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MEHMET GÜVEL
FERİDUN OSMANAĞAOĞLU

İKİ DELİKANLI YÜREK
İKİ YOLDAŞ
ÖLÜME YÜRÜYENLERİN 
YANINDA ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK
YÜRÜMEK ZULME EN BÜYÜK KORKU,
HALKIN YÜREĞİNE 
SALINAN BÜYÜK BİR GÜVENDİR.
GELECEK BİZİMDİR!
GELECEK HALKINDIR!
DAYANIŞMAYI MAHİRLER’DEN
ÖĞRENENLERİN YOLUNDAN
GİTMEK ANCAK MAHİRLER GİBİ FAŞİZME
TESLİM OLMAYI İMHA PAHASINA
REDDEDENLERE MAHSUSTUR
MEHMET VE FERİDUN AMCALAR BİR
ÇİÇEK DALIDIR.... KÖKLERİ MAHİR,
ÇİÇEKLERİ NURİYELER ONLARIN...
MAHİRLER’DEN 
BESLENİP NURİYELER’İ 
YAŞATANLARA SELAM OLSUN!



ii ç i n d e k i l e r
İhanetin, halka düşmanlığın
adı; Vedat Nedim Tör

21 Mahalleler: Saldırabilirsiniz,
yakıp yıkabilirsiniz, yeniden
yapacağız!

23 Halk Meclisleri: Halkın birliği
ve dayanışması, faşizme karşı
direnme silahıdır

25 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: Haseki itiraf ediyor:
“7.5 milyon ev yıkılacak.”
Yıktırmayacağız!

27 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Torbacılar,
baronlar, “bacak kıran”
işkenceci polisler; hepsi aynı
saftadır

28 Halkın Hukuk Bürosu:
Süleyman Soylu’nun
“uyuşturucu ile mücadele
ediyoruz” sözleri yalandır.
“Uyuşturucu satıcılarının
bacaklarını kırın” sözleri
sahtedir. Uyuşturucunun
hamisi AKP, uyuşturucu ile
mücadele edemez. Onlar
çetelerle mücadele etmez,
çeteleri örgütlerler

33 Kelimelerimiz: Kurtuluş
Cephe’de

34 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
“Kırın ayağını!”... “Teröriste
yaptığınızın aynısını yapın!”

9 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Sur içinde, Cizre’de
kahramanca direniş... Sur
dışında, Cizre’nin dışında
hesabı verilmesi gereken bir
suskunluk! PKK, “Bu
düzeyde saldırı
beklemiyorduk” diyerek,
gençliği suçlayarak, Sur’un,
Cizre’nin sorumluluğundan
kurtulamaz! Sur, Cizre,
Nusaybin... AKP ve ABD’yle
işbirliği planlarına, teslimiyet
ve tasfiye politikalarına
kurban edilmiştir. Sur’daki,
Cizre’deki suskunluğun
ardındaki gerçek budur!

16 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Dünden
Bugüne Alman
emperyalizminin suç dosyası-1

20 Zehirde Şifa 
Kahpede Vefa Yoktur: 

4 Şehitlerimizin bir zerre tozu için,
tek bir parça kemiği için yeni
şehitleri göze alan bir ideoloji
yenilmezdir. Hedefimiz halkın
iktidarıdır, sosyalizmdir. Bu
hedefe varmanın yolu Leylalar
ve Bilgehanlar gibi yaşamak
ve savaşmaktır

Hedefimiz Halkın İktidarıdır,
SOSYALİZMDİR

Bu bir itiraftır: Devletin

teröristliğinin itirafıdır

36 Halkın Sanatçıları: Halkı

bilmeyen, ustalarımızı ne bilsin:

Zevzekler

38 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük!

39 Yeni İnsan: Solun değerlerine sahip

çıkar

41 1900’lerden 2000’lere Kurtuluş

Savaşımız: 100 bin kişi

kurtulacak. Ben öleceğim de ne

olacak?

44 Faşizm Bize Engel Olamaz:

Gençler yöneticilikte kendini nasıl

kabul ettirebilir?

47 Bizden... Bizden... Bizden...

49 İki Sınıf - İki İdeoloji: Yalan

burjuvazinin, gerçek proleteryanın

silahıdır

51 Faşizme karşı demokrasi, keyfi

tutuklamalara karşı adalet

istiyoruz

53 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 Armutlu direniş evi günlükleri

DİRENİŞÇİLERİMİZİ

ZİYARET EDELİM
ONLARA
DESTEK
OLALIM!



Anadolu'nun her karışı
onlarca Leyla, onlarca Bil-
gehan doludur. Leylalar,
Bilgehanlar'ın Parti-Cephe
ideolojisi ile buluştuğu, bü-
tünleştiği yerde KAHRA-
MANLIKLAR ortaya çıkar.
Tarihsel tavrı da, tarihsel
kişilikleri de yaratan  ideo-
lojidir. Marksist-Leninist
ideoloji olmadan bir örgüt
emperyalizme karşı direne-
mez, bu ideoloji olmadan
hiçbir devrimci faşizmin,
emperyalizmin kuşatması
altında görevlerini yerine
getirmeye doğallığı ve ola-
ğanlığı içinde devam ede-
mez.

****

Sınıf kinimiz silahımız,
silahımız düşmanımızın ece-
lidir. Bu ecelin korkusuyla
yatıp kalkacak düşmanla-
rımız. Halkın yeni ayaklan-
malar yaratacağı ve gece-
kondulardan gelip gırtlak-
larını keseceğinin, halk kur-
tuluş savaşçılarının adaleti
sağlayacaklarının korku-
suyla yatıp kalkıyorlar. 

Saldırılar bunun için. Bey-
nimizi teslim alamadıkları,
savaşma kararlılığımızı kı-
ramadıkları, örgütsel de-
vamlılığımızı kesintiye uğ-
ratamadıkları için durmak-
sızın saldırıyorlar. Saldırı-
ların büyüklüğü, bize tari-
himizin en acı dönemini ya-
şatma yeminleri bunun için.
Bu saldırı ve tehditler zaferin
bizim olacağına kanıttır.

Emperyalizmin neredeyse 50 yıldır
Türkiye faşizmiyle birlikte sürdürdüğü
Anadolu topraklarından Marksist-Leninist
ideolojiyi, silahlı kurtuluş savaşını tasfiye
saldırısına karşı 2017 yılını Leyla ve Bil-
gehan'ın komutanlıkları ve kahramanlık-
larıyla ve halkın direnişiyle karşıladık. 

2017 yılında da emperyalizm bizi ye-
nemedi. 

Biz emperyalizmi vatanımızdan ko-
vacak savaşımızı 2017 yılında da bütün
imha saldırılarına karşı büyüttük. 

2017 yılı ile devrime bir adım daha
yaklaştık.

Çok büyük askeri eylemlilikler yap-
madık belki ama siyasi niteliği yüksek
eylemlerimizle devrime bir adım daha
yaklaştık çünkü;

Emperyalizmin tasfiye, teslimiyet ve
uzlaşma ile dayattığı kendi kendini ideolojik
olarak imha etme kuşatmasına karşı mü-
cadelenin, hayatın her alanında ideolojik
bağımsızlığımızı ve netliğimizi koruduk.

Ne sosyalizm düşünden vazgeçtik,
ne halk iktidarını kurmak için silahlı
mücadeleden. İrili-ufaklı düşmanın açtığı
her cephede fiziken yok olma pahasına
direndik, değer ve geleneklere yeni değer

ve gelenekler kattık.

Faşizmin OHAL ile yükselttiği ve
bizi nefessiz bırakıp boğmak isteyen
saldırılarına karşı iki kamu emekçisinin
direnişi ile karşılık verdik. OHAL'e karşı
direnilemeyeceği düşüncesinin dışımız-
daki herkesçe halka umutsuzluk olarak
taşındığı koşullarda,  biz umudu iki di-
renişçinin yaşam gailesinden direnme
hakkı savaşçılarına dönüşmesiyle bü-
yüttük.

Biz 2017'de devrime bir adım daha
yaklaştık. Çünkü devrimi yaratacak olan
emperyalizme karşı ideolojik bağımsız-
lığını korumaktır; 2017 yılında ideolojik
bağımsızlığımızdan taviz vermedik. Düş-
manın programımızı bozma saldırılarına
teslim olmadık. 

Devrimi yaratacak olan ideolojik ola-
rak netliğini korumaktır. 2017'de dünyada
emperyalizmin, Anadolu'da faşizmin sal-
dırılarına karşı anti-emperyalist, anti-
faşist bilincimizden, geleneklerimizden
vazgeçmedik, ideolojik netliğimiz em-
peryalizme ve faşizme karşı cüretimizin
de kaynağı oldu.

2017 yılı Anadolu'dan sadece Anadolu
halklarının değil tüm dünya halkları he-
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Şehitlerimizin
Bir Parça Tozu İçin, 

Tek Bir Parça Kemiği İçin
Yeni Şehitleri Göze Alan
Bir İdeoloji Yenilmezdir

Hedefimiz Halkın İktidarıdır,
SOSYALİZMDİR!



sabına da kazanımla devroldu yeni
yıla. Dünyada emperyalizme karşı
öfke, emperyalizme karşı uzlaşmazlık,
emperyalizme karşı savaş sloganları
bir tek Anadolu'dan yükseliyor çünkü.  

2017 YILI DÜNYADA VE ÜL-
KEMİZDE İKİ TARAFIN, İKİ
SINIFIN, İKİ AMANSIZ DÜŞ-
MANIN ÇATIŞMASINA TANIK
OLDU

KAZANAN M-L İDEOLOJİ-
DİR, KAZANAN HALKLARIN
KURTULUŞ TARİHİDİR, KA-
ZANAN DEVRİMCİ İRADEDİR

Sosyalizm 2. paylaşım savaşından
sonra emperyalizme ve faşizme karşı
zaferini dünyanın üçte birini emper-
yalist zincirden kopararak ilan etti.
O günden bu yana emperyalizmin
sayısız ideolojik saldırılarına maruz
kaldık. Hem ülkemiz sol hareketleri,
hem tüm dünyadaki ulusal ve sosyal
kurtuluş hareketleri neredeyse her
on yılda bir çehre değiştiren ama
özünde değişmeyen saldırılarla sa-
vaştı. Bu savaş esas olarak iki sınıfın,
iki ideolojinin, iki tarafın savaşıydı.
Çünkü tarih  sınıf savaşımları tarihidir.
Çünkü tarih ilerici sınıfların gerici
sınıfları alt edip kendi iktidarını
kurma savaşıdır. Tarihin yasaları, bi-
limin yasaları bu savaşı geleceğin
sahibi olan  ilerici sınıfın er ya da
geç kazanacağını yazdı bugüne kadar.
Buna inananlar, bu gerçeği bilenler
ayakta kaldı. Emperyalizmin hiçbir
saldırısına teslim olmadı...

Biz 50 yıldır teslim olmadık.

1960’larda; BİZ, TÜRKİYE’DE
50 YILLIK REFORMİZM VE RE-
VİZYONİZMİN ZİNCİRLERİNİ
KIRIP ATTIK. BİZ ülkemizdeki 50
yıllık revizyonizmi, İstanbul Malte-
pe’de Mahir Çayan ve Hüseyin Ce-
vahir’in 51 saatlik silahlı direnişiyle
yerle bir ettik.

1970’lerde; EMPERYALİZMİN
İMHA POLİTİKALARININ KAR-
ŞISINA KIZILDERE’YLE ÇIK-

TIK… KIZILDERE’DE
Y E N İ L M E Z L İ Ğ İ N İ
İLAN EDEN İDEOLO-
JİMİZİ BAYRAK YAPIP,
SAVAŞI YÜKSELTTİK. 

1980'lerde;  FAŞİZ-
MİN VE BURJUVA Bİ-
REYCİLİĞİN KARŞISI-
NA ŞEHİTLERİMİZLE
BARİKAT ÖRDÜK.

DİRENMEYENLER, LEGALİZ-
MİN BATAKLIĞINA GÖMÜLÜP
BOĞULURKEN, BİZ DEVRİM
YOLUNDA YENİ ATILIMLARA
YÖNELDİK. 

1990’larda SOLUN BÜYÜK BÖ-
LÜMÜ İDEOLOJİLERİNDEN VAZ-
GEÇİP, SİLAHLARINI BIRAKIP
BEYAZ BAYRAK ÇEKERKEN…
TÜM DÜNYADA SOSYALİZMİN
KIZIL BAYRAĞINI, ORAK ÇE-
KİÇLİ BAYRAĞINI DALGALAN-
DIRMANIN ONURU BİZİM OLDU. 

2000'lerde Emperyalizmin “YA
DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ YA
ÖLÜM” dayatmasına; ÖLÜRÜZ
DÜŞÜNCELERİMİZİ TERK ET-
MEYİZ DEDİK. İDEOLOJİK ZA-
FER BİZİMDİR. 

2010-2017 İSE İDEOLJİK VE
SİYASİ ÖNDERLİĞİNİ EMPER-
YALİZMİN YAPTIĞI

- TASFİYE 

- UZLAŞMA

- TESLİMİYET POLİTİKALARI
SÜRECİDİR. 

CEVABIMIZ: SİLAHLI MÜCA-
DELEDE ISRARDIR. CEVABIMIZ
DEVRİM VE SOSYALİZMDE IS-
RARDIR. 

CEVABIMIZ: EMPERYALİZ-
MİN KURBANI DEĞİL, CELLADI
OLACAĞIZ'dır.

LEYLA VE BİLGEHANLAR
TESADÜF DEĞİL BU TARİHİN
BİRİKİMİDİR, GELDİĞİ AŞAMA-
DIR.

2017 yılını şehitlerimizle karşı-

ladık. DHKC İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği'mize bağlı bir grup
gerillamızın bulunduğu sığınak bom-
balandı. Sağ kurtulan üç yoldaşımız
herkesin silahlarını betonlara göm-
düğü bir dönemde bombalanmış sı-
ğınaklardan silahlarını çıkarıp sa-
vaşmaya devam ettiler. 2017’yi üç
gerillamızın şehitlik haberleriyle kar-
şıladık.

LEYLA, MAHİR VE OĞUZ EM-
PERYALİZMİN DÜNYA ÇAPINDA
YÜRÜTTÜĞÜ TESLİMİYET, TAS-
FİYE, UZLAŞMA SALDIRILARI-
NA KARŞI DÜNYA ÇAPINDA BİR
CEVAP VERDİLER.

Leylaların yangınlar içinden çık-
tıktan sonra tekrar o yangına geri
dönüp silahlarını geri almaları, yan-
gınlar içinden savaşmaya devam et-
melerinden daha tarihsel bir cevap
verilemezdi emperyalizme. Dünya
ölçeğinde değer taşıyan, yol göste-
ren daha kahramanca bir cevap
verilemezdi. 

Leylalar bu cevabı verdiler.

AKP İstanbul İl Binası ve İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne lavlı eylemler
gerçekleştikten sonra Tekirdağ'da ku-
şatılan Bilgehan'ın direnmesi, yol-
daşlarına mesajlarını iletmesi, ola-
ğandışı koşullarda olağan olanı bu
kadar olağanüstü bir doğallıkla
yapması bir tesadüf değildir.

Leylalar, Bilgehanlar tesadüfen
Cephe saflarında değildir. Leylalar'ı
ve Bilgehanlar'ı yaratan tarihimizdir,
ideolojimizdir.

Mahir Çayan'ın onlarca yıllık re-
formizme verdikleri silahlı mücadele

14 Ocak
2018

Yürüyüş
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Dergimizin 49. sayısının yayınlandığı 14 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 312. günündeler

*Yüksel Direnişi 432. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 237. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 321. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 197. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 154. gününde

5LEYLALAR VE BİLGEHANLAR GİBİ YAŞAMAK VE SAVAŞMAKTIR



cevabındadır Leylalar'ın bombalanmış
sığınaklarından silahlarını geri ala-
malarının sırrı.

Sabolar'ın tüm dünyada sosyaliz-
min öldüğü, emperyalizmle birlikte
yaşamanın zorunlu olduğu, dünyanın
tek kutuplu olduğu propagandaları
yapılırken, dünya solu bu yörüngeye
girmişken kuşatmalarda orak-çekiçli
bayrağı dalgalandırmaları, devrimci
yaratıcılıklarını kullanarak telefon
ile harekete ulaşıp haber iletmeleridir
Bilgehan'ın mayası. 

Leylalar, Bilgehanlar Mahir Ça-
yanlar'dan Sabolar'a Parti-Cephe
tarihinde mayalandılar. 

Leylalar, Bilgehanlar ve onların
devrimci iradeleri, cüretleri, iktidar
bilinçleri bir tesadüfün değil bir
ideolojinin ürünüdür. 

Anadolu'nun her karışı onlarca
Leyla, onlarca Bilgehan doludur.
Leylalar, Bilgehanlar'ın Parti-Cephe
ideolojisi ile buluştuğu, bütünleştiği
yerde KAHRAMANLIKLAR ortaya
çıkar. Tarihsel tavrı da, tarihsel kişi-
likleri de yaratan  ideolojidir. Mark-
sist-Leninist ideoloji olmadan bir ör-
güt emperyalizme karşı direnemez,
bu ideoloji olmadan hiçbir devrimci
faşizmin, emperyalizmin kuşatması
altında görevlerini yerine getirmeye
doğallığı ve olağanlığı içinde devam
edemez.

"ÜÇ GERİLLA NE YAPABİLİR"
SORUSUNA CEVAP VEREMEZ
DEMEK DE YETMEZ. BU SORU-
YU SORMAK BİLE BİR İDEO-
LOJİNİN VERDİĞİ ŞEKİLLE
MÜMKÜNDÜR.

Çünkü bu soruda cüret vardır, bu
soruda koşulları reddetmek vardır.
Bu soruda hedefine kilitlenmiş bir
beyin ve yürek vardır. Bu soruyu
ancak M-L bir örgütün insanları, Par-
ti-Cephe ideolojisinin doğurdukları
verebilir.

Leylalar ve Bilgehanlar PAR-
Tİ-CEPHE İDEOLOJİSİNDEN
DOĞANLARDIR.

MAHİRLER'DEN, KIZILDE-
RE'DEN DOĞANLARDIR. 

YENİ YILIN, YENİ SÜRECİN
KOMUTAN KUŞAĞI LEYLALAR

VE BİLGEHANLAR'DIR.

Onların hayatları okul-
dur. Onlar da Mahirler'in,
Sabolar'ın, Hasan Selim-
ler'in, Şafaklar'ın hayatlarını
dakika dakika okumuş, an-
lamış ve bu okulu birinci-
likle bitirmişlerdir. Onlar
şehitlerimizin okulundan
şehitlikleriyle mezun olan-
lardır. Artık peşisıra gelenlerin okulu
Leyla ve Bilgehanlar'dır. 

ŞEHİTLERİMİZİN BİR ZER-
RE TOZU İÇİN, TEK BİR PAR-
ÇA KEMİĞİ İÇİN YENİ ŞEHİT-
LERİ GÖZE ALAN BİR İDEO-
LOJİ YENİLMEZDİR

Şehit yoldaşlarımızın cenazelerini
vermedi düşmanımız. Anadolu'da İs-
rail politikaları uygulamaya çalıştı.

Ama direniş her yerde ve her ko-
şulda düşmanın politikalarını boşa
çıkarır. Dünya tarihinin mucizesine,
sihrine sarılmaya devam ettikçe ba-
şarılamayacak hiçbir şey olmadığını
bir kez daha gördük.

Şehitlerimizden Çayan ve Murat
Gün'ün babaları Kemal Gün'ün Der-
sim'in göbeğinde, Seyit Rıza Anıtı
önünde yaptığı ölüm orucu ile düş-
manın bizi ölümüze sahip çıkamaz
noktaya çekme çabasını boşa çıkardık.
Ölülerimizi yeni ölümleri göze alarak
geri almaya and içtik. 

Bir babadan bir savaşçı yarattı
faşizme ve emperyalizme karşı mü-
cadalemiz. 165 parça kemiği alabil-
mek için ideolojimizin önderliği, ta-
rihsel direnişlerimizin açtığı yolda
direndik Kemal Gün ile ve halkın
nasıl kendi savaşının savaşçısı oldu-
ğuna tanık olduk.

Kemal Gün bir baba idi ama Ça-
yan'a, Murat'a ve onların yoldaşlarına
yoldaş oldu. Şehit düşenlerin ardına
şehitliği göze alarak çıktı. 165 parça
kemik içindi her şey. Çünkü o 165
parça kemik bizim tarihimizdi, geç-
mişimizdi. O 165 parça kemik bizim
bugünümüzdü, yarınımızdı, gelece-
ğimizdi. İdeolojimizdi, politikaları-
mızdı, kültürümüzdü, değerlerimizdi,
iktidar iddiamızdı, halka ve vatana
duyduğumuz sevgi idi, sahiplenme-

mizdi.

Silahlarımızı götürüp emperya-
lizme teslim etmek ile 165 parça ke-
miği düşmana bırakmak aynı şeydi.
Biz o kemikleri terk etseydik, ideo-
lojimizi, tarihimizi, şehitlerimizi, hal-
kımızın geleceğini emperyalizme ve
faşizme terk etmiş olacaktık. Tarihi-
mizin hiçbir döneminde bunu yap-
madık. İmha olma pahasına yapma-
dık.

Biz Mahir Çayan'ın, Dayı'nın yol-
daşlarıyız. Düşüncelerine, ideoloji-
lerine katılmadıkları üç devrimcinin
idamını devrimin prestij sorunu olarak
görüp, halkların kaderi olarak görüp
engellemek için hayatlarını feda eden-
lerin yoldaşlarıyız. Hepimiz bu uğurda
şehit olsak da tek bir toz zerreciklerini
bile düşmanımıza bırakamazdık şe-
hitlerimizin. Bırakmadık.

Biz hiç politikasız kalmadık. Biz
hiç çaresiz kalmadık. Biz hiç umutsuz
olmadık. 

2017 yılı yaşadığımız baskılar,
uğradığımız saldırılar karşısında üret-
tiğimiz politikalar bunun ispatıdır.

OHAL'e KARŞI DİRENEN
BİR TEK BİZ VARDIK

TEK BİR KİŞİ MUCİZELER
YARATABİLİR DİYEN USTA-
LARIMIZIN İZİNDEN YÜRÜ-
DÜK VE DÜNYAYI AYAĞA KAL-
DIRDIK

2017 yılını direnişle karşıladık,
direnişle bitiyoruz. 

Düşmanımızın deyimiyle dünyayı
ayağa kaldıran bir direnişin ideeolojik,
siyasi önderliğini yaptık. 47 yıllık
gelenek ve değer birimi, 47 yıllık
birikimle zenginleştirilen M-L ideo-
loji, bu ideolojinin yön verdiği poli-
tikalar adım adım büyüyen ve dünya
ölçeğine ulaşan bir direnişi yarattı.

Yürüyüş
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2000 Büyük direnişinde yedi yıl
boyunca direnmenin, 122 şehidimizin
yarattıklarının karşılığıydı Nuriyeler'in
direnişi sürecinde yaşadıklarımız ve
aldığımız sonuçlar.

Yedi yıl boyunca direnmemenin,
teslimiyetin, ihanetin sonuçlarıydı
en solundan en sağına dışımızdaki
solun yaşadığı ve tablosu.

OHAL koşullarında direnilemez
düşüncelerini yerle bir etti Nuriye.
Tek başına direniş başlatarak OHAL'e
de, faşizme de, emperyalizme de di-
renilebileceğini gösterdi. Çünkü di-
renmek baskıya ve zulme uğrayanın
halk değerlerini yitirmediyse, tarih
bilinci varsa vereceği en doğal tep-
kiydi. Çünkü devrimcilik koşullar
uygun olduğunda direnmek, savaş-
mak değil, koşullar ne ise, o koşullar
içinde hedefine ulaşmak için çalış-
mak, emek harcamak, bedel ödemekti. 

Nuriye de OHAL koşullarında
işini geri almak için, faşizmin bas-
kılarını geri püskürtmek, direnme
hakkını savunmak için tek başına
çıktı İnsan Hakları Anıtı'nın önüne.
Tek kişinin mucizesine inandı. Sa-
yıların değil direnmenin zafer geti-
receğine inandı. İnandık ve hemen
her gün karşı bir politika üreten, bir
saldırıyla karşımıza çıkan faşizme
karşı biz de her gün daha güçlü bir
direnişle, her gün daha büyük bir ıs-
rarla direnişi sürdürdük. Dünyaya
mal olan, dünyanın dört bir yanında
direnme umudu olan, ülkemizde
OHAL'e de, faşizme de her koşulda
direnilebilceğini gösteren bir direnişi
böyle yarattık.

Nuriyeler'in direnişi gösterdi
ki bu tarih içinde her direniş,
her dönemeç bir sonrakini ya-
ratarak, bir sonrakinin önünü
açarak ilerliyor.

"Ya teslimiyet ya ölüm" da-
yatmasında düşüncelerin korun-
ması uğruna ölümü seçmek Kı-
zıldere'nin özünden doğdu.  "Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik" şiarı "Öleceğiz ama Asla

Teslim Olmayacağız" şiarına döndü
2000 büyük direnişinde. Mahirler
Fidan'da hayat buldu 2000 büyük
direnişinde. Ve teslim olamama ge-
leneği ve Fidan, Nuriye'de yeniden
halka taşındı 2017 yılında. 

Faşizm de, 2000 Ölüm Orucu'nda
yolundan sapıp düşkünleşen sol da,
emekte sonuncu, akıl vermede birinci
aydın-küçük burjuva kesimler de Nu-
riyeler'in direnişi karşısında neredeyse
hiçbir söz edemediler, OHAL kor-
kularını aştıkları oranda da-ki çok
sınırlı bir süredir bu-bu direnişin ya-
nında yer almaya çalıştılar. Hepsi
büyük direnişimizin, 122 şehidimizin
kazanımıydı. 

O gün 122 kez sansüre, kuşat-
maya, zorla müdahaleye, tahliye rüş-
vetine, tecrite karşı destansı bir direniş
yaratmasaydık, söylediklerimizi hayat
içinde ispatlamasaydık, bugün ne
dostu ne düşmanı inandıramazdık.

Ölerek anlattık büyük direnişte,
ölerek inandırdık. Ve bu basamağı
yaratan 122 şehidimiz bizim yeniden
doğuşumuz oldu büyük direnişte.
Marksist-Leninist ideo-
lojinin yeniden halkla
buluştuğu, yeniden güç
ve güven kazandığı yedi
yıllık bu direnişin önemi
sürecin niteliğindedir.

E m p e r y a l i z m
2000'lere geldiğinde he-
men hemen dünyadaki
tüm hareketleri teslim
aldığını, en azından o
noktaya getirdiğini dü-

şünerek sosyalizmin, proletarya dik-
tatörlüğünün ölümünü ilan etmek,
bunu da Parti-Cephe'nin cenaze tö-
reniyle tescillemek istedi. 

Ama yanıldı. Yanılttık. İdeolojik
netliğimizle, sosyalizme inancımızla,
düşüncelerimizi ölüm pahasına sa-
vunmamızla, 122 kez ölerek, dünya
savaşlarının bile 4 yıl sürdüğü bir
tarihte yedi yıl ölümle direnerek M-
L ideolojinin zaferini ilan ettik.

Baskı varsa direneceksin, düşman
varsa savaşacaksın dedik.

Direnmeyen çürür dedik. 

Ve ne dediysek gerçek oldu, ha-
yatın kendisi oldu.

Sol 2000 Büyük direniş sınavından
geçemediği için bırakalım OHAL
koşullarında direnişi örgütlemeyi,
kendini korumaktan, varlığını bile
korumaktan acizdi. 

2000'de direnmeyenler 2017'de
yenildiler.

Çünkü büyük direnişteki tavırla-
rıyla devrimciliğin yerini kendini
koruma, ideolojik  BAĞIMSIZLIĞIN
yerini işbirlikçiliğin kutsanması, di-
renmenin yerini teslimiyet, emper-
yalizme kin duyup onunla savaşmanın
yerini uzlaşma aldı. Direnmeyen
çürür dedik, çürüdüler.

2000 büyük direnişine başlarken
ne dediysek çıktı...Tıpkı 1984'te ne
dediysek çıktığı gibi, 1991'de ne de-
diysek çıktığı, 1996'da ne dediysek
çıktığı gibi.

14 Ocak
2018
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Dergimizin 49. sayısının yayınlandığı 14 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 312. günündeler

*Yüksel Direnişi 432. gününde
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*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 321. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 197. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 154. gününde
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İDEOLOJİK NETLİK
ÖNÜMÜZE NASIL BİR
ENGEL ÇIKARSA ÇIK-
SIN, DÜŞMAN HANGİ
SALDIRILARI TEZGAH-
LARSA TEZGAHLASIN
BİZİM YOLUMUZDA
YÜRÜMEYİ SÜRDÜR-
MEMİZDİR

2017'de düşmanımız ka-
nımızı içmeye, bizi toprağa
gömüp cenazemizi düzenlemeye Tür-
kiye halklarına açıkça ilan etti. 

Kanımızı da içti, cenaze törenimizi
de düzenledi. Ama bizi yok edemedi,
edemez. Bizi yolumuzdan çıkaramadı,
çıkaramaz. Bizim programımızı bo-
zamadı, bozamaz.

Tüm yoksul mahalleler bizim ola-
cak dedik... Yine iddia ediyoruz. Tüm
yoksul mahalleler bizimdir bizim ola-
cak.

Ülkemizin tüm dağları bizimdir,
dedik. Yine iddia ediyoruz. Ülkemizin
her karış toprağı ve dağları bizimdir,
bizim olacak.

Onlarcamız 165 kemik kadar kal-
sak da, her gün, her saat yoldaşlarımız
tek tek tutuklansa da biz yolumuzda
ilerlemeye devam ediyoruz. 

Çünkü biz halk savaşı veriyoruz.
Bu savaş halkın savaşı , 80 milyonun
savaşı. Ne 80 milyon biter, ne sava-
şacak insan. Düşenin yerini dolduran,
tutsak edilen yerini alan bitmez. Yeter
ki ideoloji bitmesin, yeter ki inanç
bitmesin. 

Dünyada emperyalizmin saldırıları
burjuva ideolojisinin zaferi için, sö-
mürünün bakiliği için yürüttüğü ideo-
lojik olarak teslim alma politikaları;
ülkede ise yönetemeyen oligarşinin,
AKP faşizminin yasalar ve baskı yo-
luyla giderek artan şiddeti, saldırıları
ve bizi yok ederek faşizmin ideolojik
zaferini ilan çabaları boşunadır. 

Biz varsak, bir kişi de olsa biz
varsak emperyalizmin de, faşizmin
de planları sonsuza dek tutmayacak.

Büyük iddia mı? Evet.

Ama bu iddia 48 yıllık tarih içinde
toplu imhayı göze alarak, kendini
feda ile, ürettiğimiz doğru politika-
larla, bu politikaların halkta hayat

bulmasıyla ispatlanmıştır. Biz koşullar
ne olursa olsun ne silahlı mücadeleden
vazgeçtik, ne stratejik hedefimizden.
Baskılar mı, OHAL mi, tutuklamalar
mı, katliamlar mı? 

Biz devrimciyiz, biz kurtuluş sa-
vaşçısıyız, biz sosyalizmin umut ta-
şıyıcılarıyız... Baskı da, tutuklama
da, katliam da ancak bize doğru
yolda olduğumuzu, iktidarı alabilecek
nitelikte olduğumuzu gösterir. 

BİZİ HIZLANMAMIZ İÇİN
KAMÇILAR. BU KOŞULLARDA
SAVAŞMANIN DA YOLU BULU-
NUR. BULUYORUZ. SOSYALİZM
SAVAŞÇILARI İÇİN KOŞULLAR
DEĞİLDİR, HEDEFLERDİR BE-
LİRLEYİCİ OLAN. 

HEDEFİMİZ HALKIN İKTİDA-
RIDIR, SOSYALİZMDİR. BU HE-
DEFE BU KOŞULLARDA VAR-
MANIN YOLU LEYLALAR VE
BİLGEHANLAR GİBİ YAŞAMAK
VE SAVAŞMAKTIR. 

ÖLMEYE DEĞİL ÖRGÜTÜN
DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAYA,
ÖRGÜTÜ YAŞATMAYA, HER KO-
ŞULDA SAVAŞMAYA ve İKTİDA-
RA YÜRÜMEYE, DÜŞMANA
DARBELER VURMAYA KİLİT-
LENMEK, BU YOLDA GEREK-
TİĞİNDE ÖLMEKTİR.

2017 SOL CEPHEDE BİR
YANDA DİRENİŞİ BİR YANDA
İHANETİ YAZDI

2017'de silahlı alanda savaşmaya
da, vurmaya da devam ettik. Katle-
dildik, imha edildik. Ama savaşan
biz vardık, biz varız. Tek bir gerilla-
mız bile olmasa o dağlarda yine biz
varız... İdeolojimizin rüzgarı estikçe
o dağlarda, politikalarımızın sesi
yankılandıkça o dağlarda; taşı, toprağı,

ağacı gerilladır, gerilla do-
lacaktır.

Demokratik alanda da
direnen yalnız biz vardık.
OHAL'e karşı tek kişi bile
olsa direnerek tarihin ve
M-L ideolojimizin öğret-
tiklerini uyguladık. Tek
kişiden binler, onbinlere
direnme bilinci taşıdık.
Kurumlarımızın mühürle-

rini kırarak, tanımayarak ideolojimizin
ve devrimciliğimizin mühürlenmesine
izin vermedik. Konserimizi yasak-
ladılar, damlara çıktık. 

Adım adım her yerde gücümüz
oranında ama hep bir adım ileri at-
tık.

Direnenler cephesi silahlı müca-
deleden en küçük hak alma eylemine
kadar her anı direnişle, iradeyle, ka-
rarlılıkla, inançla ördü.

Diğer cephede başta Kürt milli-
yetçileri olmak üzere tüm oportünist
ve reformist sol vardı.

Bu cephe halka ihanetin tarihini
yazdı 2017'de küçük burjuva milli-
yetçi hareket Suriye'de YPG ile top-
raklarını Amerikan üslerine, beynini
Amerikan ideolojisine, halkını Ame-
rikan tecavüzüne açtı. Dünyada si-
lahları gömen, eriten, FARC'dan,
ETA'dan sonra PKK de halkına sırtını
dönmeyi seçti.  YPG’liler Amerikan
subayları tarafından eğitildiler. Ame-
rikan silahlarıyla donatıldılar. Nerede
savaşacaklarına Amerika karar verdi.
Suriye'de daha önce hiç ABD üssü
yokken, PKK-PYD sayesinde Rojo-
va'da ABD 11 üs ve askeri alan
kurdu. ABD, PKK-YPG'ye silah ve-
riyor, PKK-YPG Amerika'ya üs bit-
miyor. Kurulan üslerin bir de bekçi-
liğini yapıyor

PKK-YPG; kapitalizme uygun
bir alışveriş. Ama asla sosyalizme
ve sosyalistlere uygun değil. 

Bunun için ARTIK, PKK'NİN
TARİHİ, AMERİKAN EMPERYA-
LİZMİNİN KANLI TARİHİYLE İÇ
İÇE GEÇMİŞTİR. ARTIK PKK
ABD İŞBİRLİKÇİSİDİR.

2000'de Parti-Cephe ile direnmeyi
değil, PKK ile faşizmle uzlaşmayı,

Yürüyüş
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emperyalizmin tecrit politikasıyla
düşüncelerini teslim etmeyi tercih
eden sol bu süreç içinde PKK kuy-
rukçuluğundan ABD işbirlikçiliğini
objektif olarak onaylayan, ona ye-
deklenen bir noktaya savrulmuştur.
Gelinen bu noktanın ne devrimle,
ne o isimlerindeki anlı şanlı Mark-
sizm, Leninizm, Komünizm, Halk
ve Kurtuluş ile ilgisi yoktur. 

Türkiye devrimi adına utançtır.
Silahlı mücadelenin ve şehitler ver-
menin yarattığı birikim, onyıllardır
oportünist solun Anadolu toprakla-
rında yaşamasının sebebiydi. Bugün
bunu da terk eden solu bu topraklara
bağlayan hiçbir değer kalmamıştır.
Tarihi ise bu teslimiyet, bu ideolojik
teslimiyet süreci içinde parça parça
yok etmişlerdir. 

Reformist ve revizyonist solun
durumu ise ortadadır. Artık AB'ci-
likten CHP önderliğinde yürümeye
düşmüşlerdir. Üretebildikleri tek bir
politika yoktur. Söyleyebilecekleri
tek bir söz yoktur bu halka.

Açlık ülkenin yarısını bulmuşken,
faşizm her gün onlarca baskı yasası
çıkarırken, her gün yozlaşmadan kat-
liama, vatanımızın karış karış satıl-
masına, halkın yaşam hakkının yok
edilmesine onlarca sorun çözüm bek-
lerken DİRENMEK tek geçerli po-
litika, halka ulaşacak, topraklarımıza
layık tek yoldur. Bu yolda olmayan-
ların sonu ölümdür. Oportünist, re-
formist, revizyonist tüm sol kendi
kendini ölüme mahkum etmiş, şimdi
de ölümünü seyretmektedir. Politi-

kasız solun, politikası sadece ABD
işbirlikçiliği olan küçük burjuva mil-
liyetçiliğinin ne Türkiye halklarının,
Kürt halkının geleceğini karartmasına
izin vermeyeceğiz.

Silahlı mücadeleden asla vazgeç-
meyeceğiz. Silahımız yoksa bulaca-
ğız, silahımız yoksa yapacağız, sila-
hımız yoksa yenisini yaratacağız ve
düşmanın yaşamasına sebep ne kadar
zayıflığımız varsa güçlendireceğiz.

Biz o silahları çekmeden düşma-
nımız korku içinde bize karşı politika
üretiyorsa, bu kağıttan kaplan ol-
duklarının kanıtıdır. Hiç aklımızdan
çıkarmayacağız.

Sınıf kinimiz silahımız, silahımız
düşmanımızın ecelidir. Bu ecelin
korkusuyla yatıp kalakacak düşman-
larımız. Halkın yeni ayaklanmalar
yaratacağı ve gecekondulardan gelip
gırtlaklarını keseceğinin, halk kurtuluş
savaşçılarının adaleti sağlayacakla-
rının korkusuyla yatıp kalkıyorlar. 

