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Düştü Filistinli bir genç daha,
Mahmud İman adında,
On dokuz yaşında.
Daha ömrünün baharında.
Dikildi 2017'nin Aralık ayında
Bıçakla düşmanın karşısında
Çünkü toprakları işgal altında.
Bıçak dediğimiz,
belki de on santimetreden kısa.
Ama işgalciyi korkutuyor daha da,
Çünkü haklılık var,
cüret var o bıçağın tam ucunda.

Vurulup düştüğünde elindeki,
Yalnızca on santimetreden

kısa bir bıçak değildi
Taş değil yürekti, 
Taksim'de Mehmet Akif 
İstinye'de Hatice gibi
Sapan değil yürekti, 
Okmeydanı'nda Berkin gibi
Çünkü O, "Silahın yoksa bile,
taşları fırlat işgalcinin üstüne" diyenlerdendi.

Elbet bir bildiği vardı Mahmud'un da
Kolay değildi bir karanfil olmak daha on dokuzunda
Belki babası düşmüştü o duvarın kenarında
Belki de işgalcinin beyninde patlamıştı feda feda 
Belki daha dişleri çıkmamışken izliyordu abilerini
bir barikatta
Erken büyütürken çocukları Filistin'de intifada.
Filistin yanarken, 
Mahmud bayraklaşırken Ramallah'ın sokaklarında 
Yiğitler haykırıyor daima: "İntifada!.."

ABD EMPERYALİZMİNE VE İSRAİL SİYONİZMİNE KARŞI
UZLAŞMAZ SAVAŞIMIZLA
MAHMUD’UN HESABINI SORACAĞIZ!



ii ç i n d e k i l e r
gecekondular

23 Kökleri halkın içinde 30 yıllık
bir gelenek: HHB 13. bölüm

27 Halkın Hukuk Bürosu: İki
dava, iki karar ve gerçekler!
İftiracı Berk Ercan “birlikte
bomba yaptık” dedi diye
Nuriye Gülmen’e ceza veren
mahkemeler, patlayıcı
maddelerle yakalanan IŞİD
sanığına beraat verdi!

29 Faşizm Bize Engel Olamaz:
Her şart altında mücadele
etmenin bir yolu var... İhvan-ı
Safa örneği

31 AKP’nin ucuz et yalanları

32 Gençlik Federasyonu’ndan:
Ateşler, yıkımlar ve
katliamlarla dolu yollardan
gelerek sürdürdük inancımızı!
Bugünden yarına da düşmanı
korkutmaya, savaşmaya ve
savaştırmaya devam
edeceğiz!

34 Zehirde Şifa 
Kahpede Vefa Yoktur: 
Bir halk düşmanı, bir hain
Papaz Gapon...

35 Kondumuzu Yıkanın
Villasını Yıkarız: Devlette
oyun çoksa bizim de
örgütlülüğümüz var

37 Milisler Mahallenin

9 Emperyalizm ve siyonizm
Filistin halkını teslim
alamadı. İşbirlikçi, uzlaşmacı
küçük burjuva önderlikler de
korkak, sinmiş devrimci
önderlikler de teslim
alamayacak

12 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir:
Emperyalizmin devrimcilere
karşı savaşı-3 

16 Bugünün dünyasında mutlu,
umutlu, bağlı, vefalı, onurlu
olmanın tek yolu direnmektir

17 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
Murat Araç’ın katili terörist
devlettir. Halkların
mücadelesi, polis terörü ile
engellenemez!

19 Halk Meclisleri: Can
güvenliğimiz, önlemimiz
meclisimizdir

21 Mahalleler: Bu düzende

4 Siz bugün bizim binamızı ateşe
verdiniz, asıl siz bizim
yakacağımız ateşten korkun!
Bu ateş sosyalizm ateşi,
küllerinden en yeniyi inşa
eder!

YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN
GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Şahanlarıdır: AKP kendi

milislerini oluşturuyor!

39 Kelimelerimiz: Meydan okuyoruz

40 Kamu Emekçileri Cephesi: KESK

bize akıl vermemeli, KESK

sorumluluklarını yerine

getirmelidir!

42 Devrimci İşçi Hareketi: Kani

Beko ve diğer patron

sendikacılarının OHAL’den

duyduğu bir rahatsızlık yoktur

45 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük!

46 AKP’de hak yok, hukuk yok, adalet,

vefa yok. Tek yöntem: Faşist

zorbalık ve mafyacılık

47 Röportaj: KEC’liler: “Bizim

buradaki eylemimiz KESK

yöneticilerine görevini hatırlatmak

ve yaptırmaktır”

50 Bizden... Bizden... Bizden...

52 Avrupa’da Yürüyüş: 

55 Avrupa’daki Biz: Halk kendi

güvenliğini kendisi alır!

56 Yitirdiklerimiz

58 Direniyoruz; çünkü geleceği

istiyoruz ve alacağız!

Mehmet Güvel ve 
Feridun Osmanağaoğlu 
Küçükarmutlu’da,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0532 601 59 15
ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM!



DEV-GENÇ BİNASINA
ATTIĞINIZ O ATEŞ SIÇRAR

SİZİ DE YAKAR
BİZ ZATEN 

19 ARALIK'TAYIZ HALA
FİDAN'IZ
İBİLİ'YİZ 
DİRİ DİRİ YAKILAN

SEYHANLARIZ
O ATEŞ SIÇRAR
O TENEKELERİNİZ

İÇİNDE SİZİ DE YAKAR
TARİHSEL

KADERİNİZDEN
KAÇAMAZSINIZ

VE ATEŞ SIÇRAR...
Katletmek, yakmak yıkmak, bölmek par-

çalamak yüzyıllardır faşizmin halka karşı
kullandığı saldırı biçimidir. Geçtiğimiz hafta
bir kez daha katliamcı yüzünü gösterdi fa-
şizm. AKP’nin katil polisleri İstanbul Ok-
meydanı’nda, şehrin orta yerinde gençlik
binasını ateşe vererek yakmaya çalıştı. Gü-
pegündüz aleni bir şekilde yakmaya çalıştılar
zaten daha bir hafta önce camlarını kapılarını
söküp gittikleri Gençlik Federasyonu bina-
sını. Sivas’ta güpegündüz Madımak otelini
yaktıkları gibi,  19 Aralıklar da katletmeye
geldikleri gibi, Maraş’ta katliama geldikleri
gibi barbarca, vahşice yok etmeye gelmişti
faşizm bir kez daha. Ne Madımak, ne 19

Aralık, ne Maraşlar unutulmuş bir  tarih ol-
mamıştır; yaşanmış, bitmiş, gitmiş değildir. 

Katil oligarşi iktidarını sürdürebilmek
için her dönem katliamlara, infazlara baş-
vuracak halka faşizm uygulayacaktır. Çünkü
halkın mücadelesi karşısında katletmekten
başka çaresi, başka çıkış yolu yoktur faşiz-
min. Faşizm deyince ilk aklımıza gelen
tablo budur ülkemizde; katliamlar, işkenceler,
kayıplar, kan ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş
bir vahşet tablosu.

Faşizm nedir?

Faşizm oligarşinin iktidarını sürdürebil-
mek için uyguladığı en kanlı diktatörlüğüdür.
TEKELCİ BURJUVAZİNİN EN GERİ-
Cİ, EN ŞOVENİST, EN SALDIRGAN
VE KAN DÖKÜCÜ YÖNETİMİDİR.
Faşizm iktidarda kalabilmek için her yöntemi
kullanır.

Halkı susturmak için ya baskı, terör uy-
gulayıp zorla ya da yalan-demagoji ve psi-
kolojik savaşla ikna ederek yönetir. Bu
yolda halka karşı, karşı-devrimci, gayri ah-
laki, yasal-yasadışı, gayri-meşru her türlü
yöntemi kullanır.

“Faşizm sadece anti-komünist olmakla
kalmayıp, aynı zamanda özünde halka da
karşıdır. Faşizmin görevi sermaye saldırısını,
kitlelerin kapitalist bir azınlık tarafından
sömürülmesinin siyasi anlamda başarı ka-
zanmasını ve bu azınlığın halk çoğunluğu
üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmak-
tır.”(Dimitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe.
Sayfa-13)

Dimitrov’un tanımından da anlaşılacağı
gibi; faşizm bir yönetim biçimidir. Faşizm

Faşizm halka düşman-
dır; Devrimciler Halkı İçin
Canını Verir.

Faşizm halkı katleder,
devrimciler katliamların
hesabını sormak için mü-
cadele eder.

Faşizm bir avuç asala-
ğın çıkarını korumak için-
dir. Devrimciler halkın ev-
latlarıdır. 

Biz direniriz... Teslim
olmayız.

Biz söylediğimizi yapar,
yaptığımızı savunuruz.

Biz halka zarar verme-
yiz.

Biz adaleti sağlarız...

Biz korkuyla değil, ger-
çekle ikna ederiz ve ör-
gütleriz halkı.

Biz hedefimize ulaşmak
için her yolu mübah gör-
meyiz, bizim her adımımız
değerler ve geleneklerle
örülüdür. Halkın ve tari-
hin birikimine zarar ver-
meyiz, değerlere değer ka-
tarız.

Biz işkence yapmayız,
linç etmeyiz. Bizim öfke-
miz sonsuz ama kinimiz
sınıfın kinidir... İntikamı-
mızın amacı adalettir. Bu-
nun için unutulmaz ve bu-
nun için hedefini bulur.

SİZ BUGÜN, BİZİM BİNAMIZI ATEŞE VERDİNİZ;
ASIL SİZ BİZİM YAKACAĞIMIZ ATEŞTEN

KORKUN!
BU ATEŞ SOSYALİZM ATEŞİ, 

KÜLLERİNDEN EN YENİYİ İNŞA EDER!

BİZ HALKIZ, BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ!4



sermayenin emekçi halk kitlelerine,
yöneltebileceği en azgın saldırıdır. 

Yeni Sömürge Oligarşileri
Egemenliğini Sürekli
Faşizmle Sürdürür 

Emperyalist-kapitalist ülkelerde
tekelci burjuvazi, sömürge ve bağımlı
ülkelerden elde ettiği sömürüden
belli bir payı emekçi kesimlere ak-
tararak çelişkileri yumuşatır ve onların
tepkilerini burjuva demokrasisi sı-
nırları içinde tutar. Fakat yeni-sö-
mürge ülkelerde durum tam tersidir.
Bırakalım başka ülkeleri sömürme-
sini, sömürünün aslan payına em-
peryalizm el koyduğundan sürekli
ekonomik bunalım içindedir. Bu ne-
denle halk kitlelerinin çelişkilerini
yumuşatmak ve tepkilerini düzen sı-
nırları içinde tutmak için gerekli eko-
nomik “refah”tan yoksundur. Oli-
garşinin, burjuva anlamda da olsa
demokrasiye tahammülü yoktur. 

Yeni sömürge oligarşileri için tek
çıkar yol vardır o da; sürekli siyasi
zor yöntemiyle yönetmektir. Yani bu
ülkelerde zam, zulüm, baskı, terör
dışında bir alternatife sahip değildir
ve sürekli istikrarsızlık koşullarındaki
oligarşi, egemenliğini ancak SÜ-
REKLİ FAŞİZMİ uygulayarak sür-
dürebilir. Buna, emperyalizme ba-
ğımlılığı ifade etmesi anlamında,
SÖMÜRGE TİPİ FAŞİZM de diye-
biliriz. Ülkemizde sömürge tipi fa-
şizmle yönetilmektedir.

Ülkemizde faşizm
olmazsa olmazdır. Çün-
kü ülkemiz (ve tüm
yeni-sömürgeler) sürek-
li bir ekonomik, sosyal
ve siyasal kriz içindedir.
“Milli kriz” olarak ad-
landırdığımız bu olgu-
nun sonucu olarak, oli-
garşi, burjuva demokra-
tik yöntemlerle sömü-
rüsünü gerçekleştirme
imkanından yoksundur.

Başka bir deyişle, oligarşinin sömürü
ve iktidarını, ‘zor’ yöntemleri dışında
sürdürmesi olanaksızdır.

Faşizm, Halkı Sindirip
Kendisine Yedekleyecek
Her Türlü Propaganda
Yöntemini Kullanır.
Provakasyonlar Yaratır
Katliamlar Yapar

Gerçekleri çarpıtarak; tüm olay
ve olguların kamuoyuna kendi çıka-
rına hizmet edecek şekilde aktararak
faşist propagandasını yapar. Tarih
boyunca tanık olunmuştur ki, sömü-
rücü egemenlerin yönetme araçla-
rından biri olmuştur katliamlar. Sık-
lığı, büyüklüğü, biçimleri dönemsel
koşullara göre değişebilir ama bu
yöntemi kullanmaları hiç değişmez.

1938 Dersim, 1977 1 Mayıs Kat-
liamı, 16 Mart 1978 Beyazıt,  24 Aralık
1978 Maraş, 1 Temmuz
1980 Çorum, 12 Temmuz
1991, 16-17 Nisan 1992
(devrimcilere yönelik kat-
liamlar), Mart 1992 Cizre,
Lice, 2 Temmuz 1993 Si-
vas, 1995 Gazi Katliamları,
1995 Buca, 1996 Ümrani-
ye, 1999 Ulucanlar, 19-22
Aralık Hapishaneler Kat-
liamları, 2011’deki Robos-
ki, 2013’deki Reyhanlı,
2015’deki Diyarbakır ve
Suruç Katliamları ve son

olarak 10 Aralık Ankara Katliamları
yaşandı ülkemizde. 

6-7 Eylül'den, 1 Mayıs 1977'den
Maraş'a, Ankara’ya, Suruç'a kadar
provakasyonlar yaratıp kitle katli-
amları yapandır faşizm.

Tarihin acıyla kan gölü ortasında
kaydettiği katliamlardan biri de 24
Aralık 1978 Aralık yaşanan Maraş
katliamıdır. Maraş’ta halkımızı bir-
birine düşürdüler. Kontrgerillanın,
faşist hareketin halkın bir kesimini
diğer bir kesimine karşı kışkırtmasıyla
gerçekleştirilen bir katliamdır Maraş.
Asker ve polis, ortadan çekilmiş,
tüm kenti faşistlere ve şeriatçılara
teslim etmişti. 

Maraş, faşizmin halkı birbirine
düşürme, birbirine kırdırma politi-
kasının nelere yol açacağının görül-
düğü bir katliamdır. Maraş katliamı
111 ölü, yüzlerce yaralıyla dünde mi
kalmıştır? Maraş, Sivas, Çorum kat-
liamları dünde kalmadı. Yaşlı kadın-
ların, kundaktaki bebeklerin gözlerini
oyan, karınlarını deşen, doğmamış
bebekleri katleden, hamile kadınlara
tecavüz eden ahlak faşizmin ahlakıdır. 

Bir devlet, neden halka yönelik
katliam düzenler? Bir devlet, neden
halkın bir kesimini, diğer bir kesimine
karşı kışkırtır?

Devlet, kitle katliamlarıyla halkın
örgütlenmesinin, hakkını aramasının
önüne geçmek ister. Kitlesel katli-

24 ARALIK 1978 MARAŞ KATLİAMI

24 ARALIK 1978 MARAŞ KATLİAMI

24 Aralık
2017

Yürüyüş
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Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



amlar halkı ve halkın devrimci ön-
cülerini teslim almak içindir.

Katliama uğrayan halk kitlesinin
özellikleri farklı olsa da öz itibarıyla
düşünce ve yaşam olarak halkın ay-
dınlık yüzünü temsil eden, ilericiliğiyle
öne çıkan, belli bir inanca, milliyete,
sınıfsal ve ulusal duruşa sahip kesim-
lerdir. Katliamla hem bu kesimlere
hem de halkın diğer kesimlerine mesaj
vererek korkuyla, baskıyla sindirilip
teslim alınmak istenir.

Faşizm Kaybetme, Katletme
Saldırısı ile Direnenlerin
Safında Hem Güvensizlik
Yaymaya Hem de Halkı
Çaresizleştirmeye Çalışıyor

1990'larda çok yaygın olan bu
yöntemi faşizm kullanmaya devam
ediyor. 90’lı yıllarda onlarca devrimci
ilerici demokrat faşizm tarafından
kaçırılıp katledildi. Halk arasında
“Beyaz Toros” faşizmin birilerini
katletmek için aradığının yaşanacak
işkencelerin kayıpların habercisi ola-
rak görülmeye başlamıştı. Sırf bu
görüntüyle bile “Beyaz Toros” kor-
kusu yaratılmaya çalışıldı.

Bugün kayıp ve kaçırılmalar de-
vam ediyor. Antalya’nın Alanya il-
çesinde gözaltına alındıktan sonra
pencereden atlayarak intihar ettiği
söylenen 19 yaşındaki Murat Araç
bunun ispatıdır. Katiller yine katlet-
tikleri insanları intihar etti diyerek
ailelerine veriyor. Türkiye halkları
bu yalanlara alışıktır. Elektrik veri-
lerek, emniyet binalarından atılarak
katledilen onlarca devrimci ailelerine
aynı yalanlar ile verilmiştir. 

Faşizm Linç Eder, Ettirir
Halk açısından önemli birçok

dava faşistlerin ağırlıklı olduğu şe-
hirlere alınmıştır. Geçmişte Cephe-
liler’in bir çok davası gerici illerde
yapılmış yollarda linç tehditlerine,
saldırılarına maruz kalmıştır insan-
larımız. Bugün katliam davaları yine
başka illerde yapılarak sahiplenil-
melerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Linç kültürü halkın değil, faşizmin
kültürüdür. TAYAD’lı Ailelere Trab-

zon’da, Halk Cephelilere Edirne’de
düzenlenen linç saldırıları birebir
devlet tarafında örgütlenmiş organize
saldırılardır.

Linç kültürü o hale getirilmiştir
ki Kürt-Türk düşmanlığını da kö-
rükleyerek ekmeğinin peşindeki mev-
simlik Kürt işçiler, yine iki kuruşa
güvencesiz çalışan Kürt inşaat işçileri
çalıştıkları illerde sık sık lince uğru-
yorlar, öldürülüyor, yaralanıyorlar...

Faşizm, Eliyle de
Diliyle de Ahlaken 
aldırmaya Çalışır

Gerilla cesetlerini panzerlerin ar-
kasında sürükler, gerillaları soyup
insanların önüne çıkarır, gözaltında,
işkencede savunmasız insanlara te-
cavüz eder. Devrimcilerin kurumlarını
basar, ahlaksız iftiralar atar. Ya da
Nuriye'de olduğu gibi askerler önünde
tuvalet ihtiyacını görmeye zorlar.

Faşizm Adam Kaçırır,
Tehdit Eder, Korku Salarak
Halkı, Halkın Öncülerini
Kendine Karşı Koyamaz
Hale Getirmeye Çalışır

Onlarca Cepheli son yıllarda so-
kaklardan kaçırılmış, tehdit edilmiş
ve tutsak edilmiştir. Devrime gönül
vermiş halktan insanlar iş yerlerinden,
sokaktan kaçırılarak tehdit ediliyor.
Bu yolla devletin gücünü gösterdiğini
düşünen faşizm halk arasında korku
yaymaya çalışıyor.

Faşizm İtirafçılaştırır,
Hainleştirir

İdeolojik saldırılarıyla en zayıf
kişilikleri yakalar ve onları kullanır.
Tüm iftira ve yalanlarını onlar üze-

rinden döker... Semih Genç'ten Berk
Ercan'a, Ceyhun Bay’a kadar kişi-
liksiz, değersiz tipleri kendine yalan,
iftira makinası yapar. Mesele sadece
halkı ikna etmesi değildir, halkı ikna
etmese de o yalanları, iftiraları atar
ve onlar üzerine cezalar, ölüm ka-
rarları verir. İkna edemese de halkı,
gücünü tescilleme yöntemi olarak
kullanır.

Faşizm Sivil-Faşistleri
Örgütler ve Halkın Üzerine
Salar

En güncel haliyle Ankara'da ta-
belasını açtıkları Halk Özel Harekat
denen AKP destekli katil birimler
giderek yaygınlaşmakta. Halkın en
geri kesimlerini yalan ve çıkarlar
doğrultusunda halka karşı örgütlemek
ve bir tehdit olarak kullanmak geç-
mişten bugüne faşizmin başvurduğu
yöntemlerden biridir. 1980 öncesi
yaygın olarak kullanılan bu yöntemle
halktan yüzlerce insan katledildi,
devrimciler katledildi.

Faşizm İnfaz Eder
İnfazlar ile Devrimcilere
Karşı Moral Üstünlüğü
Ele Geçirmeye Çalışır

Dev-Genç’li 19 yaşındaki Sıla
Abalay, ailesinin gözü önünde kat-
ledilen Dilek Doğan, TAYAD’lı İnanç
Özkeskin AKP’nin katilleri tarafından
katledildi. Taybet ana Şırnak’ta sokak
ortasında katledildi,  cenazesi 7 gün
yere kaldı. Katiller yanına kimseyi
yaklaştırmadı. 

Faşizmin tüm bu yöntemlerin her
biri ömrünü uzatabilmek, yönetebil-
mek içindir.

Halkı baskıyla ya da gönüllü ama
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mutlaka ikna edip, susturmak, sin-
dirmek, devrim mücadelesine ka-
tılımını engellemek, hedefindeki
örgütü, örgütleri yalnızlaştırıp, güç-
ten düşürmek, ideolojik olarak ez-
mek ve kuşatıp imha etmek içindir. 

Oligarşik devlet, bir avuç em-
peryalizm işbirlikçisinin, bir avuç
sömürücü azınlığın devleti olarak,
halka düşman bir devlettir. Halk
düşmanlığı, devleti tanımlayan ni-
teliklerden birisidir. Halka düşmandır.
Çünkü vatanı emperyalizme peşkeş
çekmek halkın emeğini sömürmek,
halkın açlığı ve yoksulluğu üzerinden
bir avuç zenginin sefa sürdüğü bir
sistemi devam ettirmek halka düşman
olmayı gerektirir. 

Böylesi bir düzen, ancak halkı
baskı altına alarak ayakta tutulabilir,
ancak halka zulmederek ömrü uza-
tılabilir. Bu nedenledir ki, oligarşik
devletin yönetim biçimi faşizmdir.

Devrimciler Bu Zalim ve
Ahlaksız Düşmana Karşı
Savaşıyorlar

Faşizm halka düşmandır; devrim-
ciler halkı için canını verir.

Faşizm halkı katleder, devrimciler
katliamların hesabını sormak için
mücadele eder.

Faşizm bir avuç asalağın çıkarını
korumak içindir. Devrimciler halkın
evlatlarıdır. 

Biz direniriz... Teslim olmayız.

Biz söylediğimizi yapar, yaptığı-
mızı savunuruz.

Biz halka zarar vermeyiz.

Biz adaleti sağlarız...

Biz korkuyla değil, gerçekle ikna
ederiz ve örgütleriz halkı.

Biz hedefimize ulaşmak için her
yolu mübah görmeyiz, bizim her adı-
mımız değerler ve geleneklerle örü-
lüdür. Halkın ve tarihin birikimine
zarar vermeyiz, değerlere değer ka-
tarız.

Biz işkence yapmayız, linç et-
meyiz. Bizim öfkemiz sonsuz ama
kinimiz sınıfın kinidir... İntikamımızın
amacı adalettir. Bunun için unutulmaz
ve bunun için hedefini bulur.

Faşizm Halkları
Böler, Düşmanlaştırır
DEVRİM BİRLEŞTİRİR

Faşizm inançları, milliyetleri aşa-
ğılar.  Faşizm inançları yasaklar,
‘farklı’ milliyetleri düşman ilan eder,
Devrim tüm dünya halklarının kar-
deşliğini savunur bunun için mücadele
eder.

Faşizm hükmünü sürdürebilmek
için halkı böler, birbirine düşürür,
devrim birleştirir.

BİZ HALKIZ YAKILIP YIKIL-
MAYLA BİTMEZ, TÜKENMEYİZ!

YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN
GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Gençlik Fedarasyonu yıllardır fa-
şizmin her türlü saldırısına maruz
kaldı. Her sene en az iki defa basıldı.
Son bir senedir neredeyse her ay bir
baskın gerçekleşti gençlik binasına.
Her saldırıda kapılarımız duvarlarımız
kırıldı. Eşyalarımız kullanılamaz hale
getirildi. İşkenceci polisler eşyaları-
mıza, kıyafetlerimize hatta derneğin
orta yerine tuvaletlerini yapıp temsil

ettikleri ahlakın faşizmin ahlakının
örneklerini sergilediler. Her saldı-
rıda onlarca Dev-Genç’li tutsak
düştü. Son saldırıda kapı ve pen-
cereler dahi sökülüp götürüldü.
Ancak yetmedi faşizme son olarak
ateşe vermeye çalıştı.

Ne Yaparsanız Yapın
Yangınlardan Doğanlar
İçin Her Yer Kızıldere
Her Yer Direniştir

Katiller ne umuyorsunuz, neyin
peşindesiniz? Yıktınız, işkence
yaptınız, tutsak ettiniz, işgale gi-
riştiniz, her gece kapımızın önünde

nöbet tuttunuz,  taciz ettiniz her şeyi
yaptınız. Sonuç; teslim alamadınız...
Bugün Gençlik Federasyonu binasının
direnişin simgesi olmasının önüne
geçemediniz, şimdi yakarak yok et-
meye çalışıyorsunuz..

Yakarak ne zaman yok edebildi-
niz? Tarih boyunca tüm zalimler yak-
tı... Halkı yaktı, direnişçi yaktı, önder
yaktı, kitap yaktı, bina yaktı... yan-
gınlarla provakasyonlar çıkarıp dev-
rimci önderleri mahkum etmeye ça-
lıştı...

Hangi sonucu aldınız? Gençlik
binasını yakarak ne elde etmeyi dü-
şünüyorsunuz? 

Dün neyse, bugün de o olacak.
Yakın, yıkın. Bayrampaşa hapisha-
nesini de yerle bir etiniz... Ulucanlar
Hapishanesi’ni kapatıp sözde müzeye
çevirdiniz.

Tarihi unutturabilir misiniz?

Hayır biz var olduğumuz sürece,
80 milyon insan bu ülkede var olduğu
sürece kimse hiçbir şeyi unutmaz.
Halkın hafızası , tarihin hafızası unut-
maz... Unutmayacağız!..

Orada ödediğimiz bedelleri, yü-
rüttüğümüz irade savaşını, sizin, fa-
şizmin ahlaksız saldırılarını, acizliğini
asla unutmayacağız.

Orada şehit yoldaşlarımızın anı-

24 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 46

7YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



larının silinmesine asla izin verme-
yeceğiz, gencecik yoldaşlarımızı iş-
kenceyle almanız asla gözümüzün
önünden gitmeyecek.

Haydi yakın, yok edin. Bu yangın
sizin yangınınız, sizi yakan yangın
bu.. Her yangında her provokasyonda

biraz daha güçten düşüyorsunuz...
Yöntemleriniz sizin sonunuzu hazır-
lıyor... Güç kazanmak için uygula-
dığınız her karşı devrimci saldırı,
halka karşı, devrimcilere karşı her
saldırı sizi ağır ağır öldürüyor..

Biz bitmeyiz... Tarihi faşizm ta-

rafından kana boğulmuş bir ülkede
yaşıyoruz. Anadolu topraklarındaki
çiçekler faşizmin akıttığı kanlar üze-
rinde filizleniyor.  

Biter mi halk... Biter mi direniş,
biter mi umut…

Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek...

-Bir devrimci devrimcilik kararı
alarak  çok uzun bir yola çıkmıştır.
Bu uzun yolda zafer, yenilgi, acı-
sevinç hepsi devrimcinindir. Bir dev-
rimci En büyük sevinçleri yaşar, payına
düşen en büyük acıları çeker.  Bu
yolda iradi olabilmektir önemli olan.
Bu yolda iradenin devrimciye sağladığı
gücü kullanmaktır önemli olan.

-Bir devrimci işler istediği gibi
gitmediğinde, nedeni kendi dışında
aramamalıdır. Pasif, silik davranmak,
olmayan işleri kendi dışında açıkla-
mak  umursamazlıktır ve bu düzene
ait bir özelliktir. Bu umursamazlık
devrimcinin kendine olan saygısını
yitirmesidir. oysaki sorun çözmek
iradeliktir, iradi olmak ise devrimcidir,
devrimdir.

-Bir devrimci sorunları çözebilen,
güçlükler karşısında yılmayan olursa;
gösterişten, tembellikten, pasiflikten
uzak durursa yani iradi olursa o kadar
devrimcileşir.  Savaşımızın geleceği
böyle devrimcilere bağlıdır. Hiçbir
zaman geç değildir.

-Bir devrimci umudunu yitirme-
diği sürece iradesini büyütebilir. İrade
kof bir inanç ve insanüstü bir şey
değil emek ve cüretli olmaktır. Bir
devrimci ancak umutsuz olduğunda
iradesi zayıflar.

-Bir devrimci bir işi yapmadan
önce biraz daha düşünmeli, iradesini
kullanarak yoğunlaşmalı, üretmelidir!
Değişmek, değiştirmek, sonuç almak
için iradi olmaktan başka yol yok-
tur!

-Bir devrimci kendiliğindenci,

bitkin ve yorgun düşmemek için mut-
laka iradi olmalıdır. Bitkin ve yorgun
düşmemenin tek ilacı iradiliktir.

-Bir devrimci alınan kararı uy-
gulamak için sonuna kadar sağa-sola
sapmadan ve en iyi şekilde hayata
geçirebilmek için, iradi olmak şarttır.
Aksi hüsrandır. İradi olmak zaferin
olmazsa olmazıdır, direniş ve zafer-
lerin en önemli özelliği iradi olmak-
tır.

-Bir devrimci iradi olabilmek için
öncelikle cüretli ve emekçi olması
gerekir. Kararlılık, ısrar, vazgeçmeme,
M-L’ye, devrime, örgüte ve halkına
sonuna kadar inanç ve bağlılık ge-
rektirir. Feda ruhu ile Cephe saflarında
mücadele eden bir devrimci, ideolojik
donanımını  güçlendiren devrimci
iradidir. Verilen kararları da eksiksiz
yerine getirmek için var gücüyle ça-
lışır ve işi asla şansa, amalara, fa-
katlara, ancaklara bırakmaz.

-Bir devrimci, bulunduğu her yer-
de halka önderlik yapmalıdır. Halka
önderlik yapabilmesi için ne ve nasıl
bir niteliğe sahip olmalıdır? Bu so-
runun cevabı olarak, şunları sayabi-
liriz: 

-Bir devrimcinin iradesi kitleleri
sürekli örgütlemektir. Kitlelerin ya-
ratıcı devrimci deneyimini genelleş-
tirmektir. Yani, kitlelerin kendi pra-
tiklerinden öğrenmesini sağlayıp çı-
kartılan dersleri de halklaştırmaktır
devrimcinin iradesi.

- Bir devrimci iradesini halkın
iradesiyle birleştirir. Halkın inisiyatifi
kavrayıp geliştirir. Halkın belli bir

inisiyatifi vardır, devrimci bunu açığa
çıkartıp devrimci tarzda geliştirme-
lidir. Bir diğer ifadeyle söz, yetki,
karar halkın olmalı, halkın halk ve
özgürlük bilinci geliştirilmelidir.

-Bir devrimcinin iradesi düzen
ile devrim arasında çizdiği kalın çiz-
gidir. Düzenin değerlerini reddet-
mektir. Bir devrimci mütevazıdır ör-
neğin, çünkü tersi bir yaklaşım ben-
cilliğin yansımasıdır. İçi dışı bir yani
yalındır devrimcinin, halk sevgisinin
yansıması olarak halktan insanlara
ilgi gösterirken halk düşmanlarına
karşı acımasızdır.

-Bir devrimcinin iradesi asla vaz-
geçmemesidir. Ne kendinden ne de
devrimden vazgeçmemelidir.

Vazgeçmek düzendir.

Vazgeçmek umutsuzluktur.

Umut tükenmez, devrimcinin dev-
rimciliği tükenmez, yeter ki iradi
olabilsin.

Devrimcinin, içinde, beyninde
olan en güvenilir dosttur irade.

Devrimcinin iradesi, derin halk
sevgisindedir.

Devrimcinin iradesi, en zor an-
larda halkın ışığı olan kahramanla-
rımızdan gelir.

Devrimcinin iradesi güçlü bir ken-
dine güvendir.

Kedine güven halkına güvendir.

Kendine güven ideolojisine gü-
vendir.

Büyük halk sevgisi ve ideolojik
güven, bizim irademizin en sağlam
harcıdır.  
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Amerikan emperyalizminin Kudüs'ü
İsrail'in başkenti ilan etmesi, Filistin hal-
kının tarihsel haklılığına, Filistin halkının
direnişine, şehitlerine yeni bir saldırıdır.
Bu saldırı karşısında, Filistin Devlet Baş-
kanı Mahmud Abbas hala “barış”tan söz
ederken, direnme dinamiklerini kaybetmiş
Filistinli örgütler, sıradan kınamaların
ötesine geçemiyorlar.

Fakat işte 16 yaşındaki çocuklar el-
lerinde çakıyla haklarının, geleceklerinin,
kurtuluş idealinin peşine düşüyorlar.
Kendilerini feda ederek, Filistin davası,
zaferden önce sona ermez diye tüm
dünyaya ilan ediyorlar.

ABD’nin bu pervasız saldırısı, tüm
dünyanın onyıllardır ortaklaştığı en haklı
davalardan biri olan Filistin davasının
geldiği durumu da ortaya koyuyor.
Filistin davası yozlaştırılmıştır. Uzlaşma,
teslimiyet noktasına sürüklenmiştir. Ara-
fat’tan Mahmut Abbas'a uzanan teslimiyet
ve uzlaşmacılığın Filistin davasını ge-
tirdiği nokta, emperyalizme ve siyonizme
Kudüs'ü başkent ilan etme cüreti ver-
miştir. 

Amerikan emperyalizmi ve Siyonizm,
bilmektedirler ki, Filistin yönetimi ve
diğer Filistin örgütleri, bu saldırı karşı-

sında kınamaların, protestoların ötesine
geçemeyeceklerdir. 

Nitekim de böyle oldu. Filistin yö-
netimi ve örgütleri, bu saldırı sanki sı-
radan bir saldırı imişcesine, sıradan pro-
testo eylemleriyle yetindiler. Açıklama-
ların arasına sıkıştırılan ciddi bir karar-
lılıktan yoksun İntifada çağrıları da ha-
vada kaldı. Fakat 19 yaşındaki Mahmud
İmanlar Filistin davasının sahipsiz kal-
madığını da gösteriyor. 

Dünya Halklarının Ortak
Davası Olmaktan Teslimiyete
Sürüklenen Filistin

Filistin, dünya halkları ve devrimcileri
için her zaman güç ve moral veren bir
mücadele olmuştur. Direnerek, işgal ve
kuşatma altında, hem de elde hiçbir şey
yokken direnerek neler yaratılabileceğinin
örneklerini göstermiş; dünya devrim
mücadelelerine fedayla, intifadayla, ka-
rarlılıkla biçimlenen deneyimlerini yaz-
mıştır. Ama işbirlikçi, teslimiyetçi ön-
derlikler Filistin'i bugün umutsuzluk ve
yenilgi merkezi haline getirmişlerdir
adeta. Bunun sonucudur ki, Filistin
davası dünya halklarının gündemindeki

en el değmez, doku-
nulmaz yerdeyken bu-
gün sıradanlaştırılmıştır.
Nedeni bu önderlikler-
dir. Nedeni, direnmeyip
teslimiyete sürüklenen,
halkını örgütlemeyen
önderliklerdir. Nedeni,
Marksist-Leninist te-
melde Filistin halkının
kurtuluş örgütü olan si-
yasi hareketlerin, siyasi

cüretten uzaklaşmaları, anti-emperyalist
bilinçlerini zaafa uğratarak Filistin halkını
örgütlemekten vazgeçip bürolara sığın-
malarıdır. Çoğu Filistin örgütü, “büro
örgütleri” haline dönüşmüştür.

Bu 70 yıllık bir gelişimin sonucudur. 

İşbirlikçiliğe, Umutsuzluktan,
İnançsızlıktan Gelinmiştir

Süreç, umutsuzluktan ve inançsız-
lıktan işbirlikçiliğe doğru gelişmiştir.
Bu işbirlikçileşmenin başını Arafat ve
El Fetih çekmiştir. Diğer sol Filistin ör-
gütleri ise, bu gidişatı tersine çevirecek
bir ideolojik netlik ve pratik göstere-
mediler. 

1947'de emperyalistlerin Filistin'i
bölüp bir kısmını siyonizme verme ka-
rarından ve devamında 15 Mayıs 1948'de
İsrail devletinin ilan edilmesinden bu
yana, Filistin topraklarında savaş sürüyor. 

Filistin Halkı o gün bugündür, bom-
balar, kurşunlar altında mücadele ediyor.
Filistin halkı, o günden bu yana, sayısız
katliamlar yaşadı. Dünya halklarının
mücadele tarihine büyük kahramanlıklar
yazdı. Ancak, mücadele, bir noktada tı-
kanıp kaldı. İleriye gidemedi. Tıkanışın
kaynağında uzlaşmacılık vardır. 

Filistinli örgütler, emperyalizmle uz-
laşma çizgisine girdikçe, Filistin halkı
kurtuluştan ve zaferden uzaklaştı. Dev-
rimci örgütlerin gerilemesine paralel
olarak dinci, gerici örgütler gelişti. 

Emperyalizm, bu gerici gelişmeyi
doğrudan veya dolaylı yollardan des-
tekledi. Anti-emperyalist, devrimci
FHKC gibi örgütlerin gelişmesi yerine
HAMAS gibi örgütlerin gelişmesini

ÇAKI BIÇAKLARIYLA SAVAŞAN ÇOCUKLARI OLAN
BİR HALK, ER GEÇ ZAFERE ULAŞACAKTIR!

