistlerin faaliyetlerini deşifre etti, 

- Devrimcileri barındırdı, 

- Halkın devimci mücadeleye ka-
nalize olması için her türlü politik
çalışma yapıldı.” (Küçükarmutlu, 18-
20)

Çok sınırlı bir bölümünü aktardı-
ğımız bu tarih içinde bile çok zengin
bir pratik var. 

Bu pratik içinde halkın sorunları
etrafında örgütlenilmesi, mücadele
edilmesi, en temel yandır. Burjuva
partileri de “oy istemek” için geldik-
lerinde, şu veya bu sorunun çözüm
vaadiyle gelirler. 

Seçim biter vaatler  unutulur. Halk
Meclislerinin bu noktadaki farkı ise,
bu mücadeleyi bizzat örgütleyecek
olmasıdır.

Her Halk Meclisi bu nedenle, ma-
hallesindeki bir veya iki sorun  üze-
rinde yoğunlaşarak o temelde bir mü-
cadele geliştirmeyi ve sonuç almayı
hedeflemelidir. Yozlaşma sorunundan
deprem sorununa kadar, işsizleri, yaş-
lıları sahiplenmeden ulaşım sorunlarına
kadar her sorun olabilir. Burada önemli
olan onlardan birini, ikisini netleştirip
ona yoğunlaşabilmektir. Ancak böyle
bir yoğunlaşmayla sonuç alabilir ve
halkta bir güven yaratabiliriz. 

Gecekonduların
Tarihinden Öğreniyoruz

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK
KÜÇÜKARMUTLU

Boran Yayınevi tarafından yayınlanan 251 sayfalık Küçükarmutlu
kitabı, bir gecekondu mahallesinin tüm saldırılara rağmen varoluş
öyküsüdür. Fakat Küçükarmutlu kitabı, sadece bir semtin değil, yer
yer 1990’lar ve 2000’ler Türkiyesi’nin de bir özetidir. 

Orası, kitabın girişinde de belirtildiği gibi “bir direniş mahallesi”dir;
şehitleriyle, meclisiyle, direniş evleriyle, şenlikleriyle, halk
bahçesiyle... büyük bir zenginlik barındıdran bir mahalledir.  

Meclislerde Okuyabileceğimiz Kitaplar Bir Söz:
İmam Hüseyin, 

yanında başkasının
dedikodusunu

(gıybetini) eden bir
adama şöyle dedi:
“Ey adam! Gıybet

etmekten sakın. Çünkü
gıybet, cehennem

köpeklerinin katığıdır.
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Mahallelerimiz bizim. Mahallenin
duvarları, sokakları bizim. Her kapı
bizim kapımız. Her köşe başı bizim
yerimiz. Her taraf bizim. 

Bizim olduğumuzun görünür ifa-
desi ise, duvarları dolduran yazıla-
malarımız, duvarlara, trafolara, ca-
mekanlara asılan afişlerimiz, her kapı
altından eve sızıp devrimin ışığını
taşıyan bildirilerimiz, mahallenin her
bir köşesinde her an karşımıza çıka-
bilecek pankartlarımızdır.

Faşizmin saldırıları altında, ma-
hallelerimiz yine her zamanki gibi,
bildirilerimiz, pankartlarımız, afiş-
lerimiz, yazılamalarımızla donanmalı.
Faşizm, mahallelerimizi, yoksul hal-
kımızı teslim alamayacağını görme-
li.

Mahalleler BİZİM Olmalı
Biz yaşadığımız yerin sahibiyiz.

Bütün bunları yapmak için, yani ya-
zılamalar, pankartlar, bildiriler, afişler
için, her defasında geniş organizas-
yonlar yapmamız gerekmez. Bazen
iki kişi bir araya gelip yapabiliriz,
hatta tek başımıza da... Mahallelerdeki

her Cepheli, kimse kendisine böyle
bir görev vermese de bir duvara bir
yazı yazabilir, birkaç bildiriyi götürüp
birkaç kapının altından atabilir. Ge-
çerken bir afiş yapıştırabilir. Fazladan
bir dergi alıp onu bir başka tanıdığına
götürebilir. 

Bir yazı, bir bildiri, bir pankarttan
ne olur ki diye düşünmesin hiçkimse;
katiller sürüsünün mahallelerimizde
tek bir duvar yazısını silmek için bile
nasıl seferber olduklarına bakarsak,
onların herbirinin önemini de görürüz.
Yazılarımızı silip “devlet geldi” yazı-
yorlar. Bu ne demektir. Bizim yazdı-
ğımız her yazı da “BURADA DEV-
RİM VAR” anlamını taşır. Burada
devrim var, burada Cephe var...

Ve akıllarına şunu sokacağız: Dev-
rim ve Cephe hep burada olacak.    

Mahalleler Olmazsa Olmaz
Burjuvazinin şimdilerde pek fazla

telaffuz etmediği ama akıllarından
bir an bile çıkarmadıklarına emin
olduğumuz iki söz var: “Gecekon-
dular gökdelenleri boğacak”, “va-
roşlardan gelip gırtlağımızı kesecek-

ler”... 

Bu sözler, burjuvazinin sınıfsal
korkusunu ve mücadelenin gelişimini
ifade ediyor. Bu söz, yoksul gece-
kondu mahallelerinin bizim için, dev-
rim için neden vazgeçilmez olduğunu
da ortaya koyuyor.

Gecekonduların devrimdeki yeri,
rolü üzerine solda çokça tartışma
yapılmıştır.  Ama bizim bu konuda
kafamız nettir. Çünkü bizim devrim
konusunda kafamız nettir. Devrim
konusunda net olanlar, devrim için
yoksul gecekondu   halkını örgütle-
menin zorunlu, kaçınılmaz, ertele-
nemez, olmazsa olmaz olduğunu bi-
lirler. 

Halkın devrimci savaşının şe-
hirlerde gelişeceği yer, halkın en
temel örgütlenmelerinin gerçekleşe-
ceği yer, doğal olarak yoksul gece-
kondu mahalleleridir. Bu nedenle
mahalleleri fethetmek zorunluluğu-
muz vardır. 

Mahalleleri fethetmenin yolu, ör-
gütlenmek, örgütlenmek, örgütlen-
mektir. Mahalle kişi kişi, ev ev, sokak
sokak fethedilir. 

MMahallelerimizden
afişlerimiz, pankartlarımız,

bildirilerimiz, yazılamalarımız

Eksik olmasın... 

Devrimcilik 

Devrimcilik hata 
yapmaktan

değil, yapılan
hataları

düzeltmemekten 
korkmaktır.

1800’lerin ortalarından bu yana,
sınıflar savaşında, örgütlü, iradi bir
kitle çalışması sürdürülüyor. Aradan
bir buçuk asırı fazla geçmiş olmasına
karşın, kitle çalışmasının temel bi-
çimleri ve araçları, hala geçerliliğini
ve önemini koruyor: Bildiri, afiş,
pankart, yazılama, dergi... 

Kuşkusuz bu biçim ve araçlara
pekçok yeni biçim ve araç eklendi.
Özellikle bilgisayar ve internet ala-
nındaki gelişmeler, bunları zengin-

leştirdi; fakat, kitle çalışmasının en
klasik biçimleri hala yerinde duru-
yor. 

Geçen hafta bu sayfalarda “bi-
rebir çalışma”yı yazdık. Dedik ki,
birebir çalışma olmadan hiçbir ey-
lem, hiçbir propaganda aracı kitleleri
örgütleyemez. 

Şimdi de diyoruz ki; bildiri, afiş,
pankart, yazılama, dergi olmadan,
hiçbir yerde “biz burada varız” di-
yemeyiz. 

Pratiğimiz: Kitle Çalışması
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BURJUVAZİNİN
AKLIYLA DEĞİL,

KENDİ AKLIMIZLA
DÜŞÜNELİM

Her şeyi ekonomik sistem belirler. Kültür, ahlak, estetik, ge-
lenekler, değerler... Bunların hepsi ekonomik sistem tarafından
belirlenir.  Kapitalizm bizim aklımızı ve emeğimizi çalıyor.
İnsanı emeğine yabancılaştırıyor.

Sömürüyü fark etmeyelim diye önümüze küçük küçük
lokmalar atıyor ve biz bütünü değil tek tek olayları görüyoruz.
Ve bunun çok doğru bir düşünce olduğunu zannediyoruz ama
aslında öyle değil. Çünkü kapitalizm bizim hem aklımızı hem
emeğimizi çalıyor.

İş yerinde işçilerin arasına 3-5 liralık ücret farkları koyarak
bizi birbirimize düşman ediyor.

Sonra onların sınıf kardeşlerimiz olduğunu unutarak, rekabet
ediyoruz, düşmanlaşıyoruz ve küçük küçük şeylerle uğraşıyo-
ruz.

Kazanan kapitalistler oluyor. Burjuvazinin bize öğrettiği dü-
şünce sistemi, bütünü görmemizi engelleyen bir sistemdir. Biz
bunu düşünce sistemimizde bir devrim yaparak değiştirebiliriz.

Emeğimize ve aklımıza sahip çıkarak yapmalıyız... 
Devrimimizi yapmalıyız. Eski (İdealist) düşünce sistemiyle

yeni (Materyalist) düşünce sistemini yer değiştirmeliyiz. Beyni-
mizde, materyalizmin devrimini gerçekleştirmeliyiz.

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE
KONUSUNU NASIL ELE ALMALIYIZ?

Uyuşturucu basit bir “madde bağımlılığı” değildir.
Uyuşturucunun arkasında kapitalizm vardır, burjuva ideo-
lojisi vardır. İdeolojik saldırının bir parçasıdır uyuşturucu.

Bizim emeğimizi ve aklımızı çalıyorlar. Umutlarımızı
çalıyorlar. Yoksul halk çocukları yapmak istedikleri
hiçbir şeyi yapamıyorlar. Hayallerine kavuşamıyorlar.
Yeteneklerimiz çalınıyor. Beynimiz uyuşturuluyor. Bun-
ların hepsinin bir tek nedeni var; o da düzen insanları
yönetmek istiyor. Düşünmesinler istiyor. 

Biz uyuşturucunun karşısına devrimciliği koymalıyız.
Devrimcilikte sınır yoktur. Hayallerimizi gerçekleştirme
olanaklarımız sınırsızdır. Düzende öğrenmek için paralar
yatırdığımız, kurslara gittiğimiz şeyleri devrimcilikte
kolektif şekilde öğreniriz. Üstelik hiçbir karşılık beklemeden. 

Biz aklımızın çalınmasına karşı emeğimize sahip
çıkmalıyız. Bunu da ancak kolektif emekle yapabiliriz. 

En büyük haz, emeğinin karşılığını almaktır.
Bağımlılığa karşı gençlerin yeteneklerini açığa çıkart-

malıyız. Ama sadece çıkartmak yetmez, bunun halkla
bağını kurmalıyız. Üretimlerinin halk için bir yararı olmalı
ki, emeğinin karşılığını almak mutluluk versin.

Uyuşturucu ile beynimizi uyuşturmak yerine, o bey-
nimizi uyuşturan düzene karşı mücadele etmeliyiz.

FİZİKİ ÜSTÜNLÜĞÜ İDEOLOJİK
ÜSTÜNLÜĞÜMÜZLE YENECEĞİZ

“Tırmanmanın başladığı 1965'ten beri, Amerikalılar
Kuzey Vietnam'a 1 milyon tondan fazla bomba attılar. Bu,
Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nın tamamında kullandığı
miktardan fazladır.

200 milyonluk nüfusunun ambalaj kağıdı giderleri, 500
milyon Hintlinin yiyecek giderlerinden fazla olan bir ülkede
orduya sunulacak pek çok kaynak vardır.

Her sabah Tonkin Körfezi'nde 7. Filo'ya bağlı uçak ge-
mileri bomba yüklemesi yaparlar. Her gün tam 1000 ton.
Bu zenginlerin savaşıdır.” (LOİN DE VİETNAM - Viet-
nam'dan Uzakta - filminden alınmıştır.)

Vietnam halkı nasıl ki tepelerine yağan bombalara karşı
savaşarak direndi, teslim olmadı; biz de her gün sokaklardan
bizi gözaltına da alsalar, tahliye olurken hapishane kapısından
tekrar gözaltına da alsalar teslim olmayacağız.

Burjuvazi çok çaresiz. Devrimcilerin ideolojik üstünlüğü
onları saraylarında, kendi yataklarında bile uyutmuyor.
Oda oda dolaşıyorlar uyumak için ama nafile. Sömürülen
dünya halkları teslim alınamaz. Çünkü bu düzen adaletsiz
bir düzendir. Adaletin olmadığı yerde çelişkiler derinleşir,
başkaldırmanın koşulu ortaya çıkar. 

Vietnam’da nasıl emperyalizme okkalı bir tokat attıysak,
Anadolu ihtilali ile de dünyayı sarsacağız.

HALKIN YARATICILIĞI, KAYNAĞINI
DERİN VATAN SEVGİSİNDEN ALIR

“Yakınımızdaki askeri karakoldakiler kasabayı soyup
soğana çevirip, angaryalar yüklüyorlar. Ben, kapımın önüne
oturup, alışkanlıklarını gözlüyorum. Karakolun avlusunda,
rahat etmek için çizmelerini çıkarıp, yalınayak yürüdüklerini
gördüm. Bir gün fasulyeleri suya atıp ıslattım. İyice yu-
muşadıkları zaman içlerine dikiş iğneleri yerleştirdim.
Hangi yanına basılsa batan, kirpi gibi bir şey olmuşlardı.
Sonra güneşte kuruttum. İlk fırsatta, subayın gözüne girmek
istermiş gibi yapıp, karakola yemiş götürdüm ve fasulyeleri
avluya serptim.

Ertesi gün düşmanların çoğu topallıyordu. İğneler tabanlarana
saplanıp içeride kırılmıştı. Eh bizim iklimde yaraların ne
kadar çabuk mikrop kaptıklarını bilirsiniz. Sonra daha iyi bir
iş becermek istedim. Cangılda çok zehirli bir yılan aradım.
Tuzlayıp bir şişeye koydum. Kızgın güneşe bıraktım. Öylece
çürüyünceye kadar kaldı. (...) Yılanla birlikte birkaç düzine
de dikiş iğnesi kapatmıştım şişeye. Aynı işi tekrarladım. Yalnız
fasulyelerin içindeki iğneler zehirliydiler bu kez. 

Sonuç: Birkaç gün sonra düşmanların 1/3’ü bucak hasta-
nesindeydiler. Bunu öğrenince o sıralarda ne kalabalık ne de
iyice silahlanmış olan bizimkilere haber gönderdim. Gücü
eksilmiş karakola bir baskın verdiler. Sanırım kazandıkları ilk
zafer oldu bu.” (Vietnam Çetecileri Arasında)

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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Bir grup hain, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği içinde halka,
vatanlarına, devrime, yoldaşlarına
ihanet ettiler. Adları, Troçki, Zinov-
yev, Kamanev'di. Bu ihanetin başını
çekiyorlardı. Bolşevik Partisinin Mer-
kez Komitesi üyesi bu hainler, Mos-
kova'da yargılandılar ve ihanetleri
sabit bulunarak mahkum edildiler. 

Troçki, Zinovyev, Kamanev ön-
derliğindeki ihanet, dönemin Sov-
yetler Birliği'ndeki sınıflar mücade-
lesinin, toplumsal çelişkilerin bir
yansımasıydı. Bu hainler için Mos-
kova Yargılamaları (SSCB Adliye
İşleri Halk Komiserliği Yayını) isimli
kitapta şöyle diyor; 

"Burada söz konusu olanlar, bir
zamanlar devrimci mücadele içinde
yer almalarına rağmen, giderek Sov-
yetler Birliği'nde sosyalizmin hızlı
inşasını, sosyalist toplumdaki çeliş-
kilerin doğru bir şekilde ele alınıp
çözüldüğünü gördükçe kahrolan, ka-
pitalizmi yeniden inşa etmek için
zamanın giderek aleyhlerine işlediğini
gören emperyalizmin doğrudan ajan-
larıdırlar." (s. 8-9) 

İhanetin temeli ideolojiktir. Bu
grup, Sovyetler Birliği'nde sosyaliz-
min inşaa sürecinden rahatsızlık duy-
maktadır. Sovyetler Birliği'nde iktidar

burjuvaziden halka geçtikten sonra,
Avrupa ülkelerinde devrim beklentisi
vardır. Bu ülkelerin başında Almanya
gelir. Ama beklendiği gibi, ne Al-
manya'da ne de diğer ülkelerde dev-
rim olur. Sovyetler Birliği tek başına
tek ülkede devrimi sürdürmek, sos-
yalizmi inşaa etme görevi ile karşı
karşıyadır. Bu dönemde Troçki ortaya
çıkar ve tek ülkede sosyalizmin in-
şaasına karşı çıkar. Bunun anlamı,
'devrimi sürdürmeyelim, iktidarı bur-
juvaziye teslim edelim' demektir.
Troçki, tek ülkede sosyalizmin inşaa
edilemeyeceğini savunarak, emper-
yalizm ve Rus burjuvazisinin çıkar-
larının temsilciliğini yapmış olur. 

Yine bu grup, Sovyetler Birliği'nde
sosyalizmin inşaasını engellemek
için, Birinci Beş Yıllık Planın (NEP)
uygulanmasını ve başarısını engel-
lemek için çalışırlar. "Dışarda dünya
burjuvazisinin, içerde de onun 5.
kolu olmaya soyunan Troçkistlerin,
Zinovyevistlerin, Kamenevcilerin vs.
bütün yıkıcı çabalarına, sabotajlarına,
anti-propagandalarına rağmen bu
plan tam bir başarı olur, Parti'nin
genel çizgisi zafer kazanır, kitlelerle
Parti bütünleşir." (age. s.10) 

Tüm çabalarına rağmen devrimin
gelişimini, sosyalizmin inşaasını en-
gelleyemeyen bu çete, ihanetini daha
ileri boyuta vardırarak, Bolşevik Par-
ti’nin, devrimin önderlerine yönelik
suikastler planlar ve uygulamaya ge-
çerler. 

"4- Bu amaç için "Birleşik Mer-
kez" özel terör grupları örgütlemiştir;
bu gruplar Stalin, Voroşilov, Kaga-
noviç, Kirov, Ordşonikidse, Şdanov,
Kosior, Postişev ve diğer yoldaşların

öldürülmesi için bir dizi pratik ted-
birler almışlardır. 

5- Bu terörist gruplardan birisi (Ni-
kolayev, Rumyanzev, Mandelytov, Le-
vin, Katolinov ve diğerlerinden oluşan
28-29 Aralık 1934'de SSCB Temyiz
Mahkemesi Askeri Kollekyumu tara-
fından mahkum edilen grup), 1 Aralık
1934'te Zinovyev ve L.Troçki'nin doğ-
rudan direktifiyle ve "Birleşik
Merkez"in doğrudan önderliğinde yol-
daş S.M. Kirov'un alçakça katlini ger-
çekleştirdi." (age. 30) 

Bu ihanetin sonucunda, Moskova
Yargılamalarına gidecek olan soruş-
turma ve yargılama süreci başlar. Bu
ihanet çetesi yakalanarak, tüm suçlar
ve suçlular açığa çıkarılır. Yargılama
sürecinde suçlar belgelenir ve artık
suçlarını gizleme olanakları kalmayan
hainler de suçlarını itiraf ederler. Bu
hainler çeşitli cezalarla cezalandırı-
lırlar. 

"Nikolayev, Rumyanzev, Katoli-
nov ve diğerleri, kendilerine karşı
açılan dava sonucu, SSCB Temyiz
Mahkemesi Askeri Kollekyumu'nun
l Aralık 1934'te yoldaş Kirov'un öl-
dürülmesiyle ilgili iddianamesi te-
melindeki kararına göre, kurşuna di-
zildiler. Cinayeti işleyen Zinovy-
evistlerin Leningrad grubunun, sanık
Zinovyev, Kamenev ve Bakayev ile
doğrudan ilişkide oldukları saptandı.
Bunlar, "Moskova Merkezi" olarak
adlandırılan davada mahkum edildi-
ler." (age. 46) 

Böylelikle, 

1-G.L. Zinovyev 

2-L.B. Kamenev 

3-G.J. Yevdakimov 

(...)
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

SOVYET HALKINA İHANET EDEN
BİR GRUP HAİN, ÖNCE SOVYET HALKININ

BİLİNCİNDE VE YÜREĞİNDE, SONRA
SOVYET HALKININ YARGISI KARŞISINDA

ÖLÜME MAHKUM EDİLDİLER 
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4- L.P. Bakayev 

5- S.V. Marçkovski 

6- V.A. Ter-Vaganyan 

7- L.N. Smirnov 

a-) SBKP(B) ve Sovyet Hükü-
meti'nin önderlerine suikast için Bir-
leşik Troçkist-Zinovyevist Merkez'i
örgütlemiş olmaktan; 

b-) 29 Aralık 1934'te SSCB Tem-
yiz Mahkemesi Askeri Kollekyumu
tarafından mahkum edilen Leningradlı
illegal terörist grup (Nikolayev-Ka-
tolinov) aracılığıyla yoldaş S.M. Ki-
rov'un alçakça katledilişini hazırlamış
ve 1 Aralık 1934'te de gerçekleştirmiş
olmaktan; 

c-) STALİN, VOROŞİLOV, ŞDA-
NOV, KAGANOVİÇ, ORDŞONl-
KİDSE, KOSlOR VE POSTİŞEV
yoldaşlara suikast hazırlamaktan
(RSFSC Ceza Yasasının 58/8. ve
58/11. maddelerine karşı suç) bir
dizi terörist grupları örgütlemiş ol-
maktan; 

8- J.A. Dreitzer 

9-I.I. Reingold 10- R.V. Pikel 11-
E.S. Golzman 

12- Fritz David (Krugliyanski,
David Israileviç) 

13- V.P. Olberg 

14- K.B. Berman-Yurin 

15- M.I. Lurie'nin (Emel, Alek-
sander) 

16- N.L. Lurie 

illegal karşı-devrimci, terörist
Troçkist-Zinovyevist örgütün üyeleri
olarak, hükümet ve parti önderlerine,
STALİN, VOROŞİLOV, ŞDANOV,
KAGANOVlÇ, ORDŞONlKlDSE,
KOSTOR ve POSTİŞEV yoldaşların
öldürülmeleri hazırlığının aktif katı-
lımcıları (bu işi hazırlayıp, yapanlar
çn.) —yani RSFSC Ceza Yasası’nın
19. ve 58/8. 58/11. maddelerine karşı
suç— olmuş olmaktan suçlu bulun-
muşlardır." 

Bu hainler de yargılamanın so-
nucunda ölüme mahkum edildiler. 

Hainliğin sonu, suçunun cezasını
çekmektir. Tarihte bunun örnekleri

çoktur. 

Suçun cezası sadece sonuçta ve-
rilen ölüm cezası değildir. Onlar,
170 milyonluk Sovyet halkına ihanet
ettiler, kendi halklarına ihanet ettiler.
Sovyet halklarının geleceklerini yok
etmek istediler. Bunun için Sovyet
halkı onları halk düşmanları olarak
tarihe yazdığında onlar zaten çoktan
kurşuna dizilmişlerdi. Bu gerçeği
mahkemedeki son sözünde hainlerden
biri şöyle ifade etmiştir; 

"Sanık Reingold son sözünde şöy-
le der: 

"Akıbetimiz nasıl kararlaştırılırsa
kararlaştırılsın, biz siyasi olarak çok-
tan kurşuna dizildik. 170 milyonluk
Sovyet halkı adına savcı, bizim için,
kuduz köpekler için, kurşuna dizil-
meyi talep etti." (s.179) 

"Gerektiği için yapmış olabilir
diye hırsızı, katili bile affedebilirim,
ama haini asla!" diyor EMILIANO
ZAPATA. Hainliğin, ihanetin en bü-
yük ve affedilmez bir suç olduğunu
anlatıyor. 
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde

Ankara Taşeron İşçi
Meclisi’nden Duyuru:
Faşizm Öldürür
Mücadele Yaşatır

Taşeron işçilerini her gün kadro
vereceğiz diye oyalayan katil
AKP’nin neler yapmak istediğini
ve sendikaların bu oyuna nasıl ortak
olduğunu da anlatacakları panele
hepimizi davet ediyorlar. Özel Söz-
leşmeli Personel Yasası değil KAD-
RO istiyorlar. Aylardır yaptıkları
basın açıklamaları ile seslerini du-
yurmaya çalışan Ankara Taşeron
İşçi Meclisi, tüm işçileri birlik ol-
maya ve işçilerin öz örgütlülükleri
olan meclislerde örgütlenmeye ça-
ğırıyorlar.

‘Taşeron İşçilik’ demek; güven-

cesiz ve örgütsüz işçilik demek, ör-
gütsüz işçi demek ölüm demek. İş-
çilerin yaşaması, direnmesine ve
örgütlenmesine bağlıdır. İşçi sınıfı,
insanca yaşam koşulları için diren-
mek ve örgütlenmek zorundadır.

Ülkemizde her gün işçi katliam-
ları yaşanıyorsa, bunun siyasi so-
rumlusu patronlar iken, ikinci so-
rumlusu; işçilerin örgütlü gibi gö-
rünmesine neden olan, özünde ise
örgütsüzlüğü örgütleyen PATRON
SENDİKACILARIDIR, SARI SEN-
DİKALARDIR. İktidar kadar onlar
da görevlerini yerine getirmedikleri
için sorumludurlar. İşçileri, patronlar
yararına daha verimli kılmayı amaç-
layan, sesini hiç bir şeye çıkartmayan
işçi tipi yaratma görevi üslenen bu
sendikalar, işçilerin örgütleri ola-
maz.