Saldırılar bunun için. Beynimizi
teslim alamadıkları, savaşma karar-
lılığımızı kıramadıkları, örgütsel de-
vamlılığımızı kesintiye uğratama-
dıkları için durmaksızın saldırıyorlar.
Saldırıların büyüklüğü, bize tarihi-
mizin en acı dönemini yaşatma ye-
minleri bunun için. Bu saldırı ve
tehditler zaferin bizim olacağına ka-
nıttır.

UMUT BİZİM, UMUT BİZ-
DE... YERYÜZÜNDEN SİLE-
MEZLER BİZİ...

UZLAŞMAYACA-
ĞIZ... TESLİM OL-
MAYACAĞIZ... İCA-
ZET DİLENMEYE-
CEĞİZ... SIRTIMIZI
KENDİ ÖZ GÜCÜ-
MÜZDEN HALKI-
MIZDAN BAŞKA
KİMSEYE DAYAMA-
YACAĞIZ. 

ÖLECEĞİZ AMA
Y E N İ L M E Y E C E -

ĞİZ...

BİZ MAHİR'İN, DAYININ YOL-
DAŞLARIYIZ... BİZ LEYLA’NIN,
BİLGEHAN’IN YOLDAŞLARIYIZ.
BİZ KIZILDERE’NİN ÖĞRENCİSİ,
MİRASÇISIYIZ... BİZ SİERRA
MAESTRA DAĞLARINDA YÜ-
RÜYENLER, VİETNAM'DA YER-
ALTI TÜNELLERİNDE AMERİ-
KAN EMPERYALİZMİNE KARŞI
SAVAŞANLAR, LİBYA'DA ÇÖL
KUMLARININ ALTINDA DİZLE-
RİNİ BAĞLAYARAK İŞGALCİ-
LERE DİRENEN, ÇİN'DE UZUN
YÜRÜYÜŞÇÜLERİN ARASINDA
YÜRÜYEN, LENİNGRAD'DA
ÖLEN AMA TESLİM OLMAYAN-
LARIZ...

KÖMÜR GİBİ YAKSALAR DA;
İRADEMİZİ SINASALAR DA; İŞ-
KENCELERDEN GEÇİRİP; KE-
MİKLERİMİZİ YOLDAŞLARIMIZ-
DAN SAKLASALAR DA BİTME-
YECEĞİZ... YERİN ALTINDAN
GELECEĞİZ. ONLAR GÖMDÜK-
ÇE BİZ TOPRAĞA KÖK SALA-
CAĞIZ. VE ŞAFAKLARI BİZ YA-
RATACAĞIZ...

2017'de Anadolu İhtilali için ka-
nımızı akıttık. Şehitler verdik. 

2017 yılında da şehitlerimize ver-
diğimiz devrim sözüne yeni halkalar
ekledik.

Düşmana öfkemize, kinimize, he-
sabımıza yenilerini ekledik. 18'inde
Sıla'nın, olağan bir devrim savaşının
olağan komutanı Bilgehanlar'ın he-
sabını yüklendik.

Her gün açlığıyla birlikte acıları
büyüyen halkımızı kendi iktidarının
savaşçısı, komutanı yapmak, kendi
iktidarını kendi elleriyle zulümden
söküp alabilecek örgütlenmelere, bi-
lince kavuşturmak görevi bizimdir.

Bunun için yeni bir yönetici yeni
bir komutan kuşağının adayları, öğ-
rencisi, öğretmeni olacağız.

Başta önderlerimiz Mahir Çayan
ve Dayı'mız olmak üzere tüm şehitle-
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rimizin hayatlarıyla kurdukları, yaşat-
tıkları devrim okulunun, hayat okulunun
öğrencileri olacağız.

Ne insansız hava araçları, ne devasa
teknoloji ile donattıkları silahları, ne
mahallelerde tenekeleri, hiçbir şey,
hiçbir savaş gücü inanmış insanın gü-
cünden büyük değildir. Bizim devrimci
yaratıcılığımız, cüretimiz, inancımız
karşısında, irademiz karşısında imha
olacak olan düşmanımızdır. Yerin al-
tından, yerin üstünden, göklerden, ne-
hirlerden, denizlerden, ağaç tepelerin-
den,  tarlaların içinden halkımızın ve
toprağımızın olduğu her yerden kuşa-
tacağız düşmanı.

Gözünün önünde, gözünün içine
baka baka örgütleyeceğiz halkımızı
ve silahlı savaşı. 

Nerde vurulduysak, oradan ayağa
kalkacağız, nerede önümüzü kestiyse
düşman, oradan yol alacağız.

Kaçmak değil, savaşın tam ortasına
dalmak, düşmanın gece rüyasında,
gündüz hayalinde celladı olmaktır Cep-
helilik. 

165 kemikten öğrendiğimiz budur.
Bilgehan ve Leyla komutanlardan öğ-
rediğimiz budur. Halktan gelip halkın
savaşçı ve önderleri haline gelen Kemal
baba ve Nuriyeler'den öğrendiğimiz
budur. 

"'Tek bir kıvılcım, bütün bir bozkırı
tutuşturabilir.' Başka bir deyişle, kuv-
vetlerimiz şimdiki durumda küçük ol-
makla birlikte çok hızlı bir şekilde bü-
yüyecektir." diyor Mao. (seçme eser-
ler1-sayfa: 172)

Tek bir kıvılcımın bütün bozkırı

tutuşturabileceğini bu yıl Nuriye'nin
direnişi ile yaşadık. 

Direnmek için tek bir yürek, tek
bir beyin yeter. Büyük silahlara sahip
olmak gerekmez. En büyük silah beyin
ve yürektir. En büyük silah inançlı
insandır. İnançlı insanın direnişini aşa-
cak, bu direnişin tarihe etkisini yok
edecek hiçbir baskı, hiçbir silah, hiçbir
zor yoktur, bulunamaz.

Tek gerçek direniştir.

Tek gerçek tarihsel ve siyasal hak-
lılığını kavramış insan iradesi karşısında
emperyalizmin devasa görüntüsünün
altında bir kağıttan kaplan yattığıdır.

Tek bir kişi haklı ve meşru ise,
halk ise, siyasi olarak kararlı geleceği
belirler. Dilden dile, kulaktan kulağa
umut yayar, moral yayar, birleştirir,
güçlendirir. 

Tek bir kişi kıvılcımdır, bozkırı tu-
tuşturur.

Nasıl ki Fidan büyük direnişte kendi
yangınıyla tutuşturdu bozkırı; tek bir
kamu emekçisi OHAL koşullarında
baskı ve umutsuzluk kuşatmasını yıkıp
geçmiştir. Zulme karşı halkın önündeki
barikat, halkın direniş öncüsü olmuş-
tur.

Artık yangını büyütme görevi bi-
zimdir. Bu yangını iktidara giden yolu
halkla birlikte örgütleyerek, emperya-
lizmin ve faşizmin önümüze çıkardığı
sorunları hedefimizden, programımız-
dan şaşmadan aşarak büyütebiliriz.

Her Cepheli buna adaydır, her Cep-
heli bunu yapabilir.

Türkiye halkları iktidarını kurabi-
lir.

Çaresiz değiliz, umutsuz değiliz.

Çünkü bu devrimin sahibi halktır.
110 yoldaşımızla tehdit ettiler bizi...
Biz 80 milyonla çıktık karşılarına.

Halkız biz, halkın çocuklarıyız,
halkın iktidarı için savaşıyoruz.

Bu devrimin yöneticisi de, savaşçısı
da, örgütleyicisi de, kahramanı da, ye-
neni de halktır. Yenilmezliği de bun-
dandır.

Tarih halkın yenilmezliği ile yazıl-
mıştır. 

Öyle günlere geldik ki artık tek
başına halk olmamız kazanmamıza

yetmiyor.

Bugün yenilmezlik sosyalizm için
, devrimci halk iktidarı için, halkın ik-
tidarı için örgütlenmekte, savaşmakta,
silahlı mücadeleden vazgeçmemekte. 

Dünya halklarının tecrübeleri, on-
larca yıl, yüzbinlerce şehit vererek sa-
vaşan dünyadaki tüm ilerici, devrimci
gerilla hareketleri, öğretmenimizdir.

Bulgaristan'dan Nikaragua'ya... Uru-
guay'dan İran'a... Kolombiya'dan Fi-
listin'e... halk kurtuluş savaşçıları, sa-
vaştılar, şehit düştüler, hapishanelere
dolduruldular, büyük bedeller ödediler. 

Gördük ki, milliyetçilik kurtuluşa
götürmez. Sosyalizmi hedeflemeyen
silahlı mücadele kurtuluşa götürmez. 

İKTİDAR HEDEFİ OLMALI. 

SOSYALİZMİ HEDEFLEMELİ
kurtuluş savaşları.  

ULUSAL VE SINIFSAL KUR-
TULUŞUN BİRLİKTELİĞİNİ ÖĞ-
RENDİK. 

İKTİDAR İDDİASINDA CÜRET-
Lİ OLMAYI ÖĞRENDİK. 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜ-
ĞÜ OLMADAN, HİÇBİR DEVRİM-
Cİ İKTİDARIN KALICI OLMAYA-
CAĞINI ÖĞRENDİK. 

SOSYALİZME HALKIN YARA-
TICILIĞINI, ÜRETKENLİĞİNİ VE
YÖNETECİLİĞİNİ KATMAZSAK,
O SOSYALİZMİN DE KALICI OL-
MAYACAĞINI ÖĞRENDİK. 

ÖĞRENDİKLERİMİZLE YÜRÜ-
YECEĞİZ.

ÖĞRENDİKLERİMİZLE GELİ-
ŞİTRECEĞİZ SAVAŞI.

KENDİ İKTİDARIMIZI, DÜNYA
HALKLARININ BİZE MİRAS BI-
RAKTIĞI DERSLERLE KURACA-
ĞIZ. 

ZAFER BİZİM OLACAK. 

BU TOPRAKLARDA BAĞIM-
SIZ, DEMOKRATİK, SOSYALİST
TÜRKİYE KURULACAK. 

Emperyalizmi tarihe gömeceğiz.
Faşizmi tarihe gömeceğiz. 

BUNA HİÇBİR GÜÇ ENGEL
OLAMAYACAK

Yürüyüş
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Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
KKürdistan’daKürdistan’da

Cizre, Sur, Nusaybin... kuşatıl-
mışlardı… tecrit edilmişlerdi… içe-
ride sokağa çıkma yasağı ilan edil-
mişti… dışarıdan ise semtlere giriş
çıkış yasaktı… Sur’da katliam sü-
rerken, Diyarbakır’da ışıklar içinde
yılbaşı kutlanıyordu…

Sokak sokak çatışmalar sürüyordu.
Evler, tank atışlarıyla bombalanıp
yıkılıyordu… 

Aylar süren katliamın rakamsal
bilançosu ne o gün belliydi, ne de
bugün… Kürt halkı kaç insanını kay-
betti bu katliamlarda? Belli değil. 

Ancak belli olan şu ki; Kürt mil-
liyetçi hareketi, iki yıl önce hendek-
lerle başlayıp katliamlarla biten “öz-
yönetim” politikası hakkında, başta
Kürt halkı olmak üzere, Türkiye
halklarına hesap vermek zorundadır. 

Kürt milliyetçi hareketin basın
yayın organlarında, zaman zaman
bu konuda yazı ve röportajlar çıkıyor.
Ancak iki yıllık süre gözden geçiril-
diğinde, aynı zamanda bir unutma
ve unutturma politikası söz konu-
sudur. Tartışılmıyor ve tartışılması
da istenmiyor. Bu daha katliamlar
yaşanırken açıkça gözlenen bir du-
rumdu. 

Sanki o mahalleler, ilçeler kuşa-
tılmamış, sanki orada bir katliam
sürmüyordu. 

Bırakın o katliamı durdurmak,
engellemek için yeri göğü ayağa kal-
dırmayı, sıradan protestolar bile ya-
pılmadı. Sur’un dibinde bir oturma
eylemi bile yapılmadı… Bir evin
bodrumunda mahsur kalmış ve kat-
ledilmeyi bekleyen insanlar sözko-
nusuyken bile, yapılan, AİHM’e,
AB’ye “katliamı durdurun” diye çağ-
rılar yapmaktan ibaretti. 

Bütün bunlar, açıklanmaya muh-
taçtır.

Katliam Karşısındaki
Tavırsızlığın Arkasında,
“Uzlaşma, Teslimiyet,
Tasfiye” Politikası Vardır;

Sınıflar mücadelesinde her poli-
tikanın bir nedeni vardır. 

Oligarşinin özyönetim ilan edilen
bölgelere yönelik katliamları karşı-
sındaki suskunluğun da bir nedeni
vardır elbette; 

Biz çok net olarak söylüyoruz;
bu neden, Kürt milliyetçi hareketin
“güçsüzlüğü” değildir. Bu neden, bir

şey yapacak güçlerinin olmaması de-
ğildir. Büyük kitleleri harekete ge-
çiremeseler de elbette suskun kal-
mayacak kadar bir eylem çizgisi or-
taya koyabilirlerdi. Koymadılar. Ne-
den?

Bu neden, PKK’nin oligarşiyle
ve Amerikan emperyalizmiyle uz-
laşma, teslimiyet ve tasfiye politi-
kasından ayrı düşünülemez. 

Cenazelerinin,
Kemiklerinin Peşine
Düşmeyen Bir Hareket,
Halkının Kurtuluşunu
Savunamaz

Geçtiğimiz günlerde, Kürt milli-
yetçi basında DİHA Cizîr (Cizre)
muhabiri Cihan Ölmez’le yapılan
bir röportaj yayınlandı. Bu röportajda
da, Kürt milliyetçi hareketin Sur’daki,
Cizre’deki katliamlar karşısındaki
tavırsızlığının, politikasızlığının çeşitli
yönleri bir kez daha gözler önüne
seriliyor. 

Ölmez, Cizre’de yaşananları şöyle
özetliyor: 

“Şirnex’ın Cizîr ilçesinde 14 Ara-
lık 2015 yılında ilan edilen “sokağa

Sur İçinde, Cizre’de Kahramanca Direniş
Sur’un Dışında, Cizre’nin Dışında Hesabı Verilmesi Gereken Bir

Suskunluk!
PKK, “Bu Düzeyde Saldırı Beklemiyorduk” Diyerek, 

Gençliği Suçlayarak, 
Sur’un, Cizre’nin Sorumluluğundan Kurtulamaz

SUR, CİZRE, NUSAYBİN… AKP VE ABD’YLE İŞBİRLİĞİ PLANLARINA,
TESLİMİYET VE TASFİYE POLİTİKALARINA KURBAN EDİLMİŞTİR 

SUR’DAKİ, CİZRE’DEKİ SUSKUNLUĞUN ARDINDAKİ GERÇEK BUDUR!
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çıkma yasağı”nın
üzerinden iki yıl
geçti. 79 gün süren
çatışmalar boyun-
ca 66 YPS üyesi
yaşamını yitirir-
ken, 213 sivil kat-
ledildi. Kürt hal-
kına yönelik “Çö-
kertme Konsepti”
kapsamında Cizîr,
Türk devlet güçleri
tarafından dört bir
yandan kuşatıldı.
En az bin ev yıkıl-
dı, onbinlerce in-
san toprağını terk
etmek zorunda
kaldı. 150’yi aşkın insan Cudi ve
Nur mahallelerinde tüm dünyanın
gözleri önünde diri diri yakıldı. İn-
sanlar, hala yıkımın içinden geçmiş-
lerine dair ipuçları aradıkları Ci-
zîr’de, devlet bu kez asimilasyon,
kayyum, TOKİ ve Hüda-Par ile “çö-
kertme konseptini” sürdürüyor.”

Faşizmin ne yaptığı açık. Sorun
bunun karşısında Kürt milliyetçi ha-
reketin ne yaptığıdır?

Evet, 150’yi aşkın insan diri diri
yakılmıştır.

Röportaj şöyle devam ediyor:  

“Bodrumlarda ölen insanlardan
74’ünün kimliği teşhis edilmeden
defnedildi. Neden teşhis edilemi-
yor?

Birinci bodrumda mahsur kalan
yurttaşlardan cenaze diye bir şey
kalmamıştı. Teslim edilen cenazeler
birkaç kemikten ibaret. Çünkü 1’inci
bodrumdaki insanlar yakılarak öl-
dürülmüştü. O bodrumda olup hala
cenazesi bulunmayan 3 kişi var.”

Anlatılanlar çarpıcıdır. 

Fakat en az bunun kadar çarpıcı
olan, Kürt milliyetçi hareketin, bod-
rumlarda katledilen, yakılıp yok
edilen insanlarının hesabını sormak
için de hemen hemen hiçbir şey yap-
mamasıdır. Biz bir tek cenazemizin,
sığınaklarda yakılan insanlarımızın
peşinde direnişler örgütlerken, Kürt
milliyetçi hareketin bütün bu katli-
amlar karşısında, asgari bir demo-

kratik, hukuksal mücadele bile ver-
memesinin bir açıklaması olmalıdır
elbette. 

Özyönetim Politikası,
“Kurtarılmış Bölge”
Anlayışının Şehirlerdeki
Devamıdır ve Yanlıştır

“Özyönetim” politikası, PKK’nin
faşizm gerçeğini doğru değerlendi-
rememesinin sonucudur: 

Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de,
hendek ve barikatların kurulduğu 21
yerde (*), PKK’nin amacı neydi?

PKK, bu politikayı “özyönetim”
politikası olarak adlandırıyor. 

Özyönetimde yapılan şudur: 

“Halk bir özyönetim pratiği içe-
risine girmişti. Gün geçtikçe devlet
ile olan ilişkilerini kesip bir nevi
kendi çatışmasızlık sürecinin devamı
için kendi çözümlerini inşa ediyordu.
Mahallelerde meclisler kuruluyordu.
Sağlık, dil, kültür, eğitim, ekonomi,
adalet komünleri kuruluyordu. Bun-
ların meyvesi olarak Kürtçe eğitim
veren okullar açıldı. Çocuklar 2 yıl
boyunca anadilde eğitim gördü. Ya
da her mahallede sağlıkçılar gönüllü
olarak insanları tedavi etti. İnsanlar
yaşadıkları tüm sorunları adalet ko-
müne getiriyordu. Kısa bir sürede
sorunlar çözülüyordu…” (Özgür Po-
litika, 15 Aralık 2017)

Bu politika, iki açıdan yanlıştır. 

Birinci olarak, emperyalizmin iş-

gali ve faşizm gerçeğini yok sayan
“kurtarılmış bölge” anlayışının şe-
hirlerdeki uzantısıdır. 

PKK başından itibaren kırsal alan-
da bir kurtarılmış bölge peşinde koş-
muş, ancak 33 yıllık gerilla pratiğinde
bunu gerçekleştirememiştir. 

Özyönetim politikası, kurtarılmış
bölgeyi şehirlerde yaratma politika-
sıdır ve hem siyasal, hem askeri açı-
dan yanlışlığı kanıtlanmış bir politi-
kadır.

PKK, Sur’u, Cizre’yi, “gençlerin
yanlışına” bağlayarak işin içinden
çıkamaz

Peki sormazlar mı o zaman?

Siz neredeydiniz bütün bunlar
olurken?

“Yanılmışız, hata yapmışız.”
Bu Kadar Basit Mi?

Oligarşinin hendekleri bahane et-
mesi farklı bir konudur. Oligarşi
başka bir konuyu da bahane edip
katliamlar gerçekleştirebilir.

Ancak bu durum, PKK’nin,
BDP’nin katliamlardaki siyasal so-
rumluluğunu ortadan kaldırmıyor.
PKK’nin Özyönetim politikası,
“AKP’nin Kürt sorununu çözeceği”
beklentisi üzerine inşa edilmiştir.
Öcalanla MİT arasında “müzaka-
reler” sürerken, artık faşist devletin
katliamlar yapmayacağı tahlilleri üze-
rine inşa edilmiştir. 

Emperyalizmin yeniden bu bo-
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yutlarda katliamlara izin vermeyeceği
yanlış tahlilleri söz konusudur. 

Bunu biz söylemiyoruz, PKK’nin
kendisi de söylüyor. 

İşte KCK yöneticilerinden Duran
Kalkan’ın sözleri: 

“Ağır bir bilanço oldu. Bu dü-
zeyde saldırı beklemiyorduk; yanıl-
mışız, hata yapmışız. Düşman da
olsa, karşımızdaki güçlerin insan
olduklarını sanıyorduk”. (Fırat Haber
Ajansı, 25.02.2016)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bo-
yunca, 93 yılda, 17 Kürt Ayaklanması
yaşanmış, 17’si de Kürt halkından
onbinlerce insanın kanının aktığı bü-
yük katliamlarla, büyük göçlerle bas-
tırılmış ve Kürt milliyetçi hareketin
merkezi bir yöneticisi kalkmış diyor
ki, bu düzeyde bir saldırı beklemi-
yorduk! 

“Yanılmışız, hata yapmışız.” Ne
kadar basit değil mi?

Hayır bu kadar basit değil. Bu
yanılmanın, bu “hata”nın hesabını
Kürt halkına, dünya halklarına ve-
receksiniz. 

Neden yanıldınız? Çok iyi bildi-
ğiniz bu kanlı tarihi unutmanızın ne-
denleri nelerdir?

Siz söyleyemezsiniz ama biz söy-
leyelim. 

Siz, İmralı teorileri nedeniyle
unuttunuz tarihi. 

Amerikan emperyalizmiyle uz-
laşma ve teslimiyet politikaları ne-
deniyle unuttunuz?

AKP faşizminin basit bir aldatma,
oyalama manevrasından ibaret olan
“Dolmabahçe mutabakatı”nı cid-
diye aldığınız için unuttunuz. 

Emperyalizm gerçeğini unuttunuz.
Faşizmi unuttunuz. Vietnam’ı unut-
tunuz. Dersim’i unuttunuz. MİT’in
insiyatifindeki bir süreci “müzakere
süreci” olarak adlandırıp oligarşinin

kanlı tarihini unuttunuz.

Fakat sizin unutmanızın faturasını
Kürt halkının yiğit gençleri ödedi. 

Onlara söyleyecek bir çift sözünüz
yok mu?

Onlara vereceğiniz bir hesap yok
mu?

“yanılmışız, hata yapmışız”… o
kadar basit mi her şey?

Hesap Vermesi Gereken
PKK, Gençliği Suçlayarak
Kendini Aklamaya
Çalışıyor!

Aşağıdaki satırları okuyalım şimdi
de: 

“Özyönetim direnişlerinde askeri
boyut öne çıkarken toplumsal-siyasi
boyut zayıf kaldı

Silahlı direnişin gerillalı özsa-
vunma çizgisinde desteklenmesi, bes-
lenmesi iyidir. Fakat bu direniş içe-

Açık katliam gerçeği ve
bir soru: 
1’inci bodrumda mahsur kalan yurttaşlardan ce-

naze diye bir şey kalmamıştı. Teslim edilen
cenazeler birkaç kemikten ibaret. Çünkü 1’inci bod-
rumdaki insanlar yakılarak öldürülmüştü. O bodrumda
olup hala cenazesi bulunmayan 3 kişi var. Aileler
cenazelerinin tamamen yandığını düşünüyor. Şu an
16 aile çocuklarının cenazesine ulaşamıyor. DNA
eşleşmesi olmuyor. Yasak sonrası o bodruma indiğimizde
insan uzuvları gördük. Yine Dicle nehrine dökülen
molozlarda da insan uzuvları gördük. ...

2’inci bodrumda çıkarılan cenazeler de tamamen
enkaz altından çıkarılmış. Hepsinin vücut bü-

tünlüğü yok. Ve çoğunda da yanık izleri mevcut.
Sadece 3’üncü bodrumda çıkarılan cenazeler vücut
bütünlüğü kalmıştı. Ancak onların da ölüm şekli
birbirine çok benzer.

“Yaşamını yitiren herkes için Cizîr Cumhuriyet
Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Ancak so-

ruşturma ölümleri meşru gösterme üzerine ilerliyor.

Şu ana kadar 34 soruşturmaya takipsizlik verildi. Gö-
revsizlik verilen dosyalar var. Ama kovuşturmaya dö-
nüşen bir dosya yok. Yani yaşamını yitiren 300’e
yakın insanın ölümünde güvenlik güçlerinin tek kusuru
yok deniliyor. Takipsizlik gerekçeleri ise aynı. Bazı
gizli tanıklar var, kim olduklarını bilmediğimiz tüm
ölenleri örgüt üyesi olarak gösteriyor. …cenazesi küle
dönüşen insanların nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü
belirtilmiyor.

3’üncü bodrumdan çıkarılan cenazelere baktığımızda
hep diz ve göğüs hizasında birden fazla kurşun

var. Bu bir taramayı işaret ediyor.” (DİHA Cizre muhabiri
Cihan Ölmez’in anlatımından)

KATLİAM APAÇIK!

HUKUKSUZLUK APAÇIK!

MESELE, BUNLARIN KARŞISINDA
NE YAPILDIĞIDIR!

PKK, BDP, HDP, Rojava’dan, Rakka’dan
başlarını Türkiye’ye çeviremeyenler, BU
KATLİAMLAR, BU HUKUKSUZLUK
KARŞISINDA NE YAPIYORLAR?
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risinde de ciddi hatalar var, eksiklikler
var. Hazırlık zayıf, örgütlülük zayıf,
adeta karanlıkta el yordamıyla yü-
rüyen bir gerçeklik sözkonusu.

Bütün demokratik özyönetim di-
renişleri bu biçimde gelişti. Dar
kaldı, askeri boyut öne çıktı. Oysa
ki, toplumsal boyut önde olmalıydı,
siyasi boyut öne çıkmalıydı. Gençlik
örgütlülüğü, halk örgütlülüğü demo-
kratik özyönetim mücadelesini baş-
latmalı, geliştirmeliydi.”

Bu satırlar, Serxwebun dergisinin
Ocak 2017 tarihli 421. sayısında ya-
yınlandı. 

Yazıdaki imza, Duran Kalkan’a

ait. 

Duran Kalkan gençliği suçluyor.
Okumaya devam edelim: 

“Eğer demokratik özyönetim di-
renişleri böyle bir sonuca gittiyse,
bedeli ağır olduysa, ciddi zorlanmalar
yaşadıysa bunun altında söz konusu
darlık yatıyor.”

“Bütün bunlardan kuşkusuz genç-
lik ve gençlik örgütleri kendilerini
sorumlu görmeliler.”

Katliamlar karşısındaki sessizlik
açık bir olgu. Duran Kalkan bunu
görmezden gelemiyor ve bunun so-
rumluluğunu da gençliğe yüklüyor: 

“Toplumun örgütlü tavır gelişti-
rememesinden de gençlik so-
rumlu görmeli. Toplumu eğitip
örgütlemek de herkesten önce
gençlerin, gençlik hareketinin,
gençlik kadrolarının, gençlik ör-
gütünün görevidir. … Kaldı ki
gençlik de kitlesel örgütlülükle
böyle bir sürece yeterince ön-
cülük edememiştir. Toplumsal
hareketi geliştirememiş, toplum-
sal, kitlesel tutum göstereme-
miştir. Sadece cesur, fedakar bir
özsavunma direnişi geliştirebil-
miştir.”

Duran Kalkan, Sur’da, Ciz-
re’de “toplumun zayıf duru-
şu”nu tespit ediyor, giderek “top-
lumun büzülmesinden” söz
ediyor. Bunun sorumluluğunu
da yine gençlik hareketine yük-
lüyor. 

“Toplumun geçen süreçte
demokratik özyönetim direniş-
lerindeki zayıf duruşu, giderek

büzülmesinden diğer devrimci de-
mokratik örgütlenmeler sorumlu ol-
duğu gibi, … onlardan daha fazla
gençlik hareketi de sorumludur.”

Duran Kalkan sorumluyu buldu. 

Peki gençliğe o politikayı uygu-
lama talimatı veren PKK yönetiminin
sorumluluğu nerede?

AKP’nin artık katliamcılık yap-
mayacağını öngörüp, hendeklerin ka-
zılması, belli bölgelerde “özyönetime”
geçilmesi talimatını verenlerin so-
rumluluğu nerede? 

Özyönetim, KCK’nın bilgisi, ona-
yı dışında bir politika değildir.

İlk “özyönetim” ilanı, 10 Ağustos
2015’te Şırnak’ta yapıldı. Bunun ar-
dından, Hakkari, Batman illeri,
Hakkari’nin Yüksekova, Muş’un
Varto ve Bulanık, Van’ın Edremit
ve İpekyolu, Diyarbakır’ın Sur,
Silvan, Lice, Ağrı’nın Doğubayazıd,
Bitlis’in Hizan ilçelerinde özyönetim
ilan edildi.

Duran Kalkan’ın birinci dereceden
yöneticilerinden olduğu KCK, 12
Ağustos 2015’te “öz yönetim ilan
edilen söz konusu bölgelere saldırı
olması halinde öz savunma haklarını
kullanacaklarını” belirtti.

Yani KCK’nın bilgisi, onayı dı-
şında bir şey yoktur. 

Katliamlar sürerken “toplumun
neden büzüldüğünün” hesabını da
KCK vermek zorundadır.

Bunun açıklamasını yapmadan,
bu katliamlar üzerine söyledikleri ve
söyleyecekleri hiçbir sözün siyasi
geçerliliği ve tutarlılığı olmayacaktır. 

Soru ortadadır: 

Gençliğin uyguladığı “özyöne-
tim” politikası, gençliğin kendi ka-
fasından geliştirdiği bir politika
mıydı?

İki yıl boyunca özyönetim politi-
kası sürerken, hendekler kah kazılır,
kah kapatılırken, siz neredeydiniz?

Ve katliamlar olurken siz nere-
deydiniz?

Suskunluğun Açıklaması,

Hendek ve
barikat
kurulan il ve
ilçeler;

Diyarbakır:

-Sur

-Silvan

-Lice

-Hani

-Hazro

-Bismil

-Dicle

-Bağlar

-Kayapınar

-Yenişehir

-Kocaköy

Mardin:

-Nusaybin

-Dargeçit

-Derik 

Şırnak:

-Silopi

-Cizre

-İdil

Muş:

-Varto

Batman:

-Sason

-Kozluk

Elazığ:

-Arıcak

TOPLAM:
21 yer

Yürüyüş

14 Ocak
2018

Sayı: 49

BU HEDEFE, BU KOŞULLARDA VARMANIN YOLU14



PKK’nin AKP’yle Uzlaş-
ma ve ABD’yle İşbirliği
Politikasındadır 

PKK, BDP, HDP, bu katliam-
ların sürdüğü aylar boyunca, aleni
bir tavırsızlık ve politikasızlık
içinde olmuşlardır. Katliamlar sü-
rerken, HDP, AKP’ye Bakan
vermiştir.

Bodrumlara sığınmış insan-
ların katledilmeyi beklediği gün-
lerde bile adeta yerlerinden kı-
pırdamamışlardır. Hendeklerin
kazıldığı, barikatların kurulduğu
27 yerde, yaklaşık 10 ay boyunca
sokağa çıkma yasakları ve katli-
amlar sürerken, ne askeri, ne kit-
lesel planda hiçbir etkili eylem
yapılmamıştır.

Kesinlikle “normal” olmayan
bu politikanın bir nedeni olmalıydı
elbette. PKK yönetimi, bu ses-
sizliği, tavırsızlığı, gençlik hare-
ketinin darlığıyla, yetersizliğiyle
açıklayamaz. 

Bu durumun açıklaması,
PKK’nin katliamlara rağmen
AKP’den uzlaşma ve diyalog
bekleme politikasını sürdürme-
sindedir. 

Bu durumun açıklaması,
PKK’nin Amerikan emperyaliz-
miyle girdiği işbirliği politikasın-
dadır. 

Sözün özü şudur: Özyönetim
ilan edilen bölgeler, ABD ve
AKP ile uzlaşma politikasına
kurban edilmiştir.

(*) Kaç yerde hendekler ku-
ruldu? Katliamlarda nerede kaç
kişi katledildi? Bütün bu konularda
Kürt milliyetçi hareket tarafından
ortaya konulan derli toplu bir
bilgi, ciddi bir bilanço yoktur.
Yukarıdaki bilgiler, bizim derle-
yebildiklerimizdir. 

TESLİMİYETİN VE TASFİYECİLİĞİN ÖRTÜSÜ
ROJAVA

Teslimiyetçiliği, Kürt halkının ulusal kurtuluşu hedefinden vazgeçişi
gizleyen Rojava, şimdi de Özyönetim katliamları karşısındaki suskunluğa
gerekçe yapılıyor. 

Geçen ay, PKK’nin özyönetim bölgelerindeki örgütlenmesi olan YPS
tarafından yapılan açıklamada, bu sürecin yol açtığı sorular geçiştirilerek,
özyönetim direnişleriyle Rojava arasında zorlama bir bağ kurulmaktadır. Şöyle
deniyor YPS açıklamasında:  

“13- 14 Aralık saldırılarıyla Sur, Cizre ve Silopi’de zirveleşen öz yönetim
direnişleri Ferqin, Hezex, Nusaybin, Gever, Şırnak, Wan, Şemzinan, Kerboran,
Stawre, Siirt, Bismil gibi alanlarla mücadele tarihimizin olduğu kadar insanlık
tarihinin de en köklü zincirleme direnişlerine tanıklık etmiştir. 

Öz yönetim direnişlerinin en büyük başarısı, Rojava zaferinde aranmalıdır.
Taşeron çetelerle Rojavada halkımıza karşı savaşan Türk egemen sınıfı ve
onun karşı devrimci örgütü olarak TC, öz yönetim direnişleriyle birlikte
doğrudan devreye girmiş ve yenilmekten kurtulamamıştır. Gölgeleriyle uğraşmak
yerine TC’nin kendisiyle uğraşmak Rojava zaferini, Rojava zaferi de bir bütün
olarak halkımızın genel zaferini getirmiştir.” (14 Aralık 2017, ANF, YPS Genel
Koordinasyonu açıklamasından)

Ne deniyor burada?

Sur, Cizre, Nusaybin, Silopi’de katledildik…. Katliamlara karşı bir tavır, bir
politika geliştiremedik ama Rojava’da zafer kazandık!!!

Burada mantıklı bir bağ yoktur. Böyle bir bağ kurulamaz da.

Burada söylenenler, teslimiyeti, uzlaşmacılığı gizlemeye yönelik boş sözlerden
ibarettir. 

“Boş söz” diyoruz; tekrar bakalım: 

“TC’nin kendisiyle uğraşmak Rojava zaferini, Rojava zaferi de bir bütün
olarak halkımızın genel zaferini getirmiştir.”

Kürt halkının HANGİ GENEL ZAFERİNDEN söz ediyor bu açıklamanın
sahipleri?

Bugün Kürt milliyetçi hareketi, bırakın GENEL ZAFERİ, OHAL’e karşı,
Kürdistan’ın dört bir yanında süren katliamlara karşı asgari bir direnme çizgisini,
asgari bir “protesto” çizgisini bile hayata geçirmenin ÇOK ÇOK UZAĞINDADIR.
Kim bunun tersini iddia edebilir. 

Legal alanda, milletvekillerinin, 83 belediyedeki başkanlarının, eşbaşkanlarının
tutuklanması karşısında bile asgari bir tavrın alınamadığı bir ortamda, GENEL
ZAFERDEN SÖZ ETMEK, boş sözden başka bir şey değildir. 

Sur’daki, Cizre’deki sessizliği kimse açıklayamıyor çünkü. 

AKP ile, ABD ile girilen İŞBİRLİKÇİLİK VE TESLİMİYET, itiraf edilmeden
açıklanamaz da. 

Sur’un, Cizre’nin yıldönümlerinde onlarca yazı yazsalar da, kendileri dışında
herkesi suçlasalar da, İŞBİRLİKÇİLİĞİ, TESLİMİYETÇİLİĞİ VE TASFİYE-
CİLİĞİ GİZLEYEMEZLER.

Kürt milliyetçi hareketi, Sur’un, Cizre’nin hesabını soramaz. 

Bu hesap da Türkiye devriminin soracağı hesaplar arasındadır.

Kürt halkı bu hesabı, devrimcilerin önderliğinde soracaktır.
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Egemen sınıflar, egemenliklerini
kurduklarından bu yana halklara karşı
sayısız suç işlediler. Sömürü çıkarları
uğruna çıkardıkları savaşlar bile tek
başına ne kadar büyük ve ne kadar
çok suç işlediklerinin açık kanıtıdır.
Dünyada sömürücü sınıfların egemen
olduğu yıllarda, sadece M.Ö. 3600
yılından beri, yani 5.618 yılda, 14.361
savaş yaşandı. Yani neredeyse her yıla
3 savaş düştü. Bu savaşlarda katledilen
insan sayısı ise 3 milyar 640 milyondur. 

Savaşların en kanlısı ve en hun-
harları denilebilir ki emperyalizm ça-
ğında gerçekleşmiştir. Bu çağda sadece
iki paylaşım savaşında katledilen insan
sayısı 70 milyondur. Onun dışında
emperyalizm nerdeyse her yıl 3-5
savaş çıkarmakta ya da çıkmasına
neden olmaktadır. Bu savaşlar öylesine
kıyıcıdır ki, tek bir bombada 250 bin
kişi bir kaç saniye içinde yok edilmiştir. 

Dünyada savaş suçlusu dendiğinde
ilk akla gelen ise; iki büyük emper-
yalist paylaşım savaşının baş sorum-
lusu olan Alman emperyalizmidir.
Buna rağmen emperyalizmin, kanla,
katliamlarla, savaşlarla, işkencelerle,
kayıplarla, yakmalar ve yıkmalarla
dolu bu tarihi, yani kopkoyu karanlık
olan bu dünya, kapitalizmin parlak,

yaldızlı söylemleri altında gizlen-
mektedir.  Emperyalist ülkelerin baş-
vurduğu bu yalan ve göz kamaştıran
süslemeler altında dünya halklarının
gerçekleri görmesi engellenilmeye
çalışılmaktadır. 