Emperyalizm ve Siyonizm Filistin Halkını Teslim Alamadı
İşbirlikçi, Uzlaşmacı Küçük-burjuva Önderlikler de, 

Korkak, Sinmiş Devrimci Önderlikler de Teslim Alamayacak!
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destekledi. Dinci örgütlerin güçlenip
Filistin'in belli bölgelerinde hakimiyeti
eline geçirmesi, elbette sadece emper-
yalistlerin "desteğiyle" olmadı; bunda
devrimci ilerici güçlerin, umutsuzlaşıp,
inançsızlaşıp uzlaşmacılığa yönelmeleri
ve sosyalist sistemin yıkılmasının ar-
dından da tamamen iddiasızlaşıp em-
peryalist sisteme yedeklenmeleri belir-
leyicidir. Eylem çizgilerindeki, ittifak
anlayışlarındaki çeşitli yanlışlar, ideolojik
bağımsızlık noktasındaki zaafları, bu
olumsuz gidişatı hızlandıran etkenler
oldu.  

Dinci Örgütlenmeler,
Emperyalizme Karşı
Direnemez

Dinci örgütlenmeler, bu gelişme
içinde Filistin halkı içinde önemli bir
güce ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Fi-
listin halkının ulusal ve sosyal kurtuluş
hedefi kalmadı. 

Evet, dinci hareketlerin önderliğinde
İsrail siyonizminin baskılarına, zulmüne
karşı zaman zaman bir direniş vardı;
ama o kadar. O direnişin ufku, emper-
yalizme karşı bağımsızlıktan uzaktır.
Tam tersine dönüp dolaşıp yine emper-
yalist sistem içinde kalmaya mahkumdur. 

Filistin halkının kurtuluşu, dini te-
meldeki bir direniş ve savaşla sonuca
ulaşamaz. Bu gerçek, sadece Filistin
halkı için değil, tüm ezilen halkların
mücadeleleri için geçerlidir. Dini te-
meldeki bir savaşla kurtuluşunu kazan-
mış tek bir halk yoktur. Ne dün, ne de
bugün böyle bir örnek yoktur ve yarın
da olmayacaktır. 

Suudi Arabistan "İslami" bir sistemin,

"şeriat" yönetiminin
halka ne verip verme-
yeceğinin açık göster-
gesidir. Fakat bu durum
sadece petrol şeyhleri-
nin şeriat rejimi için
söz konusu değildir.
Kendilerini "radikal İs-
lamcı" olarak nitelen-
diren Afganistan'daki Taliban iktidarında
da, ömrü birkaç yıl süren DAEŞ İslam
devletinde de görülen budur. İslamın
halkların hiçbir ekonomik, ulusal, kül-
türel, siyasal sorunlarına çözümü yoktur. 

Filistin’in Geleceğini
Mahmud Abbaslar Değil, 
Mahmud İmanlar
Belirleyecek

Emperyalist Siyonizmin Kudüs’ü
başkent ilan etme saldırısı, Filistin’i
yok etme saldırısıdır. Direnmeyen bir
Filistin, siyonizm tarafından, işbirlikçi
Arap rejimleri tarafından yutulacaktır.
Filistin haritasının 1946’dan bu güne
geçirdiği evrim ortadadır. Barış barış
denildikçe, eriyen bir Filistin var önü-
müzde. 

Hal böyleyken, emperyalist siyonist
saldırı karşısında, Abbas yönetimi, tam
bir acizlik tablosu sergilemektedir. "Ba-
rışta ısrar edeceğiz" diyor. 

Neyin barışı?

Fiziki olarak giderek YOK OLAN
FİLİSTİN'de hangi barıştan sözedilebilir. 

Filistin topraklarının yıllar içinde
nasıl küçüldüğünü gösteren harita çok
çarpıcıdır ve bu harita aynı zamanda
uzlaşma, barış politikalarının iflasının

kanıtıdır. Filistin toprakları diye nere-
deyse haritada bir bölüm kalmamasına
kadar gelmiştir.

1902'de Filistin'deki Yahudi nüfusu
25 bindi; 1947'de bu rakam 600 bine
ulaştı. 1918'de bölgedeki toprakların %
2.5'u Yahudilere ait iken, 1947'de bu
oran % 77.5'e yükseldi. İsrail devleti
bu işgal üzerine oturdu ve orada durmadı.
"Yerleşim bölgeleri" adı verilen yeni
işgallerle İsrail toprakları genişlerken,
Filistin küçüldü. 

İşte Arafat-El Fetih çizgisinin ve
devamındaki Hamas çizgisinin yarattığı
sonuç budur.  

Emperyalizmle Uzlaşma
Çizgisinin Ömrü Dolmuştur

Anti-emperyalizm, tutarlı olmayı
gerektirir. Mahmud Abbas, Amerika'nın
Kudüs'ü başkent ilan etmesi karşısında,
yaptığı açıklamalarda hala "biz barışı
savunmaya devam edeceğiz" diyor ve
ardından ABD'ye karşı şu tavrı alacak-
larını açıklıyor: "Barış masasında ABD
olmayacak."

Bir “barış masası” asla olmayacak-
tır; olursa sadece “teslimiyet masası”
kurulacaktır. 

Bu bir yana, o masanın kurulduğunu
varsaysak bile, ABD olmayacaksa kim

AKP’NİN FİLİSTİN POLİTİKASI,
İKİYÜZLÜLÜK VE İŞBİRLİKÇİLİKTEN
BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Filistin ve İsrail’le ilişkileri, AKP ikiyüzlülüğünün, sah-

tekarlığının kanıtıdır. Daha düne kadar İsrail’le stratejik

işbirliği yapan AKP, bugün içine düştüğü krizin ortasında

Filistin'e sarıldı. İsrail'e veryansın ediyor. Oysa, AKP iktidarı,

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca İsrail'le en yakın, en

yoğun işbirliğini yapan iktidardır. Siyonizmin baş ittifakıdır.

Hiçbir düzen gücü Filistin halkını ve Filistin davasını sa-

vunmuyor ve savunamaz. 

Sol açısından da durum farklı değildir. Amerikan em-
peryalizmiyle veya Avrupa emperyalizmiyle işbirliği politi-
kasını savunanlar, Filistin davasını savunamazlar. Siyonizme
karşı çıkıp Filistin halkının yanında oldukları yalandır. 

Emperyalizme karşı çıkmadan Siyonizme karşı çıktığını
iddia etmek, sahtekarlıktır. Siyonizm, emperyalizmin Orta-
doğu’daki kanlı elidir.  

ABD ile Suriye’de işbirliğini savunanlar, “ABD’nin Or-
tadoğu politikalarına birşey demiyoruz” diyenler, Avrupa
Birliği üyeliğini savunanlar, bunlar, emperyalizmle uzlaşarak,
emperyalist sistemin bir parçası olmayı kabul ederek, Siyo-
nizme de destek vermektedirler. Emperyalizme karşı çıkmadan
siyonizme karşı çıkılamaz. Siyasal olarak bu kadar nettir.  
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olacak?

Siyonist İsrail. 

Peki İsrail'le ABD birbirinden ayrı
mı?

İsrail'le oturmak, ABD ile oturmaktır.
Mahmut Abbas bunu bilmiyor mu?

Elbette biliyor. 

Ama "emperyalizme ve işbirlikçile-
rine karşı savaşacağız" diyemediği için
"Zafere Kadar, Zafere Kadar, Zafere
Kadar" diyen o ünlü ve halkların yüreğini
sarıp sarmalayan sloganı bugün söyle-
yebilme inanç ve cüretine sahip olma-
dıkları için, görünümü kurtaracak bir
kaç manevradan ötesine geçemezler. 

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm; yeni sömürge halklarını,
Filistin halkı gibi, Kürt halkı gibi top-
rakları işgal ve ilhak edilmiş halkları
kurtuluşa götürecek tek çizgi budur.
Günümüz dünyasında artık bunun bir
istisnası yoktur. Ulusal ve sınıfsal kur-
tuluşun yolu tektir. 

Anti-emperyalist olmak, anti-kapitalist
olmayı gerektirir. Başka türlü anti-em-
peryalizmde istikrar ve tutarlılık mümkün
değildir. 

Filistin Davası Bizim
Davamızdır;

Kanımızla Canımızla
Bu Davanın İçindeyiz 

Filistin davasının ve dünyadaki tüm
ulusal kurtuluş hareketlerinin zaferi,
artık sadece devrimcilerin elindedir; bu
Filistin sınırları içinde de böyledir;
Filistin dışında da!

Biz de bu geleceğin içinde varız.

Hem de canımızla varız, kanımızla
varız...

Elrom'un cezalandırılmasından, Ali
Saban'ın şehit düşmesine, hapishanede
tutsaklarımız faşizmin baskısı altındayken
kanlarını Filistin için vermeye çabala-
malarıyla biz de varız Filistin'in geçmi-
şinde ve geleceğinde..

Kendi ülkemizde emperyalizme ve
onun işbirlikçisine boyun eğemeyerek,
dünyada onlara bir bozgunu yaşatmanın
kararlılığı ve ısrarında olarak biz de va-
rız... Enternasyonalizmi hem ülkemizde
savaşı büyüterek hem de Elrom'dan kit-
lesel gösterilere Filistin halkına selam-
larımızı ileterek, bedel öreyerek yaşat-
tık.

Filistin’i Savunmak,
Bugün Silahlı Mücadeleyi
Savunmaktır 

Filistin’i savunmak, emperyalizme
karşı bağımsızlığı savunmaktır. 

Filistin’i savunmak, işbirlikçi ikti-
darlar yerine devrimci halk iktidarını
savunmaktır. 

Şurası kesindir: Bir, bu mücadele
ancak silahlı mücadele temelinde olursa
ve iki, bu mücadele ancak devrimci
halk iktidarını hedefleyen bir mücadele
olursa, başarı ve zafer şansı vardır. 

Türkiye’de Filistin davasını her zaman
ve her koşulda savunan, emperyalizme
ve siyonizme karşı mücadeleyi birleştiren
Cephe olmuştur. 

1971 Mayıs’ında, İsrail'in İstanbul
Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırı-
larak cezalandırılması, THKP-C’nin,
Mahirler’in ilk eylemlerindendir. Türkiye
devrimi için yola çıkan, anti-emperyalist,
anti-oligarşik savaşı savunan bir örgütün,
bu çizgi doğrultusundaki ilk büyük ey-
leminin İsrail siyonizmine ve emperya-
lizme kaşı olması, Filistin davasının
Türkiye devrimcileri için taşıdığı önemi
ve anlamı göstermeye yeter. 

Sonraki yıllarda da 1980’lerde,
1999’larda Filistin eylemlerinden göz-
altına alınmayan Devrimci Solcu yoktur
neredeyse. Cepheliler, bu çizgiyi hep
korumuşlardır. Yine bu çizgi doğrultu-
sunda, Filistin davasında uzlaşmaya
doğru atılan her adımı, uzlaşan örgütleri,
politikaları, tereddütsüz eleştirdik. 

Bugün de hiç tereddütsüz Filistin
halkının yanındayız. Tereddütsüz Filistin
davasının savunucusuyuz. Emperyalizm
ve siyonizmin gayrimeşruluğunu ve te-
rörünü anlatmaya devam ediyoruz. On-
ların terörünü alt edecek tek şey halkların
silahlı mücadelesidir. 

Filistin davası bizim için, FİLİSTİN
HALKININ ULUSAL VE SOSYAL
KURTULUŞU DAVASIDIR. Filistin
halkının siyonist işgalden, emperyalizmin
tahakkümünden, kapitalist sömürüden
kurtulması demektir. 

Bu doğrultudaki her türlü direnişin
ve savaşın içinde ve yanındayız.  

İlericilik ve gericiliği belirleyen tek
ölçü, emperyalizme karşı olmaktır.

İŞGAL VE KUDÜS’ÜN BAŞKENT İLAN EDİLMESİ, MEŞRU DEĞİLDİR
VE MEŞRULAŞTIRILAMAYACAKTIR. 

Emperyalizmin Kudüs’ü başkent ilan etmesi ve Siyonist İsrail’in Kudüs’teki
varlığını pekiştirmesi, 1940’larda başlayan emperyalist-Siyonist terörün
günümüzdeki devamıdır. Filistin halkının bu teröre karşı her türlü direnişi
haklı ve meşrudur. 

Kudüs neye göre, kime göre İsrail'in başkenti olacak? Hayır, bunu em-
peryalizm belirleyemez.  

Tevrat’ta bu topraklar İsrailoğullarına vadedilmiş. “Vadedilmiş toprak”
gerekçesiyle işgal haklı gösterilmeye çalışılıyor. Filistin topraklarının işgali
hurafelerle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ama yarım asırdır meşrulaştıramadılar.
Dünya halkları, siyonizmin orada İŞGALCİ olduğunu; İngilteresinden Ame-
rikasına kadar tüm emperyalistlerin de bu işgalin arkasındaki asıl güç
olduğunu biliyor. İsrail lanetlenmiş bir güçtür. Dünya halklarının katili ABD
lanetlenmiştir. Dünya halkları, onları kendi yaşadığı her yerden kovacaktır.
1940’lardan bu yana küçülen Filistin toprakları, asıl sahibinin olacaktır.   

24 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 46

11YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



Sınıfların ortaya çıktığı ve sınıflar
savaşının başladığı tarihten bu yana,
egemenler, halkların isyanlarını, adalet
ve özgürlük taleplerini boğmaya, di-
renenlere diz çöktürmeye, onların
düşüncelerini değiştirmeye çalışıyor.
Sömürü ve sınıflar var olduğu sürece
egemen sınıfların halklara yönelik
saldırıları artarak sürecektir.  

Egemenler bu savaşta, halklara
karşı pek çok savaş yöntemi kullan-
dılar. Bunların en başlıcası ve kaba
olanı, bombardımanlar, katliamlar,
cuntalar, işgaller, işkencelerdir. Yani

silahlı savaş yöntemleridir. Bugün,
bu nedenle, Ortadoğu‘dan Kuzey Af-
rika’ya kadar onlarca ülke kan gölü
içindedir. Bu tabloyu yaratan ise
başta ABD emperyalizmi olmak üzere
tüm emperyalistlerdir. Ancak em-
peryalizmin savaş yöntemleri sadece
işgallerle, katliamlarla sınırlı değildir.
İdeolojik ve psikolojik savaş, em-
peryalizmin halklara karşı savaş yön-
temlerinin başında gelir. Halkların
mücadelesini engellemenin, sindirip,
düzen içinde tutmanın en etkili yön-
temlerinden biri ideolojik ve kültürel
saldırıdır. Ekonomik saldırıların he-
men hepsi, askeri, psikolojik, ideolojik
saldırılarla desteklenir. Denilebilir
ki emperyalizm ve halklar arasındaki,
emperyalizmle devrim cephesi ara-
sındaki mücadele en keskin biçimde
ideolojik alanda sürer. Bu nedenle
emperyalizmin yürüttüğü bu ideolojik
saldırıya sağlam dayanaklara sahip
bir karşı duruşu gerekir. Bu dayanak
M-L, sosyalizm bilimidir.

Çünkü savaş Lenin’in deyimiyle;
“İki tarafın iradelerini bir birlerine
kabul ettirmek için uyguladıkları
şiddet hareketidir.“ Yani savaş esas
olarak iradeler savaşıdır. Diğer bir
ifadeyle ideolojiler savaşıdır. Bir ta-
rafın kendi iradesini, kendi düşün-
celerini diğer tarafa kabul ettirmesidir.

“Savaş, politikaların başka araçlarla
devamından başka bir şey değil-
dir.”(Clausewitz) 

Yani savaş esas olarak politikadır
ve savaşta belirleyici olan iradedir.
Bu nedenle savaşın yöntemleri de
iradenin teslim alınması üzerine yo-
ğunlaşmaktadır. 

İradenin teslim alınması için ya-
pılan saldırılar, askeri ve siyasi saldı-
rılar, işkence ve hapishaneler, ambargo
ve tecrit, ideolojik saldırılar ve psi-
kolojik baskı yöntemleri, kültürel sal-
dırılar olmak üzere çok çeşitlidir. Em-
peryalizm, hedef tahtasına koyduğu
kendisine karşı olan halklara ve halk-
ların öncü, devrimci güçlerine, anti-
emperyalist, yurtsever güçlere bunlarla
saldırır. Teslim almak için, milliyet-
çiliği, dini, mezhepçiliği, kısacası akla
gelebilecek her şeyi kullanır. Tehdit,
gözdağı, ekonomik-siyasi baskı, am-
bargo her yolu dener. Bunlar yetmezse
füzeleri, insansız uçakları, bombala-
rıyla saldırıp, katleder, işgal eder. Ve
bu saldırıları, “barış”, “özgürlük”,
“demokrasi” demagojileri ile meşru-
laştırmaya çalışılır.

Bugün emperyalizm, sosyalist sis-
temin dağılmasının yarattığı boşluğun
ve moral düşüklüğünün verdiği ce-
saretle, dünya üzerinde müdahale et-

Emperyalizmle Devrim Cephesi Arasındaki Mücadele 
En Keskin Biçimde İdeolojik Alanda Sürer

Emperyalizmin İdeolojik Saldırıları Karşısında Sağlam Durmak İçin,
İdeolojik, Politik Sağlam Dayanaklara Sahip Olmak Gerekir

M-L ve Sosyalizmi Rehber Edinmek Gerekir

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 3

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 
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Emperyalizm çağının Marksizm’i
olarak ifade edilen Lenin’in tezleri
bir çağı açıyordu, Sosyalist De-
vrimler Çağı’nı. Ve arkamızda
bıraktığımız son yüzyıl devrimler
çağı oldu.
Lenin’in sözleriyle; “Bu çağ artık
başladı. Yalnızca proleter, sosy-
alist devrim, insanlığı emperya-
lizm ve emperyalist savaşların
yarattığı bu çıkmazdan kurtara-
bilir. Devrimin güçlükleri ve ol-
anaklı geçici başarısızları ya da
karşı devrim dalgaları ne denli
güçlü olursa olsun, proleteryanın
nihai zaferi kaçınılmazdır.” (Le-
nin-Tüm Eserler. Leninizm Nedir
11. Defter. Syf: 35)



mediği, pis ellerini uzatıp kirletme-
diği, sanattan bilime, dilden düşün-
ceye kadar kendi çürümüş bayağı
kültürünü bulaştırmadığı tek bir yer,
tek bir konu bırakmamıştır. Hedef;
devasa medya tekelleriyle, bütün
ideolojik propaganda araçlarıyla bi-
linçleri çarpıtıp, beyinleri teslim al-
maktır. 

Bu politika düzenin beyinleri tes-
lim alma, kendine uygun beyinler
yaratma politikasıdır. İdeolojik olarak
yönlendirme ve kültürel yozlaştırma
politikasıdır. Emperyalizmin ideolojik
ve kültürel hegemonyasını kurma
politikasıdır. Halkları umutsuz ve
moralsiz bırakma, halkları kendi de-
ğerlerine yabancılaştırma politikasıdır.
Denilebilir ki; emperyalizmin asıl
gücü, silah gücünden değil; ideolojik
olarak beyinleri teslim almadaki ba-
şarısından gelir. 

Emperyalizm, Sosyalizmin
Yıkılmasından Sonra 
Ulusal ve Sosyal Kurtuluş
Hareketlerini Hedef Seçti
Bütün Dünyada,
Bu Hareketleri, İdeolojik,
Kültürel ve Fiziki
Saldırılarla Yok Etme
Operasyonlarını Başlattı

Emperyalizm, özellikle de ABD
emperyalizminin halklara yönelik
saldırılarının nedeni, bütün dünyada
kendi hegemonyasını kurmaktır. Em-
peryalist pazarların dışında kısmen
kalmış bazı bölgeler dahil bütün dün-
yayı yeniden ele geçirmek, emper-
yalist politikaları, kültürü hakim kıl-
maktır. Politikalarına karşı çıkan her-
kesi, her örgütü, her devleti yok et-
mektir. Çünkü emperyalistlerin dü-
zenine karşı çıkmak, bağımsızlık is-
temek en büyük suçtur. Bu “suç”
karşısında emperyalistler dünyanın
en vahşi uygulamalarını yapmaktan
çekinmezler. Sistemi karşısına alan

ve mücadele eden herkes, her örgüt,
her devlet yok edilmesi, hizaya geti-
rilmesi gereken hedeflerdir. 

Bu saldırılar emperyalizm varol-
duğundan itibaren hep olmuştur. Ama

özellikle de sosyalist blokun yıkıl-
masından sonra doruğa çıkmıştır.
Emperyalizm, ulusal ve sosyal kur-
tuluş hareketlerini hedef alıp, bu ha-
reketleri dünya genelinde ideolojik,
kültürel ve fiziki saldırılarla yok
etme operasyonlarını başlatmıştır. 

Siyasi yaşamları boyunca kendi
ideolojilerine, halklarına, öz güçleriyle
devrim yapmaya, halkın iktidarını
inşa etmeye inanmamış olanlar sos-
yalist blokun yıkılmasıyla büyük bir
ideolojik ve kültürel boşluğa düştüler.
Çünkü güvendikleri, sırtlarını daya-
dıkları, politikalarını onlara göre be-
lirledikleri güçler artık yoktu. Em-
peryalizm bundan güç aldı. Örgütle-
rin, devletlerin bu zayıf yanını bilerek
ideolojik ve psikolojik savaşa daha
da ağırlık verdi ve başarı da elde
etti. Devrim ve iktidar bilinci yerini
iktidarsızlığa, sivil toplumculuğa,
sosyalist düşüncelerin dejenere edil-
mesine bıraktı. İktidar bilincinden
uzak, düzen içinde büyütülmek iste-
nen düşünceler bireycilik temelinde
yükseltildi.

Emperyalistler, dünyanın hiçbir
yerinde, halk kitlelerinin çelişkilerini
çözemeyeceklerini, yoksulluğun te-
kellerin çıkarı ile orantılı daha da
büyüyeceğini, bu yoğun sömürünün,
baskı ve zulümlerin yeni savaşlar ve
katliamlar demek olduğunu çok iyi
biliyorlar. Buna paralel olarak, bütün
bunlara halkların sessiz kalmayaca-
ğını, halkların adalet mücadelesini
büyüteceğini, devrimleri doğuracağını
da çok iyi biliyorlar. Bu nedenle sos-
yalist blokun yıkılması ile yetinip
rehavete düşmediler. Amerika öncü-
lüğünde; devrim isteyen, emperya-
lizme karşı olan bütün muhalif, ilerici,
devrimci güçleri yok etme planları
yaptılar. Onlarca, yüzlerce emperyalist
politikalar yaratıldı, sayısız karar
alındı, uygulandı, yüz yıl boyunca
bedellerle kazanılmış haklar gasp
edildi. Hedef; Halkların kurtuluş
umutları, mücadele etme, direnme,
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- Emperyalizm, Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.

- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.

- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez

- Dünyayı Kan Gölüne ve
Hapishaneye Çeviren
Emperyalizm, Demokrasiyi
Savunamaz.

- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.

- Emperyalizmin
“Medeniyetinin” Temelinde
Dünya Halklarının 
Kanı-Canı Vardır.

- Emperyalizm, Yüzyıl önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.

- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır

- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir.
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karşı, koyma dinamikleri yok etmekti.
Hedef, halkları öncü örgütleriyle ba-
ğını kopararak yalnızlaştırmak, ör-
gütsüzleştirmekti.

Emperyalizmin Asıl Hedefi
M-L Devrimci Örgüt ve
Düşüncelerdi
Sosyalizmin Yıkılmasından
Aldığı Güçle, İdeolojik
Saldırı Kampanyasının
Odağına Örgüt
Düşmanlığını, Örgütlenme
Karşıtlığını Oturttu

Emperyalizm doğası gereği kendi
düzenine karşı olan, devrim isteyen
bütün düşünceler ve örgütlenmelerin
yok edilmesini hedefler. Ancak bu
güçlerin içinde baş tehlike olarak
M-L ideolojiyi ve M-L örgütleri
görür. Bunun dışındaki milliyetçi,
İslamcı temelde bir çok akım çeşitli
biçimlerde ve koşullarda destekle-
nebilir, devrimcilere karşı kullanıla-
bilirdi. Böyle yaptılar. Bütün dünyada
bu planlarını uyguladılar. Marksist-
Leninistlere karşı bütün güçlerini
birleştirdiler. Ezilen, hak ve özgürlük
isteyen, devrimden yana olması ge-
reken güçleri mümkün olduğu kadar
böldüler, parçaladılar, birbirlerine
kırdırdılar.

Sosyalizmin yıkılmasından aldık-
ları moral güçle büyük bir ideolojik
kampanya başlatarak halkların sahip
olduğu bütün değerleri yok edip
bireyi öne çıkartmaya, bencilliği kö-
rüklemeye başladılar. Bunun odağına
örgüt ve örgütlenme düşmanlığı otur-
tuldu. Örgütlenmek isteyen, kolektif
yaşamak isteyen hemen bütün ke-
simler aşağılanarak “bireyin yüceliği”
öne çıkartıldı. Hedef emperyalizme
ve düzene karşı örgütlü hiçbir gücün
kalmamasıydı. “Birey” düşüncesi ay-
dınlardan tek tek sosyalistlere, sos-
yalist ve komünist olduğunu iddia
eden örgütlere kadar yayıldı. 

1960’lı Yıllar,
Emperyalizmin
Sömürüsüne ve Talanına 
Karşı Halkların,

Başkaldırdığı,  Ayaklandığı,
Silahlı Gerilla
Mücadelesinin Yaygınlaştığı
Yıllardır

Emperyalizm, 1959’da, Küba’da
bir büyük darbe yedi. Küba devrimi
zafere ulaştı. Dünya halkları Küba
devrimi ile emperyalizme karşı bir
zafer daha kazandı ve Küba devrimi,
yeni sömürge bir ülkede, silahlı mü-

cadele ile iktidarın ele geçirilebile-
ceğini, tek bir ülkede devrimin ger-
çekleşebileceğini pratik olarak gös-
terdi. Ve özellikle Latin Amerika’da
silahlı mücadelenin yaygınlaşmasında
önemli bir rol oynadı. Latin Ameri-
ka’dan Afrika’ya kadar dünyanın bir-
çok bölgesinde halkların ulusal ve
sosyal kurtuluş mücadeleleri gelişti.
Uruguay’da, Arjantin’de, Bolivya’da,
Brezilya’da, Şili’de, Nikaragua’da
silahlı mücadele veren örgütler ku-
ruldu. 

Amerikan emperyalizmi, bu ge-
lişmenin önünü kesmek için “Üçüncü
Dünyanın Kalkınma Teorisi“ adı
verilen ekonomik programı planladı.
‘60’lı yılların sonunda, gerillaya karşı
kontrgerilla ile cevap verilmesini ve
gerillanın “suda balık” olması espri-
sine karşılık “balığın suyunu zehir-
leme” olarak ifade edilen “Ayaklan-
maya Karşı Mücadele Doktirini”
ile baskıyı daha ince yöntemlerle
geliştirdi. Bu programlar çerçevesinde
yeni-sömürge yönetimleri ekonomik
ve askeri olarak güçlendirmeye! baş-
ladı. 

Emperyalizmin yeni sömürge ül-
keleri ekonomik ve askeri olarak
güçlendirmesi halkların lehine değil,
emperyalist tekellerin sömürüsünün
kalıcılığı, bağımlı ordu oluşturma
esasına ve sermayesini devrim teh-
likelerinden koruma esasına dayanı-
yordu. Ekonomik bağımlılık büyü-
dükçe siyasi bağımlılık da büyüye-
cekti. Türkiye Silahlı Kuvvetleri
(TSK) bu bağımlılık içinde emper-
yalizmin çıkarları için, Kore’ye, So-
mali’ye, Afganistan’a, Lübnan’a, Ko-
sova’ya giderek tekellere hizmet etti. 

1960’lı yıllardaki saldırıların ideo-
lojik cephesinde ise, burjuvazi adına
ideolojik saldırıyı sürdürecek “ay-
dınlar“ piyasaya sürüldü. Bunlardan
başı çeken, Herbert Marcus’tu. Sos-
yalist sistemde ve dünya solunda re-
vizyonizm hakim olmaya başladığı
bu yıllarda devrim, yerine “azınlıklara,
serserilere, öğrencilere, eşcinsellere
havale edildi

Özellikle Avrupa’daki gençlik ha-
reketleri, Marcuslar’ın sapkın teori-
leriyle devrimden ve iktidar hede-
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"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir, 
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir, 
- Can çekişen
kapitalizmdir" 

LENIN
***********

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

“Tüm sözde güçlü̈
gericilerin sadece kâğıttan
kaplan olduklarını
söylemiştim. Bunun nedeni
onların halktan kopuk
olmasıdır. 
Bakın! Hitler kâğıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine Rus
Çarı’nın, Çin
İmparatorunun ve Japon
emperyalizminin de
kâğıttan kaplanlar
olduklarını da söyledim. 
Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD
emperyalizmi henüz
devrilmedi ve atom
bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da
devrilecek. O da bir
kâğıttan kaplan.
(18 Kasım 1957)

MAO



EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ: 
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması 
2) Emperyalizmde
bankaların önemi 
3) Sermaye ihracı 
4) Dünya pazarının tekeller
tarafından paylaşılması 
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması 

EMPERYALİZMİN
TARİHSEL ÖZELLİKLERİ 
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir. 
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir. 
3) Can çekişen kapitalizmdir

***********

"... Eğer yeryüzünde anlamlı
ve güzel bir şey aranacaksa,
işte en anlamlısı; isyan... 
Doğal bir şey aranıyorsa, işte
en doğal olanı; Emperyalizme
isyan etme hakkı! 
Eğer yeryüzünde uğruna her
fedakarlığın yapılacağı bir
ideal aranıyorsa, işte en sade
olanı; Emperyalizmin,
baskının, sömürünün
olmadığı bir dünya...
Emperyalizmden nefret
etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..." 

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ

finden uzaklaşıp yozlaştı. Türkiye‘de
darbecilikle, reformizmle, revizyo-
nizmle, parlamentarizmle hesap-
laşma tamamlandı ve bu ideolojik
netleşmeye paralel olarak Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi ku-
ruldu. Parti, Marksizm-Leninizm’i
kılavuz edindiğini ilan etti ve “Kur-
tuluşa Kadar Savaş“ sloganını or-
taya koydu, emperyalizme, oligar-
şiye karşı silahlı mücadele başlatıldı.
50 yıllık revizyonist gelenek, İs-
tanbul-Maltepe’de, düşmanın “Tes-
lim Olun!” çağrılarına Mahir Çayan
ve Hüseyin Cevahir’in, 51 saatlik
silahlı direnişiyle yerle bir edildi.
İşte, 1960’ların sonundaki bu ideo-
lojik netleşme, o günden bu yana
Parti Cephe’nin yolunu aydınlatan
bir netliktir. Emperyalizmin Cep-
heye saldırı nedeni budur.

Dünya Devrimler Tarihi
Göstermiştir Ki;
İdeolojik Netlik ve
Bağımsızlık Olmadan, 

Emperyalizme ve
İşbirlikçilerine Karşı
Savaşı Zafere Taşımak,
Ayakta Kalmak
Mümkün Değildir

1970’ler’de; Emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşiler, halkların silahlı
kurtuluş savaşının gelişimine, cun-
talarla, sivil faşist hareketlerle,
kontrgerilla operasyonlarıyla, kat-
liamlarla, hapishanelerle, işkence-
lerle cevap verdiler. Türkiye’de
1971, Bolivya’da 1971, Uruguay
ve Şili‘de 1973, Arjantin’de 1976’da
faşist darbeler gerçekleştirildi. 

Amerikan emperyalizminin ve
oligarşilerin bu saldırılarının sonu-
cunda ülkemizdeki silahlı devrimci
hareketler büyük darbeler yediler.
Latin Amerika’da birçok gerilla ha-
reketi, oligarşilerin saldırıları altında
askeri olarak darbeler alıp örgütlü-
lükleri dağıldı. Fakat ülkemizde ve
Latin Amerika’da askeri yenilgiler
sonrasındaki süreçler farklı cereyan
etti. Türkiye’de, işbirlikçi oligarşinin
yok etme saldırısı karşısında, Parti-
Cephe çizgisinin ideolojik netliği
ve bağımsızlığıyla Kızıldere mani-
festosu yaratılırken, Latin Amerika
solu ise bu saldırılar karşısında po-
litikasız kalarak ciddi bir direniş ge-
liştirememiş ve emperyalizm karşı-
sında yenilmişlerdir. Latin Amerika
solunun yenilgisinin altında yatan
esas neden; ideolojik netlik ve ba-
ğımsızlığın olmayışıdır. Dünya dev-
rimler tarihi göstermiştir ki, ideolojik
netlik ve bağımsızlık olmadan, em-
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşı zafere taşımak, daha da öte-
sinde ayakta kalabilmek, direnebil-
mek ve savaşabilmek mümkün de-
ğildir. Latin Amerika solunda yaşanan
askeri yenilgiden çok, ideolojik ye-
nilgiydi. İdeolojik olarak yenilmiş
olmak onları baskılar karşısında po-
litikasız ve direnişsiz bıraktı. 
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“Emperyalizm, sömürge ve
bağımlı ülkelerdeki egemenliğin-
den oralardan atılmadığı sürece
hiçbir zaman vazgeçmeyecektir.
Saldırganlık ve soygunculuk em-

peryalizmin doğası gereğidir.
Emperyalizmin saldırgan yapısı,

ölümüne dek değişmez.
Tüm çabaları emperyalizm üze-
rinde yoğunlaştırmak ve sonuna
kadar emperyalizmle mücadele
etmek zorundayız, Ezilen ulusla-
rın özgürlük ve bağımsızlığını

kazanması ancak anti-emperya-
list davranış ilkelerine bağlı ka-
larak ve emperyalizme karşı sür-
dürülen kararlı mücadeleyi şid-

detlendirerek gerçekleştirilebilir.
Böylelikle, halklar emperyalist
saldırganlıktan kurtulabilir ulu-
sal bağımsızlıklarını sağlamlaştı-
rır ülkenin ve ulusun mutluluğu-

nu sağlayabilirler.” (CHE)
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Bugünün Dünyasında Mutlu, Umutlu, Bağlı, Vefalı, Onurlu Olmanın Tek Yolu
DİRENMEKTİR



15 Aralık günü, Antalya Gazipaşa'da 19 yaşındaki
Murat Araç, yol kontrolü sırasında jandarma tarafından
gözaltına alındı. Aradan çok zaman geçmeden ailesi ara-
narak, camdan atlayarak ölen bir kişiyi
teşhis etmeleri istendi. 

Ölen Murat Araç’tı. 

16 Aralık günü gazetelerde 'Emni-
yet'te şok intihar, terör şüphelisi ken-
dini camdan attı' haberleri yayınlandı. 

Daha jandarmanın arasındayken çe-
kilen fotoğraflarda, ensesinde ve yü-
zünde darp izleri görülüyor. PKK üyesi
olmak iddiasıyla gözaltına alınan Murat
Araç’ın "Terörle Mücadele" polislerine
teslim edildikten sonra Emniyet bina-
sında intihar ettiği söylendi. 

Peki intihar mıydı?

Bu, işin tali yanıdır, asıl mesele bu
değildir. İntihar etmişse de polisin baskı
ve işkencesi sonucunda intihar etmiş-
tir; sorumlusu yine devlettir. 

İşte devletin 'terör' ile mücadelesi
budur. Devlet için terörist halktır, biziz.
Halka düşmanlıkta sınır tanımayan dev-
let sadece katletmekle kalmamış, ölümü
sonrasında cenaze aracı vermeyerek ai-
leye de işkence etmiş, defin işlemi bile
polis ablukasında gerçekleşmiş, taziyeler
engellenmeye çalışılmıştır.

Faşizmle yönetilen ülkemizde, halk
açısından inandırıcılığını büyük ölçüde
yitirmiş bir yalandır 'intihar'. Yıllardır,
gözaltında katlettikleri insanların 'kaza
veya intihar' sonucu öldüğü yalanını
tekrarlayarak gerçeği gizlemek ister-
ler.

Faşizm; finans kapitalin en gerici,
en şoven ve en emperyalist unsurla-
rının açık terörcü diktatörlüğüdür.

Terörünü perdelemek için her türlü yalanı söyler, işi 'hu-
kuk'una uydurarak gerçeğin üzerini örtmeye çalışır.

1991 yılında Ankara DAL'da, işkence ile katledilen
Dev-Gençli Birtan Altunbaş'ın ölüm
nedeni 'açlık grevi' olarak açıklan-
mıştı. 13 Şubat 1991'de, emperyalist
savaşa karşı bildiri dağıtan Ali Rıza
Ağdoğan gözaltına alınmış ve Be-
yoğlu Emniyet'inin 3. katından atı-
larak 'intihar etti' denilmişti. Oysa
gerçekler devrimcidir, er geç ortaya
çıkar. Bu topraklarda gerçeklerin
gizlenmesine engel olacak, faşizmin
terörünü teşhir edip, burjuvazinin
iktidarını yıkacak olan devrimciler
var.

Ali Rıza Ağdoğan gözaltına alın-
dığı 2-3 saat içinde falaka, elektrik,
askı dahil her türlü işkenceyi görmüş;
ancak tek kelime ifade vermemişti.
Bir devrimciyi alt edememenin hır-
sıyla pencereden attılar Ali Rıza'yı.
Emperyalizme karşı çıkanın, gözal-
tında ifade vermeyenin sonu böyle
olur mesajı vererek halka korku yay-
mak istediler.

Halkın haklı mücadelesi, devlet
terörüyle durdurulamaz! Komada
kaldığı 3 gün boyunca kitlesel eylemler
ve yürüyüşler yapılarak sorumluların
cezalandırılması istendi. Birtan ve
Ali Rıza'nın hesabını sormak için 16
Şubat 1991 günü, Beyoğlu İlçe Em-
niyet Amirliği devrimciler tarafından
bombalandı ve işkenceci komiser
Zeki Kaya cezalandırıldı. Sonrasında
Devrimci Sol, eylemleri üstlendiği
açıklamada şöyle demişti:

"... Biz bu eylemlerle, iktidarın
emrindeki işkenceci polis şeflerine,

Terör; “kendini hiçbir
yasa ve kuralla

sınırlandırmadan, baskı,
işkence ve katliam gibi

yöntemlerle halkı
korkutarak sindirmek

ve bu zeminde yönetmek
veya siyasi amaçlarını

gerçekleştirmektir.

BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ

DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!

Terörist değil
devrimciyiz!

Mücadelemiz terörizm
denilerek yaftalanamaz;
biz halk kurtuluş savaşı

veriyoruz.

Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme

Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı

Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu

Taşıyoruz!

Murat Araç'ın Katili
Terörist Devlettir

Halkların Mücadelesi,
Polis Terörü ile
Engellenemez!
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Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TERÖRİZM DEĞİLDİR



devrimcilere gözdağı vermek için, işkenceyle insan kat-
letmenin hiçbir işe yaramayacağını, devrimciler karşısında
zavallı ve çaresiz kalmaya mahkum olacaklarını gösterdik.
Öyle ki, bombaları yerleştirirken, onlar insanlara işkence
yapmakla meşguldüler... İşkenceciler, suçluluk kompleksi
ve halk nezdindeki çaresizlikleri ortaya çıkacak endişesiyle
Beyoğlu Emniyet Amirliği'nin bombalanması eylemle-
rimizi gizlemeye çalışıyorlar. Tahrip olan ve yıkılan
binada bir çok işkencecinin yaralandığı ve muhtemelen
ölenler olduğu saklanıyor. Prestij kurtarmak için olsa
gerek, eylemimizi, komik bir biçimde "tüp patlaması"
diye açıkladılar! Oysa bina yıkılmış haldedir, basının
görmesini engellemek için yollar trafiğe kapatılmış ve
basına sansür konmuştur..."

Bugün ise burjuva basın, iktidar yanlısı olmayan
halktan her kesimden insanı 'terörist' ilan ederek katliamlara
suç ortaklığı yapıyor. Murat Araç'ın pencereden atılarak
katledilmesini “terör şüphelisiydi, aranıyordu” diyerek
aklamaya çalışıyor. Oysa tepkiler üzerine açıklama
yapmak zorunda kalan İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman,
bir yandan 'gözaltında kendilerini öldürmek için örgütten
talimat alıyorlar' yalanını söylerken, bir yandan da gös-
termelik de olsa 'Aranan kişi de olsa, suçlu da olsa
müessif olay hepimizi üzer. Soruşturma başlatıldı, araş-
tırıyoruz' demek zorunda kalmıştır.

Bir insan, yasalara göre suç işlemiş de olsa, devletin
insan katletme özgürlüğü yoktur! Kaldı ki daha
gözaltına alınır alınmaz işkenceye maruz kalmıştır. Araç
ailesinin avukatı, yere düştükten sonra da kafasına darbe
aldığını söylüyor. Otopsiye giden aile; yüzünde ve
gözünde morlukların olduğunu, kafasında 16-17 dikiş
bulunduğunu ve bunun otopsiden kaynaklanıp kaynak-
lanmadığını bilmediğini söylüyor. Öte yandan, jandarma
tarafından aileye darp izinin bulunmadığı bir fotoğraf
gönderilerek, “Biz teslim ettiğimizde üzerinde tek bir
çizik izi dahi yoktu” diyerek sorumluluğu üzerinden
atmaya çalışıyor. 

Katil devletin polisi, jandarması, gardiyanı da katildir.

2008 yılında işkencede katledilen Engin Çeber'in
poliste ve hapishanede işkence gördüğü önce giz-
lenmeye çalışılmış, Halk Cepheliler' in verdiği
mücadele sonucu, devlet gencecik bir insanı döve
döve katlettiğini kabul etmek zorunda kalmıştı.
Özellikle Haziran Ayaklanması'ndan sonra teşhir
olan polisin katil ve işkenceci olduğu, halkın büyük
bir kısmı tarafından bilinmektedir. Bu yüzden,
gözaltındaki Murat'ın intihar ettiği yalanının inan-
dırıcılığı yoktur.

Murat'ın, şubelerde ve hapishanelerde öldürülen
bütün insanlarımızın katili devlettir. 'Terör' deyince
akan sular durur sanıyorlar, terör deyince her türlü
devlet terörü meşrulaşsın istiyorlar. Bütün baskı,
zulüm, işkence, katliamlara sessiz kalalım, kanık-
sayalım, korkup ses çıkarmayıp sinelim istiyorlar.

Soruyoruz kimdir terörist? Evlatlarımızı cam-
lardan atan polis mi, yoksa onların hesabını soran dev-
rimciler mi?

Nedir terör eylemi? Gençlerimizi işkenceyle katle-
derek, hapishanelerde diri diri yakarak halkta korku ve
panik yaratmaya çalışmak mı? Yoksa halka yapılanların
karşılıksız kalmayacağına dair güven verip, halkın
adaletini uygulamak mı?

Unutmayalım ki tüm bu baskının nedeni halktan duy-
dukları korkudur. Baskı ne kadar yoğunsa, korkuları o
kadar büyüktür demektir. Devlet terörüne ancak devrimci
şiddet son verebilir. Faşizmin adaletsizliğini ancak halkın
adaleti yenebilir. Meşru olan biziz, işlediği suçların ce-
zasından korkması gerekense terörist devlet ve onun
terörist polisidir.

Halkın Hukuk Bürosuna Polis Baskını
Tutuklamalarla Bitiremediniz,
Baskınlarla Hiç Bitiremezsiniz!
İstanbul Halkın Hukuk

Bürosu (HHB), 18 Aralık
öğle saatlerinde polis tara-
fından basıldı. Büroda bu-
lunan biri avukat üç kişi
gözaltına alınırken polis bü-
royu talan etmeye devam
etti. Baskında “Hakkında
arama kararı olduğu” ge-
rekçesiyle Avukat Yaprak
Türkmen ve büroda bulu-
nan iki kişi işkenceyle göz-
altına alındı. Polisin, bü-
ronun bulunduğu sokakta
çok sayıda zırhlı ve sivil
araçla yoğun “güvenlik”
alması dikkat çekti. Büroda yapılan aramaya
ÇHD ve İstanbul Barosu'ndan birer avukat eşlik ederken,
baskına karşı halkın avukatlarına destek için gelen avu-
katlar “güvenlik” gerekçesiyle binaya alınmadı.
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Devletin bakanı, İstanbul depre-
miyle ilgili raporlar hazırlandığını
açıkladığı konuşmasında; deprem so-
nucunda meydana gelebilecek ölüm-
lerin sayısı hakkında “rakamı söy-
lemek bile istemiyorum” diyebil-
di.

Belli ki, çok büyük bir rakam söz
konusu. Bugüne kadar hazırlanan
çeşitli raporlarda Mesela, 500 bin,
650 bin gibi rakamlar geçiyor. Ama
bunlar sadece bir rakam değil.    

500 bin İNSANDAN, 650 bin
İNSANDAN, yüzbinlerce insanın
ÖLÜMÜNDEN söz ediyoruz.

Peki böyle vahim bir ihtimal söz
konusu iken, iktidar ne yapıyor? Bı-
rakalım öncesini, “rakamı söylemek
bile istemedikleri” rapordan bu yana
NE YAPTILAR?

Cevabını biliyoruz: Hiçbir şey.

Bizim can güvenliğimiz yok.

İktidar için, devlet için halkın can
güvenliğinin bir önemi yok. Halkın
bir önemi yok.     

O halde, kendi güvenliğimizi ken-
dimiz düşüneceğiz. 

Halkımız
Önlemimizi kendimiz alaca-

ğız. Hazırlığımızı kendimiz ya-
pacağız!

Ya oturup çoluğumuzla çocuğu-
muzla ölümü bekleyeceğiz, ya da
hazırlanacağız. Ne demektir hazırlık
ve nasıl hazırlanacağız?

Bu hazırlık, Halk Meclisleri için
de bir deneyim olacaktır. 

Halk Meclisleri, halka anlatarak,
halkı bunun mümkün ve gerekli ol-
duğuna ikna ederek depreme ve halkı
vuran tüm diğer “doğal afetlere”
karşı halkı örgütlü hale getirebilir. 

Madem ki düzenden bize fayda
yoktur; o zaman bizim kendi “halk
kurtarma ekipleri”miz olabilmelidir.  

Hazırlık Bilgilenmek 
ve Bilinçlenmektir

Meclislerin öncülüğünde paneller,
toplantılar yapılabilir!

Halktan yana, bilimsel bir namusa
ve tutarlılığa sahip deprem uzmanları
bu toplantılara çağrılarak, deprem
öncesinde ve deprem sırasında ge-
cekondu halkı olarak neler yapılması
gerektiği tartışılabilir, Çünkü açık
ki, televizyonlarda basma kalıp su-
nulan “depremde korunma önlemle-
ri”, yoksul gecekondu mahallelerinin
gerçeğine denk düşmemektedir. 

Bu nedenle, öncelikle gecekondu
halkı olarak, evlerimizde, mahalle-
mizde, deprem öncesinde ve sırasında
neler yapabileceğimizi netleştirme-
liyiz. 

Hazırlık,
Çözüm Üretmektir

Deprem toplanma alanlarını iş-
gal mi ettiler, oralara alışveriş mer-
kezleri mi diktiler? Halk olarak ça-
resini buluruz. En düşük deprem ris-
kinin olduğu sokağımızı toplanma
alanı yapabiliriz. 

1999’da resmi rakamlara göre 40
bin insanımızın öldüğü Marmara

Can Güvenliğimiz,
Önlemimiz, Meclisimizdir

Meclisler, 
� Meclisler halkı örgütlü bir güç haline getirir.
� Meclisler burjuvazinin kültürel saldırılarına ve 
yozlaştırmasına karşı bir direnme hattıdır.
� Meclisler düzenin kendine yabancılaştırdığı, 
değerlerinden uzaklaştırdığı halka kendi kimliğini 
kazandırır.
� Halkın kendisi en büyük maddi güçtür ve halkın
yaratıcılığıyla üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur.
Meclisler bu gücü ve yaratıcılığı açığa çıkarır. 
� Meclislerde halk yönetmeyi öğrenir.

24 Aralık
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Atasözü:
Her köpeğin 

havlamasında
duracak 

olursanız,
yolunuzun sonu
hiç gelmeyecek 

demektir.
(Arap atasözü)



Depremi sonrasında 493 adet alan,
“afet toplanma alanı” olarak ilan
edildi. Aradan yıllar geçip, Marmara
depreminin etkileri unutulduktan son-
ra, AKP bu “değerli” arsaları satıp
satıp paraya dönüştürdü. 493 top-
lanma alanından geriye sadece 77
alan kaldı. Bunların da AKP’li mü-
teahhitlerin elinden kurtulabileceği
şüpheli. 

Sonuç: O halde, kendi “toplan-
ma alanımızı” kendimiz bulacağız. 

Hazırlık Teçhizatlarla 
Donanmaktır

Marmara depremi sonrasında gün-
deme getirilen “önlem”lerden biri
de, mahallelere yaygın bir şekilde
deprem konteynerlerinin yerleşti-
rilmesi idi. 

Yerleştirildi de. 

Ancak bunun ömrü de düzenin
tüm göstermelik uygulamalarında ol-
duğu gibi, kısa sürdü. Konteynerlerin
çoğu konulduğu yerlerden kaldırıldı.
Kaldırılmayanların içi boşaltıldı.  

Mahallelerimizde deprem kon-
teynerlerini kendimiz oluşturmalı ve
kendi denetimimize almalıyız.  İçinde
kazmalar, kürekler, demir kesici ma-

kas, halat, sargı bezi, tentürdiyot,
yara melhemi, makas... yangın sön-
dürme cihaz ve malzemeleri.... ne
gerekiyorsa bunları dayanışma yo-
luyla temin etmek için tüm mahalle
halkını seferber etmeliyiz. 

Trafo gibi dolaplar oluşturulabilir
rahatlıkla. Düzen halka değer ver-
mediği için yapmıyor bunları. 

Keza, bu malzemeleri kimin nasıl
kullanacağını belirlemek için önce-
sinde eğitim yapılabilir. Belli insanlara
ilk yardım eğitimi verilebilir. 

Hazırlık, Örgütlenmektir
Depremde ölülerimize, yaralıla-

rımıza, enkazlara, çocuklarımıza en
kısa sürede ve en iyi biçimde müda-
hale edebilmek için örgütlü olmalıyız. 

Toplanma alanında çeşitli görevler
için önceden oluşturulmuş gruplar,
müdahaleye sevkedilir. 

Bu gruplar şunlar olabilir: 

- Enkaz kaldırma, enkazda canlı
arama grupları.. 

- İlk yardım grupları

- Nakil ve ulaşım grupları (yara-
lıları hastanelere ulaştıracak araçlı
gruplar)

- Su ihtiyacını karşılayacak gruplar 

- Çocukları toparlama grubu...
(genellikle deprem gibi afetlerde ço-
cukların sahipsiz kalması da en önem-
li sorunlardandır.)

- Gece aydınlatmayı sağlama gru-
bu

Bunun gibi daha başka gruplar,
komiteler oluşturulabilir. Bu grupların
her biri halkı örgütlü hale getirmek
açısından önem taşır. 

Çünkü böyle bir felaketle ancak
örgütlü bir halk baş edebilir 

Oligarşinin deprem sonrası ön-
lemlerinde insan değil, “mülkü ko-
rumak” esastır. Onlar için önemli
olan, zenginlerin, tekelci burjuvaların
can güvenliğidir. 

Marmara depremi sonrasında,
daha enkazlar ceset doluyken, yara-
lılar taşınırken, polis, dayanışma için
deprem alanlarında bulunan devrim-
cilere karşı operasyonlar yapıyordu.
Aylarca ölüler bulunamadı. Bu kez
böyle olmamalı. Biz halk olarak ken-
dimiz örgütlenmeliyiz ve kendi or-
ganizasyonumuzu yapmalıyız. Çünkü
biliyoruz ki, örgütlü halk yenilmez.
Karşımızdaki düşman deprem de
olsa, bu gerçek değişmiyor. 

Küçükarmutlu Halkı İlan Ediyor:
İkna Odalarına İnanmayacağız!

Küçükarmutlu halk örgütlülük-
leri tarafından yayınlanan Armutlu
Haber gazetesinin 16. sayısı 19
Aralık gününde yayınlandı. 

Gazetenin bu sayısında, ilk say-
fada genişçe, “ikna odaları” konusu
işleniyor. 

Gazetenin 2. sayfasında “Tür-
kiye’den Kentsel Dönüşüm Ha-
berleri” yer alıyor. 

Bunun dışında “Deprem Riski
Aldatmacasına İzin Vermeyeceğiz”,
“Bir Kentsel Dönüşüm Aldatmacası:
FİKİRTEPE” yazıları yer alıyor. 

Haftanın Gündemi
köşesinde ise “AR-
MUTLU HALKI YI-
KIMLARA, RANTA

VE TALANA TESLİM OLMAYACAK!” başlıklı
bir yazı ve çağrı var. 

Armutlu Haber 16. Sayı Çıktı

Yürüyüş

24 Aralık
2017

Sayı: 46

BİZ HALKIZ, BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ!20



Yoksul gecekondu mahallelerinde
halkın mücadelesini bitiremez, ör-
gütlenmelerini yok edemezler. 

Çünkü, hiçbir sömürücü düzen,
hiçbir faşist düzen, gecekondu ma-
hallelerinde varolan çelişkileri çö-
zemez. Sorunları çözemez. Adaletli
bir hayat kuramaz.

Çünkü gecekondu gerçeği, zaten
varolan baskıların sonucudur; vahşi
sömürü sisteminin sonucudur. Ada-
letsizlik demektir. 

2011 yılındaki rakamlara göre ül-
kemizde 4 milyon gecekondu var.
Her bir gecekonduda 4-6 arasında
kişinin oturduğu düşünülürse, bu nü-
fusun asgari 20 milyonunun gece-
kondularda oturuyor olması demektir.
Ki bu tür istatistiklerde, artık “apart-
manlaşmış” bazı semtlerin gecekon-
dudan sayılmadığı da hesaba katılırsa,
bu rakamın çok daha fazla olduğu
açıktır. 

Bu sömürücü düzen, ne fiziki
olarak gecekondu semtlerini ortadan

kaldırabilir, ne bu mahalleler-
deki yoksulluğu, adaletsizliği
ortadan kaldırabilir. 

Çelişkilerin varlığı demek, dire-
nişin, mücadelenin, devrimcilerin ol-
ması demektir. 

Derneklerimizi kapatarak, yakıp
yıkarak, evleri basarak, mahallelerde
devrimci mücadeleyi bitirmek istiyor
AKP faşizmi. 

Yapamayacağını yukarıda eko-
nomik, sosyal temelleriyle gösterdik.
O ekonomik sosyal temelin üzerinde
de bizim, devrimci hareketin yarattığı
direniş gelenekleri var. Bu nedenle
de gecekondu mahallelerinde devrim
bitmez, devrimciler tükenmez. 

Fakat biz elbette sadece “va-
rolmakla” yetinmeyeceğiz. 

Biz örgütlenecek, gelişecek, yay-
gınlaşacak ve karşı-devrimi “yok
edeceğiz” mahallelerimizden. 

Yani sorun, varolmak sorunu de-
ğil, yok etmek sorunudur. 

Mahalleler bizim olacak iddiamıza
uygun olan budur. 

Nasıl yapacağız?

Mahallelerde halkın hangi kesim-
leri varsa, onları örgütlemek, esas
olandır. 

Halkın ve ülkenin sorunlarına sa-
hip çıkmak, ikinci ana noktadır. 

***

Halkın kurtuluş mücadelesinin
bir mevzisi olan her mahalle, bugün
de çatışmaların odağındadır. 

Bugün tutsaklar vermeyen hiçbir
mahalle yoktur. Derneği basılmayan
hiçbir mahalle yoktur. Şehitler ver-
meyen hiçbir mahalle yoktur. 

ÖNCELİKLERİMİZ
1- Tutuklamalara karşı çık-

mak, bunlara karşı bir mücadele
ve kampanya sürdürmek, öncelikli

Pratiğimiz: duvarlar boş kalmayacak

Gecekondularda
mücadele

örgütlenme
devrimciler bitmez!

Halk bitmez!

Çayan mahallesi

Bu düzende
GECEKONDULAR

bitmez!
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görevimiz olarak görülmelidir. Bildiri,
yazılama, pankart, kuşlama, gösteri,
çatkapı, her biçimde tutuklamalara
karşı bir mücadele sürdürmeliyiz.
Baskılar karşısında sesimizin yük-
selmesi, oligarşinin yaratmak istediği
korku ortamını silmekte çok etkili
olacaktır. 

2- Tutsaklarımıza sahip
çıkmak, bir başka görevimizdir.
Her mahalle, başta kendi tutsakları
olmak üzere tüm tutsaklarımızı sa-
hiplenebilmelidir. Tutsak yakınlarını
sahiplenmek de bunun bir parçasıdır.
Tutsak yakınlarını mutlaka arayıp
sormalı, dertlerine derman olunmalı
ve onları oğullarının, kızlarının, eş-
lerinin mücadelesini sürdürmeye ça-
ğırmalıyız. 

3-Nuriye-Semih Direnişini
Sahiplenmeye Devam Etmek.
Direni sürüyor. Direniş, şu anda AKP
faşizmine karşı en güçlü direniştir.
Mahallelerin bunu sahiplenmesi hangi
koşulda olursa olsun, değişme bir
görevdir. 

Güncel olan bu üçüdür. 

Her koşulda değişmez olan iki
görevle önceliklerimizi tamamlaya-
biliriz: 

4- Liseli gençliği örgütle-

mek; Liseli gençlik,
bugün mahallelerin
en dinamik kesimi-
dir. Gençliği örgüt-
lemek, mahallelerde
varolmanın olmazsa
olmazıdır. Düzen on-
ları yozlaştırarak
devrimden uzaklaş-
tırmak istiyor. Biz ör-
gütleyerek bu oyunu bozabiliriz.   

5- Halk Meclislerini örgüt-
lemek... Elbette mahallede mücadele
ve örgütlenmeyi asıl olarak ileriye
taşıyacak örgütlenme budur. Mahal-
lelerdeki tüm diğer mücadele alan-
larındaki hedeflere ulaşılabilmesi,
meclisleri ne kadar örgütlemiş oldu-
ğumuza bağlıdır. 

SORUNLAR VARDIR
ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR

Öncelikli olarak sıralayabilece-
ğimiz sorunlar şunlardır: 

- Komiteleşememek. 

- Eğitim çalışmalarını aksatmak,
ertelemek. 

- Kitlemizle bağlarımızı daha sıkı
hale getirememek. 

- Derneklerimizi düzenli açama-
mak, nöbet sistemini oturtamamak 

- Kurumlarımızın kira sorunları. 

- Dergi dağıtımında düzensizlik. 

- Mahalle dışında yapılan eylem-
lere katılımın yetersizliği. 

- Tutsaklarımız ve tutsak yakın-
larıyla ilgilenmekte yetersizlik. 

Düşman, mahallelerdeki müca-
delemizin ve örgütlenmemizin ke-
sintisizliğini önlemek için baskınlar,
operasyonlar, tutuklamalar yapar. 

Savaştaki ustalığımız odur ki,
buna rağmen kesintisizliği sürdür-
meliyiz. Her koşul altında bir yol
bulmalıyız. 

Nasıl sürdüreceğiz? Halkı eğiterek,
halkı komiteleştirerek. Bir mahallenin
belli başlı faaliyetleri, halkın yer
aldığı komitelerin sorumluluğunda
olmalıdır. Halk, her türlü sorunun
çözümünü, kendi yaratıcılığıyla, ha-
yata vakıf olmasıyla bulacaktır.

ÇAĞRI
Susma! Sustukça
Elinden ekmeğini

Yüreğinden umudunu
Söküp alırlar

Söküp almak için
Faşizmden zaferi

"Ben de varım" diyeceksin
Ben de varım kavgada

Ben de varım
Nuriye ve Semih'in yanında

� Duvarlar boş kalmayacak.
� Dergimiz dağıtılacak. 
� Derneklerimiz kapanmayacak. 
� Bildirilerimiz, halkımıza

ulaşmaya devam edecek.
� Pankartlarımız sallanacak.
� Kitle çalışmamız devam edecek. 
� Eğitimimiz devam edecek.

BU KADER DEĞİŞECEK!
“Onların mezarlıkları asfalt, sen gecekonduda
gırtlağa kadar çamura batarsın. Onların
mezarları şıkır şıkır ışık içinde, senin
gecekondunda ışık yoktur. Onların
mezarlıklarının çeşmelerinden gürül gürül su
akar, senin gecekondu mahallesinde su
kuyruğu beş yüz metreyi bulur. Susuzluktan
yanar, kavrulursun. Onların ölüleri yaşıyor,
sen ölüsün." Gecekondu gibi bir cehennemde ,
susuz ışıksız bir yerde , insanları yaşamaya
mahkum edenler, bir de utanmadan, bu çocuk
oyuncağı bile denemez, kederli, hüzünlü, belalı
evleri yıkıyorsunuz . Ayıp , rezalet...

Bir Bulut Kaynıyor, Yaşar Kemal
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Saldırılar, Baskınlar,
Gözaltılar, İşkenceler,
Tutuklamalar ve Halkın
Avukatlarının Direnişleri

Halkın avukatları, HHB'nin ku-
ruluşundan bugüne faşizmin saldırı-
larının hedefi oldu. Kontrgerilla hu-
kukunun yürürlükte olduğu 90'lı yıllar
boyunca defalarca büroları basıldı,
günlerce süren işkenceli sorgulardan
geçirildiler, komplolarla aylarca tutsak
edildiler. Haklarında yüzlerce soruş-
turma, onlarca dava açıldı. Basında
sürekli hedef gösterildiler. İşkenceyle,
ölümle tehdit edildiler. Nitekim tehdit
bir yerde gerçeğe de döndü. 28 Eylül
1994'te devrimci avukat Fuat Erdoğan
Beşiktaş'taki bir kafede iki arkadaşı,

iki müvekkili ile birlikte katledildi. 

2000'li yıllar boyunca da sürdü
faşizmin halkın avukatlarına düş-
manlığı. Bu kez kontrgerilla hukuku
değil "AB'ye uyum yasaları" yürür-
lükteydi sözde. Ancak faşizmin hu-
kukunda değişen bir şey yoktu. Bu
dönemin başlarında, 1 Nisan 2004'te
"5 ülkede eş zamanlı" yapılan ope-
rasyonda da hedef alındı HHB. Büro
basıldı, büro avukatları gözaltına alın-
dı, avukat Behiç Aşçı tarihe 1 Nisan
komplosu olarak geçen komplo ile
tutuklandı. 

Sonraki yıllarda, uzun sayılabile-
cek bir süre HHB basılmadı, avukat-
ları gözaltına alınıp tutuklanmadı. Ta
ki, 18 Ocak 2013'e kadar. Ancak bu
süre içinde de halkın avukatları değişik

biçimlerde faşizmin hedefi oldular.
Fiili saldırılara uğradılar, engellendiler,
tehdit edildiler, haklarında davalar
açıldı... 

Elbette sadece saldırı yoktu bu
tarihte, direniş de vardı. İrili ufaklı
zaferler, yenilgiler vardı... Halkın
avukatları faşizmin her saldırısına
karşı direndiler, her politikasını boşa
çıkarma perspektifiyle hareket ettiler. 

Saldırı ve direnişlerle, yenilgi ve
zaferlerle dolu bu işte bu onurlu
tarihin bir kesitinden, 2008-2017 yıl-
ları arasını kapsayan süreçten bazı
örnekler; 

1- 3 Eylül 2008’de Beşiktaş'ta
bulunan Devlet Güvenlik Mahkeme-
si'nde (Özel Yetkili İstanbul 13. Özel

Sevgili okurlarımız; 

Halkın avukatlarına yönelik
12 Eylül 2017'de yapılan bas-
kınlar ve 17 avukatın tutsak edil-
mesinden sonra başladığımız,
Halkın Hukuk Bürosu'nun
(HHB) 30 yıllık tarihini, bu ta-
rihin temeli olan halkın avukat-
lığını, devrimci avukatlığı tarihsel
ve siyasal açıdan ele aldığımız
yazı dizimizin 13. bölümü ile de-
vam ediyoruz.

Dizimizin önceki bölümünde;
HHB avukatlarının devrimci
avukatlık pratiğinin önemli bir
ayağı olan kampanyalardan ör-
nekler vermiş, bu kampanyalar-
da devrimci avukatlığı nasıl ete
kemiğe büründürdüklerini an-
latmıştık. Engin Çeber'in işken-
cede katledilmesinde, Ferhat
Gerçek'in polis kurşunuyla felç
bırakılmasında "adalet istiyoruz"
sloganıyla yürütülen kampan-
yaları; hasta tutsak Güler Zere'ye
özgürlük kampanyasından kat-
ledildikten sonra toplu mezara
gömülen Ali Yıldız'ın mezarının
bulunması için yürütülen kam-
panyaya kadar halkın avukat-
larının da bir parçası olduğu

kampanyaları ve "Bir Ceza İs-
tiyoruz" sloganıyla, başından so-
nuna kadar bizzat kendilerinin
örgütledikleri kampanyayı ele
almıştık. Bu kampanya kapsa-
mında açlık grevinden bildiri
dağıtımına, imza toplamaktan
Ankara'ya yapılan adalet yürü-
yüşüne kadar birçok eylem ve
etkinlik gerçekleştirdiklerini an-
latmıştık.

Dizimizin bu bölümünde ise,
HHB'nin kurulduğu 1989'dan
bugüne, faşizmin halkın avukat-
larına yönelik saldırılarından ör-
nek vererek faşizmin devrimci
avukatlığa olan düşmanlığını an-
latmaya çalışacağız. 

Konuya girmeden önce, 12
Eylül günü basılan, arama adı
altında talan edilen ve sonuçta
17 avukatın tutsak edildiği
HHB'ye yönelik faşizmin saldı-
rılarının devam ettiğini ekleyelim.
Son olarak 18 Aralık günü HHB
tekrar basıldı, baskın sonucu
Avukat Yaprak Türkmen gözal-
tına alındı. Dergimiz yayına ha-
zırlandığı sırada Yaprak Türk-
men tutuklandı.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

13

FAŞİZMİN HALKIN
AVUKATLARIYLA
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Yetkili Ağır Ceza
Mahkemesi) görülen
bir davanın sonunda
jandarmanın devrimci
tutsaklara saldırısını
ve gözlerinin önünde
yaşanan işkenceyi

durdurmaya çalışan HHB avukatlarına
dava açıldı. 

Halkın avukatlarının jandarma
saldırısı ve işkence nedeniyle yaptığı
suç duyurusu “kovuşturmaya yer ol-
madığı” kararıyla sonuçlanırken İs-
tanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada mahkeme, işkenceci
jandarmalar tarafından tutulan tuta-
nağı baz alarak işkenceye karşı çıkan,
engel olmaya çalışan halkın avukat-
larına 1 Yıl 17 gün hapis cezası
verdi. 

2- 1 Mayıs 2008'de halkın 1 Ma-
yıs'ta Taksim'de olma hakkını savunan
avukatlar saldırıya uğradı. "Ferman
padişahınsa dağlar bizimdir” diyerek,
1 Mayıs alanı olan Taksim'e yürüyen
halka azgınca saldıran polis, halkın
Taksim'e yürüme hakkını savunan,
aralarında HHB avukatlarının da ol-

duğu 100'e yakın
avukatı özel olarak
çembere alıp saldır-
dı, dakikalarca iş-
kenceden geçirdi.
Ancak avukatlar
Taksim'e yürüme
hakkını savunmak-
tan vazgeçmediler. 

3- Ücretlerini ala-
madıkları için 2012 yılı boyunca di-
renişte olan Roseteks işçilerinin 1
Eylül 2012'de yaptıkları eyleme po-
lisin saldırısı sonucu işçilere hukuki
destek vermek için oraya giden HHB
avukatı Şükriye Erden'in eli kırıldı. 

4- 10 Aralık 2012'de yaralı halde
yakalanıp işkence edilen müvekkilleri
Nebiha Aracı'nın durumunu takip et-
mek için Okmeydanı Hastanesi Acil
Servis'i önünde bekleyen halkın avu-
katları, TAYAD'lı ailelerle birlikte
saldırıya uğradılar. Olay sonrası göz-
altı takibi için İstanbul Siyasi Şube'ye
giden halkın avukatlarını bir siyasi
şube polisi "yakında ipinizi çekeceğiz"
diyerek tehdit etti. Nitekim bir süre
sonra halkın avukatlarını da kapsayan

bir operasyon yapıldı. 

5- 18 Ocak 2013'te İstanbul ve
Ankara Halkın Hukuk Büroları ve
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel
Merkezi polis tarafından basıldı. Hal-
kın Hukuk Bürosu çalışanı ve ÇHD
üyesi 16 avukat gözaltına alındı.
Gözaltına alınan avukatlardan 9'u,
"örgüt üyelerine manevi destek" ver-
dikleri için tutuklandı. Halkın avu-
katlarının 14 aylık tutsaklığı tüm
avukatların tahliye edildiği 21 Mart
2014'te sona erdi. 

6- 13 Mayıs 2014'te Soma'da ger-
çekleşen ve 301 madencinin katle-
dildiği katliamın ardından Soma'ya
giden halkın avukatları faşizmin sal-
dırısına uğradı. Katliamın ardından

Faşizmin
Halkın Hukuk Bürosu'na
Düşmanlığına Dair:

"16–18 Haziran 1995 tari-
hinde Marmara Üniversite-
si’nde ‘Hukuk Devletinde

Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele Sem-
pozyumu’ düzenlenmişti. Sempozyum
katılımcıları oldukça renkli sayılabilir: Em-
niyet Müdürleri, Adalet Bakanı Müsteşarı,
Ceza Hukuku Profesörleri… Mehmet Ağar,
Hayri Kozakçıoğlu, Yusuf Kenan Doğan,
Feridun Yenisey, Sulhi Dönmezer. Dönemin
namlı Emniyet Müdürü M. Ağar kürsüde
konuşuyor: “Çok net ifade etmek lazım.
Buradaki haberleşme unsurları, avukat-
lardır. Bunlarla ilgili Halkın Hukuk Bürosu
grubuna bir takım operasyonel faaliyetler
yapıldı.” 

Salon içerisindeki dinleyiciler arasında
bulunan Necla Torkan isimli bir avukat
bu konuşmaya itiraz ediyor ve avukatları

suçlamasının yanlış olduğunu belirtiyor.
Tabiî birçok kez sözü kesiliyor ve sonunda
Mehmet Ağar cevap veriyor; “Benim bütün
avukatları filân kast edebilmem mümkün
değil. Hepsine geniş saygım var. Zikrettim
ben, HHB diye zaten. Burada DGM
Başsavcımız, diğer değerli Savcılarımız
var. Biliyor onları 3–5 kişilik bir gruptu”
İşte bir sıfır yaratıcılık örneği daha! Turan
ÇOLAKKADI’nın neredeyse yirmi yıl sonra
bizimle ilgili yaptığı basın açıklamasındaki
cümlelerin menşei ve işlevi budur. 

Mehmet Ağar’ın bize ‘örgüt avukatı’
demesi son derece normaldir. Çünkü onun
öldürdüğü ve işkence yaptığı, kaybettiği
kişilerin ve ailelerinin avukatıydık. Onunla
karşı cephede yer alıyorduk. Onun düş-
manıydık. Çünkü o halkın düşmanıydı. Bu
basit nedenle bizi terörist, faaliyetlerimizi
terör olarak nitelendiriyordu. Sizin bizimle
alıp veremediğiniz nedir?" (Savunmalar,
S. 40-41)
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günlerce Soma'da ka-
larak araştırma, tespit
ve hukuki başvurular
yapan, katledilen işçi-
lerin aileleriyle görüşüp
davalarını üstlenen
Çağdaş Hukukçular

Derneği (ÇHD) ve HHB üyesi 8
avukat 18 Mayıs tarihinde işkenceyle
gözaltına alındılar. Gözaltına alınan
HHB avukatlarından Selçuk Koz-
ağaçlı'nın kolu kırıldı, Günay Dağ'ın
ise el bileğinde doku zedelenmesi
oluştu. 

7- Haziran ayaklanmasının birinci
yıldönümü olan 31 Mayıs 2014’te
Ankara’da, Ethem Sarısülük’ün polis
kurşunuyla katledildiği yerde yapılan
eylemde polisin işkencesine karşı
eylem alanında olan, işkenceyi ön-
lemeye çalışan halkın avukatları da
saldırıya uğradı. Emniyet amirinin
hedef göstermesiyle avukatlara az-
gınca saldıran polis HHB avukatla-
rından Engin Gökoğlu’nun kolunu
ters çevirerek kırdı. Bu işkenceye
tavır alan diğer avukatlar da sürük-
lenerek ve işkence edilerek gözaltına
alındı. Araçta avukatlara biber gazı
sıkıldı. Polisler hakkında suç duyu-
rusunda bulunuldu ancak takipsizlik
kararı verildi. Kolu kırılan büro avu-
katı hakkında ise görevli memura
direnme ve mala zarar verme suçla-
rından dava açıldı. 

8- 2 Mart 2015 tarihinde dönemin
başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da

katıldığı Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nin İstanbul İl Kongresi’nde, “Ber-
kin’in katilleri yargılansın/ Adalet
istiyoruz” yazılı pankart açan Dev-
Genç’liler tutuklanınca, “Böyle tu-
tuklama mı olur, böyle adalet olmaz”
diye tepki gösteren Halkın Hukuk
Bürosu avukatı Aytaç Ünsal hakkında
“hâkime hakaret” iddiasıyla dava
açıldı. 

9- HHB avukatlarından Ebru TİM-
TİK, Avusturya’da pasaportuna el
konulduğu için açlık grevi yapan
kardeşine destek vermek amacıyla,
22 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Ye-
niköy’deki Avusturya Konsolosluğu
önünde masa açarak imza toplamaya
başladı. Avukat Ebru TİMTİK ve
destek için ziyarete gelenlerin de ol-
duğu çok sayıda kişi işkenceyle göz-
altına alındı. Ters kelepçeli halde sa-
atlerce karakolda bekletilen avukat
Ebru TİMTİK, ertesi gün adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı. 

10- 2 Ağustos
2016 tarihinde Si-
livri Hapishane-
si’ne giden tutsak
yakınlarının tut-
saklara işkence ya-
pıldığını bildirmesi
üzerine Silivri'ye
giden HHB avu-
katları, müvekkil-
leriyle görüştürül-
medi. Hapishane
idaresinin avukat-

ların ve tutsak ailelerinin görüşme
talebini reddetmesi üzerine halkın
avukatları Özgür YILMAZ ve Şük-
riye ERDEN işkenceye maruz kalan
müvekkilleriyle görüşene kadar ha-
pishaneden ayrılmayacaklarını be-
lirterek oturma eylemine başladılar.
Bunun üzerine onlarca gardiyanın
saldırısına uğrayan avukatlar sürük-
lenerek hapishane dışına çıkarıldı ve
boş araziye bırakıldı. Bu gözaltı ve
saldırı sonrasında, HHB avukatlarının
müvekkilleriyle olan görüşmelerine
getirilen kısıtlamalardan vazgeçildi. 

11- 15 Temmuz 2016'da gerçek-
leşen darbe girişimi bahane edilerek
ilan edilen OHAL ve çıkarılan
KHK'lar ile gözaltı süreleri uzatılmış,
avukatların müvekkilleriyle görüş-
melerinin 5 gün kısıtlanması uygu-
lanması getirilmişti. Uygulamanın
amacı işkencenin artması ve avukat-
ların işkencenin önlenmesinde oy-
nayacakları rolün kısıtlanmasıydı.
Halkın avukatları bu uygulamayı ka-
bul etmediler. 15 Ağustos 2016'da
Sarıgazi’de bir evden gözaltına alınan
ve yoğun şekilde işkenceye maruz
kalan müvekkilleriyle görüşmeleri 5
gün kısıtlanan HHB avukatları, 19
Ağustos 2016 tarihinde 4 gündür
gözaltında bulunan müvekkilleriyle
görüştürülmedikleri için Çağlayan’da-
ki İstanbul Adliyesi’nin 7. katında
savcılık önünde oturma eylemi yap-
tılar. Faşizm bir kez daha sorun çöz-
mek yerine başka bir sorun yarattı.
Beş avukat işkenceyle gözaltına alın-
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dı. 

