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“BİZLER HALKIN MÜHENDİS MİMARLARIYIZ;
Derdimiz açlıkla, yoksullukla boğuşan halkımıza bu
sorunu çözmek için yol ve yöntem üretmek.
Mantar üretmek ve bunu halkımıza öğretmek istedik.
Bunun için bu evi düzenledik.
Bu ev AKP’nin burjuva medyası aracılığıyla terör
örgütünün sosyal alan çalışması olarak gösterildi ve
AKP’nin polisleri tarafından yıkıldı.
Mantar üretmek mi suç, insanların açlığına çözüm
aramak mı suç?
Yoksa insanları açlığa mahkum etmek mi?

BUNA SİZ KARAR VERİN!”
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ÖZGÜR TUTSAKLAR TARAFINDAN 1980’LERDE PAÇAVRAYA ÇEVRİLEN
TEK TİP ELBİSE BİR KEZ DAHA FAŞİZMİN YENİLGİSİ OLACAKTIR
YAPRAK KIMILDAMAZ, TUTSAKLARIN SESİNİ KİMSELER DUYMAZKEN
TAKSİM’E ÇIKAN TAYAD’LILAR KARANLIĞIN ORTASINDA
YANAN BİR MUM OLDULAR... 
YOL BULDULAR, YOLU AYDINLATTILAR...
24 YIL SONRA AYNI SALDIRI, AYNI CÜRETLE KARŞILANIYORSA,
GELENEK BÜYÜDÜĞÜNDENDİR... O GÜN DİRENİLDİĞİNDENDİR
AYDINLANAN YOLDAN HEP YÜRÜYENLER OLDUĞUNDANDIR.
TUTSAKLAR ONLARA, ONLAR TUTSAKLARINA BARİKATTIR, GÜÇTÜR,
UMUTTUR... BİRBİRİ İÇİN BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALANLAR OLDUKÇA
FAŞİZMİN KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Marksist-Leninistler çürüyenin

karşısında yeniyi, doğanı, geleceği
temsil ediyorlar. “Komünizm çöktü”

nakaratları ne kadar çok
tekrarlanırsa tekrarlansın,

sosyalizmin cenaze törenini yapmak
için ne kadar çok istek duyarlarsa

duysunlar, Türkiye halklarının
kurtuluşu sosyalizmdedir.

Yoldaşlık bağlarıyla birbirine
kenetlenmiş çelik gibi bir yapı,
kazanma inancı, kararlılık ve
kendine güven gelişmemizin

kaynağıdır. En güçlü silahımız
örgütümüz, ideolojimiz ve

cüretimizdir. 



ii ç i n d e k i l e r
destekçisi!

22 Faşist AKP’nin tutuklama
terörüne karşı kampanya
sürüyor

23 Halk Meclisleri: Halk
Meclisleri uyuşturucu ile
mücadelede asıl güçtür

25 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Faşizmin
gecesini kabusa çeviren
halkın milisleridir

26 Yeni İnsan: Yeni bir dünya
kuracak

27 İki Sınıf - İki İdeoloji:
Çocuklarımıza yaraşır tek
düzen sosyalizmdir

29 Halkın Sanatçıları: Sanatı
yozlaştırmayalım

30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

31 Halk düşmanlığının alçaklığı
AKP polisinin ahlakını ifade
eder

33 Anadolu’dan haber yorum

34 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Alman
emperyalizmi, devrimcileri
suçlamak ve yargılamak için
kendi yasalarını çiğniyor 

9 Solun Köşe Taşları:
TKP/ML’nin Cephe’ye
özeleştirisi ciddiyetsiz,
biçimsel, muğlak,
bürokratiktir! Hala
devrimcilere saldıranlara tek
bir kelime söyleyebilecek
cüretten yoksundur...
TKP/ML, ABD
işbirlikçiliğiyle ittifaktan çıkıp,
devrime yönelecekse daha
köklü bir özeleştiri yapmalıdır!