Alman Emperyalizminin 
Doğuşu Ve Gelişimi 
Almanya burjuvazisi, Avrupa’nın

en geç gelişen burjuvazisiydi. Ama
daha 1848’lerde, büyük Almanya’yı
yaratma projesi adı altında İngiltere
ve Fransa gibi bir sömürgeci impara-
torluk kurmak hayallerini süslüyordu.
Bu nedenle saldırgan bir politika be-
nimsemişti. Fırsatını bulduğu her an
çevre ülkelere saldırıyor, denetim
altına alıyor ya da onlardan toprak
koparıyordu. Bu amaçla 1866’da Sa-
dowa Çarpışması’nda Avusturya’yı
ağır yenilgiye uğrattı. 1871’de ise,
Sedan Savaşı’nda Fransa’yı yenilgiye
uğratıp bir kısım topraklar kazandı
ve böylece süreç, Pan Alman Birli-
ği’nin Alman İmparatorluğu’nu oluş-
turmasıyla sonuçlandı. Bu impara-
torluk kurulduğu günden beri de Al-
man, Avrupa ve dünya halklarının
baş belası oldu. 

Hızla gelişen kapitalizmin doğal

sonucu olarak güçlenen işçi sınıfından
korkuya kapılan Alman burjuvazisi,

bir yandan tekelleşme doğrultusunda
adımlar atarken diğer yandan da
işçi sınıfının örgütlenmesini engel-
lemek için yeni engeller çıkarıyor,
yasaklar koyuyordu.

Almanya Avrupa’nın en büyük
ekonomik gücü olmuştu. Bu du-
rum onu, kapitalizmin ve emper-
yalizmin yasası gereği, geç kalmış
ve genç bir emperyalist olarak,
sömürgeciliğe yöneltir. 

ll. Willhelm’in ve dolayısıyla
Alman emperyalist tekellerinin
artık tek amacı vardır: İngiltere
gibi bir sömürge imparatorluğu
kurmak... Bu amaçla Afrika’da,

Nambiya, Kamerun, Togoland, Tan-
zanya sömürgeleştirilir. Bazı adalar
kiralanarak sömürü alanları haline
getirilir. 

Yetmez... 1890-1914 arasında hız-
la gelişen ve diğerlerine göre daha
kaliteli mallar piyasaya süren Alman
emperyalizmi, Fransa hariç bütün
açık pazarları ele geçirmiştir ve şid-
detle yeni pazarlara ihtiyaç duymak-
tadır. Bunun da en geçerli yolu sö-
mürgeler elde etmektir. Bu da diğer
emperyalistlerle rekabeti, rekabet de
savaşı göze almak demektir. 

Bu yıllarda bir yandan da İngiliz
donanmasıyla boy ölçüşecek bir do-
nanma kurulur. Güçlü bir kara ordusu
tahkim edilir. 

1914’e geldiğinde emperyalist pay-
laşım savaşı tüm gaddarlığı ve kıyıcılığı
ile kendini gösterir. Bu savaştan yenik
çıkan Alman İmparatorluğu 1918 Ka-
sım devrimi ile yıkılır ve yerine Weimer
Cumhuriyeti kurulur. 

Bu isim altında hükmünü sürdüren
emperyalist Alman devleti özellikle
içteki işçi sınıfı ve halkın mücadele-
sini bastırmak ve toparlanmak için
çalışır. Faşist iktidarın kurulması ile
bunalımını aşan tekelci, emperyalist

Dünyada Savaş Suçlusu Dendiğinde İlk Akla Gelen

İki Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşının 

Baş Sorumlusu Alman Emperyalizmidir

Katliamlarla, Savaşlarla, İşkencelerle, Kayıplarla, 

Yıkımlarla Dolu Bu Tarih, 

Parlak, Yaldızlı Söylemleri Altında Gizlenmektedir

DÜNDEN BUGÜNE
ALMAN EMPERYALİZMİNİN 

SUÇ DOSYASI -1

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 6

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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burjuvazi yeniden hızla dışa yönelir.
1938’de Avusturya’yı, 1939’da Po-
lonya’nın yarısını ilhak etmesi ile
1943’te Weimer Cumhuriyeti’nin
sona erdiği ve yeniden Alman impa-
ratorluğu kurulduğu ilan edilir. Buna,
kutsal Roma-Germen İmparatorluğu,
1871’deki Bismarck İmparatorluğu
sonrası 3. İmparatorluk denir. 

‘’Tek halk, tek imparatorluk, tek
lider” olan bu faşist imparatorluk,
savaş içinde doğmuş ve savaşta fa-
şizmin yenilgisi ile de son bulmuştur. 

Savaştan sonra zorunlu demokrat
kesilen Alman burjuvazisi, tekelci
emperyalist bir burjuvaziydi. Hiç bir
şey onu içte gericilik ve anti demo-
kratik tutumdan dışta ise sömürgeci
saldırganlık ve dünya egemenliğinden
vazgeçiremezdi. Daha 1956’da içeride
gerici tedbirleri hayata geçirirken,
her fırsatta dışa yönelmek için can
atmış, ekonomik bağımlılığı askeri-
politik bağımlılıkla da tamamlamaya
çalışmıştır. Nitekim,1990 sonrası ise
sosyalizmin yaşadığı yenilgi ve dünya
genelinde sınıf mücadelesinin geri-
lemesi ile bu özlemlerinin gerçek-
leşmesi için zeminin olgunlaştığını
düşünerek, içte alabildiğine gerici
tedbirler alırken, dışta da yeniden
imparatorluk ve dünya egemenliği
hayalleri kurmaya başlamıştır. 

Alman Emperyalizminin De-
mokrasi Gösterileri Adı Altında
Kendi Halkına Ve Göçmen
Halklara Karşı İçeride İşlediği
Suçlar:

Demokrasi ve özgürlükler ülkesi
olmakla övünen Almanya’nın, ‘’Ki-
min için demokrasi?” sorusu kar-
şısında, bütün parlak ışıkları sön-
mekte, yaldızları dökülmekte, ger-
çekler çırılçıplak ortaya çıkmaktadır. 

Bu soru bizi Almanya’da sadece
sömürücülere ve sömürü düzenini
savunanlara demokrasi olduğu ger-
çeğine götürmektedir. Almanya’da,
düzeni savunduğun veya düzen ideo-

lojisini esas aldığın sürece ahlaki,
siyasi olarak her türlü sapkın düşün-
ceyi savunabilir, her türlü sapkınlığı
yapabilirsin. Bu açıdan hiçbir sorun
yoktur. Almanya’da, devrimcilere
uyduruk gerekçelerle ağır cezalar
vermekte yarışan mahkemelerin NSU
canilerine nasıl davrandıklarını, yıl-
lardır bu katilleri cezalandırmamakta
nasıl direndiğini biliyoruz. Öyle ki,
tanıkların altısı alenen katledilirken,
belgeler ve bilgiler bizzat devlet ku-
rumlarınca saklanır, imha edilirken
mahkeme adeta kör, sağır ve dilsizdir. 

Ama düzene karşıysan ve onu
değiştirmek istersen cezalardan ceza,

baskılardan baskı beğenmelisin. Bu
sadece Almanya’daki düzeni değiş-
tirmek açısından değil dünyanın her-
hangi bir yerinde kapitalist düzeni
hatta faşist yapıları değiştirmek çabası
açısından da böyledir. 

Faşizme karşı mücadele ettikleri
için Türkiyeli devrimciler, Alman-
ya’da 113,5 yıl cezaya çarptırıl-
mışlardır. Halen daha yargılananlar
vardır. Bu cezaların tamamı çeşitli
baskılar ve yaptırım dayatmaları al-
tında tecrit hücrelerinde geçmiştir. 

Demokrasiden anladıkları budur
işte. Devrimcileri her bahane ile
suçlu gösterip yargılamak, ağır ce-
zalara çarptırmak ve hatta alenen
katletmek. Bütün bunlar kendi suç-
larını örtmenin bir aracıdır. Bu ne-
denle bütün örtme çabalarına karşın
Alman emperyalizminin kendi halkına
ve göçmen halklara karşı işlediği
suçlar apaçık ortadadır.

Kısaca sıralarsak: 

1918-1919 Devriminin bastırılması.
Bu bastırma sırasında yapılan kitlesel
işçi katliamları. Tutsak düşen devrimci
önderler Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht’in katledilmesi ve ceset-
lerinin yok edilmeye çalışılması. 

1923 Hamburg ayaklanmasında
sayısız işçinin katledilmesi. 

1933’te Hitler’in iktidara gelme-
siyle birlikte, her türlü muhalefeti
ezmek için 1935 ve 1938’de temerküz
kamplarında canlı canlı yakarak, iş-
kenceyle yaptığı kitle katliamları. 

1938’de açılan temerküz kamp-
larında 30.000 Yahudi’nin, ardından
25 milyonun canlı canlı yakılması
veya gaz odalarında boğulması.

Sadece Auschwitz kampında gün-
de 6 bin kişi yakılmış ya da kurşuna
dizilmiştir. Bütün kamplarda açlıktan
ve hastalıktan ölenlerin sayısı ise
yarım milyondur. 

2. Emperyalist paylaşım savaşı
boyunca içte ve dışta dünyanın gör-
düğü en vahşi katliamları uygulayan

- 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, Yüz yıl önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.
- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır
- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek Ve Halklar
Özgürleşecektir.
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Alman emperyalizmi, bu yüzünü
unutturmak için “en demokrat”, “en
insan haklarına en saygılı ve barışçıl
ülke” görünümüne bürünmesine rağ-
men, devlet kadrolarından birçoğu
faşist dönemden kalmaydı. Başta is-
tihbarat örgütünün başındaki, Nazi
döneminin gizli servis şefi Gehlen
gibi, birçok azılı faşist bürokrat ve
siyasi kişiler etkili ve yetkili mevkileri
tutmuşlardı. Nitekim bütün bu makyaj
çalışmalarına rağmen bunlar dişlerini
göstermekte gecikmediler. 1956’da
komünist parti üyelerinin, taraftar-
larının ve ilerici-devrimci kesimlerin
hemen tamamı devlet kadrolarından
atıldı. Mal varlıklarına el kondu ve
açlığa terk edildiler. Memuriyetten
atılanların sayısı toplam 400 bindi... 

1970’lerde ise raf üyeleri hapis-
hanelerin tecrit hücrelerinde katledildi. 

1970-1980’ler boyunca göçmen
örgütlerine yönelik baskılar artarak
devam etti. 1970’de Gups ve Gupa
(Filistinli öğrenciler örgütlenmesi),
1983’de Devrimci Sol ve Halk-Der
yasaklandı. 

1990’larda ise, dünya sosyalist
ve demokrasi güçlerinin gerileme-
siyle, emperyalist Almanya üzerindeki
demokrasi şalını da atarak giderek
polis devletine dönüştü. Gericilikte
ve saldırganlıkta sınır tanımaz oldu.
Halkın birçok hakkı gasp edildi. Dev-
rimcilere yönelik saldırılar gittikçe
artırıldı. 

1994’te PKK yasağını 1996’da
DHKP-C yasağı izledi. Sayısız göç-
men örgütü yasadışı ilan edildi. Başta
Türkiye’deki olmak üzere, sömürge
ülkelerdeki faşist iktidarlar korumaya
alındı. Devrimcileri tutuklamalar, ce-
zalandırmalar, tecrite atmalar birbirini
izledi. En sıradan kitle gösterilerine
tahammül edilmez olundu. 

G-7 zirvesinde, Stuttgart merkez
tren istasyonu yenilenmesinin protesto
gösterilerinde olduğu gibi, her karşı
hareket polis terörü ile karşılandı.
Irkçı faşist örgütlenmeler, himaye
edildi, örgütlendi ve göçmenlerin,
devrimcilerin üzerine salındı. 

Bu dönem NPD ırkçı terör örgü-
tünün yöneticilerinin %40’ının Alman
anayasayı koruma örgütü, yani iç is-

tihbarat örgütü üyesi olduğu açığa
çıkmıştır. Ki bu alenen bu ırkçı örgütü
istihbarat örgütünün kurduğu ve yö-
nettiği anlamına gelir. 

Devletin istihbarat örgütü ve po-
lisinin NSU cinayetlerinin ortağı ol-
duğu da açığa çıkmıştır. Bu konudaki
gelişmeler öylesine rezil boyutlara
varmıştır ki, emperyalist tekellerin
sözcülerinden biri olan Yeşiller Partisi
Eş Başkanı Cem Özdemir bile “devlete
inancım kalmadı” demeye başlamıştır. 

Irkçılar tarafından yapılan sadece

bu katliamlar da değildir. 1990 ve
2000’li yıllar boyunca ırkçı katliamlar
birbirini izlemiştir: 

1991 Eylül’ünde Vietnamlı ve
Mozambikli işçilere karşı kitle kat-
liamı yapılmıştır. 

Mayıs-Haziran’ında, Mannheim
- Schöneu’da göçmenlere karşı kitle
katliamı yapılmıştır. 

1992 Ağustos’ta, Rostock’ta Ro-
manlara ve Vietnamlılar’a karşı kitle
katliamı yapılmıştır. 

1992 Kasım ve 1993 Mayıs ayın-
da, Mölln ve Sollingen’de Türkiyeli
göçmenlere karşı kundaklamalar ve
katliamlar yapılmıştır. 

1994 Mayıs’ta Magdeburg’da Af-
rikalı göçmenlere karşı sürek avı ya-
pılmıştır. 

1996 Ocak’ta Lübeck’de Afrikalı
göçmenlere karşı kundaklama yapıl-
mıştır. 

1994 Mart ve 1995 Mayıs ve
2000 Temmuz’da Lübeck ve Düs-
seldorf’da Yahudilere karşı kundak-
lama ve bombalı saldırı yapılmıştır.

2000’li yıllar boyunca devam
eden ırkçı saldırı ve katliamlar ya-
nında birçok devrimcinin oturumu
ellerinden alındı, düşünce değiştir-
memek suç sayıldı. Grup Yorum kon-
serleri düzenlemek bile suç kapsamına
alındı, cezalar verildi. 

Baskılar giderek arttı ve federal
ordunun ülke içinde de eylem yap-
masına izin verildi. Artık olası eylem
ve isyanların bastırılmasında ordu
da kullanılabilecekti. Yani açıkçası
emperyalist ordu artık kendi halkına
karşı da kullanılan bir iç savaş ordu-
suydu aynı zamanda... 

Süreç hala sürmekte, devrimcilere
yönelik Alman emperyalizminin suç
dosyası daha da kabarmaktadır. Sınır
dışı etme terörü, Nazi terörü, Nazilerin
polis ve adliye tarafından korunması,
politikacıların ve basının göçmenlere
ve romanlara yönelik sürekli kışkırtıcı
tutumu, yozlaştırma saldırıları gibi
suçları da bunlara eklemek gerekir.
Sadece Naziler’in terörü yılda 16.000
suç eylemine denk düşmektedir. Dev-
rimciler bunlara benzer tek eylem yap-
salar ortalığı ayağa kaldıranlar bu yüz-

"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir, 
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir.
- Can çekişen kapitalizm-
dir" 

LENİN
***********

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

“Tüm sözde güçlü̈ gerici-
lerin sadece kâğıttan
kaplan olduklarını söyle-
miştim. 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 kâğıt-
tan kaplanlar olduklarını
da söyledim. 
Hepsinin devrildiğini 
biliyoruz. ABD emperya-
lizmi henüz devrilmedi ve
atom bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da devri-
lecek. O da bir kâğıttan
kaplan. (18 Kasım 1957)

MAO
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lerce ölümle sonuçlanan 16.000 suç eylemi
karşısında sus pustur. Dolayısıyla bütün
bu suçların sorumlusu da Alman emper-
yalizmidir. 

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

EMPERYALİZMİN TARİH-
SEL ÖZELLİKLERİ 
1) Emperyalizm, tekelci kapi-
talizmdir. 
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

Tek Kişi de Kalsak Zafere
Kadar Direneceğiz!

Nuriye Gülmen, Semih Özak-
ça’nın direnişi ile ilgili yapılan ça-
lışmalardan derlediklerimizdir:

Ankara:
Halk Cepheliler 8 Ocak’ta Nuri-

ye-Semih direnişi ile ilgili kitle ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmalar
kapsamında Dikmen İlker, Sokullu
Caddesi, Mamak Tuzluçayır, Misket
Mahallesi, Feyzullah Çınar Parkı,
Natoyolu Caddesi, Abidin Aktaş So-
kak’ta bütün insanlara direnişin sesini
ulaştırdı. Çalışmalarda, üzerinde
“Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın!
Halk Cephesi” imzalı bildiriler, kuş-
lamalar, ozalitler ve pullamalar ya-
pıldı. Toplamda ise 20 adet ozalit
farklı yerlere asıldı, 400 adet pul
birçok yere yapıştırıldı. Yine 400
adet bildiri birçok kesimden halka
ulaştırıldı ve 25 bin adet kuşlama
Ankara’nın birçok yerine yapıldı.
Halk Cepheliler çalışmalarını bitir-
dikten sonra AKP’nin katil polisleri
tarafından gözaltına alındı ve 6
saatlik gözaltının ardından serbest
bırakıldı.

İstanbul-Çayan:
Halk Cepheliler 6 Ocak’ta açlık

grevi direnişinde olan Nuriye ve
Semih için mahallenin birçok yerine
afiş astı. Yapılan afişlerde “Nuriye
ve Semih Açlık Grevlerinin 304.
Gününde, İşe Geri Alınsın”, “Nu-
riye-Semih Yalnız Değildir” sloganı
işlendi. Ayrıca, üzerinde “Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz! Halk Cep-
hesi” imzalı pankart asıldı.

İzmir:
Halk Cephesi’nin de aralarında

bulunduğu ‘Nuriye ve Semih ile
Dayanışma’ her hafta olduğu gibi
bu hafta da Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde eylem yaptı.
Nuriye ve Semih’in haklılığı ve
kararlılığı İzmir halkına duyuruldu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
İktidar, 423 gündür direnişi bitire-

bilmek için birçok oyuna başvurdu.
Ama haklı ve meşru olan bu direniş
karşısında hiçbir yalanın hükmü
olmadı. Haklı ve meşru olan dire-
niştir. Tek amaçları işlerine geri
dönmek olan direnişin kazananı
Nuriye ve Semih olacak.

423 gün boyunca Yüksel dire-
nişini sahiplenemeyen, ciddi kay-
gıları olan, kendilerine devrimci
demokrat diyen DİSK ve KESK
yönetimleri de teşhir edildi. “Bu
yöneticiler ‘Kendimizi iktidarın
zulmünden nasıl kurtarırız’ telaşına
düşmüşlerdir. OHAL kapsamında
çıkarılan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile işten çıkarılan bin-
lerce üyelerini pasif eylemlerde tu-
tarak, iktidarın çok da tepkisini
çekmemenin yollarını arıyorlar.
Düşünün Nazife Onay bir kamu
emekçisi bir öğretmen idi, çıkarılan
KHK ile işinden atıldı. Nazife
Onay, İstanbul Cevahir AVM önün-
de direnişe başladı. Nuriye ve
Semih tutuklanınca direnişini Yük-
sel’e taşıdı. Yüksel Direnişi’nde
sayısız işkenceli gözaltılar yaşadı.
Direnişi bitirebilmek için Nazife’yi
tutukladılar. Nazife Onay, tahliye
edildikten sonra hapishane çıkışında
tekrar gözaltına alınarak bir düzmece
ile tekrar tutuklandı. Nazife öğretmen
şu an hasta bir tutsaktır. Silivri 9
No’lu hapishane idaresi Nazife’nin
tedavisini geciktiriyor. Tetkiklerinin
yapılmaması için; “personel yetersiz,
biz seni hastaneye götüremeyiz” di-
yorlar. Hasta tutsakların katledil-
mesine izin vermeyeceğiz.

Açıklamada son olarak şunlar
söylendi: Komployla tutuklanan
halkın avukatlarının bütün suçu;
Soma’da madencileri katledenlerin,
Ankara, Sivas ve Gazi katliamını
yapanların, Berkin’i, Ali İsmail’i
katledenlerin cezasız kalmaması
için mücadele etmekti. İşçilerin
haklarını savunan ve en son Nuriye
ve Semih’in avukatlığını yaptıkları
için  tutuklanmışlardır.”
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İHANETİN,
HALKA DÜŞMANLIĞIN ADI: 
VEDAT NEDİM TÖR

Bir ihbarcı, bir hain Vedat Nedim
Tör. Türkiye Komünist Partisi’
(TKP)nde genel sekreterlik görevinde
iken elindeki tüm belgeleri polise
teslim eden bir haindir. 

Kurtuluş savaşı yıllarında Bakü'de
Mustafa Suphi'nin(1) liderliğinde
kurulan TKP. Cumhuriyetin kurul-
masından sonra Türkiye'de faaliyet-
lerini sürdürmeye çalıştı. TKP'ye
yönelik 1925 yılında başlatılan ope-
rasyonlarla tutuklamalar yapılır. Bu
tutuklamalar sonucu partiyi tekrar
toparlamak için bir düzenleme ihtiyacı
duyarlar. İllegal çalışan TKP'in yurt-
dışında bulunan önemli ismi Şefik
Hüsnü'nün girişimiyle Avusturya'nın
başkenti Viyana'da 1926 yılında bir
toplantı düzenlenir. Bu toplantıda
Vedat Nedim Tör partinin genel
sekreterliğine seçilir. Vedat Nedim
Tör, sol sosyalist düşüncelerle
Almanya'da öğrenci iken tanışır ve
sosyalist olmayı tercih eder. Daha
sonra Moskova'ya giderek Doğu
Emekçileri Komünist Üniversitesi’
nde İktisat eğitimi alır. 

Yasal olarak Türkiye’de faaliyet
sürdüren sonra da kapatılan Türkiye
İşçi ve Çiftçi Fırkası’nın kurucula-
rındandır. Vedat Nedim Tör, TKP
için güvenilir bir isim olarak görül-
düğünden genel sekreterliğe seçilir.
Ama TKP'nin genel sekreterlik gör-
evinde bulunduğu 1927 yılında örgü-
tüne ihanet etmeyi seçer. Elindeki
bulunan TKP'ye ait tüm belgeleri
polise teslim eder ve bildiklerini
polise anlatır, örgütüne ihanetin en
büyüğünü yapar. Böylece TKP'ye
yönelik yeni bir opaerasyon, tutuk-
lamalara gidilir ve yeni davalar açılır.
Açılan yeni davalar sonucu çeşitli
cezalar verilir. 

Vedat Nedim Tör, partinin genel
sekreterliğini yaptığı dönemde Sovyet
Birliği’ne ait bir dış ticaret firması
olan "ARKOS"un İstanbul şubesinde
çalışmaktadır. 

Vedat Nedim Tör'ün tüm belge
ve bilgileri polise vererek devletle
anlaşmış ve o günden sonra devletin
hizmetinde gönüllü çalışan biri haline
gelmiştir. O güne kadarki siyasi yaşa-
mına, geçmişine ihanet etmeyi seç-
miştir. Dönem Kemalist iktidar döne-
midir, Vedat Nedim bu ihanetinde
yalnız da değildir, kendisi gibi iha-
netçiler de var, bunların başında
gelen kişi Şevket Süreyya Aydemir'dir.
Kendisi gibi TKP içinde çalışmış ve
sonradan o da ihaneti seçmiştir.

KADRO DERGİSİ

Komünist partisi ihanetçileri V.
Nedim Tör, Ş. Süreyya Aydemir,
komünist geçmişi olmayan Yakup
Kadri (Karaosmanoğlu)’nun da oldu-
ğu 5 kişilik bir ekiple birlikte Kadro
dergisini çıkarmaya başlamışlardır.
Dergide yöneticilik, yazarlık yapmaya
başlamışlardır Tor ve Aydemir. 

Böylece TKP'yi terk eden V.
Nedim Tör, Ş. Süreyya Aydemir gibi
eski komünistleri iktidarlarının dene-
timinde kendi politikalarını halka
yaymak için kullanmışlardır. Adı
geçen bu ekip Ocak 1932'den itibaren
Kadro dergisini yayınlamaya başlarlar.

Dergi 1935 yılına kadar yayın faali-
yetini sürdürür. Kadro dergisinde,
Kemalist iktidarın siyasal, ekonomik,
kültürel ve sanatsal konularındaki
görüşleri doğrultusunda yazılar yazıp
yayınlarlar. Belirttiğimiz gibi yaz-
dıkları yazıların tamamı iktidarın
"ideolojisi" doğrultusunda kaleme
alınır, bu bir zorunluluktur. Kısacası
Kadro dergisinde Kemalist haraketin
propagandasını yaparlar. Böylece
Kemalizmin ideologluğunu yapan
eski komünist dönekler, bu kez
Kemalizmin geniş kesimlere yayıl-
ması, anlaşılması için ellerinden gele-
ni yaparlar...

Vedat Nedim Tör, Kadro dergisi-
nin yayınının sona ermesinden sonra
da 1938 yılına kadar devletin çeşitli
kurumlarında çalışır. 1943 yılında
İstanbul radyosu Vedat Nedim Tör'ün
sorumluluğunda yayına başlar.

Daha sonraki yıllarda da Yapı
Kredi, Akbank ve diğer bazı bazı
banka ve şirketlerde kültür ve sanat
danışmanlığı yapar. Çeşitli kitaplar
yazıp yayınlar, tiyatro oyunları yazar. 

Dipnot (1): TKP (Türkiye
Komünist Partisi) Mustafa Suphi
liderliğinde 10 Eylül 1920’de
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de
kuruldu. Mustafa Suphi ve arkadaşları
(toplam 15 kişi) sürmekte olan
Kurtuluş savaşına katılmak üzere
Sovyetler Birliği’nden ülkeye dönerler.
Ankara hükümetinin bilgisi dahilinde
15 TKP'li Karadeniz’de bir teknenin
içinde katledilirler.

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

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

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

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

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
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Devrimci hareket, sürekli bir şan-
tiye halindedir. Bu; devrim ve karşı-
devrim arasındaki çatışmanın doğal
sonucudur. 

Faşizm durmadan saldırır; devrim
mücadelesinde oluşturulan örgütlen-
meleri dağıtmaya, kurumlaşmaları
yıkmaya çalışır. Bir yerde bir kitle-
sellik olmuşsa, kitleselliği dağıtmaya
yönelik saldırılar yapar. Bir yerde
demokratik kurumlar ortaya çıkmışsa,
onları kapatmaya, kapatamazsa, iş-
levsiz hale getirmeye çalışır. 

Faşizm yıkar, biz yeniden yaparız.
Faşizm dağıtır, biz yeniden toparlarız.
Faşizm sindirir, biz yeniden ayağa
kaldırırız. 

Faşizm işkenceli gözaltılarla, tu-
tuklamalarla örgütlenmelerimizi yok

etmek ister. O tutuklar, dev-
rimci hareket yeni sorumlular
belirler, yeni komiteler oluş-
turur. Bir dernek kapatılır, biz

ertesi gün yenisinin açılışını ilan ede-
riz. 

İşte bütün bunlardan dolayı, mü-
cadele arenası, devrim açısından sü-
rekli bir şantiye halindedir. 

Yıkılanı yapmaktan, kapatılanı aç-
maktan, dağılanı toparlamaktan, tasfiye
olanı yeniden yaratmaktan asla vaz-
geçmedik ve vazgeçmiyoruz. 

Burjuvaziye, “biz öldürdükçe onlar
çoğalıyor” dedirten budur. 

Bir derneğimizi kapatmışlarsa, on
dernek açmayı kafamıza koyacağız. 

Bir yoldaşımızı tutuklamışlarsa,
onun yerine beş yoldaş yetiştirme he-
defini koyacağız önümüze. 

Şantiyemiz, devrimin inşa edildiği
bir şantiyedir aslında. Tuğla tuğla yük-

selir duvarlarımız: Duvarlarımız odalar,
binalar çıkarır ortaya. Faşizm saldırır,
duvarlar delinir, binalar yıkılır. Yeniden
yaparız. Bizim devrimci iddiamız ve
kararlılığımız budur. 

Cephe’yi farklı kılan da budur.
Bugün solun hemen her kesimi, birçok
alandan tasfiye edilmişken, biz örgütlü
olduğumuz her yerde, tüm saldırılara
rağmen, mevzilerimizi savunuyoruz.

Saldırı Binalara Değil, 
O Binalara Hayat Veren
İdeolojimize Ve
İddiamızadır!
Tek Kelimeyle Cevap
Veriyoruz:
Vazgeçmeyeceğiz!

Son olarak Küçükarmutlu’ya sal-
dırdılar. Gençlik Derneği’ni, halkın
mantar üretimi yaptığı bir yeri yerle

Pratiğimiz: Tutuklamalara Karşı Kampanya 
Alanlar açıklamalar yapıyor; kendi alan‐

larından tutuklanan devrimcileri sahiplen‐
diklerini ilan ediyorlar. 

Duvarlarda kampanyanın sloganları var
şimdi: “Keyfi tutuklamalara son. Devrimci
tutsaklara Özgürlük!”

Pankartlar, kuşlamalar var... 

Kampanya, bir yoğunlaşmadır. 

Halkımızın ekonomik demokratik müca‐
delesi içinde yer alan, devrim mücadelesi
içinde yer alan tüm devrimciler, demokratlar,
vatanseverler... 

Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni,
her milliyetten, inançtan halkımızı, tutukla‐
malara karşı kampanyaya katılmaya çağırı‐
yoruz. 

Kampanya, duvarları boş bırakmamaktır.
Kampanya, kapıları çalmaktır. Kampanya,
kapı altlarından bildirilerimizle girmektir.
Kampanya “biz varız” demektir. 

Evet, AKP Faşizmini ilan ediyoruz. BİZ VA‐
RIZ. BİZİ YENEMEZSİNİZ. BİZ FAŞİZMİ YENE‐
CEĞİZ. 

SSaldırabilirsiniz 
Yakıp Yıkabilirsiniz
YENİDEN YAPACAĞIZ!
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bir ettiler. 

Bu yıkım, ideolojimizi, düşünce-
lerimizi, örgütlenmelerimizi yerle bir
edememelerinin çaresizliğidir. 

Eğer ki, bizi ideolojimizden, dü-
şüncelerimizden, devrim iddiamızdan,
sosyalizm hedefimizden vazgeçirebil-
selerdi, o dernekler, mantar üretim
yerleri kalabilirdi... 

Onlar bizim yaptığımız her şeydeki
devrimci amaçlara, sosyalist içeriğe
saldırıyorlar. 

Saldırılarını sürdürebilirler. 

Hiçbir alandan, hiçbir mevzimizden
geri çekilmeyeceğiz. 

Halk meclislerini örgütleyeceğiz.
Liselileri örgütleyeceğiz. 

Halk Bahçelerinden, mantar üret-
mekten vazgeçmeyeceğiz.  HFG’ler-
den rüzgar tribünlerine kadar halkın
sorunlarını çözecek alternatifler üret-
meye devam edeceğiz. 

Mahallelerdeki tüm devrimciler,
demokratlar, vatanseverler, AKP fa-
şizminin saldırıları karşısında yap-
mamız gereken; var olan demokratik
kurumları sahiplenmek, yenilerini
açmak hedefinden vazgeçmemektir. 

Derneklerimiz, HFG’lerimiz, hak-
lı, meşru kurumlardır ve düzenin ya-
salarına göre de hiçbir yasadışılıkları
iddia edilemez.

Tüm Mahalleler! 
Kaç Kurumumuz
Kapatıldıysa, Bir Faz-
lasını Açacağız! Kaç
Yoldaşımız Tutuklan-
dıysa, Bir Fazlasını
Yetiştireceğiz! Yapa-
biliriz!

Şantiye’de faşizmin yı-
kımı sürüyorsa, bir taraftan
yapmaya devam edeceğiz.
Tutuklamalarla tecrübeli in-
sanlarımızı mücadele ala-
nından uzaklaştırıyorlar.
Gencecik fidanlarımızı bu-
duyorlar. Yenilerini yetişti-
receğiz. 

Yoksul gecekonduların
toprağında tohumlar çoktur.
30-40 yıllık direnişlerimizin
attığı tohumlar vardır her
birinde. O tohumlardan çık-
mış binlerce filiz vardır. Şimdi bir
görevimiz o filizleri bulup yetiştir-
mektir. 

İkinci görev, bu mahallelerin mü-
cadelesine emek vermiş, mahalleleri-
mizin tarihinin bir parçası olmuş in-
sanlarımızı bulup yeniden kavganın
içine katmaktır. 

Mahallelerimizdeki polis karakol-
larını, noktalarını çoğaltıyorlar, teneke
zırhlılar devriyelerini artırıyorlar; bu

saldırılara, devrimci faaliyetlerimizi
her açıdan ve her alanda artırarak
cevap verebiliriz. 

Uyuşturucu, yozlaşma, yoksul ma-
hallelerin gündeminde olmaya devam
ediyor. Yıkım tehditleri devam ediyor.
Yoksulluk hiç bitmeyen sorun. Deprem
beklentisi devam ediyor. Kısacası,
AKP faşizminin yalanları, yoksul ma-
hallelerde hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Sorunlarımız doğrultusunda örgütlen-
meye, mücadeleye devam etmeliyiz.
Ev toplantılarından uyuşturucuyla,
yozlaşmayla, depremle ilgili seminer-
lere, toplantılara, meclis çalışmalarına
kadar, çalışmalarımızı sürdürebiliriz.

AKP Faşizminin bakanı, 7,5 milyon
ev yıkacağız diyor. Yağma, talan ve
faşist terör düzeni, yoksul halkın tüm
örgütlenmelerini dağıtmalı, direnme
gücünü yok etmeli ki bu yıkımı hayata
geçirebilsinler. AKP faşizminin kar-
şısında gerçekte sadece devrimciler
vardır. Bu nedenle AKP devrimcilere,
Halk Cephesi’ne durmaksızın saldırı-
yor. Bu saldırıyı da püskürteceğiz.
AKP Faşizmi Mahallelerimizi Teslim
Alamayacak! 

HALKIMIZ; BİRLEŞE-
REK, 

BU HAFTA 
BUNLARI UNUTMAYALIM!
�‐Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu’nun 
direnişlerini sürdürdüğü evleri ziyaret edebiliriz. 

� Mahallemizdeki son operasyonlarda tutuklanan 
insanlarımızın ailelerini ziyaret etmek, borcumuzdur. 

�Çevremizdeki uyuşturucu kullanan gençlere ve ailelerine
gidip, bir alternatif var diyelim. 

�Okmeydanı’ndaki binalarından sonra Küçükarmutlu’daki
yeni dernekleri de yıkılan Dev‐Gençliler, mutlaka yenisini
kuracaklardır. Mahalleleri, maddi ve manevi olarak Dev‐
Gençlilerin yanında olmaya çağırıyoruz. 

Devrim mücadelesi ve örgüt-
lenmesi, bir ŞANTİYE gibi-
dir. Düşman yıkar, biz yeni-

den kurarız. Düşman dağıtır,
biz toparlarız. Düşman tutuk-

lar, biz yenisini yetiştiririz.
Sonunda kazanan biz olaca-
ğız. BU ŞANTİYEDE DEV-

RİM İNŞA EDİLECEK. 

Yürüyüş
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Dayanışma, bir topluluğu oluş-
turanların duygu, düşünce ve ortak
çıkarlarla birbirlerine karşılıklı olarak
bağlanması demektir. Yunan düşü-
nürü Epikuros, dayanışmanın nasıl
olması gerektiğini şöyle ifade et-
miştir; “İnsan, dostlarının acılarına,
onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla
değil, yardım ve bakım ile katılma-
lıdır.”

Egemen sınıflar; halkı bölmek,
parçalamak, birbirine düşürmek is-
terler. Bunun için, her yolu, her yön-
temi kullanmışlar ve kullanmaya
devam etmektedirler. 

Böl, parçala, yönet binyıllara
uzanan bir sömürücü sınıf politika-
sıdır. Bunun karşısına çıkarmamız
gereken politika ise, BİRLİK, DA-
YANIŞMA VE PAYLAŞMADIR. 

Halkın sosyal, siyasal, kültürel
bağlarının güçlendirilmesi ve birliğin
sağlanması, ciddi bir emeği gerektirir.
Hayatın doğal zorunlulukları, ihti-
yaçları sonucunda halk çeşitli bir-
likler, dernekler, kurumlaşmalar oluş-
turmuştur. 

Örneğin birçok yerde, aynı yö-
renin insanlarının bağlarını güçlen-
dirmek için yöresel dayanışma ve
yardımlaşma dernekleri oluşturul-
muştur. Ancak bu derneklerin çoğu
zamanla ya tabela derneğine ya da
kahvehanelere dönüşmüş durum-
dadır. Dernekler kuruluş amaçların-
dan uzaklaşmışlardır. 

Yoksulluk, işsizlik, yozlaşma ve
baskının sonuçlarından biri de güven,
birlik ve dayanışma duygusunun
azalması, bunun karşısında bireyci-
liğin öne çıkmasıdır.

Faşizm, Kontrol Altına
Alamadığı Birliklerden
Korkar

Faşizm halkın birliğini istemez.
Sadece şovenist, gerici duygular te-
melinde “milletin birleşmesi” pro-
pagandasını yapar. Halkın sorunla-
rının çözümü için bir araya gelme-
sinden, sorunları ortak çözmeye ça-

lışmalarından korkar. Bu nedenle
halkı etnik, kültürel, dini, siyasi
gerekçelerle parçalamaya, bölmeye
çalışır. Faşizm bireylerin yalnızlı-
ğından güç alır, halkın bölünmüş-
lüğü, çaresizliği ve zayıflığı faşizmin
yaratmak istediği sonuçtur. Bu du-
rumdaki halk, faşizme, haksızlık ve
adaletsizliklere karşı direnemez.  

Halkın Birliğinin Zemini,
Ortak Sorunların
Çözümüdür

Halk Meclisleri, “iki birden bü-
yüktür” anlayışı ile hareket edip kü-
çük birliklerden başlayarak bütün
halkı birleştirmeyi hedeflemelidir. 

Dayanışmayı nasıl sağlayacağız,
halkı nasıl bir araya getireceğiz? 