O neden-
le sorunları-
mızı ve çö-
zümlerimi-
zin konuşu-
lacağı, An-
kara Taşeron
İşçi Mecli-
si’nin pane-
line tüm iş-
çileri bekli-
yoruz. Biz de orada olacağız…

Taşeronda çalışan tüm işçiler;
gücümüzü gösterelim. Gücümüz
birliğimizdedir. Örgütlenelim!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi

Tarih: 26 Kasım Pazar
Saat: 13.00

Yer: TÜM-BEL SEN Salonu



Grup Yorum 32 Yıldır 
Susturulamadı
“Sanat konusunda önemli olan

bizim görüşlerimiz değildir. Sayısı
milyonlarla hesaplanan bir halkın
içindeki birkaç yüz, hatta birkaç bin
kişinin sanat anlayışı da önemli de-
ğildir. Sanat halkın malıdır. Sanatın
kökleri, emekçi kitlelerin derinlik-
lerine uzanmalıdır. Sanat bu kitleler
tarafından anlaşılmalı ve sevilmelidir.
Sanat bu kitleleri birleştirmeli, duy-
gularını, düşüncelerini ve isteklerini
yüceltmelidir.  Onları harekete ge-
çirmeli, içlerindeki sanatsal itileri
uyandırıp geliştirmelidir. İşçi köylü
kitleleri kara ekmeğe muhtaç du-
rumdayken, ufak bir azınlığa pasta
sunmamız doğru olur mu? Şimdi
söyleyeceklerim sadece sözün gerçek
anlamıyla değil, mecazi anlamı içinde
de benimsenmelidir. Köylüleri ve iş-
çileri her zaman göz önünde tutmak
zorundayız.”

(V.İ.Lenin-Sanat ve Edebiyata
Dair. Syf;250)

Yıl 1985’dir. Askeri cuntanın ye-
rini sivil cuntacı ANAP iktidarı aldığı
ve 12 Eylül uygulamalarını en katı
biçimde uyguladığı yıllardır. Lenin’in
dediği gibi işçilerin, köylülerin, emek-
çi kitlelerin duygularını,  düşüncelerini
açığa vuracak, onların devrimci duy-
gularını açığa çıkaracak itici bir güce
ihtiyaç vardır. İşte Grup Yorum tam
da faşizmin halka karşı topyekûn sa-
vaş açıp en doruğa çıktığı günlerde
emekçi halkın isyanını haykıran sesi
olarak tarih sahnesine çıktı. 

Kurulduğu günden bu yana kültür
merkezleri defalarca basıldı, onlarca
üyesi gözaltına alındı, işkence gördü,
tutuklandı, konserleri yasaklandı, ka-
setleri sansürlendi. Faşizmin sopası
Grup Yorum’un üzerinden hiç eksik
olmadı. ANAP iktidarından AKP ik-
tidarına kadar tüm iktidarların hedefi
oldu. 

Grup Yorum Halktan

Yana Taraftır
Bizim gibi ülkelerde

bırakalım iktidara karşı
sınıfsal mücadelede halk-
tan yana taraf olmayı salt
yurtsever aydın olmaktan
kaynaklı demokrasi mü-
cadelesi veren aydınlar,
sanatçılar dahi önemli be-
deller ödemişlerdir. So-
ruşturmalar, bitmeyen yar-
gılamalar, sansürler, ha-
pishaneler kaçınılmaz du-
raklardır. Bu nedenle sı-
nıfsal mücadelede sınıflar
üstü gibi ipe sapa gelmez
anlayış, ülkemiz aydın ve sanatçıla-
rında görülen tipik bir aydın tavrı
olarak yer ederken Grup Yorum sı-
nıflar mücadelesinde halktan yana
olmayı, kendi varoluş nedeni olarak
görmüş ve bu doğrultuda hareket et-
miştir. Çalışma odasına kapanıp halk-
tan uzak olan değil, halkın içinde,
emekçilerin direnişinde bizzat yer
alarak, halkın duygu ve düşüncelerini
sadece görerek değil bizzat yaşayarak
sanatıyla dile getiren olmuştur. Ege-
menler ise Grup Yorum’u halktan
uzak tutmak için  her dönem Yo-
rumcular’ı hapishanelere yollamaktan
geri durmamıştır. 

Grup  Yorum Örgütlüdür
Egemen sınıflar aydın ve sanatçılar

üzerinde baskı uygulayarak büyük
oranda onların bilinçlerini dumura
uğratmıştır. Örgütlülüğün sanatçının
yaratıcılığını öldürdüğü gibi ipe sapa
gelmez değerlendirmelerle sanatçının
birey olması gerektiğini savunmuş-
lardır. Elbette sanatçının örgütlü
oluşu, yaratıcılığı öldürmediği, gibi
kolektif üretim ile daha nitelikli sa-
natsal üretimler ortaya koyan  Grup
Yorum,  örgütlü sanatçılığın en güzel
örneğini oluşturmuştur. Tek tek birey
olan aydınlar ise devletin üzerlerin-
deki baskısına dayanamayıp, sağa
sola savrulurken ve üretimleri burjuva
düzenin makul gördüğü sınırlar içe-
risinde kalırken, Grup Yorum 32
yıldır örgütlü sanatı ile devrim mü-
cadelenin sesi olmayı sürdürüyor. 

Örgütlü duruşu Grup Yorum’u
tüm saldırılardan koruyan çelik zırhı
olmuştur. 32 yıldır uğradığı sayısız
saldırıya, üyelerinin değişimine rağ-
men aynı çizgide durmasını bilmiştir. 

Grup  Yorum Yaratıcıdır
Sovyetler Birliğinde Jdanov bur-

juva sanatını şu şekilde özetlemiştir;
“Gizemciliğin ve softalığın alıp yü-
rümesi, pornografi merakı, burjuva
ve kültürünün çöküşünün ve yozlaş-
masının belirleyici özellikleridir. Ka-
lemini sermayeye satmış olan burjuva
edebiyatının “ünlü kişileri” artık hır-
sızlar, ajanlar, orospular ve serseri-
lerdir.” 

Bu satırları okuyunca ülkemizdeki
burjuva sanatın tanımını da görüyo-
ruz. Hem de daha derinleşmiş olarak.
Burjuva düzenin çürümüş ve kokuş-
muşluğu, kendisini en belirgin olarak
sanatında gösteriyor. Sanatta yaratı-
cılıkları isteseler de istemeseler de
sınırlanıyor. Burjuva sanatçıları öz-
gürlük derken, kendi bağımlılıklarını
maskeliyorlar.  Onların görevi, emekçi
halkların ya da bir başka deyişle ül-
kemiz egemen sınıflarının, korkulu
rüyası olan üretici sınıfın dikkatini,
yaşanan sorunlardan uzaklaştırmak,
onları kafasını boş eğlencelerle dol-
durup dikkatini sınıflar mücadelesine
vermesini engellemektir. Bu bataklıkta
yaratılan starlar, ahlaksızlık, halkı
aldatmak ve çürümüşlüğün saltanatı
vardır. Burjuva sanatçıları, halkı ve
emekçileri asıl hedeflerinden saptı-
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rarak boş umutlar peşinden sürükle-
yerek, burjuva düzeninin bataklığına
düşürmek için kullanılan verimli bir
araçtan öte bir şey değildir. Onlar
halkı aldatma konusunda yaratmakta
sınırsız özgürlüğe sahiptir. Yeter ki
sanatları halkın gözünü bağlayan at
gözlüğü işlevine sahip olsun, ger-
çeklerden koparıp tarihin tekerini
geriye doğru sürsün…

İşte burjuva sanatçılarının yaratıcı
özgürlüğü budur. Ve Grup Yorum’u
onlardan ayıran temel nedenler de
bu saydığımız hususlardır. Grup Yo-
rum yaratıcıdır, çünkü kendisini esir
almak burjuvazi tarafından sınırsız
olarak önüne konulan para, ün, şöhret,
lüks yaşam gibi görünür görünmez
zincirlerini, gönüllü takmak bir yana,
onlara karşı ideolojik olarak cepheden
savaşandır. 

Yaratıcılığının maddi koşulları da
karşı duruşundan gelir. Yaratıcılığın
maddi kaynağı olan, gürül gürül akıp
giden yaşamın içerisinde sanatını
icra eder. Grup Yorum’un sanatsal
ürünleri hayatın içinde gerçek karşı-
lığını bulur. Bu nedenle gerçekçidir
ve kalıcıdır. 32 yıl önce yaptığı eserler
dahi sanki yeni yapılmış bir şarkı
gibi coşku ile söylenir. İşte bu nedenle
Grup Yorum burjuva düzeniyle sanat
cephesinde en önde çarpışmaktadır.
Ve halka yol gösteren olmaması için
düzenin tüm kurumlarıyla susturul-
maya çalışılmaktadır. 

Grup Yorum
Susturulamaz; Çünkü
Grup Yorum Devrimcidir

Nasıl ki burjuvazi, halkın duygu
ve düşüncelerini köreltmek için sanatı
kullanıyorsa, Grup Yorum da sanatı
ile halkın duygularını, düşüncelerini
örgütleyen devrimci sanatı temsil
ediyor. Grup Yorum devrimci sanatı
ile halka ışık oluyor, gerçeği gösteren
ayna olarak halkın manevi yanlarını

güçlendiren, “insan ruhunun mimarı”
olarak, sanatını icra ediyor. Üretim-
lerinde kılavuzu, halkın yaşadığı ger-
çeklerdir. Böyle olduğu içindir ki
devrimciliği ile halkın,  emekçilerin
sosyalizm ile donanmasını ve onların
ideolojik dönüşümlerini sağlıyor. 32
yıldır adım adım yükselttiği bilinçle,
devrimci sanatın proleter sanatçının
dünyadaki en güzel örneğini veriyor. 

Grup Yorum 
Anti-Emperyalisttir

Emperyalizmle ezilen halklar ara-
sındaki mücadelede, sanat cephesinde
yer alan Grup Yorum, proletarya
ideolojisiyle donanmıştır. Sanatı ile
geleceği temsil edendir. Ezgilerini
dünyayı değiştirmek, yeniden kurmak,
sınıfsız bir toplum yaratmak ideali
için kullanır. Bunu da sanatsal estetik
içerisinde, halkın bilincini geliştirerek
yaptığı için egemen sınıfın nefretini
üzerinde toplamıştır. Halkın yanında
ve emperyalizmin karşısında yer al-
dığı için, yalnızca ülkemizde değil
Avrupa’da başta Almanya olmak üze-
re emperyalist ülkelerde yasaklanması
gereken, susturulmak istenen müzik
grubu olarak ifşa edilmiştir. Alman-
ya’da konserleri yasaklanmış, bu ül-
keye girişleri engellenmiştir. 

Dünya halklarının baş çelişkisi
olan emperyalizme karşı sosyalizm
ideali için örgütlenen ve bedel öde-

yendir. 

Emperyalizmin yoz sanatına karşı
devrimci sanatı ile halka alternatif
olandır. Burjuvazi, sanatı ile düzenin
pisliklerinin üzerini örtmek, onları
aklamak için çırpınıyor.  Grup Yorum
ise cüreti ile ortaya koyduğu devrimci
sanatıyla, emperyalizmin halkları tam
anlamıyla teslim almaya çalıştığı gü-
nümüz dünyasında, ortaya koyduğu
duruşu ve eserleriyle depremler ya-
ratıyor, bulanık kafaları sarsıp durul-
tuyor. 

Grup  Yorum Halkın
Susturulamayan Sesidir

32 yıldır duruşundan ve sahip ol-
duğu ideojisinden hiçbir taviz ver-
meden yoluna devam ettiği için hala
üyeleri tutsak, hala konserleri yasak,
hala kültür merkezleri sık sık polis
tarafından basılıp dağıtılıyor ve hala
egemenlerin korkusunu büyüttüğü
için susturulmaya çalışılıyor. Yorum’u
sıradan müzik gruplarından ayıran
en önemli özelliği, sahip olduğu sos-
yalist ideolojisidir. Devrimci olduğu
için safını en baştan seçmiştir. Ve
uğruna her türlü bedeli ödemeye
göze alarak çıktığı yolda hep burju-
vazinin bir adım önünde yer aldığı
için GRUP YORUM SUSTURU-
LAMAZ…
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde



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

Bir öyküdür halkın avukatlığı,
uzun bir yürüyüş öyküsü.

Yol uzun, menzil ıraktır.
Bazen düşüp 

bağrı yanık bir annenin peşine,
alıp ardına bir halkın adalet çığlığını,

derviş sabrıyla yolu adımlamaktır. 
Ki yolun sonu adalettir,
o halde "varılacak yere 

kan ter içinde varılacaktır"
O adalet ki, 

"hiçbir şeyi affetmeyecek kadar 
tırnakla sökülüp koparılacaktır*"

(*)Nazım Hikmet’in Zafere Dair şiirinden 

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

Fırat Kıl, Taylan Gültekin

"Onlar devrimci aydınlardır, devrimin aydınlarıdır.
Bilgilerini para babalarının ayrıcalıklarını, sermayenin halk

üzerindeki egemenliğini savunmak, korumak,
sağlamlaştırmak için değil, halk için, devrim için kullandılar"

Adalet Yürüyüşü
İstanbul‐Ankara 

Haziran 2016

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK



NEDEN VE NASIL BİR KONSER
NEDEN KONSER
YAPARIZ?
Binleri, onbinleri, yüzbinleri

bir araya getirip  halkımızın kendi
özgücünün farkına varmasını isti-
yoruz.

Kendi gücünün farkına varan
halkımız bu güç ile kendisini  yö-
netebileceğini görecektir. 

Halkımızın coşkusunu, inancını,
umudunu büyütmek istiyoruz.
Bunu ancak birlik olursa yapabi-
leceğini  anlatıyoruz.  Coşku pay-
laşılınca büyür, inanç paylaşılınca
güçlenir.

Tıpkı şiirdeki gibi..

Hep bir ağızdan türkü söyleyip
/hep beraber sulardan çekmek ağı/
demiri oya gibi işleyip hep beraber/
hep beraber sürebilmek toprağı/
ballı incirleri hep beraber yiyebil-
mek/ yârin yanağından gayrı her
şeyde, her yerde hep beraber! di-
yebilmek için...

Yüzbinlerle yaptığımız konser-
ler örgütlülüğe dönüşmeli. Alandaki
bütün faaliyetler halkın mücade-
lesinin yükselmesine hizmet etme-
li.

Konserlerimiz işte tam  da bunu
sağlamalı. 

Halkımız bizden, savaşta, mü-
cadelede ve direnişlerde kazandı-
ğımız deneylerin türkülerini yap-
mamızı, söylememizi  istiyor. 

BU DA YETMEZ. 

Bu kahramanlık ve yiğitliklerin
halklaşmasını, kitleselleşmesini sağ-
lamamızı istiyor. 

NASIL ?

Bir yandan bu yaşananları des-
tanlaştıracak, 

Bir yandan ben de yapmalıyım
duygusunu - isteğini yaratmalı.

Halkın sanatçıları konserlerinde

halkın yaşadığı sorunları, acıları
ve sömürüyü kahramanlıkları an-
latmalıdır. Bu sorunların çözüm-
lerini anlatmalıdır, alternatiflerini
koyabilmelidir. Konserler bizim
için çok güçlü bir propaganda ve
ajitasyon aracıdır. Konserlerle hal-
kın gündemine girebilmeliyiz ve
bir yol - yöntem gösterebilmeliyiz.
Konserlerimizde her çeşit insan
bulunuyor, yeni ilişkiler kurabilmek
çok daha kolay olabiliyor. Kon-
serler halk ile bizim aramızda çok
güçlü bir köprü. Bu köprüyü çok
iyi değerlendirebilmeliyiz. Halkı-
mıza çözümün mücadele etmek ol-
duğunu kavratmak için çok iyi ça-
lışmalıyız. Konserlerimizde halkı-
mıza umudu taşımalıyız, kendile-
rine güvenmelerini sağlamalıyız.
Örgütlenirsek kimse bizim karşı-
sımızda duramaz. Buna ikna et-
meliyiz. Halk kitlelerini konserle-
rimizde büyük bir ilgi ile karşıla-
malıyız ve onlara örnek olmalıyız.
Halkımız konserlerimizde bizi gör-
düğünde devrime inanmalılar. Hal-
kımız burjuvaziyi, bizi ezenleri de-
ğil, bizleri, devrimcileri, halkın sa-
natçılarını örnek almalıdır.

Burjuva sanatçılar BURJUVA
TOPLUMUNUN soysuzlaşmasını
örtbas etme çabasındadırlar. 

Burjuvazinin çürümesi, kirlen-
mesi gizlenemez boyutlardadır. Sa-
dece baskıyla üstünü örtemiyor,
kültürel yönden de saldırıyor. Onun
yazarlarının, sanatçılarının tüm
çabası budur. Biz ise temizliği, mü-
cadeleyi temsil ediyoruz. 

Bizler konserlerimizde bütün
politikalarımızı anlatmalıyız. Biz
kimiz? Ne isiyoruz? Yeni gelen in-
sanlar sürekli olacaktır ve bizi bi-
lenler de bilgilerini tazelemiş ola-
caktır. Halkın sanatçılarının kon-
serleri devrimi ve devrimciliği an-
latmalıdır. Bizim kim olduğumuzu

ve ne istediğimizi çok net halkımıza
anlatmalıdır ve halkımız da bunu
anlamalıdır. Bir belirsizlik kalma-
malıdır ortada. Bizim sadece sa-
natçı olmadığımızı, asıl olarak dev-
rimci olduğumuzu anlatmalıyız
halkımıza. 

Bizim sanatımız halka en iyi
duyguları ve nitelikleri taşır, hal-
kımıza geleceği gösterir .

Gençliğe umutlu olmayı, 

kendi gücüne güvenmeyi, 

zorluklardan yılmamayı anlatır. 

Bizim de savaştığımızı, şarkı-
larımızın sözleri ile, notalarımızla
savaştığımızı anlatır  ve bu savaşa
katılım çağrısı yapar. 

Herkes bir şeyler yapabilir ama
bizim doğrularımızla. Bizim bu
mücadele içerisinde yer aldığımızı
ve devrimci sanatçılar olduğumuzu
halkımıza anlatmalıyız. Sadece bir
duruşumuzdan bile bunları yan-
sıtabilmeliyiz halkımıza. Biz ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesi ve-
riyoruz. Demokratik halk iktidarını
kuracağız diyoruz. Bu yüzden kon-
serlerimiz önemlidir ve bu düşlere
yakışır bir biçimde de gelen halkı-
mızla ilgilenmeli ve onları örgüt-
lemeliyiz. Tek tek bütün orda bu-
lunan halkımıza  emek vermeliyiz
ve evet gerekirse saatlerce konu-
şabilmeliyiz. Kazandığımız her in-
san devrim mücadelemizi büyüte-
cektir ve bu da hem kendimize
hem halkımıza hem de Partimize
hizmet edecektir. Bizim konserle-
rimiz yeni insanlara ulaşabilmek
için, politikalarımızı halkımızın
gündemine sokabilmek için, ken-
dimizi anlatabilmek için çok güçlü
bir yöntem ve araçtır. Bu aracı en
iyi şekilde değerlendirebilmek için
elimizden geleninin daha fazlasını
yapmalıyız. İki kat emek vermeliyiz
ve daha çok ısrar etmeliyiz.

HALKIN SANATÇILARI

31



Halkın sanatçıları nasıl yapar
konserlerini?

Halkın sanatçıları konserlerine
çok iyi hazırlanmalıdır. Düşman
attığı her adımı hesaplıyor ve attığı
adımların siyası sonuçlarını önce-
den düşünüyor. Biz onlardan bir
adım önde olmalıyız ve daha da
hazırlıklı olmalıyız. Hiç bir ayrıntıyı
boşta bırakmamalıyız. 

İlk adım:

Bir hedef belirlemek olmalıdır.
Biz ne için yapıyoruz bu konseri?
Örneğin bir politikamızı halkın
gündemine mi taşımak istiyoruz?
O zaman ona göre bir slogan ha-
zırlamalıyız. Sloganımız soyut ol-
mamalı, basit ve sade ama aynı
zamanda da ajitatif olmalıdır.

İkinci adım:

Sahne duruşundan konuşma-
lara kadar her şey en ince ayrıntı-
sına kadar belirlenmeli ve herkes
bunun üzerine çalışmalı. Sahnedeki

duruş ne kadar disiplinli olursa o
kadar etkili olur konuşmalar, tür-
küler ve vereceğimiz mesajlar. Baş-
tan sona kadar herkesin kafası
açık olmalıdır; ne yapacak ve nasıl
yapacak. Hazırlıklı olursak bu hal-
kımıza da yansır aynı şekilde ha-
zırlıksız olursak bu da halkımıza
yansır. Konuşmalar üzerine tek
tek konuşulmalı ve hatırlama kart-
ları hazırlanmalı. Aynanın önünde
konuşmalar çalışılabilir.

Üçüncü adım:

Sahnede söylenecek olan şar-
kılar çok iyi düşünülüp seçilmelidir.
Gündemlerimize uygun şarkılar
seçmek vereceğimiz mesajların gü-
çünü arttırır. Şarkıların nasıl su-
nulacağı tek tek konuşulup belir-
lenmeli. Boşta hiçbir şey bırakıl-
mamalı. Konserler bizim için bir
propaganda aracıdır ve bu hiçbir
zaman gözden kaçırılmamalıdır.
Başından sonuna her adım prog-

ramlı olmalıdır.

DEVRiMCİ SANATÇI KON-

SERLERİNDE SİYASET YAPAR!

DEVRİMCİ SANATÇI DİSİP-

LİNLİDİR !

DEVRİMCİ SANATÇI PROG-

RAMLIDIR !

DEVRİMCİ SANATÇI STRA-

TEJİK HEDEFİNİ GÖZDEN KA-

ÇIRMAZ !

DEVRİMCİ SANATÇI HALKI

ÖRGÜTLER !

DEVRİMCİ SANATÇI ÖR-

GÜTLÜ SANATÇIDIR !

KIZIL MASKELİLER

100 YIL ŞİİRİ 
Bir yoldaştır o
Sevgi ile bekler
Eksiği gediği görür
Yaranı sarar
Düşende
Ansızın bir gün
Omuz verir
Ayağa kalkmanı
Kendini aşmanı
Geleceğe güvenle bakmanı
Görevini yapmanı sağlar
Çünkü
Bir yoldaştır o...
Mahirden Dayı’ya
Sinan’dan Sabo’ya
Bir gelenektir
Sevgi
Sahiplenme
NU SE gibi direnmektir
Bir yoldaşa
Bir partiye
Bir halka
Bir vatana
Bir de devrime
CAN FEDA’dır...
Aradan 100 yıl geçsede
1871’de çakılan kıvılcım

1917’de hayal gerçek olup
50’lerde
idealizme yakılıp yıkılsa da
Gelecek BİZ’lerin
ON’lar
Binler
Milyonlar
Milyon da birlerin
O bir bir
Birlik olup
Biriken yoldaşların
Kitlelerin...

O ki
Bağrında umutları
Özgür yarınları taşıyan
Adı sanı olmayan
Uzlaşmayan
Devrimin hamalı
Temel taşı
Hep veren
Asla almayan
Unutulmayıp
100 yıl değil
Bin yıl geçse de aradan
Önünde sevgi ile anılanı
Bir can yoldaş
Yoldaşı

YOLDAŞLARI...
RAHAT UYUYUN
RAHAT OLUN YOLDAŞLAR
EZİLEN HALKLAR
BİTMEDİ
BİTMEDİ KAVGA...
Anadolu yiğitleri
Der ki
İLLE KAVGA
İLLE KAVGA
İLLE ÖZGÜRLÜK
İLLE BAĞIMSIZLIK
İLLE İKTİDAR...
KUTLU OLSUN
MUTLU OLSUN
VE
YAŞASIN 100 YILIMIZ
YAŞASIN SOSYALİZM
YAŞASIN DEVRİM
BİTMEDİ
BİTMEYECEK
İLLE KAVGA
İLLE ZAFER DİYECEK...

Yüz yılınızı kutlar. 
Sevgi ve saygılarımı sunarım.
Özgür Tutsak 
ERDOĞAN ÇAKIR
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Yoldaşlarımıza, ev-
latlarımıza giydirilmek is-

tenen tek tip elbise, yapılan işkence,
sürgün sevkler karşısında hep başı
dik duracağız.

Evlatlarımızı tutuklayarak hapis-
hanelere atıyorlar, AKP terörüyle ha-
pishanelerde Özgür Tutsaklara işkence
yapılıyor. En son Gülten Matur ve
Rojda Yalınkılıç'a yapılan işkence
haberini aldık.  İşkence
ile sindirilmeye çalışılıyor
Özgür Tutsaklar.  İşkence
yöntemleri tek kişilik sün-
gerli odalarda ters kelepçe
takarak bekletmek, elleri
ayaklarına kelepçelenip
günlerce süngerli odada
tutmak.

Sürgün sevk yapılan
evlatlarımızın ailelerine
günlerce bilgi vermiyor-
lar. Mahkemeye götürü-
lürken ring arabalarının
içinde evlatlarımıza iş-
kence yapıyorlar. Doktora
çıkarılan işkence gören  evlatlarımıza
Mengele artığı doktorlar işkence ra-
poru tutmuyorlar. İşkence raporu tut-
mayarak işkencecileri koruyorlar.
Buradan TAYAD’LI Aileler olarak
sesleniyoruz: 

Adaletsiz sarayların savcıları, ha-
kimleri evlatlarımızı yıldıramaz. Ev-
latlarımızın tarihi direnişler ile do-
ludur, düşman da bilir. Biz ister dı-
şarıda ister içeride olalım, biz de ev-
latlarımız da size asla boyun eğmedik,
size zafer kazandırmadık. Zafer hep
direnlerin oldu, tüm işkence dayat-
malarınızı boşa çıkardık. İşkence ve
katliamlarınızı nasıl boşa çıkarttı ev-
latlarımız size adım adım anlatalım.