12- 12 Ekim 2016
tarihinde, Maltepe
Çocuk Hapishanesin-
de işkenceye maruz
kalan ve tek kişilik
hücrede kaldığı için

açlık grevine başlayan müvekkili 17
yaşındaki Hakan İnci ile görüşmeye
giden HHB avukatlarından Günay
DAĞ, müvekkiliyle görüşmeden önce
hapishane müdürüyle görüştüğü ve
işkenceye son verilmesini istediği
sırada müdürün talimatıyla gardi-
yanların saldırısına uğradı. Gardi-
yanlar tarafından yerde sürüklenerek
dışarı atılan Günay Dağ  başından
ve elinden yaralandı. 

13- 11 Kasım 2016 tarihinde ya-
yımlanan bir KHK ile Çağdaş Hu-
kukçular Derneği ve Adalet Okulu
kapatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde
Ankara Valiliği memurları, yüzlerce
polis, çevik kuvvet polisleri, özel
harekat polisleri ile birlikte Adalet
Okulu Derneği’ni kapatmak baha-
nesiyle Ankara HHB'ye girmek istedi.
HHB avukatları bu keyfiliğe, hu-
kuksuzluğa boyun eğmediler. Kararı
kabul etmeyeceklerini, bürolarının
mühürlenmesine izin vermeyecek-
lerini söyleyerek direndiler. Farklı
kesimlerden onlarca avukat ve mil-
letvekillerinin de sahiplenmesiyle
Halkın Hukuk Bürosu bir direniş
mevzisine çevrildi. Direnişin ve sa-
hiplenmenin büyümesi üzerine özel
harekat polisleri kapıları kırıp uzun
namlulu silahlarla içeriye girdiler. 5
avukat işkenceyle gözaltına alındı. 

21 Kasım 2016 tarihinde HHB’nin
Ankara bürosu, mührün söküldüğü
gerekçesiyle polisler tarafından bir
kez daha basıldı. Polis büroyu mü-
hürleyerek HHB üyesi 4 avukatı göz-
altına aldı. 

1 Aralık 2016 tarihinde ise bu
defa İstanbul Adalet Okulu polis ta-
rafından basıldı. Zırhlı araçlar ve
çevik kuvvet eşliğinde Adalet Oku-
lu’na gelen polisler, 2 büro çalışanı
avukatı ve 2 Adalet Okulu öğrencisini
işkenceyle gözaltına aldılar. 

HHB avukatları ve öğrenciler ser-
best kaldıktan sonra bu defa 4 avukat

ve 4 öğrenci Adalet
Okulunun bulunduğu
sokakta yürüdükleri
için işkence ile göz-
altına alındılar. Bu sal-
dırı esnasında avukat-
ların vücutlarında ya-
ralanmalar oluştu.
Avukat Oya AS-
LAN'ın dişi kırıldı. 

Bu saldırılardan
bir hafta sonra, 7 Ara-
lık 2016 tarihinde, kapıya vurulan
mührün sökülmesi gerekçe gösteri-
lerek Adalet Okulu bir kez daha ba-
sıldı. İçeride bulunan büro üyesi 2
avukat ve 4 adalet okulu öğrencisi,
yerlerde sürüklenerek gözaltına alın-
dılar. 

14- Siirt Şirvan'da bulunan bir
bakır madeninde 18 Kasım 2016 ta-
rihinde meydana gelen katliamdan
sonra, 26 Kasım tarihinde Siirt’e, iş-
çilerle dayanışmaya giden Halk Cep-
heliler, "haklarında ihbar olduğu"
gerekçesiyle gözaltına alındı. Mü-
vekkillerinin gözaltına alınmasından
sonra gözaltı takibi için Emniyet
Müdürlüğü’ne giden HHB avukatı
Ayşegül ÇAĞATAY da hakkında ih-
bar olduğu gerekçesiyle gözaltına
alındı. 

15- Dersim'de polis tarafından
katledilen DHKC gerillası Oğuz Me-
şe’nin 15 Aralık 2016 tarihinde Kıraç
Cemevinde yapılan taziye yemeğine
eşlik eden HHB Avukatlarından Bar-
kın Timtik, polislerin saldırısıyla,
onlarca insanla birlikte, işkence edi-
lerek gözaltına alındı. Müvekkilleriyle
birlikte günlerce gözaltında tutulan
Av. Barkın Timtik, halkın avukatlığını
yaptığı için özel olarak işkenceye
maruz bırakıldı. Yüzüne silah doğ-
rultularak tehdit edildi, plastik mermi
sıkıldı ve darp edildi. Avukat Barkın
Timtik, 19 Aralık tarihinde, sadece
o sırada Cemevinde bulunarak mü-
vekkillerine eşlik ettiği gerekçesiyle
tutuklandı. 2 ay tutuklu kaldıktan
sonra 16 Şubat 2017'de görülen ilk
duruşmada tahliye edildi. 

16- 19 Aralık 2016 tarihinde tu-
tuklanan HHB avukatı Barkın Timtik
için 27 Aralık 2016 tarihinde Silivri

hapishanesi önünde “Adalet Nöbeti”
başlatmak isteyen 3 HHB avukatı
da işkenceyle gözaltına alındı. Ertesi
gün de aynı şekilde nöbete devam
eden 3 HHB avukatı gözaltına alındı. 

17- KHK ile atıldıkları işlerine
geri dönebilmek için 9 Kasım 2016
tarihinden beri direnişte olan Nuriye
ve Semih'in direnişi boyunca Nuriye
ve Semih'in de avukatı olan halkın
avukatları defalarca gözaltına alın-
dılar, işkencelerden geçirildiler. Ör-
neğin Nuriye ve Semih'in taleplerinin
kabul edilmesi için 23 Temmuz'da
Ankara'da yapılan eylemde 3 HHB
avukatı ve bir stajyer avukat işken-
celerle gözaltına alındı. Gözaltına
alınan avukatlardan ikisi günlerce
süren gözaltı sürecinin sonunda adli
kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.
Serbest bırakılan avukatlardan Barkın
TİMTİK 4 Ağustos'ta Nuriye ve Se-
mih için İstanbul'da yapılan eylemde
tekrar işkence ile gözaltına alındı.
Polisin özel olarak işkence yaptığı
Barkın TİMTİK, çıkarıldığı adliyeden
adli kontrol kararıyla serbest bıra-
kıldı... 

Yazımızın başında da ifade etti-
ğimiz gibi HHB'nin 30 yıllık devrimci
avukatlık pratiği faşizmin saldırıları
ve direnişlerle doludur. Burada, bu
tarih boyunca onlarcası yaşanan sal-
dırı ve direnişlerden yalnızca bazı-
larına yer verdik. Özellikle OHAL
süreciyle artan faşizmin saldırılarına
karşı Halkın Hukuk Bürosu avukat-
larının ortaya koyduğu devrimci avu-
katlık pratiği gelecek kuşaklara yol
gösterecek, onurlu bir tarihsel mirastır.   
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Hukuk kimin hukuku, yargı ki-
min yargısı, adalet kimin için?.. En
çok sorduğumuz ve cevap aradığımız
sorular. Türkiye'de yargının nasıl
işlediği, hukukun neye ve kime hiz-
met ettiği, kime ve neye göre "adalet
dağıttığı" konusunda sayfalarca yaz-
dık. Geçen haftaki yazımızda da
ABD'deki Sarraf davası ve Nu-Se
davasında yaşanan gelişmeler vesi-
lesiyle Türkiye'de bağımsız yargı,
tarafsız  hakim ve savcı olmadığını,
olamayacağını ifade ettik. 

Bu yazımızı yazdığımız günlerde,
bu sözlerimizi doğrulayan yeni bir
olay yaşandı. Diyarbakır’da 2 yıl
önce bir eve yapılan baskında pat-
layıcı maddelerle ve bomba yapı-
mında kullanılan elektronik ve kim-
yasal malzemelerle yakalanan IŞİD
sanığı hakkında "delil yetersizliğin-
den" beraat kararı verildiği ortaya
çıktı. 

Konuyla ilgili basında yer alan
bir haber şu şekildeydi: "Diyarba-
kır’da 2 yıl önce polis lojmanları
yakınındaki evinde çok miktarda
patlayıcı, kimya tüpleri, gaz maskesi,
elektronik devre kartları, bomba ya-
pımında kullanılan malzeme ve kı-
lıçla yakalanan B.İ. (36), “IŞİD
terör örgütüne üye olmak” suçundan
beraat ederken, evinde ele geçirilen
kılıç nedeniyle 5 ay hapis ve 400
lira adli para cezasına çarptırıldı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi
4. Ceza Dairesi, bu cezayı da bozdu
ve B.İ.’nin beraatına karar verdi."
(Cumhuriyet, 12 Aralık 2017)

İlk bakışta, "ne var bunda, demek
ki yeterli delil yokmuş hakkında"
denilebilir. "Delil olmadan ceza mı
verselerdi yani" diyebilirsiniz. Ancak
kazın ayağı öyle değil. Türkiye'deki
yargı pratiğini düşündüğümüzde
açık bir çifte standart, açık bir taraf
tutma hali olduğu görülmektedir. 

Neden çifte standart var, neden
tarafsızlık söz konusu değil?.. Bu
soruya cevap vermeden önce mah-
kemenin verdiği beraat kararını biraz
irdelemek gerekiyor. IŞİD sanığının
beraat ettirilmesi ile ilgili yer ver-
diğimiz haberin devamında "sanığın
savunmasında IŞİD ile ilgisi olma-
dığını, hobi amacıyla elektronik
malzemeleri bulundurduğunu, ama-
tör olarak kimya ile ilgilendiğini,
kimyasal maddeleri internet üzerin-
den aldığını söylediği" belirtiliyor.
Bunun üzerine mahkeme, sanığın
savunmasının aksini gösteren yeterli
delil olmadığı gerekçesiyle örgüt
üyeliği suçundan beraat kararı ve-
riyor. 

Hukuka uygun olarak ele geçirilip
geçirilmediği tartışması bir yana (ko-
nuyla ilgili haberlerde buna ilişkin
bir bilgi bulunmuyor) ortada ele ge-
çirilen patlayıcı ve bomba yapımında
kullanılan malzemeler var. Örgütle
bağı gösteren başka bir delil olmadığı
gerekçesiyle "örgüt üyeliği" suçla-
masından ceza verilmesi mümkün ol-
masa bile patlayıcı maddeler için "teh-
likeli maddeleri izinsiz bulundurma
suçundan" ceza verilmesi gerekirdi.
Normal uygulama bu şekildedir. Ama

söz konusu olan IŞİD olduğunda bu
yapılmıyor, sadece kılıç bulundur-
maktan ceza veriliyor, o ceza da istinaf
mahkemesi tarafından bozuluyor. Yani
sanığa hiç ceza verilmiyor.

Gelelim çifte standart ve taraf-
sızlık meselesine. AKP'nin "terörist
değil öfkeli gençler" dediği (AKP'li
eski Başbakanlardan Ahmet Davu-
toğlu, IŞİD ile ilgili sorulan bir so-
ruya "ben IŞİD'i terör örgütü olarak
görmüyorum, onlar öfkeli gençler"
demişti) IŞİD sanığını kurtarmak
için kırk takla atan, "adaletli olmak"
için kılı kırk yaran  mahkemeler
söz konusu devrimciler olunca bu
kez ceza vermek için elinden geleni
yapıyor. Biraz daha somut konuşmak
gerekirse; DGM'lerden Özel Yetkili
Ağır Ceza Mahkemelerine, Bölge
Ağır Ceza Mahkemelerinden ihtisas
mahkemelerine kadar yıllardır gir-
diğimiz yüzlerce davada "terazisi
sanık lehine bu kadar hassas" bir
mahkeme ne gördük ne duyduk.

Örneğin aynı mahkemeler bu
kadar delil varken IŞİD sanığını be-
raat ettirirken, aylardır işi ekmeği,
onuru için direnen, tek suçu diren-
mek olan Nuriye Gülmen'e ceza
vermek için kırk takla attılar. Suç
uydurdular, olmayan suçlar, olmayan
deliller icat ettiler. En son bir itiraf-
çı-iftiracının "Nuriye Gülmen ile
birlikte patlayıcı hazırladık" şeklin-
deki iftirasına dayanarak Nuriye
hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası
verdi.

Şimdi neden "çifte standart" ol-

İKİ DAVA İKİ KARAR ve GERÇEKLER
İFTİRACI BERK ERCAN "BİRLİKTE BOMBA YAPTIK" DEDİ DİYE

NURİYE GÜLMEN'E CEZA VEREN MAHKEMELER
PATLAYICI MADDELERLE YAKALANAN IŞİD SANIĞINA BERAAT VERDİ

Faşizmin adalet terazisi der ki;
"Dostlara adil davranılır, düşmana yasa uygulanır."

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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duğu sorusunun cevabı sanırız daha

somutlanmış oldu böylece. En baştaki

soruya dönecek olursak; hukuk kimin

hukuk, yargı kimin yargısı, adalet

kimin için? Hukuk faşizmin hukuku.

Faşizmin çıkarlarına göre şekillenmiş.

Yargının da AKP'nin yargısı olduğu
ortada. Adalet ise bugün için AKP'nin
çıkarları neyi gerektiriyorsa odur. 

Sonuç olarak; faşizmin hukukunu
ve yargısını en iyi şu Latin Amerika
atasözü anlatıyor: "Dostlara adil dav-

ranılır, düşmana yasa uygulanır."

AKP'nin yargısı da dostlarına adil

davranıyor, düşman olarak gördüğü

halka ve halkın devrimci, ilerici güç-

lerine karşı yasaları tüm şiddetiyle

uyguluyor.

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---"...yasalarda yazan "düşünce özgürlüğü", "ifade

özgürlüğü", "basın özgürlüğü" sadece kağıt üstünde
veya egemenleri rahatsız etmediği sürece var. Yani as-
lında şunu diyor egemenler: "Ya benim gibi düşüne-
ceksin ya da düşünceni kendine saklayacaksın." Ken-
dinize saklamak kaydıyla her şeyi düşünebilirsiniz.
Burjuva hukukunda söz konusu olan özgürlük anlayışı
özünde budur. Mao, bu durumu şöyle ifade eder:
"Bazı kapitalist ülkelerde burjuvazinin temel çıkarlarını
tehlikeye sokmamak şartıyla komünist partilerin ku-
rulmalarına izin verilmiştir. Bu sınırı aştın mı hukuken
var olamazlar." (Teori ve Pratik)

II- Sorun: Özgürlük nedir? Burjuva hukukunda özgürlük
nerede başlar nerede biter?

DEVRİMCİ BAKIŞ: Özgürlük için yapılan klasik
tanımlar onun "başkalarının özgürlüğünün başladığı
yerde biten bir istediğini yapma hali" olduğu şeklindedir.
Yani bu tanımlara göre özgürlüğün sınırı başkalarının
özgürlüğünün başladığı yerdir. Ancak bu doğru değildir.
Engels'in tarifiyle "Özgürlük zorunlulukların bilincinde
olmaktır." Yani içinde bulunulan somut durumun ve bu
durumun yarattığı zorunlulukların, doğal sonuçların bi-
lincinde olup değişimin ancak bu koşulları değiştirmekle
mümkün olduğunun bilincinde olmaktır. Bu açıdan ba-
kıldığında burjuva hukukundaki özgürlüklerin sınırı
burjuvazinin çıkarlarıdır. Bu çıkarların gerektirdiği kadar
özgürlük söz konusudur. 

Çözüm: Gerçek özgürlük için yapılabilecek tek şey
burjuva hukukunun sınırları dışına çıkmak, özgürlüğün
koşullarını yaratmaya çalışmak, bunun önünde engel
olan burjuva egemenliğine son vermek, halkın iktidarını
kurmak için mücadele etmektir.

--- “Hukuk burjuvazinin elinde oyuncaktır. istediğinde
ortaya çıkarır istemediğinde faşizmin zoruyla bastırır.
Yine bir sosyolog olan Duguit şöyle der: "Devlet
hukuka ancak istediği için, istediği zaman ve istediği
ölçüde boyun eğiyorsa, aslında hiç boyun eğmiyordur..."
Ve haklıdır Duguit. Söz konusu ezilen, sömürülen
halk olduğunda burjuvaziden adalet beklemek hayal
görmek demektir.” 

II- Sorun: Kendi koyduğu hukuka bile uymayan bir
devletten, o devletin mahkemelerinden adalet beklemek
doğru mudur?

DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, doğru değildir, yanlıştır.
Ancak bu, “adalet mücadelesi”nin gereksiz olduğu an-
lamına gelmez. Bugün adalet mücadelesi, bu düzende
adaletin sağlanamayacağını teşhir etmek bakımından,
demokratik mücadelenin bir parçası olarak, gerekli ve
zorunludur.

Çözüm: Adaleti sağlamak, adalete ulaşmak için tek
yol, adaletsizlik üreten bu düzene karşı mücadele et-
mektir. .

---Madem "hukukun üstünlüğü", "yargı bağımsızlığı",
"hakimlerin tarafsızlığı" aldatmaca, madem "bu dü-
zenin mahkemelerinden adalet çıkmaz" o halde neden
"adalet istiyoruz" diyoruz? Evet, bu düzenden adalet
istiyoruz, ama bu düzenin adaleti sağlayamayacağını
da biliyoruz. Fakat... Fakat mesele şu; bunu biz
biliyoruz, kitleler bilmiyor.  

III- Sorun: Hukuki yollarla adalet mücadelesi verilebilir
mi? Bu mücadeleden sonuç alınabilir mi? Düzenin
mahkemelerinden adalet çıkar mı?

DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, düzenin mahkemelerinden
adalet çıkmaz. Fakat "Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi
olmamış" sözünde olduğu gibi bunu söylemek tek
başına hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü adalet sorunun
asıl muhatabı olan halka onlarca yıldır adaletin mahke-
melerde aranacağı, mahkemelerin adalet kapısı olduğu
anlatılmış, halkın çoğunluğu buna inandırılmıştır. Bu
nedenle, bu düzenin mahkemelerinden adalet çıkmaya-
cağını kitleler bizzat kendi pratikleri içinde görmelidir.
Bunun yolu da adalet mücadelesidir. Bu mücadele,
burjuva hukuk ve adaletin kitlelerin gözüne çektiği
“eşitlik” perdesinin yırtılacağı bir mücadeledir.

Çözüm: Haklar ve özgürlükler mücadelesinin bir
parçası olarak adalet isteğiyle sürdürülen mücadele
kitlelere bu düzenin mahkemelerinden adalet çıkma-
yacağını, adalet için bu düzenin değişmesi gerektiğini
göstermeli, buna hizmet etmelidir.  

Yürüyüş

24 Aralık
2017

Sayı: 46

BİZ HALKIZ, BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ!28



24 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 46

Bu sayıda incele-
yeceğimiz örgütlenme
Safa ve Hıllan-ül
Vefa’dır. Türkçesi
“Arınmışlık Kardeşleri
ve Vefa Dostları” de-
mektir (*).

Yaklaşık 150 yıl
devlet kurup ütopya-
larını hayata geçirmiş,
özellikle şeriata Ab-
basi halifeleri ve İsla-
mın en yobaz, en tu-
tucu alimlerine karşı

mücadele vermiş Karmatilerin dünya
görüşlerini de öğrenmiş oluyoruz. Üs-
telik, İsmaili-Karmati eksenli felsefeyi
çürütemeyen, fikirsel alanda onlarla
başedemeyen Abbasiler; başta Kar-
matiler olmak üzere tüm Batıni hare-
ketleri kılıçtan geçirdiler, sayıları mil-
yonlara varan mensuplarını katlettiler. 

***

Ezop’un Tarihi Bin Yıllık
Bu yaşananlar yaklaşık 1000 (bin)

sene önce cereyan ediyor. 

Doğaldır ki bu aşırı baskı koşulla-
rına karşı önlem almaları zorunluydu. 

Gizlilik koşullarında örgütlenmek,
düşüncelerini gizlice yaymak duru-
mundaydılar. 

Kullandıkları yöntemlerden bir ta-
nesi, kendi aralarında özel bir dil kul-
lanmalarıydı. Bugün bizim “ezop dili”
dediğimiz dili o zamandan çok yaygın
olarak kullanıyorlardı.

Yazılarında bol bol hayvan öyküleri
vardı.

Abbasi halifeleri vahşi hayvanlara,
hilafet kavgaları tilkiler kümesindeki
olaylara benzetiliyordu. 

Abbasi devrinin ve şeriat alimlerinin
gazabından kurtulmak için yaratılmış
bir üsluptur bu.

Bazı hayvanlar zalim halifeyi, ba-
zıları muhalif önderleri ve bazıları da
halkı temsil eder niteliktedir. Risale-
ler'deki cümleler, adeta birer gizli me-
sajdır; şifreler sunar ki, düşmanın eline
geçtiğinde, erbabından başkası anla-
yamasın.

***

Ebubekir, Ömer ve Osman tara-
fından oynanan oyunlar ve güdülen
politikalar, hayvan masalları biçiminde
anlatılmaktadır, Ali'nin dışındaki ve
ona düşman ilk Müslüman  önderler,
"tilkiler kümesi, kurtlar, kargalar sü-
rüsü" olarak tanımlanıp, hilafet meselesi
hikaye edilmektedir. Bu arada, Abbasi
halifeleri de zalim ve vahşi hayvanlara
benzetilerek, halkın onlara karşıt duy-
guIarı bilenmektedir.

***

Kitle Çalışması ve Gençler
Kullandıkları örgütlenme yöntem-

leri öylesine evrenseldir ki, bugün bile
geçerlidir. 

Yaş gruplarına göre örgütlenirler
örneğin. 

a) 15-30 yaş arasındaki gençler; 

b) 30-40 yaş grubundan kimseler.  

c) 40-50 yaş grubuna girenler.  

d) 50 yaşın üzerinde olanlar. 

Yukarıdaki derecelendirmenin ge-
rekçelerini de şöyle açıklıyorlar: “Genç-
ler, karalanmamış beyaz kâğıt gibidir.
Beyinleri körpedir. Doğru veya yanlış
yazılan her şey akıllarında kalır ve
bir daha kolay kolay silinmez. Dola-
yısıyla, onlara verilecek bilim, inanç
ve alışkanlıkların unutulması zordur.

LLegal İllegal
Yasal Yasadışı
Silahlı Silahsız
Kavgamız Sürer

Her şart altında örgütlenmenin ve mücadelenin

BİR YOLU VAR
İhvan-ı Safa Örneği

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!

Bu sayıda yeni bir köşeye başlı-
yoruz. Bu köşede dünya halklarının
yüzlerce yıllık mücadele deneyle-
rinden özellikle bugüne ışık tutacak
olan deneyimleri paylaşacağız. Giz-
lilik koşullarında mücadele, kitle
çalışması, kuryeler ve haberleşme... 

Engellere rağmen kitlelere ulaş-
manın sayısız yolunu aktarmaya
çalışacağız burada.

Görülecektir ki, "aklın yolu bir-
dir". Sınıflar mücadelesinin ihti-
yaçları birdir. Örgütlenme ve gizli
çalışma ihtiyacı olan her yerde,
benzer yöntemler ve yaklaşımlar
ortaya çıkmıştır. 

Bize ne kadar çok benzediklerini
göreceğiz. 

Çünkü sınıflar mücadelesinin
özü, esası bin yıllardır aynı. 

Sömürenler, sömürülenlerin ör-
gütlenmesini, düşüncelerini yay-
masını engellemek için her yola
başvururken, ezilenler de, tüm ya-
ratıcılıklarını, hünerlerini, halk
olarak güçlerini, avantajlarını kul-
lanarak, bu engelleri aşıyorlar. Bu
yöntemler, halkların zenginliğidir. 
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Bu yüzden Tanrı, sadece gençler kü-
mesinden peygamber göndermiş;
gençlerden başka kimseye bilgelik
vermemiştir."

***

Herkes Birini
Dönüştürebilir

Değişime olan inançları çok çar-
pıcıdır. İnsandaki değişime ve dö-
nüşüme inanırlar. 

Propagandaya büyük önem ve-
rirler. “İnsanın doğası değişime uy-
gundur; herkes, bir başkasını ıslah
edip dönüştürebilir” derler.

Ve diyorlar ki: 

"Kişilerle tek tek ilgilen. Bir dost
meclisinde bile olsan, bireysel ilişki
kurmaya bak. Yalnız başınıza kaldığı-
nızda ve ilgilendiğiniz kişi eşref saatinde
olduğunda, imamın mahsus selamlarını
ilet ve bir kardeş nasihatı vererek ayrıl.
Bizim samimi kardeşlik projemiz hak-
kında ona bilgi ver. "Yaklaştığın dostları
denemeden geçir."

***

Kendi Aileni 
Dönüştürmekle Başla!

1000 sene önce faaliyet yürüten
Karmatilerin aile konusundaki yak-
laşımı, bizim ailelerimizi kazanma
yaklaşımımıza hayret verici düzeyde
benziyor: "Her propagandacı, kendi
ailesine propaganda yapıp değiştir-
mekle işe başlayıp, onu devrimci
kılmalı." Propagandacı hem “akıllı,
zeki ve bilinçli”, hem “sokulgan ve
girişken” olmalıdır.

***

Yemekteki Tuz Gibi 
Halkla Kaynaş

Propaganda Karmatiler için özel
bir önem taşıdığı belli. Propagandaya
ilişkin en çarpıcı sözlerinden biri şu:
“Yemekteki tuz gibi halkla kaynaş”.
Tamamı şöyle: "Her tabaka, sınıf ve
kesimden insanlarla temas kur. Sabırlı
ol. İnsanlara sevgi ve tatlılıkla yaklaş.
Onlarla yemekteki tuz gibi kaynaş.
Akıllı bir lokman hekim gibi davran;
hastaları iyileştir."

"Propaganda dilini, sık sık geçmiş
zaman hikayeleri, bilginlerin sözleri,
şairlerin deyişleri ve mısraları, filo-

zofların çıkarsamalarıyla süsleme
yoluna git. Çeşitli sorularla ortalığı
kızıştırıp, insanların farklı düşünme-
lerini sağla."

***

Herkesi Örgütle
Ama Esas Olan
En Yoksullar

"Her sınıfa ve kesime hitap et;
ama ille de yoksulları, ayak takımını,
eşkıyaları, evsiz barksızları, egemen-
ler tarafından elinden malı mülkü
alınmış kimseleri yanına çekmeye
bak. Bunu yapabilmek için, hakir
bir kulübeye bir çul atıp, orada bek-
lemen yeter. Çünkü böylece bu kulübe,
onların uğrak yeri ve senin örgüt-
lenme merkezin haline gelir."

***

Alıntılarda da anlaşılacağı gibi, sı-
nıflar savaşının sürdüğü tarihin her
döneminde egemenlerle-ezilenlerin
ilişkileri benzerdir. Egemenlerin halklara
uyguladıkları baskı, zulüm politikalarına
karşı halklarda kendi örgütlenmelerini
uygun koşullarını yaratarak sürdür-
müşlerdir. Bin yıl önceki Karmatilerde
de böyledir, bugün faşizm koşullarında
da benzerdir. Benzerdir diyoruz çünkü
sınıflar mücadelesinden bahsediyoruz.
Yüzyıllar binyıllarda geçse de ezenler
sınıflarının çıkarı gereği  ezilenlere
karşı bir zulüm politikası sürdürürler.
Ezilenler de bunlara karşı mücadele-
lerini sürdürürler. Olay hiç de karmaşık
değildir.

(*)Yukarıdaki yazıda Faik Bulut'un
İslam Komüncüleri kitabından ya-
rarlanılmıştır. 

Bir enjektörle
bir hastane kurulur
FMLN‟nin kontrolü altında bu-
lunan bölgeler çoğunlukla kırsal
ve dağlık bölgeler olsa da,
FMLN‟nin bu bölgeleri kontrol
etme yeteneği önemli ölçüde kent-
teki taraftar ağına dayanmaktaydı. 
“İnsanlar” şehirlerde de yaşıyor-
lardı ve FMLN‟nin temel gereksi-
nimlerini sağlamaya devam ettiler.
Charles Clements Guzapa‟da şöyle
bir gözlemde bulunmuştu: “Leva-
zımlarının büyük bir çoğunluğu
direnişçilere sınır dışından değil;
San Vicente‟den, San Miguel‟den,
San Salvador‟dan ve diğer şehir-
lerden geliyordu. Direnişçiler, dava
uğruna hayatlarını tehlikeye atan
kişilerin meydana getirdiği etkileyici
bir gizli taraftar ağına bel bağla-
mıştı.” FMLN Genel Komutanlı-
ğının bir üyesi olan Roberto Roca
şöyle söylemişti: “Şehirlerde bizi
destekleyen muazzam bir halk ağı
olmasaydı, savaş cephelerinde has-
taneler kurmamız mümkün olmazdı.
Bu insanların satın aldığı bir ampul
penisilin ve az miktarda steril su,
iki ya da üç hafta içerisinde bir
sahra hastanesinin içini doldur-
mamızı sağlıyordu” (Kadınlar ve
Gerilla Hareketleri,  s. 138)
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Kasım ayı başından itibaren BİM,
A101 ve Migros marketlerde ucuz etler
satılmaya başlandı. Diğer marketlerde
ve kasaplarda dana etin kilosu 40-50
liraya satılırken; bu tarihten itibaren
kıymanın kilosu 29 lira, kuşbaşının
kilosu ise 31 liradan satılmaya başlandı.
Fakat satılacak ucuz et miktarı, 6 bin
tonla sınırlandı.

Bu sürecin en başından itibaren
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba, birbiriyle çe-
lişkili açıklamalar yaptı. Ucuz et satı-
şının başlarken "Fakirleri etle buluş-
turuyoruz", "Artık fakir fukaramız da
et yiyecek", "Nasıl ucuz et yenir bütün
Türkiye'ye göstereceğim" derken, iler-
leyen günlerde "Bir kere ben bunun
adına ‘ucuz et’ demiyorum, ‘fiyatı
ucuzlatılmış et’ diyorum. Ucuz et de-
yince değersizleştiriyoruz. Allah ko-
rusun; ucuz dediğiniz şey hastalıklı
olur anlarım. Ya da dana eti olmaz, o
yüzden ucuzdur. O zaman endişelen-
meyi anlarım." dedi. Ucuz etin mar-
ketlerde toplam 6 bin tonla sınırlı ol-
masına ilişkin de; "Bütün marketlere
verirsem o zaman yerli üreticiyi mah-
vederim. 6 bin ton et veriyorum. Elimde
15 bin ton olsa vermem." dedi.

Ülkemizde yaklaşık 50 milyon insan
yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Devletin halka "bahşettiği" et miktarı
ise, kişi başı 120 gram. Ayrıca etin ne
eti olduğu da, ne kadar sağlıklı olduğu
da belli değil. Kaldı ki kilosu yaklaşık
30 lira olan et de zaten halkımız için
çok pahalı.

Hayvancılık Ülkesiyken
Hayvan İthal Etmek...

Etin son yıllarda bu kadar pahalı ol-
masının temel sebebi, AKP'nin ülkemiz-
deki tarım ve hayvancılık politikası. Tür-
kiye, yıllardır kendi büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlarımızı yetiştirmek yerine ithal
ediyoruz. Sığır ithalatında Avrupa'da bi-
rinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci
sırada. Buna rağmen AKP, hayvan itha-
latında hız kesmiyor. Bu yıl 1 milyon

hayvan (500 bin büyükbaş, 500 bin kü-
çükbaş) ithal edildi. Yakın zamanda Sır-
bistan'dan 5 bin ton et ithal edildi. Ro-
manya'dan Ukrayna'ya, Hırvatistan'dan
Rusya'ya, Şili'den Uruguay'a, Tibet'ten
Singapur'a, dünyanın dört bir yanından
et ithal ediyor ülkemiz. Öyle ki; et ithal
ettiğimiz Singapur'da toplam 200 adet
sığır yetiştiriliyor, ve tarımsal üretim
yok...

Dünyanın en pahalı kırmızı etini
tüketiyoruz. AKP, et ithal ederek fi-
yatları düşüreceğini iddia ediyor. Ama
son üç yılda 2.5 milyar dolarlık et ithal
edilirken et fiyatları düşmedi. Düşme-
diği gibi, ülkemizdeki hayvancılık
bitme noktasına geldi.

1980 yılında Türkiye'nin nüfusu 45
milyon iken, 48 milyondan fazla koyun
vardı. Bugün Türkiye'nin nüfusu 80
milyon, fakat ülkedeki koyun sayısı
37 yılda 18 milyon azalarak 30 milyona
geriledi.

1991'de ülkemizde 6 milyon 685
bin yerli ırk büyükbaş hayvan varken,
1 milyon 250 bin kültür sığırı (ithal sı-
ğır) vardı. 2015'te ise TÜİK verilerine
göre bu rakamlar ters düz oldu. Yerli
ırk büyükbaş hayvan sayısı 1 milyon
875 bine geriledi, ithal sığırların sayısı
6 milyon 385 bine çıktı. 

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez
Birliği Başkanı Bülent Tunç'un açıkla-
malarına göre Türkiye'de 1 milyon 150
bin ton kırmızı et üretimi yapılıyor. Fakat
et ve hayvan ithalatı nedeniyle üreticiler
panik halinde hayvanlarını satıyor. Tür-
kiye, samanı bile Angola'dan, Bulgaris-
tan'dan ithal ediyor. Geçen sene 20 kuruş
iken, bu sene 50 kuruşa çıktı.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından
ithal ettiğimiz hayvanlar, emperyalist
gıda tekellerinin GDO'lu yemlerle bes-
ledikleri hayvanlar. Yani ithal ettiğimiz
şey sadece hayvan ve kırmızı et değil.
Aynı zamanda GDO'lu yem ile zehir-
lenmiş, kanserojen etleri ithal ediyoruz.

Türkiye'deki Hayvancılık
Politikaları, Yeni Sömürge

Bir Ülke Olmamızın
Sonucudur

Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği yapılmamasının
önünde hiçbir teknik engel yok. Ama
buna rağmen en ilgisiz ülkelerden, sağ-
lıksız kırmızı et ve GDO ile yemlenen
hayvan ithal ediyoruz. Halkın tütününe,
buğdayına, toprağına, suyuna göz diken
emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, ül-
kemizde hayvancılığın da bitme ve dışa
bağımlı hale gelmesinin en büyük nede-
nidir. Sığır yetiştirebiliyorken 500 bin
tane sığır ithal etmenin, koyun yetiştire-
biliyorken 500 bin tane küçükbaş hayvan
ithal etmenin, samanı bile ithal ediyor
oluşumuzun, bu ithalatlar nedeniyle 2.5
milyar dolar harcamamızın başka bir
açıklaması yoktur.

Bunun sonucu olarak, ülkemizdeki
et fiyatları yıllardır çok yüksektir. Yıl-
lardır yoksul halkın evine kırmızı et
ayda belki 1-2 kez, belki de hiç gire-
memektedir. En son ucuz et diye sat-
tıkları, hem ucuz olmayan, hem çok
az miktarda satılan, hem de ne eti ol-
duğunu bilmediğimiz etlere halkı mah-
kum etmek istemektedir AKP. Bunu
da aymazca "Fakirleri etle buluşturu-
yoruz" diyerek açıklamaktadır.

Sonuç olarak; faşist AKP'nin bakanı
Fakıbaba'nın dedikleri tamamen yalan
ve demagojiden ibarettir. Halkımız bundan
önce de et yiyemiyordu, hala yiyemiyor.
Fakıbaba ve şürekasının ne yiyip içtiklerini
ise şair Enver Gökçe'den okuyalım: "Ah
len ah / Onlar yoksul eti yerler / Ve iç-
tikleri kandır."

AKP'NİN "UCUZ ET" YALANLARI
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Halk düşmanı katiller Gençlik
Federasyonu’nu 11 Aralık günü Ok-
meydanı’nda bulunan Gençlik Fe-
derasyonu binasını ateşe verdi. Katil
AKP’nin katil polisleri Gençlik Fe-
derasyonunu defalarca bastı, son bir
yılda neredeyse her ay bir baskın
gördü Gençlik Federasyonu binası.
Her seferinde katiller tarafından talan
edildi, duvarlarına tehdit mesajları
yazıldı, içindeki eşyaları paramparça
edildi. En son kapısı bacası sökülüp
götürüldü yetmedi katillerce işgal
edildi. Ancak Dev-Genç’lilerden her
saldırı sonrası aynı cevabı aldı katiller;
DEV-GENÇ'İ BİTİREMEZSİNİZ! 

Dev-Genç’lilerin mücadelesi ka-
rarlılık savaşıdır. Dev-Genç’liler düş-
manın her saldırısına bir direniş ve
örgütlenme kararlılığı ile cevap ve-
rerek düşmanının moral üstünlük
sağlamaya dönük her saldırısını boz-
guna uğratmışlardır. Bugün bunca
saldırıya uğruyor oluşumuz doğru
yolda oluşumuzun ispatıdır.

Katil oligarşi Cephelileri, Dev-
Genç’lileri yakıp yok etmeye çalışı-
yor; çünkü Türkiye halklarının üze-
rinde her türlü kirli politikasının ha-
yata geçirme arzunun önündeki en
büyük engel biz Cephelileriz. Onlarca
silahları var, her gün kapımızın önün-
de TOMA’sı, Akrep’i nöbet tutuyor.
Her ay binamız basılıyor sürekli iş-
kence ve tutuklamalara maruz kalı-
yoruz. Ancak düşman istediğini ala-
mıyor. Onca para, onca imkan, onca
olanak Dev-Genç’lilerin iradesi ka-
rarlılığı karşısında boşa çıkıyor.