Bir mahallede ya da bir ilde ya-
şıyoruz. Halkı bir araya getirecek
şey, onların en çok ihtiyacı olandır.
Mahallemizin, ulaşım, uyuşturucu,

HALKIN BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI

FAŞİZME KARŞI 

DİRENME SİLAHIMIZDIR

� Meclisler: Var olan çeşitli sendika veya de-
mokratik kitle örgütlerine baktığımızda görürüz
ki, hepsinin işleyişinde bürokratiklik, halkı dışlama
söz konusudur. "Yönetim kurulları" yapar, eder,
bitirir. Kararlar almak sadece "sorumlu idarecilerin"
işidir. 
Halk Meclislerinde ise katılan herkes doğrudan
söz hakkına sahiptir, kararlara doğrudan katılırlar.
Halkın çeşitli kesimlerinin bir araya gelip tartıştığı
bir yerdir. Halkın iradesi burada kendini açıkça
ortaya koyar. Adındaki "MECLİS" sözcüğü de bundan
dolayıdır.

HALK MECLİSLERİ HALKIN BİRLİĞİNİ 
VE DAYANIŞMASINI SAĞLAMALIDIR.
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kumar, sosyalleşme, barınma, yı-
kım, gürültü, güvenlik, trafik, okul
ihtiyacı gibi sorunları olabilir. Yoksul
mahallelerin temel ihtiyaçları hiç
bitmez zaten. Yaşam alanındaki ya-
şanan sorunlar olacağı gibi ev içi
sorunlar da olabilir, yaşanır. Çocuk-
larını gönderebilecek bir parkın ol-
maması, halkın kullandığı güzergahta
gerekli bir üst geçitin olmaması,
en önemli noktalarda durak olmayışı
gibi sorunlar olduğu gibi, yoksul
ailelerin ihtiyaçları da ele alınacak
sorunlar olabilir. 

Veya halkı bir araya getirecek
piknikler, geziler gibi, halkın bireysel
olarak yapamayacağı faaliyetler ola-
bilir. 

Burada sayılamayan farklı, özgün
daha birçok sorun olabilir. Sorunla-
rımızı tek başımıza çözmek bu düzen
içerisinde mümkün değildir. Tek bir
çıkar yol kalıyor geriye; Birlikte
çözmek. 

Halk Meclisleri, sorunun muha-
tabı olan tüm halka ulaşmaya çalı-
şırken, halkın doğal önderlerini de
örgütlü hale getirmeyi hedefler. So-
runların birlikte çözülmesinin sağ-
lanması kendiliğinden olmaz, bunlar
çoğu zaman en çok sorumluluk
sahibi olanların, en bilinçlilerin ön-
cülüğünde olur. Halk Meclisleri, bu
sorumluluğu taşıyan, halkı birleştirme
ve örgütlü hale getirme iddiası taşıyan
bir örgütlenmedir.  

Halk Meclisi içinde olmayan,
ama aynı sorunları yaşayan, aynı
çözümleri talep eden veya aynı so-
rumluluk duygusuna sahip bir çok
kişi vardır. Halk Meclisleri her ke-
sime ulaştıkça, onları bulup kendine
katacak ve giderek genişleyecektir. 

Sorun Çözmek
Örgütlenmektir

Sorunları çözmek için önce en
acil sorunu tespit etmek, sorunu ko-
nuşmak ve çözme kararı almak ge-
rekir. Bu nedenle bu süreçte halk
meclislerinin en çok yoğunlaşacağı
konu halkı değişik etkinliklerle bir
araya getirmektir. Halkın gücünü
görmesini sağlamak, moral vermek,
sorunların konuşulmasını ve çözümü
için karar alınmasını sağlamak ama-
cıyla etkinlikler yapılmalıdır. 

Yıkıma karşı toplantılar, depreme
hazırlık toplantıları, yöresel geceler,
kolektif kahvaltılar, sinema, şiir günü
gibi kültür-sanat etkinlikleri, semi-
nerler, geziler, yarışmalar, halk oyun-
ları gibi etkinlikler olacağı gibi dü-
ğün, sünnet gibi halkın yaşamının
doğal parçaları temelinde ortak faa-
liyetler de olabilir. 

Yapacağımız her etkinliğin biçimi
farklı farklı da olsa, çalışmalarımızın,
etkinliklerimizin hepsi, halkın ör-
gütlenmesini geliştirmeye, birliğini
ve dayanışmasını büyütmeye hizmet
edecektir. Düşmanın halk üzerinde

uyguladığı böl, bireycileştir, yalnız-
laştır politikasını bozacaktır.

Bir mahallede, kimin başı dara
düştüyse, Halk Meclisi onun ya-
nında olacaktır. Tüm yoksul halk
dardaysa, halk birleşip, kendi ya-
rasına kendisi merhem olacaktır. 

Halk Meclisleri bu konuda birçok
deneyime ve pratiğe sahiptir. Komite
tarzı çalışmalarla onlarca eylem, et-
kinlik ve dayanışma örneklerini ör-
gütlemiştir. 

Bugün ihtiyaç olan şey dünden
çok daha fazla eylem ve etkinlik ör-
gütlemektir. Bazen yapacağımız et-
kinliklere ve organizasyonlara az in-
san da gelebilir. Bizi büyütecek olan,
yılmadan devam etmektir, çalışma-
larımızda ısrardır. Israrımız ve ka-
rarlılığımız ve süreklilik, katılımı ar-
tıracaktır. Eylem, gezi ya da kahvaltıya
iki kişi ile başlayabiliriz, ne yapıyor
olursak olalım, bunu süreklileştirdi-
ğimizde tüm bir mahalleyi saran
güce dönüşecektir. Nuriye Gülmen
eyleme tek başına başlamıştı. Onu
dünya gündemine taşıyan kararlılığı
ve sürekliliğidir. Halk Meclisleri de
bunu yapacaktır.

Gücümüz birliğimizdedir. Birli-
ğimizi sağlayacak şey emek ve ıs-
rardır. 

Üreten ve yaratanlar, kendi
düzenlerini ancak savaşarak kurabilir,
ancak savaşarak koruyabilirler

(AZAP ORTAKLARI KİTABINDAN ALINTI)

Şeyh Bedreddin'in Osmanlı zulüm ve yağmacılığına
karşı ayaklanmasını ve ortaklaşa bir yaşam kurma deneyimini
anlatan kitaptan kısa bir alıntı sunuyoruz: 

“Beri bakın karındaşlar... Bir yıla yakın bir süredir,
burda sizinle birlik, yeni bir aşamanın çabasını yürütüyo-
ruz.

Diliyoruz ki, elbirliğiyle, üreten ve dahi yaratan olan
emek sahipleri, haklarına sahip olabilsinler... 

Bu davranış, elbette soygun ve dahi kendi uyrukları

üstünde bile çapul vurmaya alışmış olanları gocundur-
makta. 

Şimdi haber alındığına göre, Çelebi Mehmet Sultan ve
dahi leşkeri, Boğazı aşıp Silivri ovasında ordugâh kurmuş
bulunmaktalar. Hiç kuşkunuz olmasın ki, bunlar buraya,
... şölen çağrılısı olarak gelmediler. Sizinle eşitliğe daya-
namayan beylerin, bu düzeni yıkması için yaptıkları
çağrıya uymaktalar. Şimdi sizden bir soruya yanıt vermenizi
istemekteyiz:

...Dilediğinizce davranmakta ondan öte özgürsünüz.
Bugünkü durumdan memnun musunuz?

Kalabalık birbirine baktı ilkin.

Sonra, bir ağızdanmış gibi haykırdı.

- Memnunuz...

- Öyleyse, ... kendi kıvancınızı korumak size düşebilir.
(Azap Ortakları-2, s. 279)
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AKP faşizmi; kentsel dönüşüm
saldırılarında boş durmuyor. 16 Ara-
lık'ta yapılan TBMM Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı bütçe görüşmele-
rinde CHP milletvekili Ömer Fethi
Gürer’in sorularını cevaplayan Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özha-
seki, kentsel dönüşümde şimdiye ka-
dar yapılan uygulamalarda birçok
hatalar ve aksaklıklar bulundu-
ğunu belirterek şunları söyledi:

"Durduğu yerde yoğunluk artı-
rarak iş yapmak kentsel dönüşüm
değil bana göre. Kat yüksekliği ve-
rerek yarısı müteahhide, yarısı va-
tandaşa... Kentsel dönüşüm değil bu. 

Vatandaşı yerinden çıkarıp bir
yere götürmek, olduğu yeri, boşalttığı
yeri de büyük iş merkezlerine satmak
asla doğru bir hareket değil. 

2012’de, 52 ilde ... tam 209 tane
riskli alan ilan etmişiz, 639 bin ba-
ğımsız birim var burada. Riskli yapı
olarak da yani alan değil, tek tek
bina bazlı olarak da 524 bin adet
bağımsız birim bize müracaat etmiş.

Bu 524 bin bağımsız birimden 400
bini yıkılmış ama riskli alanlarda
başarı oranı yüzde 11-12’lerde. De-
mek ki doğru olan alan bazındaki
kentsel dönüşüm Türkiye’de tam iyi
uygulanmıyor. 

O zaman, işte ... alan bazlı dönü-
şüm yapmak esas. Alan bazlı dönüşüm
yaptığımızda ortaya hem mahalle
konsepti çıkacak hem sosyal donatı
alanları düzgün bir şekilde verilmiş
olacak. 

Özellikle İstanbul’da binayı yıkıp
yeniden yapsak bile, yoğunluk ver-
mesek bile bir şeyi çözmüyoruz ki;
otoparkını çözmüyoruz, yeşil alanını
çözmüyoruz, sosyal donatıyı koymu-
yoruz. İşte, bundan vazgeçeceğimiz
temel prensiplerin hepsini kanun
olarak hazırladım..."

Özhaseki; alan bazlı yıkımlarda
tek tek bina bazlı yıkımlarda olduğu
kadar "başarılı" olamadıklarını, "riskli
alan" olarak ilan ettikleri bölgelerin
yüzde 90'ında sonuç alamadıklarını
itiraf ediyor. 

"Vatandaşı buna özendireme-
dik" diyerek halkın büyük çoğun-
luğunun kentsel dönüşüm yalanlarına
kanmadığını söylüyor. Bundan sonra
yıkıp yeniden yapacakları yerlerin

otopark, yeşil alan, sosyal alan so-
rununu çözeceklerini, bununla ilgili
hukuki düzenlemeleri yaptıklarını
söyleyerek; halkın yıllardır birlikte
yaşadıkları mahalleleri de onların
gözünü boyayarak, onların rızasıyla
yıkacağını söylüyor.

27 Aralık’ta İstanbul Sanayi Odası
toplantısında da kentsel dönüşüm
saldırıları hakkında konuşan Özha-
seki, halk düşmanı yüzünü bir bir
ortaya serdi: 

"Şimdi hocaların büyük çoğun-
luğu, '2030'a kadar bir deprem bizi
bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı ol-
mayacak.' diyorlar. Tedbir almak la-
zım değil mi? 

2012'de ... bir yasa çıkardık. Şu
ana kadar tüm Türkiye'de değişen
ve dönüşen konut sayısı 1 milyon
100 bin civarında. Bu, yeterli değil.
Çok hızlandırmamız gerekiyor.

Hedefimizde Türkiye çapında yılda
500 bin civarında bağımsız birimin
yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini
İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene
boyunca bunu devam ettirebilirsek,
7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş
olacağız, depreme dayanıklı hale ge-
tireceğiz. İnşallah kanunlaştırdığı-
mızda 2018 içinde başlayarak Türkiye

HASEKİ İTİRAF EDİYOR:
7.5 MİLYON EV YIKILACAK
YIKTIRMAYACAĞIZ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET
ÖZHASEKİ, KILIFINI HAZIRLAMIŞ, MİNAREYİ

ÇALMAYA ÇALIŞIYOR
MİNAREYİ ÇALDIRMAYACAK, KILIFINI DA

BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ!

DEPREM GERÇEĞİ
Ülkemiz topraklarının yüzde

66'sı, nüfusumuzun da yüzde 71'i
birinci ve ikinci dereceden dep-
rem bölgesinde. 

Geçtiğimiz 100 yıl içinde ülke-
mizde yaşanan 6 ve üzerinde şid-
detteki deprem sayısı 56. 
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çapında seferberlik ilan edip bunun
üzerine gideceğiz."

Atalarımızın dediği gibi; minareyi
çalan kılıfını hazırlıyor. Kentsel dö-
nüşümü meşrulaştırmak için halkı
sürekli depremle korkutuyorlar.
En az 7 şiddetinde deprem olacak,
yüz binlerce ev hasar görecek, yüz
binlerce insan ölecek, o nedenle
kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız
diyorlar. 7.5 milyon evi yıkacağız
diyorlar.

AKP faşizminin halkı depremle
korkutup aldatmasının ilk örneği bu
değildir. 

1999 yılındaki Marmara Depre-
mi'nin ardından halktan "özel iletişim
vergisi" adı altında DEPREM VER-
GİSİ alınmaya başlandı.

2011 yılında dönemin Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek, deprem ver-
gileriyle 50 milyon liraya yakın gelir
elde edildiğini ve bunu duble yollara
harcadıklarını itiraf etti. Halkımız
1999’dan bu yana hala deprem vergisi
ödüyor. Ama deprem için toplanan

para, deprem dışın-
daki alanlara harca-
nıyor. "Deprem ver-
gisi" adıyla halktan
18 yılda toplam 63
milyar lira kesilmiş. 

Ayrıca, yine 1999
depreminden sonra
Afet Acil Eylem Pla-
nı çerçevesinde İs-
tanbul'da belirlenen
493 boş alandan geriye bugün 77
alan kaldı. 416 alan imara açılarak
üzerine AVM, gökdelen ve fabri-
kalar kuruldu. Bir yandan deprem
için halktan aldıkları paraları rant
projelerine aktarırlarken, diğer ta-
raftan da olası bir deprem anında
halkın toplanabileceği boş alanları
imara açarak halkın depremden ko-
runmasını engellemeleri; depremde
halkın can güvenliğinin AKP'nin
umurunda olmadığının AÇIK KA-
NITIDIR.

Sonuç olarak; AKP faşizmi; "Bi-
naları tek tek yıktığımız gibi, toplu

olarak da yıkacağız. Bunun için gerek
hukuki yolları kullanmaya, gerek halkın
gözünü boyamaya, gerekse de deprem
korkusunu yaymaya devam edeceğiz."
diyor. Yıllarca deprem diye diye bizleri
soyup soğana çevirdiler. O da yetmi-
yormuş gibi, deprem toplanma alanla-
rımızı rant alanı haline getirdiler; bu-
ralara AVM'ler, gökdelenler diktiler.

Deprem korkusuyla bizi teslim
almaya çalışanların evdeki hesapları
çarşıya uymayacak. Mahallelerimizi,
evlerimizi yıktırmayacağız! Özha-
seki'nin çalmaya çalıştığı minareyi
çaldırmayacak, "deprem" kılıfını da
başına çalacağız!

İnsanlar birbiri ile ilişkileri kur-
maya başladığı andan itibaren küçük
büyük sorunlar yaşamaya başlarlar.
Nüfus arttıkça sorunlar da artar. 

Sorun, çatışmadır; ortak nokta-
lardan uzaklaşma demektir. Hayatın
içindeki çelişkilerdir. Çelişkiler öyle
ya da böyle çözülür. Biz sorunları
halkın çıkarları doğrultusunda,
halkın birliğini güçlendirecek,
zenginleştirecek, gelenek yarata-
cak biçimde çözmek istiyoruz. So-
run çözmede ustalaştıkça Meclisler,
tüm halk için bir çekim merkezi
olacaktır. Değerlerimiz güçlene-
cektir. Sorunlar çözülmez, kendi
haline bırakılırsa çatışmalar derin-
leşir, halkın birliği bozulur, bencillik,
çıkarcılık gelişir, bundan da düşman
yararlı çıkar. 

Sorunları Nasıl Çözeceğiz?
Sorunları çözmek için öncelikle

bir organlaşmaya ihtiyacımız var.
Sorun çözme komisyonlarıdır bizim
organımız. Halkın birliğini isteyen,
halka karşı kendini sorumlu hisse-
den herkes bu komisyonda yer ala-
bilir ve almalıdır. Komisyon 3-4
kişi olabilir. Başlangıçta, “sorunları
nasıl çözeceğiz, çözebilir miyiz?”
kaygıları olabilir. Pratiğin içine dal-
dıkça, halkın sorunlarını çözdükçe,
bu kaygının yersiz olduğunu görü-
rüz. Doğru yöntemlerle soruna yak-
laştığımızda adaletli bir biçimde
sorunları çözebiliriz. Düzenin sağ-
layamadığı adaleti biz sağlayabiliriz.
Çünkü biz haklılık, meşruluk, dü-
rüstlük temelinde ele alırız.  

Meclis Üyelerinin

Anlatımlarından Bir Örnek: 
OHAL'ın ilan edilmesinden bir

süre sonra İstanbul/Okmeydanı yö-
nünden giden araçların güzergahları,
“olaylar olduğu” gerekçesiyle de-
ğiştirildi. Asıl amaç bu değildi tabii.
Amaç Okmeydanı halkını cezalan-
dırmaktı.  Mahalle halkı inmesi ge-
reken yerin çok gerisinde inip eve
yürümek zorunda kalıyordu. İnsanlar
eziyet çekiyor ve söyleniyorlardı.
Halk Meclisi bu soruna el attı ve
imza toplamaya başladı. Otobüs gü-
zelgahlarının değiştirilmesini, eski
haline getirilmesi istediler. İmza ça-
lışmaları çok uzun sürmedi ve az
kişi ile yürütüldü. Daha sonra bu
imzalar İBB'ne sunuldu. Bu çalış-
manın sonunda güzergah değiştirildi. 

Meclis üyeleri, “imzalarla ne
olacak, OHAL var, bizim imzalarımızı
mı dikkate alacaklar?!” demeden
çalıştılar ve sonuç aldılar. Binlerce
insanın şikayet ettiği sorunu az sa-
yıdaki insanın emeği ile çözdüler. 

SORUN ÇÖZME KOMİSYONLARI
MECLİSLERİN ATAR DAMARIDIR 
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Torbacılar, Baronlar,
“Bacak Kıran” İşkenceci

Polisler; Hepsi Aynı Saftadır
İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman, polislere yönelik

yaptığı konuşmada uyuşturucuya karşı mücadelede kararlı
olduklarını söyleyerek, “uyuşturucu satanların bacaklarını
kırın!” talimatı verdi. Sonraki gün yayınlanan bir röportajında
ise “uyuşturucu baronlarına ulaşamadıklarını” açıkla-
dı:

"Polis sokakta amansız mücadele ediyor ve torbacılara,
dağıtımcılara karşı başarılı oluyor. Ancak, asıl baronları
bulamıyoruz. Onlara ulaşamıyoruz. En büyük eksiğimiz
bu." (5 Ocak 2018, Hürriyet)

YALAN! 

Biz mahallelerdeki uyuşturucu satıcılarının hamilerinin
kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Yoksul mahallelerdeki
gençliği uyuşturmak için üstümüze salıverilen uyuşturucu
ticareti yapan mafya çetelerinin hepsini himaye eden Soysuz
Süleyman’ın emrindeki POLİS’tir.

BARONLARI ise yakalayamıyor değiller: YAKALA-
MIYORLAR. Değilse, bu işleri kimlerin yaptığını herkes
biliyor, bir tek polis mi bilmiyor? 

Siz uyuşturucuyla savaşamazsınız. 

Sizin yüzbinlerce polisiniz, askeriniz çok meşgulmüş de
baronlara ulaşamıyorsunuz öyle mi? Yalan söylüyorsunuz.

Sizin yüzbinlerce kişilik polis jandarma gücünüze rağmen
YAPMADIKLARINIZI, biz milislerle ve halk meclisleriyle

yapıyoruz. Mahallelerimizde uyuşturucuya karşı etkili
önlemler alabiliyoruz. Sorun polis-jandarma gücünün
azlığında ya da çok meşgul olmanızda değil. Gerçekten
uyuşturucuyla mücadele etmek istiyor musunuz, istemiyor
musunuz? İstemediğinizi biliyoruz. Sizin tüm uyuşturucu
operasyonlarınız göstermeliktir. Hepsi dizi setlerini andıran
senaryolar ve çekim teknikleriyle halkımızın gözünü boyamak
için çekiliyor.

Uyuşturucudan ölümler arttı. Rakamlar ortada. Soysuz,
sanki kendileri bundan sorumlu değilmiş gibi konuşuyor.
Halkın uyuşturucuya tepkisini kullanıp polisin işkencelerini,
infazlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. 

Dünya alem biliyor ki, bir iktidarın göz yumması olmadan
bu kadar büyük çaplı uyuşturucu ticareti ve kullanımı olmaz.
AKP iktidarı döneminde uyuşturucu kullanım oranı yüzde
800 arttı. Uyuşturucudan ölenlerin oranı binlerce kat arttı. 

Şurası çok açıktır: İçinde polisin olmadığı hiçbir uyuş-
turucu çetesi yoktur. Ve biz, halk milisleri olarak polis
ve çetelere karşı birlikte mücadele ediyoruz. Çünkü
polis ve çeteler, karşımıza birlikte çıkıyorlar. 

Dolayısıyla, İçişleri Bakanı’nın açıklamalarının iki amacı
var: Birincisi, AKP’nin sorumluluğunu ve suçunu gizleme
telaşıdır. İkincisi; polisin işkencesini meşrulaştırma amacıdır, 

Uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımının bu kadar
artmasına karşı halkımız çok öfkeli. Çocukları, eşleri,
kardeşleri uyuşturucu krizine girdiğinde, onları bu duruma
düşürenlere öfke duyuyorlar. 

Soysuzlar bilsin ki, uyuşturucu krizine giren bütün in-
sanların, ailelerinin elleri, gırtlağınıza yapışacak. Bundan
korkuyorsunuz. 

1- Uyuşturucu kullanan halk çocuklarını, sadece biz
kurtarabiliriz. 

2- Uyuşturucu ticareti yapan torbacıları da, baronları
da ancak halkın milisleri cezalandırabilir. 

3- İşkenceci, mafyanın hamisi polise karşı da, halkın
can güvenliğini sadece milis sağlayabilir. 

Bağımlılıktan kurtardıklarımızla, aileleriyle, şahanlarımızla,
uyuşturucuya karşı savaşımız devam edecek. Uyuşturucudan
sadece biz kurtarabiliriz. Halka karşı suç işleyen herkes şa-
hanların hedefidir. 

Şahanlar, şehitlerimizin size
diyecekleri var:

Günay Öğrener:
“Artık verdiğimiz her can, ölmek kadar

öldürücü gücü de içinde barındırır. Ve
artık bugünden itibaren, ödediğimiz be-
dellerin hesabı için de ilerleyeceğiz.

Bedel ödetecek olmanın mutluluğuyla
çıkıyorum yola.”

Şehidimizden Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Şura Salonu’nda düzenlenen
Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile
Mücadele Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmada “Okulun çevresinde bir
uyuşturucu satıcısını gördüğümüz
zaman beni ne kadar kınarlarsa kı-
nasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleş-
tirsinler o uyuşturucu satıcısının aya-
ğını kırmaya polis görevlidir. Benim
ülkemin gencinin canına mal olacak
bir kişiye, gereğini yerine getirme
görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun
suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa
yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa ya-
tarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız.
Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında
bunların kafasına çökeceğiz ve mil-
letimizi bu illetten kurtaracağız. Ben
bu talimatı veriyorum arkadaşlara.
Bulduğunuz zaman gereğini yerine
getirin.” dedi. 

İçeriği anayasal suç teşkil eden
bu sözleri söyleyen İçişleri Bakanı,
tepkilerden sonra "bu sözleri mecazi
anlamda söylediğini" iddia etti. Mü-
cadelede ne kadar kararlı olduklarını
ifade etmek için bu sözleri kullandı-
ğını söyleyen Soylu şunları ekledi:
“Benim jandarmam, polisim ne de-
mek istediğimi anladı…” 

Süleyman Soylu, uyuşturucu sa-
tıcılarına karşı elbette mecazi anlamda
kullanmış olabilir bu sözleri, ki
AKP'nin ve onun polisinin uyuşturucu
konusundaki pratiğinden bunun böyle
olduğunu biliyoruz, ancak Soylu'nun
düşman olarak gördüğü muhaliflere
ve devrimcilere yönelik işkence ve
katletme talimatı verdiğini de bili-
yoruz. İçişleri Bakanı’nın suçla mü-
cadele biçiminin bu olduğunu bili-
yoruz. "Devlete karşı mı geldi ge-
bertin gitsin" anlayışı ile talimatlar
veriyor. Emniyet Müdürlüklerine ge-
lip işkenceleri izlediğini de biliyoruz. 

Örneğin 12 Eylül 2017 tarihinde
gözaltına alınan halkın avukatlarını
izlemek için bizzat İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne gelip gözaltında bu-
lunan avukatları izlemiştir.  Faşizmin
İçişleri Bakanı, faşizmin niteliğine
uygun olarak polisini eğitiyor ve ona
göre talimat veriyor. Soylu'nun İçişleri
Bakanı olmasından sonra karakol-
larda, siyasi şubede ve sokakta iş-
kencenin artmış olması tesadüf de-
ğildir. Ev baskınlarında, sokakta kat-
liamların artmış olması tesadüf de-
ğildir. Görevde olduğu dönemdeki
tüm işkencelerden  ve katliamlardan
sorumludur elbette. 

Bunlar bir yana, "uyuşturucu ile
kararlılıkla mücadele edeceğiz" der-
ken ne kadar samimidir Soylu? "Ai-
nesi iştir kişinin lafa bakılmaz" der
halkımız. Biz de Soylu'nun samimi
olup olmadığını elbette hamasi söz-
lerine değil kendisinin, partisinin ve
başında bulunduğu teşkilatın-çetenin
yaptıkları işlere, pratiğine bakarak
anlayabiliriz. Yalnızca basit bir in-
ternet araştırmasıyla bile AKP'nin
bu konudaki iki yüzlülüğü açığa çık-
maktadır. AKP döneminde artan uyuş-
turucu kullanımı, uyuşturucu ticareti,
çete faaliyetleri bu konuda bizim
için yeterince somut veriler içermek-
tedir. Bu meselenin bir yanı. Diğer
yanı ise, AKP ve Soylu yoksul ma-
hallelerde yaşayan yoksul halkımızı
bu sözlerine inandıramaz. Çünkü
özellikle yoksul mahallelerde uyuş-
turucunun nasıl devlet eliyle sokul-
duğunu, uyuşturucu çetelerinin polis
tarafından nasıl kollandığını, polisle
çeteler arasında nasıl bir ilişki oldu-
ğunu doğrudan görür, tanık olurlar. 

Eğer uzayda yaşamıyorsanız, gün-
lük basını takip ediyorsanız ya da
uyuşturucu kullananlarla az biraz
muhabbetiniz olmuşsa uyuşturucunun
rahatça satılması ve yaygınlaştırma-

sının nedenlerini, bunda devletin ve
polisin rolünü bilirsiniz. Çünkü dün-
yanın hiçbir ülkesinde uyuşturucu
devlet desteği olmadan yaygınlaşa-
maz. Dünyanın tüm ülkelerinde ik-
tidardaki partiler uyuşturucudan elde
edilen paradan kendilerine pay alırlar.
Örneğin Latin Amerika ülkelerine
uyuşturucunun doğrudan ABD em-
peryalizmi ve işbirlikçi iktidarlar
eliyle sokulduğu ve yaygınlaştırıldığı
sır değildir. Buradan elde edilen pa-
raların bir kısmıyla işbirlikçilerin
kendi kasalarını doldurduğu, bir kısmı
ile de gerilla hareketlerine karşı ör-
gütlenen kontra çetelerin finanse
edilmesi için kullanıldığı bizzat
ABD'nin raporlarına yansımıştır. Ör-
neğin Panama'nın ABD kuklası devlet
başkanlarından Noriega'nın CİA ta-
rafından organize edilen uyuşturucu
ticaretinden elde edilen gelirlerinden
büyük paylar aldığı, kasasını dol-
durduğu bilinmektedir. Bu konuda
bir kısmı Hollywood yapımı olan
birçok film de vardır. 

Türkiye'de de durum bundan farklı
değildir. Oligarşi, yoksul halkı yoz-
laştırarak devrimci mücadeleden
uzaklaştırmak için uyuşturucuyu kul-
lanır. Bunun için uyuşturucu çetele-
riyle, mafyayla içli dışlıdırlar. 90'lı
yıllarda "terörle mücadele eden kah-
raman polisler"in zırhlı araçlarda
nasıl uyuşturucu taşıdıkları, bu kah-
raman polislerin dönem dönem bir-
birleriyle nasıl uyuşturucu rantı kav-
gasına girdikleri, aralarında silahlı
çatışmalar yaşandığı Susurluk rapor-
larına yansımıştır örneğin. Bugün de
durum bundan farklı değildir ve ik-
tidardaki AKP'nin onlarca kadrosu,
üyesi, bakanı uyuşturucudan elde
edilen ranttan kendilerine pay al-
maktadır... 

İçişleri Bakanı’nın tepkisinin ne-
deni yoksul halk çocuklarının uyuş-

SÜLEYMAN SOYLU'NUN "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİYORUZ" SÖZLERİ YALANDIR.
"UYUŞTURUCU SATICILARININ BACAKLARINI KIRIN" SÖZLERİ SAHTEDİR.  

UYUŞTURUCUNUN HAMİSİ AKP UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDEMEZ.
ONLAR ÇETELERLE MÜCADELE ETMEZ, ÇETELERİ ÖRGÜTLERLER 

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZAHalkın 
Hukuk
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turucudan ölmesi, 10 yaşındaki ço-
cuklarımızın zehirlenmesinden etki-
lenmesi değildir elbette. Uyuşturu-
cudan sağlanan ranttan yeterince pay
alamıyor olmalarından kaynaklanıyor
olabilir. Çünkü Soylu'nun üslubunun
mafya babalarının "bana haraç ver-
mezseniz, ben de size ekmek yedir-
mem" şeklindeki mafya ağzından
farkı yoktur. Değilse göz boyamak
içindir. 

AKP DÖNEMİNDE UYUŞTU-
RUCU İNANILMAZ BİR BİÇİMDE
ARTTI. 

Türkiye’de tahmini rakamlarla 1
buçuk milyonun üzerinde uyuşturucu
bağımlısı var. 

31.05.2017 tarihinde basında çıkan
haberlere göre, AKP döneminde uyuş-
turucu nedeniyle tedavi merkezlerine
müracaat edenlerin sayısında yüzde
700, madde bağlantılı ölümlerde de
yüzde 250 oranında artış görülmüş. 

Uyuşturucu alanında devletin tek
resmi kurumu olan Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Uyuş-
turucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı
İzleme Merkezi (TUBİM), uyuştu-
rucu kullanımına, bağımlılık oran-
larına ve uyuşturucuya bağlı ölüm
rakamlarına ilişkin veri, istatistik ve
güncel çalışmalarını yayımlamayı bu
yıl itibariyle durdurdu. Dolayısıyla,
şu anda Türkiye’de uyuşturucu ko-
nusunda hiçbir resmi bilgiye ulaşı-
lamıyor. Bu bile AKP'nin ikiyüzlü-
lüğünün bir göstergesidir. 

Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar
karşısında akla hemen şu soru geliyor:
Uyuşturucu ile bu kadar çok mücadele
ettiğini iddia eden bir iktidarın yö-
netiminde uyuşturucu nasıl olur da
bu kadar çok artabilir? Elbette bunun
bir tek izahı vardır: AKP açıkça yalan
söylemektedir. AKP uyuşturucuyla
mücadele etmiyor, aksine uyuşturu-
cuyu yaygınlaştırıyor... Özellikle yok-
sul halkın yaşadığı gecekondu ma-
hallelerinde uyuşturucu bizzat polis
eliyle veya polisin hamiliğini yaptığı
çeteler tarafından yaygınlaştırılmak-
tadır. Dönem dönem yapılan birçok
uyuşturucu operasyonunda yakala-
nanlar arasında polisin bulunması
tesadüf değildir. Örneğin çok değil
birkaç ay önce, Soylu'nun emrindeki
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı
uyuşturucu ticaretinden gözaltına
alınmış ve tutuklanmıştır. 

Bugün birçok mahallede uyuştu-
rucu sorununu halk kendi imkanları
ile çözmeye çalışıyor ve sonuç da
alıyorlar. İstanbul'da Okmeydanı, Ar-
mutlu, Gazi Mahallesi, İkitelli gibi
devrimcilerin olduğu mahallelerde
uyuşturucu kullanımı nispeten daha
azdır. Devrimcilerin olmadığı ma-
hallelerde bu oran çok daha fazladır.
Bunun nedeni devrimcilerin hakim
olduğu mahallelerde halkın daha po-
litik bir bilince sahip olması, güven-
liğin mahalle halkı tarafından sağ-
lanması, polisin ve polisin hamiliğini
yaptığı çetelerin rahat hareket ede-
memeleridir. Bu mahallelerde uyuş-

turucu çeteleri barınamaz, polis elini
kolunu sallaya sallaya uyuşturucuyu
yaygınlaştıramaz.   

UYUŞTURUCU-DEVLET İLİŞ-
KİSİNE SOMUT BİR ÖRNEK: 

HASAN FERİT GEDİK DAVA-
SI/GÜLSUYU ÇETE DAVASI 

Uyuşturucu iktidar için bir kazanç
kaynağıdır elbette fakat aynı zamanda
bir yozlaştırma aracıdır da. Yoksul-
luğun iki sonucu vardır. Ya yoksullar
politikleşecek ve adaletsizliğin he-
sabını soracaklar ya da yozlaşmaları
sağlanacak, çaresizleştirilecekler.
Uyuşturucunun devlet eliyle yaygın-
laştırılmasının politik önemi de burada
ortaya çıkmaktadır. Devlet devrim-
cileri tasfiye etmeye, yoksul halk
çocuklarını devrimci mücadeleden
uzak tutmaya çalıştığı tüm mahalle-
lerde beslediği çeteler aracılığıyla
uyuşturucuyu yaygınlaştırmaktadır. 

Bu mahallelerden biri de İstan-
bul-Maltepe'deki Gülsuyu mahalle-
sidir. Gülsuyu mahallesi İstanbul'un
yoksul ama denize nazır, Adalar man-
zaralı olduğu için rantı yüksek, bu
nedenle zenginlerin göz diktiği, yok-
sul halka layık görülmeyen bir ge-
cekondu mahallesidir. Uzun yıllardır
devrimcilerin tasfiye edilmesi ve ma-
hallenin yıkımının sağlanması için
devletçe bazı faaliyetler yürütülmek-
tedir. Bu faaliyetlerin başında da çe-
teleşme ve uyuşturucu gelmektedir.
Bir yandan uyuşturucu yaygınlaştırılıp
çeteler beslenirken öte yandan uyuş-
turucuya ve çetelere karşı mücadele
eden devrimciler evleri basılıp göz-
altına alınmakta, polis gözetiminde
çetelerin saldırısına uğramaktadır. 

Hasan Ferit Gedik'in çetelere ve
uyuşturucuya karşı yapılan bir yü-
rüyüşte, polis destekli çeteler tara-
fından öldürülmesi olayı da bu sal-
dırıların yoğunlaştığı bir sürece denk
gelmiştir. Armutlu'da, uyuşturucuya,
yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı mü-
cadelede büyüyen ve Hasan Ferit de
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dayanışma amacıyla
gittiği Gülsuyu mahal-
lesinde, uyuşturucu çe-
telerinin saldırısına uğ-
ramış ve yaşamını yi-
tirmiştir. 

Bu saldırı sırasında
Gökhan Aktaş, Abdul-
lah Kıyak ve Yalçın
İleri isimli mahalle sa-
kinlerini de silahla ya-
ralayan çeteciler tam
45 dakika mahallede
silahla terör estirmiş,
adeta mahalleyi “Tek-
sas"a çevirmişlerdir. Karakola birkaç
yüz metre mesafede bunlar yaşanırken
ortada görünmeyen polis, çeteciler
güvenli bir şekilde uzaklaştıktan
sonra mahalleyi ablukaya almış, çe-
tecilere değil devrimcilere saldırarak
mahallede terör estirmiştir. 

Hasan Ferit'in öldürülmesine iliş-
kin dava dosyasına da yansıyan bil-
gilere göre Hasan Ferit’i öldüren çe-
tenin varlığı ve suçları polis ve sav-
cılık tarafından aylardır bilinmektedir.
Dosyada yer alan bir belgeye göre,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün
18.01.2013 tarihli raporu ile çetenin
işlemeye devam ettiği sulardan ha-
berdar edilmiş, bu rapora dayanarak
soruşturma başlatılmış, çetenin faa-
liyetleri teknik takibe alınmıştır. Bu
tarihten, Hasan Ferit’in öldürüldüğü
29.09.2013 tarihine kadarki yaklaşık
on aylık süre boyunca çete takip
edilmiş, bu süre içerisinde çete,
sadece iddianameye yansıdığı kada-
rıyla bile, 30'un üzerinde farklı suç
işlemiştir. Bu suçlar adam öldürmek-
ten yaralamaya, uyuşturucu satmaktan
çocuk kaçırmaya, gasp ve yağmadan
sahte paraya çok çeşitli adi suçlardı.
Bu suçlardan birisi bile on yıllarca
hapis yatmayı gerektiren suçlar ol-
masına rağmen devlet bu çeteyi sa-
dece izleyip gözlemiş, suç işlemesini
engellememiştir... 

Hasan Ferit'in ailesinin ve arka-
daşlarının yarattıkları sahiplenme
sonrasında çete üyeleri gözaltına
alınmış, gözaltına alınan 35 çeteciden
22'si tutuklanmıştır. Fakat tutuklu

çeteciler peyder pey tahliye edilmiş,
çetenin dışarıdaki faaliyetleri ve uyuş-
turucu ticaretleri ise devam etmiştir. 

Dosya içerisinde yer alan telefon
dinleme kayıtlarından bu çetenin po-
lisle de işbirliği içerisinde olduğu
anlaşılmaktadır. 