Dünyada ilkler yarattılar evlatla-
rımız. İşkence ve tecrite karşı fedaları
ile durdu ayakta.  Fedayı göze alanlar

ülkenin onurunu, adaletini  taşıyan-
lardır. Hapishaneler tarihi katliamlar
ile doludur, buna karşı 84, 96, Ulu-
canlar, 2000 direnişleri ile doludur
tarihimiz. Sizler ise vatan topraklarını
peşkeş çeken hain sürülersiniz. Akar-
sularımızı, madenlerimizi, ormala-
rımızı, bütün doğal kaynaklarımızı
işbirlikçi şirketler ile yabancı şirket-
lere satanlar sizlersiniz.

Madenlerde katledilen halk için “
bu işin fıtratında var” diyen sizlersiniz.
“Hapishaneleri Avrupa sistemine çe-
vireceğiz” adı altında tecrit edenler de
sizlersiniz, sizin işkence yönteminize
karşı direnenler ölüm orucunda 122
kez öldü.19 Aralık Katliamı’nda yol-
daşlarının katledimesine engel olmak
için bedenlerini yaktılar Özgür Tut-
saklar.

Tüm işkencelere bedeller ödeyerek
direndiler.Yine o bedelleri ödüyorlar
ve yine direniyorlar. Kırılan kolları,
kafaları  olsa da başları her daim dik
bu nedenle. Biz de TAYAD olarak
onlardan öğreniyor ve zulme onlarla
birlikte direniyoruz.

Tayad’lı Olmak
Emek ve Sabır İle Engelleri,

Zorlukları Aşmaktır 
TAYAD'lı olmak küçük büyük iş

ayrımı yapmamak, her yapılanı tut-
sakların, evlatlarımızın koşullarını
ve mücadelesini ileri taşıyacağını
düşünerek yerine getirmektir.  Dev-
rimcilik onurlu kalmak, başını dik
tutmak ve düşman karşısında teslim
olmamaktır. Devrimcilik umudunu

yitirmeden kazanaca-
ğına inanmak ve onun
için mücadele etmek
ve umut olmaktır dev-
rimcilik. Her dönemde
TAYAD olarak mey-
danları boş bırakmadık.
Bırakmamamızın ne-
deni de zafere  olan
inancımızdandır. Hak-
sızlıkların karşısında
direniyoruz ve diren-
meye de devam ede-
ceğiz. 

Evlatlarımızdan öğ-
rendik direnmeyi, şim-

di onlar gibi olacağız. Onların dili,
sözü olacağız dışarıda. Şimdi onların
yerini dolduracağız, basılan kurum-
larımızı evlatlarımızın yerine biz aça-
cağız.

Evlatlarımızın emeğine biz sahip
çıkacağız. Ellerimiz ile kurduğumuz
mahalleleri biz koruyacağız.

Meydanları boş mu sandınız halk
düşmanları? İşte buradayız tek kişi
kalsak da, sonuncumuza kadar bü-
yüteceğiz mücadeleyi.

Korkuyorsunuz evlatlarımızdan
çünkü onlar sadece ülkemizin değil
dünyanın tek umududurlar özgür bir
vatanı kuracaklar bu mücadelede de
yalnız olmayacaklar.

İşte evlatlarımız için bir kez daha
karşınızdayız.

EVLATLARIMIZ İÇİN HAPİSHANE KAPILARINI,

MEYDANLARI, KURUMLARIMIZI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ!

Tayad’lı Aileler

26 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 42

33ÖLÜMÜ SİZE, SİZİ ÖLÜME GÖMECEĞİZ!

Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde



Militan olmak genelde şöyle al-
gılanır: Korkusuz olmak. Ama aslı
öyle değildir. 

MİLİTAN OLMAK
BİLİMSEL OLMAKTIR

Bilimsel olabilmek ise eğitimle
sağlanır. İki kişi düşünün, birisi sabit
yerinde diğeri ise ileriye doğru yü-
rümekte. Sabit yerinde duran kişi
belli bir zamandan sonra ileriye doğru
yürüyenin epeyce bir gerisinde kalır
ve araları epeyce açılmış olur.

Yani sabit yerinde durmak insanı
geriletir. Militan insan kendini de-
vamlı eğitir ve yeniler. Bu onun sağ-
lıklı düşünmesini sağlar, çünkü eğitim
bizi diri tutar, zihnimizi açar. Dü-
şüncelerimizi disipline eder. Militan
insan doğru analiz edebilen, doğru
tespitler yapabilen ve emeğiyle bu
tespitleri devrimden yana çözebilen-
dir. Militan insan doğru ve yerinde
kararlar alabilen insandır.

Sadece eğitimle değildir elbette
militan olmak aynı zamanda pratikteki
deneyimleri insanı güçlendirir ve
tecrübeli yapar. Hiç futbol oynamamış
birisi belki futbolun taktiklerini çok
iyi anlatır ve üzerine çok iyi fikirleri
olur ama iş başa düştüğünde deneyimi
yoksa istediği gibi yararlanamaz o
bilgiden. Yani sadece bilgi değildir
militanlık, bilginin pratikle birleştiği
yerdedir militanlık. 

Bir anda kimse militan olamaz.
Bu belli tecrübeler kazanılarak ve
eğitimle mümkündür.  Ama herkes
militan olabilir, bu sadece istemek
ve yapmaktan geçer.

Militanlık duruma göre örneğin
bir çatışmada veya eylemde bazen
geri çekilme kararı verebilendir,
çünkü militanlık o anı tahlil edip
sonra daha güçlü bir biçimde geri
vurabilmek için geri çekilmektir. Bi-

limsel olmak bu tahlilleri doğru yap-
maktan geçer ve pratikte gelişir. Bilgi
ve pratiktir asıl olarak bizi korkusuz
yapan.

MİLİTAN OLMALIYIZ
Biz devrimciler sıradan olmama-

lıyız, militan olmalıyız. Halkımıza
öncülük etmeliyiz. Yol - yöntem gös-
termeliyiz ve biz bütün yaptıkları-
mızla onlara umut olmalıyız. Bizde
devrimi görmeliler. Devrimin sadece
bir düş olmadığını bilimsel ve tarihsel
bir zorunluluk olduğunu anlatmalıyız
halkımıza. 

Militan olmalıyız çünkü hayatın
her anını ve her alanını örgütlemeliyiz.
Neyi, nasıl ve neden yapacağımız
konusunda kafamız çok net olmalı.
Hiçbir zaman umutsuz olmamalıyız.
Umutsuzlaşmaya başladığımız anda
tarihimize ve şehitlerimize dönmeliyiz
onların yazılarını okumalıyız. Ken-
dimizi sürekli dinamik tutmalıyız.

- Günlük gazete okumalıyız.

- Düşman politikalarına karşı po-
litika üretmeliyiz.

- İlkeli ve kurallı yaşamalıyız.

- Kitap okumalıyız.

- Eğitim yapmalıyız.

- Tarihimizi öğrenmeliyiz.

- Şehitlerimizi okumalıyız.

- Pratiğin içinde olmalıyız.

- Halkın içinde olmalıyız ( Halktan
kopmak devrimden kopmaktır. )

Stratejik hedefimizden kopmamak
için bu dinamiklerle kendimizi de-
vamlı dinç tutmalıyız. Örgütlü ve
programlı çalışmalıyız. Hedefe ki-
litlenmeliyiz. Her anımızda düşmana
nasıl bir darbe vururuz diye düşün-
meliyiz. Biz bir savaşın içindeyiz ve

sıradanlaşmak, beklemek, katlanmak
bunlar ölümdür bizim için. Bizler
yaşayan ölüler değil, sosyalizm için
savaşan militanlar olmalıyız. 

Biz ideolojimizin gücüyle ayakta
duruyoruz. İdeolojik olarak kendimizi
sürekli geliştirmeliyiz. Düşman ideo-
lojisinden tamamen sıyrılıp bizim
ideolojimizi, devrimci ideolojiyi be-
nimsemeliyiz. Düşmana her an kin
duymalıyız. Öfkemizi sınıf bilinci
ile yoğurup sınıf kinine dönüştür-
meliyiz. Burjuva ideolojisinden ta-
mamen kopmalıyız ve eksik yanla-
rımızla savaşmalıyız. Militan olmak
eksiklerini görebilmektir ve onları
değiştirme gücüne sahip olmaktır.
Biz savaşı savaşın içinde öğreniyoruz
ve bizden daha iyi savaşçılar yok.
Biz her işin en iyisini yaparız ve
evet en iyi biz savaşırız. Kimse
bizden daha militan olamaz.

Sonuç olarak:
1- MİLİTAN OLMAK BİLİM-

SEL OLMAKTIR! Militan olmak
korkusuz olmak anlamına gelmi-
yor, bilgiyle donatılmış ve eğitilmiş
insandır militan insan.

2- Militan olmak pratiği ve bil-
giyi birleştirmekle mümkündür.
Teoriyi pratikle birleştirmektir ve
tersi. Sürekli özeleştiri  ve eleştiri
yapmaktır.

3- Öfkemizi sınıf bilinci ile yo-
ğuru sınıf kini oluşturmalıyız. Bü-
tün hıncımızı düşmandan ve onun
ideolojisinden çıkarmalıyız. Etra-
fımızdaki her şeyi örgütlemeliyiz
ve harekete geçirmeliyiz.

MiLiTAN iNSANYENİYENİ
İNSANİNSAN

Yürüyüş

26 Kasım
2017

Sayı: 42
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Sloganlarımız:
EMPERYALİZMİ
TARİHE
GÖMECEĞİZ...
BİZ KAZANACAĞIZ!  

- Faşizmin İti Soysuz Sü-
leyman'a Cevabımız Devrim
Olacak! 

- Halkın Adaleti Olup Soy-
suz Süleyman'dan Hesap So-
racağız! 

- Tüm Soysuz Halk Düş-
manlarından Çektiğimiz Acı-
ların Hesabını Soracağız! 

- Baskınlarınız, Tutuklama-
larınız, Tehditleriniz, İşkence-
leriniz İşe Yaramayacak, Bizi
Teslim Alamayacaksınız! 

- Ne Yaparsanız Yapın, Dev-
rimcileri Yok Edemeyecek,
Devrimi Engelleyemeyeceksi-
niz! 

- Devrim İddiamızdan Vaz-
geçmeyeceğiz, Dünyayı Bir
Kez de Türkiye'den Sarsacağız! 

- Daha Çok Bedel Ödeye-
ceksek de Kurtuluşa Kadar Sa-
vaşmaktan Vazgeçmeyeceğiz,
Zaferi Biz Kazanacağız! 

- Tarih Bir Kez Daha Sos-
yalizmin Zaferini Yazacak! 

- Bağımsız, Demokratik,
Sosyalist Türkiye'yi Kuracak,
Halkımızın Özlemine Son Ve-
receğiz! 

- Daha Çok Acı Çekeceğiz,
Daha Çok Bedel Ödeyeceğiz,
Ancak Emperyalizmi ve İşbir-
likçilerini Tarihe Gömeceğiz! 

- Siz Yok Olmaya, Biz Zafer
Kazanmaya Mahkumuz! 

Geleneklerimiz:
- Emperyalizmin Politikalarını Boşa Çıkartma ve

Emperyalizmin Saldırılarına Direnişle Cevap Verme
Geleneğimiz ; 

Biz her dönem emperyalizmin tüm politikalarına karşı politika belirledik,
direndik ve saldırılarını boşa çıkardık. Emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
hiçbir imha, tasfiye ve teslimiyet saldırıları ne bizi yok etmeye, ne teslim
almaya, ne uzlaştırmaya ve akıllı solculuk çizgisine çekmeye yetti. Çünkü biz
ideolojik netliğimizi ve ideolojik bağımsızlığımızı hiçbir zaman yitirmedik.
Fiziken yok olmayı göze aldık; hapishanelerde, dağlarda, kuşatmalarda, iş-
kencehanelerde katledildik. Ancak hiçbir zaman iktidar iddiamızdan, emper-
yalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm
hedefimizden vazgeçmedik. Marksizm-Leninizm'den milim sapmadık. İşte
bu ideolojik güçle emperyalizmin ve oligarşinin tüm saldırılarının karşısında
yenilmezliği gelenekselleştirdik. 

Kızıldere'de önderlerimiz, Amerikan uşaklarının megafondan haykırdıkları
"Teslim Olun" çağrılarına "Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” diyerek
cevap verdiler. Öldüler ama yenilmediler. 

1980'lerde, 12 Eylül Amerikancı, faşist cunta, devrimcileri teslim almak
için hapishanelerde her türlü ideolojik, psikolojik saldırıya başvurdu, işkence
yaptı. Ancak devrimcileri teslim alamadı. Emperyalizmin teslim alma politi-
kalarının önünde barikat olduk, saldırılara direndik, ölüm orucu direnişiyle
cevap verdik. Öldük ama yenilmedik. Biz kazandık. 

1990'lı yıllarda emperyalizm "Ya düşünce değişikliği, ya ölüm" dedi. Tes-
limiyeti dayattı. 12 Temmuzlarda, 16-17 Nisanlarda katledildik. Atılım Süreci'ni
başlattık, hapishanelerde ölüm orucuna yattık. Emperyalizmin teslimiyet poli-
tikalarının önünde barikat olduk. Öldük ama yenilmedik. Biz kazandık. 

2000'lerde, emperyalizm "Ya düşünce değişikliği, ya ölüm" dayatmasını,
teslimiyet politikasını sürdürdü. Hapishanelerdeki devrimcileri teslim almak
için 19 Aralık 2000 Katliamı’nda 28 devrimciyi katletti. Büyük Ölüm Orucu
Direnişi'yle cevap verdik ve emperyalizmin teslimiyet politikasını boşa
çıkardık. 122 kez öldük ama yenilmedik. Biz kazandık. 

Yıl 2017, AKP faşizmi OHAL'le, KHK'larla, gözaltılarla, tutuklamalarla, bas-
kınlarla devrimcileri teslim almak, halka gözdağı vermek, devrimci mücadeleyi
yok etmek için her türlü baskı ve teröre başvurdu. Ancak yine devrimcilerin
direnişiyle karşılaştı. DHKP-C, yine emperyalizmin işbirlikçisi AKP faşizminin
teslimiyet politikalarını direnişle boşa çıkarttı. Teslimiyet politikalarının önündeki
barikat, yine DHKP-C oldu. Bizi işkenceyle gözaltına alsanız da, tutuklasanız da,
katletseniz de bitiremeyeceksiniz. Bizi teslim alamayacaksınız. Emperyalizmi
tarihe gömeceğiz. "Tek Yol Devrim, Tek Çözüm Sosyalizm" demeye devam
edeceğiz. Biz kazanacağız. Çünkü biz halkız ve haklıyız. 

Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde



Faşizm Koşullarında 
İllegal Mücadele 
Tercih Değil 
Zorunluluktur ! 

Gizemli Kadın Efe Aydın Nazilli’de
güzel ve yiğit bir Yörük kızıdır. Ev-
lenme hayalleri kurarken sevdiği, Os-
manlı tarafından askere alınıp gidenin
dönmediği cephelerden birine gön-
derilir. Sevdiğinden geriye sadece öl-
düğü haberi gelir. 

Ese Ağa adlı bir ağa Nazilli halkını
ezmeye başlar. Köylülerden mal alır,
parasını ödemez, borç verir, zorla faz-
lasıyla geri alır. Tülay'ın babasının Ese
Ağa'dan alacağı vardır. Ağanın varlığının
yanında pul kadar değeri yoktur borcu-
nun. Ama zaten ağalar halkın elindeki
üç kuruşa el koyarak ağa olurlar. Borcunu
ödemez Ese Ağa. Alacağını istemeye
konağına gelen Tülay'ın babasını adam-
larından birine vurdurur. Bunun üzerine
Tülay kız hesap sormak için Ege dağ-
larını efesiz bırakmaz. Gizemli Efe 16
yaşında Ege dağlarını mesken tutar ken-
dine ve köylüyü de örgütleyerek tam
16 yıl kalır dağlarda... Karda, kışta, so-
ğukta efelikten vazgeçmez. Zalimleri
cezalandırmak için halkın içerisinde
halktan biri olarak 16 yıl boyunca gize-
mini korur, istihbarat çıkarır, silah bulur
buluşturur, köylü kadınları kızları ör-
gütler. Bir efenin  yapması gerekenleri
halkla bir bütün olarak yapar ve yaptırır.
Tülay Efe halkın sevdiği, saydığı bir
efe olmakla beraber halkın evini açtığı,
ekmeğini paylaştığı da bir Efe olur aynı
zamanda. 

- Efelerde adettir, efeliğin yasasında
vardır; kimlikleri açıklanır. Eylemlerini
yaparlar ve namlarını duyurup Os-
manlı'ya meydan okurlar. Gizemli Efe
bu yanıyla özgündür. Halkın dikkatini
çeken bu durum, Tülay Efe'ye önemli
avantaj sağlar. Bir süre sonra kim ol-
duğu değil, ama kadın olduğu ortaya
çıkar. Dereköy ve yöresindeki Yörük
kadınlar onun Tülay olduğunu bilirler

sadece. Genellikle yüzü kapalı gezer.
Erkeklerle karşılaştığında silahını on-
lara doğrultur ve gözlerini kapattırır.
Açan olursa basar kurşunu. 

Osmanlı'nın takip subayları köylü
kadınlara, kızlara baskı yapar. Sonuç,
ellerinde koca bir hiç vardır. Bir de
90 yaşında bir Yörük ninesinin “Gi-
zemli benim” cevabı... 

Tam on altı yıl Nazilli ve civarında
Gizemli Kadın Efe'nin adı halka güven,
Osmanlı ve ağalara- beylere korku
olmuştur 

Ve düşmanla karşı karşıya kaldı-
ğında 16 yıllık efeliğin hakkını verir,
teslim olmaz düşmana... Son kurşu-
nuna kadar çatışır. 

Savaşta Gizlilik Yani 
İllegalite Esas Olandır ! 

Gizemli Kadın Efe’yi efe yapan
onun 16 yıl boyunca illegal yaşama-
sıdır. Bugün faşizm koşullarında savaşı
sürdürmemiz  illegal yaşamı müca-
delenin her alanında hayata geçire-
bilmemize bağlıdır. 

- Sistem dışına çıkacağız, denetimden
uzak olacağız. Düşmanın denetimi ol-
duğu bölgeleri imkanlarımız dahilinde
tercih etmeyeceğiz, tutup da bir karakolun
önünden geçmeyeceğiz, ya da rutin de-
netimin yapıldığını bildiğimiz yerleri
kullanmayacağız, bilerek görerek MO-
BESE’lerin önünden geçmeyeceğiz. 

- Bir sonraki adımı düşüneceğiz. 

Gelişebilecek her şey ile beraber
biz örgütlülüğümüzü, işlerimizi dü-
şünmeliyiz, düşmana bilgi kaptırma-
dan, bir sonraki adımı örgütlemeliyiz.
Bir sokağa girince nereden çıkacağız
bilmeliyiz. Arazide yönümüzü nasıl
bulacağız bilmeliyiz. Ani bir denetime
takıldık nasıl atlatacağız, takip aldık
nereleri kullanacağız tüm bunlara ce-
vap bulmalıyız. 

Bugün Cepheliler ülkemiz koşul-
larında illegal mücadele vermek zo-
rundadırlar. Tüm yaşamımızı illegal

koşullara göre örgütlemeliyiz. Şehrin
ortasında yüzlerce kameranın, birçok
denetimin, takibin ortasında bizi si-
maen tanıyan düşmanların ortasında
dahi olsak illegal mücadele yürütmeyi
öğrenmeliyiz. 

Demokratik alan çalışanı olmak ku-
rumlara girip çıkmak, toplu kitle ey-
lemleri örgütlemek, basın açıklamalarına
katılmak ve düzenlemek, Yürüyüş dergisi
dağıtmak... devrimci faaliyet örgütlemek,
bizi ''nasıl olsa demokratik faaliyet yü-
rütüyoruz'' düşüncesinden çıkartmalı.
Bugün demokratik alanda olan her in-
sanımız da illegalite koşullarına uygun
davranmalıdır. Kendi güvenliğimiz için
örgütümüzün ve ilişkilerimizin güvenliği
için, savaşın sürekliliği için, savaşı bü-
yütmek için, izimizi kaybettirmek için
illegal çalışmayı öğrenmeliyiz. 

Tülay Efe 16 yaşında dağlara çıkmış
ve 16 yıl boyunca dağlarda yatıp kalkmış,
dağlarda yaşamışsa bunu bugün bizler
de yapabilmeliyiz. Tülay Efe’nin köylü
kadınlarla kurduğu ilişki... Bugün ma-
hallelerimizde bunu bizler de yapabiliriz.
Parklara spora gelen kadınlarla tanış-
malıyız, dergi dağıtımında girip bir evde
bir aile ile sohbet etmeliyiz, onların
kapılarını çalıp “bizler mahallenin dev-
rimcileriyiz” deyip bir çaylarını içmeliyiz,
mahallenin çocukları kuryemiz olmalı,
bakkalı istihbaratçımız, liselilerden yeni
kadrolar, yeni yönetici ve savaşçılar ye-
tiştirmeliz. Bunun içinde halkla olan

ZAFER KAZANMAK İÇİN SAVAŞIN 
YASALARINI ÖĞREN-2

SAVAŞIN YASALARI:
1- Savaşta gizlilik yani illegalite

esas olandır! 
2- Kendi gücümüze güvenmeli ve

düşmanı yeneceğimize
inanmalıyız. Biz halkız ve

milyonlarız.  Milyonların içerisinde
örgütleniyoruz,  savaşıyoruz. 

3- Savaşımızı büyütmek için halkı
örgütleyecek ve savaştıracağız. 

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Savaş
 ve Biz



ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Halkı-
mızın evde yaşadığı sorundan başlayarak
düzen ile olan çelişkilerine kadar aradığı
cevapların, sorunların çözümünün bizde
olduğunu göstermeliyiz. Mahalle der-
neğinin de, gerillalarımızın da ihtiyacını
halktan karşılayabilmeliyiz. 

Bugün 48 yıldır varlığımızı sürdü-
rüyor olabilmemiz, tüm imha ve infaz
saldırıları karşısında hala örgütleniyor
ve mevzilerimizi terk etmiyor oluşumuz,
savaşı ülkemizin dağlarında büyütmemiz
halkımızla olan bağımızın  güçlü ol-
masındandır. Ama bugün sürecimiz açı-
sından çok daha fazla güçlü olmalı
halkla olan bağlarımız. Halkımızın ola-
naklarını devrimin ihtiyaçlarını karşı-
layacak şekilde örgütlemeliyiz. 

Halkımız derya deniz biz de o
koca denizin içinde bir balık olmalıyız.
Denizden beslenen bir balık... Halkın
içerisinden halktan biri olmalıyız.
Düşman bizi takip ediyor, nerelerden
geçiyor nerelere gidiyoruz asgari oran-
da bilebiliyor, insanlarımızı sokak or-
tasından kaçırıyor. Selam verdiğimiz
insanlara bile gidip hakkımızda bilgi
almaya çalışıyor ya da insanları bizden
uzaklaştırıyor, kaldığımız evler bası-
lıyor bizi halktan tecrit etmeye çalı-
şıyorlar. Tüm bunlar düşmanın asgari
oranda yapabildikleri ama düşmanı
hareketsiz bırakmak bizim ellerimizde. 

Her Cepheli takip atlatmayı bilmeli. 

Gittiği kaldığı evler temiz mi değil
mi bilmeli. Temiz ev bulmalı kendine,
halkın içindeyiz bir mahallede binlerce
belki de onbinlerce ev var. Halkımız
devrimcilere sahip çıkar, kendi evlatları
bilir,  evlerini açar,  bir lokma ekmeğini
paylaşır. 

Gelip geçtiğimiz yerler denetimi-
mizde olmalı, arkamızda biri var mı
yok mu bilmeliyiz. Kameraların ol-
duğu yerleri kullanmamalıyız. 

Halkı örgütlemek ve savaştırmak
için, hesap sormak için bir şey olmaz
diye düşünmeden savaşın yasalarına
göre ilkeli-kurallı olacak ve illegal

çalışacağız. 

Kendi Özgücümüze 
Güvenmeliyiz

Bir kadının silah  kuşanıp dağların
yolunu tutacağı kimsenin aklına gel-
mez. Ama hak ve adalet için verilen
kavgada işin kadını erkeği yoktur.
16'sında Yörük kızı Tülay,  efeliğin
adalet özlemi ve cesaret dolu bir yü-
reğe sahip olmaktan geçtiğini 16 yıl
boyunca tek başına gösterir. 

O gün tek aşına Gizemli Kadın
Efe bunu yapabildiyse bugün her Cep-
heli de yapabilir.Her Cepheli kadın
bir gizemli efedir. 

Bugün de zulüm gelip kapımıza da-
yandığında silahlı mücadeleden başka
yol yoktur demektir. Bizim insanlarımız,
bizim savaşçılarımız düşman orduları
karşısında tek de kalsa, her şeyi tek ba-
şına da yapacak olsa... İdeojisine ve
partisine olan, halkına ve yoldaşlarına
olan güveni ile her zorluğun üstesiden
gelecek iradeye sahiptirler.  Zorlu yollar,
sarp yamaçlar adalet özleminden, hesap
sorma bilincinden alıkoyamaz. Biz tek
başımıza da kalsak koskoca bir halk
var örgütlenmeyi bekleyen. O yüzden
her Cepheli sürekli daha fazlasını ve
daha ilerisini hedeflemelidir kendisine.
Yapabiliriz, kendimize güveniyoruz.
Emperyalizmi yerle bir edeceğiz, em-
peryalizm bizi değil biz emperyalizmi
teslim alacağız, şehitlerimizin hesabını
soracağız. 

Halkı Örgütleyecek
Halkı Savaştıracağız 

Gizemli Kadın Efe ''kadınların
içinde rahatça örgütlenir, istihbaratı
kadınlardan toplar. 