Amerikalılar Vietnam’a 7 milyon
ton bomba, ikinci dünya savaşında
yaptıkları bombardımandan 3 buçuk
kat daha fazla bomba atmalarına rağ-

men Ho Chi Minh ve
adamları pes etmedi.
Ho Chi Minh bir ko-
nuşmasında, “sizden
öldürdüğümüz her bir
kişiye karşılık bizden
10 kişiyi öldürebilir-
siniz ama bu şartlarda
bile kaybeden siz, ka-
zanan biz olacağız”
demiştir. 

Dev-Genç’li ler
halkın evlatlarıdır.
Katliamlardan, alev-
lerin arasından,  işgal
ve istilalardan defa-
larca ama defalarca
doğan Anadolu halkı-
nın evlatlarıdır. Evet
biz kazanacağız. Yakıp yıksalar da,
katletseler de, tutsak etseler de biz
kazanacağız. Çünkü biz halkız mil-
yonlarız. Biz haklı olan milyonlar,
emeğimizi çalan bir avuç asalağa
karşı mücadele edenleriz. 

Bu savaş iki iradenin savaşı. İki
irade çarpışıyor bu meydanda. Bir
tarafta namuslu, onurlu, dürüst emekçi
insanların safı diğer taraf ise asalak-
ların, kan emicilerin, sırtların tarafı.
Düşmanın iradesi gücü fiziki gücüne
dayanır. Gücünü tankından topundan
kafasını içeriden uzatamadığı teneke
yığınlarından alır. Oysa bu savaş hal-
kın savaşıdır. İnsanın savaşıdır. Sa-
vaşta önemli olan insandır. Silahları
kullanan insanlardır. İnanan, meşru-
luğuna güvenen, halk ve vatan sev-
gisine sahip insanların neler yaptığını
yüce insanlık tarihi bize gösterdi. 22
milyon kez ölerek gösterdi faşizmin
gücünün kof olduğunu. Düşmanın
gücü koftur, çıkardığı gürültü, yaydığı

yaygara hep korkusunun büyüklü-
ğündendir. 

“Silahlarımızı yerden kaldırmaya
başka bir el uzanacaksa, daha baş-
kaları mitralyöz sesleriyle yeni savaş
ve zafer haykırışları arasında ölüle-
rimize ağıt yakacaksa, ölüm nereden
gelirse gelsin, hoş geldi safa geldi.”
demiştir CHE. Cepheliler bugün em-
peryalizme ve faşizme karşı tek ba-
şımıza tek kişi kalana kadar savaşma
kararlılığı ile savaşıyoruz. İlkeleri-
mizden ve ideolojimizden taviz ver-
meden, geleneklerimize halkımıza
uygun olarak veriyoruz bu savaşı.
Biliyoruz ki ardımızdan 48 yıldır ol-
duğu gibi bugün de gelenler olacak.
Biliyoruz ki Kızılderelerden doğan
umut hiç batmayacak. Tek bir kişi
bile kalsak doğruyu savunma adına
biz mevziimizden ölümü göze alarak
sadece elimizdeki imkanlara değil
halka güvenerek mücadele ediyoruz.
Halk ve vatan sevgisiyle mücadele

Kızıldere'den Bu Yana Savaşmak ve Savaştırmaktan Asla Vazgeçmeyişimiz
Düşmanın En Büyük Korkusudur

ATEŞLER, YIKIMLAR VE KATLİAMLARLA DOLU YOLLARDAN GELEREK
SÜRDÜRDÜK İNANCIMIZI

BUGÜNDEN YARINA DA DÜŞMANI KORKUTMAYA SAVAŞMAYA
VE SAVAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik
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ediyoruz. Ancak düşmanın elindeki
silahtan başka güveneceği hiçbir şeyi
yoktur. Halktan korkar, sonunun ge-
leceğinden korkar, kendi askerinden
polisinden korkar, her şeyden korkar.
Demirin, tenekenin zorbalığının ar-
kasına sığınır, korktukça saldırır,
korktukça korkutmaya çalışır. Ancak
bizim savaşımızda burada başlar. 

Dev-Genç’liler halkın direnen ya-
nıdır, onurlu evlatlarıdır. Dev-Genç
Anadolu’dur. Anadolu tarihi faşizmin
onlarca katliamına şahittir.

Bu savaş halkın savaşıdır. İki sınıf
var biri burjuvazi biri proletarya.
Yani halk ve halk düşmanı bir avuç
sömürgen. Dev-Genç haklılığı ile
milyonları faşizme karşı örgütleyip
savaştıracak olan öncü güçtür. Bugün
bir karargahından sesleniyor Türkiye
haklarına Dev-Genç’liler. Tüm dün-
yaya “bir kişi de kalsak yoldaşlar
direnin, halkımız direnin, düşman
bizimle başedemez biz milyonlarız”
diyorlar. Kızıldere’de halkına güve-
nerek haklılığına inanarak fiziki
olarak yok olmayı göze alan Mahir’in
fedasıyla sesleniyor Dev-Genç’liler
dünya halklarına. Çiftehavuzlar’dan
bir pencereden dünyayı sarsan Sabolar
gibi sesleniyor Dev-Genç’liler "Asıl

siz teslim olun!" diyerek faşizme.
Ve "bayrağımız ülkenin dört bir ya-
nında dalgalanacak" diyerek devrim
inancını haykırıyor tüm ezilenlerin
haklılığı adına. Vietnam'da Vietnam
halkı 1,5 milyon yurttaşını ve zehir-
lenme sonucu topraklarının 3'te birini
kaybetmesine rağmen emperyalistlere
karşı verdikleri savaştan galip çıktı.
Amerikalılar ise bölgede 58 bin ölü
bırakarak, tüm o üstün teknolojik
aletlerini üstün silahlarını alarak tasını
tarağını toplayıp inlerine geri dön-
düler. Kazanan inançlı yürekleri,
yoksul zayıf bedenleri, keskin zekaları
ve halk sevgisiyle Vietnam halkı
oldu.

Köleliğin dayatıldığı bir halkın
savaşması kaçınılmazdır. Haksızlığa
karşı olan herkesi savaştıracağız.
Katil oligarşi ellerindeki düzeni sö-
mürü sistemlerini kaybetmemek için
halka karşı canhıraş bir saldırı içeri-
sinde. 

Faşizmin halka ve devrimcilere
azgınca saldırdığı bu süreçte örgüt-
lenme savaşma savaştırma kararlılığı
büyük bedeller istiyor. Katliamlar,
işkenceler, infazlar, düşmanın her
türlü saldırısı haklılığımızla, cüreti-
mizle püskürtüleceğiz. Hak ve hu-

kukun olmadığı her yerde savaşmak
zorunluluktur. Bu zorunlulukta sa-
vaşmanın da savaştırmanın da esas
olarak ideoloji olduğu gerçeği kar-
şımızdadır. Savaşın gücü ideoloji-
mizde, iktidar hedefimizdedir. Dev-
Gençliler, Cepheliler kendilerini bu
gerçeğe göre donatmalı güçlendir-
melidir. Bu gerçekliğe göre örgüt-
lenmeli kadrolaşmalıyız. Savaşmalı,
savaştırmalıyız. Mahallerimizde bizim
olduğumuz yerde halkın olduğu yerde
düşmana işgalci olduğunu katil ol-
duğunu göstermeliyiz. Savaşın ka-
derini kadrolar komutanlar belirler.
Kadrolaşmalıyız, komutanlar, savaş-
çılar yetiştirmeliyiz. 

Biz halkız,  ne 19 Aralıklarda ne
Sivas’ta ne de Kızılderelerde yakılıp
yok edilmeyen! Biz hep bu toprak-
larda olmaya devam edeceğiz. Ve
faşizmi yeneceğiz. Biz kendimize
yeni bir ülke kuracağız. Düşmanın
izinizi bile bırakmayacağız bu top-
raklarda. Her şeyi yeni baştan emekçi
onurlu ellerimizle kuracağız. Eşit
adil özgür bir vatanda tam bağımsız,
sosyalist bir ülke yaratacağız. Biz
Kazanacağız. Dev-Gençliler Kaza-
nacak. Cepheliler Kazanacak. 

Gençlik Hayatın Her Alanında, Saldırılara,
Yakılmalara Rağmen Mücadeleyi
Sürdürüyor

Ankara Dev-Genç 18 Aralık’ta genel gündem ve kam-
panya ile ilgili çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda ilk
olarak Tuzluçayır’da halkın matbaası olan duvarlara “Sü-
leyman Soysuz Hedefimizsin! Sabrımızı Sınamayın, Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz!” Dev-Genç” imzalı sloganlar
işlendi. Ve mahallenin birçok yerine Nuriye ve Semih’in
direnişi ve işe geri iade taleplerinin yazılı olduğu pullardan
asıldı. Çalışmada 250 adet pullama yapıldı.

Bekleyin Halk Düşmanları
Dünyayı Başınıza Yıkacağız!

Ankara Cephe/Dev-Genç Milisleri, 18 Aralık’ta Misket

Mahallesi’nde 19-22 Aralık Katliamı yıldönümünde, üze-
rinde “19-22 Aralık Katliamı’nın Bedelini Ağır Ödeteceğiz!
DHKC/Dev-Genç” imzalı bomba süsü verilmiş pankart
asıldı. Pankartın asılmasının ardından Cephe/Dev-Genç
Milisleri kontrollü bir şekilde alandan çekildi. Ve kısa
bir açıklama yaparak, “Halk Düşmanları Bekleyin Bizleri
Dünyayı Başınıza Yıkacağız!” sözlerine yer verdi.

Ülkemizde Gençlik
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BİR HALK DÜŞMANI, 
BİR HAİN PAPAZ GAPON...
İHANETİNİN BEDELİNİ
ÖDEDİ

Rusya'da 1905 Devrimi günlerine
doğru gidildiğinde St.Petersburg'daki
işçiler arasında Papaz Gapon önemli
bir rol oynadı. Papaz Gapon bir ha-
pishane rahibi iken, Çar'ın gizli polis
örgütü  "Okhrana" başkanı Zubatov'un
işçiler arasında Papaz Gapon'un des-
teğiyle kurdurduğu işçi sendikasında
Gapon ajan olarak çalışmaya başladı. 

St.Petersburg'daki işçilerin arasında
yaşayan Papaz Gapon iyi bir konuşmacı
ve örgütçüydü. Örgütlediği işçi top-
lantılarında ajitatif konuşmalar yaparak,
işçilerin rahatlıkla anlattığı sorunlarına
çareler arıyordu. Öyleki,  bu toplantılarda
işçilerin işgünü süresi, çalışma koşulları,
ücretleri ve diğer her tür sorunlarının
tartışılıp çözüm aranmasına Papaz Ga-
pon önayak oluyordu. Bundan dolayı
da işçiler tarafından güvenilen,  sevilen,
sayılan biri haline gelmişti Gapon.
St.Petersburg işçileri, şubelerini çok
ciddiye alıyor ve Papaz Gapon'a büyük
güven ve saygı duyuyorlardı. Gapon
ise işçilere çektikleri acılar karşısında
sakin olmalarını, yasal sınırlar içinde,
polisin istediği şekilde, politikaya dahil
olmadan, hükümete güvenip, Çar'dan

yaşam koşullarının düzeltilmesini is-
temelerini istiyordu.Bu konuda işçileri
ikna ediyordu. Bir yandan da işçi ha-
reketleri giderek hızlanıyor ve Gapon'un
uygulamak istediği siyasetin etkisini
azaltıyordu. Papaz Gapon oynadığı bu
ikili oyunda işçilerin yanında yer alması
gerektiğini yoksa kaybedeceğini tahmin
ediyordu. Gapon işçi yığınlarının ha-
reketini biçimlendirip, yönlendirmeye
çalışmaya devam ediyordu. 

Kasım 1904'te Petersburg'daki Pu-
tilov fabrikasında, aralarında Gapon'un
takipçi ve arkadaşlarının da olduğu,
işçiler, yöneticileriyle ücretleri ve ça-
lışma koşullarıyla ilgili olarak görüş-
mek istediler. İstekleri kabul edilme-
yince, greve gitmeye karar verdiler.
Hükümet Gapon'a güveniyor ve mü-
dahale etmiyordu. 1904 St.Petersburg
grevi daha sonra şehirdeki diğer bütün
şubelerdeki işçilerin de katılımıyla
Rus tarihinin en büyük grevi gerçek-
leşmiş oldu. 

Sadece grevle yetinmek istemeyen
Papaz Gapon rolünü iyi oynayarak
işçilerle birlikte Çar'a dilekçe vermeyi
uygun buldu ve bu konuda işçileri
ikna etmeye çalıştı. Bunun için işçilerle
birlikte toplantılar yaptılar. Bu top-
lantılarda Çar'a vereceklerin dilekçenin
içeriğini tartışıp sonuçlandırdılar. 

Buna göre "Çar Hazretleri" başlı-
ğını taşıyan dilekçe "Biz St. Peters-
burg'un işçileri, karılarımız, çocukla-
rımız ve ailelerimiz, yoksulluk içindeki
insanlar, sana geliyoruz. Oh Çar senden
adalet ve koruma istemek için..." diye
başlayan dilekçede,çeşitli sorunlarını
yazıp buna Çarın çözüm bulmasını
rica istiyorlardı. Bu toplantılara Bolş-
eviklerde katılarak düşüncelerini be-
lirttiler. Bolşevikler işçilerin Çar'ın
sarayına yürümemeleri gerektiğini,orda
hiçde bekledikleri gibi karşılanma-
yacaklarını anlatmaya çalışsalarda iş-
çileri ikna edemediler. Çünkü işçilerin
çoğu hala Çar'ın kendi sorunlarını çö-
zeceğine, onlara "babalık" yapacağına
inanıyorlardı. Böylece işçiler sevdik-
leri,saygı duydukları Papaz Gapon
tarafından ikna edilmiş oldular. Papaz

Gapon bu durumu önceden Çar'a bir
mektup yazarak bildirdi. 

KANLI PAZAR KATLİAMI
VE HAİN PAPAZ GAPON'UN
SONU

9 Ocak 1905 günü(yeni takvim
göre 22 Ocak) işçi, köylü, genç, çocuk
her kesimden topladığı 100(yüz) bin-
den fazla insan ellerinde Rus Çar'ının
resimleri ve  "Çar Hazretleri" diye
başlayan sorunlarını yazdıkları dilek-
çeleriyle yürüyüşe başladılar. 

Amaçları Rus Çar'ının bulunduğu
Kışlık Saray'a kadar yürüyüp talep-
lerini içeren dilekçeyi Çar'a sunacaklar
ve yaşam koşullarının düzeltilmesini
isteyeceklerdi. Çar'ın oturduğu Kışlık
Saray'ına kadar yürüyen kalabalık
kitle, Çar askerlerinin kendilerine
doğrulttukları silahlarıyla karşılaştılar.
Askerler işçilerin üzerine ateş açmak
için Çar'dan emir almışlardı. Kalaba-
lığın Kışlık Saray'a gelmesiyle askerler
ateş açmaya başladılar. Açılan ateşle
1000(bin)'in üzerindeki insan katle-
dildi. Binlerce kişi de yaralandı. Bu
katliam ile kitle silah zoruyla dağıtılmış
oldu. Bu katliam tarihte "Kanlı Pazar"
olarak geçti. Katliamdan sonra Papaz
Gapon Finlandiya'ya kaçtı. 

Gapon, Finlandiya'da bulunan sos-
yalistlerle ilişki kurmaya başladıysa da
bir süre sonra Çar'ın gizli polisi tara-
fından Rusya'ya çağrıldı. Tekrar işçiler
ve sosyalistler arasında ajanlık yapmayı
sürdürdü. Bu arada Papaz Gapon'un
ajan olduğunu sosyalistler tespit etmiş
oldular. Gapon, Sosyalist Devrimciler
Partisi'nden bir kişiyi para karşılığı
polis ajanı yapmaya çalıştı. Bunun üze-
rine işçilerin Papaz Gapon'un ajan ol-
duğuna ikna edilmesi için polisle ya-
pılacak görüşmeyi gizlice izlemeleri
sağlandı. İşçiler, Papaz Gapon'un polis
ajanı olduğunu  kesin olarak tespit
etmiş oldular. Bunun üzerine işçiler
Papaz Gapon'u öldüresiye dövdüler.
Bununla yetinmeyen işçiler Papaz Ga-
pon'un tüm yalvarıp yakarmalarına al-
dırmadan onu asarak idam ettiler. 

(...)
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

Yürüyüş
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Gecekondu halkının elindeki ar-
salara el koymak için, yıllarca polis
zoruyla uğraştılar, Polis korumasında
kepçelerle, dozerlerle saldırdılar. Ol-
madı. Mahallelerimizi ele geçireme-
diler. 

Şimdi ikna büroları kurarak aynı
sonucu elde etmeye çalışacaklar. 

Geçen hafta bu sayfada ikna oda-
larının ne olduğunu yazdık. Öz olarak
dedik ki: “İkna Odaları”, Yalan,
Tehdit ve Şantaj Odalarıdır.

Bazı ayrıntılar da netleşti bu haf-
ta: İkna bürolarında 3 memur ve bir
psikolog yer alıyor. 

Kepçeyle yapamadıklarını psiko-
logla mı yapacaklar?

Cunta yıllarında Özel Tip Hapis-
haneler açıldığında her hapishaneye
iki tane de psikolog kadrosu konul-
muştu. Bir doktor kadrosu vereme-

dikleri hapishanelere iki psikolog
birden veriyorlardı. Psikologlar, iş-
kenceci idarenin ortağıydı. Onlar da
tutsakları kendi üsluplarıyla tehdit
ediyor, yaptırımları kabul ettirmeye,
örgütlerinden ayrılıp bağımsız olmaya
yönlendiriyorlardı. 

İkna odalarındaki psikologların
da hapishanelerdeki psikologlardan
farkı olmayacak. İnşaat şirketlerinin,
polis şeflerinin, belediyelerin ken-
dilerine vereceği akıl ve taktiklerle
HALKI ALDATMAYA, GÖZÜNÜ
KORKUTMAYA ÇALIŞACAKLAR
Bunun için de psikolojinin yöntem-

lerini kullanacaklar. Kısacası, okulda
öğrendiklerini, mesleki yeteneklerini,
halka karşı silah haline getirecekler. 

Vaatler, Maketler, Yalanlar,
Gasp ve İşgal Gerçeğini 
Değiştirmez

“Kentsel dönüşüm” adını verdik-
leri politika, yıkım, yağma ve talan
politikasıdır. 

Bu yüzden, evleri, arazileri ele
geçirme aşamasında, bol keseden
vaatlerde bulunabilirler. Nasıl olsa
vermeyecekler. 

DEVLETTE OYUN ÇOKSA
BİZİM DE 

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ VAR

Kepçeyle, Dozerlerle
Polis Zoruyla Yapamadığınızı

İkna Odalarınızla, Psikologlarınızla da
Yapamayacaksınız!
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İNŞAAT SOYGUNU
2017 yılı rakamları: İnşaat
sektöründe büyüme yüzde 18.7,
tarımda yüzde 2.8.
Ülkemiz, emperyalist tekellerle
tarımda her şeyin ithal edildiği
bir ülke haline geliyor. 
İthalatı kim yapıyor;
AKP’lilerin şirketleri. 
İnşaat sektörü, TOKİ, Kanal
İstanbul ve benzeri projelerle en
büyük yağma ve talanın
sürdüğü yer.   

TOKİ YAĞMASI
Sayıştay'ın denetim raporuna göre;
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey
Ankara Kent Girişi Projesi'nden kalan
889 milyon lira borcunu ödemedi. Belediye
ile TOKİ ortaklığı olan TOBAŞ, altı yıldır
sürekli zarar gösteriyor. 
- Bu paralar nereden çıkıyor peki?
Tabii ki halkın cebinden. Vaatlerin yerini
getirilmediği Fikirtepe halkından,
Sulukule halkından, Ankara Dikmen
halkından gasp edilenler, soygunculara
gidiyor.  



İkna odalarında, en parlak vaatlerle
veya en alçakça tehditlerle yoksul
halkı evinden çıkmaya razı etmeye
çalışacaklardır. 

Üç beş aileyi ikna edip, mahalleyi
TASFİYE etmenin yolunu açmak
için, kimilerine RÜŞVET verecek-
lerdir. Üç beş dairenin lafı mı olur
diyecekler. Ancak şurası kesindir ki;
tüm vaatler havada kalacak. Göster-
dikleri maket sitelerdeki evlere, Ar-
mutlu’nun yoksul halkı adımını bile
atamayacak. 

Ankara Dikmen halkı üzerlerine
para verip ihaleye girdikleri evleri
kaybettiler. Gasp o kadar alenidir.
İstanbul Fikirtepe halkının 6 yıldır
yaşadıkları geçen hafta bu sayfalarda
yayınlandı. 

İster kepçeyle dozerle, ister polis
zırhlılarıyla, ister ikna odaları ve psi-
kologlarla gelsinler; saldırının amacı
aynıdır; yıkım ve işgaldir. Evleri-
mizin gasp edilmesidir.   

Soyguncu AKP, Halkın
İradesini Yok Sayıyor

Küçükarmutlu’yu işgal etmek için,

önce mahalleyi “deprem
riskli alan” ilan ettiler.
Oysa bu gerçek değildi.
Tersine, Küçükarmutlu ze-
mini en sağlam bölgeler-
den biriydi. Ama yağma-
cılar, her türlü hileyi ya-
pabilecek ahlaksızlıkta-
dırlar. 

Bu sahte “riskli alan”
raporu üzerine hazırlanan
imar planına karşı, Küçükarmutlu
halkı sessiz kalmadı. Toplantılar,
gösteriler yaptı. Ayrıca da İmar pla-
nına itiraz için tam 6800 adet dilekçe
verildi. 

Küçükarmutlu halkı, 6800 dilek-
çeyle, “sizin imar planınızı istemi-
yoruz” dedi. 

AKP’nin “biz halkın iyiliği için
yapıyoruz” deme şansı yoktur artık.
Küçükarmutlu’da yıkımda ısrar et-
mek, halkın açık irade beyanına karşı
zorbalıktır. 

İkna Odalarını Muhatap 
Almayacağız!

Küçükarmutlu, Okmeydanı gibi

semtler söz konusu olduğunda tabiiki
yıkım ve işgalin tek amacı soygun
değil. Diğer amaç, örgütlü bir halkı
ve devrimcileri tasfiye etmektir. 

Evet, Küçükarmutlu direnerek va-
rolmuş, birleşerek örgütlenerek bu-
güne gelmiş bir mahalledir. Küçü-
karmutlu, bu nedenle ikna odalarını
muhatap almayacaktır. İnşaat tekel-
lerinin, polisin, psikologların sah-
nelediği bu oyunun aleti olmayacaktır. 

Oturduğu evler, Küçükarmutlu
halkınındır. Bu yasal olarak da, adalet
ölçüleri açısından da tartışılmazdır.
30 yılı aşkın bir emek vardır orada.
Küçükarmutlu, Küçükarmutlu hal-
kınındır ve öyle kalacaktır. 

Geçen yıl, 2016’da Ekvador'un başkenti
Quito'da düzenlenen Birleşmiş Milletler
(BM) Konut ve Kentleşme Konferansı’nda
açıklanan rakamlara göre; 

dünyada 900 milyon insan gece-
kondularda yaşıyor.
��
2000 yılında gecekondularda yaşayan insan
sayısı 791 milyondu.

Yani gecekondularda yaşayanların sayısı
azalmamış, tersine artmıştı. 

�
Gecekondu bölgeleri, ağırlıklı olarak Afrika,
Asya ve Latin Amerika ülkelerinde bulu-

nuyor. 

�
Bu bir milyar insan, su, elektrik, sağlık hiz-
metlerinden yararlanamıyor. 

�
Emperyalist kuruluşlar, üç beş yılda bir
toplantı yapıp güya “gecekondu sorununa”
çözüm ararlar; fakat bulamazlar. 

ÇÜNKÜ ZATEN SORUNU YARATAN
KENDİLERİDİR. 

- Kapitalizmin vahşi sömürüsü sürdükçe

- halklar, kapitalizmin anarşik yapısı sonu-
cunda hesapsız plansız kırlardan kentlere
sürüldükçe, 

- halkları kendi şehrini ülkesini terk etmek
zorunda bırakan emperyalist işgal ve saldı-
rılar sürdükçe, gecekondular da olacaktır. 

BİLGİ: Gecekondu dünyanın sorunu
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AKP Kendi Milisini
Oluşturuyor!

AKP, iktidarını pekiştirdiği andan
bu yana, kendi askeri örgütlenmesini
oluşturma peşinde oldu. Zabıtaları
silahlandırdı, kendi kamplarını kurup
korumalar ordusu eğitti. Belediye-
lerdeki grevlere oluşturduğu bu
gruplarla saldırdı. 15 Temmuz dar-
besinden sonra ise, sivil faşist askeri
bir örgütlenmeyi daha büyük bir ih-
tiyaç olarak gündemine aldığı gö-
rülüyor. 

Kendilerini “Halk Özel Harekatı”
olarak adlandıran faşist örgütlenme,
AKP tarafından himaye edilen bir
örgütlenmedir. Halkın mücadelesini
bastıramayacağını, devrimcileri yok
edemeyeceğini gören AKP, kendi
milisini oluşturmaya yöneliyor. 

Sivil Faşist Örgütlenmeler
Yeni Değildir

1980 öncesi, faşist saldırıları an-
latmak için kullanılan bir kavram
vardı: Resmi ve sivil faşist terör. 

Neden böyle kullanılıyordu?

Çünkü infaz ve katliamlar, bir
yandan polis ve jandarma tarafın-
dan, yani resmi faşist güçler tara-
fından, bir yandan da MHP-Ülkü
ocakları adı altında örgütlenen sivil
faşist hareket tarafından gerçek-
leştiriliyordu. 

Resmi ve sivil faşist terör, birbi-
rini tamamlıyordu. İkisinin de amacı
aynıydı; halkın mücadelesini terörle
bastırmak. İkisinin de yöntemleri
aynıydı; infazlar, kitle katliamları. 

Sivil faşist hareket, kahvehane-
lerin, otobüs duraklarının taranma-
sından Maraş gibi kitle katliamlarına,
devrimci-ilerici insanları kaçırıp iş-

kenceyle katletmek, aydınları kat-
letmek gibi halka karşı bir çok saldırı
gerçekleştirdi. 

Bir devlet, bir iktidar, elinde
yüzbinlerce kişilik ordusu, polisi
varken, neden böyle bir güce ih-
tiyaç duyar? Bu sorunun cevabı,
AKP’nin “Halk Özel Harekatı”
adını verdiği teşkilatlanmayı veya
benzeri sivil askeri örgütlenmeleri
neden oluşturduğunun da cevabıdır. 

“Yasadışı” Vurucu Güç
İhtiyacı ve Kitle Tabanı
Yaratma Amacı

Faşist rejimler, devletin faşist
yüzünü gizleyecek örgütlenmelere
ve belli bir kitle tabanına ihtiyaç
duyarlar. Bu nedenle, sivil faşist
hareketler, hemen tüm faşist, em-

peryalist devletlerde farklı biçim ve
boyutlarda başvurulan bir araçtır.
Faşist devlet, kendi meşruluğunu,
yasallığını kaybetmemek için kah-
vehaneleri, otobüs duraklarını resmi
polisi, jandarmasıyla taramaz, bunu
sivil örgütlerine yaptırır; sonrasında
gerektiğinde o örgütlenmeden bir
kaç kişiyi tutuklayarak da “tarafsız”
devlet görünümünü yaratarak, hem
sola saldırmış, hem saldırgan yüzünü
gizlemiş olur. Sivil faşist hareketlerin
en çok işe yaradığı nokta burasıdır. 

Emperyalist devletler, yakın dö-
nemde Almanya’da açığa çıktığı
gibi, NSU gibi ırkçı faşist örgütleri
pekala finanse ve himaye edip, el
altında bulunduruyorlar. Sivil faşist
hareketlere örgütlemek, yeni-sömür-
gelerde ise hemen hemen istisnasız
bir durumdur. 

AKP’nin
faşist milisleri karşılarında
halkın milislerini bulacak!

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Hem vurucu güç olmaya,
hem kitle tabanı yaratmaya yö-
neliktir. Ülkemizde bunun tipik
örgütlenmesi, MHP ve Ülkü
Ocakları örgütlenmesi olmuş-
tur. Ülke Ocakları, faşist ko-
mandoların eğitildiği kampları
organize etmiş, Ülkü Ocakla-
rı’nın “reisleri” ve militanları,
bir çok faşist katliamı örgütle-
miş, kontrgerilla operasyon-
larında yer almışlardır. Katli-
amlarla, cinayetlerle, uyuştu-
rucu kaçakçılığıyla, kontrgerilla
operasyonlarıyla ünlenen Ab-
dullah Çatlı, M. Ali Ağca,
Haluk Kırcı gibi faşist katiller,
bu örgütlenmenin yetiştirme-
sidirler.

AKP’nin “Cihadı”
Halka Karşıdır

AKP’nin “Halk Özel Ha-
rekatı” da aynı halk düşmanı
görevi üstlenmek için oluştu-
rulmuştur. 

HÖH’ün internet sitesinde
yer alan bilgilerde, derneğin
22 İl ve birçok ilçede kurulu-
munu tamamladığı belirtiliyor.
HÖH, Trabzon merkezli bir
dernek olarak görünüyor. Baş-
kanı ise, Fatih Kaya isimli bir
faşist. 

Fatih Kaya, sitedeki açık-
lamasında şöyle diyor: “Dev-
letimizin başı, başkomutanımız
Recep Tayyip Erdoğan bizlere
cihad ilan etti. ... o gafiller, o
hainler şunu iyi bellesin; bize
sadece sokaklara inin denildi,
bizlere sokaklara inin de so-
kakları onlardan temizleyin
denmeseydi biz şu an sizinle
Afrika'da röportaj yapıyor olur-
duk. .... Bizler Elhamdülillah
Osmanlı'nın torunlarıyız.”

MHP yarı-askeri, yarı-si-
yasi bir teşkilat olarak kurul-
muştur. Bu teşkilat, bir yandan
siyasi olarak örgütlenip faşizme
kitle tabanı yaratmaya çalışır-
ken, öte yandan da bizzat faşist
terörü uygulamıştır. 

CIA'nın kontrgerilla teoris-

yenlerinden David Galula, şöy-
le der: "...ayaklanmaları bas-
tırmakla görevli olan kuvvetler,
halk arasında muharip kim-
seleri bulmalıdır. Bulunacak
muharipleri birarada tutabil-
mek içinde bu liderlerin yar-
dıma, desteğe ve siyasi partinin
rehberliğine ihtiyaçları vardır.
Ayaklanmaları bastırmakla gö-
revli olan tarafın siyasi partisi
kendi mensuplarını çok daha
dikkatli seçmelidir." 

AKP’nin sivil faşist silahlı
bir örgütlenme oluşturmak is-
temesinin nedeni de “ayaklan-
ma korkusu” ve tüm direnişlere
terörle müdahale edebilme is-
teğidir. 

Sivil faşist hareketin ve res-
mi faşist güçlerin halka karşı
katliamlar gerçekleştiren ölüm
mangaları, geçmişte kendilerini
bazen ŞİT (Şeriatçı İntikam
Tugayı), bazen TİT (Türk İn-
tikam Tugayı), bazen ETKO
(Esir Türkleri Kurtarma Or-
dusu) gibi isimlerle adlandır-
dılar. HÖH de onlardan biridir. 

Seçtikleri isim bile, nite-
liklerini ortaya seriyor. İşken-
celeriyle, katliamlarıyla, infaz
ve kaybetmeleriyle ünlü Özel
Harekat’ın yolunu izleyecekler.
İlan ettikleri “Cihad”, halka
karşıdır. Kendilerinin de ifade
ettiği gibi, sokaklarda hakkını
arayanlara karşıdır. Sokaklardan
direnen, mücadele eden insan-
ları “temizleyecekler”miş. 

Bırakın onların sokakları
temizlemesini, onları sokağa
çıkamaz hale getirmek de şa-
hanlar için bir görevdir.
HÖH’lüler de tıpkı “örnek”
aldıkları MHP’li faşistler gibi,
halkın örgütlü olduğu yer-
lerde sokağa bile çıkamama-
lıdırlar. 

Tevfik DURDEMİR:
“Vurmak ve

örgütlenmek...
örgütlenmek ve vurmak
gerekiyor. Zaferi böyle

kazanacağız.”

Şehidimizden Şahanlara

Milis’in
Şiiri

Şahidimsin 
sokağına militan
hedefine Gültekin 
Meydanına Sergül olduğum 
Canım memleket 
Şahidimsin ki 
Alçak zamanların çakal sürüsü 
Dayamışken toprağın göğsüne 
Esaret çirkefinin ağusunu 
Çekip yüreğimizi kınından 
Şüphesiz keskinliği ile 
Sapladık zamanın ortasına 
Ve başı dumanlı dağlar gibi 
Alnımızı yıldızlara değdirip 
Söz yanık dudağımızdayken 
Fidanca baktık hayata 
İşte, dedik dünden yarına 
Bu canım memleket bizim 
Bu yangın yeri
Bu harman 
Bu sevda bizim 
Binbir derdi cefasıyla 
Cümle ıstırabın dermanı 
Elimizde büyüyen devrimiyle 
Trakya'ya göz kırpan Ararat 
Karadeniz'i burnundan öpen
Toroslar 
Ve Amed'e selam çakan zeybeğiyle 
Bu canım memleket için 
Baş bağladığımız kavgada 
Şahidimizsin 
Yek kere durmadı yüreğimiz 
Çarpıyor ve çarpışıyoruz işte... 

Yürüyüş
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Meydan okuyoruz. 

Emperyalizme ve oligarşik dik-
tatörlüğü meydan okuyoruz. 

Onların milyonlarca kişilik or-
dularına, polislerine, tanklarına top-
larına, MOBESE’lerine, hapishane-
lerine meydan okuyoruz. 

Bir; emperyalizmin ve faşist dev-
letin bütün bu güç üstünlüğüne rağ-
men, bizi yenemezsiniz, yok ede-
mezsiniz diyoruz. 

İki: bu güç üstünlüğüne rağmen,
sizi yıkacağız, sizi kovacağız ve si-
zinle asla uzlaşmayacağız diyoruz. 

Meydan okumak, siyasi bir ta-
vırdır. 

Meydan okuduğunuz güç karşı-
sında her şeyi göze alan bir direniş
ve savaş ortaya koyamazsanız, o za-
man cüretli değil, lafazan olursunuz. 

Tarihimizin her döneminde, mey-
dan okuduk ve onun gereğini yerine
getirdik.  

*

12 Eylül 1980 faşist cuntasıyla
başlayan dönem, Türkiye halklarının
yaşadığı en ağır baskı ve terör dö-
nemlerinden biridir. 

Bu dönemi şu meydan okuyuşla
karşıladık: “Türkiye Halkları 45
milyon halkımızı teslim alamaya-
cak!”

Aynı meydan okumayı hapisha-
nelerde yaptık. “İnsanlık onuru iş-

kenceyi yene-
cek!” İnsanlık
onuru ve siyasi

kimliğimiz için direndik, öldük ve
işkenceyi yendik. 

1990’larda devrimleri bitireme-
yeceksiniz, sosyalizmi öldüreme-
yeceksiniz diye meydan okuduk.
İdeolojimizde nettik, politikamızda
nettik.

1992’de darbe ihanetiyle karşılaşıp
emperyalizm, oportünizm ve iç düş-
man  tarafından kuşatıldığımızda
“devrim yürüyüşümüz sürüyor”
diye meydan okuduk. Yürüyüşümüzü
sürdürdük. 

*

2000’lerda emperyalizmin “ya
teslim olacaksınız, düşüncelerinizden
vazgeçeceksiniz, ya öleceksiniz” sal-
dırısıyla karşılaştığımızda, “Sonuna,
sonuncumuza kadar direneceğiz” di-
yerek meydan okuduk. 122 kez öldük
ve yine dedik ki, bizi bitiremezsiniz.  

Bitmedik, çoğaldık. 

AKP faşizminin baskı ve saldırıları
karşısında da meydan okumaya de-
vam ediyoruz. 

AKP’nin devrimci harekete karşı
ilk “yok etme” saldırısı değildir; fı-
rıldak Süleyman, o zamanlar AKP’ye
ve Tayyip Erdoğan’a hakaretler yağ-
dırmakla meşgul olduğu için belki
dikkatinden kaçmıştır. 

AKP, emperyalistlerle de anlaşış
ve devrimci hareket “5 ülkede birden
operasyon” yapılmış, ülkede de bir

çok kurum basılmış, gözaltı ve tu-
tuklamalar birbirini izlemişti. 

O günün İçişleri Bakanı kimdi,
polis şefi kimdi hatırlayan var mı?
Fakat Halk Cephesi duruyor. 

*

Meydan okumak, bir kabada-
yılık meselesi değildir. İdeolojiktir.
Sınıfsaldır. İdeolojimizle meydan
okuyoruz. Sınıf kinimizle meydan
okuyoruz. Ve her seferinde, direniş
tarihimizden, geleneklerimizden güç
alarak daha güçlü meydan okuyoruz. 

İşte bugün de “bitireceğiz... nefes
aldırmayacağız” diye; “örgüt tarihin
en acı dönemini yaşayacak” diye
tehdit edenlere meydan okuyoruz.
Bizi aslı bitiremezsiniz. Biz sınıflar
mücadelesinin içerdiği tüm acıları
yaşadık ve hepsine hazırız. Peki siz
hazır mısınız? 

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Bir kez daha ilan ediyoruz.  

�Yok edemezsiniz

�Boyun eğdiremezsiniz

�Hiçbir zaferi, kolay ve

ucuz kazanmadık.

Meydan Okuyoruz

Kürkçüler Hapishanesinde
Devrimci Tutsak
Deniz Şah’a Saldırı

Adana Kürkçüler Hapishane-
si’nde bulunan özgür tutsak Deniz
Şah, gardiyanlar tarafından sal-
dırıya uğradı. Saldırıyı kız kardeşi
şu şekilde anlattı; “Kürkçüler Ha-
pishanesi’nde, kardeşim Deniz
Şah, kalp kontrolü için gittiği has-
taneden dönerken ‘Kahrolsun İs-
rail Siyonizmi’ diye slogan attığı
için kameraların görmediği mer-
diven altında tekme tokat işken-
ceye uğramıştır”. Konuyla ilgili
açıklama yapan Hatay Halk Cep-
hesi yaptığı açıklamada şöyle de-
nildi: “AKP faşizminin Filistin
“hassasiyetinin” alçakça bir al-
datma ve büyük bir demagojiden
ibaret olduğu bir kez daha gö-
rülmüştür.”