İki ayrı telefon konuşmasında da-
vanın sanıkları polise “ağabey” diyor,
isimleriyle hitap ediyor. Hasan Ferit'in
katledildiği 29 Eylül 2013’teki bir
konuşmada da çete liderlerinden  Za-
fer Turhan “polisi aradığını, olay ye-
rine ekip gönderteceğini” söylüyor. 

Telefon görüşmeleri şöyle; 

Dava dosyasına giren 26 Ağustos
2013 tarihli telefon tapelerinden bi-
rinde, cinayete teşebbüsten aranan
çete lideri Zafer Turhan, karakoldaki
A. isimli polisle telefonda şu konuş-
mayı yapıyor: 

Z.T: Nasılsın abi iyisin? 

A: İyiyim ya bu olayı senin yap-
tığını söylüyorlar gel iki dakika da
ifadeni alalım 

Z.T: Ben sana bir şey söyleyeyim
mi ben gelsem beni paket ederler
belden yukarı bir şey var. Ben açık
açık söyleyeyim sana ben bu işi ben
yapmadım abi 

A: Ya tamam sen yapmadın ama
ifadeni vereceksin illa ki bir gün bu-
gün yarın öbür gün 

Z.T: Tamam gelirim yanına geli-
rim gelmesine de emin ol yani Oflu
abi o yüzden bilin diye yani, ben
yapmadım onu, ben yapsam ben sana
derdim yaptım diye 

A: Ya sen ne yap biliyor musun

öbür gün benim yanıma
gel 

Z.T: Ya abi ben şimdi
senin yanına gelip ne ya-
payım A. abi biz mi yalan
olalım yani onu mu di-
yorsun 

A: İyi de yani hep ka-
çacaksın nereye kadar ka-
çacaksın kaçışı var mı bu-
nun 

Z.T: Kaçmasından de-
ğil de abi yani ben benim
yaptığım bir şey yok sen

işte sen beni az çok biliyorsun 

A: Yani 

Z.T: Benim sana yalanım dolanım
olmamış şimdyei kadar... 

Bir başka telefon görüşmesinde
çeteci Ahmet Turhan'ın “dönüp sağda
solda dönüp jitemle çalışıyor, devletle
çalışıyor bilmem ne... namussuz,
akşama kadar polisin içinde olan
sensin, akşama kadar çalışan sensin,
akşama kadar yapan sensin, niye
oğlum bizim kardeşlerimize öyle ha-
karet ediyorsun” dediği, karşı taraftaki
kişi, Medeni’nin “Ahmet biliyorsun,
telefonlar falan dinleniyor” dediği,
Ahmet’in “Benim telefonum dinlenir
abi senle yüz yüze görüşürüz”
dediği.... 

Hasan Ferit'in katledildiği
29.09.2013 günü saat: 15.15’te  Zafer
Turhan’ın Şerif KARAMEŞE’nin te-
lefonundan X şahsı (216 4271999-
Maltepe Emniyet Md-Asayiş Büro
amirliği) aradığı görüşmede özetle; 

X şahsın “Asayiş Büro” dediği,
Zafer’in “Abi benim Zafer TURHAN
abi bu akşam bir eylem falan filan
olacakmış ... heralde büyük bir ihtimal
polislere yönelik bir eylem abi,...,
Anladın mı bize bir bilgi geldi pom-
palılarla keleşlerle-meleşlerle heralde
sıkıntılar olacakmış dikkat edin Allah
yardımcınız olsun” dediği, 

X şahsın “Tamam oldu” dediği. 

Aynı gün saat: 21.04’te sanık Sü-
leyman TÜFEKÇİ’yi (536 8265321),
X şahsın (532 4862977-Murat BALCI
adına kayıtlı) aradığı görüşmede özet-
le; 

X şahsın “Alo dayı ben Suat abiyi
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(polis) aradım böyle böyle haber ver-
dim şimdi birazdan ekip gönderecek
oraya tamam” dediği, Süleyman’ın
“Tamam yıkıp döküyorlar ya” dediği,
X şahsın “He şey gönderdim geliyor
geliyor Suat abiyi aradım baksana
BİZDE HERHANGİ BİR ŞEY VAR
MI” dediği, Süleyman’ın “YOK”
dediği, X şahsın “İyi tamam çok
şükür tamam hadi görüşürüz dayı ”
dediği yer almaktadır. 

Yukarıdaki telefon görüşmesinden
çetenin polisle işbirliği içerisinde ha-
reket ettiği açıkça anlaşılmaktadır.
İhbar ve şikayetlere, 30'un üzerinde
suça ilişkin somut bilgiler olmasına
rağmen haklarında herhangi bir işlem
yapılmamasının da başka bir anlamı
yoktur. 

3 yıldır devam eden davanın en
son duruşmasında, daha önce suçu
üstlenen Mert Kazan itiraflarda bu-
lunarak Hasan Ferit'i kendisinin değil
Şahin Eren'in öldürdüğünü anlatmıştır.
Mert Kazan ifadesinde: "Bu mağdur

edilen kişiler şikayette bulunamıyor
çünkü öyle kişileri tahliye ettiniz ki,
dışarıda bir grup kurmuşlar (devlet
destekli olduğunu düşünüyorum, Su-
riye’ye gidip geliyorlar) ve milleti
de ürkütmüşler. Uyuşturucu tezgahları
kurmuşlar. Bakın cezaevlerini araş-
tırın, uyuşturucu parası geliyor 200-
300 lira. Bana da geldi." demiştir. 

Hasan Ferit'in vurulmasının üze-
rinden 4 yıl 3 ay geçti. Çok basit ne-
denle hala dava uzatılmakta, böylece
sanıkların uzun tutukluluk gerekçe-
siyle tahliye edilmesi sağlanmaya
çalışılmaktadır. 

Hasan Ferit'i katleden çetenin yal-
nızca polisle değil doğrudan AKP
ile ilişkili olduğu biliniyor. Sanık-
lardan bir çoğunun AKP il yöneticileri
ile de bağları olduğu sosyal medya
hesaplarından anlaşılmaktadır. Yine
sosyal medya hesaplarından çete üye-
lerinin Hasan Ferit'i katletmeden bir
süre önce AKP Dilovası teşkilatına
toplu halde, "törenle" üye oldukları

anlaşılıyor... Çetenin bu kadar suçu
işlerken, mahallede terör estirirken
bu "gücü" nereden aldığı da böylelikle
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak; Ne AKP ne de Sü-
leyman Soylu uyuşturucu ile müca-
delede samimi değildir. Sedat Peker,
Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Sami
Hoştan gibi çete ve uyuşturucu ba-
ronları ile işbirliği içerisinde olan
AKP’dir. Sedat Peker, AKP’nin kont-
gerillası olacağını açık açık ilan et-
miştir. Bu ilanın hangi işbirliğinin
sonucu olduğu bellidir. Sedat Peker'in
bu işbirliği sonrasında halka tehditler
yağdırması bunun göstergesidir. 

Uyuşturucu sorunu ile gerçek an-
lamda mücadele edenler sadece dev-
rimcilerdir. Bunun için canını ortaya
koymuş, onlarca devrimci tutuklan-
mıştır. Tüm bedelleri göze alarak
halkı bu zehirden sadece devrimciler
koruyabilmiştir ve sadece devrimciler
koruyabilecektir. 
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Yeni Yılda Umut Yine
Bizimle Büyüyecek!

İstanbul Armutlu Halk Cephesi ve Dev-
Genç’liler yılbaşı akşamı halk ile birlikte,
kolektif olarak yılbaşı programında bir araya
geldi. İlk olarak devrimci önder Dursun Karataş
ve bütün devrim şehitleri nezdinde saygı duru-
şuyla başlayan programda Yürüyüş dergisinde
yayınlanan yeni yıl mesajı okundu. Programın
akışında ise halk türküleri ve marşlar hep bir
ağızdan okundu, halaylar çekildi. Hep birlikte
halkın getirmiş olduğu yiyecekler yenildi. Son-
rasında Cephe şehitlerinin sevdiği türküler oku-
narak anıları yad edildi.

Saat 21.00’da ise Küçükarmutlu Direniş
Evi’ne geçilerek, açlık grevi direnişçisi Feridun
Osmanağaoğlu ziyaret edildi ve Ankara’daki
direniş evi arandı. Nuriye Gülmen ve Mehmet

Güvel ile görüşülüp yeni yıl dilekleri iletildi
ve taleplerinin en kısa sürede kabul edilmesi
için ellerinden gelen her şeyin yapılacağı be-
lirtilerek vedalaşıldı. Yeni yıl programı direniş
evinin önünde çekilen halaylar ve söylenen
türkülerle devam ederken, faşizmin OHAL ile,
baskılarıyla, katliamlarıyla halkımıza zehir ettiği
bu yılın son gecesinde Halk Cepheliler’in güzel
günler görmeye olan inançlarıyla göğe bırak-
tıkları dilek fenerleri ve attıkları havai fişekleriyle
geceyi aydınlatırken yüreklerde devrim ateşinin
harlanmasıyla sloganlar atıldı. Sonrasında ma-
halledeki en önemli sorunlardan biri olan kentsel
dönüşüm ile ilgili skeç yapıldı. Kentsel dönüşüm
komik ve etkili bir dille önemi anlatıldı. Yeni
yıla geçildiği dakikalarda ise halkla birlikte
kucaklanılıp yeni yılda umudun ve kavganın
büyütüleceğine, direniş ateşlerinin ülkenin her
yanında yanacağının sözü verilerek vedalaşıl-
dı.
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HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---Adaleti eşitlik fikrine dayandırmak saçmadır.

Bu, varlıklı ile yoksulu aynı kefeye koymaktır. "Çal-
mayacaksın" kuralınının herkes için olduğu varsa-
yımı, hırsızlık suçunun failinin her zaman yoksul
olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

I- Sorun: Adalet herkese eşit davranmak, herkese
aynı şeyi vermek midir?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Herkese eşit davranmak aynı
koşullara sahip olmayanlara aynı şekilde davranmaktır.
Bunun adaletle ilgisi yoktur. Adalet herkese eşit dav-
ranmak, herkese eşit mesafede olmak, herkese aynı
şeyi vermek değil herkese hak ettiği şeyi vermektir.
Bu bazen birine fazla vermeyi, diğerine az vermeyi;
birinin davranışını hoş görmeyi, aynı şeyi yapan
başka birininkini ayıplamayı veya cezalandırmayı
gerektirebilir. Güçlüyle güçsüz, zenginle fakir, kilolu
ile zayıf... Bunlar arasındaki farklar gözetilmeden
uygulanacak eşitlik adalet değil adaletsizlik olur. 
Çözüm: Herkese hak ettiğini vermek, hak ettiği şe-
kilde davranmak, hak ettiği mesafede durmak. Ama
en önemlisi, herkesin hak ettiğini alacağı, gerçek
adaletin sağlanacağı sosyalizm için mücadele et-
mektir...

--- “Tıkır tıkır işleyen "kurumları olabilir, onlarca
"reform" da yapılabilir, "yargı bağımsızlığı" üzerine
nutuklar birbirini de izleyebilir, hatta bu konuda en
mükemmel yasal düzenlemeler de yapılabilir. Ama
o yargı, adalet dağıtamıyorsa, halkı katledenler
cezasız kalıyorsa; her şey göstermelik ve yargının
bu niteliğini gizlemeye yönelik demektir.

II- Sorun: Yargı mekanizmasının düzgün işlemesi
adaletin sağlanması için yeterli midir?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Adalet sorunu yargı mekaniz-
masının işleyişi ile ilgili bir sorun değildir. Adalet
kapısı olarak gösterilen bu mekanizmanın kimin çı-
karına işlediği ile ilgilidir. Düzenin yargısının halkın
çıkarına işlemediği, halkın bu mekanizmanın dişlileri
arasında öğütüldüğü, adaletsizliğe mahkum edildiği
kesindir. Bunun aksi de beklenemez zaten. Çünkü
adalet de her şey gibi sınıfsaldır. Bir sınıf için adaletli
olan diğer sınıf için adaletsizdir. Zengin için adaletli
olan yoksul için, patron için adaletli olan işçi için
adaletsizdir. Halk düşmanı katiller için adaletli olan
halk için adaletsizdir... Düzenin yargısı da düzenin
sahiplerinin yani zenginlerin, patronların, halkı sö-
müren, katleden halk düşmanlarının olduğu için

oradan çıkacak adalet de onların adaletidir. Onlar
için adaletli olan ise bizim için adalet değildir. 

Çözüm: Düzenin yargısının tıkır tıkır işlediği değil
en mükemmel yasanın hüküm sürdüğü, insanın
insan tarafından sömürülmesinin yasak olduğu,
halkın adaletinin işlediği sosyalizm için mücadele
edelim.

--- “Bu bombaları, silahları halka karşı kullananlar,
el üstünde tutulmuyor mu? Mahkemeler tarafından
korunup, parayla, terfiyle ödüllendirilmiyor mu?
Türkiye'nin mahkemelerinde yüzlercesi süren, ama
istisnalar dışında burjuva medyanın göstermemeyi
tercih ettiği işkence, infaz, kayıp, katliam davalarına
bakın. Bir tek davada katliam emrini verenler yoktur.
Daha alt kademeleri mahkemeye çıkarmak zorunda
kaldıklarında da, cezalandırılan işkenceci, katliamcı
yoktur. Türkiye her türlü zulmün olduğu ama hu-
kukun, adaletin olmadığı bir ülkedir. Dün böyleydi.
Bugün de böyledir. Susurluk'tan önce Türkiye ne
idiyse, bugün de odur. O gün nasıl yönetiliyorsa,
bugün de öyle yönetiliyor. O gün zulüm mekaniz-
maları nasıl çalışıyorduysa, bugün de öyle çalışıyor.
"Hayır, yavaş yavaş da olsa değişiyor, demokratik-
leşiyor" diyenler, bu işkence, kayıp, katliam  dava-
larına ne diyorlar? Ne diyebilirler? Elbette diyebi-
lecekleri bir şey yok, demokrasicilik, Avrupacılık
oyununu sürdürmek için görmezden geliyorlar.”

III- Sorun: Yasalarındaki değişikliklere, yargı alanında
yapılan reformlara bakarak düzenin demokratikleştiği,
yargının daha adil olacağı söylenebilir mi?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, kesinlikle söylenemez.
Çünkü herhangi bir toplumu, yasalarını değiştirerek
değiştirmek, düzeltmek mümkün değildir. Değişim
önce maddi koşullarda olur. Maddi koşullar değişmeden
yasaların değişmesi hiçbir anlam ifade etmez. İsterseniz
dünyanın en ileri, en demokratik hukuk sistemini
kurun, eğer maddi koşullar buna uygun değilse bu
hukuk sistemi yalnızca kağıt üzerinde kalır. Bu
nedenle, ister Avrupa Birliği'ne girmek için isterse
halkın gözünü boyamak için olsun yapılan hukuk re-
formları faşizmi faşizm olmaktan çıkarmaz.  

Çözüm: Eğer demokrasi, demokratikleşme  isteni-
yorsa bunun tek yolu, demokratikleşmenin maddi
zeminini yaratmak için yani emperyalizme karşı
bağımsızlık, kapitalizme karşı sosyalizm, faşizme
karşı demokrasi için mücadeleden geçer. 



Türkiye halklarının kurtuluşu Cep-
hededir. Kurtuluşa giden yol Marksist-
Leninist ideolojimizdedir. 

Bu ideoloji; ezilen, sömürülen halk-
ların binlerce yıllık mücadelesinin, tarihin
ve toplumsal gelişmenin yasalarının
ürünüdür; gücü, tarihsel ve bilimsel ol-
masından gelir.

Cephe; tarihsel haklılık ve meşrulu-
ğumuzun günümüzdeki temsilcisidir.
Marksizm-Leninizm bayrağının tavizsiz
taşıyıcısıdır. 

Cephe; emperyalizmin ve faşizmin
saldırıları karşısında her koşulda dire-
nendir. 

Cephe, Bağımsızlık, Demokrasi ve
Sosyalizm hedefinden hiç vazgeçme-
yendir. 

Bütün bunlardan dolayı da, her mil-
liyetten ve inançtan Türkiye halkları
için kurtuluş umudunu gerçekleştirebi-
lecek tek güç Cephe’dir.  

Büyük bir iddia ve kendine güvenle
diyebiliyoruz ki; Kurtuluş Cephe’dedir. 

Bu iddiayı ortaya koyarken, tarihi-
mize, ideolojimize, örgütümüze, halkı-
mıza güveniyoruz. 

Açlık, yoksulluk, işsizlik içindeki
halkımızın kurtuluşu cephededir.  

Uyuşturucudan sokaklarda ölen ço-
cuklarımızın kurtuluşu cephededir.  

İnşaatlarda ölen, kimyasallarla ze-
hirlenen, madenlere gömülen emekçi-
lerin, cesetleri yol kenarlarına saçılan

mevsimlik iş-
çilerin kurtulu-
şu cephededir. 

Topraksız yoksul köylünün, tarım
yapamaz hale getirilen, köyden kente
kovulan köylünün kurtuluşu cephededir.  

Küçük yaşta satılan kızlarımızın, so-
kak ortasında öldürülen kadınlarımızın
kurtuluşu cephededir. 

Uyuşturucu, kumar bağımlılarının
kurtuluşu cephededir.

KHK'larla işinden atılan kamu emek-
çilerinin, mühendislerin kurtuluşu cep-
hededir.

Onlarca yıldır oturdukları gecekon-
dularında hala yıkım tehdidiyle karşı
karşıya olan gecekonduluların kurtuluşu
cephededir. 

*

Kurtuluş’un yolu, her koşulda di-
renmekten ve savaşmaktan geçer. 

Hemen tüm sol, demokrat, ilerici,
aydın kesimlerin sessizliğe boğulduğu,
Kürt milliyetçilerinin ve onların kuyru-
ğundaki sol kesimlerin emperyalizmle
işbirlikçilik çizgisine savrulduğu koşul-
larda, AKP’ye karşı direnmek, ancak
Cephe önderliğinde mümkündür. 

Direnmek; Kerbela’da Hüseyin, Ay-
dın ellerinde Bedreddin, Banaz yayla-
sında Pir Sultan, Ege dağlarında Çakırcalı,
İrlada'da Boby Sands, Filistin’de Fatma
El Nacar, Çiftehavuzlar’da Sabo, Yük-
sel’de Nuriye ve Semih'tir.

AKP kendine muhalif olan tüm ke-
simleri sindirmeye ve yok etmeye çalı-

şıyor. AKP'nin saldırılarına son verecek
tek çare Cephededir.

* 

Cephe kurtuluştur. 

Cephe; bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için tek alternatiftir. 

Neden; çünkü, 

Bu cephe Vietnam’da emperyalist
katillere karşı milyonlarca şehit verip
zafer kazananların, Filistin’de direnenlerin
cephesidir. 

Bu cephe, Hitler faşizmini Moskova
önlerine gömen Sovyet halklarının cep-
hesidir.

Bu cephe Anadolu Kurtuluş Sava-
şında işgalci emperyalizmi toprakları-
mızdan kovan Anadolu halklarının cep-
hesidir.

Bu Cephe, Çin’de, Küba’da, Nikara-
gua’da emperyalizme, faşist diktatörlük-
lere karşı zafer kazananların cephesidir.  

Bu cephe NATO’nun, İMF'nin Tür-
kiye halklarını teslim alma politikaları
karşısında hücre hücre eriyen 122'lerin
cephesidir. 

Bu cephe Halkın Kurtuluş Cephesidir. 

Bu cephede teslimiyete, uzlaşmaya,
sağ sapmaya yer yoktur. Bu cephede
dönmeye değil ölmeye geldik diyenlerin
marşları yankılanır. Bu cephede, “Haklı”
ve “Kazanacak” olmanın iddiası ve
güveni taşınır.

Sosyalizmi savunmayanların geleceğe
dair önereceği bir şey yoktur. Anti-em-
peryalist, anti-oligarşik devrim, kurtu-
luşun tek yoludur. 

Cephe Anadolu ihtilaliyle kurtuluşun
kapısını aralayacaktır. 

Devrimci Halk İktidarı Cephe ön-
cülüğünde kurulacaktır. 

Bunu anlatmalıyız. Bunu gösterme-
liyiz. Kurtuluş Cephe’de iddiasını gitti-
ğimiz her yere taşımalıyız. Çünkü gerçek
budur. 

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Kurtuluş Kavgada, Zafer Cephede

�Anadolu halklarının kurtulu-

şu cephededir.

�Emperyalizmi yok edecek

olan Kurtuluş Cephesi’dir.

�Akp faşizminin karşısındaki

barikatın adı Cephe’dir.

Kurtuluş Cephede

14 Ocak
2018
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI



“Kırın ayağını” diyor. Diyen, bu ülkenin İçişleri
Bakanı. Milyonlarca insanın karşısında diyor. 

Bir de gizlide saklıda söylediklerini düşünün.

Faşizm gerçeğini görmeyenler, bu ülkede işkencelerin,
katliamların neden bitmediğinin cevabını bir türlü bula-
mazlar. Cevabı işte buradadır. Süleyman Soylu, polise
bunu söyleyen ilk bakan değildir. Bütün İçişleri Bakan-
ları’nın polise böyle dediğinden emin olabilirsiniz. 

Mehmet Ağarlar, Meral Akşenerler, Sadettin Tan-
tanlar, Muammer Gülerler; hepsi polise işkenceler ve
katliamlar için açık kapı bırakmıştır. Mahkemeler, iş-
kenceci, katil polisleri cezalandırmayarak onlara da
“devam edin” demişlerdir.

Soysuz Soylu’nun açıklaması üzerine bir çok yorum
yapıldı. Bu sözler, bütün bu tartışmaların ötesinde,
devletin “terörist” damgası vurduğu devrimcilere, va-
tanseverlere nasıl baktığını, nasıl davrandığını göstermesi
açısından önemlidir. 

Demek ki bu ülkede, devrimcilerin ayağını kırmak,
NORMAL!!!

İşkence, katletme, kaybetme meşru...

AKP’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta
yaptığı konuşmada polise, uyuşturucu satıcılarının ayak-
larını kırma talimatı verdi. Sözkonusu açıklamanın bir
bölümü şöyle:

"Alimallah okulun çevresinde, bunu çok net söylü-
yorum, bir uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman,
beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirse
eleştirsinler, burada söylüyorum. O uyuşturucu satıcısının
ayağını kırmayan polis görevini yapmayacak. (Elini
kürsüye vurarak) bu kadar basit. Bu kadar basit. Ne
kadar beni eleştirirse eleştirsinler. Benim ülkemin gen-
cinin canına malolacak,  onu zehirleyecek, aileleri hu-

zursuz yapacak bir kişiye gereğini yerine ge-
tirmek suçunu bana atsınlar. Bunun suçu
neyse; 5 yıl içeride yatmaksa yatarım, 10 yıl
içeride yatmaksa yatarım, 20 yıl içeride yat-
maksa yatarım, hiç umurumuzda bile değil.
Çok net söylüyorum. Bu işi bu 2018 yılında,
bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu
illetten, hepimiz ama hepimiz kurtaracağız.
Ben yaklaşık 1,5 yıldır bu talimatı arkadaşla-
rıma veriyorum."

AKP’nin ve Soysuz Süleyman’ın uyuşturucu
ile mücadele ettiğini iddia etmesi, iğrenç bir
demagojiden başka bir şey değildir. Zaten ko-
nuşmanın devamında, hem polisin sözde başa-
rısından bahsediyor hem de büyük uyuşturucu
baronlarına erişemediklerini söyleyerek kendi
kendini yalanlıyor. Ulaşmak gibi bir amacı da
politikaları da yoktur zaten.

Polise yeni katliamlar yapması için emir
veriyor. Üstelik bunu ‘TERÖR’ demagojisini
kullanarak yapıyor, ‘terör’ diyerek devletin te-
rörünü meşrulaştırmaya çalışıyor. Tepkiler
üzerine çark eden Fırıldak Süleyman şöyle ko-
nuştu:

“Kırın Ayağını!”...
“Teröriste yaptığınızın

aynısını yapın!”

BBU BİR
İTİRAFTIR:
DEVLETİN

TERÖRİSTLİĞİNİN
İTİRAFIDIR

BU POLİS Mİ
UYUŞTURUCUYLA

MÜCADELE EDECEK?
25 Aralık günü Okmeydanı’nda devrimciler

ve mahalle halkı, torbacıların zulasına baskın
yaptı. Yakalanan torbacı, halk tarafından kısa

bir süre sorgulandı, ardından dövülerek
cezalandırıldı.

Torbacı sorgusunda; özellikle mahallede
görevli polislerin uyuşturucuyla ilişkisini

anlattı.
Mahallede dolaşan S-48 ve S-51 adlı

zırhlı araçlar tarafından iki kez
alıkonulduğunu ve zırhlılardaki polislerin,

kendisinin üzerinde bulunan
uyuşturucuları ve paraları alarak

ceplerine koyduklarını söyledi. Daha sonra
uyuşturucuları başka bir torbacı
arkadaşına sattıklarını söyledi.

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TERÖRİZM DEĞİLDİR

Yürüyüş
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“Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu
ifadeyi kullandım. Yargıya güveniyorum, çünkü bu
konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne
dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı ol-
malıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz.  Benim polisim,
jandarmam ne demek istediğimi anladı. Başka türlü
dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir
polis gidip ayak kırmadı.”

Soysuz’un ‘ayağını kırın’ talimatı, adaletin
olmadığının kanıtıdır.

Devletin terörist dediği herkesin ayağının kırılabile-
ceğini, katledilebileceğini söylüyor.
Aslında bu ülkede hak-hukuk-adalet
olmadığını ve ancak faşist terörle yö-
netebileceklerini itiraf ediyor.

“FETÖ, PKK, IŞİD, DHKP-C ile
mücadele bütün hızıyla sürerken, bu
işe de daha fazla zaman ayırmalıyız”
diyor. Dillerinden düşürmedikleri
‘FETÖ, PKK, IŞİD ve DHKP-C’ na-
karatını tekrarlamasının nedeni; halkın
darbeye, IŞİD’e ve uyuşturucuya karşı
tepkisini devrimcilerin üzerine çek-
mektir. Kürt milliyetçi hareketin, halka
zarar veren tonlarca bomba ile yap-
tıkları eylemlerle DHKP-C’nin hedefi
ve adaleti tartışılmaz eylem çizgisini
aynılaştırıyor. Sen de bunlara karşıysan,
devrimcilere de karşı olacaksın di-
yor.

Soysuz’un söyledikleri içindeki
tek doğru, hiçbir polisin uyuşturucu
satıyor diye ayak kırmadığıdır. Ancak
pay alamadıklarına ya da kendi dene-
timleri dışına çıkanlara, emri altındaki
polis ve yargı eliyle küçük bir ayar
verirler o kadar.

Soysuz, 5 Ocak günü İzmir’de
yaptığı konuşmada ise şunları söyle-
di: 

"Türkiye'yi uyuşturucu ile işgale
kalkışıyorlar. Dolayısıyla hem terör
hem de uyuşturucu ile mücadeleyi eş
zamanlı olarak, birisini geride bırak-
madan sürdürmek zorundayız. Çünkü
ikisi de birbirinden besleniyor. Terör
uyuşturucudan hem para temin ediyor
hem de o terör eylemini yapacak ka-
faya getiriyor. Baskın yapılan mağa-

ralarda, o dağ başında ciddi miktarda uyuşturucu ele ge-
çiriliyor. Onların bir kısmı satılmak için bir kısmı da o
dağa kaçırılan gençlerin terörist yapılması için kullanılı-
yor.”

Soysuz, kuş kadar beyniyle, bir taşla birden fazla kuş
vurmaya çalışıyor. Devletin uyuşturucudaki rolünü ve
sorumluluğunu, gerillalara dil uzatarak gizlemeye çalışıyor.
Kandırılan gençlerin uyuşturucu zoruyla dağda olduklarını
ima ediyor. Hayır Soysuz Süleyman, sen elini kürsüye
vura vura höykürerek, çamur at izi kalsın umuduyla
devrimcilere dil uzatarak halkın gözünden düşüremezsin.
Senden öncekiler gibi, senin de gücün buna yetmez.

‘Teröristlere ne yapıyorsanız ay-
nısını uyuşturucu satanlara yapacak-
sınız’ diyerek polise talimat veriyor.
Buna uymayacak olanları da işten at-
makla tehdit ediyor. Bu talimatı 2
yıldır tekrarladığını itiraf ediyor.

Son iki yılda gözaltına alınan yüz-
lerce insanın kolu, polis tarafından
bilinçli olarak kırıldı. Soma davası
avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ve
Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul
edilmesi için açlık grevi yapan Halkın
Hukuk Bürosu avukatı Engin Gökoğ-
lu’nun kolu kırıldı. Yolda yürüyen
Grup Yorum üyelerinin kolu, parmağı
kırıldı.

Demokratik eylemlere katılan, evin-
den gözaltına alınan yüzlerce kişinin
bilinçli olarak kolları-bacakları kırıldı.
Nuriye ve Semih için Ankara'da yapılan
eylemlerde, yüzlerce kişinin gözü önün-
de, Kızılay Meydanı'nda işkence yapıldı.
TAYAD’lı bir kişinin kolu kameraların
önünde polis tarafından kırıldı.

Devrimciler, faşist politikalarına
karşı halkın önünde barikattır. Yoz-
laştırılmasına, değersizleştirilmesine,
beyninin uyuşturucuyla zehirlenmesine
de izin vermez. Çünkü devrimcilik,
düzeni tüm alt ve üstyapı kurumlarıyla
reddetmek ve ona ait her şeye savaş
açmak demektir.

AKP ile birlikte Fırıldak Süley-
man, emperyalizm işbirlikçisi bütün
teröristler ve emrindeki polisler hal-
kın adaletine hesap vermekten kur-
tulamayacak!

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!

14 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 49

Dergimizin 49. sayısının yayınlandığı 14 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 312. günündeler

*Yüksel Direnişi 432. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 237. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 321. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 197. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 154. gününde
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HALKI BİLMEYEN, USTA-
LARIMIZI NE BİLSİN - 
ZEVZEKLER

Piyasa sanatçıları faşist AKP;
iktidarının maskesini güçlendiriyor
"MAHZUNİ'YE SAYGI" albümü
yapmışlar. Bir çok sanatçının bir
araya geldiği bu albüm, iki CD’den
oluşuyor ve toplam 30 tane türkü
içeriyor. Neden bu süreçte böyle
bir albüm girişiminde bulunulu-
yor? Bu soruyu yanıtlamak için
tek tek sorularımızı sorup cevap-
layalım.

1- Ne yapılmış?

"MAHZUNİ’YE SAYGI" albü-
mü. Bu durumda önce bir bakalım
Mahzuni Şerif kim ve ne yapmış? 

Mahzuni Şerif bir HALK OZA-
NIDIR. Dünya'ya Kahramanma-
raş'ın Afşin ilçesinde Berçenek kö-
yün'de (şu anda ismi Tarlacık köyü)
gelmiş. 1964 yılında ilk plağı ile
müzik dünyasına girmiş. Aşık Mah-
zuni'nin 453 plağı, 50 kasedi ve
yayınlanmış 9 adet kitabı bulunu-
yor. TRT tarafından çekilmiş iki
tane de belgeseli mevcut. Aşık Mah-
zuni Şerif'in 1000’e yakın eseri
var.

Bir konuşmasında Mahzuni Şe-
rif şöyle diyor; "Bir halk ozanı
olarak duygularımı ve düşüncele-
rimi değil, halkın duygu ve dü-
şüncelerini yansıtmaktan ötürü
çok mutluyum". Mahzuni Şerif
halkın içinde yaşamış ve halktan
hiç bir dönem kopmamış. Faşist
cunta döneminde gerilemeleri ol-
muşsa da her dönem halkın sana-
tını yapmaktan hiç vazgeçmemiş.
Sanatıyla mücadeleye omuz vermiş
ve ilk örgütlü sanatçılarımızdandır. 

Sivas Dramı adlı türküsünü,
Sivas Katliamı'nda yaşamını yiti-
renlere ithaf etmiştir. Amerikadır
Katil diyerek baş düşmanın kim

olduğunu anlatmış. Türküleriyle
mesaj vermiş ve yönlendirmiş. Ana-
dolu'nun öfkesini türküleriyle hal-
kımıza taşımış.

2- Nerede ve ne zaman yapılmış
bu albüm?

Bu albüm faşist baskıların ve
saldırıların en yoğun yaşandığı
Türkiye’de yapılmış. OHAL ile
birlikte halkın bütün kesimlerine
saldırıp işkenceler yapan AKP fa-
şizminin en pervasızlaştığı bir sü-
reçte ortaya çıkmış. 112 bin kamu
emekçisinin işinden ihraç edildiği,
halk çocuklarının annelerinin
önünde katledildiği bir süreçten
bahsediyoruz. Nuriye ve Semih'in
işlerini geri istedikleri için 300
gündür açlık yaptıkları bir süreç
bu. Halkın avukatlarının, Anado-
lunun en kitlesel konserlerini veren
Grup Yorum üyelerinin, halk cep-
helilerin ve muhalif olup ses çıkaran
herkesin işkencelerle gözaltına alın-
dığı bir zamanda çıkartılmış. Mah-
zuni Şerif'in karşı olduğu ve be-
deller ödediği bir düzenin saldır-
ganlaştığı bir süreç. Bu albümü
çıkaran sanatçılar tüm bu yaşanan
adaletsizliğin, zulmün ve baskıların
neresinde duruyorlar? Nuriye ve
Semih'i bir kere olsun ziyaret et-
mişler mi? Devrimci tutsaklardan
bir tanesini sahiplenmişler mi?
Hangi yüzle Mahzuni Şerif'in değer
verdiği değerleri hiçe sayıp bu al-
bümü yapmışlar diye soruyoruz.

3- Nasıl yapılmış bu albüm?

Bu albümde bir araya getirilen
piyasa sanatçıları sol'u solun de-
ğerleri ile vurmak için bir araya
getirilmiştir. Siyasi kimlikleri be-
lirsiz bir kaç tane (ustamızın söy-
lemiyle) ZEVZEK, Mahzuni Şerif'i
yozlaştırıyor ve siyasi kimliğinin
içini boşaltıyor. Bu albüm faşist
AKP iktidarının hedefli bir politi-
kasıdır ve bu yüzden de bu sanat-

çılar bir araya getirilmiştir. Ağırlıklı
daha az politik olan türkülerini
seçip, kendi tarzları ile söyleyip,
içini boşaltıp, yeniden üreterek
halka sunulmuştur.  Faşizme karşı
mücadele etmeyen. Hiç bir  daya-
nışmada bulunmayan bu sanatçılar
konu albüm çıkartmak olunca, sol-
culardan daha solcu bir tavır alı-
yorlar. Emperyalizm kavramını
ağzına bile almadan, Mahzuni Şerif
sahiplenilemez.

Örneğin "AMERİKA KATİL,
AL BİRİNİ VUR BİRİNE, ÇAN-
KAYA" türküleri albümün içinde
yer almıyor.  Mahzuni Şerif'in kim-
liğinin içini boşaltmaktır ve yoz-
laştırmaktır buradaki amaç. Yine
ustamızın sözleriyle YUH YUH di-
yoruz. Çünkü bu albümü yapan
piyasa sanatçılarının halkla hiç bir
ilgileri yoktur. Solculukla hiç bir
ilgileri yoktur. Hedefli veya hedefsiz
bu sanatçıların yaptığı Aşık Mah-
zuni'nin siyasi içeriğini ve kimliğini
yok etmektir. Mahzuni Şerif ise
tam tersine yazımızın ilk bölü-
münde de belirttiğimiz gibi halkın
duygu ve düşüncelerini ifade etmiş,
sanatıyla ve örgütlü bir yaşam sür-
dürmüş. Halka umudu taşımış.
Halka hedef göstermiş. Parmakla
düşmanın Amerika olduğunu gös-
termiş. Aşık Mahzuni solcu bir
kimliğe sahip ve halkla hep iç içe
yaşamış.

4- Neden ve kim yapmış bu al-
bümü?

- Faşist AKP iktidarının hedefli
bir biçimde sürdürdüğü bir poli-
tikadır bu. Sol'u sol'la vurmak için
yapılmıştır bu albüm. Albümün
içinde yer alan bazı sanatçıların
belirttikleri görüşlerinde dahi hiç
bir biçimde bir sol görüş yoktur.
Albümde yer alan bütün sanatçılar
halktan kopuk ve mücadelenin dı-
şında olan sanatçılardır. Faşizme

HALKIN SANATÇILARI
HALKI BİLMEYEN, USTALARIMIZI NE BİLSİN:

ZEVZEKLER
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boyun eğenlerdir. Mazlumun kar-
şısında duran zalimin hizmetin-
dedirler.

- Mahzuni Şerif'in kimliğinin
içini boşaltmak ve yozlaştırmak
için yapılmıştır. Mahzuni Şerif anti
emperyalisttir, antiqfaşisttir. Hal-
kını ve vatanını seven bir ozandır.
Devrimcileri sahiplenendir. Yaptığı
sanat uğruna bedelleri göze almış-
tır. Birliği savunmuştur, ben değil
biz diyebilmiştir. 

Mahzuni Şerif'i bir ozandan zi-
yade bir piyasa sanatı haline ge-
tirmektir hedef. Buna izin verme-
yeceğiz. Mahzuni Şerif bizimdir,
halkındır, halkın sanatçısıdır. 

- Piyasa sanatçıları üretemiyor-
lar. Üretemiyorlar çünkü müca-
deleden uzak kendi küçük dünya-
larında yaşıyorlar. Halktan müca-
deleden uzak olan üretemez, ken-
dini tüketir. Bize ve Grup Yorum'a
ürettiren güç halkımızın mücade-
lesidir. Piyasa sanatçıları da usta-
larımızın türkülerini alıp, siyasi
içeriklerini boşaltıp yeniden üre-
tiyorlar, çünkü başka bir üretim
kaynakları yok. Bu anlamda kim
tahta gelirse onlarla hareket edi-
yorlar ve sanatlarını satıyorlar.

AKP'nin gerçek yüzünü gizle-
mesine yardımcı oluyorlar. 