Onlar arasında gizlenir, ihtiyacını
onlardan görür. Kadınlar aracılığıyla
zengin ağalara - beylere haber salar;
köprülerin onarılmasını, yolların açıl-
masını sağlar. Çeşmeler yaptırır. Genç-
leri evlendirir. Efelik ne gerektiriyorsa

onları yapar Gizemli Kadın Efe. Os-
manlı'nın takip subayları köylü ka-
dınlara, kızlara baskı yapar. Sonuç,
ellerinde koca bir hiç vardır. Bir de
90 yaşında bir yörük ninesinin “Gi-
zemli benim” cevabı... '' 

16 yıl boyunca dağda kalabilmesini
sağlayan halkla olan bağlarıdır. Cep-
helilerin faşizm koşullarında savaşı sür-
dürmesini sağlayacak olan halkla olan
bağları olacaktır. Halkı örgütlemeli, sa-
vaştırmalıyız. Yaşlı bir amca elinde
bastonu ile bir karakola girip adres
sorma bahanesiyle istibarat çıkartabilir,
mahallenin bakkalı düşmanın mahalleye
geldiği gittiği saatleri bilir, konfeksiyonda
çalışan genç kimin faşist olduğunu,
kimin işbirlikçi olduğunu bilir, bir liseli
okulundaki ilerici aydın öğretmenleri
tanır. Sabancı’da, Koç’ta çalışanlar halk-
tır, halkın kendisidir, halkın evlatlarıdır...
O yüzden her zamankiden çok daha
fazla gitmeliyiz, halkımız bizim savaş
hazinemiz bunu unutmamalıyız. Ev de
istihbarat da, silah da para da halkı-
mızdadır. 

Sonuç olarak savaşın yasalarına
uygun savaşacağız; 

1- Kendi gücümüze güvenmeli ve
düşmanı yeneceğimize inanmalıyız.
Biz halkız ve milyonlarız.  Milyonların
içerisinde örgütleniyoruz,  savaşıyoruz. 

2- Savaşımızı büyütmek için halkı
örgütleyecek ve savaştıracağız. 

3- Devrim için Cephe için  devrim
için gizlilik ve illegalite kurallarını
işleteceğiz. 

Halkımızın olanaklarını devri-
min ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde örgütlemeliyiz. 

Halkımız derya deniz bizde o
koca denizin içinde bir balık ol-
malıyız. Denizden beslenen bir
balık... Halkın içerisinden halktan
biri olmalıyız. 

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Liseliyiz Biz

AKP faşizmi bir kez daha Dev-
Genç’lilere saldırdı. 16 Kasım sabahı
Gençlik Federasyonu binası katil po-
lislerce basılmış iki yoldaşımız göz-
altına alınmıştır. OHAL dönemi bo-
yunca onlarca defa, aynı saldırılara
maruz kaldık. 

Katil AKP saldırıyor, biz mücadele
etmeye devam ediyoruz. Faşizm susun
diyor, biz direnmeye devam ediyoruz.
Faşizm teslim olun “bir tek siz kaldı-
nız” diyor biz  ille kavga demeye de-
vam ediyoruz. 

AKP bize saldırıyor çünkü örgütsüz
bir halk, örgütsüz bir gençlik istiyor.
En büyük korkusu örgütleyeceğimiz
ezilmiş, susturulmuş, adaletsizliğe
uğramış milyonlarca insanı örgütle-
memizdir. 

AKP’nin bunca saldırısı nafile!
AKP’nin zulmüne boyun eğmeyeceğiz
ve AKP bizi asla teslim alamayacak.
Kapılarımızı kırsa da, alıp götürse
de, bizi teslim alamayacak. Delirecek,
hırsını kapıdan bacadan çıkaracaklar.
Ancak sonuç değişmeyecek.  48 yıllık
mücadele tarihimizde oligarşinin hiçbir
gücünün başaramadığını AKP de ba-
şaramayacak.

AKP’nin saldırılarına vereceğimiz
en büyük cevap ÖRGÜTLENMEK-
TİR!

ÖRGÜTLENMELİYİZ DEV-
GENÇ’LİLER !

KAPI KAPI, KİŞİ KİŞİ, TEK
TEK ÖRGÜTLENMELİYİZ.

Düşmanı kapımızdan, bacamızdan
hırsını çıkartacak kadar delirten ör-
gütlenme kararlılığımızdır. 

AKP’nin zulmüne ve faşist terö-
rüne karşı tüm gücümüzle direneceğiz.
Milyonları örgütleme sözümüzü mut-
laka yerine getireceğiz. 

Bu sözü yerine getirmek için ku-
laktan kulağa, kapı kapı, tabanlarımıza
kara sular inene kadar çalışacağız.

Okuma grupları kuracağız. Komiteler
kuracağız. Birken iki olacağız. Her bir
Dev-Genç’li tutsak düşen her bir yoldaşı
için en az bir kişiyi örgütlemeli hızla.
Düşmanın saldırılarını cevapsız bırak-
mayacağız. Ne yapabiliyorsak, nereden
başlayabiliyorsak oradan başlayacağız.
Kuşlamalarımız, yazılamalarımız, asılan
pankartlarımız ile düşmana hızla cevap
vermeliyiz. 

Mahallelerimiz bizim evimizdir, katil
polislerin orada işgalci olduğunu her se-
ferinde teşhir edelim. Atılan sloganlar,
yazılan yazılamalar ile halkta sahiplenme
yaratmalı düşmanın işgalci olduğunu
göstermeliyiz. 

BİZ DEV-GENÇ’LİLERİZ

SÖKÜLEN HER BİR TAŞIMIZIN, 

TUTSAK DÜŞEN HER BİR YOL-
DAŞIMIZIN HESABINI DAHA FAZLA
ÖRGÜTLENEREK SORACAĞIZ.

DÜŞMAN BİZİ HER TESLİM AL-
MAK İSTEDİĞİNDE AYNI SLOGANI
DUYACAK; “SİZ BİZİM TESLİM OL-
DUĞUMUZU NE ZAMAN GÖRDÜ-
NÜZ?”

Evet teslim olmadık. Ne katliamlarda,
ne şehitliklerde ne de tutsaklıklarda. Meşru
olan biziz. Tarihsel ve siyasal olarak haklı
olan biziz. Bu haklılığımız en büyük gü-
cümüzdür. Bu haklılığımız bitmeyeceği-
mizin, tükenmeyeceğimizin ilanıdır. 

Bu haklılığımız ile örgütleneceğiz.
48 yıldır her zorluğu örgütlenerek, yü-
zümüzü halka dönerek atlattık. Her sü-
reçten yok olmayı göze alarak ancak
ideolojimizden taviz vermeden aştık.
Yine öyle yapacağız. İdeolojimizden,
halkımızdan güç alacağız. Kendi eme-
ğimizden, kendi inancımızdan, kararlı-
lığımızdan başka güveneceğimiz bir güç
yoktur. 

Programlı ve cüretli bir çalışma ile
örgütlenecek, savaşacak, kazanacağız.
Düşmanın korkularını daha fazla büyü-
teceğiz. Öyle fazla büyüteceğiz ki sonunu
biz getireceğiz. 

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER FAŞİZMİN SALDIRILARINI
CEVAPSIZ BIRAKMAYANDIR!

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

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke is-
tiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

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

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Yürüyüş

26 Kasım
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Çağımız emperyalizm ve pro-
leter devrimler çağı. 

Bu çağda herhangi bir olayı,
gelişmeyi, emperyalizm kelimesi
olmayan   bir devrimci, bir sos-
yalist, kimseye hiçbir şey anlata-
maz. Emperyalizmsiz bir konuşma
yapamaz.

Ama işte sözünden, kitabından,
sazından, dizelerinden emperya-
lizmi silen bir solculuk türü ortaya
çıkarıldı. 

Emperyalizmsiz bir dil, bur-
juvaziye teslim olmuş bir dildir.
Dil düşüncenin aynasıdır, emper-
yalizmi dilinden çıkaranlar, esa-
sında önce beyinlerinden çıkarıp
attılar onu. 

Emperyalizmi çıkarıp atmak
ise, asıl olarak bağımsızlık dü-
şüncesini beyinlerden çıkarmaktır. 

Bağımsızlık olmadan ise, ne
demokrasi mümkün olur, ne sos-
yalizm. 

Sonuç: Dilinde emperyalizm
olmayan bir devrimci. Öyle bir
devrimcilik OLMAZ. Olduğunu

iddia edenler, sah-
tekardır, solcu, dev-
rimci değildir. 

Her yerde, her zaman, her
koşulda... cüretle ortaya koya-
cağız:

Savaşımız: 
Emperyalizme karşı bağım-

sızlık savaşıdır. 
Cüretle ilan ettik, ediyoruz: 
Emperyalizmi ülkemizden

kovacağız! 
Anadolu Kurtuluş Savaşı’nda

olduğu gibi, emperyalistleri denize
mi dökeriz, Anadolu’nun obruk-
larına mı gömeriz, onu o günkü
koşullar belirler; ama devrimimizle
birlikte, Anadolu’da artık emper-
yalistlerin ayak izleri olmayacak,
burası kesin. 

Küçük burjuvazinin, reformiz-
min dili, düzeniçileşmeye paralel
olarak apolitikleşmiş ve bu temel
kavramları dillerinden çıkarıp at-
mışlardır. Emperyalizmden, fa-
şizmden, sömürüden, sınıflardan
söz edenleri, “slogancılıkla” eleş-

tirdiler bir de üstelik. 

Mesele slogan değil, İÇE-
RİK’tir. 

Slogan onların sonucudur. Bi-
zim her cümlemiz nettir, politi-
kalarımız nettir, o nedenle cüm-
leleriniz de slogan gibidir. Kesin,
net, hedefli.   

Emperyalizmi kovacağız:
Bunu her vesileyle anlatmalı, vur-
gulamalıyız. Çünkü bu bizim hem
düzen partilerinden, hem de re-
formistlerden en temel farkları-
mızdan biridir. 

Emperyalizme karşı bu açık
net tavrı alan, ne ülkemizde, ne
de başka bir ülkede başka bir si-
yasal güç yoktur. 

Dilimizi “küreselleşme”, “glo-
bal dünya” gibi uyduruk keli-
melerle bozmayalım. Emperya-
lizme emperyalizm diyelim. Kü-
reselleşme emperyalizmi anlat-
mayan bir kavramdır ve kendi ta-
nımımız olarak kullanmamalıyız. 

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Kahrolsun Emperyalizm

�Topraklarımızda tek bir
emperyalist kalmayacak!

� NATO’YA HAYIR!

� Emperyalizm halkların baş
düşmanıdır

Emperyalizmi
kovacağız!

26 Kasım
2017

Yürüyüş
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
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Okmeydanı’nda Gençlik Federasyonu Bir Kez Daha
Polis Tarafından Basıldı…

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
AKP’nin katil polisleri 16 Kasım sabahı 10.30

sularında İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Fe-
derasyonu binasına baskın düzenledi. Baskın sırasında
orada bulunan 16-18 yaşlarındaki Dev-Genç’lilerin di-
renişiyle karşılaşan polis, yaptıkları işkence ve gözaltının
ardından binada bulunan demir kapıları, korkulukları
alarak binadan çıkardı.

Yapılan baskın ve yağma ile ilgili yayınlanan açıkla-
malardan derlediklerimiz şu şekildedir;

Dev-Genç (18 Kasım):
Tarihsel ve Siyasal Haklılığımızla Haykırıyoruz:

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!
Tarih:15 Kasım 2017, Soysuz Süleyman yine kürsü-

lerden salyasını akıtarak, fakat sesindeki korkuyu gizle-
yemeyecek kadar titrek bir sesle açıklama yapıyor. Diyor
ki: “O örgüte tarihin en acı sürecini yaşatacağım.”

Tarih: 16 Kasım 2017, Soysuz Süleyman’ın talimatını
alan katiller, her seferinde direnişle karşılaştıkları Dev-
Genç’lilerin binasına baskına geldiler. Yine direnişle
karşılaştılar. Çünkü direniş, Tarihsel ve Siyasal Olarak
Bir Zorunluluktu. Bunu bilen 2 Dev-Genç’li şehitlerinden
aldıkları güçle, boya dolu şişeleri ve taşları yürek yapıp,
savurdular düşmanın üstüne.

AKP faşizmi saldırıyor; karşılarında direnen ve teslim
olmayan Dev-Genç’liler var.

AKP faşizmi katlediyor; hesap soran yine Dev-
Genç’liler!

AKP faşizmi baskı, zulüm ve her türlü halk düşman-
lığını yapıyor; karşılarında yine ve her zaman Dev-
Genç’liler var!

AKP faşizmi, işte tam da bu yüzden her defasında
Dev-Genç’e saldırıyor.

Mao Zedung diyor ki: “Düşman size saldırıyorsa bu
iyidir, daha çok saldırıyorsa bu daha da iyidir.” Biz işte
bu yüzden 48 yıldır; yol açan, yol yapan, yol gösteren
olarak devrim ve halk düşmanlarına karşı savaşıyor ve
teslim olmuyoruz. İşte, bu yol açıcılığın getirisidir bu
saldırılar.

Gelin efendiler gelin, daha evvel kaç defa geldiniz.
Ne bulabildiniz? Geldiğinizde sizi korku mu karşıladı
yoksa cesaret mi?

Biz size ve halkımıza söyleyelim: Sizi orada korku
karşılamadı. Çünkü orada karşınıza dikilen Dev-Genç’li
Hakan İNCİ, kapattığınız, her gün işkence ile teslim
almaya çalıştığınız hapishane hücrelerini size mezar etti!
Çünkü orada karşınıza dikilen Dev-Genç’li Rohat KILIÇ,
Dersim’de cesaret edip de karşısına çıkamadığınız 18’lik
Gerillamız Bünyamin’in ta kendisi idi. Bakın Rohat’ın

damarlarına ve yüreğine kimi görecekseniz? Onu da biz
söyleyelim size: Alçakça katlettiğiniz amcası Bünyamin’in
öfkesi var damarlarında dolaşan kanda!

Ve Sorun Bakalım Kendinize, Toplasan Kilosu 100
Kg Etmeyen 2 Dev-Genç’li Sizin 2000 Yıllık Düzenininizi
Nasıl da Yıkıyor ki Saldırmaya Kaç Kişi İle Gidiyorsu-
nuz?

Hiç mi utanmıyorsunuz? Akşam olunca karınıza-ço-
cuklarınıza nasıl işkence yaptığınızı nasıl anlatıyorsunuz?
Haklılıkları ve boya kutuları dışında ellerinde bir şey ol-
mayan, yaşları 16 ve 18 olan iki aslan parçasına işkence
yaptığınızı da anlatıyor musunuz? Bununla nasıl övünü-
yorsunuz?

Sözde hepiniz “Bedr’in aslanlarısınız!” Bırakın süslü
kelimeleri. Siz çakalsınız çakal!

Akrep denen o tenekeden  o faşist marşları çalmanız
da korkunuzdandır. Çünkü biz yine oraya gelecek ve siz
yine arkanıza bakmadan kaçacaksınız. Siz boya dolu şi-
şelerden, tek bir Dev-Genç’linin sloganından korkan
acizlersiniz!

Tüm Halk Düşmanlarına;
Biz Ölmeyi, Öldürmeyi, Sabretmeyi, Hesap Sormayı

48 Yıldır En Güzellerimizi, En İyilerimizi Vererek Öğ-
rendik!

Kapımızın Önünde Zırhlı Araçlarla Beklemeniz, Yal-
nızca Bizim Oraya Belli Bir Süre İçerisinde Girişimizi
Engeller Ama Unut-
mayın Biz Oraya Her
Halükarda Gireceğiz.
Bedeli Ne Olursa Ol-
sun Ama Size de Be-
del Ödeteceğiz.

Biz Diyoruz ki,
“Vatan Bizim Evimiz,
Evimizi Gerekirse
Size Mezar Ederiz!”

Şan Olsun Dev-
Genç’in 48. Yılına!

Yaşasın Dev-
Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler!

AKP Faşizminin Dev-Genç Korkusu 
Bitmeyecek!



Siz İtirafçıları Kullanırken İyi; 
O Zaman Başka İtirafçıları

Da Size Karşı Kullanırlar; 
Hiç Sızlanmayacaksınız!
Sarraf'ın Amerika'da tutuk-

lanmasından bu yana, Tayyip Er-
doğan ve ortakları, panik ve telaş
içindeler. 

Gizlenemeyen apaçık bir telaş
bu. 

Sarraf'tan 5 gün boyunca haber
alınamaması, AKP iktidarındaki
paniği arttırdı. 

Tayyip Erdoğan korkunun ne-
denini geçen ay, 12 Ekim'de yap-
tığı konuşmada ortaya koymuştu: 

"Benim vatandaşımı... yargı-
layıp itirafçı olarak kullanmak
isteyeceksin."

Acaba Sarraf itirafçı olursa
neyi itiraf edecek?

Neyi itiraf edeceği belli aslında. 
17 Aralık 2013'te ortaya saçılan

ayakkabı kutularındaki paraların,
takım elbiseler içindeki milyon
dolarlık rüşvetlerin bir bölümü
Sarraf'la ilgiliydi. Soygun tezga-
hının bir ayağında Sarraf var.
Yani Sarraf, Tayyip'in, Muammer
Güler'in, Zafer Çağlayan'ın, Binali
Yıldırım'ın, kısacası AKP'li büyük
hırsızların ortağı ve iş bitiricisi. 

Bu yüzden diken üstündeler. 
Korkuları o kadar çok ki, çok

sevdikleri, hep teşvik ettikleri iti-
rafçılığa bile karşı çıkıyorlar bu
yüzden.  

İtirafçı, kendilerinin işine ya-
rayınca itirafçılığı meşru görü-
yorlar, ama mızrağın ucu kendi-
lerine dönük olunca, kabul etmi-
yorlar. 

Ey Tayyip Efendi; yok öyle
yağma. 

Berk Ercan'ın itirafçılığını ne
kadar yasal ve meşru görüyorsa-
nız, Sarraf'ın itirafçılığı da o kadar
yasal ve meşrudur. 

Erdoğan Kaldi adlı itirafçıyı
hatırlayın; 152 kişiyi, adları, so-
yadları, göbek adlarıyla onun ifa-
desine yazıp, sonra da tutuklat-
mıştınız. Siz kullanınca iyi. 

Berk Ercan'ın ifadeleri gerek-
çesiyle yüze yakın kişiyi tutuk-
ladınız şimdi de. Hatta oğlu yet-

meyince babasını da kullanıyor-
sunuz. 

Siz itirafçı yapınca "vatana
devlete hizmet", başkası yapınca,
"komplo"! Yok öyle. 

Sarraf'dan "5 gündür haber
alınamıyor" diye, ABD'ye nota
verdi Türkiye Cumhuriyeti. 

Acaba başka ülkelerde tutuk-
lanan hangi vatandaşını bu kadar
yakından ve hassasiyetle takip
ettiler?

Ülkemiz hapishanelerinde ya-
tan insanların aileleri, değil 5 gün,
haftalarca yakınlarından haber
alamadıklarında, AKP'li bakanlar,
yetkililer, bunları çok doğal gö-
rüyorlar. 

AKP, riyakarlığın partisidir. 
Bakın yaptıkları camilere; altı

ticarethane, üstü ibadethane. İşte
bu AKP'dir. 

Bir ellerinde Kur’an, bir elle-
rinde gemicikler. 

Bir ellerinde bayrak, bir elle-
rinde el koydukları fabrikacıklar. 

Fabrikatör, armatör, toprak
ağası, gayri menkul zengini ol-
mayan AKP'li yönetici yok. 

Paralar, artık sığmıyor, "sıfır-
layamıyorlar" bir türlü. 

Bu soygundan büyük bir pay
da Fethullahçılara veriyorlardı;
ne zaman ki, Fethullahçılar, daha
fazlasına göz diktiler, o zaman
aralarındaki büyük savaş başladı
ve birbirlerinin gözlerini oyup,
birbirlerini tasfiye etmeye çalıştılar. 

Peki Amerika soyguna, sö-
mürüye karşı çıktığı için mi açtı
bu davayı. Elbette hayır. Amerika
da kendi politikalarını uygulatma
ve kendi çıkarlarını büyütme pe-
şinde. Amerikan emperyalizmi
de Sarraf'ı kullanarak AKP ikti-
darından istediklerini koparmaya
çalışıyor. 

İtirafçılık işte böyle kirli bir
silahtır; siz halka karşı kullanır-
sınız, başkaları da size karşı...
Berk Ercanları kullandığınız sü-
rece, Sarraflara da katlanacaksınız,
sızlanmayacaksınız.

Özellikle İstanbul'da Reine gece klubüne yapılan
saldırıyı IŞİD'in üstlenmesinden bu yana, "IŞİD ope-
rasyonları" sürüyor. 

Son olarak bu hafta Ankara'da, İstanbul'da IŞİD
operasyonlarında yüzlerce kişi gözaltına alındı. 

Peki bu kadar IŞİD'li ülkemizde ne arıyor?
Bu kadar IŞİD'li bu topraklara nasıl, hangi sınır

kapılarından ve kimlerin himayesinde girdi?
IŞİD bu topraklarda nasıl örgütlendi?
AKP ne kadar örtbas etmeye çalışsa da, biliniyor

ki; 
IŞİD'e kamplar kuruldu bu ülkede. 
Yaralı IŞİD'liler, bu ülkenin hastahanelerinde

AKP'nin ilgisi ve bilgisi dahilinde tedavi edildi. 
IŞİD'liler aileleriyle, sülaleleriyle birlikte getirildiler. 
IŞİD'liler sınır kapılarından rahatlıkla girdiler ve

çıktılar. 
Türkiye, IŞİD için tam bir cephe gerisi oldu. 
Bunların bir kısmını gazeteler yazdı, televizyonlar

gösterdi. 
AKP'nin haberinin olmasının dışında, AKP bunu

bizzat örgütleyendir. 
Çünkü IŞİD'i Suriye'deki askeri operasyonları için

kullanıyor, emperyalistlere karşı koz olarak kullanı-
yordu.

33 ülkeden IŞİD'e katılanların incelendiği bir
rapora göre Türkiye, "en fazla vatandaşı IŞİD'e katılan
ülkeler" sıralamasında 7'nci sırada bulunuyor. 

Bu katılım, AKP iktidarının himayesi altında ol-
muştur. 

Açık tek bir devrimci, demokratik kurum bırakıl-
mamışken, IŞİD'in dernekleri, kurumları, AKP'nin
himayesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 

IŞİD'in ortaya çıkmasından bu yana, Türkiye'ye
dönen 7 bin 240 kişinin, IŞİD veya El Kaide üyeliği
şüphesiyle haklarında işlem yapıldığı belirtiliyor. Bin-
lerce kişiden söz ediyoruz. 

Evet, zorda kalan IŞİD'liler Türkiye'ye geliyordu.
AKP'nin kendilerini koruyacağını biliyorlardı çünkü. 

Şimdilik IŞİD'le işi bitti AKP'nin. 
Çünkü artık IŞİD'i kullanacağı bir alan yok. 
Şimdi IŞİD'e ihtiyaç yok. 
AKP, IŞİD operasyonu yapıp IŞİD KATLİAM-

LARIYLA SUÇ ORTAKLIĞININ İZLERİNİ yok
etmeye çalışıyor. 

Suçlarınızın izlerini silemezsiniz. 
IŞİD'in Suriye'de ve Türkiye'de döktüğü her damla

kandan AKP de sorumludur. 

TAYYİP VE ORTAKLARININ İTİRAFÇI KORKUSU IŞİD'İ SİZ GETİRDİNİZ, SİZ BESLEDİNİZ 
SİZ HİMAYE ETTİNİZ

TÜRKİYE'Yİ İŞİD'İN CEPHE GERİSİ YAPTINIZ
ŞİMDİLİK İŞİNİZ BİTTİ

SUÇUNUZU VE SORUMLULUĞUNUZU 
ÖRTBAS ETMEK İÇİN 

BAZILARINI TUTUKLUYORSUNUZ!
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TEORİDE VE PRATİKTE
DEVRİMCİ
AVUKATLIĞIN
KAVRANIŞI-
HHB PRATİĞİ

Hukuku ve Adaleti Kavrayış
Açısından Devrimci Avukatlık

Devrimci avukatlar, daha önce de
ifade ettiğimiz "her şeye sınıfsal bir
bakış açısıyla bakma"nın bir gereği
ve sonucu olarak hukuku ve adaleti
de sınıfsal bir temelde alırlar. Devrimci
avukatlara göre "herkes için hukuk"
olamayacağı gibi "herkes için adalet"
de mümkün değildir. Çünkü devrimci
avukatlar hukuka da Marksist-Leninist
bir pencereden bakarlar. Bu pencere-
den bakıldığında, ilk sınıflı toplumun
ortaya çıkmasından beri, toplumda
hangi sınıf egemen durumdaysa, hangi
sınıfın iktidarı söz konusuysa hukukun
da onun hukuku olduğu açığa çıkar.
Çünkü hukuk, Marksist -Leninist bakış

açısına göre, "egemen sınıfın yasal-
laştırılmış iradesi"dir.

Toplumlar tarihi boyunca yaşanan
bütün gelişmeler göstermiştir ki, her
hukuk sistemi belli bir çıkarı korur.
Köleci hukuk köle sahiplerinin, feodal
hukuk feodal beylerin, burjuva hukuku
da burjuvazinin çıkarlarını korur ve
egemenliğinin sürmesine hizmet eder.
Bugün egemen hukuk sistemi, egemen
sınıf olan burjuvazinin, sermaye sı-
nıfının, emperyalistlerin ve işbirlik-
çilerin çıkarlarını ifade eder. Ülkemiz
açısından ifade edecek olursak, hukuk,
emperyalizmin işbirlikçisi oligarşinin
ve onun temsilcisi AKP faşizminin
çıkarlarını korur.