15 Bizden... Bizden... Bizden...

20 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
AKP’nin işgal politikalarına
karşı çıkıyorsanız ya
teröristsiniz ya terör

4 Halkın sanatçıları, halkın
avukatları, halkın mimar
mühendisleri... şahsında
bitirmek, tasfiye etmek
istedikleri halkın çıkarlarını
savunan ideolojimizdir!
Faşizm halkı yenemez! Faşizm
ideolojimizi yenemez! Biz
kazanacağız!

FAŞİZM HALKI YENEMEZ
BİZ KAZANACAĞIZ! 

38 Kelimelerimiz: Düşmanı tanımak

39 Devrimci İşçi Hareketi: Lokavt bir
hak değil, sömürü düzeninin
devamıdır

40 Kamu Emekçileri Cephesi: Zaferi
yoldaşlarımızın gücüyle kazandık

42 Mahalleler: Duvarlar ve
yazılamalar

44 İngiltere yalnızlık bakanlığı kurdu.
Yalnızlığı yaratanlar, yalnızlığı
çözemezler. Çözüm devrimcilerdir

46 Tarih şahittir tek tip elbiseyi
direnişlerimizle parçaladık! Kefen
giydik, tek tip elbise giymedik!

48 Kamu Emekçileri Cephesi Ayşenur
Şimşek Kurultayı’nı yaptı

49 Açlığı açlarla yok etmeye, halk için
mantar üretmeye ve paylaşmaya
devam edeceğiz!

50 “Devlet, uyuşturucuyu
yaygınlaştırır, biz uyuşturucuya
karşı savaşırız. Devlet bağımlı
yapar, biz bağımlılıktan kurtarırız”

51 Katledilen halk çocuklarının
hesabını sormak için Halk
Meclislerinde örgütlen!

52 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 Haberler

Suçlu Değil Devrimciyiz,

Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
TAYAD’lı Aileler olarak, her hafta cumartesi günü İs-

tanbul-Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde saat 16.00’da
basın açıklaması yapıyoruz. Tüm halkımızı Tek Tip Elbise
saldırısına karşı basın açıklamamıza bekliyoruz!

TUTSAKLARA GİYDİRİLMEK İSTENEN TEK TİP ELBİSE
TÜRKİYE HALKLARINA GİYDİRİLMEK İSTENEN KEFENDİR! 

DUYURU

Kızıl Maskeliler’den Yeni Klip:
DÜZEN SANATI

Devrimci Sanat; Üretendir, Halka Yol Gös-
terendir...

Kızıl Maskeliler'in Yeni Klipi "Düzen Sanatı"nı
Aşağıdaki Link Adresinden izleyebilir ya da
dinleyebilirsiniz.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=f0wogdhj

Y7U



İki emekçinin direnişi neyi gösterdi?
Faşizmi yenilgiye uğratmak hiç de zor
değilmiş. Daha kitlesel daha kararlı
direndiğimizde, birleştiğimizde kaza-
nırız anlayışını gösterdi. Faşizmin halk
düşmanı yüzünü gösterdi. Onurlu ol-
mayı, başı dik olmayı, faşizme boyun
eğmemeyi gösterdi. Böyle olduğu için
her türlü baskıya, engellemeye, ola-
naksızlığa rağmen bir müzik grubu
milyonları alanlara topladı. Yeni bir
mimar-mühendis tipidir karşımızdaki.
Yeni bir avukat, yeni bir sanatçı tipidir...
Halk için üretir, halk için yapar. Ör-
gütlüdür ve kitleleri de örgütler. Dü-
zenin saldırılarına karşı bulunduğu
alanda alternatif politikalar üretir. Bu
politikalarımızda iktidar bilinci vardır.
Bu politikalarımızda ihtilalcilik vardır.
Bu politikalarımızda düzene karşı sınıf
kinimiz vardır. Böyle olduğu içindir
ki emperyalistlerin raporlarında "teh-
likeli" diye geçerler. Evet "koca em-
peryalizm" bir müzik grubunu, bir
hukuk örgütlenmesini, bir mimar-mü-
hendis örgütlenmesini düzeni için teh-
likeli olarak görüyor. Bu alanları dev-
rimin geniş kitleler içindeki meşru kol-
ları olarak görüyor.