Solun değerlerini halkın değer-
lerini AKP’nin katliamcı faşist iş-

birlikçi halk düşmanı yüzünü sak-
lamak için KULLANIYORLAR.
Bu suçtur. Bu halk düşmanlığıdır. 

Nasıl? OHAL var ama biz Mah-
suni Şerif albümü çıkmasına izin
veriyoruz, herkes sanatını istediği
gibi yapabilir bir sakıncası yoktur
gibi göstermeye çalışıyorlar. Grup
yorum hariç her grup her sanatçı
albüm çıkarabilir. GRUP YORUM
HARİÇ... Neden, çünkü onlar te-
rörist öyle mi? İşte bu ifadeyi güç-
lendiriyorlar. Bu piyasa sanatçıları
da AKP'nin faşist iktidarına bu şe-
kilde destek veriyor. Bu kirli amaçla
yapılıyor bu albüm. En küçük bir
muhalif yazıda bile gazeteciler tu-
tuklanırken, bu piyasa sanatçıları
albüm çıkarıyorlar. Üstüne üstlük
solcu görünüp solcuları vuruyorlar.
Bu nasıl bir çelişkidir? En ufak bir

muhalif söze bile tahamül edemeyen
faşist AKP iktidarı, Mahsuni Şerif
albümünün çıkmasında bir mahsur
görmüyor. 142 harflik tweeter me-
sajları bile tutuklama nedeni olur-
ken, 30 Mahzuni şarkısından oluşan
albüm "piyasalarda"yerini alıyor. 

HALKIMIZ bu albümü DİN-
LEMEYİN

Mahzuni Şerif bizim tarihimiz-
dir, işbirlikçilerinin değil. Faşizmin
sanatı olamaz. Sömürü saltanat-
larının, katliamlarının sanatını ya-
pamazlar. O tarih bizimdir. Biz
tarihimize geleneklerimize 48 yıldır
sahip çıkıyoruz. Kimliğimize, ki-
şiliğimize sahip çıkıyoruz. Bugün
de yine biz sahip çıkacağız Mahzuni
Şerif’e. Onun verdiği değerleri biz
sürdürüyoruz çünkü piyasa sanat-
çıları ve faşist iktidarlar değil.
Nedir piyasa sanatçısı, alınıp sa-
tılmak demektir, piyasalarda HER
ŞEY ALINIR SATILIR. Mahsuni
Şerif alınıp satılacak mal değildir,
halkın tarihidir halkın sanatçısıdır.
Mahsuni Şerif'in siyasi kimliğini
yok etmelerine izin vermeyelim ve
bu albümü dinlemeyelim. Dinlet-
meyelim. Dinleyenleri uyaralım ve
nedenlerini anlatalım. Mahzuni
Şerif bir HALK OZANIDIR ve
BİZİMDİR.

KIZIL MASKELİLER
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Devrimcilik Yapmak Suç Değildir!
Tek Tip Elbise Giymedik
Giymeyeceğiz!

Ankara Dev-Genç’liler 9 Ocak’ta Abdi İpekçi Par-
kı’nda Tek Tip Elbise’ye karşı eylem yaptı. Yarım saat
süren eylemde, halka seslenilerek TTE’nin AKP’nin
sindirme politikalarından biri olduğu ve Devrimci tut-
sakları bu dayatmaların yıldıramayacağı anlatıldı. Eylemin
ardından polis Dev-Genç’lilere saldırarak 3 kişiyi
gözaltına aldı. Sonrasında Kabahatler Kanunundan ceza
yazılıp serbest bırakıldılar. Bunun üzerine kısa bir yazılı
açıklama yapan Dev-Genç şu sözlere yer verdi;

“Ne devrimcilik yapmak ne de AKP’nin sindirme
politikalarına karşı çıkmak kabahattir. Tutsakların sesi
olmak ve onlara destek olmak asli görevimizdir. Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”

Nu-Se’nin Sesi Anadolu’nun Her Yerinde
İzmir Dev-Genç’liler 8 Ocak günü Buca Kuruçeşme’de

Nuriye ve Semih’in sesini halka ulaştırmak için üzerinde
“Nuriye ve Semih İşlerine İade Edilsin! İzmir Dev-
Genç” yazılı pankart astı.

Ankara



Prometheus nasıl çaldıysa ateşi
tanrıların İda dağından,
Nasıl parçaladıysa karanlığı,
ve nasıl verdiyse aydınlığı halka,
Biz de öyle, Prometheus gibi, 
Çalacağız adaleti tanrıların “adalet
sarayı”ndan,
Ve ne varsa bizden çaldıkları
El koyacak ve vereceğiz halka
Yesinler diye adalet ekmeğini 
Bol, pişkin verimli... 
Biliyoruz, bunun da bir bedeli var
Prometheus, zincire vurulmuş bedeniyle
Ödemedi mi aydınlığın diyetini...
Varsın biz de karanlık kör hücrelerde 
Ödeyelim adaletin diyetini,
Nasıl olsa sonu aydınlık değil mi...

Devrimci sanat halka umut taşır. Halk
düşmanlarının devrimci sanatçılara

saldırmasının nedeni budur. (...)
“Umut var” der devrimci sanat hayata dair. “Yürü bre
Hızır Paşa“ der ve ekler: “Senin de çarkın kırılır.”
Kırılacaktır ve işte bu umudu taşır devrimci sanat.
“Kendinden umudu kesme” der halka; 
değil mi ki yaratan sensin hayatı, o halde sahip çık
hayata... 

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN SANATÇILARINA 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, Yaprak Türkmen
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Değerlerimiz bizim hazinemizdir.
Binlerce yıldır halkların bedeller öde-
yerek, can kan vererek biriktirdiği
hazinesidir.  Emperyalizmin halkların
başdüşmanı olduğu dönemde solun
değerleri nelerdir?

1 - Anti-emperyalizm
Anadolu'nun kurtuluşu ve bağım-

sızlığı için anti-emperyalist olmak
temeldir. Topraklarımızı, bizi sömü-
renler emperyalistlerdir ve onların
işbirlikçileri oligarşilerdir. Biz bu
durumda iki kat sömürülüyoruz. Hem
emperyalistler tarafından hem de oli-
garşi tarafından. Topraklarımızın ba-
ğımsız olmasını istiyorsak, emper-
yalistleri ülkemizden kovmak zo-
rundayız. Emperyalizmle hiçbir dö-
nem, hiçbir koşulda uzlaşamayız. 

2- Enternasyonalizm
Nerede bir haksızlık yaşanıyorsa

orada haksızlığın karşısına dikilmektir
enternasyonalist olmak. Bütün dünya
halklarını kapsamak ve aynı cephede
birleştirmektir. Çünkü düşmanımız
dünyanın her bir yanında birdir bizim.
Düşman emperyalizmdir ve onun iş-
birlikçileri.

3- Faşizme karşı mücadele
etmektir

Ülkemizde açıktan bir faşizm var.
Nedir faşizm? Dimitrov'un tanımıyla
" Finans kapitalin  en gerici, en
şoven ve en emperyalist unsurlarının
açık terörcü diktatörlüğüdür". Bunun
sebebi ise yönetememeleridir ve yö-
netilenlerin de yönetilmek isteme-
meleridir. 

Bu baskı ve saldırılar karşısında
direnmeliyiz. Faşizm varsa silahlı
mücadele temeldir, bu burjuva hu-
kukunda bile yasaldır. 

4- Fedakarlık
Bir canım var feda olsun halkıma

şiarıyla, herkes fedakarlıklar yapa-
bilmeli. Fedakarlık sadece canını
vermek değildir. Fedakarlık bazen
ağır bir yükü taşımaya gönüllü ve
halkımızın kurtuluşu için öncü ol-
maktır. Ben değil biz demektir.

5- Halk ve vatan sevgisi

Biliyoruz ki iki sınıf var ve bizler
ezilen sınıfın insanlarıyız. Bu aklımız-
dan hiç çıkmamalı ve bütün değerlen-
dirmelerimizi ve kararlarımızı bu il-
kemize göre verebilmeliyiz. Bu ilke
ailemizin halk olduğunu öğretiyor.

Tarihimiz ise bize neyi nasıl ya-
pacağımızı gösterir. Tarihimizi öğ-
renirsek, geleceğimizi kurabiliriz.
Vatanımızı sevebilmek için tarihimizi
bilmek zorundayız. Direnişler ve
ayaklanmalarla dolu bir tarihe sahibiz.
Bizim topraklarımızda hep direnenler
olmuş, kökümüz orman bizim. 

6- Yoldaş sevgisi

Yoldaşlık çıkarsız bir ilişkidir. Aynı
hedefe kilitlenmektir ve bu yolda bir
birine irade olmaktır. Sorumluluk al-
maktır diğerinden. Yoldaşımızın sa-
hiplenmesine güveneceğiz.

7- Bedel ödemeyi göze almak

Savunduğumuz düşünceleri, ide-
alleri sonuna kadar savunmaktır ve
asla uzlaşmamaktır. Parti-Cephe ta-
rihimizin ak olmasının nedeni M-L
çizgimizden bir milim bile sapmadan
bedeller ödeyerek bugüne gelme-
mizdir.

8- Ben değil biz diyebilmektir

Kolektivizm emperyalizme karşı
en büyük gücümüzdür. Kolektivizm
bilimsel bir güçtür. Her işimizi ko-
lektif bir çalışma tarzı ile yapmalıyız
ve kolektivizmi her an hayata geçir-
meliyiz.

9- Emektir

Emek bizim için en yüce değerdir.
Emekçi olmalıyız, her şeye ve herkese
emek vermeliyiz. Değişimi emeği-
mizle sağlayacağız. Her emeğin kar-
şılığı bir şekilde alınır.

10- Öncü olmaktır

Sosyalizm bilimsel ve tarihsel bir
zorunluluktur ve bizler bu sürecin
öncüleriyiz. Yeni insanı bugünden
kendimizde inşa edip devrime doğru
yürüyoruz. Halkımıza umudu, ya-
rınları, sömürüsüz ve adaletli bir ül-
keyi biz armağan edeceğiz. 

11- İlke ve kurallarımız

İlke ve kurallarımız bize yol gös-
terir. Ne zaman, nerede ne yapaca-
ğımızda bize yardımcı olur. Hızla
karar verebilmemiz için bir haritadır. 

Bir örgütün ne kadar çok kuralı
varsa o kadar çok savaşma gücü vardır. 

12- Şehitlerimizdir

Şehitlerimiz ve tutsaklarımız bizim
en değerlilerimizdir. En çaresiz en
mutlu anlarımızda  şehitlerimizi oku-
yabiliriz ve onlardan öğrenebiliriz.
Onlardan her zaman öğrenebiliriz ve
güç toplayabiliriz.

13- Tarihsel ve siyasal haklılı-
ğımızdır

Biz açlığın, sömürünün, katliam-
ların ve adaletsizliğin son bulması
için mücadele veriyoruz. Haklı bir
mücadele sürdürüyoruz çünkü aksini
kimse bize savunamaz. Ekmek adalet
ve özgürlük için kavga ediyoruz. Bi-
zim kurmak istediğimiz toplum, ileri
bir toplum. Kapitalizm gerilecileş-
miştir, hastadır ve can çekişmektedir.
Krizi her geçen gün derinleşen ve
her geçen gün daha da ahlaksızlaşan
bir düzendir kapitalizm. Buna karşılık
biz sosyalizmi kuracağız ve bu ah-
laksızlığa son vereceğiz.

YENİYENİ
İNSANİNSAN

solun değerlerine
sahip çıkar
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14- Adaletli olmaktır

Biz 48 senelik tarihimiz boyunca
hiç kimseye bir adaletsizlik yapmadık. 

Halkımıza yapılan adaletsizliklerin
hesabını bizim öncülüğümüzde hal-
kımızla birlikte sormuşuz ve sormaya
devam ediyoruz. 

Adaletli olmak bilimsel ölçülerle
değerlendirmektir. Asla kişisel ele
almamaktır. Sınıfsal değerlendirmek-
tir.

Yaşasın halkın adaleti. 

15- Eğitimdir

Yeni insanı yaratmak için yap-
mamız gereken en temel noktadır
bu. Eğitim. Eğitim bizi şekillendirir,
ayaklarımızın katillerin karşısında
sımsıkı yere basabilmesi için bizi
güçlendirir. Duygu ve düşüncelerimizi
daha güçlü ifade edebilmek için ve
halkımızı örgütlerken kullanacağımız
örnekler için bize yardımcı olur.

16- M-L ideolojisine sahip ol-
mak.

Yaşam biçimimizle bütünün bir
parçası olabilmektir, örgütlü olmaktır.

Konuşmamızdan değerlendirmeleri-
mize kadar, giyimimizden yediğimiz
yemeğe kadar her şeyde devrimci
bir tarz oluşturmaktır. Aynı şeylere
gülmektir, aynı şeylere öfke duy-
maktır. Bir haberi dünyanın neresinde
olursan ol aynı değerlendirmektir.
Bunun adı ideolojik birliktir.

Sonuç olarak;

Sol, halktan yanadır. 

Sol, ilerici, devrimcidir. 

Sol, anti-emperyalisttir, vatanse-
verdir. 

Sol, sözünün eridir, ahlaklıdır. 

Sol, bütünün, genelin çıkarlarını
esas alır. 

Sol, devrimci değer ve gelenek-
lerin adıdır. 

Sol, bir ideolojinin adıdır. Temsil
ettiği ideoloji proletaryanın ideolo-
jisidir.

Halktan yanadır.

- İlerici, devrimcidir.

- Anti-emperyalisttir, vatansever-
dir.

- Sözünün eridir, ahlaklıdır.

- Bütünün, genelin çıkarlarını esas
alır.

- Devrimci değer ve geleneklerin
adıdır.

- Bir ideolojinin adıdır. Temsil
ettiği ideoloji proletaryanın ideolo-
jisidir.

- Solu halklaştıran, kitleselleştiren,
maddi güce dönüştüren bu değerler
olmuştur.

- Bu değerler yere, mekâna, za-
mana göre değişmezler. Solun de-
ğerleri evrenseldir, evrensel olmuştur.
Çünkü bu değerler büyük bedellerle
yaratılmıştır. Bu değerlerde özveri
vardır, inanç vardır, emek vardır. Bu
değerlerde kapitalizme ait, burjuva-
ziden alınmış hiçbir şey yoktur. Ter-
sine bu değerler kapitalizmle, bur-
juvazinin değerleriyle taban tabana
zıttır. Sol, kapitalizme karşı savaşan,
onun alternatifi olan sosyalizmin sa-
vunucusudur. Bizim sol’dan anladı-
ğımız budur. Bizim sol derken kas-
tettiğimiz budur.

TAYAD’lı Aileler AKP’nin Tek Tip Elbise
Dayatmasına Karşı Bir Araya Geldi

İstanbul TAYAD’lı Aileler, 7 Ocak’ta Çayan Mahallesi
Halk Bahçesi’nde, AKP’nin Tek Tip Elbise (TTE) da-
yatmasına karşı bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak
bir açıklama yapılarak “AKP’nin TTE dayatmasına
karşı içeride evlatlarımız, dışarıda anne ve babalar,
tutsak yakınları olarak biz de evlatlarımız gibi direneceğiz,
mücadele edeceğiz, tek tip elbise onursuzluğunu kabul
etmeyeceğiz.” dediler. Ayrıca 1984 dönemini yaşayan
aileler, o süreçte TTE dayatmasını nasıl tarihin çöplüğüne
attıklarını anlatarak; “O tarihi direniş bugün bizim yo-
lumuzu aydınlatan ışığımızdır. Kışın soğuk havada, ev-
latlarımız yalınayak, üzerlerinde don atlet kaldı; ama
TTE onursuzluğunu kabul etmedi” dediler.

Toplantı esnasında özgür tutsaklardan Çağdaş Aydoğdu
ailesini aradı. Tayad’lı Naime Ana, tutsak oğlu Fikret
Kara’nın mektubunu okudu. Şiir ve direnişe vurgu vardı
özgür tutsağın mektubunda. Mektup, aileler tarafından
beğeni ile dinlendi, Çağdaş’ın ve Fikret’in sesine ses
yüreğine güç oldular.

Aileler “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganı
attılar ve alkışlarla sohbetler devam etti. TAYAD’lı
Aileler yaptıkları konuşmalarda, “TTE sorunu sadece
tutsakların sorunu değil. Çünkü Türkiye bir hapishaneye
dönmüş, yarın kimsenin tutuklanmayacak diye bir ga-
rantisi yoktur. Bu sorun 80 milyon Türkiye halkının so-

runudur, TTE’ye  herkesin karşı çıkması gerekir”
denilerek 27 ailenin katıldığı toplantı sonlandırıldı.

Ayrıca 9 Ocak’ta bir araya gelen TAYAD’lı Aileler,
Şişli Postahanesi’nden Tek Tip Elbise genelgesinin iptal
edilmesi için Adalet Bakanlığı’na 9 adet faks çektiler.

Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde
Devrimci Tutsaklara Saldırı

Tutsakların telefon görüşmesinden alınan habere
göre, Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde sistemli bir
şekilde saldırılar devam etmektedir. Özgür Tutsakların
hapishane müdürü ile görüşme talebinde bulunmuş.
İdare, her gün sistematik bir şekilde yapılan saldırılar
ve hak ihlallerini görüşme talebini kabul etmiyor. Ve
aynı saldırılar devam ediyor.

9 Ocak 2018 sabahında ‘arama’ adı altında tutsaklara
vahşice saldırılmış. Özgür Tutsaklar Şerif Turunç,
Fırat Kıl, Mehmet Tunçay bu saldırılardan yara almıştır.
Çoğu tutsak aynı şekilde darp edilmiştir.

Biz tutsak aileleri olarak evlatlarımızın sağlığından
endişe duyuyoruz. Sistematik bir şekil alan bu saldırıların
takipçisi olacağız. Evlatlarımızın kılına zarar gelirse
bunun sorumlusu Silivri Hapishane müdürü ve hapishane
idaresidir.

Biz aileler olarak idareyi ve bakanlığı uyarıyoruz.
Çekin o işkenceci ellerinizi evlatlarımızın üzerinden,
yoksa ailelerin öfkesinde boğulacaksınız!

Yürüyüş
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ANADOLU KURTU-
LUŞ SAVAŞI'NDA KAH-
RAMAN KADINLAR

Anadolu kadını kendisine gü-
venildiğinde,
görev verildi-
ğinde yapama-
yacağı bir şe-
yin olmadığını,
Kurtuluş sava-
şında, gerek
savaş cephe-
sindeki kahra-
manca savaşçılığıyla, gerekse de
cephe gerisinden cepheye her türlü
ihtiyaç malzemesini kağnı araba-
larıyla, hatta sırtlayarak taşıyarak
göstermiştir. 

Yoksuldular, doğru dürüst gi-
yecekleri bir şeyleri de yoktu. Ama
onurluydular, namusluydular, va-
tanseverdiler; bundan dolayı da
vatanlarının kurtuluşu için yapa-
mayacakları fedakarlık yoktu.

Kara Fatmalar, Nesrinler gibi
isimleri bilinenler ve isimleri bi-
linmeyen kahramanlarla kazanıl-
mıştır emperyalizme karşı süren
bu savaş...

Erzurumlu Kara Fatma: 

Kurtuluş savaşındaki kadın
kahramanlardan biri Kara Fatma

idi. Halk deyimiyle gözü kara yiğit bir
kadındı. Bu konuda bulunduğu cephedeki
bir anlatımdan okuyalım:

"Yunan ordusundan bir çeteci, silahına
sarılıp ayağa zıpladı. Hrisantos kızdı:

"Ne oluyor?"

"Bir ses duydum."

"Otur yerine pezeveng! Ne telaş edi-
yorsun? Dört yanda nöbetçi var."

Çeteci isteksizce yerine oturdu ama
kulağı tetikte bekledi. Ağaçlar hışırdı-
yordu. İçi rahatlamıştı ki orta yere el
bombası gibi bir ses düştü:

"Davranmayın, sarıldınız!"

Hrisantos ve onun gibi hızlı iki çeteci
silahlarını çekip ayağa fırladıkları anda
tüfekler patladı. Anında devrildiler. Üçü
de başından vurulmuştu. Dört yandan
Kara Fatma ve kızları belirdi. Tüfekleri
çetecilere dönük, parmakları tetikteydi.

Biri kımıldasa silah-
larını boşaltacakları
belli oluyordu. Kara
Fatma emretti:

"Silahlarınızı bı-
rakıp ayağa kalkın!"

Hrisantos'un par-
çalanmış suratı göz-
lerinin önünde duru-

yordu. Hiç duraksamadan kalktılar.

"Tabancası, bıçağı olan yere atsın."

Attılar.

Üzerlerindeki, heybelerindeki mücevher
ve paraları, hiç itiraz etmeden, ortaya
serilen battaniyenin üzerine yığdılar.

"İşte böyle palikaryalar. Balta döner,
sap döner, gün gelir hesap döner. İki
yıllık zulmün, yağmanın, kundakçılığın,
hainliğin, hayvanlığın hesabını verme
gününüz geldi. Sizi divan-i harbe teslim
edeceğiz. Akibetinizi o belirleyecek." (Şu
Çılgın Türkler, Turgut Özakman, syf. 164)

***

Tayyar Rahmiye;

- Savaşçılığıyla, yiğitliğiyle öne çıkan
Tayyar Rahmiye;

100 BİN KİŞİ 
KURTULACAK. 
BEN ÖLECEĞİM
DE NE OLACAK?

Sınıf bilinci, halk sevgisi, tarih
bilinci ise vatan sevgisidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, 
isyanlarımız, bağımsızlık ve
özgürlük şiarımız, 
namusumuz, onurumuz, 
şehitlerimiz ve mezarlarımız, yer-
altındaki ve yerüstündeki zengin-
liklerimiz, 
türkülerimiz ve oyunlarımız,
yediğimiz yemek, içtiğimiz su,
içimize çektiğimiz havadır.

Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne kadar
tanıyoruz? Hangi zenginliklere
sahip olduğumuzu biliyor muyuz 
gerçekten?

Bu vatanın vatan olmasındaki
önemli dönemeçlerden biri,
1919-1923 Anadolu Kurtuluş
Savaşı’dır.  

Vatanımız bugün yine
emperyalist işgal altında. KUR-
TULUŞ SAVAŞIMIZ sürüyor. 

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

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu
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"Adanalı Rahmiye Hanım, 1920 yılında Türkler ile
Fransızlar arasında yapılan Kurtuluş Savaşına katılmıştı.
Savaşın ilk zamanlarındaki görevleri keşif ve cephe gerisinde
kundakçılık yapmaktı ve bu görevlerini birçok kahramanlıkla
gerçekleştirmiştir. Daha sonra kendi de savaşta çarpışmalara
katılmıştır. 

1920’de Fransızlar’a karşı harekete geçildiği sırada
Türk askerlerinde yorgunluk ve korku sebepleriyle bir du-
raksama olunca, “Ben kadın olduğum halde ayakta duru-
yorum da, siz erkek olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor
musunuz?” demiş ve askerlerin toparlanmasını sağlamıştı.
Aynı muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak
için ileriye atıldığında şehit olmuştu."

Kutsal İsyan-H. İzzettin Dinamo)

***

Halklaşan Kahramanlık 

Şair Nazım Hikmet'in Anadolu insanının gerçeğinden
hareketle "soframızda öküzümüzden sonra gelir" dediği
Anadolu'nun yoksul ama düşmanı kovma azmine sahip
kadınlarını, kağnılarla cephane taşırken görüyoruz... oku-
yalım:  

"YETMİŞ BEŞ kağnılık bir kağnı kolu İnebolu-İkiçay'dan

yola çıkmak üzereydi. Zafer Kemal "Uğurlar olsun anam!"
diye seslendi.

Kolbaşı, "Sağ ol oğul" dedi, elindeki sopayla öküzünü
dürttü. Kağnılar tekerleri inleyerek kımıldayıp yürüdüler.
Kağnıcıların hepsi kadındı. Yalnız üçüncü kağnıyı 12
yaşında bir erkek çocuk sürüyordu. Kadınlardan biri ha-
mileydi. Yedinci kağnının yanında yürüyen sırım gibi genç
kadının ayakları çıplaktı. Bazı kadınlar bebeklerini torbalayıp
sırtlarına bağlamışlardı.

Genç subaylardan biri içi ürpererek, “Ne mübarek ka-
dınlar bunlar" dedi. Öyleydiler. Yavrularına yiyecek taşıyan
anaç kuşlar gibi orduyu besliyorlardı.

Kağnı kolu gacırdıya gacırdaya uzaklaşıp gitti.”

*

Anadolu'da savaşın gerek cephesinde gerekse cephenin
gerisinde kadınlar kendilerine güvenildiğinde, görev ve-
rildiğinde neleri başaracaklarını gösterdiler. Günümüzde
de kadınlar devrim mücadelesinde ne denli başarılı
olduklarını mücadeleleriyle göstermişlerdir. Devrim mü-
cadelesindeki kadınlar, hem kendilerini hem bulundukları
alanı geliştirme mücadelesi veriyorlar. Her türlü zorluklara,
işkencelere, yıllara varan tutsaklıklara, hasretliklere direnen,

"Ayın altında kağnılar gidiyordu.

Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

Toprak öyle bitip tükenmez

dağlar öyle uzakta

sanki gidenler hiçbir zaman

hiçbir menzile erişmeyecekti.

Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle,

ve onlar

ayın altında dönen ilk tekerlekti.

Ayın altında öküzler

başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi

ufacık

kısacıktılar

ve pırıltılar vardı hasta kınık boynuzlarında,

ve ayaklar altından akan

toprak

toprak

ve topraktı.

Gece aydınlık ve sıcak

ve kağnılarda tahta yataklarında

koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.

Ve kadınlar

birbirlerinden gizleyerek

bakıyorlardı ayın altında

geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine...

Ve kadınlar

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri

ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz,

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen,

ve dağlara kaçıp uğrunda hapis yattığımız,

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki,

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar

bizim kadınlarımız

şimdi ayın altında

kağnıların ve hartuçların peşinde

harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi

aynı yürek ferahlığı

aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.

Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde

ince boyunlu çocuklar uyuyordu.

Ve ayın altında kağnılar

yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

NAZIM HİKMET
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dayanan bir irade gücüyle hareket ediyorlar. Gerektiğinde
de ölmesini de biliyorlar. Devrimci mücadelede kadınların
erkeklerden hiç de geri kalmadıkları bir gerçektir. 

Kurtuluş savaşına fedakarca katılan kadınlardan Nesrin
ve Halime Çavuş'u da okuyarak bu sayıdaki yazımıza
noktayı koyalım: 

***

Nesrin

Nesrin akşam dayısından, laf arasında, hayranı olduğu
Halide Hanım'ın Eskişehir hastanesine gönüllü hastabakıcı
olarak gideceğini öğrenince, kararını vermiş, ertesi günü
Sağlık Bakanlığı'na başvurmuştu. İlgili müdür tel gözlüklü
Dr. Kâmil Bey'di. Nesrin'i dinleyen Kamil Bey şefkatle,
"Bu savaş, bugüne kadar yaptığımız hiçbir savaşa benze-
miyor."dedi, "...milletçe savaşıyoruz ve uyanıyoruz. Kalemi,
silahı, kağnızı, yüreği ile hayata karışan kadını bir daha

kimse eve hapsedemez. Senin gibi öncüler sayesinde bam-
başka, yepyeni bir Türkiye kuruluyor...

***

Halime Çavuş

Kastamonu’da doğan, anne-babasının “kızım gitme”
şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan
Halime Çavuş, uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Kurtuluş
Savaşı’na giderken erkek kılığına girdi, erkek gibi traş
oldu, saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden
Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok
görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat
kaldı. Bir keresinde İnebolu’dan cepheye cephane taşırken
Mustafa Kemal Paşa’ya rastladı. Ancak rastladığı kişinin
O olduğunu bilmiyordu Mustafa Kemal Paşa “Sen üşüyor
musun böyle?” diye sordu. “Bey, 100 bin kişi kurtulacak.
Ben öleceğim de ne olacak?” dedi.
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Avrupa Hapishanelerinde
Bulunan Devrimci Özgür Tut-
sak Erdoğan Çakır’ın Şiirini
Yayınlıyoruz:

BİR NEFES
Romalı Bizanslı
Selçuklu Osmanlı
efendi
düklü
beyli paşalı
aynı soylu
soysuz
kanlı
katil saraylı
anla
böyle gelmedi
böyle gitmeyecek
tarih bilecek
toprağımız çakır dikenli
yüreğimiz gül bahçeli
halkımız
emekçimiz
mis kokulu dağlı ovalı
özgürlüğe susamış
esarete kin dokulu
haykırır
dünden bir topal ali
bugünden bir Bilgehan, köylü
sevgi dolu

yiğit Anadolulu
İN
İN GAYRİ
in
in dalga dalga yayılan
Toroslarımız
Çukurovalarımız
bağımız bahçemiz
esen rüzgar
çiseleyen yağmur
akarsu
börtü böcekli
torunlarımız
tohumlarımızdan
İN
İN GAYRİ
İN SIRTIMIZDAN
SARAY ALÇAĞI
in
in ve bil
Bil ki
aman dilemez
aman vermeyiz gayri
alırız
alırız hakkımızı
ahımızıv
bizim olanı
çünkü biliriz
biz
yaratan ve üreteniz
122’lerin izinde

NuSe’ler gibi direnenleriz
Birleştirerek ellerimizi
emeklerimizi
aydınlatırız bilinçlerimizi
yarınlarımızı
örgütleyip
savaştırarak halkımızı
yıkarız saraylarınızı
saltanatlarınızı
soytarılarınızı
kurmak için
Sosyalist Halk iktidarımızı
yaratmak için
bin bir çiçekli
yeni yıllarımızı
yeni insanlarımızı
yeni dünyalarımızı
çağırırız cepheye
özgür bir nefes
bu halk
ve bu vatan uğruna
var mıyız yeni savaş yılına
VARIM
VARIZ KÖYLÜM
VARIZ BİLGEHAN’IMIZ
SÖZ HALKIM
BAĞIMSIZ OLACAK VATA-

NIM…
Özgür Tutsak Erdoğan ÇAKIR
06 Aralık 2017
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Gençler yönetici-
likte kendisini nasıl
kabul ettirebilir?

“Partinin Plov-
div’deki yöneticileri
katlediliyor: 

Yerlerini yeni genç
devrimciler alıyor. 

Deneysizliğin boş-
luğunu, 

Cesaret,

Direnç,

Örgütlenme becerisi,

Ayaklanma çizgisini savunmada
kararlılık

Dolduruyor. 

Daha yüzyılın başından beri var-
lığını sürdüren, gelişip güçlenen Plov-
div parti örgütünün eski yöneticileri,
halkın sözcüleri, Eylül Ayaklanma-
sı’nın başlamasından hemen sonra
barbarca öldürülmüş ve savaş bayrağı
yeni parti kadrolarının elinde yeniden
yükselmişti.

Eski yöneticilerin büyük siyasi
tecrübe ve popülaritesinden yoksun
olan genç, yeni il yöneticileri, bütün
güçlerini harcayarak ve büyük fedâ-
kârlıkla çalışmaya başlamışlardı. De-
neysiz olmalarının doğuracağı boş-
lukları cesaretle, dirençle, örgüt-
lenme becerisiyle ve silahlı ayak-
lanma çizgisini kararlı biçimde
sürdürmekle dolduruyorlardı. Bu
nitelikleriyle de, partili yığınların
kendiliğinden takdirini kazanıyor-
lardı.” Yenilgiden zafere, s. 99) 

Gençler yapamaz diye bir şey
yoktur. Gençlere güvenmeyenlerin
geleceği de olamaz.

Bulgaristan ve birçok ülkenin

devrimlerinde olduğu gibi bizim ül-
kemizde de devrimci hareket genç-
lere güven politikasını daima sür-
dürmüştür.  Devrimci hareketin kök-
leri daha geçmişe dayansa da resmi
olarak kurulduğu 1978 yılından beri
gençleri güven politikasını sürdürm-
üştür. 

Gençlere güvenip pratik atılgan-
lıklarına siyasi bir yan kazandırıldı-
ğında yapamayacakları bir şey yoktur.
Ama siyasi bilinç yetersizliği, dene-
yim eksikliği gibi gerekçelerle görev
vermemek doğru değildir. Bir yandan
mücadele edilirken, mücadele içinde
bu yetersizlikler giderilir.

***

HABERLEŞME

Filipinler’den bir yöntem: 

Bütün köyler arasında, BUDC’nin
(Birleşmiş Köy Savunma Birlikleri)
elinde olan bir haberleşme ağı ku-
rulmuştu.

Bazı bölgelerdeki haberleşme ağı
oldukça karmaşık ve farklı bir kuru-
luşa sahipti. İki çeşit ulak vardı:
Doğrudan ulak ve eklemeli ulak.
Önemli haberler, daima belirli bir
yolu izleyen, doğrudan ulaklarla
taşınmaktaydı; eklemeli ulak sistemi
ise dolambaçlı bir yol izleyerek ça-
lışıyordu. Elinde radyosu ve telefonu
olan düşman, hiçbir zaman bizim
ulaklarımızla ve diğer haberleşme
araçlarımızla yarışamazdı. 

Düzenli orduların işaretleşme yön-
temlerini diğer yöntemlerimiz ara-
sında sayabiliriz. Bu gibi haberleşme
işleri çoğunlukla köydeki sorumlu-
lardan biri tarafından yönetilirdi. Işık
çakmaları, gece açık bir pencere

Bu köşede dünya halkları-
nın yüzlerce yıllık mücadele
deneylerinden özellikle bugüne
ışık tutacak olan deneyimleri
paylaşacağız. Gizlilik koşulla-
rında mücadele, kitle çalışması,
kuryeler ve haberleşme... 

Engellere rağmen kitlelere
ulaşmanın sayısız yolunu
aktarmaya çalışacağız burada.

Görülecektir ki, "aklın yolu
birdir". Sınıflar mücadelesinin
ihtiyaçları birdir. Örgütlenme
ve gizli çalışma ihtiyacı olan
her yerde, benzer yöntemler ve
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Bize ne kadar çok benzedik-
lerini göreceğiz. 

Çünkü sınıflar mücadelesi-
nin özü, esası bin yıllardır aynı. 

Sömürenler, sömürülenlerin
örgütlenmesini, düşüncelerini
yaymasını engellemek için her
yola başvururken, ezilenler de,
tüm yaratıcılıklarını, hünerle-
rini, halk olarak güçlerini,
avantajlarını kullanarak, bu
engelleri aşıyorlar. Bu yöntem-
ler, halkların zenginliğidir. 

GGENÇLER 
YÖNETİCİLİKTE KENDİSİNİ

NASIL KABUL 
ETTİREBİLİR?

Legal İllegal
Yasal Yasadışı
Silahlı Silahsız
Kavgamız Sürer

Her şart altında örgütlenmenin ve mücadelenin

BİR YOLU VAR

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!
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ışığı, bayraklar, sancaklar, gündüz
ipe asılan çamaşırlar gözde haber-
leşme araçlarımızdan bazılarıydı.
Bunların bileşimi şifre ile çözülürdü. 

Bir dereceye kadar sesle haber-
leşme yöntemini de kullanırdık.

Meselâ, kamış keserken satırın
vuruş sayısı bir mesaj haline geti-
rilebiliyordu... (Marksizm ve Gerilla
savaşı… s. 288)

Örgütlü bir halkın yaratıcılığını
hiçbir düşman gücü alt edemez.  Yu-
karıdaki örnekte de halkın birleşerek
örgütlenmesiyle, buldukları yöntem-
leriyle haberleşmelerini istedikleri
gibi yürütmüş ve düşman bu haber-
leşme ağını bulamamış ve mücade-
lelerini engelleyememiştir.

***

MİLİSLER

BUDC (Birleşmiş Köy Savunma
Birlikleri)

Filipinler’de halk direnme hare-
ketinin başlıca merkezleri köylerde,
halkın arasındaydı... Halk buralarda
kendi kendini yönetiyordu. 

“Bunu, BUDC (Birleşmiş Köy
Savunma Birlikleri) aracılığıyla yap-
tık...

O zamanlar daha BUDC sözü
yoktu. STB (Sandatahang Tanod ng
Bayan, Yurt Savunma Birlikleri) de-
niliyordu.

Bu, Birleşmiş-cephe eylemimizin
birinci dönemi sayılmalıdır.”

Adından da anlaşılacağı üzere,
BUDC, askerî yönleri olan, gerilla
ordusuyla sıkı işbirliği içinde bulunan
ve kendi silahlı muhafızlarına sahip
olan bir halk savunma örgütlenme-
siydi. 

Yüzyıllar boyu süren halkı yok
sayan politikalardan sonra,  halk
kendini yönetiyordu. 

“Büyük bir köyde, BUDC kuru-
lunda 12 üye bulunurdu; küçük köy-

lerde üye sayısı beşe inerdi. Yönetim
örgütünün büyüklüğü ise, köyün bü-
yüklüğüne ve o bölgedeki eylemle-
rimizin önemine bağlı olurdu. Üyeler
arasında bir başkan, bir başkan yar-
dımcısı, bir sayman ve askere alma,
haber alma, ulaştırma, haberleşme,
eğitim, sağlık, tarım müdürleriyle
bir milis şefi bulunurdu. Bazen bu
görevlerden ikisi ya da üçü aynı
üyede toplanıyordu.

Köydeki bütün görevlere seçimle
geliniyordu. 18 yaşına geçmiş ve Ja-
ponlara yardımcı eylemi tespit edil-
memiş her köylünün bir oyu vardı.
Halka karşı işlenen suçların cezala-
rından biri de oy hakkının kaldırıl-
masıydı.

BUDC kurulları, sadece etki al-
mamızdaki bölgelerde kuruluyor; za-
manla, bölüklerimiz tarafından ko-
runup savunulan gerilla bölgeleri ha-
line geliyordu buralar. Başka yerlerde,
kurtarma dernekleri, soygunlara karşı
dernekler gibi, hepsi de yeraltında
çalışan örgütler kuruyorduk.

Çok zaman, düşman örgütlerinin
içine sızıyor, yönetimlerini ele geçi-
riyor ve faydasız kuruluşlar haline
getiriyorduk.