İşte bu nedenle devrimci avukatlar
hukukun herkesin hukuku olduğu,
yasalar karşısında herkesin eşit olduğu,
yargının bağımsız, hakim ve savcıların
tarafsız olduğu gibi hukuka ilişkin
safsatalara inanmazlar. Bunların mev-
cut sömürü ve baskı düzeninin bu ni-
teliklerinin gizlenmesi ve bu baskı
ve sömürü düzenine hukuki zeminde
meşruluk kazandırmak için uydurul-
muş yalanlar olduğunu kabul ederler.
Ki içinde bulunduğumuz koşullarda,

devrimci avukatların bu konuda hak-
lılığını ortaya koyan onlarca örnek
bir çırpıda sayılabilir. 

Yani bunlar yalnızca ajitasyon içeren
soyut ifadeler değil maddi gerçeğin
birer ifadesidirler. Aynı şekilde sınıflı
toplumlarda hukukun diğer her şeyin
üstünde olduğu algısı yaratmaya yönelik
"hukukun üstünlüğü" kavramının da
özünde hiçbir gerçekliği olmadığını ka-
bul ederler. Onlara göre hukuk, iktidar
kimin elindeyse onun çıkarlarını koru-
yan, baskı ve sömürü düzeninin de-
vamlılığını sağlayan bir kurallar siste-
midir. Hukuka bunun dışında anlam
yüklemezler. Ancak bugün egemen du-
rumdaki sermaye sınıfının çıkarlarını
koruyan hukukun "içermek ve tanımak
zorunda kaldığı" hak ve özgürlüklerin
toplumun emekçi kesimlerinin yani hal-
kın mücadelesi ile kazanılmış olduğunu
kabul eder ve hak ve özgürlük müca-
delesi ile hukuk arasındaki ilişkiyi bu
bakış açısıyla ele alırlar.

Devrimci avukatlar adaleti de bu
çerçevede ele alırlar. Yani sınıflı top-
lumlarda hiçbir şeyin sınıf gerçeğinden
bağımsız olmadığını kabul ederler. On-
lara göre adalet saf eşitlik olmadığı

Sevgili okurlarımız; 

Halkın Hukuk Bürosu'nun ve
halkın avukatlığının, devrimci
avukatlığın tarihsel ve siyasal te-
mellerini ele aldığımız yazı dizi-
mizin 9. bölümü ile devam ediyo-
ruz dizimize.

Dizimizin önceki bölümünde;
devrimci avukatlığın ne olduğunu
ele almış; hangi koşulların sonu-
cunda ve nasıl şekillendiğini ortaya
koymaya çalışmıştık. Devrimcile-
rin avukatlığı ile devrimci avu-
katlık arasında nasıl bir ilişki ol-
duğunu, devrimci avukatlığın dev-
rimcilerin avukatlığıyla benzer-
likleri olmakla birlikte iki ayrı
kavram olduğunu, devrimci avu-
katlığın militan, örgütlü ve dev-
rimcilik yanı ağır basan bir avu-
katlık olduğunu ifade etmiştik.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlı-
ğının misyonunu, "çaylak"lıktan
ustalığa uzanan devrimci avukatlık
geleneğinin yaratılması sürecinin
köşe taşlarını ana hatlarıyla ver-

meye çalışmıştık. Ve yazımızın so-
nunda Halkın Hukuk Bürosu'nun,
30 yıla varan örgütlü-kurumsal
kimliğiyle, demokrasi mücadele-
sinde bir mevzi, adalet mücade-
lesinde bir okul olduğunu ifade
etmiştik.

Dizimizin bu bölümünde ise,
Halkın Hukuk Bürosu'nun teoride
ve pratikte devrimci avukatlığı
nasıl kavradığını, bu kavrayışın
pratikte nasıl şekillendiğini ele al-
maya çalışacağız. Devrimci avu-
katın hukuk-adalet, yasallık-meş-
ruluk gibi konulara bakışını, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesindeki
yerini, mücadelenin değişik alan-
larıyla, değişik görünümleriyle
ilişkisini ortaya koymaya çalışa-
cağız. Pek tabii ki, Halkın Hukuk
Bürosu'nun nasıl bir büro oldu-
ğunu, misyonunu, burada yapılan
avukatlığın nasıl bir avukatlık
pratiği olduğunu ifade etmeye ça-
lışacağız.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

9
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gibi, herkes için geçerli
bir adalet tanımı da
yoktur. Aksine her sı-
nıfın kendine ait bir
adalet tanımı vardır.
Buna göre bir kesim
için adaletli olan diğer

bir kesim için adaletli değildir, olamaz.
Örneğin patron için adil olan, işçi için
adil olamaz. Zengin için adil olan yoksul
için adaletsizdir. Hukuk da bu adaletsizliği
gizlemenin, ona hukukilik görüntüsü ve
bu şekilde meşruluk kazandırmanın bir
aracıdır. Bu nedenle devrimci avukatlar
adaletin hukuk eliyle sağlanamayacağını,
çünkü hukukun kendisinin "adil" olma-
dığını, bir sınıfın çıkarlarını koruduğunu
kabul ederler. 

Ancak devrimci avukatlar adalet
mücadelesinin demokratik mücadelenin
bir parçası olarak hukuk zemininde
de yürütülmesi gerektiğini kabul eder-
ler. Bu mücadelenin adaletin hukuk
yoluyla elde edilemeyeceğinin, bu dü-
zenin mahkemelerinden adalet çıkma-
yacağının teşhir edilmesi ve adaletin
yalnızca halkın iktidarı ele geçirmesiyle

sağlanabileceğinin "pratikte gösteril-
mesi" için gerekli ve zorunlu olduğuna
inanırlar.

Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
hukuk ve adalete ilişkin bu bakışlarını
şöyle ifade ediyorlar: "Mesleğimizi
yürütürken kendimizi güncel ve yerel
bir işle uğraşıyormuş gibi hissederiz.
Bir ülkenin yasaları, bir kentin mah-
kemeleri, bir bakanlığın genelgeleri,
bir günün duruşma ve işleri ile uğraş-
manın etkisidir bu. Oysa kapitalizmin
emperyalist aşamasındayız ve sermaye
düzeninin ağır tahakkümü altındayız.

Temel kanunlarda, anayasada, ya-
pısal kurul ve kurumlarda “reform”
adı altında yürütülen kapsamlı deği-
şiklikler, halkların yaşamında hiçbir
iyileşmeye yol açmadığı gibi -zaten
bunu da amaçlamıyor- sömürü ve baskı
derinleşiyor. Bu bütünü doğru olarak
kavrayan bir avukatın, reform adı al-
tında bölgesel entegrasyonlara gidil-
mesinden (Avrupa Birliği hukukuna
dâhil olmak gibi), uluslararası mah-
kemeler ve ulusal üstü hukukla bü-
tünleşmekten, dönüşümden beklentisi

olmamalıdır. Zaten artık emperyalist
bir merkez olarak ABD ve AB'den
yayılan “güvenlik paranoyası”, geç-
mişte iddia edildiği gibi temel hak ve
özgürlükleri güvence altına almayı
öngören yasa/sözleşme modelini değil,
her türlü güvenceyi ortadan kaldıran
“terör hukuku” niteliğini ihraç etmeye
başlamış durumdadır.

Adalet arayışını, daha ne kadar hu-
kukla erteleyeceğiz? Oysa hukuk, yılan
gibi sadece çıplak ayaklıları sokuyor.
Sermayenin dostlarına adil davranıp,
düşmanlarına yasayı uygulatmasından
ibaret bir hukuk rejiminde “hiç değilse
yasayı uygulattık” diye sevinmemiz
bekleniyor. Reformun iyileştirme, ya-
sanın adalet getirmediğini artık yüksek
sesle tartışmak zorundayız." (Müca-
delede Devrimci Avukatlar Broşürü,
Halkın Hukuk Bürosu, 2012, S. 8-9)

Devrimci avukatların yargıya, mah-
kemelere bakışı da aynı paraleldir. Ül-
kemizde adalet terazisinin bozuk ol-
duğunu en iyi devrimci avukatlar bi-
lirler. Bu nedenle HHB avukatları sa-
dece halkı ve devrimcileri yargılamaya

GELENEKSEL AYDIN
TARİFİYLE HESAPLAŞMA

Avukatlar tarihsel saygınlıklarını
“Aydın” sıfatıyla kazandılar. Bu, meş-
hur bir şiirde sözü edilen “Tarafsız”
aydındır.

"... Ben avukatım kaba gücün yerine, merhameti,
adaleti, hakkaniyeti koydum.

İnsanoğluna, diğerlerinin hakkına, mülkiyetine,
hürriyetine saygıyı, vicdan, ifade ve toplanma
özgürlüğünü ben öğrettim.

Haklı davaların sözcüsü, yoksulun, mazlumun,
dul ve yetimin savunucusuyum. Çarşıda pazarda
onuru sürdürürüm... ” Bu aynı zamanda, avukatlar
tarafından bilinen tarifte vurgulandığı gibi “Ba-
ğımsız”aydındır;

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile,
ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağı-
mızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat

hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz.”
Mesleğimizi yeniden inşa ederken, öncelikle

“geleneksel aydın’ın tarifiyle hesaplaşmalıyız.
Açıkça söylenmelidir ki; bu aydının ken disine
yüklediği, merhametli, mülkiyete ve “çarşının pa-
zarın onuruna” saygılı, tarafsız lık ve üst-alt tanı-
mayan bağımsızlık, kapita lizmin öz çocuğudur.

Bu türden bir “iyilik”, burjuva devriminin ön
kabullerine dayanır. Hükümdarın keyfi yerine, ya-
sanın üstün olduğuna; ihtilafların si lahla değil,
yargıyla çözüleceğine inanılan; yoksullara ve ça-
resizlere acıma duygusuyla el uzatılan; kölelik
yerine, ücretli işçiliğin; engizisyon işkencesi
yerine, hapishanenin; gasp etme yerine, icra ta-
kibinin; lonca yerine, baronun; ilahiyat eğitimi
yerine, ticaret eğitiminin geçtiği “Protestan” ah-
lakından ibarettir. Elbette ihtiyaç duyulan her
anda işkenceden, gasptan, kölelikten kesinlikle
vazgeçilmediği de ortadadır.

(...)
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çalışan, katliamları
onaylayan, işkenceci-
leri beraat ettiren bu
mah kemeleri hiçbir za-
man meşru görmemiş-
lerdir. HHB avukatları,

yargının faşizmin kurumlarından bir
tanesi olduğunu, hem tarihe hem Tür-
kiye ve dünya halklarına; hem mah-
keme kür sülerinden hem de bulun-
dukları her mevziden açıkça ilan etmiş,
hukuk ve adalet mücadelesini mahkeme
salonları içine hapsetmemiştir. Mi-
tinglerde, direniş alanlarında, mahal-
lelerde, hapishane kapılarında, üni-
versitelerde, demokratik kitle örgüt-
lerinin eylemlerinde yerini almıştır. 

Haklar ve Özgürlükler
Mücadelesinde Devrimci
Avukatlık

Halkın Hukuk Bürosu avukatları
‘iyi insanlar’ oldukları, insani değerleri
sahiplendikleri için başarılı oluyor,
kendilerini kabul ettiriyor değiller.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
çalışmalarına ve yaşamlarına yön veren
şey sahip oldukları ideolojik bakış açı-
sıdır, bu bakış açısının sonucu ortaya
çıkan ilke ve kurallarıdır. Devrimci
avukatların yaşamları bağımsız, de-
mokratik, sosyalist bir ülke için mü-
cadenin gereklerinin hayatlarının her
alanına yansımasıyla şekillenir. Bu
mücadele içinde mücadelenin diğer
özneleriyle (demokratik kurumlarla,
platformlarla, kişilerle, öğrencilerle,
işçilerle, tutsaklarla...) ilişkilerini be-
lirleyen bu bakış açısıdır.

Demokratik Kitle Örgütleri
ile İlişkiler

Demokratik kitle örgütleri, hak ve
özgürlük mücadelesinin, en genel an-
lamda da devrim mücadelesinin bir
parçasıdır. Geniş halk yığınlarının ör-
gütlenmesinin; bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesine katılma-
larının demokratik alandaki zemini-
dirler. Halkın Hukuk Bürosu, kendisi
de bir bakıma bir demokratik kitle ör-
gütü olarak, demokratik kitle örgütleri
ile yakın bir ilişki içindedir. Kendilerini
ifade etme ve örgütlenme haklarını
savunur. Devlet tarafından gelen sal-

dırılarda onları yalnız bırakmaz, hakları
hakkında bilgi verir. Ama asıl olarak,
onlarla birlikte mücadelenin içinde
yer alır. Mücadele içinde kendisini
"hukuk bilgisi ile yardım eden" olarak
sınırlamaz. Faşizme karşı demokrasi
mücadelesi veren siyasi partiler, der-
nekler, platformlar, dergiler, kültür
merkezleri, sanatçılar ile ilişki halin-
dedir. Gerektiğinde ortak çalışmalar,
eylemler, paneller yapar. Halkın Hukuk
Bürosu'nun 30 yıllık tarihi bunun ör-
nekleriyle doludur. 

Faşizmin halkın her kesimine yö-
nelik ağır saldırıları karşısında yalnızca
demokratik kitle örgütlerinin, siyasi
parti ve sendikaların yanında yer al-
makla kalmaz, direnen işçi ve emek-
çilerin, barınma hakkı için mücadele
eden yoksul gecekondu halkının, kısaca
hakları için mücadele eden bütün halk
kesimlerinin yanındadırlar, onlarla bir-
likte mücadele ederler. 

Devlet Şiddeti Karşısında
Devrimci Avukatlık

Burjuva demokrasisi, sermaye sı-
nıfının çıkarlarını gözeten, en ucuz ve
en işlevsel yol olan "yoksulların rızasını
yaratmayı" temel yöntem olarak be-
nimser. Genel seçimler, referandumlar,
çarpık eğitim sistemi, medya bombar-
dımanı hep bunun içindir. Emperya-
lizmin yeni sömürgesi olan ükemizde
ise "sömürge tipi faşizm" olarak ifade
ettiğimiz yönetim biçimi egemendir.
Bu sistemde burjuva demokrasisinin
bu kurum ve kavramlarının gerçekte
uygulanma şansı yoktur. Yalnızca bi-
çimsel olarak vardırlar. Genellikle sa-
nıldığının aksine, düzenin niteliğini
belirleyen bu kurum ve kavramlar
değil, sürekli ve yaygın bir zor kulla-

nımı ile gerektiğinde katliam seviyesine
ulaşan devlet terörüdür.

Avukatın, halka karşı işlenen bu
suçlar karşısındaki rolünün altı mutlaka
çizilmelidir. Avukatın buradaki rolü,
hukuki bir rol gibi görünmesine rağmen
esasında siyasaldır. Devrimci avukat;
bir yandan hukuksal zemindeki mü-
cadelesiyle, sürekli ve yaygın devlet
terörü uygulayan, suç ve ceza kav-
ramlarıyla siyasi mücadelenin sınırlarını
belirleyen, devrimci mücadeleyi zor
yoluyla sınırlayan faşizmin bu yüzünü
teşhir ederken, bir yandan da faşizme
karşı yürütülen siyasal mücadelenin
içinde yer alır.  

"Devrimci avukat, kendisini tek bir
meslek odasının, sendikanın, vakfın,
kurumsal muhalefetin veya "muhalefet"
tarzının alanına hapsetmemelidir. Bu
sonuca yol açacak kadro, uzmanlık,
maaş, iş güvencesi gibi kaygılar taşı-
maksızın, tüm devrimci dinamiklere
müdahale edebilecek bir mesleki ba-
ğımsızlık içinde hareket edebilmelidir."
(Mücadelede Devrimci Avukatlar Bro-
şürü, Halkın Hukuk Bürosu, 2012, S.
10-11)

Hapishaneler ve Devrimci
Avukatlık-Siyasi
Tutsaklarla İlişkiler

Düşünceleri nedeniyle tutsak düşen
siyasi tutsaklar, hem yargılanmalarının
özel yargılama usullerine tabi olması
hem de hapishanelerde tutulma koşul-
larının ve uygulanan infaz modelinin
daha ağır olması sebebiyle "özel bir sta-
tüye" sahiptirler. 19-22 Aralık 2000'de
gerçekleşen hapishaneler katliamının ar-
dından uygulamaya geçilen F Tipi ha-
pishane modeliyle siyasi tutsaklara yö-
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nelik tecrit-tretman sis-
temi uygulanmaya baş-
lamıştır. Tutsakların 1
ve 3 kişilik tecrit hüc-
relerinde tutulduğu bu
sistemde aile ve arkadaş
görüşleri sınırlanır, di-

siplin uygulamaları tüm infaza yayılır.
İletişim, mektup vb. yasaklar ile kitap
ve basılı yayına erişim imkansız hale
getirilir, savunma ve avukatları ile gö-
rüşme hakları dahi saldırı konusu olur.
Yıllarca tecrit koşullarında kalanların
fiziksel bütünlüklerinde ve ruhsal ya-
pılarında hastalıkların oluşması kaçı-
nılmazdır.  Burada uygulanan politi-
kanın amacı açıktır: Düşüncelerinden
dolayı yargılanan ve tutsak edilen siyasi
tutsakların düşüncelerini değiştirmek.
Tecrit-tretman (iyileştirme) modelinin
özü budur. Bu koşullarda, tecriti kıra-
bilmenin en önemli öznelerinden biri
devrimci avukattır.

İnfaz Hukukunu ve itiraz-şikayet
yollarını etkili bir biçimde işletmek-
ten, doğrudan görüş yapabilmeye
kadar geniş bir çalışma alanı tecritin
kırılmasında, uygulayıcıları tarafından
ondan beklenen sonucun en aza in-
dirilmesinde etkili bir hukuki-siyasi
faaliyettir. 

Halkın Hukuk Bürosu siyasi tut-
sakların yaşadıkları sorunlara ve uy-
gulanan tecrit politikasına hiçbir za-

man duyarsız kal-
mamış, müvekkil-
lerinin sorunlarını
kendi sorunları
gibi sahiplenmiştir.
Tecrit saldırısına
karşı Halkın Hu-
kuk Bürosu avu-
katlarından Behiç
Aşcı 5 Nisan
2006'da ölüm oru-
cuna başlamıştır.
Avukat Behiç AŞ-
ÇI'nın 293 günlük
eylemi sonrasında devlet (yıllardır
inkar ettiği) tecrit uygulamasını kabul
etmiş ve tutsaklara haftada 10 saate
kadar sohbet hakkını tanıyan genel-
geyi yayınlamıştır.

Halkın Hukuk Bürosu, faşizmin
siyasi tutsakları teslim alma ve imha
etme saldırısının bir parçası olan
hasta tutsaklar politikasına karşı mü-
cadele etmiş, hasta tutsakların serbest
bırakılması için demokratik kitle ör-
gütleriyle birlikte kampanyalar ör-
gütlemiştir. Hasta tutsaklar için mü-
cadelenin simgesi haline gelen kanser
hastası Güler Zere’ye devletin uy-
guladığı zulmü bütün dünyaya du-
yurmuş; Güler Zere ve diğer hasta
tutsaklar için hukuki başvurunun iş-
levsiz olduğunu halka anlatmış ve
halkın hasta tutsakları sahiplenmesini

sağlayan kampanyalar örgütlemiş,
kampanya sonucu Güler Zere tahliye
edilmiştir. Aynı mücadaleyi daha
sonra Yasemin Karadağ, İbrahim Çı-
nar, Mete Diş ve en son da Mesude
Pehlivan için yürütmüş ve tahliye
edilmelerini sağlamışlardır.

Sonuç olarak; Halkın Hukuk Bü-
rosu halkın her kesiminin ekonomik
demokratik taleplerini sahiplenir, bu
talepler için hem hukuki hem siyasi
mücadeleye aktif olarak katılır. Dev-
rimci avukatlar halkın aydınıdırlar.
Halkın aydını olmak, sahip oldukları
bütün bilgi ve deneyimleri halkın ya-
rarına ama bizzat mücadelenin içinde
yer alarak kullanmaktır. Ve Halkın
Hukuk Bürosu avukatları bu misyonu
hem teoride hem pratikte en iyi şekilde
yerine getirmektedirler.

Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın
Mahkemesi Görüldü

Berkin Elvan’ın Okmeydanı’nda polis tarafından başından
gaz fişeğiyle vurulmasının ardından 1614 gün geçti. Katilleri
hala cezalandırılmadı, 16 Kasım’da, bir tek polisin yargı-
landığı davanın duruşması görüldü İstanbul Çağlayan Ad-
liyesi’nde. Duruşma öncesinde adliye ve çevresinde yoğun
güvenlik önlemi alan polis, adliye girişinde üst aramasına
itiraz eden bir kadın avukatı gözaltına aldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen Berkin Elvan duruşmasına yine sanık polis
getirilmedi. Elektrik kesintisi gerekçesiyle SEGBİS bağlantısı
da gerçekleştirilmedi. Duruşmada TOMA kamera görüntülerinin

incelenmesi için kriminal laboratuvarlara gönderilmesine
karar verildi. TRT bilirkişileri olmadığı, yeterli altyapıları
sağlanamadığı gerekçesiyle görüntülerde iyileşme yapama-
yacağını belirtti. Berkin’in avukatları, tutuklanan Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından bahsederek: “Bu avukatlar da
işte bu yüzden, Berkin’in katilini yargıladığımız bu dava için
tutuklandı. Çünkü bu avukatlar dilekçe vermekten açlık
grevine ne gerekirse yaptılar bu katili yargılamak için” dediler.
Polisin son birkaç ayda sokak ortasında katlettiği insanlar
örnek verilerek, hiçbir polis hakkında soruşturma dahi açıl-
madığını belirttiler. “Tüm bunlar düşman ceza hukuku uygu-
lamalarıdır. Biz sizden düşman ceza hukuku değil, adil bir
yargılama istiyoruz” dediler. Mahkeme, 13 Aralık’a ertelenerek
bitirildi.
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Yeni bir bölüme başlıyoruz. Emperyalizmin ve işbir-
likçilerinin, sık sık tekrarlama ihtiyacı duyduğu ve üzerinde
çok tartışılan bir kavram, terör ve terörizm kavramı, say-
famızın ana konusu olacak. Sömürücü egemen sınıflar,
sömürü düzenine karşı çıkan herkesi terörist diye damgalıyor.
Oysa Halkların Baskı ve Sömürüye Karşı Direnişi Te-
rörizm Değildir!

Gerçek teröristler; Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan
Afrika’ya dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve
tüm değerlerin gerçek sahibi olan emekçi halkların üret-
tiklerine el koyanlardır. Yeraltı-yerüstü zenginliklerini
talan eden, asalak yaşamlarını halkların kanını emerek
devam ettirenlerdir. Bunun için sömürüye karşı çıkan in-
sanları, grup ve örgütleri, ülkeleri, susturmak, sindirmek,
yıldırmak için tüm baskı ve zulüm yöntemlerini, işkenceleri
ve katliamları, komploları ve tehditleri uygulayanlardır.
Terörleriyle ve tüm dünyada ekonomik, askeri ve siyasal
olarak kendi düzenlerini egemen kılmak isterler.

Sömürücüler, tarih boyunca, kendi düzenlerine boyun
eğmeyenleri; "asi, sapkın, zındık, kafir, anarşist, eşkiya,
terörist" ve benzeri sıfatlarla suçlamış ve başkaldıranları
yok edilmesi gereken düşmanlar olarak görmüşlerdir. 

Halkın öncülerini değersizleştirmek için türlü yalan ve
karalamalara girişmişlerdir. 

Emperyalistlere Anadolu'yu teslim eden Osmanlı İm-
paratorluğu, Anadolu'nun kurtuluşu için savaşanları "eşkiya"
ilan etmiş, haklarında idam fermanları çıkarmıştır. Bugün
Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları olarak bilinen komutanlar,

askerler, Osmanlı'ya göre "terörist"ti. O günden bu yana
bu suçlama değişmemiştir. 

Dergi dağıtan bir genç vuruldu, terörist ilan edildi.
Sınav sisteminin değişmesi için yürüyen öğrenciler terörist
ilan edildi. Topraklarında zehirle altın aramaya direnen
Bergama köylüleri terörist ilan edildi. Gecekondusunu
yıkıma karşı savunan da teröristti devlete göre. "Tersaneler
halkındır" diyerek özelleştirmeye karşı yürüyen işçi terörist.
Bir devrimciye saygı gösterdi diye bir spor kulübünün
(Hınıs Tekman Spor Kulübü) terörist ilan edilmesini de
yaşadı bu ülke. IMF'ye karşı onyıllardır ilk kez eylem
yapan köylüler de devletin terörist suçlamasından nasibini
aldılar... Bu kadar da olmaz diyebilirsiniz ama oldu; çadır
isteyen depremzedeler , "aralarında teröristler var" denilerek
tekme tokat dövülüp gözaltına alındı. Kimsesiz çocuklara
yardım toplamak için dans eden çocuklar terörist ilan edil-
di...

Türkiye oligarşisi, terörizm demagojisine en çok başvuran
faşist ülkelerin başında geliyor. Çünkü ülkemizde halkın
mücadelesi başka birçok ülkeye göre daha gelişkindir ve
oligarşiyle savaşanlara "terörist" damgası vurdukça, terörist
sayısı artmış oluyor. 

Dünyada, "siyasi tutuklu" sayısı en yüksek ülke Türki-
ye'dir. Her yıl binlerce kişi, "terör örgütü üyeliği" veya
"teröre destek" suçlamasıyla yargılanıyor. 

*

Ülkemizi yönetenler, mücadele eden herkesi "terörist"
olarak suçlamayı yasallaştırmışlardır. 

Bu ülkenin "ünlü" 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası,
herkesi terörist ilan etmeyi, herkesi anında terör şüphesiyle
tutuklamayı mümkün kılan bir yasadır.  

Bugün de, çürüyen ve yozlaşan kapitalizmin vahşetine,
emperyalist işgallere, doymak bilmeyen kar hırsı uğruna
yapılan katliamlara dur diyenlere her türlü zulüm uygu-
lanmaktadır. İki sınıf ve iki ideoloji çarpışmaya devam
edecektir; faşizm döktüğü kanda boğulana, halkın iktidarı
kurulana kadar.