24 Aralık
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Kamu Emekçi-
leri Sendikaları Konfe-

derasyonu yani  KESK 25.11.2017 ta-
rihinde bir yazı yayınlamış.

“ Sayı :2017-558/04-107
Konu: Nuriye Gülmen ve Semih

Özakça Sürecine İlişkin Bilgilendirme”
diye başlayan açıklamanın hedefi
KESK genel merkezinde KEC'li kamu
emekçilerinin yaptıkları oturma ey-
lemidir. 

KEC'lilerin eylemi bir dayatma
olarak görülüyor ,  KESK'in teamül-
lerine uygun olmadığı söyleniyor bu
yazıda.  

KESK için söylenecek çok şeyimiz
var ama biz bu açıklamadan yola çı-
karak düşüncelerimizi yazmak isti-
yoruz.

KESK diyor ki; 
“KESK hiçbir şey yapmıyor” de-

mek haksızlık ...
Neden olurmuş?
Nuriye ve Semih 1 yılı aşkın bir

süredir direniyor,  defalarca gözaltına
alınıyor,  tutuklanıyor,  zorla müdahale
için hastaneye kaldırılıyor, güneş gör-
meyen insana hasret izbe bir odada
günlerce tutuluyor,  mahkemelere gö-
türülmüyor,  haklarında kitapçık çı-
kartılıyor, AKP işini gücünü bırakmış
bu direnişi kırmak için kafa patlatı-
yorken her türlü yalanı,  demagojiyi
peş peşe sıralıyorken KESK'den SES
ÇIKMIYOR.

Nuriye ve Semih 270 gündür sü-
resiz açlık grevinde ve gün gün ölüme
giderken, yoldaşları her gün gözaltını
alınırken “Nuriye ve Semih için biz
de bir şeyler yaptık”  deyip “cek-
cak”lı basın açıklamalarından öteye
gitmeyen şeyleri alt alta sıralamak ve
bunların da görülmesini istemek ancak
ve ancak aklını yüreğini reformizme
teslim eden KESK yöneticilerine nasip
olurdu.

KESK Bize Akıl Vermemeli,
KESK Sorumlulukları

Yerine Getirmelidir
"Bu mücadeleyi ortaklaştırmanın

yolu grupsal kararları KESK’in kara-
rına dönüştürme dayatması şeklinde
olamaz." 

KESK binasında oturan KEC'liler
bir şey dayatmıyorlar. Size sorumlu-
luklarınızı hatırlatıyorlar.

Konuştular olmadı,
eleştirdiler olmadı,
uyardılar olmadı,
“söz veriyorsunuz yerine getirin

“diye sendika yetkileri ile konuştular
yine olmadı.

Kurultayda konuşuldu dinlenme-
di.

Ne yaptınız?
"OHAL altında eylem mi yapılır"

dediniz.
"Tek başına eylemi olur" dediniz.
Dudak büktünüz, burun kıvırdınız

üstüne üstlük bununla da yetinmedi-
niz.

Nuriye ve Semih için açıklama
yapmak isteyen gençleri yaka paça
Trabzon'daki sendika binanızdan at-
tınız.

Bursa'da Nuriye ve Semih için
destek açlık grevi yapmak isteyen
kamu emekçilerinin yüzüne sendika
kapısını kapattınız,  “eylem yapıyoruz”
diye yola çıkıp valilik Ankara'ya gir-
işleri yasakladı diye size inanıp eylem
yapmak için yola çıkan kamu emek-
çilerini yarı yolda yüzüstü bıraktınız.

“İstanbul'dan Ankara'ya yürüye-
ceğiz” diye açıklama yaptınız yürümek
yerine arabalarla Ankara'ya kadar gel-
diniz, Yüksel’ de günlendir direnen
KEC'lilerin yanına uğramadan polisin
icazetinde açıklama yapıp eylemi bi-
tirdiniz.

Kamu emekçilerinin yaptıkları otur-
ma eylemlerini sahiplenmediğiniz gibi
hadi artık yeter bitirelim diye haberler
gönderdiniz.

KESK Aba Altında Sopa
Göstermekten

Vazgeçmelidir
"Bu durum oldukça kritik bir evrede

olan Nuriye ve Semih’in açlık grev-
lerine ve direnişlerine bir katkı sun-
mamakta ve provokasyona açık bir
zemin yaratmaktadır."

Bırakın bu demagojileri.
KEC'lilerin eyleminin provokas-

yona açık zemin yaratığı falan yok-
tur.

KEC'lilerin eylemi başından sonuna
kadar haklı ve meşru bir eylemdir.

Eğer sizde KESK yöneticileri ola-
rak bu eylemi sahiplenirseniz ve
KEC'lilerin taleplerine “taleplerimiz-
dir”  diye sahip çıkarsınız provokas-
yona uygun bir zemin olmaz. 

Ama "biz KEC'in eylemini doğru
bulmuyoruz" diye açıklamalar yap-
maya devam ederseniz AKP faşizmine
“gelin KEC'lilere müdahale edin” diye
davetiye çıkartıyorsunuz demeye ça-
lışıyorsunuz diye  düşüneceğiz.

Uyarıyoruz!
Böyle davranmaktan vazgeçin.
Böyle davranmaya devam etmek

bundan sonra olacaklardan sorumlu
olmanız demektir.

Böyle açıklamalara devam eder-
seniz, KEC'lilerin başına gelecek her
şeyden sizi sorumlusunuz demektir.

Aklınızı  başınıza alın.
KEC'lilerin taleplerini dinleyin ve

sahiplenin.
Nuriye ve Semih'e sahip çıkan so-

nuç alıcı eylem kararları alın. 
Bize "KESK’in demokratik karar

alma süreçleri bilinmektedir." diye
oyalamayın. Bizi o çok demokratik
karar süreçlerini biliriz. İsterseniz bir
günde onlarca karar alırsınız. 

KEC'li kamu emekçileri KESK'in
içinden geliyoruz.

Onun için sizin demokratik karar
alma süreçlerini biliriz. 

Biz sizin o demokratik karar sü-
reçlerinizin devrimci kamu emekçi-
lerini sendikalardan tasfiye etmek is-
tediğinizde nasıl çalıştığını,  nasıl de-
mokratik kararlar aldığınızı biliriz.

KESK Bize Akıl Vermemeli,
KESK Sorumluluklarını

Yerine Getirmelidir!

Yürüyüş
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Nasıl kurultaylarda devrimci sen-
dikacılar yönetimlere girmesin diye
kulislerde bir araya gelip kaşla göz
arasında listelerdeki devrimci sendi-
kacıların isimlerini çizdiğinizi biliyo-
ruz.

Onun için bize "KESK’in demo-
kratik karar alma süreçleri bilinmek-
tedir." deyip durmayın. 

Nuriye ve Semih'i sahiplenmeme-
nin kılıfını demokratik karar süreçleri
diyerek geçiştirmeye çalışmayın.

Tekrar ediyoruz.
Bir şey yapmadığınız halde birçok

şey yapıyormuş gibi davranmaktan,
yalan söylemekten, kendinizi farklı
göstermekten vazgeçin.

KESK açıklamasının son satırları
"Nitekim Konfederasyonumuz 9. Ge-
nel Kurul kararları, son Danışma Ku-
rulu tartışmaları ve Genel Meclis ka-
rarlarımız doğrultusunda da OHAL’in

kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesi
ve ihraç edilen kamu emekçilerinin
işlerine geri dönmelerini sağlayacak
eylem ve etkinlikleri hayata geçirmeyi
hedefleyen bir mücadele programı
başlatmıştır.  

Yürütmekte olduğumuz mücadele
programını sekteye uğratmaya açık,
enerjimizi ve motivasyonumuzu dü-
şürecek yaklaşımların terkedileceğini
umuyor, konuyu bilgilerinize sunuyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."

KEC'lilerin oturma eyleminin  ama-
cı da, hedefi de bellidir. KEC'in eyle-
mini bahane ederek önemli şeyler ya-
pacağız ama KEC engelliyor gibi ta-
vırlar takınmayın. çünkü hiçbir inan-
dırıcılığı yoktur. 

KEC  ne istiyor? 
“Bir an evvel Nuriye ve Semih’i

sahiplenmek için sonuç alıcı eylem
kararları alın”  diyor

“Bir an evvel işten atılan KESK
üyeleri için eylemler yapın” diyor.

“ARTIK KONUŞMAYIN 
EYLEM YAPIN” DİYOR. 

Sonuç olarak:
- Az laf çok iş yapacaksınız.
- Provokasyon zemine yaratacak

açıklamalar yapmaktan vazgeçecek-
siniz. 

- Nuriye ve Semih'i sahiplenmekten
kaçmaya devam ederseniz ölümleri-
mizden sizi de sorumlu tutarız.  

- Bir şey yapıyormuş gibi açıkla-
malar yapmaktan vazgeçeceksiniz ve
sonuç alıcı eylem kararları alacaksı-
nız.

KESK üyelerini sesleniyoruz:
Reformist, uzlaşmacı sendika yö-

neticilerini değil; Nuriye ve Semih'i
sahiplenin!

Baskınlarla OHAL’inizi
Sürdüremeyeceksiniz!

Ankara İdilcan Kültür Merkezi, 15
Aralık sabah saatlerinde AKP’nin kiralık
katilliğini ve yağmacılığını yapan Özel
Harekat polisleri tarafından basıldı. Bas-
kında kültür merkezi talan edildi ve yedi
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
lar:

Stajyer Avukat Buket Yılmaz, Belgin
Aydın, Orhan Namlı, Damla Türkyılmaz,
Cem Demirel, Songül Albayrak, İlteber
Korunay.

Yaptığınız Baskınlar
Haklılığımızdandır

İstanbul Çayan Mahallesi’nde, 14
Aralık’ta halk düşmanı polisler tarafından
baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlar,
ailelerinin gözleri önünde ters kelepçe
işkencesiyle alındı. Bunun üzerine Çayan
Halk Cephesi kısa bir açıklama yaparak
şu sözlere yer verdi; “Arkadaşlarımızın
başına gelecek her şeyden AKP’nin eli
kanlı polisleri sorumludur.”

Armutlu Halkı Yıkımlara, Ranta ve Talana
Teslim Olmayacak!

Armutlu Halk Meclisi’nin çağrısı ile 10 Aralık’ta, kentsel dönüşüme
karşı toplantı yapıldı. Armutlu halkı, çıkarılan imar planına karşı, 3 bin
kişi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne gitti. İtiraz dilekçeleri için
topladıkları 6800 imzayı teslim etmek üzere gidildi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan bu dilekçelere red cevabı verildi.

İtiraz dilekçelerine gelen red cevabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Tektonika Mimarlık’a yaptırdığı projenin videosu, bakanlığın ve Tektonika
Mimarlık’ın sitesinde yayınlandı. Armutlu’daki kentsel dönüşüm saldırılarında
bir adım daha atmış oldu.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ocak ayının 15’inden
itibaren sokak sokak halkı ikna bürolarına çağırılacağı duyumu üzerine
acilen halk toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptırdığı rant projesinin
videosunun izlenmesi ile başladı. Videodan sonra yapılan konuşmalarda
bu projenin bedelini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ödeyeceği ve bunu
bir karşılığı olmadan yapmayacağı üzerine konuşuldu. 30 yıldır Armutlu’nun
neden yıkılamadığı anlatıldı. AKP’nin kuracağı ikna bürolarına kesinlikle
gidilmemesi gerektiği ve herkesin komşusunu bu konuda uyarması
gerektiği söylendi.   Son olarak da Küçük Armutlu mahallesinin tarihini
ve direnişlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapılarak, daha büyük bir
halk toplantısının örgütlenmesi kararı alınarak toplantı sona erdi.

İkna Olmayacağız, Tapularımızı İstiyoruz!
Armutlu Halkındır, Halkın Kalacak!
Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!
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18 Aralık günü Evrensel gazetesine
röportaj veren DİSK Genel Başkanı
Kani Beko şöyle diyor; “Bugün DİSK
üyesi 2 bine yakın işçi, KESK üyesi 4
bin 99 kamu emekçisi, 3 bin 315
hekim ve 3 binin üzerinde TMMOB
üyesi mühendis, mimar, şehir planla-
macısı ihraç edilmiş durumda. 50’nin
üzerinde emekçi bu süreçte intihar
etti. Çalışma hakları ellerinden alı-
nanların ise gidecek bir mahkemeleri
bile yok.”

Evet, bugün DİSK’in KESK’in
binlerce üyesi işten atıldı. Peki, tüm
işçilerin OHAL’den rahatsız olduğunu
dile getiren Kani Beko DİSK olarak
bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak nasıl
bir direniş ortaya koydu. 

DİSK’in ortaya koyduğu bir direniş
yoktur. OHAL’e karşı yapmak iste-
dikleri mitinglere dahi izin verilmedi.
Elbette AKP faşizminin kendisine
karşı olan bir eyleme izin vermeye-
ceğini çocuklar dahi iyi bilir. Peki, bu
durumda DİSK ne yapmıştır? Ya da
şöyle soralım DİSK OHAL’e karşı,
üyelerinin işten atılmalarına karşı, yıl-
larca mücadele edilerek kazanılmış
halkın en demokratik, en temel hak
ve özgürlüklerinin, ekmeğin, adaletin
AKP tarafından gasp edilmesi karşı-
sında neyi yapmamıştır?

DİSK OHAL’E KARŞI DİREN-
MEMİŞTİR!

DİSK İŞÇİLERİN, KAMU
EMEKÇİLİNİN İŞTEN ATILMASI-
NA KARŞI ÇIKMAMIŞTIR

DİSK AKP FAŞİZMİNE BOYUN
EĞMİŞTİR

DİSK HALKIN EKMEĞİNİN,
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GASP EDİL-
MESİ, ADALETİN AYAKLAR AL-
TINA ALINMASINA NE DOĞRU-
DAN NE DE DOLAYLI OLARAK

KARŞI ÇIKMAMIŞTIR
DİSK AKP FAŞİZMİNİN İSTE-

DİĞİ GİBİ DAVRANMIŞTIR
Tüm bunlardan dolayı DİSK ve

Kani Beko’nun tüm söylemleri de
eylemleri de samimi değildir. Tabandan
gelen baskılar karşısında OHAL’e
karşı birkaç eylem düzenlemek iste-
mişler ancak AKP faşizmi buna dahi
tahammül etmeyerek izin vermemiştir. 

Eğer OHAL adı altında uygulanan
faşizme karşı olsalardı, DİSK adındaki
gibi “devrimci” bir sendika yöneticisi
olsalardı en asgari düzeyde dahi olsa
bir direniş örgütlerlerdi. OHAL’e karşı
emekçilerin, halkın haklarını savu-
nurlardı. Seksen milyon halkımızın
OHAL adı altında ezilmesine müsaade
etmezlerdi. Ancak Gezi Ayaklanma-
sında dahi “işçiler gazdan etkilenmesin
diye geri döndük” diyen Kani Beko
ve DİSK’inin bir direniş örgütlemesi
dahi düşünülemez. Çünkü Kani Beko
ve DİSK yönetim kurulu işçilerin,
halkın değil patronların hizmetindedir.
Sınıfsal olarak onlara hizmet ediyorlar.
En iyi bildikleri şey işçilerin parası
ile beş yıldızlı otellerde kongre yap-
mak, işçilerin parası ile patronlar gibi
yaşamaktır. 

OHAL’e karşı tabandan gelen tep-
kileri dindirmek için yapmayı düşün-
dükleri mitinglere izin verilmemiş ol-
ması karşısında dahi AKP’ye karşı
bir proteste örgütleyemeyecek kadar
patronlaşmışlardır. 

İşçi sınıfı güçlüdür. Gücünü üre-
timden alır. Tarihte gerek ülkemizde
gerekse de dünya da pek çok örneği
vardır genel grevlerin. Genel grev de-
mek hayatın durması demektir. İşçilerin
üretimden gelen gücünü en sert bi-
çimde hayata geçirmesi demektir.
Hadi Nuriye gibi Semih gibi, Alev

Şahin, Acun Karadağ gibi direnmediniz
neden bir genel grev dahi örgütlemeyi
gündeminize almadınız?

Alamazlar. Çünkü onların tek derdi
oturdukları koltuğu korumaktır. 

Direnmek, mücadele etmek hele
ki AKP gibi faşizmi dizginsizce uy-
gulayan bir hükümet karşısında bedel
ödemeyi göze almayı ister. Koltu-
ğundan olmayı, gözaltına alınmayı,
tutuklanmayı göğüslemek demek.
Kani Beko ve DİSK yöneticilerinin
ise böyle bir derdi yoktur. Bedel öde-
meyi göze alacak sınıfsal olguya sahip
değiller. Onların işçi sınıfı ile tek
bağları kalmıştır. O da işçilerin binbir
emek ile kazandıkları alın terini ye-
mektir. 

Kani Beko ve onun gibi patron
sendikacıları işçi sınıfını temsil ede-
mezler. Bugüne kadar işçi sınıfı için
örgütledikleri tek bir direniş yoktur.
Aksine işçilerin başlattıkları direnişleri
bitirmek için patronlardan yana tavır
almış, yaptıkları gizli görüşmelerle
işçileri satmışlardır. 

Ülkemizde OHAL adı altında fa-
şizm baskısını, şiddetini, sömürüsünü
artırıyor.

AKP karşısında hiçbir direniş gör-
medikçe işçilerin haklarını gasp etmeye
devam ediyor. Taşeron yasası söy-
lemleri ise sadece seçim yatırımı ve
kadrolaşmanın bir aracıdır. Kaldı ki
özel sektörde çalışan iki milyondan
fazla taşeron işçiyi kadrolaştırmayı
aklının ucundan dahi geçirmiyor. 

DİSK bu durumda ne yapıyor?
Koca bir hiç!
Evet, DİSK işçilerin yıllardır kur-

tulmak istedikleri taşeron çalışma için
hiçbir şey yapmadı ve yapmıyor. Sa-
dece bülten hazırlayıp taşeron çalış-
manın işçiler üzerindeki olumsuz so-
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KANİ BEKO VE DİĞER PATRON SENDİKACILARININ
OHAL’DEN DUYDUGU BİR RAHATSIZLIK YOKTUR

KANİ BEKO İŞÇİLERİN DEĞİL; AKP’NİN VE PATRONLARIN SENDİKACISIDIR



nuçlarını bilimsel olarak ortaya
koyuyor. Ancak bu sonuçlara ba-
kıp da taşeron çalışmanın kaldı-
rılması için ise yaptığı hiçbir şey
yoktur. Bir şey yapmak mücadele
etmeyi gerektirir. AKP faşizmiyle
karşı karşıya gelmeyi göze alacak
cüret ister. Onlarda ise ne böyle
bir siyasi cüret, ne de niyet yoktur. 

İşçi sınıfı güçlüdür. 
Tarihinde pek çok direnişler

vardır. Yaptığı genel grevlerle de-
falarca hayatı durdurmuştur. Halk-
larını mücadele ederek kazanmış-
tır. Bugünde AKP’nin yaptığı hak
gasplarına karşı çıkması gereken
yine işçi sınıfıdır. Ancak bunu
yapacak olan DİSK ve Kani Beko
değildir. Bunu yapacak olan işçi-
lerin kendisidir. 

OHAL’E KARŞI…
TAŞERON ÇALIŞMAYA

KARŞI…
GÜVENCESİZ ÇALIŞMA-

YA KARŞI…
İŞ CİNAYETLERİNE KAR-

ŞI…
SEFALET DÜZEYİNDEKİ

ÜCRETLERE KARŞI…
DEMOKRATİK HAKLALA-

RIN GASPINA KARŞI…
EKMEK VE ADALETİN

ELİMİZDEN ALINMASINA
KARŞI…

İŞTEN ATILMALARA KAR-
ŞI...

KENDİ İŞÇİ MECLİSLERİ-
MİZ KURALIM. KENDİ HAK-
LARIMIZI SADECE KENDİ-
MİZ KORUYABİLİR, SAHİP
ÇIKABİLİRİZ. 

AKP faşizmi güçlü değildir.
Onların gücü işçi sınıfının örgütsüz
oluşundandır. Örgütsüzlüğü aşacak
alan İşçi Meclislerimizdir. 

Ancak, işçi meclislerimizde
örgütlenerek haklarımıza sahip
çıkabilir, Kani Beko ve onun gibi
patron sendikacılarını başımızdan
atabiliriz. 
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AKP iktidarı Osmanlı’nın devamcısı
olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Halka
düşmanlıkta Osmanlı’nın bayrağını almış
bir iktidardır AKP… Tıpkı Osmanlı gibi
saray ve çevresinin lüks ve şatafat içerisinde
yaşadığı halkın ise açlıktan ot yediği bir
düzendir bu. Belki bugün insanlarımız ot
yemiyor ancak karın tokluğuna çalışmak
zorunda kalıyor. Sosyal, insani hiçbir ih-
tiyacını karşılayamıyor. Sadece yaşıyor…
Ülkemiz her gün yeni zenginler çıkarırken,
ülke ekonomisi %11 büyürken halkın
açılığı da her gün daha da artıyor. Saray
ve onların patronları karlarına kar katarken
işçiler emekçiler yoksulluğun dibine vu-
ruyor. Taşeron çalışma sistemi ise Tayyip
Erdoğan’ın itiraf ettiği gibi “aracıların ka-
zandığı” işçilerin emeğinin iki kez sömü-
rüldüğü bir sistemdir. Ülkemizde resmi
rakamlara göre iki milyondan fazla işçi
taşeron olarak çalışıyor. 

AKP Müjdeyi Verdi! AKP’liler
Daha Fazla Kadrolaşacak…

AKP’nin müjdesini verdiği taşeron
sistemi Osmanlı oyunlarından biridir.
Bir yandan taşeronu kaldırdık derken
öte yandan taşeronda çalışan devrimci
demokrat işçilerin işsiz kalması demektir.
Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu, 15 Temmuz’dan
sonra çıkarılan KHK ile kamuya alınacak
herkes için güvenlik soruşturması şartı
getirildiğini ve taşeron işçilerin de ka-
muya alınırken soruşturmadan geçirile-
ceğini söyledi. Bunu söylerken itiraf
ettiği gerçek AKP’li olmayana iş yoktur.
Oysa 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 676 sayılı KHK,
“güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
taraması yapılmış olmak” şartını sadece
memurluğa atanma için getirdi. Dola-
yısıyla aslında taşeron işçilerin güvenlik
soruşturmasından geçirilmesi yasal bir
zorunluluk değil. Ancak AKP için “gü-
venlik” her şeyden önce geliyor. Bunun
adı kendisinden olmayana düşmanlıktır.
AKP’nin bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkça
diyor ki; bizim düzenimizde AKP’li ol-

mayan kadro hakkı yok işte yok!
Bu yasa ile hakkında en ufak bir so-

ruşturma açılmış olan, AKP’ye muhalif
olan, sistemi sorgulayan işçilere kadro
hakkı yoktur. Belediyelerde, KİT’lerde
kadro hakkına sahip olacak olanlar yal-
nızca AKP’ye biat eden işçiler olacaktır. 

Bu yasa ile AKP taşeronlaşmayı kal-
dırdım derken kendi kadrolaşmasının
önünü açıyor. Kendisini sağlama almak
için işçilerin hakkındaki soruşturmayı
yapma görevini ise polise havale ediyor.
Yani polisin onay verdiği işçi kadro
hakkına sahip olurken polisin hakkında
olumsuz rapor verdiği işçiler kapı önünü
konulacak. Bunun için yaptıkları yasal
düzenlemeye göre güvenlik soruşturması
il emniyet müdürlükleri tarafından ya-
pılacak. Polis kimlik kontrolü yaptığı
işçilerin aranıp aranmadıklarını, hakla-
rında bir soruşturma açılıp açılmadığını,
daha önce fişlenip fişlenmediğini ka-
yıtlardan bakacak. Özellikle devrimcilik
yaptıysa, eylemlere katıldıysa, o işçinin
kadro olma hakkı zaten tanınmıyor. Bu
da yetmiyor polis işçi hakkında ahlaki
durum araştırması yapacak. Kumar, içki
gibi bağımlılıklarının bulunup bulun-
madığını dahi rapor haline getirecek.
Hatta sır saklayıp saklayamadığını dahi
araştıracak. Sonuç olarak güvenlik so-
ruşturması ile yalnızca AKP’nin uygun
gördüğü işçiler kadrolu olabilecek. 

Kadro İçin Güvenlikten
Geçmek Yetmez Sınavdan
Da Geçmek Gerekir

İşçilerin kadro hakkına sahip olabil-
mesi için güvenlik kontrolünden geç-
meleri de yetmiyor. Yasal düzenlemeye
göre yazılı ve sözlü sınavdan da geçmesi
gerekiyor. Güvenlik soruşturması ve sı-
navdan geçemeyenler, kadroya alınma-
yacak. Taşeron şirket ihalesi de sona
ermiş sayılacak. Dolayısıyla bu durum-
dakileri işsizlik bekliyor.

Yeni yasa bununla da sınırlı değil. 
*İşçiler üyesi oldukları sendikadan

AKP’NİN KADROLAŞMAKTAKİ
YENİ OYUNU; TAŞERON YASASI



GGerçeğin Sesi Halka Ulaştırılmaya
Devam Ediyor

Hatay Halk Cephesi 16 Aralık'ta An-
takya Sümerler ve Elektrik Mahallesi'nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada
halk ile genel olarak Türkiye'nin günde-
minde olan Nuriye ve Semih, ayrıca onlar
için destek açlık grevi yapan TAYAD'lı
Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağa-
oğlu'nun direnişi anlattı. Coşkuyla yapılan
dergi dağıtımında 38 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Filistin'i Sadece Direnenler
Savunur

İstanbul-Yenibosna
Halk Cepheliler, 14 Aralık'ta Yenibos-

na’da Halk Cepheliler, "Emperyalizm
Kaybedecek Direnen Halklar Kazanacak!
Halk Cephesi" yazılı pankart asarak di-
renen Filistin halkını selamladı.
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ayrılmak ve çalışma alanına giren
sendikalara üye olmak zorunda. 

*Emekli işçiler kadrolu olama-
yacak.

*Kadrolu çalışan işçiler 2500 TL
maaş alırken taşeron çalışan işçiler
aynı işi yaptıkları halde 1500 TL
maaş alıyorlar. Bu durum kadro ol-
duktan sonrada değişmeyecek. Aynı
işi yaptığı halde taşerondan kadro-
laşan işçi yine 1500 TL maaşa çalış-
mak zorunda kalacak. 

*Taşeron işçiler hakları için aç-
tıkları davalarda kazandıkları hakla-
rından vazgeçmek zorunda. Bu du-
rumda kadro olabilmek için mahke-
meler aracığıyla kazandıkları ala-
caklarından vazgeçmek zorunda bı-
rakılarak kazanılmış hakları gasp
edilmiş olacak. 

* Yapılacak düzenleme, “personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı”
ihalesi ile çalıştırılan işçileri esas alıyor.
Ancak kamuda farklı ihaleler ile ça-
lıştırılan işçilerin bir kısmı bu kapsamda
yer almıyor. Örneğin yemek alımı iha-
leleri çerçevesinde çalıştırılan binlerce
yemekhane işçisi bu kapsama girmiyor.
Öte yandan sürekli olarak yapılan bazı
işler, “anahtar teslim iş” olarak göste-
riliyor ve buralarda çalışan işçiler de
farklı değerlendiriliyor. Sonuç olarak

çıkarılacak yasada gerekli düzenlemeler
yapılmadığı takdirde, aslında fiilen ta-
şeron işçi olarak çalışan çok sayıda
işçi kadro kapsamına girmeyebilecek.

AKP Her Konuda Olduğu
Gibi Taşeronu Kaldırdık
Diye de Yalan Söylüyor

Yeni yasa ile taşeron çalışma de-
nilmeyecek. Sadece ismi değişecek.
Örneğin belediye işçileri özel şirket
yerine belediye adına açılan bir şir-
ketin taşeronu olarak çalışacak. Ama
adı taşeron olamayacak. Doğrudan
belediyenin kadrolu işçisi değil ta-
şeronu olacaklar. 

SONUÇ OLARAK
1-AKP taşeronu kaldırdık diyerek

yalan söylüyor. Kaldırılan taşeron
çalışma değil işçilerin büyük tepki
gösterdiği ve kaldırılmasını istediği
taşeron adıdır. 

2-Güvenlik ve sınav şartı ile AKP
istediğini kadroya alacak istemediği
işçiyi kapının önüne koyup işsizliğe
ve açlığa mahkum edecek. 

3-Özel sektörde taşeron çalışma
devam edecek. İşçilerin AKP’nin
patronları tarafından sömürülmesi
sürecek.

4-Taşerondan kadroya dönen işçi

aynı işi yaptığı kadrolu işçiyle aynı
ücreti alamayacak. Sefalet ücretine
talim etmek zorunda kalacak. 

5-Kadroya alınan işçiler sendi-
kalarından ayrılmak ve AKP’nin be-
lirlediği sendikalara üye olmak zo-
runda kalacak. 

6-Bu yasa ile taşeron çalışma or-
tadan kalkmış olmuyor. Tam tersine
AKP belediyelerde ve kamu da ken-
disinden olmayı kadro yapmayarak
kendi kadrolaşmasının önünü açmış
oluyor. 

7-Kadrolaşma yasası AKP’nin se-
çim yatırımıdır. Sözde taşeron çalış-
mayı bitirdik diyerek seçim öncesi
işçileri emekçileri aldatıyor. 

8-Kadrolu çalışma, güvenlik ve ge-
lecek kaygısı duymadan çalışma hakkı
tüm işçilerin en doğal hakkıdır. Bu
hakkı ne AKP nede bir başka düzen
partisi işçilere veremez. AKP’de sadece
kamuyla sınırlı tuttuğu bu düzenleme
ile aslında taşeronu kaldırmış olmuyor.
Taşeron çalışma işi veren ve yapanın
işçinin emeği üzerinden kar ettiği bir
sistemdir. Bu sistem ancak ciddi mü-
cadelelerle kaldırılabilir. Bunun için
işçiler Devrimci İşçi Hareketi saflarında
örgütlenmeli, düzen sendikalarında
değil İşçi Meclislerinde harekete geç-
melidir. 

Armutlu Haber Gazetesi'nin 16. Sayısı
Çıktı!

İçindekiler:
İKNACILARI ARAMIZA ALMAYALIM,

MAHALLEMİZDEN KOVALIM!
BİRLİK, BERABERLİĞİMİZ ONLARIN KABUSU,

BİZİM İSE YIKILMAZ KALEMİZDİR!
Mail:armutluhalkkomisyonu@yandex.com

twitter: http://twitter.com/armutlubizim

Umudun Çocukları
Orkestrası Yeni Dönem
Kayıtları Başladı!

9-16 yaş aralığındaki tüm ar-
kadaşlarımızı Umudun Türkülerini
söylemeye, orkestramıza bekliyo-
ruz!

Yer: İdil Kültür Merkezi, 
Okmeydanı/İstanbul

İletişim: 0212 238 81 46

Duyurular



“Şöyle bir baktığımızda ne acı, ne adaletsizlikler
yaşamışız. Ve her adımda her solukta adalet arayışımız

sürdü, sürüyor. Tüm bunlara rağmen biliyoruz ki on
yıllardır aradığımız adalet bizlerdedir, halkın ellerindedir.

Çünkü yozlaştırılan, aşağılanan, katliama uğrayan açlık-yoksulluk çeken
biziz, seksen milyon halktır.”

“Bizim müzisyenlerimizin, sadece müzik kulağı değil,
siyasal kulağı da duyarlı olmalıdır.

Halkla olan ilişkiniz eskisinden daha fazla olmalıdır.
Müzik kulağı aynı zamanda bir eleştiri kulağı da olmalıdır.”

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

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



AKP, Üyelerini "Yola
Getirmenin" Yolunu
Bulmuş: Yoldan Adam
Kaçırıp Sorgulamak...

Geçen hafta burjuva basına yansıyan
bir gelişmeyle, AKP’nin tüm halka ve
diğer partilere karşı yıllardır uyguladığı
tehdit ve şantaj politikasının kendi
içinde de yaygın biçimde uygulandığını
gösterdi. 

Sözcü gazetesinde yayınlanan habere
bakalım;

"Siyaset tarihine geçecek skandal:
AKP’li başkanlar bürokrat kaçırdı. 

Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi
Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş,
AKP'li Yunusemre ve Saruhanlı ilçe
belediye başkanları tarafından silah zo-
ruyla kaçırılıp, iki saat sorguya çekildi.

Diktaş, başından geçenleri AKP Ye-
rel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'ya
gönderdiği mektupta anlattı. Sözcü'nün
ele geçirdiği mektupta, olay detaylarıyla
yer aldı. Diktaş, olayı şöyle anlattı:

“30 Ekim 2017 günü saat ll.00 ci-
varında Yunusemre Belediyesi’ne ait
kreşe gittiğim esnada Belediye Başkanı
Mehmet Çerçi'de geldi. Beni takip eden
Mehmet Öcal ve gri takım elbiseli bir
şahıs, ayrıca silahını gördüğüm koruma
Volkan tarafından aracımın önü kesi-
lerek araçtan indirildim. ... 10-15 kişiden
oluşan silahlı adamlarıyla beni kreşin
yanında kameraların olmadığı alana
götürdüler.”

Olayda adı geçenlerden biri olan
AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk
de olayı reddetmeyerek, “Mektup Erol
Kaya beyin önünde duruyor" dedi. (14
Aralık 2017, Sözcü)

AKP'liyi AKP'liler kaçırıyor. Artık
kendi adamlarını dahi aynı faşist, aynı
mafya yöntemleriyle tehdit edip yola
getirmeye çalışıyorlar.

AKP iktidarının yönetememe krizi
büyüdükçe, saldırıları da artıyor. Halka
pervasızca saldıran AKP artık kendi
içinde de faşist teröre ve mafya yön-
temlerine başvurmaya başlamıştır. 

Belediye başkanlarını açıkça tehdit

ve şantajla görevden aldıklarını tüm
dünya izledi. Tehdit ve şantajın hede-
findeki belediye başkanları, çaresizlik
içinde istifa ettirildiler. 

Leş üstüne çullanmış çakal sürüsü
gibi, biraz zayıf düşeni görünce hepsi
birden kendi üyelerinin üzerlerine çul-
lanıyorlar. Kısa süre içinde yedi süla-
lelerine yetecek bir yağma ve talan pe-
şinde, gözleri kimseyi görmüyor, hiçbir
değer, vefa tanımıyorlar.  

İşsiz kalan, açlığa mahkum edilen
milyonlar, KHK bahanesiyle açığa alı-
nan memurlar, tutuklanan devrimciler,
avukatlar, gazeteciler, sanatçılar, AKP'li
yöneticilerin kara para belgeleri, çeteci,
mafyacı başkanlar ve bakanlar, AKP
faşizminin geldiği son noktadır. 

Halka saldırıları hız kesmeden de-
vam ederken şimdi de kendi bürokrat-
larına, yandaşlarına saldırıyorlar. Kendi
belediye başkanlarını görevden alıyorlar.
Kabul etmeyince tehditle, şantajla
istifa ettiriyorlar. Gücü yeten, diğerini
silah zoruyla kaçırıp sorguluyor. Tam
bir zorbalık! Hiçbir yasa hukuk yok! 

Mahkemelerin hiçbir işe yara-
madığını en iyi AKP'liler biliyor. Bu
nedenle savcılığa, mahkemeye başvur-
mak yerine, kendi “reis”lerine mektup
yazıyorlar. Kimin gücü kime yeterse
o, diğerini yok etmeye çalışıyor. 

Bunlar çeteci, mafyacı bir anlayışın
vücut bulmuş halidir. Bunlar bir birine
güvenmezler. Birbirlerinin kuyusunu
kazarlar. Kendi adamlarını bile arkadan
vururlar. Çünkü tüm ilişkileri paraya
ve çıkara dönüktür. 

Din üzerine kurdukları bütün sözler
sahtedir. Aralarında sadece sömürü,
soygun ilişkisi vardır. Dini de halkı
soymak için kullanırlar. Halkı soyarlar,
tehdit ederler, istediklerini elde ede-
meyince mafya yöntemlerine baş vu-
rurlar. 

Dönektirler, Fırıldaktırlar. En ya-
kınlarındakileri satarlar. Ellerine geçen
tüm imkanları kendi çıkarları için kul-
lanırlar. En sadık adamlarını günü gel-
diğinde pis bir mendil gibi atarlar. Bu
AKP’nin bir özelliği haline gelmiştir.

Zamanında başka partilerin kurucu ve
yöneticileri olan Süleyman Soylu,
Tuğrul Türkeş, Numan Kurtulmuş,
bunlar, AKP’ye, Erdoğan’a zamanında
en ağır küfürleri edenlerin başıdırlar. 

Faşizmin yönetememe krizini aşmak
için, ayakta kalmak için yapmayacağı
hiçbir şey olmadığını bir kez daha
gösteriyor bu örnek.. 

Bir gün vatanperver ilan ettiklerini,
çıkarları ters düştüğünde hain ilan et-
mekte en ufak bir tereddüt göstermi-
yorlar. Günübirlik politikalarıyla her
gün daha çok pisliğin içine batıyorlar.

Böyle bir iktidarın halka da, baskı-
dan, terörden, tehditten, yoksulluktan
başka vereceği bir şey yoktur. 15 yıldır
bunu yapıyorlar... Zulümlerini, zorba-
lıklarını artırarak sürdürecekler. Çünkü
kendi içinde bile tehdit ve şantajı, zor-
balığı temel yöntem haline getirenlerin
tüm ülkede demokratik bir yönetim
göstermeyeceği açıktır. 