Korkuları büyüdükçe saldırıları da
büyüdü. Fiziki saldırılarını arttırırken,
ideolojik saldırıyı yükseltirken, her yö-
nüyle bizi kuşatırken kaçacak bir yer
bırakmayı ihmal etmiyor. Bu kaçacak
delik düzen solculuğudur, akıllı solcu-
luktur. Parlamentoyu çözüm gören,
seçim solculuğudur. Direnmeyen, hak
aramayan, halkına sahip çıkmayan
solculuktur. Bedel ödemekten kaçan,
idealleri uğruna kendini feda etmeyi
unutmuş bir solculuktur. Ne yapsalar
da başaramayacaklar. Parti-Cephe çiz-
gisi bu topraklarda kök salmıştır.

Bu süreç asıl olarak devrimci dü-
şüncenin, M-L ideolojinin  tasfiyesi
sürecidir. Halkların özgür, bağımsız,
sömürüsüz ve adalet içinde yaşayacağı
iktidarlarını silah yoluyla alma savaşı-
nın, düşüncesinin tasfiyesidir. Sorun
esas olarak budur.

OHAL, bunun için yapılmıştır. Yani
Fethullahçılar için değil devrimciler
için yapılmıştır.

Bunu biz değil AKP faşizmi söyle-
miştir. Kendi ağızlarından itiraf etmiş-
lerdir. Sözde OHAL'den rahatsız ol-
duğunu söyleyen tekelci patronlara
OHAL "grevler olmasın diye var" iti-
rafını bizzat Tayyip Erdoğan yapmış-
tır.

OHAL'de Fethullahçılar’dan çok
devrimci, ilerici öğretmenler tasfiye
edilmiştir.

AKP faşizminin yöneticileri bize
yönelik "hayatlarının en acı dönemini
yaşayacaklar" tehdidini savururken he-
defledikleri biziz. 130'u aşkın insanı-
mızın tutuklanmasının altında bu tas-
fiyeyi gerçek kılma umudu vardır. Sa-
natçı albümünü imzalarken; 

Avukat savunmasını hazırlarken; 

Mühendis halk için projeler üretirken
bunun için baskına uğruyor; tek bir
büro, kültür merkezi çalışanı bırakıl-
mamacasına tutuklanıyor. Ne diyor
AKP faşizmi;

Devrimcilere avukatlık yapabilirsiniz

ama devrimci avukat olamazsınız.

Devrimci şarkılar söyleyebilirsiniz
sahnelerde ama hayatın içinde o şarkı-
larla halkı örgütleyemezsiniz.

Muhalif şeyler savunabilirsiniz, pro-
testolar yapabilirsiniz ancak geleceğiniz
için örgütlenemezsiniz, halk kurtuluş
savaşında yer alamazsınız diyor; işçiye,
memura, mühendise, gençliğe, avuka-
ta...

Ülkemizde sanat, hukuk, mühen-
dislik vb. bir alan olarak devrim ve
karşı-devrim saflaşmasında yerini alıyor.
Halkın sanatçısı, avukatı, mühendisi
tanımı yeni bir süreci de ifade ediyor.

Halkın sanatçılarının, avukatlarının,
mühendislerinin bir örgüt olması zo-
runlu hale gelince, her biri kendi ör-
gütlülüğünü yarattı.

Her sanatçı, avukat, mühendis artık
devrim ve karşı-devrim saflaşmasında,
emperyalizme karşı dünya halklarının
savaşının örgütlü bir parçası olmak
zorundadır.

Kavganın sanatı, kavganın adalet
mücadelesi, kavganın mimarı, mühen-
disi… 

Halkın mücadelesine katılımcı değil
onun bir parçası olarak sanatçı, avukat,
mühendis, kamu emekçisi, işçi, genç... 

Direnişin içinde, önünde, yöneticisi,
örgütleyicisi olarak sanat alanı, hukuk
alanı, mimar-mühendislik alanı, işçi,
kamu emekçisi, gençlik alanı...

FAŞİZM, HALKI YENEMEZ!
FAŞİZM,

İDEOLOJİMİZİ YENEMEZ!
BİZ KAZANACAĞIZ!