AKP faşizminin halka yönelik saldırıları, bilindiği gibi,
15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi bahanesiyle
ilan edilen OHAL'le birlikte artarak sürmektedir. Karar-
namelerle uygulamaya konulan saldırılardan biri de 113
bin memurun ihraç edilmesi oldu. Bunların içinden iki
kamu emekçisi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, ekmeğine
ve onuruna sahip çıkarak "İşimizi Geri İstiyoruz" talebiyle
direnişe başladılar.

Nuriye Gülmen, 9 Kasım 2016'da Ankara Yüksel Cad-
desi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde oturma
eylemine başladı. Sonraki günlerde Semih Özakça da ona
katıldı. 

Neredeyse her gün yaşanan işkenceli gözaltılara
rağmen, kararlılıkla sürdürdüler eylemi. İşinden edilen
başka kamu emekçileri katıldı aralarına, direnişçilerin
sayısı arttı. Nuriye ve Semih, 9 Mart günü taleplerini
iletmek için gittikleri Meclis'te gözaltına alındılar ve göz-

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TTERÖRİZM DEĞİLDİR

Terör; “kendini hiç bir yasa ve kuralla sınır-
landırmadan, baskı, işkence ve katliam gibi
yöntemlerle halkı korkutarak sindirmek ve bu
zeminde yönetmek veya siyasi amaçlarını ger-
çekleştirmektir.

BUGÜN DÜNYADA EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ DIŞINDA TERÖRİST YOK-
TUR!

Terörist değil devrimciyiz!

Mücadelemiz terörizm denilerek yaftalana-
maz; biz halk kurtuluş savaşı veriyoruz.

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme
Karşı Demokrasi, Kapitalizme Karşı Sosyalizm
Mücadelesi Vermenin Onurunu Taşıyoruz!
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altında başlattıkları açlık grevini, gözaltı sonrası da 24
saat direnişe geçtikleri Yüksel Caddesi'nde devam ettirdi-
ler.

Açlık grevinin 60'lı günlerinde, halkın farklı kesimlerinde
ciddi bir duyarlılık oluştu ve direniş halk tarafından sahip-
lenildi. AKP'nin başından beri kabullenemediği direniş,
şimdi ciddi bir güç haline gelmiş ve iktidar, halkın öfkesi
karşısında işten çıkarmaları savunamaz hale gelmişti. 

Direniş, tüm halkı susturmak, sindirmek isteyen AKP'nin
politikalarında büyük bir gedik açmıştı. Bu gedik kapatıl-
malıydı.

Sahiplenme öylesine artmıştı ki, Nuriye ve Semih'in
alanda bulunmadıkları zaman bile direniş 24 saat devam
ediyordu. Yönetememe krizi her geçen gün derinleşen
AKP, çareyi direnişe yeniden saldırmakta buldu. Açlık
grevinin 76. gününde Nuriye ve Semih'in bulundukları
evi basarak direnişçileri gözaltına aldı ve direnişi bitirme
hevesiyle tutukladı.

Direnişçilerin tutuklanması, AKP'ye öfkeyi daha da
büyüttü, yurt içi ve dışından "Nuriye ve Semih'in talepleri
kabul edilsin” sloganı daha güçlü yankılanmaya başladı.

Bu saatten sonra AKP'nin yapabileceği tek şey kalmıştı;
terörizm demagojisine sarılmak!..

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetten yetkili
isimler Nuriye ve Semih'in eğitimci değil 'terörist' oldukları
yalanını söylemeye, bunu "kanıtlayacak"(!) yalan haberler
yaptırmaya başladılar. Terör lafını duyan halk, hemen des-
teğini çekecek ve direniş de bitecek sandılar, olmadı.

Bu kez, İçişleri Bakanlığı onların teröristliğini ispat-
layan(!) bir kitapçık çıkardı. Kitapçığın adı bile, faşist
AKP'nin terör demagojisine sarılışını ifade ediyordu: “Bir
Terör Örgütünün Bitmeyen Senaryosu

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Gerçeği”...

Ama bu "terör" kitapçığı da işe yaramadı. Düzen içi
kesimler bile, Nuriye ve Semih iki aydır direniyordu, "te-
rörist" oldukları yeni mi aklınıza geldi diye sordular. 

Fakat AKP'nin artık terör demagojisinden başka sarılacak
bir silahı yoktu. 

Bu kez Nuriye ve Semih'in avukatları, bulundukları
her yerde Nuriye ve Semih direnişine destek eylemlerini
örgütleyenler, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuk-
landılar. 

Bir iftiracının adıyla yeni saldırı ve karalamalara baş-
ladılar: 

"Nuriye Gülmen bombacıymış" başlıklarıyla çıktı fa-
şizmin gazeteleri. 

Bu başlıklara kimseyi inandıramadılar; ama bunu
gerekçe göstererek hala dört duvar arasında tutuyorlar
Nuriye Gülmen'i.

Olun şudur: tüm faşist iktidarlar gibi, AKP de, haklı,
meşru bir direnişin karşısına terörist, terörizm demagojisiyle
çıkıyor. 

Sonuç olarak Hitler faşizminin propaganda bakanı
Göbbels, şöyle diyordu: Bir yalan ne kadar büyük olursa
ve ne kadar sık tekrarlanırsa o kadar inandırıcı olur". Göb-
bels'i kendine rehber edinen AKP, Nuriye Semih direnişine
karşı terör yalanını sürdürüyor.

Faşizmin yalan ve demagojilerinin karşısına devrimci
doğrularla çıkıyoruz. “Terörist değil emekçiyiz, emeğimizi
ve işimizi istiyoruz” diyenlere destek ve dayanışma büyüyor.
Çünkü bu basit bir işe iade talebinin ötesinde, Türkiye
halklarının 15 yıldır AKP iktidarına duyduğu öfkenin
ifadesi olmuştur. Yaptığı her katliamın, her haksızlığın,
sömürü ve aşağılamanın hesabını sormaktadır halk. Terör
demagojilerini etkisizleştirmektedir.

Halkların hakları ve özgürlükleri için direnişi, TERÖ-
RİZM değildir. Gerçek terörist; halkın her türlü hak
talebine saldıranlardır. Emperyalizmle işbirliği yapanlar,
doymak bilmeyen kar hırsıyla halkı katledenlerdir. Ülkemizde
son 15 yıldır tek başına iktidarda olan AKP, emperyalizmin
halklarımıza yaşattığı her acıdan, dökülen her damla
kanımız ve gözyaşımızdan birinci dereceden sorumludur.
Vermesi gereken hesaplar artarak devam etmektedir.

Hatay’da Gözaltı Terörü
Samandağ'da 17 Kasım'da Halk Cepheli Devrim Deniz

Karataş, yolda yürüdüğü sırada polis tarafından durdurularak
keyfi şekilde gözaltına alındı. Samandağ Siyasi Şube
polisleri 7 saatlik bir gözaltının ardından Karataş'ı serbest
bırakacakken, bu sefer “Antakya savcısının talimatı var,
başka bir soruşturmadan gözaltına alınıyorsun” denilerek
ikinci kez gözaltına alındı. Ardından zorla Antakya Siyasi
Şube'ye götürüldü. Bir günlük gözaltının ardından Karataş
savcılıktan serbest bırakıldı.
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Nuriye Semih Değil,
Onları İşten Atanlar,
Onları Tutuklayanlar
TERÖRİSTTİR!



Emperyalizm, tekellerin, burju-
vazinin karı için dünyanın hemen
hemen bütün kara parçalarını pay-
laşmıştır. Ama sosyalizm önünde bir
tehdit olmayı  sürdürüyor. Dizginsiz
sömürü ve zulmün halklar açısından
sonucunun isyan, halk kurtuluş sa-
vaşları olduğunu biliyor...

Emperyalizm, varlığını tehdit eden
bu sonuçları engellemek, ortadan
kaldırabilmek  için hemen her yön-
temi deniyor.  Küba üzerindeki am-
bargo, Kore Demokratik Halk Cum-
huriyetiyle ilgili, hemen her gün ba-
sında çıkan haberler bu korkunun
önemli göstergeleridir. Ve emperya-
lizm asıl olarak saldırısını ideolojik
olarak vermektedir. Yıllardır uygu-
ladığı politikaların sonucunu almak-
tadır şimdi. Bununla ilgili en önemli
örnekler Latin Amerika ülkelerinde
yaşanmaktadır.

Kolombiya’daki FARC da artık
emperyalizmin ideolojik ve askeri
olarak ortadan kaldırdığı örgütlerden
biridir. Ancak şunu tekrar belirtelim,
FARC da dahil, hiçbir halk kurtuluş
örgütü bu mücadeleyi dağlarda, sa-
vaşta kaybetmemiştir. Kayıp, masa
başında, silahı ellerine aldıran ideo-
lojinin terk edilmesiyle başlamıştır.

FARC, Kolombiya’da 52 yıldır
dağlarda bulunan bir halk kurtuluş
örgütüdür. 52 yılı, topraksız köylülere
adil toprak paylaşımı için dağlarda
geçen, onbinlerle sayılan gerilla gü-
cüne sahip bir örgüttü. Ancak bugün
emperyalizmin tehdit olmaktan çı-
kardığı “sosyal demokratlar” kerva-
nında hızla yerini almıştır. 

FARC’ın tüm silahlarını bırak-
masının, bayrağındaki silahların yerini
gül sembolüne bırakmasının, son
kurşununa, son gerillasına kadar tes-
lim olmasının karşılığını AB “terör
örgütleri” listesinden çıkararak ver-
miştir. FARC’ın tüm silahlarını teslim
edişi ve gerillaların BM kamplarına
yerleşmesi, Ağustos-Ekim aylarını
bulmuşken, bu zaman aralığında,
Kolombiya oligarşisi hiçbir sözünü
tutmayıp, öne çıkan sendikacı ve

hak ve özgürlük sa-
vunucularını, evine
dönen gerillaları bir
bir katlederken, aslın-
da yapılanın barış de-
ğil, tam bir teslimiyet,
yok oluş olduğu çok
nettir.

FARC tüm değer-
lerini yitirmiştir, çün-
kü; emperyalizm bir
yandan katliamlarını
sürdürürken, bir yan-
dan da FARC’ın tes-
limiyetini taçlandırı-
yor, onu terör listesinden çıkarıyor.

Terör listeleri, ABD başta olmak
üzere emperyalistlerin kendine tehdit
gördüğü örgütlere karşı başlattığı bir
tür emperyalist politikadır. Baş terörist
asıl emperyalistler olmakla birlikte,
bir halk kurtuluş hareketinin bu listede
olması bir nevi varlığının ve emper-
yalizme tehdit olduğunun gösterge-
sidir. Çünkü sınıflar savaşında dost
ve düşman ayrımı çok keskindir. Lis-
tenin içi, emperyalizmin düşmanlarını,
onun varlığına tehdit gördüğü ör-
gütleri içerir. 

Yani Mao’nun dediği gibi, “Düş-
man tarafından saldırıya uğramak
iyidir, çünkü düşmanla aramızda net
bir sınır çizgisi koymuş olduğumuzu
kanıtlar. Düşmanın bize azgınca sal-
dırması ve bizi karalaması en iyisidir;
bu düşmanla aramıza net bir sınır
çizgisi çizdiğimizi ve aynı zamanda
görevimizde bir hayli başarıya ulaş-
tığımızı kanıtlar.”

FARC’ın terör listesinden çıka-
rılması, artık emperyalizmin düşmanı
olmadığının açık göstergesidir. Yani
FARC emperyalizme, emperyalizm
de FARC’a düşman değildir artık. O
zaman bize şunu sormak kalıyor, gö-
zünü parlamentoya dikmiş FARC
kime düşmandır? Sınıflar savaşı çok
nettir, emperyalizm için de çok nettir!
Emperyalizm tüm dünyada sömürü
düzenini sürdürüyor, Ortadoğu’da
her gün yeni katliamlara imza atıyor. 

Emperyalizm değişmedi, sınıflar

savaşı değişmedi. Değişen yalnızca
FARC’dır, çünkü ne kendi ülkesin-
deki, ne de dünyanın diğer toprakla-
rındaki emperyalist katliamlar umu-
runda değildir! Dost-düşman ayrımını
bir kez kaybedenler için geri dönüş
yoktur, sınır yoktur! FARC’ın düş-
manı emperyalizm ve işbirlikçileri
değilse kimdir? Kolombiya’da yüz-
lerce sendikacı, gerilla, hak savunu-
cusu kontrgerilla tarafından katledi-
lirken, tutsakların hiçbiri serbest bı-
rakılmazken FARC kime dayanarak,
hangi barışın sağlayıcısı olacak!

FARC artık yüzünü ezenlere
dönmüştür, çünkü artık halktan yana,
halk için düşünmüyor, ideolojik olarak
ezilenlerin değil, egemenlerin dün-
yasında yaşıyor.  Bu yüzden tüm bu
katliamlar olurken sessizliğe gömül-
müş, bir sığıntı olarak mecliste kaç
sandalye tutacağının hesabını yap-
maktadır. Kendi çıkarlarının ardın-
dadır FARC önderleri bunu bizzat
kendi şehitlerinin üzerine basa basa
yapmaktadırlar! 

52 yıllık gerilla mücadelesini bir
çırpıda metaya dönüştürmüş, tüket-
mişlerdir! Bu ödül bunun içindir,
devrimcilerin içinde olmaktan gurur
duyacağı terör listesinden çıkarılmak,
bugün FARC’a emperyalizmin sun-
duğu teslimiyet nişanıdır! AB’nin
insan hakları, katliamlar konusunda
işlemeyen, hareket etmeyen bürok-
rasisi, söz konusu FARC olduğunda
olanca hızıyla işletilmiştir. Nedeni
çok açıktır. FARC gibi örnekleri daha
da çoğaltmak istiyor emperyalistler.

FARC'A SON SİLAHINA KADAR TESLİMİYETİNİN ÖDÜLÜ:
"TERÖR" LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI! 
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Dünyada tek bir M-L örgüt kalmasın, hepsi
FARC’ın yolundan gitsin istiyorlar.

Çünkü bu yol emperyalistler için sınırsız bir
sömürü demektir! Emperyalizm sosyalizm ideo-
lojisini tek tek örgütleri yok ederek, karalayarak
dünyadan silmeye çalışıyor. Devrimcilere yönelen
saldırıların, halkı pervasızca katletmenin temel
sebebi, sosyalizm umudunu silmektir! Emperyalizm
sosyalizmi tüm değerleriyle yok etmeye çalışıyor,
halkları silahsız ve umutsuz bırakarak yok etmek
istiyor. 

Ancak bu umudu yok edemezler, çünkü biz
varız, sosyalistler var! Tüm saldırılara tarihsel ve
ideolojik gücümüzle direneceğiz. Gücümüz ideo-
lojimizdedir, onlarca Avrupa emperyalistinin ye-
nemediği Hitler faşizmini yenmek onuru sosya-
listlerindir! Sosyalizmin yarattığı değerleri sile-
mezler, Sovyet halklarınındır faşizmi yenme onuru!
Bu onuru Anadolu’da da  bizler yaşatacağız!

Örgütler silah bırakabilir, düşmanlaşabilir,
mücadeleden kaçabilir. Ancak dünya üzerinde ka-
pitalist-emperyalist sömürü düzeni devam ettikçe,
halklar silahları gömülü yerlerinden çıkarmasını
da bilir! FARC örneğiyle, kalan son örgütler de
silah bırakmaya itiliyor ya da tüm değerler at-üst
edilerek düşmanla aynı safa getiriliyor! 

Ancak 48 yıldır sosyalizm bayrağından asla
vazgeçmeyen bir hareket olarak tekrar ediyoruz,
“dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız.” 

Tankımız, topumuz olmasa da, biz biliyoruz
ki savaşın sonucunu silahlar değil, ideoloji belirler.
Umutsuz değiliz, çünkü tüm dünya halklarına
umut yayan biziz! Yeri geldiğinde açlığımız da,
bedenimiz de bir silahtır. Ama asla silahımızı düş-
mana teslim etmeyiz, dünya halklarını umutsuz
bırakmayız!

Sorun: Liberalizm... 
Çözüm:
Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işletmek.

"Uzlaşmanın ikinci adı, liberalizmdir." Libralizm, iç düşman-
la uzlaşmaktır. Liberalizm, devrimci aklımızı ve gücümüzü,
devrimciliğimizi kemirip bitiren bir hastalıktır. Liberalizm iç
düşmandır. Liberalizmin saflarımızda yaşamasına izin ver-
memeliyiz. Düzenin içimizde yaşamasına izin vermemeliyiz.
Aksi durumda yozlaşırız, çürürüz ve düzene döneriz.
Bataklığa döneriz.  Liberalizmin panzehri eleştiri-özeleştiri-
dir. Yoldaşlarımızın eksik ve zaaflarıyla, kendi eksik ve zaaf-
larımızla mücadele etmeliyiz. İç düşmana karşı uzlaşmaz bir
savaş vermeliyiz ve düzenle olan tüm bağlarımızı kopart-
malıyız. Eleştiri yoksa dedikodu vardır. Dedikodu yapmak
korkaklıktır. Yoldaşını sevmemek, onu düzene itmektir. Bu
nedenle yoldaşlarımızı eleştirmekten, özeleştirel olmaktan
korkmamalıyız. Eleştiri-özeleştiri bizi geliştirir, güçlendirir,
eksik ve zaaflarımızdan arındırır, devrimciliğimizi büyütür. 

Sorun: Okumamak... 
Çözüm:
Okumanın, devrimci eğitimin temeli olduğunu kavramak,

planlı ve programlı çalışmak, zamanımızı verimli kullanmak.
Okumak öğrenmektir. Okumak beynin gıdasıdır. Beynimizi
ideolojik olarak güçlendirmek, ufkumuzu genişletmek için
okumalıyız. Dünyanın Türkiye'sinde devrim yapmak, dünyayı
bir kez de Türkiye'den sarsmak istiyorsak, sürekli okumak ve
öğrenmek zorundayız. Okumakta seçici olmalıyız. Önümüze
gelen her şeyi okumayacağız. Aksi durumda beynimiz, gereksiz
bilgilerle dolu bir çöp tenekesine dönüşür. Okuyacağımız
kitaplar kendi ihtiyaçlarımız, bulunduğumuz alanın ihtiyaçları
ve sürecin ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Yani biz ihtiyacımız
neyse, onu okumalıyız. Devrim mücadelesini büyütecek, ge-
liştirecek her şeyi okumalıyız. Okuduğumuz kitaplar halk ve
vatan sevgimizi büyütmeli, savaş ve savaşın insan gerçekliğini
öğretmeli, yaratıcılığımızı deney ve tecrübelerimizi geliştirmeli,
insanı ve hayatı daha iyi tanımamızı sağlamalı ve umudumuzu,
coşkumuzu arttırmalı moral aşılamalı. Çoğu zaman kitap oku-
mamamızın gerekçeleri olarak “yoğunluk” ve “zaman bu-
lamıyorum” gösterilmektedir. Eğer kitap okumanın bir de-
vrimcinin en temel faaliyetlerinden biri olduğunu kavrar,
planlı ve programlı çalışır, zamanımızı verimli kullanırsak,
kitap okumaya da zaman buluruz. Her gün en az 10 sayfa
kitap okumalıyız. Unutmayalım, bilgi güçtür, bilgi edinmenin
en temel yöntemi okumaktır. 

DİH: Hak Gasplarına Karşı
Örgütlülüğü Büyüteceğiz!

Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 19 Kasım'da
İstanbul Kadıköy'de, AKP’nin iktidara gelişinden
bu yana yaşanan ve OHAL ile tırmanan hak
gasplarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasıyla, Çalışma Bakanlığı’na gönderilecek
dilekçenin kampanyasını başlatan DİH, bunu iş-
çilere duyurdu. Kampanya; imza masaları, bildiri,
panellerle devam edecek. Yapılan açıklamaya 7
DİH'li katıldı.
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Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde
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HALKIN OLDUĞU, ZULMÜN VURDUĞU HER YERDE BİZ OLACAĞIZ!550

“… Biz yine direnişimizin başında
taleplerimizin kabul edilmesi için di-
renişe devam ediyoruz. Direne Direne
Kazanacağız!” Mehmet Güvel.

71 Yaşındaki TAYAD’lı Mehmet
Güvel, Nuriye ve Semih’in taleplerinin
kabul edilmesi için başlattığı açlık gre-
vini devam ettiriyor. Güvel’in açlık
grevi günlüklerinden derlediklerimiz
ise şu şekildedir;

2 Kasım: Atina’dan Halkın Sesi
TV çalışanları aradılar, tek tek hal hatır
sorup direnişi selamladılar, başarılar di-
lediler. Sloganlarımızı attık.  Okumamız
için kitap getirdiler…

3 Kasım: Bugünkü sloganımızı
mahalleden birileriyle birlikte attık.
TAYAD’tan İsmail Kara geldi bizimle
sohbet ettiler. Rabia Ana geldi, şeker
getirdi ve sohbet ettik.

4 Kasım: Nuray Ana ziyarete geldi,
yarın Mustafa dedenin 40 yemeği varmış.
Özlem geldi, kışlık çorap ve terlik getirdi.
Mahalleden gelen arkadaşlarla slogan-
larımızı attık. Mühendis mimarlardan
arkadaşlar ziyarete geldiler. Sloganları-
mızı attık, bu akşam program gereği di-
reniş alanında direniş ateşi yaktık, türküler
söyledik. Arkadaşlara 96 Ölüm Orucu
sürecini ve Abdi İpekçi Direnişini anlattık.
Programı bitirdik.

5 Kasım: İdil Kültür Merkezi’nden
arkadaşlar ziyarete geldiler, Mustafa
Dedenin 40 Yemeği var oraya gide-
cekler. TAYAD’tan Yıldız ana, kızı,
Nadire ana ziyarete geldiler. Daha
sonra Beyhan, Vefa Evi’nden Özlem,
Yıldız ve Kezban ana ziyarete geldiler.
Okmeydanı’ndan arkadaşlar ziyarete
geldiler, sloganlarımızı attık bu arada
yakın zamanda Silivri 9 No’ludan tah-
liye olan bir kızımız abisi ile birlikte
ziyarete geldi. Kendisine geçmiş olsun
ve hoşgeldin diyoruz. Günün son slo-
ganlarını atıp bugünü bitirmiş olduk.

6 Kasım: …Bugün biraz geç kalk-
tık. Akşam mahalleye, cemevine polis
tenekeleriyle saldırdı, iki kişi gözaltına
alındı…

7 Kasım: TAYAD’lı Aileler’den
Aslı ana ve Fahrettin baba ziyarete
geldiler. Cemevinin bahçesinde yıkım-
lara ve Cemevine yapılan baskın ve
gözaltılarla ilgili basın açıklaması vardı.
Biz de katıldık. Cemevinden gelen ar-

kadaşlarla beraber öğlen sloganını attık.
Dev-Genç’liler ziyarete geldiler. Günün
son sloganı ile birlikte direnişimizin
bugününü tamamlamış olduk. 

8 Kasım:… Günün ilk sloganını
attık. Güler Zere’nin annesi, babası
Samiye ablalar ziyarete geldi. Topluca
Edirne Hapishanesi’nden tutsağımız
Sadık Çelik ile telefon görüşmesi yap-
tılar. Sloganlarımızı attık o sırada Al-
manya’dan misafirlerimiz ziyaretimize
geldiler, Vefa Evi’nden Özlem abla ve
Yıldız da geldiler. Günün son slogan-
larını atıp, direnişin bugününü de bi-
tirdik.

9 Kasım: … Bugünkü sloganları-
mızı 3 kişi attık. Tabipler Odası’ndan
doktorlar geldi. Sağlık muayenesini
yaptılar sağlık problemi olmadığını
tespit ettiler. Yalnızca uykuda düzen-
sizlik ve halsizlik var.

10 Kasım: … TAYAD’ dan Adil
ziyaretimize geldi. Çalıştığı için uzun
zamandır gelemiyordu, iş yerinden
izin almış öyle geldi. Berlin’den aradılar
hal hatır sordular, selamlarını ilettiler.

11 Kasım: …Pala abi geldi ziya-
retimize biraz oturdu gitti Zeynep te-
lefon getirdi, Haydar’la telefon gö-
rüşmesi yaptık. TAYAD’lı Ailelerden
İsmail baba ziyaretimize geldi

12 Kasım: Eski açlık grevi des-
tekçilerimizden Sergül ziyarete geldi.
Seher abla Enes’le birlikte ziyarete
geldiler.

13 Kasım:
…Feridun geldi, çay ikram ettik,

bizimle sohbet etti.
14 Kasım: Feridun Osmanağaoğlu

geldi, onun tuz ve sıvı ihtiyacını kar-
şıladım, biraz sohbetten sonra işi olduğu
için gitti. TAYAD’lılar ziyaretimize
geldiler.

15 Kasım: Katil sürüleri direniş
evinin sokağına ellerinde uzun namlulu
silahlarla geldiler, sokakta bulunan ya-
zılamaları siliyorlar aynı gün daha bü-
yüklerini yazdı mahallenin devrimcileri.
Sloganlarımızı atıp Vefa Evi’nden Öz-
lem’i yolcu ettik. Ayrıca Samiye bize
mektup yazdı. Samiye’nin yazdıkları;

“Mehmet amcamız ruhunu açlık
ile doyuran o açlığının 138. gününde.
Açlık insanı bu kadar mı güzelleştirir?
Yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış,

alnının her çizgi-
sinde tarih yazılı,
devrim yolunda
ağartmıştır saçını
sakalını pamuk
gibidir. Yüreği
sarıp sarmalar
sevdiklerini öy-
ledir benim Meh-
met Amcam, kaç
gün oldu görme-
yeli nasıl da öz-
lemişim.