Yönetememe krizi derinleştikçe,
AKP, saldırganlığını artıracaktır.. "Zul-
mün artsın ki tez yıkılasın" der eskiler.
Ancak zulüm aynı zamanda sinmeyi
ve beraberinde yozlaşmayı, örgüt-
süzlüğü de getirebilir. Tarihten öğrendik
ki, zulüm kendi başına yıkılmıyor.

20. yüzyılın bağımsızlık savaşlarına
ve devrimlerine bakalım: Anadolu halkı,
ancak savaşarak ve 20 bin şehitle em-
peryalistleri kovdu. Rus Çarlığı, Çin
imparatorluğu halkların ayaklanmaları
ve savaşlarıyla yıkıldı. Küba’nın, Ni-
karagua’nın diktatörlükleri, uzun süreli
bir gerilla savaşıyla yıkıldı. Biz de de
böyle olacaktır. 

AKP faşizmine karşı halkımızın ya-
pacağı tek şey; örgütlenmek, ve örgüt-
lenerek savaşı büyütmektir. AKP'nin
kendi kendine yıkılacağını veya gide-
ceğini beklersek, bilinmelidir ki, gelen
gideni aratacaktır. Bir düzen partisi
gidecek, başka bir düzen partisi ge-
lecektir. Onlarca yıldır, her gelen parti
diğerini mumla arattı. Örgütlenelim,
düzenin krizini daha da derinleştirip
bu zulüm iktidarını yıkalım, halkın
iktidarını kuralım.

AKP’de Hak Yok, Hukuk Yok, Adalet, Vefa Yok. Tek Yöntem: 

FAŞİST ZORBALIK VE MAFYACILIK

Yürüyüş

24 Aralık
2017
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KESK’in Ankara’daki binası 400
günü aşkındır AKP faşizminin
OHAL adı altında yürüttüğü saldı-
rıya direnişle cevap veren KEC’li
memurların eylem alanı oldu. 400
günü aşkındır Yüksel Cadde’sinde
direnen, her gün iki kez işkenceli
saldırıya uğrayan kamu emekçileri
KESK yanlarına gelmeyince, onlar
KESK binasına gittiler. Uzlaşmacı,
teslimiyetçi, kamu emekçilerinin
hak ve özgürlüklerini aramaktan,
ona önderlik etmekten uzak, Nuriye
ve Semih’in direnişine yabancı ve
bu duyarsızlıkla bu direnişin önüne
barikat olan KESK’i eleştirmenin,
onu doğruya davet etmenin bir yolu
olarak KESK binasında oturma ey-
lemine başladılar.

Aşağıda bu eylemi gerçekleştiren
kamu emekçileriyle yaptığımız rö-
portajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: KESK, hak alma mev-
zisi bir sendikada oturma eylemi
rastlanılır bir olay değil. Bu karara
(oturma eylemine) nasıl karar ver-
diniz, bu sürece nasıl geldiniz?

KEC: KESK, kamu emekçile-
rinin mücadelesinde bir mevzidir.
1980’li yıllarda hapishanelerde dev-
rimci tutsakların başlattığı direnişler
faşist cuntanın halk üzerinde yarattığı
baskı dalgasını kırmış, halkın yeniden
dernekler üzerinden örgütlenmesini
sağlamıştı. Kamu emekçileri de bu
süreçte hak alma mücadelesine baş-
lamış, sendikalardan önce derneklerde
örgütlenmiş ve kendi sendikalarını
kurmuşlardı. 

Kamu emekçilerini sendikal mü-
cadeleye götüren fiili meşru mücadele
anlayışıdır.  Kamu emekçileri yasada
memurların sendika kurma hakkı ol-

mamasına rağmen sendikalarını fiili
bir şekilde kurmuşlar ve yasal bir
çerçeveden çok kamu emekçilerinin
gözündeki meşruiyetini esas almış-
lardı. KAM-SEN’ e ardından kurulan
işkolu sendikası olan BEM-SEN,
devrimci memurlar tarafından tüzü-
ğüne grevli toplu sözleşmeli sendika
hakkı maddesini koyarak fiili olarak
kurulurken o dönem yürütülen “sen-
dika kurabilir miyiz kuramaz mıyız?”
tartışmasına noktayı koymuştu. 

KESK, 1995’te kuruluşunu ilan
etmişti belki ama KESK’in kuruluşu
1985’lerdeki dernekler sürecine da-
yanmaktaydı. O noktada KESK,
kamu emekçilerinin her tuğlasında
emeği olduğu, mühürler vurulan ka-
pılarının kırıldığı, üyelerin aidatlarının
elden toplanmasından sürgün edilen,
ceza alan üyelerinin sahiplenilmesine
kadar pek çok aşamada kamu emek-
çilerinin hayatlarına girmiş ve bu
sebeple kamu emekçilerinin öz ör-
gütlülüğü olan bir sendikadır. 

Sahte sendika yasası dediğimiz
4688 sayılı sendikalar yasasının 2001
yılında ilan edilmesinden sonra her
şey değişmeye başlamıştır. Kazanıl-
mış haklara yenilerinin eklenmemiş
olması, var olan pek çok özlük hak-

kının hükümetlerce gaspı, KESK’ in
saldırı yasalarına karşı kararlı, ısrarcı
ve güçlü bir karşı duruş sergileye-
memesi, günü birlik, var olan durumu
savuşturan, yasaların el verdiği ölçüde
yani “demokratça” yaptığı mücadele
sendikanın düzen içi politikalara hızla
savrulduğu bir durumu yaratmıştır. 

Devlet, KESK’i kendi istediği
kadar ses çıkaran yani yasalcı noktaya
çekme çabasında yaptığı operasyon-
larla başarılı olmuştur. 2009’dan
2013’e kadar arka arkaya üye ve yö-
neticilerine yönelik operasyonlar dü-
zenlemiştir. 2013 yılında düzenlediği
operasyonda 184 kamu emekçisi göz-
altına alınmış 72’si tutuklanmıştır.
KESK, bu süreçte üye ve yönetici-
lerinin sahiplenmesinde etkili ola-
madığı gibi AKP iktidarının sürdür-
düğü “ barış” sürecinde akil adam
olarak rol almıştır. Haziran ayaklan-
masında halkın pratiğinin çok geri-
sinde davranmış ve kararlar almıştır.
2014’te yapılan seçimlerde KESK
yönetimindeki hakim anlayış devrimci
memurları “onlarla ittifak yapmaya-
cağız, onlar bizim kırmızı çizgimiz-
dir.” diyerek sendikadan tasfiye et-
meye yönelik bir girişimde bulun-
muştur. Devrimci memurlar için FE-

KEC’li KAMU EMEKÇİLERİ:
“B�Z�M BURADAK� EYLEM�M�Z KESK YÖNET�C�LER�NE GÖREV�N�

HATIRLATMAK VE YAPTIRMAKTIR. ”

Röportaj

24 Aralık
2017

Yürüyüş
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447YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



TÖ’cü polis şeflerinin,  savcılarının
ve hakimlerin hazırlamış olduğu id-
dianamedeki “KESK’e sızmak ve
KESK yönetimlerini ele geçirmek”
suçlamasını dikkate almışlardır. Yani
AKP, devrimci memurları yönetim-
lerinize almayın mesajını vermiş,
KESK’teki hakim anlayışlar da bu
mesajı dikkate almış ve uygulamıştır. 

AKP’nin baskı uygulamaları ve
saldırı politikalarına karşı duracak
direngenliğini devrimci kamu emek-
çilerini tasfiye edip mesafe koyarak
bizleri  uzaklaştırdığı için karşı ko-
yamamıştır. Sadece hukuki mücade-
leyi yürüten, fiili meşru mücadele
hattının çok gerisinde kalan, kararların
daha çok merkezileştiği, iş yerleriyle
bağların alabildiğine koptuğu, üye-
lerinin alınan kararlarda kendini his-
sedemediği bir yapıya hızla sürük-
lenmiştir. Kitlesellik açısından cılız
geçen basın açıklamaları, hiçbir ka-
zanımla sonuçlanmayan iş bırakma
eylemleri, üyelerin sendikaya güve-
nini kaybetmesi sonucunu yaratmıştır.
Üyeler, her seferinde umutla gittikleri
eylemlerden daha fazla umutsuzluğa
kapılarak dönmüşlerdir.  

Yasalcı, icazetçi anlayışların sen-
dika yönetimlerindeki varlığı bürokrat
sendikacılık anlayışının sendikaya
hakim olmasını beraberinde getir-
miştir.  Demokratik merkeziyetçi ba-
kış açısında zaten bir hayli sorunları
olan anlayışlardan oluşan sendika
yönetimleri kararları tamamen mer-
kezi düzeyde, tabanın hiç etkisi ve
önerisi olmadan alarak hayata ge-
çirmeye başlamıştır. Üyeler bu ka-
rarlara adeta sadece örgütlü davran-
mak adına uymuşlardır. 2015’ten
2016’ya kadar yapılan iş bırakma
eylemlerinde katılım bir hayli düşm-
üştür.  Bunu gören AKP iktidarı yıl-
lardır mücadele edip bedel ödeyerek
kazanmış olduğumuz “sendikal ey-
lemin bir hak olma cezayı gerektire-
cek bir durum olmaması“ kararını
hiçe sayarak açtığı soruşturmalarda
kitlesel cezalar yağdırmıştır.  Sendika
bu cezaların altında kalmıştır.  

10 Ekim’de yaşanan katliamın
yaralarını saramamış, sokaktan, alan-
lardan korkar hale gelmiş, bu katlia-

mın sorumlularıyla
vermiş olduğu müca-
deledeki pasif tutum
neredeyse katliamdan
kendini de sorumlu tu-
tar hale getirmiş üye-
leriyle arasındaki me-
safe alabildiğine açıl-
mıştır.

15 Temmuz darbe
girişimini fırsat bilen
AKP iktidarı Aktif
Sen, Cihan Sen gibi
sendikaları kapatırken
güçlü bir ses çıkarmayarak bu sü-
reçten sessiz kalarak sıyrılabileceğini
düşünmüştür. AKP’nin “ bizim sizinle
bir sorunumuz yok, biz FETÖ’cülerle
uğraşıyoruz” söylemlerine inanmak
ister bir tutum izlemiştir. 

Eylül ayıyla birlikte başlayan
toplu açığa alma sürecinde atıl kal-
mıştır. Hatay ve Dersim Eğitim Sen
şubelerinin günlerce sürdürdüğü di-
reniş görmezden gelinmiştir. Deva-
mında yayımlanan KHK’larla işle-
rinden atılan on binlerce kişiye sahip
çıkmamış, işten atılmış üyelerinin
direnme iradesine “üstenci” bir üs-
lupla cevap vermiştir. 

Nuriye Gülmen’le başlayan direniş
Malatya, Düzce, Aydın, Bodrum ve
İstanbul’a sıçramış ve KESK hepsini
görmezden gelen bir tutumla dav-
ranmıştır. 1-2 Nisan’da yapılan ih-
raçlar kurultayında tüm ihraçların
ortak önerisi merkezi bir direniş
kararı iken KESK yönetimi bu kararı
alma sürecini Temmuz ayında yapılan
seçimlere atmıştır. Nuriye ve Semih’in
“işimizi geri istiyoruz” talepli açlık
grevi direnişi uluslararası bir düzeyde
duyulup sahiplenilirken KESK tara-
fından sahiplenmemiştir. Nuriye ve
Semih’in işe iadelerinin tüm ihraçlara
yarayacağını ve KESK’i büyütüp ge-
liştirileceği düşünülememiştir. 

KESK yönetimiyle bu süreç içe-
risinde defalarca görüşme yapılmış,
genel kurulda sendika içindeki tüm
anlayışların ortaklaştığı önergeler ol-
masına rağmen bir direniş programı
takvime bağlanıp ihraçların önüne
konulmamıştır. İşte tam bu noktada
bizler görüşerek geri gelmekten zi-

yade KESK yöneticilerine görevlerini
hatırlatmak üzerinden burada oturma
kararı aldık. 

Bugüne kadar rastlanılmayan bir
ideolojik mücadele biçimine dönüş-
müş olan bu eylemde temel hedefimiz
sendikamızın “ 3 milyon kamu emek-
çisinin sesiyiz” söylemini pratiğe ge-
çirmesini sağlamaktır. 

Yürüyüş: KESK yönetici ve üye-
lerinin size karşı tavrı nasıl? Neler
yaşadınız, neler tartıştınız?

KEC: 24 Kasım’da oturma ey-
lemine başladık. Bu süreçten önce
de sıklıkla yaptığımız görüşmelerde
söylediğimiz talepleri yineledik. Yine
MYK toplantısında görüşeceğiz de-
nildi, bu kararları somut olarak al-
dıklarını görünceye kadar oturaca-
ğımızı ifade ettik ve eyleme başladık. 

Önceden yaptığımız görüşmelerin
sonucu olarak 24 Kasım’da Nuriye
ve Semih’in talepleri üzerinden yap-
mış olduğu bir basın toplantısı yapıldı,
25 Kasım’da Sakarya caddesinde ya-
pılan eylemde KESK Eş Genel Baş-
kanı Mehmet Bozgeyik’in 27 Ka-
sım’daki mahkemeye kitleyi çağır-
ması, uzun zamandır Ankara’da dil-
lendirilmeyen Nuriye ve Semih adının
zikredilmesi, Nuriye ve Semih dahil
olmak üzere KESK’li ihraçların bağlı
sendikaların üyesi oldukları, işten
atılma gerekçelerinin bu olduğuna
dair kısa bir açıklamadan ibaret kalan
girişimlerde bulundular. 

KESK yürütmesinden iki arkadaşla
2 Aralık’ta yapmış olduğumuz görüş-
mede önümüzdeki haftanın Nuriye ve
Semih için kritik bir hafta olduğunu,
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zamanın onlar açısından daraldığını
belirttik ve bir haftalık acil eylem öne-
rilerimizi sunduk. Bunlar; OHAL ko-
misyonunu göreve çağıran Türkiye
genelinde fax eylemi, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı önünde Nuriye
ve Semih’in işe iadeleri konusunda
OHAL komisyonunu göreve çağıran
açıklama, yapılabilecek illerde binalara
“Nuriye ve Semih başta olmak üzere
tüm ihraçlar işe iade edilsin!” başlıklı
pankart asılması, Nuriye’ye moral
amaçlı ziyaret örgütlenmesi şeklindeki
taleplerdi. Arkadaşlar bunları yürüt-
medeki diğer arkadaşlarla konuşacak-
larını ama bizim de binayı terk etme-
mizi istediklerini söylediler. Bu kararlar
alınıncaya kadar burayı terk etmeye-
ceğimizi söyledik, bizimle diyalog
yolunun kapandığını söylediler.

O tarihten bugüne kadar KESK
MYK’sından arkadaşlar bizimle kar-
şılaşmaktan ve selam vermekten im-
tina eden davranışlarda bulunuyorlar.
Neredeyse odalarından çıkmaz bir
haldeler. Bizler demokratik hakkımızı
kullanıyoruz. Kendi kurumumuzu
işgal edecek bir anlayışa sahip değiliz.
Yöneticilerin gösterdiği bu tavrın
“kırmızı çizgiden” çok farklı olma-
dığını düşünüyoruz. O zaman da
söylediğimiz gibi biz ancak düşma-
nımıza kırmızı çizgi çekeriz. KESK
yöneticileri, psikolojik baskı uygu-

layacaksa bunu defa-
larca görüşme talep
edip reddedildiği, eş
başkanları ihraç edil-
diği için TİS görüş-
melerine alınmadığı
bakanlıklara karşı uy-
gulamalıdır, bize de-
ğil.

11 Aralık tarihinde
KESK Genel Merkezi
imzalı iki kararın sen-
dikalara gönderildiği-
ni biliyoruz. Bunlar-
dan biri 14 Aralık’ta OHAL komis-
yonunun derhal dosyalarımızın gö-
rülmesini ve bununla ilgili kararın
açıklanmasına yönelik ülke genelinde
fax eylemi ve yine 14 Aralık’ta Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önünde ihraçların işe iadesiyle ilgili
Ankara’daki MYK’lar ve üyelerin
katılımıyla yapılacak açıklama. Nu-
riye ve Semih’in durumlarını öne
almayan eylem kararları olmasına
rağmen bugüne kadar OHAL ko-
misyonu ve ihraçlara dair somut
hiçbir karar almamasına bakıldığında
bizim açımızdan olumlulukları var. 

Bir başka gelişme üyeler nezdinde
yaşandı. 7 Aralık’ta bir grup KESK
üyesi sosyal medya üzerinden Nuriye
ve Semih için KESK’i harekete ge-
çirmeye çağıran bizim yayınladığımız

metne yakın ifadeler içeren
bir imza metni yayınladılar.
8 Aralık’ta yapılan
KESK’in kuruluş gecesin-
de kürsüye çıkıp bu metni
okudular. Şu ana kadar
kaç imza topladıklarını bil-
memekle beraber eylemi-
mizin üyeler açısından kar-
şılık bulduğunu düşünü-
yoruz. Sonuçta bugüne ka-
dar yüksek sesle KESK’e
yönelik bu eleştirileri yö-
neltmeyen arkadaşlarımıza
cesaret vermişiz. Yani ey-
lem bir nebzede olsa ta-

banda hayat bulmuştur.

Yürüyüş: Talepleriniz nedir,
KESK’in bu eylem provokasyon ya-
ratbilir açıklamasına  karşın cevabınız
nedir?

KEC: Öncelikli olarak istediği-
miz KESK’in başta Nuriye ve Semih
olmak üzere tüm ihraçları sahiplen-
diğini gösterdiği somut bir eylem
takvimi. Bunun içinde muhatapları-
mızla yüzleşeceğimiz, dosyaların akı-
betini soran bakanlıklar önünde kararlı
ve ısrarcı eylemler, illerde de bu tak-
vime uygun eylemler. Ardından
OHAL ve KHK’ları püskürtecek
merkezi bir direniş programını hayata
geçirmesini istiyoruz.

Provokasyon meselesine gelince
bu sendikayı biz kurduk, yaptığımız
eleştiriler ve davranışlar provokatif
olmaktan ziyade sendikayı harekete
geçirici,”3 milyon kamu emekçisinin
sesi” olma iradesine yaklaştırır ancak.
Yani 1,5 yıllık süreç içerisinde “yap-
tıklarını” sıralayan KESK, üyelerinin
kendi iradeleriyle yaptığı direnişlerin
hatta İstanbul’daki Nuriye Semih da-
yanışmasının yaptığı eylemlerin çok
çok gerisinde kaldığını göstermiştir.
Kendi kendini teşhir etmiştir. O yüz-
den bizim buradaki eylemimiz KESK
yöneticilerine görevini hatırlatmak
ve yaptırmaktır. Görüştük, alınan ka-
rarların nasıl yapıldığını denetleyici
bir tavırla davranacağız ve bu kararlar
alınınca eylemimizi sonlandıracağız. 
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Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



BİR TUTSAK
MEKTUBUNDAN:

"Biz; köklerini
çok derine salmış,
kökleri çok kuv-
vetli, ulu bir ağa-
cın, bir dalındaki
meyveleriz. Aynı
kökten gelir su-
yumuz, aşımız.
Kimimiz ham,
kimimiz olgun
çeşit çeşit mey-
veleriz o dalda.
Ve dalda da
tek bir boru-
dan besleniriz

yine. Bu ulu
ağacı sulayan bir

kişi vardır. Ona biz "halk"
diyoruz. Bir de toprağımız, yani
"vatan"ımız var. Bu ikisini çok
severiz; onlar olmadan biz çürür,
dökülür gideriz. Onlarla ne ka-
dar sık iletişimimiz olursa o ka-
dar yeşilleniriz, tatlanırız, ol-
gunlaşırız. Yani bize hayat veren,
büyüten halk ve vatan sevgi-
mizdir. Arada gelirler birimizi
koparırlar dalından, yoldaşla-
rından. Isırıp yemeye, çiğnemeye
çalışırlar; ama kabuğumuz serttir, kırılmaz. Kı-
ramayınca bir kaba koyar kaldırırlar. Bizi sulayan
ve vitaminimizi mineralimizi veren, bol verdiği
için bir süre onunla besleniriz, çürümeyiz. Bir
de diğer meyvelerden su ve aşımızı aldık mıydı
tamamdır. Daha güçlü bir kabuğumuz olur, daha
da büyürüz. En sonunda, bizi sulayan, toprağımız
ve diğer meyveler o kaptan çeker çıkarır bizi.
Yaralarımızı sarar ve iyileştirip dala tekrar tut-
tururlar. Biz de dalımızdaki yerimizi tekrar alır,
görevimize devam ederiz. Ağaçta bir de tam
olmuş meyvelerimiz vardır. Bizi koparanları ya-
kalar onlar, kendisini koparır daldan ve atlar,
düşer kafasına..."

DEVRİMCİLİK ZORUNLULUTUR
- Askerlik yapan bir erin, sırf ailesiyle tele-

fonla görüştü diye miğferle vurulup öldürül-
memesi için devrimcilik zorunlulukur.

- Patronların, dalga geçer gibi 5 yıldızlı
otellerde iş kazası sempozyumu yapmalarının,
işçi ölümlerinden bahsetmeyip kazaların verdiği
yıllık zarardan bahsetmelerinin yanlarına kar
kalmaması için devrimcilik zorunluluktur.

- Geceyarısı halkın evlerini basıp, üstüne
bir de baskında hırsızlık yapıp, bir de mahkeme
kararıyla bu habere yayın yasağı getiren katil,
hırsız polislerden hesap sormak için devrimcilik
zorunluluktur.

- İzmir'de, Nuriye ve Semih'in mahkemesine
katılan birisi, çalıştığı belediyeki işinden atılmış.
buna karşı da açlık grevinde. Halkımız, açlık
grevini bir çözüm yolu, bir silah olarak görüyor.
AG ile çaresiz olmadığını, güçsüz olmadığını
görüyor. Bu da, devrimcilerin öncülük ettiği
bu eylemin halkta nasıl karşılık bulduğunu

gösteriyor.
-Cumhurbaşkanı başdanışma-

nı İbrahim Kalın, Paris'te Ahmet
Kaya'nın mezarını ziyaret etmiş.
Ahmet Kaya; eksiğiyle gediğiyle
bizim, halkın bir değeridir. Fa-
şizme yedirmeyiz. Halkın tüm de-
ğerlerini kapsamak için devrim-
cilik zorunluluktur.

-Özgürüz.org'da TTB'den bi-
rinin röportajı vardı. İşkenceyle
gözaltına alınanların muayenesini,

polis, gözaltı aracın içinde yapmayı dayatmış.
Buna itiraz eden doktorlar ise bir süre sonra
işlerinden atılmış. Faşizm, doktorlara da "men-
gele olmazsan işinden atılırsın" diyor. Tüm
meslek grupları için, Nuriye ve Semih gibi di-
renmekten, devrimcilerin yanında olmaktan
başka yol yok. 

ÖZGÜR TUTSAKLARDAN

YENİYIL TAKVİMİ

İşgalci İsrail polisine
bıçak fırlatıp

katledilen filistinli
genci Mehmet Akif'ce,

Hatice Aşık'ça
mücadelemizde
yaşatmak için

devrimcilik
zorunluluktur.

Anti Emperyalistlik 
Zarrap'ın İtiraflarına Karşı Çıkarak Yapılmaz. 

Anti Emperyalistlik 
Emperyalizme, Onun Politikalarına

Baştan Aşağı Karşı Çıkmaktır! 
AKP, Emperyalizmin Hangi Politikasını

Karşı Çıkıyor?
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VE ONLARIN ÇOCUKLARI
VE BİZİM ÇOCUKLARIMIZ
ONLARIN ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN
ETİNİ YİYOR, KANINI İÇİYORLAR
ONLARIN ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN
RIZKINI KUMAR MASALARINDA,
LÜKS VE SEFAHAT İÇİN HARCIYORLAR
ONLARIN ÇOCUKLARI AHLAKTAN, ONURDAN,
VATAN VE HALK SEVGİSİNDEN SOYUNMUŞ
ZULMÜN SÖMÜRÜNÜN ÖRTÜSÜNÜ ÖRTÜNMÜŞ
AMA İHANETÇİ, HAİN, ZALİM BABALARI GİBİ
GİZLENEMİYORLAR, SAKLANAMIYORLAR
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ALACAK HAKLARINI,
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ SORACAK HESABINI
ASALAKLIĞIN, ZULMÜN VE SÖMÜRÜNÜN

Ankara:
TAYAD’lı Aileler 15 Aralık’ta, Sa-

karya Caddesi’nde emperyalizm ve
onun uşağı AKP’nin Tek Tip Elbise
politikasına karşı basın açıklaması yap-
mak istedi. Yapılması planlanan açıklama
öncesi TAYAD’lılar üzerinde “Suçlu
Değil Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giy-
meyeceğiz!” yazılı ozalit açtı, ardından
AKP’nin işkenceci polisleri oturma ey-
lemi yapmak isteyen TAYAD’lıları zorla
alandan uzaklaştırdı. Polisin keyfiliğine,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”
sloganlarıyla karşılık verildi.

İstanbul:
TAYAD’lı Aileler 16 Aralık’ta Tak-

sim Galatasaray Lisesi önünde Tek Tip
Elbise dayatmasına karşı basın açıkla-

ması yaptı. İki TAYAD’lının katıldığı
eylemde sık sık “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!” sloganı atıldı.

TAYAD’lı Aileler;
Suçlu Değil Devrimciyiz Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz!

TAYAD’lı Aileler 17 Aralık’ta Tek
Tip Elbise dayatmasına karşı yaptığı
yazılı açıklamada şu sözlere yer ver-
di:

“Hapishanelerde saldırılar, sürgün
sevkler, işkenceler devam ediyor. Tek
tip elbise dayatması öncesi deneye-
bilecekleri tüm yöntemleri deniyorlar.
Tek tip elbise demek, hapishanelerde
yeni katliamlar demektir. Emperyalizm
ve işbirlikçisi AKP iktidarının tek tip
elbise politikasıyla amaç, halkımızın
açlık ve yoksulluğunu daha da kat-
merlendirmektir. Devrimci tutsaklar
geçmişte hapishanelerde saldırılara
karşı 84-96- 2000 yıllarında ölüm
orucu direnişlerinde 138 şehitle halkın
önünde barikat oldular.

Bugün de yeni direniş gelenekleri

yaratarak, halkı teslim alma politika-
sına direnerek yeni şehitler verme pa-
hasına barikat olmayı göze alıyorlar.

Halkımız, devrimciler sizin evlat-
larınız emperyalizmin ve AKP’nin
saldırılarına karşı direnen devrimci
tutsakların yanında olalım. Birlikte
direnirsek bu saldırı politikalarını boşa
çıkarırız.

Tutsaklara Giydirilmek İstenen
Tek Tip Elbise Türkiye Halklarına
Giydirilmek İstenen Kefendir

Bu Bir Elbise Savaşı Değildir, Bu
Beyinlerin Tasfiyesine Karşı Verdi-
ğimiz Savaştır

Düşüncelerimizden Soyunmaya-
cağız Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz

Evrenler’in Demireller’in Ecevit-
ler’in  “Çözemediği” Sorunu Şimdi
Tayyip Çözmeye Soyunuyor Onun
Akıbeti de Aynı Olacak.

Emperyalizm Değişmemiştir De-
ğişmeyecektir.

Bizim de Düşüncelerimiz Hedef-
lerimiz Değişmedi Değişmeyecek

Düşüncelerimizden İdeolojimizden
Vazgeçmemizi İstiyorlar Vazgeçme-
yeceğiz!

Direneceğiz Savaşacağız!
Savaşan Kazanır!
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Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!



� ALMANYA
Bielefeld’de Nuriye’ye “Aramıza Hoş
geldin” Eylemi

Almanya-Bielefeld’de 6 ve 13 Aralık
tarihlerinde Nuriye’nin özgürlüğüne ka-
vuşarak aramıza dönmesi halaylarla kut-
landı. Bielefeld’de her çarşamba gele-
neksel olarak sürdürülen destek eylemi
son iki çarşamba günü de sürdürüldü.
Grup Yorum müzikleri ile sürdürülen
eylemde 500 yakın bildiri dağıtıldı. Nu-
riye’nin özgürlüğüne kavuşması sevinci
halaylarla halka duyuruldu. Akşam saat-
lerinde meşalelerle sürdürülen eyleme
her zamanki gibi ilgi yoğundu. Bildiriyi
buruşturup geri veren iki Türkiyeli genç
kenara çekilerek “neden böyle yaptıkları,
neden haklı insanların direnişine karşı
oldukları”  soruldu. Bu sohbet sırasında
gençlerin aslında hiçbir şeyi bilmediği
sadece AKP propagandasından etkilen-
dikleri anlaşıldı. Daha sonra gençler özür
dileyerek yollarına devam ettiler.

Nu- Se Dayanışma Komitesi
Karlsruhe Konsolosluk
Önünde Eylem

13 Aralık Çarşamba günü Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişle-
rine destek olmak, dayanışmak ve faşizmi
teşhir etmek için her hafta olduğu gibi
bu hafta da NuSe Dayanışma Komitesi
Karlsruhe konsolosluk önünde eylem
yaptı. Yapılan açıklamada Nuriye ve Se-
mih’in işleri, ekmekleri ve onurları için
açlık grevi yaptıklarını anlatan açıklama
yapıldı. Grup Yorum direniş türküleri
dinletildi ve sloganlar atıldı.

Dortmund’da 19-22 Aralık Anması
17 Aralık Pazar günü Dortmund Da-

yEv’de 19-22 Aralık şehitleri anması ya-
pıldı!

Saat 14’de saygı duruşu ile anmamız
başladı. Ardından ölüm orucu gazisi ve
aynı zamanda Grup Yorum üyesi İhsan
Cibelek söz aldı ve Türkiye tarihindeki
yaşanan hapishane direnişlerini özellikle
2000-2007 ölüm orucu direnişini anlattı.
84, 96 ve 2000-2007 ölüm oruçlarında,

Ulucanlar katliamında devlet hiçbir zaman
devrimci tutsakların inançlarını iradelerini
ve halkına vatanına ve devrime olan sev-
gilerini kıramadı onları yenemedi ve
teslim alamadı. Ayrıca 19-22 Aralık kat-
liamının tanığı olan İhsan Cibelek büyük
direniş sırasında şehit düşen kahraman-
larımızdan söz etti. Onun yanında yine
ölüm orucu gazisi olan bir arkadaşımız
duygularını bizlerle paylaştı ve “Sabo’nun
kızları” şiirini seslendirdi. Seslendirilen
diğer bir şiir ise “Yoldaş ki” şiiriydi. An-
mamızın sonunda lokmalar yenildi ve
türküler söylendi.

Sevdanıza Ant Olsun marşı ile an-
mamız sonlandırıldı.

3 saat süren anmaya toplam 30 kişi
katıldı.

Stuttgart Halk Kültür Evi´nde
19-22 Aralık Hapishaneler Katliam
Anması Yapıldı

Program, hoş geldiniz  konuşması ve
saygı durusu ile başlandı. Stuttgart Halk
Kültür  Evi çalışanı arkadaşın günün
anlam ve önemini anlatan konuşmasının
ardından, katliam görüntülerini içeren
sinevizyon gösterildi. Yaşayanlar anlatıyor
bölümünde,19-22 Aralık katliam gazisi
o güne dair yasadıklarını anlattı ve anmaya
gelenlerin sorularını cevapladı. Ayrıca
Nuriye ve Semihin direnişine dikkat çe-
kildi. Direnme geleneğinin geçmişten
günümüze devam ettiği ve etmeye devam
edileceği anlatıldı. Daha sonra Grup
Boran ile müzik ve şiir dinletisiyle direniş
türküleriyle anma sona erdi. Anmaya 50
kişi katildi.

Fulda AKM ‘de
Türkü Gecesi Düzenlendi

Haziran ayında gerçekleşen Irkçılığa
Ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali’ne
ev sahipliği yapan Fulda kentindeki Alevi
Kültür Merkezi’nde Grup Yorum gönül-
lülerinin ve üyelerinin katılımı ile bir
türkü akşamı gerçekleştirildi. 16 Aralık
Cuma akşamı gerçekleşen ve saat 17:00’da
başlayan etkinlikte öncelikli olarak topluca

yemek yenildi.
Sonrasında ise AKM başkanı abimiz

ve Grup Yorum gönüllüsü bir arkadaşımız
bir hoşgeldin konuşması yaptılar. Avru-
pa’da konser yasakları ve vize engelleri
ile Grup Yorum’un sesinin kısılmaya ça-
lışıldığı fakat direniş türküleri söyleyen
Grup Yorum’un direnmeye devam edeceği
vurgulandı. Bu Amaçla Avrupa’nın çeşitli
şehirlerinde yapılacak olan Grup Yorum
konserlerinden bahsedilerek sahiplenme-
nin ötesinde bu konserlerin doğal bir gö-
nüllüsü ve çalışanı olunması gerektiği
vurgulandı.

Söylenen birbirinden güzel halk tür-
küleri, Grup Yorum şarkıları ve çekilen
halaylar ile çok güzel ve sıcak bir ortamda
geçen türkü akşamı tekrardan görüşmek
arzusu ile sonlandırıldı.

� YUNANİSTAN
Yunanistan’da Genel Grev

Yunanistan genelinde başta ulaştırma
işçilerinin ve onu destekleyen emekçilerin
genel grev çağrısıyla bugün (14 Aralık),
Yunanistan’da Genel Grev yapıldı. Grev
çağrısına uyarak sokaklara dökülen Yu-
nanistan emekçileri, ülkenin her yerinde
olduğu gibi Atina’da da haklarının ve
özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı em-
peryalizmi ve işbirlikçisi SYRIZA hü-
kümetini uyardı.

Atina ve Selanik’te yapılan yürüyüşlere
Halk Cephesi de pankartlarıyla katıldı.
Atina’da yapılan yürüyüşe binlerce kişi
katılırken, Halk Cepheliler yürüyüş bo-
yunca “Yunanistan hükümeti Türkiye fa-
şizmiyle iş birliği yapma!”, “Tutuklanan
devrimci tutsaklar serbest bırakılsın!” pan-
kartı ardında yürüdüler. Atina’da yapılan
yürüyüş boyunca SYRIZA hükümetinin
Türkiye faşizmiyle işbirliğini teşhir eden,
tutuklanan 9 devrimcinin serbest bırakıl-
masını isteyen bildiriler dağıtıldı.

Selanik Türkiye Konsolosluğu
Önünde NuSe İçin Eylem

15 Aralık Cuma günü her hafta olduğu
gibi Selanik Türkiye Konsolosluğu önünde

Av ru pa’da
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Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul
edilmesi için eylem yapıldı. Saat 13.00
da başlayan eylemde; “NURİYE SEMİH
YALNIZ DEĞİLDİR! AKP HALKA
HESAP VERECEK! KAHROLSUN
FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”
sloganları atıldı. Eyleme destek veren
Yunanlı dostlarımızda Yunanca sloganlar
atarak Nuriye ve Semih taleplerinin kabul
edilmesi için destek verdiler. Eylem bo-
yunca bildiri dağıtıldı. Atatürk’ün evine
ziyarete gelen üç otobüs Türkiyeli de
sloganlar ve alkışlarla eyleme destek
verdi.14 Aralık günü de Selanik Üni-
versitesi’ ne Nuriye ve Semih için afişleme
yapıldı.

Selanik’te Genel Grev Yapıldı
Yunanistan genelinde gerçekleştirilen

genel grev Selanik’te yapılan yürüyüşlerle
de protesto edildi.14 Aralık günü Sela-
nik’te hükümetin ekonomik uygulama-
larına karşı genel grev yapıldı. Saat 10.00
da Kamara Meydanında toplanan kitle
Selanik’te bulunan Trakya-Makedonya
Bakanlığına yürüdü. Selanik Halk Cephesi
olarak katıldığımız eylem boyunca otobüs
duraklarına ve Kamara Meydanına Nuriye
ve Semih için afişler asıldı. Yaklaşık bin
kişinin katıldığı eylem saat 14.30’da
sona erdi.

� BELÇİKA
Belçika Aile Meclisinden
Spor Etkinliği

Belçika Aile Meclisleri olarak her ay
düzenlenen spor etkinlikleri için ilk adım,
geçtiğimiz pazar 10 Aralık tarihinde
atmış olundu. Brüksel’de gerçekleştir-
diğimiz futbol müsabakalarında, açılışı
kadınlar arasında oynanan maçımızla
yaptık. İlerleyen zamanlarda yapılacak
etkinliklerde çocuklara özel müsabakalar
da düzenlenecek. Son olarak maç sonu

fotoğraflar da çekilerek etkinliğe son
verildi.

Erdal Gökoğlu Almanya’ya
İade Edildi

13 Kasım’da Belçika’da tutuklanıp
hapishaneye koyulan Erdal GÖKOĞLU
Almanya’nın kendisine iade edilmesi
yönündeki emrini yerine getiren Belçika
devleti tarafından iade edildi. Bu sabah
öğrendiğimize göre Erdal GÖKOĞLU
Almanya’ya iade edilmiştir. Gözaltına
alıp tutuklanması yargılanması, iade edil-
mesi toplamı 1 ayda halledildi. Trafik
ceza davalarının bile aylarca sürdüğü
Belçika’da Erdal GÖKOĞLU davasının
bu şekilde hızlı görülmesinin bir kaç se-
bebi var:

1- Alman devletinin emrini ne olursa
olsun yerine getirmek.

2- Erdal’ın iade edilmesi için hiç bir
hukuki dayanakları yok! O yüzden oldu
bittiye getirmek istediler.

3- Böylesi hukuksuz gayri meşru bir
iadeye karşı oluşması kaçınılmaz mu-
halefete engel olmak. Halkın, aydınların,
hukukçuların bilgilendirilmesi için gerekli
zamanı tanımamak.

4- Oluşacak tepkiyi gördüklerinden,
tartışılacağı kesin olan bir hukuksuzluğu,
bir ayıbı, başından belayı defetmek is-
tercesine alelacele sonlandırmak.Gös-
termelik, kararı önceden alınmış mahkeme
piyeslerinin de hukuki kılıf uydurmakta
yetersiz kaldığının farkındalar ki yan-
gından mal kaçırır gibi gizlice kaçırarak
iadesini gerçekleştirdiler.