Savaş öncesindeki köy birlikle-
rinin güçlü olduğu ve halkın örgütlü
mücadeleye alışık olduğu yerlerde,
ta başından beri kitlenin tam desteğini
sağlamış bulunuyorduk.

Fakat, birliklerimiz yeni bir böl-
geye girdikleri zaman çeşitli sorun-
ların içinde buluyorduk kendimizi.
Yabancı bir köye yaklaşırken, önce
bir ilişkileri gönderiyor, halkın Ja-
ponlara karşı mı, taraftar mı olduğunu,
kuklaların ve casusların bulunup bu-
lunmadığını, köy önderlerinin nemene
kişiler olduğunu öğrenmeye çalışı-
yorduk. Köy Japonlara karşıysa, bö-
lüğümüz köye giriyor, ileri gelenleri
topluyor ve Huk programını açıklayan
konuşmalar yapıyordu.

Sonra aynı işi bütün köylünün
huzurunda yapıyorduk.

Böyle köyler hemen her zaman
kolaylıkla örgütleniyordu.”

…

Siyasi ve askeri örgütlenme bir-
likte

“Savaşmadan önce silaha ihtiya-
cımız olduğu gibi, örgütlemek için
de bu işin ustalarına ihtiyacımız
vardı. Hem askerî, hem de siyasi
anlamda örgütleniyorduk. Bir avuç
köy birliği örgütçüsü ile halk hare-
ketlerine yakın usta örgütçüyle baş-
ladık işe ve zamanla örgütleme tek-
niklerinin öğretildiği kendi okulla-
rımızı kurduk. Kitle Okulları adını
verdiğimiz bu kurumlar, savaş bo-
yunca çalıştı ve yüzlerce kitle işçisi
yetişti. Okulda, yeraltı çalışmasının
yöntemleri, her çeşit örgüt ile gerilla
grupları arasında birliğin sağlanması,
demokrasi ve ulusal kurtuluş sava-
şımızın geleneksel ilkeleri ve Komşu
Dernekleri, PC ve Ganaplar ile (Japon
denetleme örgütleri) nasıl mücadele
edilmesi gerektiği gibi konular ders
olarak okutuluyordu.

Okuldan çıktıktan sonra, tek baş-
larına, ikili, üçlü guruplar halinde
sahaya dağılan bu kitle işçileri ya-
yılmamızın temellerini atıyorlardı.
Birçoğu kimsesiz ölümlerle hayat-
larını yitirdilerse de. kitlenin belle-
ğinde yaşamaya devam ettiler...

Bir kere BUDC örgütüne kavuştu
mu, köy işgalciler ve hainler ok-
yanusunda kurtarılmış bir ada ha-
lini alıyordu.

Casuslardan ve hainlerden temiz-
lendikten sonra köyün içinde mutlak
bir beraberlik, silahlı kuvvetlerimizle
işbirliği, halkın kendi kendini yö-
netmesi gerçekleşiyor ve üstelik
bütün bunlar, düşmanın gözüne bat-
mayacak biçimde yürütülüyordu.
Halk savaşının gereklerine uygun
olarak. BUDC’nin eylemleri başlıca
üç kanaldan gidiyordu:

En önemlisi askerî mücadeleye
yardımdı; 

İkincisi, bir yandan kendi gerilla
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ordumuzu beslerken diğer yandan
ürünleri düşmana kaptırmamak il-
kesine bağlı bir ekonomik programın
geliştirilmesi; 

Üçüncüsü ise; savaştan sonraki
demokratik Filipinler’de önemli bir
etmen olacak biçimde halka yeni si-
yasi görüşler kazandırmak...

Gene BUDC sayesinde Huk ge-
rillası için gerekli yedek güçleri
sağlayabiliyorduk. Sahadaki her
Huk gerillası için köyde iki yedek
vardı, bunlar üretimle ve diğer sivil
görevlerle uğraşarak genel mücade-
lemizde yardımcı oluyorlardı.

BUDC’nin gerillaya alma müdürü,
yedeklerimizin talim görmeleri ve
taktik dersleri almaları görevini üze-

rine almıştı.

Genel olarak, savaşçılar, dönem
dönem yerlerine yedeklerinden birine
bırakıyorlar, «sılada izinli» gerilla
durumuna giriyorlar, yedekleri ise
mevsimlik gerilla savaşçısı haline
gelmiş oluyordu. Bu şekilde, tıpkı
buzula benzeyen bir ordu kurduk,
üçte ikisi suyun üstünde, üçte biri
altında.” (Marksizm ve gerilla savaşı
286-287)

Sonuç olarak; milisiyle, mecli-
siyle örgütlenmiş bir köy, bir mahalle,
düşman karşısında yenilmez bir güç-
tür. 

Halk kitlesel, askeri, siyasi ör-
gütlenmelerde bir araya geldiğinde,

halkın tüm yaratıcılığı, imkanları da
açığa çıkar. 

Düşman denetimi ne kadar yo-
ğun olursa olsun, savaşan ve dire-
nenler, kendi haberleşme yollarını
bulmuşlardır ve bulacaklardır.
Dünyanın tüm mobeseleri buna
engel olamaz. 

Milis, gerillayı besleyen ana
kaynaktır. Bu bir çok ülkede böyle
olmuştur. 

Bir ordu düşünün, bir örgüt-
lenme düşünün, yarısı suyun al-
tında, yarısı suyun üstünde… Baskı
artarsa daha da fazlası suyun altına
girer… ama kavga sürer. 

Özü şudur: örgütlü bir halkı
hiçbir güç yenemez. 

Tek Tip Elbise Dayatmasına Karşı
Her Yerden Haykırıyoruz;
Tek Tip Onursuzluktur,
Giymeyeceğiz Giydirmeyeceğiz!

İstanbul: TAYAD’lı Aileler
TTE’ye karşı Taksim Galatasaray Li-
sesi önünde 6 Ocak’ta eylem yaptı.
TTE’nin dayatılmasına ve bunun tut-
sakları teslim alma politikası olduğuna
vurgu yapılan açıklamaya halkın ilgisi
yoğundu. Son olarak sloganlar atılarak
basın açıklaması sonlandırıldı.

İstanbul-İkitelli: Halk Cepheliler
9 Ocak günü  Atatürk Mahallesi’nde
komplolarla tutuklanan devrimcilein
serbest bırakılması için birçok yere
“Keyfi Tutuklamalara Son! Devrimci
Tutsaklara Özgürlük-Halk Cephesi”
imzalı sloganlar yazdı.

Ankara: TAYAD’lı Aileler 6
Ocak’ta Sakarya Caddesi’nde TTE
ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ya-
pılan açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi; “AKP iktidarı hem içeride
hem dışarıda korkuyu hakim kılmaya
çalışıyor. Ne içeride evlatlarımız, ne
de dışarıda biz teslim olmayacağız.
Suçlu değil devrimciyiz, Tek Tip El-
bise giymeyeceğiz!” Yapılan açıkla-
manın ardından polis saldırısı oldu
ve iki kişi işkencelerle gözaltına alın-
dı.

Ankara: Halk Cepheliler; 8
Ocak’ta Dikmen İlken Caddesi’nde,
Mamak Misket, Tekmezar ve Fey-
zullah Çınar Parkı’nda yeni çıkarılan
KHK ile siyasi tutsaklara giydirilmek
istenen TTE dayatmasını teşhir etti.
Yapılan çalışmalarda üzerinde “Suçlu
Değil Devrimciyiz, Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz! Haklıyız Kazanacağız!
Halk Cephesi” imzalı ozalitlerden
birçok yere astı.

Hatay: Halk Cepheliler 5 Ocak
günü Harbiye’de TTE’ye karşı çalışma
yaptı. Yapılan çalışmalarda üzerinde
“Tek Tip Elbise Kefendir Giymedik
- Giymeyeceğiz! Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz! Baskılarla Tutuklamalarla
Gözaltılarla Bitmeyiz Faşizmi Yene-
ceğiz!” sloganlarının yazılı olduğu
ozalitlerden birçok yere astı.

Ayrıca 8 Ocak’ta Serinyol Ma-
hallesi’nde, üzerinde “Tek Tip Elbise
Kefendir Giymedik Giymeyeceğiz!
Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz! Bas-
kılarla Tutuklamalarla Gözaltılarla
Bitmeyiz Faşizmi Yeneceğiz!” slo-
ganlarının yazılı olduğu 2000 adet
kuşlama yapıldı.

İzmir: Halk Cepheliler 7 Ocak
günü, Buca Yenigün Mahallesi’nde,
üzerinde “Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz! Halk

Cephesi” imzalı pankart astı.

Mersin: Halk Cepheliler, 3
Ocak’ta birçok yere “Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz! Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz!” yazılaması yaptı. Ayrıca
yazılı açıklama yayınlayan Mersin
Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer
verdi;

“Her yerde, her sokakta her ma-
hallede faşizmi teşhir etmeye devam
edeceğiz! Devrimcileri teslim ala-
mayacak ve mücadelemizden bizleri
vazgeçiremeyeceksiniz! Çünkü bizler
milyonlarız! Halkın yoksulluğu, açlığı
arttıkça adalet açlığı da artacaktır.
Bu açlık ordusunun karşısında dura-
mayacaksınız! Pis, kirli, faşist poli-
tikalarınızla, bu halkın umudu olan
devrimcileri teslim almaya çalışıyor-
sunuz. Her denemenizde yenilgilerle
karşılaştınız, yeniden çıktı halk kar-
şınıza. Bazen Sıla oldu, bazen Bün-
yamin, bazen Aysun! Bu halkın onurlu
evlatları çoğalarak çıkacak karşınıza.
Korkun! Vatan topraklarını parça
parça satmanın, yaptığınız katliam-
ların, zulümlerin hesabını misliyle
vereceksiniz! Halk denizinin karşı-
sında duramayacağınızı çok iyi bili-
yorsunuz! Zulüm yapanlar ve onlara
yardım edenler, günü geldiğinde hesap
da vereceklerdir. Bizler haklılığımızı
haykırmaya devam edeceğiz!”
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SUSMAK,
SALDIRILARA
SESSİZ
KALMAK
SAĞDUYU
DEĞİL,
TESLİMİYETTİR

“ DBP Diyarbakır İl Örgütü’nün 5. Ola-
ğanüstü Kongresi’ni düzenlediği HDP Di-
yarbakır İl Binası’na polisler tarafından
baskın yapıldı. Kongreden sonra binayı
basan polisler içerideki pankartları ‘Ya-
sadışı’ diye niteleyerek tutanak tuttu.”
(ÖZGÜR POLİTİKA) 

Geri adım atmanın sonu yoktur. Bir kere durup
bekleyecek vakit yoktur çünkü. Durmak demek
gerilemek demektir, gerilemek ise dipsiz bir uçu-
rumdur, bir o yana, bir bu yana çarparsın ama
sonunda mutlaka yere çakılırsın. Önce il binalarını
aramaya gelen polise yol gösterdiler.  Merdiven-
lerinde sessiz, pankartsız oturma eylemi yaptıkları
için haklarında dava açıldı. 

Ve son nokta “HDP Diyarbakır il binasına
baskın” haberlerini duyduk.

Pankartları yasadışı ilan edildi... Hem de bi-
nalarının içindeki pankartlar...

İşte teslimiyetin getirdiği nokta... Artık binala-
rında bile rahat yok... binalarındaki pankartlara
bile izin vermiyorlar...

Baskıya direnmektir onu boşa çıkarmanın tek
yolu... *Aman baskı artmasın* diye susmak, ha-
reketsiz kalmak, hatta yapılan haksızlıklara, ada-
letsizliklere göz yummak sadece hakkını kay-
betmene sebep olmaz. Artık onurunu da yitirirsin.
Hanelerinin içine tecevüz ediyor polis. Ve artık
onların ses çıkaracak mecalleri kalmamıştır. Artık
onurları da ayaklar altındadır. Tek bir direniş
sesi yoktur. Tek bir karşı çıkış, tek bir slogan...

Gözaltına almaya geliyorlar, tıpış tıpış gidiyorlar;
baskına geliyorlar bizzat ayak olup yol gösteri-
yorlar, halktan utanma belasına sessiz eylem
yapıyorlar, bedeli soruşturma...

TESLİMİYET DERİN BİR UÇURUM,
TESLİMİYET ONURSUZLUK
Kürt milliyetçileri teslimiyet uçurumundan onur-

larını kaybede kaybede yuvarlanıyorlar...

DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
- Geçen yıl dünyanın en zengin 500 kişisinin

toplam mal varlığı 4.4 trilyon dolar iken, bu
yıl 5.3 trilyon dolara çıkmış. Bir yılda halk-
tan 900 milyar dolar çalmış 500 kan emici.
Bu yüzden devrimcilik zorunluluktur.

- Ülkemizde neredeyse zeytin üretilmeyen il
yokken; Tunus'a gidip "sizden zeytinyağı ithal
etmek istiyoruz" diyen halk düşmanı Tay-
yip'ten, ülkemizden çaldıklarını geri almak,
hesap sormak için devrimcilik zorunluluk-
tur.

- Ülkede her 8 kişiden biri hakkında dava
açılmış; şüpheli-zanlı durumunda. Halkın se-
kizde birini mahkemelerince suçlu-şüpheli
olarak gösteren faşizme karşı demokrasi için
devrimcilik zorunluluktur.  

SULTAN ANNE İÇİN
OĞLU EN
KIYMETLİSİ... OĞLU

İÇİN, OĞLUNUN TALEPLERİ İÇİN
AÇLIĞA SEBEP OLAN ZULMÜN
KAPISINA DAYANIYOR... YILMIYOR,
SİNMİYOR, VAZGEÇMİYOR...
ÇOCUKLARI ZULMÜN ELİNDE
OLAN TÜM TUTSAK AİLELERİNE
EVLATLARINI SAHİPLENME
ÇAĞRISIDIR SULTAN ANNE...
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"ve dövüşebilirim... 
Doğru bulduğum, haklı bulduğum, 

güzel bulduğum her şey ve herkes için; 
Yaşım başım buna engel değil!"

Nazım Hikmet

Devrimcilik insana insan olduğunu hissettirir. 
Ana rahmi kardeşliğinden daha güçlüdür bizim kardeşliğimiz.
Adı yoldaşlıktır kardeşliğimizin.
Aynı yolda yürüyen kavgaların ortasından doğan, 
ölümle sınavlarda güçlenen bir yoldaşlık.
Düşüncelerde, yüreklerde, umutlarda büyüyen,
acılarda, seviçlerde mayalanan bir yoldaşlık.
Bu yüzden birbirimize kopmaz bağlarla bağlanırız.
Bu yüzden biz birbirimiz için canımızı veririz.
Hem de hiç yüzünü görmediğimiz, gözü gözümüze, eli elimize değmeyen yoldaşlarımız için. 
Sosyalizmin yüce düşüncesidir bize bu gücü veren.
İşte saçı, sakalı aklaşmış iki delikanlı;
İşte Mehmet Güvel, 
işte Feridun Osmanağaoğlu.
Yoldaşı için açlığın koynunda iki yiğit yoldaş. 
"Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için" diyen iki yiğit yoldaş.
Ölüp de yenilmezliğimiz, bitip tükenmezliğimiz bundandır bizim.
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İki sınıf, iki, ideoloji, aynı za-
manda iki farklı politika yapma
biçimidir. Burjuva politikası, yalan
üzerine oturur. Bu nedenle, her bur-
juva politikacısı, (en dürüstü (!) bile)
yalancıdır. Bu, bir burjuva için kaçı-
nılmazdır. Burjuva gerçekleri söyle-
yemez, çünkü gerçekler, düzenin
adaletsizliği, eşitsizliği, sömürücü-
lüğü, halkların can güvenliğini yok
sayması, ırkçılığı, işbirlikçiliği, vatan
hainliği, ahlaksızlığı, faşistliğidir.
Burjuvazi bunları söyleyemediği için
yalan söyler.

Devrimci politika, gerçeklere da-
yanır. “Gerçekler devrimcidir” sözü
boşuna söylenmemiştir.  

Burjuva politikacısı, politika yap-
tığı sürece, rol yapmak zorundadır.
Çünkü bir burjuva politikacısı, halkın
karşısındayken başka türlü davranır,
başka türlü konuşur, gerçekte ise
başka şeyler yapar. 

İki ideoloji arasında hangisinin
üstün olduğunu göstermesi açısından
burjuva politikacılığın kişiliksizliğiyle,
devrimci mücadelede yer alanların
söylemleri arasındaki farkı görmek
yeter. 

Burjuva politikacı, bir yandan
halkı savunduğunu göstermelidir ama
öte yandan tekellerin çıkarları neyi
gerektirirse, ekonomisi, politikası

ona göre şekillenir. Burjuva politi-
kacının riyakarlığının nesnel zemini
de bu durumdur.

Tayyip Erdoğan bu riyakarlığın
en uç temsilcilerinden biridir. Dün
söylediğini bugün reddedebilir; hiçbir
sözünü tutma yükümlülüğü taşımaz.
Halka yukarıdan bakar; “ayaklar baş
mı olacak” der; fakat halkın karşısında
hep “sizin dediğiniz olacak” diyerek,
yalanla siyasete devam eder. 

Son demagogluğunu asgari ücret
konusunda yaptı.

Burjuva Politikacıların 
Hesapları da Yalandır
Erdoğan katıldığı bir organizas-

yonda kendisine şeker fabrikalarına
kadro diye seslenen bir işçiye "Ne
kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte"
cevabını verdi.  Sinop’ta düzenlenen
AKP Sinop 6. Olağan Kongresi’nde
konuşan Tayyip Erdoğan şu sözlerle
devam etti:

“Dün asgari ücret açıklandı. 1603
TL. Asgari ücreti beyefendiler be-
ğenmiyor. 2002 yılında as-
gari ücret 184 liraydı. Biz
bunu geçen yıl bin 404’e çı-
kardık. Şimdi ise yüzde
14,3’lük artışla bin 603
TL’ye çıktı. Ya eline diline
dursun." 

Yalan, yalan, yalan. 

2002 yılından beri kaç
işçi iş cinayetlerinde katle-
dildi? Kaç insanımız açlıktan
yoksulluktan öldü? Kaç be-
bek doğmadan anne karnında
öldü? Kaç üniversite öğren-
cisi paralı eğitim yüzünden
okulunu terk etti. 2002 yı-

lından bu zamana kadar halkın sof-
rasında ne değişti? O zaman karnını
doyuramayan halk şimdi doyurur mu
oldu? Bakın 2002 yılında gıda, döviz,
benzin ne kadardı, şimdi ne kadar?
O günden bugüne ne değişti? Bakıp
görelim: 

= 2002: ekmeğin fiyatı 0.25 tl

2018: ekmeğin fiyatı 1.25 tl 

= 2002: simit fiyatı 0.20 tl

2018: simit fiyatı 1.25 tl

= 2002: et fiyatı 9 tl

2018: et fiyatı 50 tl

= 2002: Akbil 0.90 tl

2018: Akbil 2.60 tl

= 2002: benzinin fiyatı 1.62 tl

2018: benzinin fiyatı 5.60 tl

= 2002: çeyrek altın 32 tl

2018: çeyrek altın 260 tl.

Her şey kat be kat artmış; Tayyip
Erdoğan, sanki her şeyin fiyatı aynı
kalmış da asgari ücreti yükseltmişler,
lütfetmişler gibi, asgari ücretteki bu

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

YALAN BURJUVAZİNİN
GERÇEK PROLETARYANIN

SİLAHIDIR 

EMEK BİZİM 

ALINTERİ BİZİM

ÇALAN SİZSİNİZ 

ÇALAN KAPİTALİZM
Kapitalizm çöldür kurutur, 

Sosyalizm su'dur hayat verir.

Hayat susuz olmaz, susuz yaşam olmaz.

Sosyalizm olmadan eşitlik, özgür, adil,
eşit, bağımsız bir yaşam olmaz.

Sosyalizm insanlığın tek kurtuşudur.
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2018

Yürüyüş

Sayı: 49

Dergimizin 49. sayısının yayınlandığı 14 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 312. günündeler

*Yüksel Direnişi 432. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 237. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 321. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 197. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 154. gününde

49LEYLALAR VE BİLGEHANLAR GİBİ YAŞAMAK VE SAVAŞMAKTIR



“sadaka” artışıyla yetinmeyenlere,
“elinize dilinize dursun” diyor. 

Tayyip Erdoğan, asgari ücret
konusunda da YALAN söylüyor. 

Artış bir yana, 

- Asgari ücret, 2003’ten bu
yana toplam gelir artışının yüzde
30 altında kalmıştır.

- Asgari ücret 2004 yılından
bu yana milli gelirden düzenli pay
alsaydı 2017 itibariyle brüt 2 bin
500 TL civarında olması gerekir-
di.

- Asgari ücret 2003 yılına göre
74 dolar geriledi. 

Esasında “çalışıyorsunuz işte...
elinize dilinize dursun” şeklindeki
yaklaşım, burjuva politikacısının hal-
ka nasıl baktığının tüm göstergelerini
ortaya koyuyor. 

Ücret Konusunda, 
İki İdeolojinin Farkı
Burjuva politikacılara göre, halk,

eğer bir işi varsa, sesini çıkarmamalı,
iş bulduğuna şükretmeli, kadro, zam,
haklar, iş güvenliği vs. dememeli. Ve-
rilenle yetinmeli. Verilen sadaka bile
olsa.

Burjuvazi böyle düşündüğü için,
ana talebi ücret artışı olan yüzlerce
greve saldırmış, onları yasaklamış,
grevleri bitirmek için saldırılarını
grevcileri katletmeye kadar              gö-
türmüştür. Yani, burjuvazinin grevler
karşısındaki tavrında, mesele sadece
“maliyet” meselesi değildir. Burju-
vazi, ŞÜKREDEN, KADERİNE
BOYUN EĞEN, VERİLENLE YE-
TİNEN, PATRONUNA VE DEV-
LETE ŞÜKRAN DUYAN bir halk
istiyor. Bu, burjuva ideolojisiyle şe-
killenen bakış açısıdır. 

Halka bu bakış, aynı zamanda
hemen tüm dinlerin de bakışıdır. Bu
nedenle, tekelci burjuvalarla, islam-
cılar, bu noktada tam bir hemfikirlik
içindedirler.  

Burjuvazi bunun için “asgari üc-
ret” diye bir şey çıkarmıştır. Asgari
ücretin anlamı; ölmeyecek kadar
ücrettir. 

Bunun karşısında devrimciler için,
sosyalistler için halk, tüm zengin-
liklerin, yaratılan ve üretilen her
şeyin asıl ve gerçek sahibidir.  

Sosyalizm ücret meselesinde de
tamamen farklı bir yaklaşıma sahiptir.
Halk Cephesi’nin halk anayasası tas-
lağında bu şöyle ifade edilmiştir: 

“Madde 34- Tüm Emekçiler
Çalışma, Geçim ve Örgütlenme
Güvencesine Sahiptirler; Çalışma
Yaşamına İlişkin Tüm Yasalar İşçi
Ve Diğer Emekçi Meclisleri Tara-
fından Yapılır”

Bir “çalışıyorsun işte daha ne is-
tiyorsun” diyen kafaya bakın, bir de
bu satırlarda dile getirilen anlayışa. 

Yukarıdaki maddenin devamında
şunlar da söyleniyor: 

“a-) Çalışmak her vatandaş için
bir haktır. Devlet bu hakkı güvence
altına alır.

b-) İşçilerin maddi ve kültürel
gelişmesini sağlayacak bir ücret po-
litikası güvence altına alınır.”

Mesele budur. 

Tartışma asgari ücret tartışması
değildir. İNSANCA VE EŞİT YA-
ŞAM TARTIŞMASIDIR.

Böyle bakılmazsa, tıpkı son asgari

ücret tartışmasında olduğu gibi, açlık
sınırının 2000 tl’yi geçtiği bir ülkede,
sendikalar onun da altında, 1893 tl
asgari ücret talep eder hale gelirler.   

Burjuvazi için üretimdeki amaç,
kardır. 

Sosyalist ideoloji açısından ise,
toplumun ürettiği tüm zenginliklerin
üretilmesinin amacı, halkın ve sos-
yalist devletin ihiyaçlarını karşıla-
maktır. 

İşçi emeğinin karşılığını sadece
sosyalizmde TAM alır

AKP sömürücü iktidarı, halkın
örgütsüzlüğünden ve sendikaların sa-
tılmışlığından yararlanarak emekçi
halkı her gün biraz daha fazla yok-
sulluğa, açlığa ve ölüme sürüklüyor.

AKP'nin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ta-
şeron sorununu 2018'e kadar çöze-
ceklerini söylemişti. Şimdi ne di-
yorlar? “Ne kadrosu?!”

Cümlenin doğru ve tam halini
şöyle de okuyabilirsiniz: “Ne kad-
rosu ulan! Şükredin halinize!” Bur-
juvazinin beyninin kıvrımlarındaki
cümleler işte böyledir. Düşündük-
lerinin hepsinin dillerinden çıkma-
ması, onların ikiyüzlülükleri ve ya-
lancılıklarını gösterir. Gerçek düşün-
celerini asla söylemezler. Ama biz
onların beyinlerinin içini daha biliriz.  

Sırtımıza yapışıp kanımızı emen
sömürücü asalaklardan kurtulmanın
tek yolu sosyalizmdir.

Tüm emekçi halkın geleceği hal-
kın devrimci iktidarında ve bu iktidar
aracılığıyla inşa edilecek olan sos-
yalizmdedir. İşçiler harcadıkları
emeğin karşılığını ancak sosya-
lizmle yönetilen bir iktidarda alır.
Ana nokta budur. Kapitalizmde bu
hiçbir zaman mümkün olmadı ve ol-
mayacaktır; çünkü kapitalizm emek
sömürüsüyle ayakta kalır. Tersi, çö-
küşü, bitişidir. 

- Kapitalizmde en yüce
değer, kardır,
sosyalizmde en yüce
değer emek. 

- Kapitalizmde birey
vardır, sosyalizmde tüm. 

- Kapitalizm “ben”i
yüceltir, sosyalizm “biz”i.

- Kapitalizm, bütün pislik-
lerin kaynağıdır. 
Sosyalizm, değerler
yaratır. 

Kapitalizm sömürüdür.
Sosyalizm sömürüsüz
dünyadır. 

Kapitalizm adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir. 

Yürüyüş
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AKP faşizmi, eylül ayından beri doğrudan Halk
Cephesi'ni hedefleyen bir saldırı politikasını yürürlüğe
koydu. Berk Ercan isimli bir itirafçı hainin iftiralarına
dayandırdığı bu saldırılarda şu ana kadar 130'a yakın
yoldaşımız tutuklandı. 

Türkiye'deki devrimci mücadelenin yurtdışına, dün-
yanın dört bir yanına taşınmasında büyük emekleri
olan Anti-Emperyalist Cephe çalışanları Cansu
Güneş Seferoğlu, Lerzan Caner ve Halkın Hukuk
Bürosu avukatı Aytaç Ünsal da Türkiye hapishanelerinde
tutsak edildiler. Suçları "büyük"; 7 yıldır düzenlenen
ve artık geleneksel hale gelen Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sem-
pozyumu'na katılmak, sempozyumların düzenlenmesine
destek olmak. Yıllardır dünyanın dört bir yanından
ilerici, vatansever, devrimci kişi ve kurumların katıldığı
bir etkinliği suç olarak gösteriyor faşizm. Aynı zamanda
bu seneki sempozyumun düzenlenmesinde büyük emek-
leri olan dostumuz Okan Özer de bu gerekçelerle
tutsak edildi. Yine bu sene, Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Kuzey Kore'ye giderek
dayanışma gerçekleştiren Adalet Okulu öğrencisi Naim
Eminoğlu ve Grup Yorum üyesi Betül Varan da tu-
tuklandı.

AKP diyor ki: Örgütlenmeyeceksin. Direnmeyeceksin.
Ekmek, adalet, bağımsızlık ve demokrasi istemeyeceksin.
...Biz ise diyoruz ki: Örgütleneceğiz. Direneceğiz.

Ekmek ve adalet için, bağımsızlık ve demokrasi için
mücadelemize devam edeceğiz!

Tüm Anti-Emperyalist Cephe bileşen-
lerine, ilerici, vatansever, devrimci örgüt-
lere ve kişilere çağrımızdır: AKP faşizminin
bu saldırılarına karşı bulunduğunuz her yerde, değişik
biçimlerde Cansu Güneş Seferoğlu, Lerzan Caner,
Aytaç Ünsal, Okan Özer, Betül Varan ve Naim Eminoğlu
arkadaşlarımızı sahiplenin! Türkiye faşizmini teşhir
edin! Arkadaşlarımızın serbest bırakılması talebimizi
çoğaltın! Bu kapsamda eylem ve etkinlikler örgütle-
yin!

Cansu Güneş Seferoğlu, Lerzan Caner, Aytaç Ünsal,
Okan Özer, Betül Varan ve Naim Eminoğlu nezdinde
tüm devrimci tutsaklar için diyoruz ki;

- Anti-emperyalist olmak suç değil, onurdur!

- Enternasyonalist olmak, dünya halklarıyla daya-
nışmak suç değil, onurdur!

- Devrimcilik yapmak suç değil, onurdur!

- Cansu Güneş Seferoğlu, Lerzan Caner, Aytaç
Ünsal, Okan Özer, Betül Varan, Naim Eminoğlu ve
tüm devrimci tutsaklara özgürlük!

KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON!

HALKIZ BİZ, TUTUKLAMAKLA BİTMEYİZ!

FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

Faşizme Karşı Demokrasi

Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz!

AKP'NİN 
TUTUKLAMA

TERÖRÜNÜ DE BOŞA
ÇIKARACAĞIZ

Halk Cephesi’nin, tutuklama
terörüne karşı başlattığı kam-panya
çerçevesinde, yazılama, kuşlama
eylemleri yapılırken, çeşitli kurumlar
tarafından da açıklamalar yapılıyor.

HALK CEPHESİ ULUS-
LARARASI İLİŞKİLER KOMİTE-
Sİ Açıklaması: 

AKP'NİN TUTUKLAMA
TERÖRÜNÜ DE BOŞA
ÇIKARACAĞIZ!
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AKP iktidarı, sürekli uzattığı
OHAL ve çıkardığı KHK'larla
halkın tüm ilerici, demokrat ke-
simlerine, devrimcilere saldırı-
larını günden güne daha da bo-
yutlandırıyor. Halkın avukatları-
nın, halkın sanatçılarının kurum-
larını basıp gözaltına alıyor, tu-
tukluyor. halkın mühendislerini
gözaltına alıyor, tutukluyor. Dev-
rimcileri sokak ortasından kaçı-
rıyor. Devrimcileri sahiplenenleri,
selam verenleri bile gözaltına alı-
yor, ahlaksızca işbirlikçilik teklif
ediyor, şantaj yapıyor, tehdit edi-
yor, bunlara kimsenin boyun eğ-
mediğini görünce de tutukluyor.
Son 4 ayda 122 kişi tutuklandı.
19 halkın avukatı tutsak. 14 halkın
sanatçısı tutsak.

Halkın Mühendis Mimarları
olarak, biz de bu tutuklama te-
röründen “nasibimizi” alıyoruz.
Mart 2017'de halkın mühendisi
Olcay Abalay tutsak edilmişti.
Olcay Abalay'a özgürlük için haf-
talarca Kadıköy Boğa Heykeli'ne
çıktık, polisin işkenceli saldırı-
larına uğradık; ama yoldaşımızı
sahiplenmekten vazgeçmedik. Ve
Olcay'ı yoğun ve ısrarlı kampan-
yamız sonucunda Eylül ayında
zulmün elinden çıkardık.

Ama faşizmin saldırıları bit-
medi. OHAL süresince Küçükar-
mutlu'daki Halk için Mühendislik
Mimarlık büromuz, 3 kez polis
baskınına uğradı ve talan edildi.
Tutuklama terörü de devam etti.
Önce Kenan Emre Üstündağ;
halk için mühendislik mimarlık

çalışmaları gerekçe gösterilerek
ve bir itirafçı halk düşmanının
yalan dolu ifadeleri sonucu kasım
ayında tutuklandı. Ardından Ara-
lık ayının sonunda Ali Olcayto
Öğretmen, Berkin Elvan'ın ce-
nazesine katılması, Mustafa Kızıl
da 1 Mayıs'a katılması gerekçe
gösterilerek tutuklandı.

Düşünün;

- Bir mühendis; bu ülkede
halk için mühendislik yaptığı
için, yoksul gecekondu mahalle-
lerinde, köylerde rüzgar türbin-
leriyle, su türbinleriyle halka
elektrik götürüp karanlıkta bı-
rakmadığı için tutuklanıyor. 

- Bir mühendis; bu ülkede
Berkin Elvan'ın cenazesine katılan
3.5 milyon kişiden biri olduğu
için tutuklanıyor.

- Bir mühendis; bu ülkede 1
Mayıs'ta Taksim'e giden yüz bin-
lerce insandan biri olduğu için
tutuklanıyor.

İşte bu, faşizm gerçeğidir.
...
Tutuklanmak için çok büyük

gerekçelere ihtiyaç duymuyor ar-
tık faşizm. AKP'ye muhalif ol-
ması, insanların tutuklanması için
"gerekli ve yeterli" bir sebep olu-
yor. Hele Eda Yükseller'in, Hasan
Balıkçılar'ın, Ömer Coşkunır-
maklar'ın, Yücel Şimşekler'in yol-
daşı ise, halkının aydını olma
misyonunu yerine getiriyorsa,
emperyalizmin ve oligarşinin mü-
hendislik alanında yaptığı saldı-

rıları içine sindiremeyip alterna-
tifler yaratıyorsa, bu ülkenin em-
peryalizme bağımlı, faşizmle yö-
netilen bir ülke olduğunu görü-
yorsa ve gösteriyorsa; bu ülkede
adeta tutuklanmaması mucize
oluyor.

...

Tüm devrimci, demokrat, halk-
tan yana mühendis ve mimarları,
tutsak mühendis arkadaşlarımızı
sahiplenmeye, onların sesine ses
olmaya, onlarla dayanışmaya,
halk için mühendislik mimarlığın
suç olmadığını hep birlikte hay-
kırmaya çağırıyoruz. Kenan
Emre Üstündağ'a, Ali Olcayto
Öğretmen'e ve Mustafa Kızıl'a
mektup yollayalım, onları tecrit
hücrelerinde yalnız bırakmayalım.
Herkesin yapabileceği bir şey
vardır...

TMMOB'u ve ona bağlı oda-
ları, aynı zamanda üyeleri olan
tutsak arkadaşlarımızı sahiplen-
meye çağırıyoruz. 

KEYFİ TUTUKLAMA
ZULMÜNE SON!

HALKIN
MÜHENDİSLERİ
KENAN EMRE
ÜSTÜNDAĞ,
ALİ OLCAYTO
ÖĞRETMEN VE
MUSTAFA KIZIL
SERBEST
BIRAKILSIN!

HALKIN MİMAR MÜHENDİSLERİ
Açıklaması: 

HALKIN MÜHENDİSLERİ;
KENAN EMRE ÜSTÜNDAĞ, 

ALİ OLCAYTO ÖĞRETMEN VE 
MUSTAFA KIZIL'A ÖZGÜRLÜK!



� ALMANYA
Mannheim’da Şehit Aileleri 

Ziyaret edildi
Öncelikli olarak Sibel Yalçın’ın Al-

zey’de oturan akrabaları ile görüşülerek
kendilerine Sibel Yalçın’ın portresi hediye
edildi.

23 Aralık Cumartesi günü ise Dersim
gerilla şehidi Yalçın Çakmak’ın ablası
evinde ziyaret edilerek önceki aylarda
vefat eden şehidimizin annesi için baş-
sağlığı dilendi. Aileye şehidimizin portresi
hediye edildi. Aynı günün ilerleyen sa-
atlerinde ise Malatya şehidimiz Hasan
Erkuş’un kız kardeşi ziyaret edildi. Yine
bu ailemize de şehidimizin portresi ev
hediyesi olarak takdim edildi.

Avrupa Dev-Genç Yeni Sayfasıyla
Paylaşımlarını Sürdürüyor

Avrupa Dev-Genç Facebook sayfası,
Yunanistan’da yaklaşık bir ay önce tu-
tuklanan 9 devrimci arasında bulunan
Burak Ağarmış ve Anıl Sayar için yap-
tıkları paylaşımlar yüzünden kapatıldı.

Avrupa Dev-Genç’in yeni sayfasına
şu adresten ulaşabilirsiniz: 

https://www.facebook.com/Avrupa-
Dev-Gen%C3%A7-140276603341339/

Yeni Çıkan KHK’lar ve TTE ile
ilgili NRW Halk Cephesi 
Açıklaması

Açıklamanın bir bölümünü yayınlı-
yoruz...

TEK TİP ELBİSE GİYMEDİK,
GİYMEYECEĞİZ

24 Aralık 2017 tarihinde AKP iktidarı
2 adet yeni Kanun Hükmünde Kararname
çıkarttı. Bu kararnameyle faşist-gerici
halk düşmanı çetelere halkı-devrimcileri
öldürme yetkisi verildi. Hapishanelerdeki
devrimci tutsaklara tek tip elbise giyme
zorunluluğu getirildi.

Tek Tip Elbise giymedik. Giymeye-
ceğiz. Bize TTE giydirmek isteyen dü-

zene kefen giydirece-
ğiz. AKP iktidarını ta-
rihin çöplüğüne göme-
ceğiz.

Devrimci tutsaklar
tek tip elbiseye karşı direnmeye başladı.
Devrimci tutsaklar hiçbir zaman faşizmin
boyunduruğuna girmedi. Düşüncelerini,
örgütlü yaşamlarını, beyinlerini, hayat-
larını düşmana teslim etmedi etmeyecek.
F Tipi  hücrelere karşı 7 yıl boyunca di-
rendi. 122 kez feda etti kendilerini. Dev-
rimci tutsaklar faşizme teslim olmadı
olmayacak.