Sımsıkı sarılıp öpmek istedim yasak
dedi elini kaldırıp, öpmem dedim yavaşça
sıvıştım yanına parmaklarının arasında
sıkı sıkı sarıldığı sigaraya takıldı gözlerim.
Evin bacası gibi tüttürüyor öfkelenip
yasakları deldim tabi ki sigara gibi
zararlı değilim deyip sarıldım sımsıkı,
eriyen incecik bedenine. Bir süre kaldık
öylece sıcacıktı yüreği. Ne o bir şey
söyledi ne de ben. İncelmişsin diyemedim
gözlerime devrettim söyleyeceklerimi.
İncecik bedeninde kocaman bir yürek
vardı.”

Mehmet Güvel Direnişini Aynı Coşku, Aynı Kararlılıkla Sürdürüyor!

Feridun Osmanağaoğlu’nun
Süresiz Açlık Grevi 100. Günü
İçin Kına Töreni Yapıldı

Feridun Osmanağaoğlu, KHK ile
işlerinden atılan ve işe dönme talebiyle
süresiz açlık grevinde olan Nuriye ve
Semih’in haklı taleplerinin kabul edil-
mesi için, süresiz açlık grevine başla-
mıştı. TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu
için açlık grevinin 100. gününde kına
töreni yapıldı. İstanbul Küçükarmutlu
Cemevi'nde 19 Kasım günü kına töreni
yapıldı. Açlık grevinin 142. gününde
olan TAYAD’lı Mehmet Güvel’in de
katıldığı kına töreninde, her iki direnişçi
de  konuşma yaptı. Sonrasında şiirler
okundu, kına töreni kınaların yakılması
sonrasında direniş evinin önünde halay
çekilmesiyle sonlandırıldı.



Duruşmada Nuriye Gülmen ilk kez
dinlendi.  Nuriye bitkin, yorgun; ama
bir o kadar da güçlü iradesiyle konuştu.
SEGBİS aracılığıyla yaptığı konuşmaya,
salona el sallayarak başladı. Salondakiler,
selama alkışla karşılık verdi. Bunun üze-
rine acizleşen hakim, seyircileri dışarı
çıkaracağı uyarısını yaptı.

Nuriye Gülmen “Direnişimize destek
veren herkese en içten duygularımla se-
lamlıyorum” diyerek sözlerine başla-
dı…

Nuriye Gülmen ekranda aşırı zayıf-
lamış halde görülüyor. Yutkunarak ko-
nuşuyordu. Konuşmasının devamında
kendisine destek olanlara, gazetecilere
ve sosyal medya kullanıcılarına da ayrıca
teşekkür etti.

Nuriye Gülmen beyanında şu sözlere
yer verdi; “Esra Özakça, Mehmet Güvel
ve Feridun Osmanağaoğlu açlığımızı
paylaştılar. Onları sevgiyle selamlıyorum.
Yüksel Direnişçilerini, Acun Hoca’yı,
Veli abiyi, Nazife’yi, Mehmet’i, Sultan’ı
ve artık tanımadığım gazetelerden gör-
düğüm Yüksel’i sahiplenen direnişçilere
ayrıca selamlarımı gönderiyorum. TA-
YAD’lı Aileleri selamlıyorum. İnsanlar
açlığımızı paylaştılar. Yanımızda olan
halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Terör demagojilerine inanmayıp bizim
için bir şeyler yapan herkese teşekkür
ediyorum. Milletvekillerine ve avukat-
larımıza…”

Nuriye tek tek onlarca kişiye teşekkür
ederken, sağ elini kalbinin üstüne götü-
rerek tok bir sesle isimlere vurgu yaptı.
Tabi bu arada SEGBİS bağlantısında
ara sıra sorunlar yaşanıyor.

Nuriye Gülmen: “En başından beri
mahkemeye keyfi olarak getirilmedim.
Mahkemelere katılmak istediğim halde...
Numune Hastanesi’nde çok sağlıksız
koşullar altında kalıyorum. Odada sürekli
bir ışık yanıyor. Açlık grevindeki bir
insan olmasam bile bu ışık altında uyu-

yamam. Ben aylardır tecrit altındayım.
Fotoğrafçı bile fotoğrafımızı çekmiyor.
Bugün yine benden savunma ala-
mayacaksınız. Mahkemeden kaçırıl-
dım. Duruşmaya getirilerek konuşmak
istiyorum. Çok kapsamlı bir savunma
hazırladım. Ancak önce Nuriye Gül-
men kimdir, neden açlık grevine baş-
ladı bunu anlatmak istiyorum. Bugün
254. Gün…

Yemek yemek içgüdüsel bir davra-
nıştır. Kimse kimseye talimatla istediğine
1 gün dahi aç kalın diyemez! 254 gündür
aç kaldım… Ben Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyim.
Öğretim üyelerinin angarya işlerini kabul
etmedim! Mesai saatleri dışında katıldı-
ğım eylemlerden dolayı soruşturma ge-
çirdim. Ali İsmail Korkmaz’ın duruş-
malarına katıldığım için soruşturma ge-
çirdim. Sendikamın çağrılarına katıldığım
için soruşturma geçirdim.

38 gün boyunca Ali İsmail uyanacak
diye bekleyen Emel annenin gözyaşlarına
şahidim. Ben her fırsatta o uyanacak
diye oraya gittim. Bitirdiğim tezimi bi-
tirmedim diye haksız şekilde açığa alın-
dım. Oysa ben onca emekle bitirdim.
Ben hakkımı arayan bir insanım. Hak-
sızlığa uğrayanların yanında olan bir in-
sanım. Soruşturma geçirdiğim halde
acısı olanın acısını paylaşan bir insa-
nım.

9 Kasım’da eyleme başladım. Kendi
savunma yeteneğim ve direncim boyun
eğmez! AKP iktidarı beni işimden ata-
maz! Ben ondan hesap soruyorum. Sa-
dece işimi geri istiyorum. Hesap soru-
yorum.”

Nuriye Gülmen yorulduğu için 10
dakika ara istedi. Duruşmaya ara veril-
di.

Verilen aranın ardından konuşmasına
devam eden Gülmen; “Bu direniş bizim
halkımıza sözümüzdür. İşimizi geri isti-
yoruz alacağız dedik. Yüksel Direnişi

devam etti. Gözaltına alınıp kabahatlerden
işlem yapılıyordu, ya da canları ne isterse
onu yapıyorlardı.

Biz orada ne yapıyorduk? Karda
kışta bildiri dağıtıp KHK’larla haksız
yere işimizden atıldığımızı anlatıyor-
duk…” dedi. Açlık grevi yapma kararını
nasıl aldığını ve dünyanın her yerinden
gelen destekleri de anlattıktan sonra öğle
arası verildi.

Aradan sonra Nuriye, 6 yıl önce
açlık grevi yaparak ölen Şeker nineden
örnek verdi. Halka karşı saldırılar ne
kadar yoğun olursa siz de o kadar açlık
grevi direnişi göreceksiniz dedi. Ve şu
şekilde ekledi; “Bizim açlık grevimiz
dünya çapında görüldü ve faşizmin arttığı
oranda halk, açlık grevi yapmaya devam
edecek. Suskunluk dönemi ve korku
dönemi olmuş tabi; ancak bir yerden
sonra canlarına tak diyecek. İktidarın
korkusu budur” dedi. Ardından hapis-
hanede bilinçli uygulanan psikolojik sal-
dırılara, yasaklamalara da değinerek
teşhir etti. Ve kendisinin hasta değil di-
renişçi, direnişçi olduğu için de tutuklu-
luğunun hastanede değil, hücresinde ol-
ması gerektiğini ekledi. Çünkü biliyor
ki kendisine zorla müdahale tehdidi de-
vam ediyor.

Son olarak ise; “Faşizm eninde so-
nunda yenilir. Hitler’e karşı milyonlar
savaştı. Halka zulmeden bütün iktidarlar
çöker. AKP iktidarı da halka zulmet-
mektedir, onlar da bütün halka zulmeden
iktidarlar gibi göçüp gidecektir…” diyerek
açıklamasını sonlandırdı.

Direniş Yargılanamaz… Direnişçi Yargılar!
Çürümüş Düzeni Kendi Mahkemelerinde Direnişin Gücüyle Yerle Bir Edeceğiz!

‘Nuriye Semih Davası’ 17 Kasım’da
Ankara Sincan Hapishanesi Adliyesi’nde Görüldü!
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� BELÇİKA
Brüksel’de Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur Eylemi

Avrupa Demokrat Avukatlar örgütü
ve OHAL’e Karşı Mücadele Komitesi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa
Komisyonu önünde 16 Kasım günü bir
eylem gerçekleştirdi.

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın
tutuklanmasını protesto eden avukatlar
adına konuşma yapan Florence de la
Pradelle “Daha önce de Halkın Hukuk
Bürosu avukatı 16 meslektaşımız 12
Eylül tarihinde tutuklanmıştı. Türkiye’de
savunma hakkına yönelik ciddi bir saldırı
var. Meslektaşlarımızın derhal serbest
bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Komite sözcüsü ise yaptığı konuş-
mada 17 Kasım günü görülecek Nuriye
Semih davasını anlatarak ‘İki eğitimcinin
tüm avukatları tutuklandı ama onları
yalnız bırakmayan onlarca avukatları
var’ dedi ve bu direnişi, bu davayı sa-
hiplenmenin önemini anlatarak, “tutuk-
lanan avukatlar dahi öncelikle Nuriye
Semih diyorlar” diye belirtti.

Eylemde tutuklu bulunan avukatların
fotoğraflarını ve “Savunmaya Özgürlük,
Meslektaşlarımıza Özgürlük” yazılı dö-
vizler taşıyan Belçikalı avukatlar, onları
yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek
eylemi bitirdiler.

Aile Meclisinden Türkü Akşamı
“Düzenin Kof, Üflediğinde Dağılacak

Ailelerine Karşı Aile Meclislerinde Ör-
gütlenelim” pankartının asıldığı türkü
programına Aile Meclislerinin görevleri,
amaçları ve sorunlarımızın çözümlerinin

aile meclislerinde örgütlenerek
çözülebileceğinden bahsedildi.
Türkülerle başlayan program-
da şiirler, Aile Meclisi Koro-
sunun Anadolu Türküleri ve
Grup Erenlerin Deyişleri ve
halay türküleriyle yenilen ye-
mekler içilen çaylarla sürdü
türkü gecesi. 70 kişinin ka-
tıldığı programların daha da
çoğaltma ve umut olma he-
defiyle sonlandırıldı gece.

Nuriye ve Semih’in Sesi
Olmak İçin Yasak Tanı-

mıyoruz
Belçika Brüksel polisi haftalardır

türlü türlü, her biri birbirinden saçma
gerekçelerle “Nuriye ve Semih’in Sesi-
yiz” eylemini yasaklamaya çalışıyor. 18
Kasım günü yapılan eyleme onlarca
polis ile gelip müdahale ederek engel-
lemeye çalıştı. Polis bundan önce de
haber verilerek yapılan eylem başvuru-
larına zorluklar çıkartabiliyordu, ancak
Brüksel Belediyesi son 3 haftadır tama-
men yasaklama yoluna gidiyor.

Yapılan başvuruya, belediyenin “Ya-
sak, yapamazsınız” demesi üzerine diğer
haftalarda olduğu gibi bu hafta da OHAL
ile Mücadele Komitesi “Hayır, her ko-
şulda yapacağız” cevabı verdi. 18 Kasım
Cumartesi Gare Central önünde yapılan
eylem yerine gelen polis yaptırmamaya,
sözde yasağı uygulamaya çalıştı. Gözaltı
ve “Bir daha eylem yapamazsınız” teh-
didine de cevap aynı idi: “Zaten yaptır-
mamaya çalışıyorsunuz, O YÜZDEN
BİZ YAPACAĞIZ.”

Polisle tartışmaların ardından, eylem
yapıldı ve iradi olarak sonlandırıldı. 

Erdal GÖKOĞLU’ndan Mesaj Var
13 Kasım günü Belçika’nın Liege

şehrinde gayri meşru ve hukuksuz bir
şekilde gözaltına alınan ve bulunduğu
Lantin Cezaevi’nin önünde, 17 Kasım
günü  Belçika Halk Cephesi tarafından
bir eylem yapıldı. Sabahın erken saatle-
rinde bir gün öncesinde olduğu gibi ce-
zaevine gelen Erdal’ın yoldaşları slo-
ganlar atarak eyleme başladılar. Üzerinde
“Faşizme ve Emperyalizme karşı mü-
cadele etmek suç değildir” yazan pankartı

açan yoldaşları o esnada kendisi ile gö-
rüşmeye giden avukatı ile göndereceği
mesajı beklediler. 1 saati aşkın bir süre
yapılan eylem, avukatın dışarı çıkması
ile sona erdi.
ERDAL GÖKOĞLU’NDAN 
MESAJ:
“Cepheli’nin Bulunduğu Her Yer Di-
reniş Alanıdır”

Ben Erdal GÖKOĞLU. Açlık gre-
vindeyim. Bana uygulanan Tek Tip El-
biseye karşı. Gözaltına alındıktan sonra
4 gün çırılçıplak hücrede tutuldum.
Sonra başka bir hücreye aldılar. Sadece
eşofman ve atlet verdiler. O da avukat
ile görüş için. 1 kereliğine indim.

-İademin durdurulması,
-Koşulların düzeltilmesi,
-Elbiselerimin verilmesi için Süresiz

Açlık Grevindeyim.
HEPİNİZİ SEVİYORUM
Cepheli’nin bulunduğu her yer direniş

alanıdır. Direnecek ve kazanacağız.

Sağlıklı Yaşamak ve Doğru 
Düşünmek İçin Spor Yapıyoruz

Belçika Limburg Aile Meclisinin
toplantısında almış olduğu, birlikte spor
yapma kararı hayata geçirildi. Pazar saat
12.30’da Oosthaam Spor Merkezi’nde
bir araya gelip; koşu, basketbol, voleybol
ve badminton ile bir saat süren sağlıklı
yaşam için spor yapıldı. Birlikte bir
şeyler yapmanın coşkusu vardı ailelerde.
Haftaya tekrar bir araya gelmek için
vedalaşıldı.

� ALMANYA
Karlsruhe: 16 Kasım Perşembe günü
yapılan eylemde faşizmin halka, zul-
mü teşhir eden konuşmalar yapıldı.
Nuriye ve Semih´in direnişini anlatan
açıklamalar yapıldı. Ayrıca konsoloslu-
ğun provokasyon peşinde olduğuna
değinildi. 

Her Perşembe Karlsruhe Konsolosluk
önünde yapılan eyleme bu sefer konso-
losluk da hazırlık yapmıştı. Sürekli
polisle görüşüp sesimizi kıstırmak isteyen
konsolosluk görevlileri dışında ilk kez
dışarıdan çağırdıkları provokatörlerle
eylemimizi provoke etmek istediler. Ey-
lem bitiminde konsolosluğun kullandığı

Av ru pa’da TÜM DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAĞIZ!
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bu kişilerden ikisi ile konuşuldu ve Nu-
riye-Semih´in direnişi anlatıldı ve yap-
tıklarının piyonluk olduğu vurgulandı.
Konuşma sonunda her ikisi de özür di-
lediler.

Hammel: Ekim ayının son haftası
gerçekleşen Hannover-Hammel bölge-
si Alevi Kültür gecesinde Almanya ve
Türkiye’deki Grup Yorum yasağına
karşı dayanışma ve Türkiyeli tutsakları
desteklemek için takıların satıldığı
stant açıldı.

Bielefeldde: Almanya-Bilefeld’de Nu-
riye ve Semih’in sesine ses katmaya
devam ediliyor. Artık bilinen destek ey-
lemine ilgi yoğunlaşmış ve imza verenler
dakikalarca sorular sorup bilgi almaya
çalıştı. Coşkulu Grup Yorum müzikleri
eşliğinde devam eden eylemde aralıklarla
Almanca sesli duyurular yapıldı. 300’e
yakın Almanca bildiri dağıtıldı.

Aachen: 18 Kasım günü Aachen Üni-
versitesi bölgesinde Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş Merkezi
için (HFG) afiş ve el ilanı dağıtıldı. Es-
naflar dolaşıldı ve kahvelere gidildi. 

Mannheim: Mannheim Halk Cephe-
si NuSe için Mannheim Bahnhof
önünde mahkeme günü bir günlük aç-
lık grevi ile seslerini duyurmaya de-
vam ettiler. Almanca, Türkçe ve İngi-
lizce pankartlar açıldı bildiriler dağıtıl-
dı. 

AİHM Önünde Eylem
13 haftadır her perşembe yapılan,

Avrupa İnsan Hakları önündeki eylemde
Fransızca açıklamalar okundu, bildiriler

dağıtıldı. AİHM “Konuşacak yeni bir
gelişme yok” gerekçesiyle görüşmeyi
reddetti.

CPT daha önce başvurulan randevu
taleplerine yine cevap vermedi. Bunun
üzerine “CPT Nuriye, Semih´e ve Yüksel
Caddesi’nde yapılan işkenceyi ‘İzleme-
ye!’ devam ediyor” dövizi ile CPT (Av-
rupa İşkenceyi Önleme Komitesi) önünde
teşhir edildi. 

Ulm: Kanun Hükmünde Kararname-
lerle hukuksuzca işlerinden atılan Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça için
mahkeme günü saat 18.00’da Ulm çar-
şı merkezi Münsterplatz’da yaklaşık
100 kişilik katılımla eylem düzenlendi.

Avrupa Dev-Genç Grup Yorum
Konserine Katıldı

19 Kasım günü Almanya’nın Duis-
burg şehrinde konser yasaklarına ve
vize engellemelerine karşı düzenlenen
Grup Yorum konserine Dev-Genç’liler
de katıldı. Konser çalışmalarına baştan
beri yardımcı olan Dev-Genç’liler yüz-
lerce insanın katıldığı konserde açtığı
stantta tutsak ürünleri ve Bizim Gençlik
dergisi ve tişörtler halka ulaştırıldı. Dev-
Genç’li bir arkadaşımız Avrupa Dev-
Genç adına Grup Yorum’la ilgili bir
açıklama okudu.

Grup Yorum’a yönelik engellere ve
yasaklara karşı bir sonraki konser 10
Aralık’ta Stuttgart’ta olacak. Tüm hal-
kımızı bizim de katılacağımız bu konsere
davet ediyoruz çağrısı yapıldı.

Berlin: Gaziantep Cepnileri Der-
neği’nde saat 14.00`da başlayan top-
lantıda uyuşturucu, kumar, alkol gibi

yozlaşmaya götüren nedenler ve çözüm
yolları üzerine konuşuldu. Sohbet ha-
vasında gecen toplantıda Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi hakkında bilgi verilerek mer-
kezle ilgili bir video izlendi.

Halk Meclislerinin yozlaşmaya ve-
receği mücadelenin de anlatıldığı top-
lantıdaki sohbetlerde başlıca iki öneri
ortaya çıktı:

1) Hasan Ferit Gedik adına futbol
turnuvası düzenlemek,

2) Gençlerin katılacağı, yemekli mü-
zikli bir etkinlik düzenlemek,

İki saat süren halk toplantısı saat
16.00`da sonlanırken Berlin Halk Cephesi
yozlaşmaya karşı mücadelelerinin devam
edeceğini vurguladı.

� AVUSTURYA
İnnsbruck: Avusturya İnnsbruck’ta

işini geri istedikleri için açlık grevi
yapan, 255 gündür bedenlerini açlığa
yatıran Nuriye ve Semih için Dev-
Genç’liler halkın matbaası duvarlara
‘Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul
Edilsin, Nuriye Ve Semih Onurumuzdur,
Nuriye Gülmen Serbest Bırakılsın, Dev-
Genç’ imzalı 10 adet Türkçe-Almanca
yazılama yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu 
Temsilciliği önünde eylem…
Nuriye ve Semih’in işe geri iade

edilmesi için başlattıkları süresiz açlık
grevinin 247. günü 10 Kasım’da Viya-
na’daki Avrupa Birliği Temsilciliği’nin
önünde eylem gerçekleştirildi.

Saat 16.00’da başlayan eyleme birçok
demokratik kurumlar destek verdi ve
yaklaşık 25 kişi katıldı. 
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Almanca yapılan konuşmalarda
AB’nin Türkiye devletiyle ve özel olarak
AKP rejimiyle işbirliği teşhir edildi.

1 saat süren eylemde 100’e yakın
bildiri dağıtıldı. Protestonun sonuna
doğru ‘Nuriye ve Semih’e Destek için
Eylem Komitesi’ adına iki kişi binaya
girerek Avrupa Komisyonu Temsilcili-
ği’nden bir yetkili ile görüşme talep
ettiler. 10 dakika sonra AB komisyon
temsilciliğinin müdür yardımcısı aşağıya
indi.

Viyana: 17 Kasım tarihinde görülen
4. NuSe duruşması nedeniyle, Viya-
na’daki T.C. Başkonsolosluğu önünde
eylem gerçekleştirildi.

Birçok demokratik kurumun çağrı
yaptığı eylem saat 16.00-17.00 arasında
düzenlendi ve 25 kişi katıldı. Enternas-
yonal dayanışma Avusturyalılar dışında
Katalan ve İranlı dostlardan da geldi.

Nuriye ve Semih’in büyük boy re-
simlerinin bulunduğu bir pankart açıldı
ve eylem yerinde kurulan sembolik bir
hücrenin içine asıldı.

Avusturya Anadolu Federasyonu
Faaliyet Binasında Seminer

18 Kasım günü Avusturya Anadolu
Federasyonu faaliyet binasında “Devrim
Yaşatır Düzen Çürütür” başlığıyla bir
SEMİNER düzenlendi. 20 kişişnin ka-
tıldığı seminerde burjuvazinin halk kül-
türünü nasıl yozlaştırdığı üzerine konu-
şuldu. 

� FRANSA
Onur ve Adalet İçin Direnenler
Yalnız Değildir

Ben Fransa’da yaşıyorum. Yaşım 75
ama her zaman direnenlerin yanında
oldum.

Uzakta yaşıyorum. Ama ülkemde ya-
şanan adaletsizliğe de uzak yaşamıyorum.
Her zaman direnenlerin yanında olduğum
için, bu AKP faşizmine karşı direnen
NURİYE VE SEMİH kardeşlerimi de
yalnız olmadıklarını ve seslerini duyur-
mak için iki gün dayanışma açlık grevi

yaptım.Biz yalnız değiliz.
Direnen kardeşlerime bin selam

olsun. And olsun ki biz kazanacağız.
Halkın avukatlarına da bin selam. Fa-
şizme karşı direnenler bedel ödemeyi
bilirler. Çünkü zafer kazanmak bedel
ödemekten geçer.

� YUNANİSTAN
Yunanistan Halk Cephesi 
Politeknik Direniş Günlerindeydi

Yunanistan Halk Cephesi her yıl ge-
leneksel olarak yapılan 17 Kasım Poli-
teknik anmasına katıldı. 3 gün süren,
Yunanistan solu ve tüm halkın katıldığı
anmalarda katliamın yapıldığı okul içe-
risindeki anıta çelenkler bırakıldı.

Halk Cephelilerde 3 gün boyunca
anmanın yapıldığı yerde devrimci da-
yanışmayla her sene olduğu gibi bu yıl
da yerini aldı. Anma yerine çelenk bıra-
kılarak saygı duruşunda bulunuldu, dev-
rim andı okundu. Ayrıca Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi standı açılarak kitap
ve yeni çıkan O AGONAS (Mücadele)
dergisinin tanıtımı yapıldı.

Politeknik Direnişi Yürüyüşünde
On Binler Emperyalizme Karşı
Mücadeleyi Haykırdı

17 Kasım 2017 pazar günü Politeknik
direnişinin 44. yılında Yunanistan dev-
rimci örgütlerinin her yıl gerçekleştir-
dikleri yürüyüş bu yılda yüksek katılımla
ve emperyalizme öfke dolu haykırışlarla
yapıldı. Yunanistan Halk Cepheliler de
yürüyüş kortejinde yerlerini aldılar.
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz, Nuriye Semih Onurumuzdur, Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş
ve Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”
sloganları sık sık atıldı. Yürüyüş boyunca
Nuriye Semih kuşlamaları ve bildirileri
dağıtımı yapıldı. Binlerce kişininin ka-
tıldığı yürüyüşte, yürüyüş güzergahına
üç adet NURİYE ve SEMİH’in diren-
işlerini anlatan pankartlar asıldı. Ayrıca
kapakta Nuriye ve Semih’in direnişlerinin

yer aldığı O Agonas ( Mücadele) dergi-
sinin son sayısının dağıtımı yapıldı.
Amerikan Büyükelçiliği’nin önüne gelen
kitle, dünya halklarının baş düşmanı
Amerikan emperyalizmine olan öfkelerini
sloganlarla haykırdılar. Politeknik şe-
hitlerinin anısına yapılan ve her yıl on
binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe bu
yıl toplamda 20 bin kişi katıldı.

Nuriye ve Semih’in Sesi
Yunanistan Halkına Duyuruldu

16 Kasım günü Yunanistan genelinde
yayın yapan ERT radyo kanalına gidildi.
Radyoda Nuriye ve Semih’in direnişini
anlatan bildirimizi okundu. Nuriye ve
Semih’in niçin direndiği, neden tutuk-
landığını anlatan bildiri okundu.

Onların sesini duyurmaya, AKP fa-
şizmini bulunduğumuz her yerde teşhir
etmeye devam edeceğiz denildi.

Selanik’te 17 Kasım Yürüyüşü 
Selanik Halk Cephesi olarak Yuna-

nistan’da Albaylar Cuntasına karşı ayak-
lanmanın başladığı ve Selanik Politeknik
Üniversitesi’nde gerçekleşen direnişte
onlarca kişinin katledildiği gün olan 17
Kasım günü yürüyüş yapıldı.

Etkinlik iki gün sürdü. 16 ve 17
Kasım günlerinde stant açıldı. Nuriye
ve Semih’in direnişini anlatan bildiriler
dağıtıldı.