Onursuzca Alman devletinin emrini
yerine getirdikleri gerçeğini kimseler
duymasın istiyorlar.

ERDAL GÖKOĞLU alındığı günden
beri açlık grevindedir. GÖZALTINA
ALINDIĞINDA CEBİNDE BULUNAN
PARASINI POLİS ÇALMIŞTIR. Alın-
dığında üzerinde olan paranın cezaevine

verilmediğini ancak açlık grevinin
30’uncu gününde öğrenen Erdal, açlık
grevi için gerekli şeker, çay gibi kantinden
alması gereken şeyleri de alamamıştır.
Yani yeterli su ve şeker alamadığından,
B1 i ise hiç alamadığından sağlık durumu
bozulmuştur.  Bu durumda iade edildiği
Almanya’da da açlık grevine devam
edeceğini öngördüğümüz Erdal’ın hayatı
tehlike yaşayabileceğini düşünüyoruz.

BELÇİKA HALK CEPHESİ

Belçika Halk Cephesi’nden
Tutsaklara Mektup

Belçika Halk Cephesi olarak Avrupa
Halk Cephesi tutsaklarına mektup ve
kart attık. 25 adet mektup ve kart ile tut-
saklarımıza uygulanan tecriti parçalıyo-
ruz.Tecrit zulmüne direnen tutsaklarımızı
asla mektupsuz bırakmayacağız diyerek
mektup yazdılar.

Belçika’da Nuriye Ve Semih’in
Sesiyiz Eylemi

Mayıs ayından beridir her hafta Cu-
martesi günü yapılan Nuriye ve Semih’in
sesiyiz eylemi 16 Aralık’ta da gerçek-
leştirildi. OHAL ile Mücadele Komite-
si’nin her koşulda hayata geçirdiği eylem
23 Aralık Cumartesi günü de yapılacak.
Saat 15.00’da Belçika’nın başkenti Brük-
sel’in santral istasyonunun önünde yapılan
eylem boyunca Fransızca bildiriler da-
ğıtıldı. Grup Yorum parçalarının çaldığı
eylem 1 saat sürdü.

� İNGİLTERE
Londra’da 17 Aralık Pazar günü ya-

pılacak olan Grup Yorum Konser çalış-
maları coşkuyla devam ediyor.

Konsere son beş gün kala, çalışmalara
hız verilerek Grup Yorum Londra Kon-
serini duymayan kalmaması amacıyla
Wood Green kütüphanesi önünde Grup
Yorum Konseri çağrı standı açıldı.
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14:00-16:00 arası açılan standa halklara
İngilizce-Türkçe bildiriler dağıtıldı ve
konsere çağrı yapıldı.

14 Aralık Perşembe günü Wood Green
Kütüphanesi önünde açılan standa em-
peryalizmin ve faşizmin baskıları anlatıldı,
halklarımız konsere davet edildi. İki saat
süren stant boyunca, el ilanları dağıtıldı,
sohbet edildi ve konser biletleri verildi.

İki Grup Yorum elemanının da katıldığı
standa biri siyahi sanatçı olmak üzere
iki İngiliz sanatçının dikkatini çeken
poster üzerine sohbet edildi. 

Londra’da Demircilik Derneği’nde
Grup Yorum Söyleşisi

14 Aralık Perşembe günü Demircilik
Derneğinde, Grup Yorum elemanlarının
katıldığı program, saat 19:00’da başladı.
İkram edilen çaylar eşliğinde sohbet
edildi. Tutsak Grup Yorum elemanlarına
yapılan işkenceler anlatılarak onlar sal-
dırdıkça bizler direnerek ve yeniden ye-
niden çoğalarak, binlerle türkülerimizi
haykırarak devrimci sanat düşmanlarını
şaşırtmaya devam edeceğiz denildi. Söy-
leşi, sorulan sorular cevaplandırılarak
“Büyü şarkısı, Gel ki Şafaklar Tutuşsun
ve Haklıyız Kazanacağız” marşı söylendi
hep bir ağızdan. 20 konser biletinin
alındığı söyleşi, 17 Aralık Pazar günü
konserde buluşmak üzere sona erdi.

Londra Gençlik Gezisi
Avrupa Dev-Genç’liler İngiltere’nin

Londra şehrinde gençlik gezisi düzenle-
diler. 17 Aralık 2017 pazar günü yapılacak
olan ‘Yasaklara ve Engellere Karşı Grup
Yorum Londra Konser’inde Dev-Genç’li-
ler olarak ne yapılacağı konuşuldu, gençlik
standı için görevler dağıtıldı. Daha sonra
22 Aralık-3 Ocak arası düzenlenecek
olan Gençlik Kış Kampı konuşuldu.
Gençlik gezisi yaklaşık 5 saat sürdü ve 7
genç katıldı.

Londra’da Grup Yorum Konseri
Coşkuyla Gerçekleşti

Londra Pir Sultan Kültür Merkezinin
ve Grup Yorum Gönüllülerinin organize
ettiği konser 17 Aralık Pazar günü, Wood
Green Dominion Centrre’de büyük bir
coşkuyla gerçekleşti.

19:00’da sunucular, gencecik yürek-
lerinde Grup Yorum sevdası, dillerinde
söyleyecekleri cümlelerin heyecanı ve

boyunlarında kızıl fularlarının onuruyla
yerlerini aldı. Hoşgeldiniz ve merhaba
içerikli bir sunumla bir dakikalık saygı
duruşuyla program başlatıldı. Ayrıca İn-
giltere Halk Cephesini temsilen bir ko-
nuşma yapıldı.

“Şehidimiz Bülent Dil ve Ölüm Orucu
şehidimiz  Meryem Altun’dan bize yadigar
kalan Grup Nisan bizlerle” sunumuyla
Grup Nisan sahnedeydi. Kendi besteleri
olan, Meryem’e yazılmış Salkım Saçlı
Kız ve Dağlar olmak üzere altı şarkı,
türkü  ve marş seslendiren Grup Nisan
ilgiyle dinlenildi. Grup Yorum tüm gör-
kemiyle karşımızdaydı işte. “Amerikadır
Düşman” marşıyla gümbür gümbür baş-
layan konser, yeni CD’lerinden ve eski
şarkılardan oluşan, adalet, kavga, direniş
ve hesap sorma isteğiyle dolu bir serüvene
girildi hep birlikte.

Haziran direnişinden, Umudun çocuğu
Berkin’e, Dilek Doğan’dan, Hasan Ferit’te,
Kürdistandaki katliamlarla Taybet Ana’dan
Soma’da katledilenlerimize kadar tüm
şehitlerimizi konuk ettiler beyinlerimize
bir kez daha. 

Özellikle “Geçti Dost Kervanı” tür-
küsüne tüm salon eşlik ettiği görüldü.
Çocuklarımız sahneye çıkıp Grup Yorum’a
çiçekler vererek özlemlerini somutlaş-
tırdılar. Konser boyunca her şarkıya ve
marşa uygun Kürtçe ve Türkçe sloganlar
hiç eksik olmadı.1200 kişinin katıldığı
konser, “Haklıyız Kazanacağız” marşı
ayakta söylenerek, daha Grup Yorum’un
şarkılarına doyamadan “bi daha bi daha”
sloganlarıyla sonlandırıldı.

� İSVİÇRE
İsviçre Halk Cephesi Winterthur’da
Alevi Kültür Merkezinin
Açılış Konserinde Masa Açıldı

Akşam saat 17’de Alevi Kültür Mer-
kezinin açılışı yapıldı ve saat altıdan itibaren
dayanışma konseri gerçekleştirildi.

Halk Cephesi olarak bizde açtığımız
masayla konserde yerimizi aldık. Topla-
mında 12 Grup Yorum albümü ve 4 Yü-
rüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

� AVUSTURYA
Irkçılığa Hak Gasplarına Karşı
Yürüyüşte NuSe’nin Sesi
Yankılandı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da

yeni aşırı sağcı hükümetin ilan edildiği
sıralarda şehrin birçok yerinden Cum-
hurbaşkanlığı’nın önüne doğru yürüyüşler
düzenlendi. Sabah 08.00’da başlayan ey-
lemler 09.30’dan itibaren Heldenplatz
‘ta binlerce insanın katıldığı bir mitingle
devam etti. Viyana’nın merkezinde hemen
hemen tüm ana yollar kapanmış durum-
daydı. Resmi olarak 1500 polis görev
yaptı, iki TOMA da hazır bekletildi. Yü-
rüyüş boyunca Nuriye ve Semih’in sesi
de alandaydı. Viyana Uluslararası Tecritle
Mücadele Platformu adına 500 bildiri
dağıtıldı ve Avrupa’daki birçok devletin
AKP rejimiyle işbirliği teşhir edilirken,
Nuriye ve Semih’le birlikte Türkiye’deki
antifaşistlerle ve Avrupa’da ırkçı politi-
kalardan en çok etkilenen siyasi göç-
menlerle dayanışma çağrısı yapıldı. Akşam
boyunca da eylemlerin sürmesi bekleniyor,
ayrıca 13 Ocak tarihinde birçok sivil
toplum örgütleri tarafından büyük bir
yürüyüş düzenlenecek.

Bir Yoldaşımızı İş Kazasında
Kaybettik

Devrim ve Sosyalizm mücadelemizin
yılmaz destekçilerinden, yol arkadaşımız,
yoldaşımız sevgili Yaşar Minaz’ı (53)
pazartesi günü çalıştığı işyerinde meydana
gelen kaza sonucu yitirmiş bulunuyoruz.
Avusturya’daki derneklerimizin faaliyet-
lerinin destekçisi ve emekçisi olan, zor-
luklar karşısında yılmayan, her daim mü-
cadeleye katkı vermekten geri durmayan
bir babayı, bir sosyalisti, bir devrimciyi
ve devrimcilerin yiğit bir dostunu yitirmiş
olmanın üzüntüsü içindeyiz.

Mücadele arkadaşları olarak davasının
takipçisi olacak, Yaşar yoldaşımızın ölü-
münde ihmali olanların hakkettikleri ce-
zayı almaları için gereken çabayı göste-
receğiz .

� FRANSA
Fransa Nancy’de Nuriye-Semih
Demeye Devam Ediyoruz

Açlık grevinin 283.gününde olan Nu-
riye’nin ve Semih’in AKP faşizmine
karşı verdikleri mücadelede yalnız ol-
madıklarını Fransa Nancy’den bir kez
daha haykırıldı. NuSe komitesi olarak
Place Stanıslas belediyesinin önünde 16
Aralık Cumartesi günü yaptığımız eylem
saat 15:00 ile 17:00 saatleri arasında ger-
çekleştirildi.
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Almanya Anayasa Koruma Örgütü
bizim kapılarımıza gelerek, kapılarımızı
çalarak bizi koruyabileceklerini düşü-
nüyorlar. 

Bugüne kadar neredeydiniz? Soru-
yoruz...Neredeydiniz 10 İNSANIMIZI
NSU çetesi tarafından katledilirken? 

Bu güne kadar neredeydiniz? Soru-
yoruz...Evlerimizi kundaklanırken? 

Bu güne kadar neredeydiniz? Soru-
yoruz...Sokak ortasında ırkçı saldırılara
maruz kaldığımızda? 

Bunun gibi bir çok örnek sayarız
size. Bugün ise gençlerimizin yaşadıkları
evlerine gelerek onları koruyacaklarını
söylüyorlar. Neden gençlerin yanına
geldiklerini anlatmadan önce biraz Al-
manya'nın Anayasa Koruma Örgütü'nü
tanıyalım. 

Kimdir? Kimin için bilgi toplar. Ne-
den bilgi toplar? Bilgileri bu güne kadar
nasıl değerlendirmiştir. Bunlara baktı-
ğımızda bizi korumayacaklarını zaten
görürüz. 

Almanya Anayasa Koruma Örgütü
tarihçesi; 

Kuruluş yılı 1950'dir. Yaklaşık üç
yıl sonra yani 1953 yılında ilk skandalına
imza attı. O zaman henüz daha Federal
Almanya diye bir şey yoktu. Doğu ve
Batı Almanyaların olduğu bir dönemiydi.
Ekonomi ile ilgili istihbarat toplayan
bir ajandan dolayı 30 kişi haksız yere
tutuklanmıştır. 

1953 den beri Anayasa Koruma Ör-
gütü’nün skandalları bitmemiştir. 

1954 yılında Anayasa Koruma Ör-
gütünün  ilk kurucu başkanı ortadan
kaybolmuştur. 

1963 yılında DDR(Doğu Almanya)’i
yasadışı yollarından dinlediği ortaya
çıktı. 

1960'ların sonlarına doğru Berlin'de
çalışan bir ajanın bir üniversite öğren-
cisine molotof kokteyl temin etmesiyle

olay olmuştur. 

1978 yılında Almanya'nın Aşağı Sak-
sonya'nın Anayasa Koruma Örgütü gün-
deme oturdu. Celle'de bulunan bir ha-
pishanenin duvarında bizzat kendisinin
örgütlediği bir patlama gerçekleşti. Bu
patlamada duvarda bir delik oluştu. Bu-
rada bir RAF-tutsağının kaçma girişimini
uydurmaya çalıştırdılar. Ellerinde patladı
tabi.  

Daha sonra en büyük skandallarından
bir tanesi NSU çetesi ile el ele çalışma-
sıdır. Yıllarca NSU çetesinin pisliklerini
temizlemiştir. Halen kaldıkları yerden
NSU çetesini de, katillerini de korumaya
devam ediyorlar. 

NSU terör örgütün ortaya çıkmasıyla
birlikte Almanya Anayasayı Koruma
Örgütü’nün  kirli çamaşırları iyice deşifre
oldu. NSU davası bildiğiniz gibi halen
2013'in Mayıs ayından beri sürmekte.
Dava başlamadan önce bir çok delil ka-
rartıldı ve yok edildi. NSU davası baş-
ladıktan sonra esrarengiz şekilde bir
çok şahit öldürüldü. Alman medyasında
bu haberler hiç yer bulmadı. Ya da gün-
dem yapılmadı. Bu haberleri aramaya
kalktığınızda artık bulamazsınız. Tüm
haberler veya deliller yine devlet mercileri
tarafından ortadan kaldırılmıştır.  Bu
bir ilk değildi son da olmayacak. 

En son 2017 Ekim'inde Berlin'in
Noel pazarına yapılan saldırıdan haberdar
olduğu ortaya çıktı Anayasayı Koruma
Örgütü’nün.

Bu provokasyonda da Almanya Ana-
yasayı Korumu Örgütünün rolü olduğu
açığa çıktı. A. Amri adlı kişinin bir tır
ile yaptığı saldırının bir 'V-Mann'(casus)
tarafından  bilindiği ortaya çıktı.
A.Amri’nin  casus tarafından Berlin'e
araba ile bırakıldığı ortaya çıkmıştır.
Bir çok medya kuruluşu daha sonra
öyle bir bağlantının olmadığını iddia
etmeye çalışsa da biz bunu biliyoruz,
Almanya Anayasa Koruma Örgütü’ nün

tarihi yukarıda belirtiğimiz gibi hiç de
temiz olmadığını söyleyebiliriz.

Tekrar Anayasa Koruma Örgütü’ ne
soruyoruz? Siz mi halkın can güvenliğini
alacaksınız?  Biz diyoruz ki, halkın can
güvenliğini ortadan kaldıran Anayasa
Koruma Örgütü’ nün bizzat kendisidir.  

Kendi yasalarına dahi uymayan bir
örgüttür Anayasayı Koruma Örgütü. Ta-
rihi halka karşı, devrimcilere karşı  kom-
plo, katliam ve saldırıyla doludur. Irkçı
saldırıların ideolojik, fiili örgütleyicisidir.
onlar bu sömürü düzenini gayri-meşru,
burjuva yasalarını dahi çiğneyerek ko-
rumakla ünlüdürler. 

Böyle bir örgüt halkımızın can gü-
venliğini sağlayamaz, aksine bu güne
kadar halkımızın canını aldı, almaya
devam eder.

Halk her zaman kendi can güvenliğini
kendisi alır. 

Kapılarımızı çalarak, evlerimize mek-
tuplar göndererek,  bizi takip ederek,
yol ortasında önümüzü kesip bize kahve
içmeyi teklif ederek bizi korkutamazsınız. 

Asıl korkanlar Anayasa Koruma ör-
gütü gibi kuruluşlardır. Bu sömürü dü-
zenin bekçiliğini yapan, tüm pis işlerini
aklamayı görev edinmiş bir kuruluştur
halktan korkan.

Biz Almanya'da yaşayan 3 milyonun
üzerinde Türkiyeli halkız. 

Bizi 1960'lardan beri aşağıladınız,
horladınız, yaktınız, tutukladınız, biçtiniz
üzerimizde politikalar belirlediniz. Eme-
ğimizi sömürmekten başka bir şey yap-
madınız. 

Biz onurumuza, namusumuza ve
emeğimize sahip çıktık. Yine çıkacağız.
Bizleri o kirli oyunlarınızla, kapılarımıza
gelmek ile korkutamazsınız. Cellada
kesilmişlere asla boyun eğmeyiz. Biz
Anadolu topraklarının üzerinde yaşamış,
savaşmış  halk kahramanların soyun-
danız. Korku size özgüdür. 

BİZİ KİM KORUYACAK? -SİZ DEĞİL BU KESİN-
HALK KENDİ GÜVENLİĞİNİ KENDİSİ ALIR  

AVRUPA’dakiBİZ

24 Aralık
2017
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555YAKTIĞINIZ ATEŞLERDEN GELİP SİZİ YAKACAĞIZ!

Dergimizin 46. sayısının yayınlandığı 24 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 291. günündeler

*Yüksel Direnişi 411. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 216. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 307. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 176. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 133. gününde



“Cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş bir iradeyi yenebilecek
hiçbir güç yoktur.” Serdar Demirel 

1 Ocak - 7 Ocak

Serdar DEMİREL:
3 Eylül 1964 Çankırı doğumludur. Yeni Levent

Lisesi'nde öğrenciyken devrimcilerle iç içeydi. Di-
renişlerde,  boykotlarda yer aldı... 1989'da örgütlü
bir Devrimci Sol’cu oldu. Daha sonra Silahlı Devrimci
Birlikler’de yer aldı. 1991 Haziran’ında tutsak düştü.
Son 5 yılını Sincan F Tipi’nin hücrelerinde geçiren
Serdar Demirel, 12. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi

olarak başlamıştı. Açlığının 200’lü günlerinde zorla müdahale poli-
tikasına karşı, direnme hakkını savunmak için bedenini tutuşturdu.
Revire kaldırılan Serdar, 7 Ocak 2006’da zorla “tıbbi” müdahaleyle
katledildi. Direnişin 121. şehidiydi. 

Serdar Demirel

Turgut İÇPINAR:
1959 Ordu, Fatsa'da doğan İçpınar, 1975'lerde

başladığı örgütlü yaşamının büyük bölümünde İs-
tanbul mahalli birimlerde çalıştı. Ayrıca Karadeniz'de
de faaliyetler yürüttü. 12 Eylül koşullarında 5 yıl
tutsak yattı. Sonrasında da tutsaklıklar yaşadı. Al-
manya'ya gidişinden bir yıl sonra, işkencelerin
vücudunda yarattığı tahribatların yol açtığı rahat-

sızlığı sonucu 1 Ocak 2004 yılında aramızdan ayrıldı.

Turgut İçpınar

Abdülmecit SEÇKİN,  Orhan ÖZEN, Rıza BOYBAŞ,
Gültekin BEYHAN:  

4 Ocak 1996’da Ümraniye Cezaevindeki planlı ve katliam
amaçlı saldırı sonucu çatışarak, direnerek şehit düştüler.

Abdülmecit Seçkin, 1972 doğumlu ve Gürcü milliyetindendi.
Bursa İnegöl’de işçi emeklisi yoksul bir ailenin çocuğuydu.
Aslen Artvin Şavşat’lıydılar. 1991’de Devrimci Hareketle
tanıştı. İnegöl’de mahalli alan örgütlenme çalışmaları içinde
yer aldı. 1992 Mayıs’ında Milis olarak görev alıp illegal
faaliyete çekildi. Bursa’nın yoksul gecekondu mahallerinde
çeşitli görevler üstlendi. Kasım 1992’de tutsak düştüğünde
Bursa mahalli alan komitesinde görev almaya hazırlanıyordu.  

Orhan Özen, Dersimli Kürt-Sünni bir ailenin çocuğudur.
1973 Çemişgezek doğumluydu. Onun yaklaşık l yıllık cezaevi
süreci hep kendini yenileme Parti-Cephemizle daha fazla bü-
tünleşme süreci olmuştur. Bir çatışma sırasında yaralı olarak
tutsak düşmesine rağmen, O, hiçbir zaman kendini bırakmamış,
yatağa hapsetmemiş, taşımış olduğu coşku ve hırsıyla, hep
ayakta olmuştur. Olumsuzluklarını, eksiklerini aşmada sürekli
çaba harcamıştır. O'nun öğrenmeye olan açlığı, arayışı şehit
düştüğü ana kadar hep var olmuştur. 

Rıza Boybaş, 1967 yılında Tokat’ın Almus ilçesine bağlı
Çamdalı köyünde doğdu. Türk milliyetinden yoksul bir Alevi
ailesinin çocuğuydu. Mücadeleye katıldığı ilk yıllarda başka
bir örgütle ilişkisi oldu. 1994 sonlarında o artık Parti-Cephe
saflarında savaşmak isteyen bir devrimciydi. 1995 başlarında
örgütlü ilişkiler içine alındı. Lojistik işlerde görev aldı. 1995
Nisan’ında tutsak düştü. 

Gültekin Beyhan, 1969’da Kars’ın Tuzluca ilçesinde
doğdu. Azeri milliyetindendir. 1989’da ÇİH-KAD’da devrimci
mücadele ile tanıştı. 1991 yılından itibaren Bağcılar Çiftlik
mahalli alan içerisinde örgütsel faaliyetlerimizde yer aldı. 8
Ocak’ta şehit düştü. 

Abdülmecit Seçkin

Yüksel EROL:
2 Ocak 1979’da İstanbul Mecidiyeköy’de

faşistlerin kurduğu pusuda katledildi. Gül-
tepe semtinin örgütlenmesinde yer alan bir
devrimciydi.

Yüksel Erol

Kalender KAYAPINAR:
Hapishanede kanser teşhisi konulmasına rağmen

tedavisi sürekli engellenip ölümcül noktaya geldiğinde
tahliye edildi. 3 Ocak 1996’da tahliyesinden dört
gün sonra şehit düştü. Tutsaklıktan önce Tıp Fakültesi
öğrencisiydi. Tutsaklığı sürecinde Malatya, Amasya,
Antep ve Çanakkale hapishanelerinde kaldı.Kalender Kayapınar

Ali SABAN:
1980’e kadar devrimci hareketin saflarında

mücadele etti. 12 Eylül’de Lübnan’a geçerek
Filistin Halk Cephesi saflarında savaştı. Hareketle
yeniden ilişki kurma aşamasındayken, 2 Ocak
1987’de Filistin kamplarında bir çatışmada şehit
düştü.Ali Saban

Gültekin KOÇ:
9 Nisan 1977 Erzincan-Çayırlı doğumludur. İs-

tanbul’da büyüdü. Devrimcilere sempatisi lise yıllarında
başladı. 1995’ten itibaren örgütlü bir devrimci oldu,
gençliğin akademik demokratik mücadelesine katıldı.
1 Mayıs 1996’da tutuklandı, Eskişehir Hücre Tipi
Hapishanesi’ne götürüldü. Hücreleri tanıdı. Defalarca
gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. 19-22 Aralık Katliamı’nda

dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri yakılan, kurşunlanan yoldaşlarının
yanındaydı. O andan itibaren öfkesiyle, kiniyle yoldaşlarının hesabını
sormaktan başka bir şey düşünmedi. 19-22 Aralık Katliamı’na
misilleme olarak 3 Ocak 2001’de, saat 13.50’de Şişli Emniyet Mü-
dürlüğü’ne karşı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.

Gültekin Koç

Orhan Özen Rıza Boybaş Gültekin Beyhan



Feda eylemi sonrası medyada onlarca yorum çıktı. Emniyet
müdürülüğü’ne nasıl girdiği gibi bazı teknik konular vardı
örneğin tartışılanlar arasında. Devrimcileri, devrimcilerin
yaratıcılıklarını tanımayan kendini dedektif zanneden akıllıların
sorularıydı bunlar. Devrimciler, girilmez denilen yerlere
yönelik eylemlerine bakarlarsa bu soruların ne kadar anlamsız
olduğunu kendileri görecektir.

“Ölümü göze almış insan iradesini yenecek hiçbir güç,
durduracak hiçbir teknoloji yoktur.” İşte basit gerçek budur.

Bir başka tartışılan konu ise, nasıl olur da, bir insan kendi
vücuduna bombaları yükleyip feda eylemi yapar?

Bu sorunun cevabı bu ülke topraklarındadır.
Topraklarımız kan gölüne dönmüştür. Hapishaneler kat-

liamında 31 tutsak katledildi. Kurşunlandı, yakıldılar. Yüzlercesi
ölüm orucunda. Zorla müdahale adına işkenceler uygulanıyor.
Binlerce tutsak ise F tiplerinde her gün iktidarın
zulmü ve işkencesi altındadır.

Psikolojik tahliller yapmaya çalışan
“çokbilmişler” önce düşünmelidirler.
Bu ülkede yoksulluk, açlık, zulüm
gerçeği göz ardı edilerek, halkın
adalet arayışı göz ardı edilerek
hiçbir psikolojik tahlilin anlamı
yoktur. Basit, basmakalıp tah-
liller yaşamın gerçeğine çarpar
ve dönerler. Gerçek olan bun-
lardır. Bunun dışında yapı-
lacak hiçbir tahlilin anlamı
yoktur.

Gültekin’i anlamayanlar;
Sizin hiç, bir sabah kalktı-

ğınızda onlarca yoldaşınızın,
arkadaşınız katledildi, yakıldı
mı?

Sizin hiç, yüzlerce yoldaşınız
hak ve özgürlükler için, demokratik
talepler için ölüme yattı mı?

Sizin hiç, ölüme yatan ve açlığın 60’lı günlerinde bir
deri, bir kemik olan arkadaşlarınıza bombalarla, kurşunlarla
saldırıldı mı?

Sizin yüreğiniz hiç, evladı katledilen anaların çığlıklarının
acısıyla sarsıldı mı?

Siz hiç, gecekondularda açlıktan nefesi kokan insanlarla
birlikte yaşadınız mı? Siz hiç aç kaldınız mı?

Siz hiç, yoksulluğun öfkesini yüreğinizin derinliklerinde
hissettiniz mi? Kimsenin aç olmayacağı bir düzenin özlemiyle
yaşadınız mı?

Siz hiç, kendinizden başkasını düşündünüz mü? 
Siz hiç, fedakârlık, vefa, onur, namus duygularını yaşadınız

mı?
Yaşamadıysanız bunları, elbette Gültekin’i anlayamazsı-

nız...

Yoksulluk ve Katliamlar Sürdükçe...
Ülkemizi kan gölüne çevirdiler. Milyonlarca açı olan bir

ülke haline geldik. Hapishanelerinde devrimciler onar onar,
otuzar otuzar katlediliyor. Sokaklar, caddeler yaşlı bedenleriyle
sürüklenen analar ile dolu.

Bu ülkeyi yönetenler, katliamlara imza atanlar
katliamlarıyla övünüyor. Şiddeti tek yöntem

olarak kullanıyorlar yıllardır. 
Ve utanmazca,

Ve hayâsızca,
Ve ar damarı çatlamış,

Ve edepsizce, şiddetlerini
örtmek için, katliamlarını unut-
turmak için “terör” demago-
jileri yapıyorlar.

Şiddeti devrimciler ya-
ratmadı. Saltanatlarını sür-
dürmek için şiddet uygula-
maktan başka yol bulama-
yanların şiddetin anasıdırlar. 

Katliamlar yapanlar bütün
şiddetin sahibidirler.

Milyonlarca halkı yoksul-
luğa, açlığa mahkum edenler şid-

detin yaratıcısıdırlar.
Ve tüm bunların sürdüğü bir ülkede

“Gültekinler” olur. 

Mehmet TEPE:
İstanbul Kuştepe Lisesi’nde

mücadeleye başladı. Lisede faşist
işgalin kırılmasında önemli rol
oynadı. Ocak 1978’de İstanbul
Mecidiyeköy’de faşistler tara-
fından katledildi. Mehmet Tepe

KAYBEDİLDİ:
Ali EFEOĞLU:
İTÜ İnşaat Fakültesi sıralarındayken devrim mücadelesine

katıldı. O, yaptığı her işi tam yapanlardandı; hızla gelişti. Teorik
olarak DEV-GENÇ’in yetkin kadrolarından biriydi. Aynı
zamanda DEV-GENÇ’in ilk silahlı gruplarında yer alanlardan
da biri oldu. İşkenceciler karşısında bir direnişçiydi; gözaltılarında
işkencecilere ifade vermedi. Kardeşi Ayhan Efeoğlu 6 Ekim

1992’de gözaltına alınıp kaybedildi ve o yılmaksızın mücadeleye devam etti.
5 Ocak 1994’te polis tarafından gözaltına alınıp kaybedildi. Onu yıldıramayanlar,
işkence tezgahlarında yenemeyenler, katledip kaybettiler.

Ali Efeoğlu

Yüreği Katliamın Acısını ve Öfkesini 
Hissetmeyenler Gültekin’i Anlayamazlar

Şehidimizi
Tanıyalım

 * 1967 yılında Tekirdağ, Malkara ilçesi
Sarıpolat Köyü doğumludur.

* 16 Ocak 1991 yılında Ankara işkencehanele-
rinde şehit düşmüştür.

* "Eve polis getirip yoldaşımı yakalatacağıma işken-
cede ölürüm daha iyi" diyendir.
* Onu düşmana karşı SER VERİP SIR VERMEYEN,
işkencedeki başeğmez tavrı ve direnişçiliğiyle işken-
cecileri çileden çıkarandır.
* "Rahattık çünkü onun gibi bir yoldaşımız vardı"

diyen yoldaşları vardı.  
* 89 yılında tutsak düştüğünde yoldaşları ta-

rafından çok okumasından dolayı 
"profesör" lakabı takılan yoldaşı-

mızı tanıdınız mı?

Şehit sorusunun cevabı:
BİRTAN ALTINBAŞ

Anıları Mirasımız
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BİZ HALKIZ, BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ!558

Nuriye ve Semih’in direnişi ile
ilgili yapılan çalışmalardan derle-
diklerimiz:

Kamu Emekçileri Cephesi:
Ankara KESK Genel Merkezi’nde
oturma eylemini devam ettiriyor. 14
Aralık’ta KEC’li memurlar ve Maz-
lum Bageri ile coşkulu türküler söy-
lendi.

Ayrıca KEC’liler, 19 Aralık’ta
Ankara Kızılay Meşrutiyet Caddesi
üzerinde “Nuriye ve Semih İşe Geri
Alınsın” yazılı pullardan birçok yere
yapıştırdı.

Devrimci İşçi Hareketi: DİH’li-
ler, 17 Aralık’ta, İstanbul Küçükar-
mutlu Direniş Evi’nde Nuriye ve Se-
mih için destek açlık grevinde olan
Mehmet Güvel ve Feridun Osmana-
ğaoğlu’nu ziyaret etti. DİH’liler zi-
yaretlerinin ardından yaptıkları açık-
lamada kısaca, “Mehmet Amcamız
açlık grevinin 169. gününde. Artık
hareketleri konuşmaları kısıtlanmış
küçücük kalmış yüzü oldukça sarar-
mış; ama inancından hiç bir şey kay-
betmemiştir.” diyerek başarılar dile-
di.

Fotoğraf ve Sinema Emekçileri:
FOSEM 14 Aralık’ta Nuriye Gül-
men’in Direniş Evi’nin önünde, fo-
toğrafçı Mehmet Özer imzalı ‘Yüksel
Direnişi’ fotoğraf sergisi yaptı.

Ankara: Halk Cepheliler 17 Ara-
lık’ta, bir kez daha Nuriye ve Se-
mih’in sesini Ankara’da duyurdu.
Yapılan çalışmalarda genel olarak
Sokullu, İlker Caddesi, Batıkent Ça-
kırlar, Gimsa arkası, Ümitköy, Bey-
tepe Köprüsü, Mamak NATO yolu,
Tekmezar Parkı, Feyzullah Çınar
Parkı, Vedat Dalokay ve Tuzluçayır

Meydanı’nda çalışma yaptı. Ya-
pılan çalışmada, 15 adet “Nuriye
Semih İşe Geri Alınsın” yazılı
ozalit, 750 adet pul, 5000 adet
kuş, üzerinde “Nuriye Semih İşe
Geri Alınsın, Haklıyız Kazanaca-
ğız! Halk Cephesi” imzalı 20’şer
metrelik 5 adet ozalit, 10 adet
Dev-Genç imzalı ozalit ve 500
adet afiş asıldı.

Hatay: Halk Cepheliler, Ha-
tay’ın farklı bölgelerinde açlık
grevini halkımıza duyurmaya de-
vam ediyor. Yapılan çalışmalar
kapsamında Kavaslı, Vali Göbeği,
Köprübaşı ve Sümerler Mahalle-
si’nde, üzerinde “Duydunuz mu?
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
Açlık Grevinde! İşlerine Derhal
İade Edilmelidirler! Halk Cephesi”
imzalı 300 bildiri dağıtıldı.

İzmir: Halk Cepheliler 13 Ara-
lık’ta Çiğli İzban Durağı’na, üzerinde
“Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın!
Halk Cephesi” yazılı pankart astı.
Ayrıca üç aydır süren gözaltı ve tu-
tuklama terörünü teşhir etmek, halkın
mücadelesinin yenilmeyeceğini ve
meşruluğunu anlatmak amacıyla, De-
debaşı Köprüsü’ne, üzerinde “Faşizm
80 Milyon Halkı Teslim Alamaz!
Halk Cephesi” imzalı pankart asıl-
dı.

İzmir Halk Cephesi’nin de arala-
rında bulunduğu ‘Nuriye ve Semih
İçin Dayanışma’ 15 Aralık’ta, Al-
sancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
önünde direnişin nedenini ve talep-
lerini anlatmak için tekrar bir araya
geldi. Yapılan basın açıklamasında
kısaca şu sözlere yer verildi:

“… Her seferinde darp edilen ve
işkence gören, şarkı söylemeleri ve
slogan atmaları hatta Nuriye ve Se-
mih’in adlarını dahi anmaları yasak-
lananların uğradığı zulme bizim de
sözümüz var. Mahkemede evladının
katledilişi izletilen Gülsüm ananın
öfkesi var içimizde. Nuriye Hoca’nın
33 kilo kalmış bedeni, adalet talebinin
ağırlığıdır. 33 kilo, zulmün ağırlığıdır.
33 kilo, üzerimize yağan yasakların
ve baskıların, kurşunların ve bom-
baların biriken öfkesidir. 33 kilo ke-
mik değil, 33 kilo umut ve iradenin

ağırlığıdır…
İşkenceyi, öldürmeyi iyi bilirsiniz.

Buna rağmen büyüyoruz evet her
gün çoğalıyoruz çünkü çaldıklarınız
daha çok yoksul yaratıyor zulmünüz
daha çok direnen ortaya çıkarıyor.
Ekmeğimiz için Nuriye oluyor, işimiz
için Semih oluyor, onurumuz için
Esra oluyor, adalet için Acun oluyor
Veli oluyoruz. Bizler yılmadan usan-
madan adalet talebi yerini bulana
dek onları haykıracağız.”. Açıkla-
manın ardından İzmir Grup Yorum
Korosu türkülerini seslendirerek 21
kişinin katıldığı eylem iradi olarak
sonlandırıldı.

Çayan: Halk Cepheliler 19 Ara-
lık’ta, direnişi duyurmak için ma-
hallenin çeşitli yerlerine üzerinde
“Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul
Edilsin! Halk Cephesi” imzalı 10
adet ozalit astı.

Direniyoruz; Çünkü Geleceği İstiyoruz ve Alacağız!

İrfan Ortakçı'nın Mezarı Başında
Anma

"Bu bizim açımızdan kolay bir zafer
olmayacak. Yeni bedeller ödeyecek, yeni
gelenekler yaratacağız. Hiçbir zafer
bedel ödemeden kazanılmıyor..." İrfan
Ortakçı

Ankara TAYAD'lı Aileler 19 Aralık'ta,
Karşıyaka Mezarlığı'nda 19-22 Aralık
Katliamı'nda şehit düşen İrfan Ortak-
çı'nın mezarı başında anma yaptı.İzmir

Ankara

Ankara



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

BAŞKALARINI İDEALİZE
ETMEK

KENDİNİ İDEALİZE ETMEK 
BUNALIM YARATIR.

BUNALIMIN KAYNAĞI
İDEALİZMDİR.

GERÇEKTE VAROLMAYANI
ARADIĞI VE BULAMADIĞI

İÇİN BUNALIMA GİRER.

İDEALİZE ETMEK YERİNE
SAVAŞ....

İdealize etmek yerine çatış 
kavga arındırır... 
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“Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” demek kültür
merkezleri defalarca
basılmışken, 20’ye yakın
çalışanı tutsakken üç haftada
üç konserle binlerce dinleyiciye
ulaşmak demektir...

“Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” demek,
şarkıların, marşların sazdan,
notadan değil hayattan,
kavgadan, direnişten kopup
gelmesidir.

“Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” demek halkın
olduğu her yerde faşizmin ve
emperyalizmin yasaklarını
yerle bir etmek demektir.

Halkız , Her Yerdeyiz...
Avrupa’da  halkın şarkılarına
ses, emperyalizme ve faşizme
öfkesine soluğuz.
Bu yoldaşlık, bu sahiplenme
oldukça Grup Yorum türküleri
susmayacak*
Aynı yoldaşlıkla halkın tutsak
sanatçılarını da geri alacağız! 

HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!