Tek Tip Giymedik Giymeyeceğiz
AKP Halkı Teslim Alamaz!
NRW Halk Cephesi

Emperyalizmin Uyuşturucusuna
Ve Kumarına Karşı Duisburg’da
Afişleme Yapıldı

Duisburg’da kurulacak olan Uyuş-
turucu ve Kumara Karşı Mücadele Mer-
kezinin afişleme çalışmalarına, 27 Aralık
günü devam edildi. Yaklaşık bir saat
süren afişlemede toplam 70-80 adet
“Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mücadele
Merkezimizi Kuruyoruz” afişleri Duis-
burg’un Rheinhausen semtinde akşam
saatlerinde yapıldı. 

Köln’de ‘Devrimcilik Suç De-
ğildir’ Konulu Panel Düzenlendi

7 Ocak 2018 tarihinde Almanya’nın
Köln şehrinde halk kahvaltısı ve ardından
“Devrimcilik Yapmak Suç Değildir”
konulu panel düzenlendi. Panelde ko-
nuşmacı olarak Köln Sanat Atölyesinden
ve Avrupa Dev-Genç’ten birer temsilci
katıldı. Panelde Türkiye’de ve Avrupa’da
devrimcilere yönelik saldırılar ve ne-
denleri anlatıldı. 

Bu doğrultuda Özgür Tutsak Musa
Aşoğlu’nun Hamburg şehrinde 16-17
Ocak’ta görülecek ilk mahkemesine
çağrı yapıldı. Panele 20 kişi katıldı.

Almanya Stuttgart’ta Nuriye ve
Semih Eylemleri Sürüyor

Geçen yılın Mart ayından bu yana,
her cumartesi, Stuttgart’ın en işlek mey-
danında Nuriye ve Semih’in sesi hay-

kırılıyor ve AKP faşizmi teşhir ediliyor.
6 Ocak günü saat 16.00’da Anadolu
Federasyonu bildiri dağıtarak ve Grup
Yorum marşları eşliğinde eylem yapıldı.
2 saat süren eylem, Alman halkı tara-
fından ilgiyle izlendi.

Karlsruhe’de Nuriye ve Semih
Eylemi, Konsolosluk Önünde 20.
Haftasında

Karlsruhe konsolosluk önünde ya-
pılan NUSE eylemi 5 Ocak Cuma günü
yapıldı. Üç haftadır Konsolosluk, eylem
günleri ön giriş kapısını kullanıma ka-
patıyor. Bu  hafta yine girişi iptal eden
konsolosluğa rağmen, insanlar eylemlere
destek veriyor.  Atılan sloganlarla ve
Grup Yorum türküleriyle eylem bitiril-
di.

Almanya Alzey Halk Meclisi 
Yılbaşı Etkinliği

2018 yılı Mannheim ve Frankfurt
çevresindeki ailelerimiz başta olmak
üzere yaklaşık olarak 130 kişinin katılımı
ile Alzey Halk Meclisi’nin çağrısı ile
Alzey’de kutlandı. Yozlaşmaya karşı mü-
cadelede bayraklaşan Hasan Ferit Gedik’e
atfen yapılan yılbaşı etkinliğinin hazır-
lıkları öncesinden yapıldı. Yılbaşı günü
saat 18.00’da etkinlik başladı. Topluca
yenen yemek sırasında ise bir hoşgeldin
konuşması yapılarak Halk Meclisleri
hakkında bilgi verildi. Program akışının
aktarılması ile konuşma sonlandırıldı.
Yılbaşı etkinliğinin ilerleyen saatlerinde
ise Nuriye ve Semih’in direnişlerini an-
latan skeçten ses yarışmasına, çocuklar
ve yetişkinler için ayrı ayrı yarışmalara,
davul zurna eşliğinde çekilen halaylara,
birçok hediyenin dağıtıldığı çekilişe kadar
dolu bir program sunuldu.  Emekçilikle-
rinden ötürü yılın kadınları seçilenlere
karanfil verildiği yılbaşı etkinliği gece
3.00’a kadar devam etti. 
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Stuttgat’ta “DEVRİMCİLİK
YAPMAK SUÇ DEĞİL, GÖREV-
DİR” Paneli

Panelde, Musa Aşoğlu Özgürlük ko-
mite üyesi; “Musa Aşoğlu 2 Aralık
gecesi ev baskınıyla göz altına alınmış,
akabinde tutuklanmıştır. Bir müddet akı-
beti hakkında kimseye bilgi verilmeyen
Aşoğlu’nun, birçok yerde yapılan sa-
hiplenme eylemlerinin ardından Alman
emperyalizmi Karlsruhe hapishanesinde
olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Bir
yıl sonra 16 Ocak’ta görülmesi beklenen
ilk duruşmada tüm halkımızı devrimcileri
sahiplenmeye Musa Aşoğlu mahkeme-
sine bekliyoruz.” dedi. Panele 15 kişi
katıldı.

Duisburg’da HFG Çalışması
Duisburg’da Uyuşturucu ve Kumara

Karşı açılacak olan Mücadele Merkezinin
çalışması yapıldı. 9 Ocak Salı Günü
Duisburg’un Rheinhausen bölgesinde
HFG çalışanları tarafından  kitle çalışması
yapıldı. Gün boyunca Türkiyelilerin ve
yabancıların yoğun  bulunduğu sokak-
larda bildiri dağıtıldı. Evlerin kapıları
çalındı, posta kutularına bildiri atıldı,
kahve konuşmaları yapıldı ve sokaktaki
insanlar bilgilendirildi. Ayrıca Avrupa’da
yaşadığımız sorunları ele alan, Sesimiz
dergisi de çalışma sırasında halka ulaş-
tırıldı.

Musa Aşoğlu Mahkeme Tarihi
Musa Aşoğlu Davası 25 Ocak
2018’de Başlayacak

02.12.2016 günü Hamburg’da tu-
tuklanan Musa Aşoğlu’nun davası
25.01.2018 günü görülecek.

Bizler Musa Aşoğlu Özgürlük Ko-
mitesi olarak herkesi bu davaya katılmaya
çağırıyoruz.

Çünkü;
Musa Aşoğlu nezdinde asıl olarak

devrimcilik yapmak suç sayılıyor.
Baş Eğmeyeceğiz!
Teslim Olmayacağız!
Faşizme ve Emperyalizme Karşı;

Biz Varız!
Tarih: 25.01.2018
Saat: 09.00
Yer: OLG Hamburg
Sievekingplatz 2,
20355 Hamburg

Emperyalizmin Bataklığına Karşı
Wuppertal Ve Dortmund’da Afişleme
Yapıldı

Kumara ve Uyuşturucuya Karşı Mü-
cadele Merkezi olarak 4 Ocak’ta Wup-
pertal’da 5 Ocak’ta da Dortmund’un
Hafen semtlerinde “Uyuşturucu ve Ku-
mara Karşı Mücadele Merkezimizi Ku-
ruyoruz” afişlemeleri yapıldı. Bir derneğe
gidilip afiş yapıldıktan sonra dernekten
insanlar “destekleriz, gelin burada da
konuşma yapın” dediler. 5 Ocak tarihinde
de Dortmund’un Hafen semtinin bir bö-
lümüne toplam 70 adet afiş asıldı.

� AVUSTURYA
Halk Meclisi 24 Aralık 2017’de

Ternitz’te Toplandı
30 kişinin katıldığı toplantı divana

bir kişinin seçilmesi ile başladı. Gündem
belirlendi.

Ele alınan ilk gündem Aralık ayı an-
maları idi. 24 Aralık 78 Maraş Katliamı,
19-22 Aralık  2000 Hapishaneler  katliamı
ve direnişi; 28 Aralık  2011 Roboski
katliamı için  düzenlenecek  etkinliğe
katılım  ve görevler   tartışıldı.

İkinci gündem 3 Mart 2018 tarihinde
yapması planlanan Grup Yorum ile da-
yanışma konseri idi.  Kimlerin nereye
bilet ve afiş getireceği belirlendi. Der-
neklerde yapılacak söyleşiler belirlendi. 

Üçüncü gündem bir süredir çalış-
malarını yürüten Halk Meclisinin yasal
bir kimliğe kavuşması için tüzük hazır-
lama ve yasal başvuru yapma kararı
alındı.

Son olarak  Wr. Neustadt Alevi  Der-
neği ile birlikte Halk Meclisi  olarak
düzenlenecek yılbaşı etkinliğinin duyu-
rusu yapıldı.

Halk Meclisi toplantısı,  bir sonraki

toplantı tarihini ocak ayının son haftası
olarak belirlenerek sona erdi.

İnnsbruck’ta Emperyalizm 
Konulu Panel Gerçekleştirildi

Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 6
Ocak Cumartesi günü Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Komitesi temsilcisi Markus
Heizmann’ın konuşmacı olarak katıldığı
panel saat 16.00’da başladı. Konuşmacı
tarafından Almanca verilen bilgiler Türk-
çe’ye çevrilip halka aktarıldı.

Markus Heizmann konuşmasında
Emperyalist dünyanın jandarması, halk-
ların katili NATO’nun tarihi hakkında
bilgi verdi.

Heizmann’ın ardından söz alan İnns-
bruck TAYAD Komitesi üyesi, Musa
Aşoğlu’nun bundan birkaç yıl önce ABD
emperyalizmi tarafından başına para
ödülü konulan bir devrimci olduğunu
ABD’nin adeta, bundan 200-300 yıl ön-
ceki ‘vahşi batı’ uygulamalarıyla bir in-
sanın başına ödül koyarak, katledilmesinin
önünü açtığını anlattı. 2 Aralık 2016 ta-
rihinde Alman emperyalizmi tarafından
terör estirilerek tutuklanan devrimci
Musa Aşoğlu’nun 16 Ocak’ta başlayacak
mahkemesine dayanışma çağrısı yaptı.
Faşizme karşı direnmenin suç değil,
görev ve onur olduğunu vurguladı. Panel
etkinliği soru cevaplarla, yapılan soh-
betlerle saat 18.00’a kadar devam etti.

Anadolu Federasyonu 
Tarafından Emperyalizm Konulu
Panel Yapıldı

07 Ocak Pazar günü Saat 15.00’dan
itibaren Avusturya Anadolu Federasyonu
tarafından başkent Viyana’da bulunan
dernek binasında 30 kişinin katıldığı
“EMPERYALİZM konulu bir panel ger-
çekleştirildi. “EMPERYALİST SAVAŞA
HAYIR” ve “SURİYE’DEN ELİNİZİ
ÇEKİN BİRLİĞİ” üyeleri olan, aynı
zamanda NATO ve operasyonları ko-
nusundaki uzman fikirleri ve engin bilgisi
ile tanınan MARKUS HEİZMANN ve
EVA HEIZMANN’nın sunumlarını yap-
tıkları panel bilgilendirme ve içerik acı-
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sından son derece verimli geçti. 
Ayrıca Panelin son bölümünde geç-

tiğimiz yıl Faşist Alman Hükümeti tara-
fından gerçekleştirilen operasyon sonucu
tutsak edilen Devrimci Musa Aşoğlu’na
yönelik Alman ve Amerikan Hükümetleri
tarafından ortaklaşa yürütülen tecrit ve
yıldırma politikalarına değinildi. 16
Ocak’ta başlayacak olan yargılama sü-
recine ve yine ayın 13’ünde gerçekleşti-
rilecek büyük eylemle başlanılacak olan
“MUSA AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK”
kampanyalarına katılım ve destek çağ-
rısının yanısıra bulunulan her bölgede
komployu boşa çıkaracak bireysel ve
örgütlü çalışmaların yapılması çağrısı
yapıldı. Panelistlere yöneltilen soruların
cevaplanmasıyla birlikte etkinlik sona
erdirildi.

� İNGİLTERE
Londra’da Nuriye Ve Semih İçin

Elçilik Önünde Protesto
Nuriye ve Semih’in zaferi kucakla-

yacaklarına olan inancımızla, “İşimizi
Geri istiyoruz” diye onların sesi olup
haykırdık yine zulmün kulaklarına.

Kızıl bayraklar, pankartımız, Türkçe
ve İngilizce sloganlarla Faşizm bir kez
daha teşhir edildi. Nuriye ve Semih’i
bir kez daha sahiplendiğimizi ilan ettik.

Bir saat süren protesto boyunca İn-
gilizce lifletler dağıtıldı.

Nuriye ve Semih’i sahiplenmeye de-
vam edeceğiz.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Londra’da Musa Aşoğlu için 
Alman Elçiliği Önünde Protesto 
Eylemi

Devrimci tutsak Musa Aşoğlu’nu
desteklemek için Alman elçiliği önün-
deydik. 4 Aralık Cuma günü yapılan
protesto sırasında Türkçe ve İngilizce
”Musa Aşoğlu Onurumuzdur, Kahrolsun
Faşizm/Emperyalizm Yaşasın Mücade-
lemiz, Devrimci Tutsaklara Özgürlük,
Adalet İstiyoruz, Adalet Yoksa Huzur
da Yok, Musa Aşoğlu’na Özgürlük” slo-
ganları atıldı.

Ayrıca, elçilik çalışanlarının itirazlarına

ve engelleme çabalarına rağmen Alman
elçiliğine “Musa Aşoğlu’na Özgürlük”
yazılı lifletler yapıştırıldı.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilci-
liği

Londra’da Pazar Kahvaltısı Ve
Halk Toplantıları Devam Ediyor

Her pazar olduğu gibi kahvaltıdan
sonra hızla gündem konuları açıklandı.
17 Aralık’ta yapılan coşkulu Grup Yorum
konserinin değerlendirmesi yapılamamıştı.
Kısaca konser ve yeni yıl  alternatif kut-
lamamız değerlendirmesi yapıldı. Ek-
siklikler bir bir sayıldı. Genel olarak her
iki etkinliğin de coşkulu olduğu ve sis-
temin yasaklamalarla, Grup Yorum’u
tecrit etme politikasının yerle bir edildiği,
yeni yıl kutlamasında da umut dolu eğ-
lenceli ve değerlerimize uygun, şehitle-
rimizi de, tutsaklarımızı da, mücadelemizi
de unutmadan eğlenildiği vurgusu ya-
pıldı.

Avrupa’da ve ülkedeki Özgür Tut-
saklarımız özelinde Musa Aşoğlu kam-
panyası konuşuldu. 

Almanya’da tahliye olan Gülaferit
Ünsal için ikram edilen lokumla ağzımızı
tatlandırdıktan sonra “Özgür Tutsaklardan
Mektup” başlıklı yoldaşımız Bergün Va-
ran’ın yazdığı mektup okundu.

Kampanya çerçevesinde 6 Ocak’ta,
Hamburg’da yapılan Kongre, 12 Ocak’ta
başlayacak olan uzun yürüyüş ve 16
Ocak’ta başlayacak olan mahkemeler
konuşuldu ve gitme kararı alındı.

Nuriye ve Semih’in direnişlerinin de
konuşulduğu halk toplantısında hemen
ilk adım olarak herkesin yanına pulla-
maları alarak yapıştırmaya başlayacağı,

– Her perşembe 11’de Nuriye ve Se-
mih için Türkiye elçiliği,

– Her perşembe 12’de Musa Aşoğlu
için Alman elçiliğine,

– 16 Ocak’ta mahkemeye gidileceği
kararı alındı.

24 kişinin katıldığı toplantıda, bir
abimizin yazdığı şiir okundu ve tutsaklara
toplu mektup yazılarak toplantı sona
erdi.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

� İSVİÇRE
Zürih’te Topluca Yılbaşı Eğlencesi

Düzenlendi
Saat 17.00’da başlayan etkinliğimizin

hazırlığı saat 13.00’da başladı, Salonda
masalar, sandalyeler dizildi, duvarlara
balonlar ve dövizler asıldı. Saat 17.00’a
doğru misafirlerimiz/ dostlarımız gelmeye
başlamışlardı. Hazırlanan yemekler hep
beraber sohbetler eşliğinde afiyetle yenildi.
Ardından  halaylar ve oyunlarla devam
edildi. 2017 yılında yapılan etkinlikleri
gösteren bir sinevizyon gösterildi, son-
rasında Yeni yıl mesajı okundu. Yeni
yıla 10 dakika kala dışarıda havai fişekler
atıldı. Programımız yine oyunlar, halaylar
ve sohbetler eşliğinde saat ikiye kadar
devam etti. Kavga Dolu Bir Yıl Olması
Umuduyla Tüm Halklarımızın Yeni Yılını
İsviçre Halk Cephesi Olarak Kutluyo-
ruz.

İsviçre’den Grup Yorum Üyesi
Dilan Ekin İçin Faks

Grup Yorum üyesi Dilan Ekin götü-
rüldüğü Silivri Devlet hastanesinde be-
lindeki platinin çıkmasına rağmen tedavi
edilmemiş, şükretmesi iletilmiş. Grup
Yorum sevenleri olarak Grup Yorum’a
ve üyelerine yönelik bütün saldırıları
kınıyoruz. 

Grup Yorum sevenleri olarak, gön-
derdiğimiz 7 faksla Silivri Devlet Hastane
yönetimini ve tedaviyi yapmayan doktoru
görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

� YUNANİSTAN
Selanik Türkiye Konsolosluğu

Önünde Eylem
Tarih: Ocak 05, 2018
Kategori: DİRENİŞLER, HABER-

LER, HALK CEPHESİ, MANŞET
5 Ocak Cuma günü her hafta olduğu

gibi bu hafta da Selanik’te bulunan Tür-
kiye konsolosluğu önünde Nuriye ve
Semih’in sesinin duyurmak için toplandık.
Eylem saat 13.30’da başladı.

Konsolosluk önünden geçenlere Nu-
riye ve Semih’in direnişi hakkında bilgi
verildi. Eylem boyunca bildiri dağıtımı
yapıldı.

14 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 49

Dergimizin 49. sayısının yayınlandığı 14 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 312. günündeler

*Yüksel Direnişi 432. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 237. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 321. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 197. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 154. gününde

555LEYLALAR VE BİLGEHANLAR GİBİ YAŞAMAK VE SAVAŞMAKTIR



23 Ocak - 29 Ocak

Mustafa Suphi ve Yoldaşları:
- Mustafa Suphi
- Ethem Nejat
- Aşçıoğlu Bahaeddin
- Kazım Hulusi
- Kıralioğlu Maksut
- Hilmioğlu (İsmail) Hakkı
- Ahmetoğlu Hayrettin
- Hakkı bin Ahmet Ali
- Emin Şefik

- Süleyman Tevfik
- Manisalı Kazım bin Ali
- Maria (M. Suphi’nin eşi)
- Hatipoğlu Mehmet
- Hacı Mustafaoğlu Mehmet
- Cemil Nazmi bin İbrahim
Ülkemizdeki sosyalizm mücadelesinin ilk önderlerinden

Mustafa Suphi ve yoldaşları, 28 Ocak 1921’de Ankara hükümetinin

düzenlediği bir komplo sunucu katledildiler. Suphi’nin mücadelesi
1908’de Osmanlı baskısına karşı başladı. 1912'de Sinop'a sürgün
edildi. Sinop'tan Rusya'ya geçen Suphi, Sovyet Devrimi’ne katıldı.
Artık bir komünisttir. 1918'de Osmanlı Tutsakları Sosyalist
Örgütleri Kurultayı'nı topladı. Doğu Halkları Komünist Örgütleri
Merkez Bürosu'nda, Komintern’de görevler aldı. 1920’de Ankara,
İstanbul ve Bakü’de ayrı gruplar halinde bulunan komünistleri
birleştirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunu ilan etti.
Suphi ve 14 yoldaşı, 1921'de Anadolu'ya gitme kararı aldılar.
Mustafa Kemal de TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu
göndermişti. Ama TKP’ye davet mektubu yazan M. Kemal,
adamlarına Suphiler’in Ankara’ya gelişinin önlenmesi talimatını
da yollamıştı. Suphi ve yoldaşları 28 Ocak 1921’de Trabzon’da
elleri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onların arkasından
hareket eden Kemalist iktidarın görevlendirdiği bir ajan-katil olan
Yahya Kaptan ve adamları tarafından deniz ortasında süngülenerek
katledildiler. 

Mustafa Suphi

Amilcar Cabral:
Gine-Bissau bağımsızlık mücadelesinin önderi

Cabral, Portekiz’in Lizbon şehrinde öğrenciyken
Afrika’nın ulusal bağımsızlığı için mücadeleye
katıldı. 1950’lerin ortasında Gine'nin Ulusal Kur-
tuluşu İçin Hareket’i (MING) kurdu. Fakat
MING’nin yasallıkla sınırlı mücadelesiyle sonuç
alınamaması, yeni bir örgütlenme ve mücadele
biçimini gündeme getirdi. 1956’da illegal olarak

Gine ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC)
kuruluşuna önderlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı. Gerilla
kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, nihai
zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak 1973’te PİDE
(Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından katledildi. Gine
halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.  

Amilcar Cabral

Özer Elmas:
İTÜ öğrencisiydi. Cephelilerin saflarında

anti-faşist mücadeleye katıldı. 27 Ocak
1976’da faşistler tarafından okul girişinde
pusuya düşürülerek katledildi. 

Özer Elmas

Turgay Koç:
28 Nisan 1966 Malatya doğumludur.

1980’lerin ikinci yarısında Elazığ Fırat
Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye ka-
tıldı. Önce Dev-Genç’li, sonra Devrimci
Memur Hareketi’nin emekçilerinden oldu.
Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Yakalandığı
hastalığın tedavisi için bulunduğu Fransa’da

27 Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı. 

Turgay Koç

Kerim Yaman:
24 Ocak 1975, Devrimci öğrenciler, o

gün Cerrahpaşa’da sağlık işçilerine ve ar-
dından Vatan Mühendislik Yüksek Oku-
lu'nda gerçekleştirilen faşist saldırılara karşı
Fatih’e doğru yürürken faşistler bir kez
daha saldırarak Kerim Yaman’ı katlettiler.
Kerim Yaman İYÖKD üyesi Cephelilerin

önderliğinde, bir direnişe dönüştürülen 50 bin kişinin
katıldığı bir törenle Akhisar’a uğurlandı. 

Kerim Yaman

Besat Ayyıldız
Mehmet Topaloğlu
Bülent Dil:

28 Ocak 1998
Adana’da kaldıkları
eve düzenlenen ope-
rasyonda ölüm man-
gaları tarafından kat-

ledildiler. 
Besat, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise yıllarında

Devrimci Sol’la tanıştı. 1988-89’da Ankara Dil Tarih’te DEV-
GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. Daha sonra İç Anadolu Bölgesi’nde
çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. 1997’den
itibaren kırsal alana geçti, son olarak Akdeniz Bölgesi Kır Silahlı
Propaganda Birliği savaşçısıydı. 1976 Kayseri Pınarbaşı doğumlu
Bülent, yurtdışında İngiltere’de mücadeleye katıldı, 1997’de gerilla
olarak Akdeniz dağlarına çıktı. 1972 Adana doğumlu Mehmet, adli
tutuklu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak çıktı. Kurtuluş
Gazetesi’nin Adana bürosunda çalışıyordu. 

Besat Ayyıldız Mehmet Topaloğlu Bülent Dil

"... En büyük hedeflerimize ulaşmanın, en büyük zaferlerimizi
kazanmanın yolunun en küçük, en basit, en sıradan denilen
işleri yapmakla, oturtmakla başladığını ve aslında tamamlandığını
öğrendik.” Besat Ayyıldız  



Çok az insan çevresinde derin izler bırakmıştır. Onlardan
biriydi TURGAY.

Kişiliğiyle, yaşama bakış açısıyla, mücadeleci yönü,
coşkusu, insancıllığıyla tanıyanları derinden etkilemişti
kısa süren yaşamında.

Darende'nin Ayvalı Kasabası'nda tanımıştım Turgay'ı;
EĞİT-SEN'in kurulduğu, örgütlenmeye başladığı yıl 1991'de,
dağı, taşı örgütlemeye çalışıyorduk birlikte. Darende, Ku-
luncak, Hekimhan... O yıldı rahatsızlığının nüksettiği
dönem. Ama onun önceliği kendisi değil, yaşamdı, halkıydı.
O yaşamı örgütlemeyi her şeyin önüne koymuştu.

Turgay, devrimci ve mücadeleci yönüyle hep en önde
oldu. 2 yıllık bir aradan sonra Malatya'da yine birlikte;
özelde çalışma yaşamını, genelde toplumsal yaşamı örgüt-
lüyorduk birlikte ve tüm dostlarla.

Onu sinsice yakalayan hastalığı ilerlemişti. Artık zor-
lanıyordu, bedeni arzuladığı tempoya uymakta güçlük çe-
kiyordu. Yaşamın sonu yokmuşçasına çabalıyor, mücadelenin
her yerinde olmaya çalışıyordu. Dedim ya; Turgay'ı
belirleyen en önemli özelliğiydi bu yönü. Her eylemin en
önünde olmayı görev sayardı kendine. Direnişçi ruhu, mü-

cadeleci yapısı her alana damgasını vurmuştu. Kongrelerde,
kürsüde, eylemlerde, alanlarda tutarlı ve doğru tavırları
EĞİTİM-SEN'i geliştiriyor, güçlendiriyordu. Turgay, bir-
leştirici ve toparlayıcı yönüyle, sendikal politikalarıyla
çevresinde sevilen ve sayılan bir insandı. O'nu sevenler
ilerleyen hastalığının kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyor
ve bir an önce tedavi olmasını istiyordu. Birkaç kez de
korkutmuştu bizi.

Yurdışına tedaviye gittiğinde umut dolmuştum. Hep
iyileşecek ve kaldığı yerden devam edecek diye heyecanla
bekliyordum. Bazen bu böyle gerçekleşmeyecek diye dü-
şündüğümde kızardım kendime. Bilirdim Onun yaşama
daha çok şey katacağını.

Ama yaşam bazen öyle ağırlaşıyor ki, işte o anda...
Sendikadan içeri girdiğimde, panoda... inanamadım. İsyan
etmek istedim, bu sonuca ama edemedim. Çünkü Turgay
yoktu. İsyanın sembolleştiği insanı yitirmiştim, yitirmiş-
tik.

Turgay'ı biraz buruk uğurladık sonsuzluğa. Kaldığı
yerden devam edeceğiz. Ortak ideallerimiz vardı hepimizin.
Bu idealler uğruna o, yaşamını adadı.

Kendi adıma devam edecek TURGAY yoldaş, hoşçakal,
sen rahat uyu...

Ali Ekber BAYTEMUR (Eğitim-Sen Malatya Şubesi
Eski Başkanı)

Bir mücadele arkadaşı Turgay Koç’u anlatıyor:  

GERÇEK DOSTUN ARDINDAN

Anıları Mirasımız

“Soyun” Dedi Düşman İnançlarından
İp de Geçirsen Boyunlarımıza,
Ya da Bir Kurşun Alınlarımıza
Asla Soyunmayız İnancımızdan”
Suçlu Değil Devrimciyiz, Asla Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz!

TAYAD’lı Aileler Adalet Bakanlığı’na her yerde faks
çekme eylemleri yapıyor. Tutsakların taleplerini haykırmaya
devam ediyor.

Adalet Bak. Fax No:
0 312 418 1077
Adalet Bakanlığı’ na gönderilen faks metni:
T. C. ADALET BAKANLIĞI’NA
ANKARA
24 Aralık 2017 günü yayımlanan 696 sayılı KHK ile

hapishanelerdeki tutuklulara Tek Tip Elbise giyme zorun-
luluğu getirilmiştir.

Evlatlarımız bu elbiseyi giymeyeceklerini beyan et-
mişlerdir. 34 yıl önce denenen Tek Tip Elbise uygulaması
ve o süreçte yaşananlar hala belleklerimizdedir.

Bu uygulama anti-demokratiktir. İnsan haklarına aykırıdır.

Yetkililerce örnek alınan Amerika’nın
Guantanamo Hapishanesi bizlerin ve
tüm insanlığın lanetlediği bir işken-
cehanedir. Tutuklulara yaşatılan bir
insanlık suçudur.

Ülkemiz hapishanelerinde Tek Tip
Elbise uygulaması zorunluluğu ne-
deniyle yaşanacak sorunlar bizleri
çok endişelendirmektedir.

Bu zulüm yasasının iptal edilmesini
talep ediyoruz.

TAYAD’lı Aileler

TTE’ ye Karşı Açlık Grevi
Silivri Hapishanesi’nde bulunan tüm Özgür Tutsaklar,

Tek Tip Elbise ile ilgili yaptıkları bir haftalık açlık grevlerinin
altıncı gününde olduklarını belirttiler. 9 Ocak’ta yapılan
telefon görüşünde alınan habere göre, yapılan saldırıda
meydana gelen tahribatlar dışında sağlık durumlarının iyi
olduğu ve zafere olan inançlar doğrultusunda çok moralli
olduklarını söylediler.

TAYAD'lı Aileler Şehitlerini Unutmaz, Unutturmaz!
İstanbul TAYAD'lı Aileler 9 Ocak'ta, Ölüm Orucu şehidi İlginç  ve

kendi evinde katledilen İnanç Özkeskin'in ailesi ziyaret edildi. Yapılan
ziyarette Güneş Ana ile oğullarının hayatları ve devrimci kişiliklerine
ilişkin sohbet edildi.

BAŞ SAĞLIĞI
Şehidimiz Salih Kul’un abisi Kazım

Kul vefat etmiştir. Cenazesi Önye’nin Sa-
rıhalil Köyü’nde toprağa verildi.



Yürüyüş

14 Ocak
2018

Sayı: 49

BU HEDEFE, BU KOŞULLARDA VARMANIN YOLU558

Direniş günlüğünden bir derledik-
lerimizi yayınlıyoruz:

3 Ocak:
Nuriye ve Semih, açlık grevinin

301, Esra Özakça 226, Mehmet Güvel
188 ve Feridun Osmanağaoğlu 146.
gününde, direniş sürüyor.

Direniş evimizin temizliğini yaptık,
çayımızı demledik. Feridun Abi kalktı,
sağlık kontrollerini yaptık, herhangi
bir sorun yok. Gece Feridun Abi uyu-
yamadığı için çayını içip tekrar yattı.
Sloganlarımızı mahalleden arkadaşlarla
birlikte attık… Sarıgazi’den arkadaşlar
ziyaretimize geldi. Sloganlarımızı bugün
toplu olarak attık, 15 kişiydik. Vefa
Evi’nden Yıldız abla ve TAYAD’lı
Naime Ana ziyaretimize geldi.

4 Ocak: Kalkıp direniş evimizin
temizliğini yaptık. Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nden bir arkadaşımız ve Pala Dayı
ziyaretimize geldi. Sloganlarımızı Vefa
Evi ve mahalleden arkadaşlarla birlikte
attık. Feridun Abi yürüyüşe çıktı. Slo-
ganlarımızı Dev-Genç’liler ve Vefa
Evi sakinleriyle birlikte attık. Ellerinde
çiçekleri ile Dev-Genç’liler ziyaretimize
geldi.

5 Ocak: Bugün sloganlarımızı Dev-
Genç’liler ve Vefa Evi ile birlikte attık.
TAYAD’dan bir arkadaşımız ziyareti-
mize geldi, Feridun Abi yürüyüşe çıktı.
Sarıgazi’den bir abimiz misafirimiz
oldu. Sloganlarımızı Dev-Genç’liler
ve Vefa Evi ile birlikte attık. Dev-
Genç’liler ve HMM’den ziyaretçileri-
mizle sohbet ettik.

6 Ocak: Nuriye ve Semih, açlık
grevinin 304, Esra Özakça 229, Mehmet
Güvel 191 ve Feridun Osmanağaoğlu
149. gününde. Direnişimiz büyüyerek
sürüyor.

Direniş evimizin temizliğini yaptık.
Şehir dışından misafirlerimiz var. Slo-
ganlarımızı hep birlikte attık, Pala
Dayı, Nadire Ana ve Vefa Evi’nden
Yıldız abla ziyaretimize geldi. Slo-
ganlarımızı hep birlikte attık. Şehir dı-
şından, mahalleden, Vefa Evi’nden TA-
YAD’lı Aileler’den, Dev-Gençliler’den
ziyaretçilerimiz gün boyunca hiç yalnız
bırakmadılar.

7 Ocak: Feridun Abi’nin bugün
açlık grevinin 150. gün kınasını yapa-
cağız, hazırlıklarımız sürüyor. Nadire
Ana ziyaretimize geldi, Çayan Mahal-
lesi’ne TAYAD’lı Ailelerin toplantısına
gitti. Pala Dayı ve Hasan Abi ziyareti-
mize geldiler. Sloganlarımızı kalabalık
olarak hep birlikte attık. İstanbul’un
birçok yerinden ziyaretçilerimiz gel-
meye devam ediyor.

Bugün kına töreni için direnişçimiz
ile birlikte Cemevi’ne geçtik. Saat
15.30’da kına törenimiz başladı. Devrim
şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu
ile başladı, sonrasında kına törenine ge-
çildi. Direnişçimizin kınasını 2000-2007
Büyük Direnişimizin gazilerinden Ma-
dımak Abla yaktı, yine büyük direnişi-
mizin gazilerinden Yıldız abla bir demet
karanfil sundu direnişçimize. Sonrasında
bağlama eşliğinde türkülerimizi marşla-
rımızı söyledik. Kanser şüphesi olan
tutsak Nazife Onay için bir video çektik
hep beraber. Saat 17.00 sloganını hep
birlikte atmamızla etkinlik sona erdi, et-
kinliğimize 30 kişi katıldı. Akşam da zi-
yaretçilerimiz gelmeye devam etti ve
bir direniş günümüz de böyle geçti.

Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz 

8 Ocak: Vefa Evi’nden Yıldız Abla
ziyaretimize geldi. Hep birlikte yürüyüş
dergisinin 48. sayısından başyazıyı
okuduk. Feridun Abi yürüyüşe çıktı.
Sloganlarımızı hep birlikte attık. Ha-
tay’dan Hayat Ana aradı, Feridun Abi
dinlendiği için daha sonra görüştüler.
Bir de İsveç’ten arayıp desteklerini
sundular. Dev-Genç’liler ve Yürüyüş
dergisinden arkadaşlar ziyaretimize

geldiler. Almanya’dan bir kişi telefonla
arayıp Feridun Abi ile konuştu.

9 Ocak: TAYAD ve Yürüyüş der-
gisinden arkadaşlar ziyaretimize geldi.
Sloganlarımızı hep birlikte attık. Ku-
ruçeşme’den arkadaşlar ziyaretimize
geldiler. Ümraniye mahallesinden öğ-
renci bir arkadaşımız ziyaretimize geldi.
Sloganlarımızı hep birlikte attık. TA-
YAD’lı Nadire ve Naime ana bugün
de yalnız bırakmadılar.

Feridun Osmanağaoğlu’nun
150. Gün Kınası

Nuriye ve Semih’in taleplerinin ka-
bul edilmesi için süresiz açlık grevinde
olan Feridun Osmanağaoğlu’nun di-
renişinin 150. günü dolayısıyla kına
yakıldı.

Kına töreni 7 Ocak günü, Küçükar-
mutlu Cemevi’nde yapıldı. Program,
saat 15.00’da devrim şehitleri için 1 da-
kikalık saygı duruşu ile başladı. TAYAD’lı
Aileler’den bir kişi direnişe dair konuşma
yaptı; “Günümüz dünyasında bir em-
peryalizme teslim olanlar var bir de di-
renişleriyle tarih yazan, bizim iki koca
çınarımız var.” dedi. Hapishanelerde tek
tip elbise dayatmasını ve tutsakların
direniş kararlılığını anlatarak konuşmasını
bitirdi. Sonrasında Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nden bir arkadaşımız şiir okudu.
Sinevizyon gösterimi sonrasında dire-
nişçimiz bir konuşma yaptı ve bir şiir
okudu.  Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden bir
kişi şiir okudu. Sinevizyon gösterimi
sonrasında direnişçi Feridun Osmana-
ğaoğlu konuşma yaptı ve şiir okudu. Ar-
dından kına törenine geçildi. Direnişçinin
kınasını 2000-2007 Büyük Direniş ga-
zilerinden Madımak yaktı. Yine Büyük
Direniş gazilerinden olan Yıldız bir demet
karanfil sundu. Sonrasında bağlama eş-
liğinde türküler ve marşlar söylendi. Nu-
riye ve Semih direnişinin tutsaklarından
kanser şüphesi olan ve tedavisi engellenen
Nazife Onay için hep birlikte bir video
çekildi. Kına töreni saat 17.00’da sloganlar
atılarak sonlandırıldı.

Direniş Dalga Dalga Büyüyor
Armutlu Direniş Evi’nde Direniş Devam Ediyor



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bir insan tek başına çok şey yapabilir,
ne zaman?

Çok istediği zaman. 
Bir şeyi deli gibi isteyen insandan daha güçlü bir şey yoktur 

Mesele bu isteğin ortaya çıkması, çıkartılması 
Bunun yolu yapacağımız işe inanmaktan geçiyor... 

İdeolojik olarak net olmak, 
Ben bunu yapabilirim diyebilmektir 

Karşımıza çıkan engelleri aşabilirim diyebilmektir. 
Düşmanın zoru karşında 

tek yol direneceksin, 
direnirken kinini büyüteceksin 

Beynimizi dinamik tutmanın yolu 
sürekli soru sormaktır

Düşman ne yapmak istiyor?
Biz ne yapacağız?

Sürekli soru soran bir beyin paslanmaz. 
Dur kalklı bir beyin iyi bir beyin değildir 

Birisi bir şey söyledikten sonra düşünen beyin de iyi bir beyin değil... 
-/-

İnsanın kendini tanıması, 
kendini sürekli geliştirmesi, 

geliştiğini hissetmesi, 
dün yaptıklarını 

bugün daha rahat yapabilmesi, 
her gün daha fazla şey yapması, 

insanın kendine inanması ile mümkün... 
eğer düşüncelerimizi sistemleştirebilirsek 

düşüncelerimizin birbiri ile arasındaki bağı kurabilirsek; 
her şeyden öğrenebiliriz ve 

her türlü zorluğu yenebiliriz... 
Ancak böyle düşmandan bir adım önde oluruz. 

Buna inanmak 
ve böyle yapmak, güçlü bir kişilik, 

devrimci bir kişiliktir. 
Ne zaman düşmandan üstünsün 

o birşey düşünüyor hızla ne düşündüğünü anlıyorsun, 
ne yapacağını biliyorsun
ve daha hızlı bir şekilde 

kendi düşündüklerini hayata geçiriyorsun 
Bu cüret oluyor. 
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