17 Kasım günü saat 18.00’da Ame-
rikan Konsolosluğu’na yürüyüş yapıldı.
Yoğun yağmura rağmen yürüyüşe bin-
lerce kişi katıldı.

Selanik Türkiye Konsolosluğu 
Önünde Eylem

Selanik Halk Cephesi tarafından Nu-
riye ve Semih’in mahkemesinin olduğu
17 Kasım günü saat 12.00’da Türkiye
Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.

Yürüyüşte Türkçe sloganların yanısıra
eyleme katılan Yunanlı dostlarımız da
Yunanca sloganlar atarak Nuriye ve Se-
mih’in direnişini desteklediler. Bir saat
süren eylem boyunca bildiri dağımı ya-
pıldı.
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Dünyada biz varız diyoruz. Bunu
derken de yaptıklarımızı ve yapacakla-
rımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımız, yapıyor
olduklarımız elbetteki emperyalizm ve
faşizm açısından yapacaklarımızın onlar
açısından göstergesi olurken, dostlarımız
ailelerimizin fertleri açısından da yarının
yine garantisi oluyor.

Bugün dünyada yaşanan gelişmeler,
savaşlar, Türkiye'deki faşizmin saldı-
rıları... Bir tarafta katlanarak artan
açlık ve yoksulluk, diğer tarafta yine
aynı hızla ve onunla orantılı artan baskı
ve zulüm.

Direniyoruz, mücadele ediyoruz,
savaş veriyoruz buna karşı.. 

Bu savaşta ise en temel dayanakla-
rımız; geleneklerimiz, değerlerimiz,
tarihimiz, şehitlerimiz, ideolojimiz.

Direniyoruz ideolojimizle; düşün-
celerimizi ve yaşam şeklimizi koruyor,
bu saldırganlığa karşı daha da kenet-
lenmeye çağırıyoruz halkımızı.

Bu noktasıyla ideolojik netliğimizi
sürekli eğitimle beslemek, güçlendirmek
zorundayız.

Politikalarımızı hayata geçirirken
düzenin gücüne karşı daha planlı-prog-
ramlı hareket etmeliyiz.

Açlığın ve yoksulluğun olduğu, sö-
mürü ve baskının her geçen gün arttığı
böyle bir dünyada her zaman bizim
örgütlenme zeminimiz vardır.

Halklarımızın bize, bizim ise ör-
gütlenmeye, halkımıza ihtiyacımız
var.

Bu noktada yöntem ve araçlarımızı
en iyi şekilde değerlendirmek, hayata
geçirmek zorundayız. 

Nasıl en iyi şekilde yöntem ve
araçlarımızı kullanacağız. 

Buradaki en temel noktalardan
biri planlı-programlı çalışmaktır.

Çünkü Cepheliler açısından özveri,
emek konusunda temel bir sorun
yoktur. Sorun emeğimizi örgütle-
mektir, disipline etmektir, yani planlı

programlı çalışmaktır.
Temel politikamızın yanında prog-

ramlarımız olmalıdır. Programsız ça-
lışmalar sonuç alıcı olmazlar. Sonuç
almak için mutlaka hedeflerimiz ve
bu hedeflere ulaşmak için programla-
rımız olmalıdır. 

Program;
1- Elimizde ne var,
2- İhtiyaç ne,
3- Hedef ne 
4- Elimizdekilerle nereden başla-

yalım? b
Bu sadelikte düşünmek, hareket et-

mek zorundayız. 
Devrimcilerin programları tahmini

öngörü programları değildir. Çünkü
tahmin ve öngörüler YÖNETMEYE
temel olamaz. 

Bizim programlarımız tahmin değil;
arkadaşlarımız için kesin, bağlayıcı
programlar olmalıdır. Biz falcı değiliz
ki, biz devrimciyiz. 

Program aslında tüm çalışmamızı
belirleyen talimatlardır, ama hayat asla
sadece talimatlarla yürümez. 

Biz artık; 

Yeni tarzda çalışmak, 
Yeni tarzda yönetmek zorundayız. 
Yapmamız gereken budur. 
Bir işi yaparken, bir programı oluş-

tururken, denetlerken iki önemli şey
vardır önümüzde: 

1- İnsanlarımızı tanımak. İşleri kam-
panyaları programları, hayata geçire-
ceğimiz insanlarımızı yakından tanımak
zorundayız. Kimdir ne yapar insanla-
rımız?

Ne demektir insanlarımızı tanımak? 
İnsanlarımızı tanımak üç temel baş-

lık altında ele alınmalıdır: 
- Nasıl düşünür? 
- Nasıl yaşar? 
- Nasıl çalışır? 
Bu soruların cevapları, insanlarımızı

tanımamızda esas olan sorulardır. 
Sadece insanlarımıza AKIL ÖĞRET-

MEK değil, onlardan öğrenmek... Onlarla
canlı ilişkiler içine girmek, gidip tek tek
birimleri- alanları gezmek, insanlarımızla
konuşmak. Gezerken sakal tıraşı olma-
dıklarını da görürsünüz, günlük yaşam-
larını da örneğin. Bu nedenle mutlaka
yerinde görmeliyiz nasıl çalıştıklarını,
nasıl yaşadıklarını görmeliyiz. 

2- İnanmak ve inandırmak, ya-
pacağımıza inanmak, yaptırabile-
ceğimize inanmak, bir programı
hayata geçirmenin ikinci önemli
şartı budur. 

a- Gerekli tüm koşullara sahip
olduğumuza inanmak ve inandırmak 

b- Gerçekleştirilmesi sadece bize
bağlı olan, son derece ZENGİN
olanaklarımızdan yararlanma YE-
TENEĞİMİZE VE İRADEMİZE
bağlı olduğu GERÇEĞİNE İNAN-
MAK. 

Eğer bu iki konuya inanırsak an-
cak inandırabiliriz. 

Önce biz inanacağız. İnanacağız
ki inandırabilelim. 

Sonuç olarak; denetim, programın
uygulanmasıdır. 

PROGRAM VE DENETİM PRATİĞİ YÖNETMEKTİR 

AVRUPA’dakiBİZ

26 Kasım
2017

Yürüyüş

Sayı: 42

55ÖLÜMÜ SİZE, SİZİ ÖLÜME GÖMECEĞİZ!

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA
HAKKINDA SLOGANLAR: 
- Amaca Ulaşmak İçin Hedefler
Koy, Hedeflere Ulaşmak İçin
Etkinlikler Örgütle! 
- Görev Vermek Örgütlemektir! 
- Halka Güven, Halkı Örgütle,
Halka Yönettir! 

- İnan, Eğit, Görev Ver; Yarını
örgütle! 
- Programsız Yarın, Düzene Yarar! 
- PROGRAM VE DENETİM
GÖREVLERİN ARDI ARDINA
SIRALANMASI DEĞİL, CANLI-
PRATİK BİR FAALİYETTİR. 

Dergimizin 42. sayısının yayınlandığı 26 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 263. günündeler

*Yüksel Direnişi 383. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 188. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 279. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 148. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 105. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 63. gününde



“İnançları, idealleri uğruna ölenler için ‘şehit’ diyoruz biz.
Kimisi için dini inançlarıdır belki bu, bizim için ise yaşanılası
bir dünya, sosyalizm uğruna ölümdür, kastettiğimiz şehitlik.” 

Kevser Mırzak

4 Aralık - 10 Aralık

Kevser MIRZAK:
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı do-

ğumlu olan Kevser, 1986’da 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak
İzmir’e gitti. Örgütlü ilişkisi 1990’da
başladı. İzmir’de gençlik örgütlenmesi
içinde ve milislerde yer aldı, çeşitli gö-
revler üstlendi. 1991’de 5 ay tutuklu

kaldı. İkinci kez tekrar tutuklandı ve direnişlerle geçecek
uzun tutsaklığı başladı. ‘95 Eylül’ünde Buca’da katliam
saldırısı karşısında direnenlerden biriydi. 19 Aralık
Katliamı’nı ve yoldaşlarının feda eylemini Uşak Ha-
pishanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu
Ekipleri’nde kızıl bantını taktı. 2002 Mart’ında tahliye
oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz sür-
dürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir koşulda
kendini koruma anlayışında olmadı, her zaman önce
örgütü, halkının ve devrimin çıkarları geldi. 10 Aralık
2007’de Ankara’da kuşatıldığı evi, faşizme karşı bir
direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.

Kevser Mırzak

Abdülkadir ADANUR:
Faşist teröre karşı, yiğitçe mücadele eden bir

Cepheliydi. İDMMA Yıldız’da anti-faşist müca-
delede üzerine düşen her türlü görevi yerine
getirdi. Gece bölümünde faşistlerin saldırısında
Aralık 1977’de bıçaklanarak katledildi. 

Abdülkadir Adanur

Cafer DERELİ:
1978 yılında Konya Çumra'da doğdu. Eko-

nomik nedenlerle iki yıldır Belçika'da vatanından
ayrı yaşamaktaydı. Rotterdam'da ölüm orucuna
destek için yapılan açlık grevi sırasında 9 Aralık
2000 tarihinde, faşistlerin saldırısı sonucunda
katledildi. Grev çadırına yönelik faşist çetelerin
saldırısına karşı göğüs göğüse çatıştı ve şehit

düştü.

Cafer Dereli

Ömer DEMİR:
Faşistlerin kurduğu bir pusuda Aralık 1979’da

katledildi. 1960 doğumluydu. İstanbul Liseli Dev-
Genç örgütlenmesi içindeydi. Dikilitaş, Yenima-
halle ve Maçka Meslek Lisesi’nde anti-faşist mü-
cadelenin en ön saflarında yer aldı.

Ömer Demir

Nelson MANDELA:
“Mücadele benim hayatımdır.” 

Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela 18 Temmuz

1918’de Güney Afrika’nın Transkei bölgesi,
Thembu kabilesinde doğdu. 1937'de, He-
aldtown’a yerleşerek Fort Beaufort Col-
lege’ta eğitimine devam etti. Burada siyasi
olaylara karıştığı ileri sürülerek okuldan
uzaklaştırıldı.

Nelson Mandela, 1942'de Witwaterstrand Üniversitesi’nin
hukuk bölümünü bitirerek avukatlık yapmaya başladı. Ülkenin
ilk siyah avukatı oldu. 1944’te ırk ayrımına karşı yerli halkın
kurduğu Afrika Ulusal Kongresi’ne (ANC) katıldı. 1948
yılında kongrenin Gençlik Birliği’ne sekreter ve 1950’de
başkan seçildi. Mandela, 1961’de (Ulusun Mızrağı) adlı yeni
bir örgüt kurdu. Örgütün amacı, ırkçı rejime karşı örgütlenecek
sabotaj eylemlerini temel alan silahlı mücadele yürütmekti.
Mandela’nın örgütün gelişmesi için çalışmak, Güney Afrika
dışına yolculuklar yaparak uluslararası ilişkiler kurmak ve
destek aramakla geçirdiği illegal çalışma dönemi 5 Ağustos
1962’de tutuklanmasıyla sona erdi. Mandela Robben Island
adasında tutukluyken 1963’te polis ANC’nin yeraltı merkezini
tutukladı ve Umkhonto örgütüne ilişkin bir dizi belge ele

geçirdi. Mandela ve arkadaşları, açılan davanın sonunda
“Güney Afrika hükümetini devirmek için gizli planlar yapmak”
suçundan ömür boyu hapse mahkum edildiler. O günden sonra
Mandela, ırk ayrımına karşı mücadele eden Afrikalı siyahların
sembolü oldu.

Nelson Mandela, 11 Şubat 1990'da Cape Town’daki ceza-
evinden çıkarak, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Nelson
Mandela’nın başında bulunduğu Afrika Ulusal Kongresi’nin
ırk ayrımına karşı uzun yıllar süren mücadelesi, 18 Mart
1992'de sonucunu verdi; siyahlara eşit vatandaşlık hakkı
tanıyan ve Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan
Anayasa değişikliği halk oylamasıyla kabul edildi. “Mücadele
benim hayatımdır. Hayatımın sonuna kadar siyahların bağım-
sızlığı için mücadele edeceğim” diyen Nelson Mandela 10
Mayıs 1994'te Güney Afrika’nın ilk siyah Devlet Başkanı
oldu. 5 Aralık 2013'te Güney Afrika, Johannesburg kentindeki
evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ödülünü kabul etmedi
15 Ekim 1993'te ise Frederik W. De Klerk ile beraber

Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti tarafından kendisine verilmesi kararlaştırılan 1992 yılı
Atatürk Barış Ödülü’nü “Türk hükümetine yönelik insan
hakları ihlali suçlamaları” nedeniyle kabul etmedi.

Nelson Mandela



Kemal ASKERİ, Ahmet GÜDER, Nihat KAYA,
Erkan AKÇALI, Hüsniye AYDIN, Gülseren BEYAZ,
Şenay SONAR, Mikail GÜVEN, Mehmet Ali ÖZTÜRK:

9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı Köyü’nde bir evde
oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. Halkın
kurtuluşu için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı. Umudun
bayrağıydı ellerindeki. Teslim ol çağrılarını reddettiler. Slo-
ganlarına, marşlarına bir an bile ara vermeksizin katliamcılarla
çatıştılar.

9 kahramanın biri – Kemal Askeri - Arap milliyetindendi,
diğerlerininin hepsi Kürt milliyetindendi. Birlikte mücadelenin,
ortak kurtuluşun zorunluluğunun bilincindeki devrimcilerdi.
Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi yoksul köylülüğün veya
memurların mücadelesi içinde yer alıp dağlara çıkmıştı.
Hemşire, liseli, üniversiteli, gazeteciydiler gerilla olmadan
önce. 6 Aralık 1994’te son nefeslerine kadar direnerek şehit
düştüler. Tarihimize Çaytaşı Kahramanlığı’nı armağan ettiler.

Kemal Askeri, 1956 Tarsus doğumludur. Arap milliyetinden,
yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu. 1975’te Dev-Genç saflarında
devrimci mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den hemen önce tutsak
düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te Doğu, Güneydoğu
Anadolu siyasi sorumluluğuna atandı. Parti Kuruluş Kongresi’ne
katıldı. Kongrenin ardından Dersim’de Komutanlık Üyesi
olarak görevlendirildi. 

Ahmet Güder 1969 Elazığ doğumludur. Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nde öğrenciyken devrimcilerle tanıştı. Birlikte şehit
düştüğü Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile birlikte TÖDEF
çalışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve Mücadele Der-
gisi’nde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak ayında gerillaya
katıldı.

Nihat Kaya, Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt ailesinin
çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğren-
ciyken 1987’de devrimcilerle tanışarak mücadele içinde yer
aldı. Bir süre demokratik alanda görev yaptıktan sonra,
1992’de gerillaya katıldı.

M. Ali Öztürk, 1965 Dersim Mazgirt’e bağlı Canik Köyü
doğumludur. Emekçi bir Kürt ailesinin çocuğuydu. Elazığ
Atatürk Lisesi’nde öğrenciyken mücadeleye katıldı. Devrimci

ve duyarlı kişiliğinin gelişiminde 1979 yılında şehit düşen
akrabası ve Devrimci Sol savaşçısı Zeki Öztürk ile 1984
yılında İstanbul'da ölüm orucunda şehit düşen Haydar Başbağ'ın
çok önemli etkisi olduğunu söylerdi. 1993 yılı ortasında
gerillaya katıldı. Halkın adaleti, öfkesi ve umudu olarak sarıldı
silahına.

Erkan Akçalı, 1972 Elazığ doğumlu, Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin çocuğuydu.1990’da EHADKAD içinde müca-
deleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli tutukluluk yaşadı.
“Artık savaşa katılmalıyım, mutlaka gitmeliyim” diyordu.
1993 yılının Temmuz ayında dağları kucaklamaya giderken,
türkülerle, marşlarla, coşkuyla uğurlandı. Yiğitler kervanına
katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.

Hüsniye Aydın, 1968 Dersim doğumlu, Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde okudu.
Devrimcilere küçüklüğünden beri sempatisi vardı. 1989-90
yıllarında İstanbul'da çalıştığı dönemde Türk Hemşireler
Derneği (THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına katıldı. İstanbul’da
sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesinde yer aldı. Kardeşi
Haydar Aydın, 23 Nisan'da Pertek'te şehit düştükten sonra,
1993 Ağustos ayında gerillaya katıldı. 

Gülseren Beyaz, 1972 Dersim doğumlu. Kürt milliyetinden
memur bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi'nden
1988 yılında hemşire olarak mezun oldu. Sağlık emekçilerinin
mücadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ şube başkanlığı
yaptı. Elazığ ve Malatya’da faaliyet yürüttü. 1993’te gerillaya
katıldı. Van depreminde TAYAD'ın dayanışma şehidi olan
amcamız Hasan Beyaz'ın kızıydı.

Şenay Sonar, 1974 Dersim doğumlu. Yoksul bir ailenin kı-
zıydı. Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenciyken
tanıştı ve liseli gençliğin mücadelesi içinde yer aldı. Dağlara
gitmeye karar verdiğinde; dilinde, gerilla yaşamının zorlukları
değil, savaşa koşmanın sevinci vardı. Gerillaya 1993 yılının
Ağustos ayında katıldı.

Mikail Güven, 1973 doğumlu. Kürt milliyetinden yoksul
bir ailenin çocuğudur. Devrimci hareketle 1991  Temmuz'unda
tanıştı. Cesur, atak ve kararlı kişiliğiyle kısa sürede mücadelede
öne çıktı. Devrimci hareketle ‘91 Temmuz’unda tanıştı. Mü-
cadele gazetesi muhabirliği yaptı. ‘93 Mart’ında artık bir ge-

Kemal Askeri Ahmet Güder Nihat Kaya Erkan Akçalı Hüsniye Aydın Gülseren Beyaz Şenay Sonar Mikail Güven Mehmet Ali Öztürk

Hüseyin ULU: 
Samsun’da anti-faşist müca-

delenin önde gelenlerinden bi-
riydi. Okumak için gittiği An-
tep’ten döndüğü gün yazılamaya
çıktı. Yazılama sırasında faşistler
tarafından Aralık 1979’da kat-
ledildi. 

Hüseyin Ulu

Mehmet MART:
Mehmet’in yaşamı,

mücadelesinin ve inandığı
değerlerin bir parçasıydı.
Onurlu yaşamını onurlu
bir sonla noktaladı. Aralık
1979 yılında şehit düştü.
Unutmayacağız.

Cahit
ŞENYÜZ:
1979 Aralık'ın-

da işkencede kat-
ledildi.

Cahit Şenyüz Mehmet Mart



10 Aralık’ta Ankara’da bir yoldaşımız şehit düştü. 
10 Aralık’ta Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi, bir savaş-

çısını kaybetti. 
10 Aralık’ta halkımız, vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın

özgürlüğü için tüm ömrünü veren yiğit ve fedakar bir
evladını kaybetti. 

Onun adı Kevser Mırzak’tı. Ankara’da Kurtuluş Mahal-
lesi’ndeki bir evde katlettiler onu. Ama teslim alamadılar.
Katliamcıların kurşunlarına ve bombalarına sloganlarıyla
ve silahıyla cevap verdi. Bir halk kurtuluş savaşçısını fiziki
olarak kaybederken, onun mirasıyla güçlendik. 

Yoldaşlar! Bir savaşçımızı kaybettik; fakat eminiz ki,
artık onu tüm yönleriyle tanıyacak olan kadrolarımız, taraf-
tarlarımız, onun yerini dolduracaklardır. 

Halkımız! Yiğit ve fedakar bir evladını kaybetti ama ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde bayrak-
tarlarımızdan biri oldu o da. Onların yolundan yürüdüğümüz
sürece, hiçbiri ölmüş sayılmaz. 

Kevserler Niçin Var? 
Çünkü Ülkemiz, Emperyalizme 
Bağımlı ve Faşizmle Yönetiliyor

Bağımsızlık ve demokrasiyi kazanmak için, emperyalizme
ve faşizme karşı savaşmak zorundayız; Kevserler işte bunun
için var, işte bunun için silahlanıyorlar. 

Türkiye halkı, 10 Aralık sabah saatlerinde, oligarşinin
halka ve devrimcilere karşı sürdürdüğü infaz, katliam anla-
yışında hiçbir değişiklik olmadığına tanık oldu. Ülkemizi
yöneten oligarşinin ve devletin niteliğini görmeyenler veya
görmek istemeyenler, 1990’ların ilk yarısındaki infazlarla
kıyaslayıp, “Türkiye’nin artık o dönemleri geride bıraktığını”
ileri sürüyorlardı. 10 Aralık’ta sıkılan kurşunlar, bu tezlerin
iflasının da ilanıdır. Aslında bu tezler, yıllardır halkımızı ba-
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesinden alıkoymak, düzen
partilerine bağlamak için ileri sürülen ve de defalarca iflas
etmiş tezlerdir.

Ülkemiz emperyalizme teslim edilmiştir. Emperyalist
tekellerin ve işbirlikçilerinin sömürü ve talanını rahatça sürdü-
rebilmek için de vatanseverlerin, devrimcilerin kanı dökülüyor. 

Demokratikleşme masallarının üzerinde kan gölleri var
yine.

Bu kan, polisin sıradan insanları katlederek döktüğü
kandır. Bu kan, polisin devrimci bir yayın organını sattığı

için sokak ortasında vurup felç ettiği Ferhat Gerçek’in
kanıdır. Bu, yoldaşımız Kevser Mırzak’ın tek başına kuşatıldığı
evde “ölü ele geçirilmiş” bedeninden dökülen kandır. Ne
AB’ye uyum yasaları, ne “demokratikleşme” adına gerçek-
leştirilen tüm diğer manevralar, ülkemizin sokaklarında akan
kanı değiştirmemiştir. 

Kevserler neden silaha sarılıyorlar, Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi neden silahlı mücadele anlayışında ısrar ediyor?
Cevabı işte bu tablodadır. 

Kevserler, Ülkemizin ve Halkımızın
İhtiyaç Duyduğu Kadrolardır
Cumhurbaşkanı’ndan YÖK Başkanı’na, Anayasa Mah-

kemesi Başkanı’ndan TRT Genel Müdürü’ne kadar, iktidarın
yaptığı her atama tartışılıyor; bu mevkilere atananlar, yağcı-
lıkları, yalakalıkları, emperyalizme, oligarşiye danışmanlık
ve yataklık yaptıkları için atanıyorlar. Hepsi, sömürü pasta-
sından bir pay almış. Yani kısacası, geçmişinde kir, pas
olmayan tek bir düzen kadrosu yok, bulamıyorlar. Bulamazlar
da. 

Günlerdir yukarıda sayılan isimlerin kişisel özelliklerini
tartışan burjuva basına sesleniyoruz; gazetelerinizde, tel-
evizyonlarınızda “bir terörist öldürüldü” diye geçiştirdiğiniz
Kevser Mırzak’ın kişisel özelliklerini yazın kendinize gü-
veniyorsanız. Yazın ve herkes düzenin kadrolarıyla, devrimci
hareketin kadroları arasındaki farkı görsün. 

Yazamazlar. Kevser Mırzak’ın katledilişini gazetelerin
köşelerinde geçiştirdiler. Çünkü bu ülkede Kevserler’in, ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşanların  yaşıyor
olması, onların “sol bitti” yalanlarını açığa çıkarıyor. Kev-
serler’in varlığı, düzenin çürümüşlüğünü gösteriyor. 

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfındayken,
okulunu terk edip kendini halkının kurtuluş mücadelesine
adadı. Böyle bir fedakarlığı, düzenden böyle bir kopuşu,
yalnız devrimciler yapabilir. Halkın doktoru olarak, halkının
tüm yaralarına merhem olmak için yeni bir meslek seçti
kendine. Doktorluk, onun devrimciliği tercih etmesinde
önemli bir nedendir zaten. Bunu kendi özgeçmişinde şöyle
ifade eder: “Stajyer doktor olarak çalışır-okurken tanık
olduğum sınıfsal uçurumdur ki bu düzenin değişmesi ge-
rektiğini düşündürüyordu.” 

Bir şeyler yapmak gerektiğine inanarak İzmir Tabip
Odası İnsan Hakları Komisyonunda çalışmaya başlamıştı.
Ama kısa sürede burada yapabildikleriyle yetinemeyeceğini
gördü. Halkın her yarasına merhem olmanın, devrim yapmak
demek olduğu netti artık onun için. Tereddütsüz, düzenle
bağlarını koparıp devrim yoluna atıldı. 

Kevser Mırzak'ı Yoldaşları Anlatıyor:

Anıları Mirasımız

Faşizme Karşı Her Şeyi 
Mücadele Aracı Yapacağız!

İstanbul Çayan ve Okmeydanı Halk Cephesi 21 Kasım’da
mahallelerde faşizme karşı mücadele kampanyası dahilinde
birçok yere yazılama yaptı. Yapılan çalışmalarda “Halkız Biz
Faşizmi Yeneceğiz! Halk Cephesi” imzalı sloganlar duvarlara
işlendi. Ayrıca Okmeydanı Halk Cephesi, geçtiğimiz günlerde
polis tarafından basılarak tahrip edilen Dev-Genç binası ile
ilgili “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!” yazılaması yaptı.

Şehitlerimiz En Değerlilerimizdir
TAYAD'lı Aileler 20 Kasım'da, uzun süre mücadele

ettiği hastalık yüzünden 20 Mayıs 2016'da Almanya'da
şehit düşen Celal Semiz'in mezarını yaptırdı. Celal
Semiz şehit düşmeden önce vasiyeti, çok sevdiği ülkesinde
defnedilmekti. Ölümsüzleştikten sonra Halk Cephesi,
İstanbul Gazi Mezarlığı’nda vasiyetini ve yoldaşına
olan son görevini yaptı. Şimdi ise Celal Semiz'in Cephe
geleneklerinin bir parçası olan mezarı TAYAD'lı Aileler

tarafından yapıldı.