HALKIN SANATÇILARI
HALKIN AVUKATLARI

HALKIN MİMAR-MÜHENDİSLERİ...
ŞAHSINDA BİTİRMEK, TASFİYE ETMEK İSTEDİKLERİ
HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNAN İDEOLOJİMİZDİR!

EMPERYALİZMİN HEDEFİ, ISLAH EDİLMİŞ BİR SOL YARATMAKTIR4



Yani artık birer kişi olarak değil,
bulunduğu alanı, devrim mücadele-
sinde saflaştırarak yerini alıyor. Fa-
şizmi rahatsız eden asıl olarak budur.
Faşizm kendisi halkı istediği gibi
saflaştırıyor. Faşizmin her kurumu
örgütlüdür ve siyaset yapıyor. Kendi
memur, mühendis, sanatçı, avukat
tipini yaratıyor. Bunları yaptığında
sorun değil ancak bunu devrimciler
yaptığında düzenini tehlikede görüyor
ve saldırıyor. Neden? 

Çünkü;

O, 96 bin avukatı bu mücadelede
cepheleştiriyor... 

O, binlerce sanatçıyı, sanatçı ada-
yını mücadelede cepheleştiriyor... 

O, 550 bini mücadelede cephe-
leştiriyor mimar-mühendisler ola-
rak...

O, yüzbinlerce kamu emekçisini
cepheleştiriyor faşizme karşı...

Artık devrimci mücadeleye katılım
bir kişisel tercih değil, ideolojik ve
kültürel bir zorunluluk haline gel-
miştir. Saflar nettir, ara yol yoktur...

Sanatçılar, avukatlar, mimar-mühen-
disler, kamu emekçileri, işçiler, genç-
lik işte bu zorunluluğu takip ettikleri
için böyle bir saldırı altındalar.

Şu an tasfiye onlar üzerinde odak-
landı ve tasfiyeye karşı mücadele
onlarda simgeleşti.

Başaramayacaklar. Dışarıdaki mü-
cadeleden alıkoydular ancak içeride
mücadele sürüyor. Ne zaman özgür-
lükten koparılsak, içeride özgürlüğü
yarattık... Ve kesintisizlik böyle oluştu.
Ki gelenek öyle bir köklü ki, avukat,
sanatçı, mühendis, kamu emekçisi,
işçi, gençlik... bitmez, bitmeyecek,
daha da büyüyecek.

Tasfiye edemezler. Biz şu an
tutsak olan avukatların, sanatçıların,
mühendislerin, kamu emekçilerinin
temsil ettiği mücadele anlayışından,
düşüncelerinden vazgeçmedikçe yok
edemezler. Edemeyecekler. Bu savaş
yeni başlamadı. On yıllardır sürüyor. 

Ve on yıllar boyunca biz hiç teslim
olmadık ki...

Emperyalist, faşist sömürü ve zu-
lüm düzeni yarattığı sonuçlarla dev-
rimci dinamikleri de kaçınılmaz ola-
rak ortaya çıkartır. Bu adaletsiz, eşit-
siz, azgın sömürü koşullarında di-
renmek, savaşmak kaçınılmazdır. So-
run buna öncülük edecek güçlü bir
önderliğin varlığıdır.

Devrim ve karşı-devrimin savaşı
işte tam da bu noktada kızışmıştır.

Yeni-Sömürgecilik
Esas Olarak Devrimin,
Devrimciliğin Tasfiyesidir

“İkinci dünya savaşı sona ererken,
en büyük siyasal sorun sömürgeler-
deki durumdu. Eğer Batı, sömürge-
ciliğin, statükonun devamıyla böylece
sürüp gitmesini isteseydi, şiddetli bir
devrimi kaçınılmaz kılacak ve kaçı-
nılmaz bir yenilgiye uğrayacaktı. Ba-
şarı kazanabilecek tek politika, 700
milyon bağımlı insanın daha ileri
durumda olanlarına barış içinde ba-
ğımsızlıklarını tanımaktı.”

İkinci paylaşım savaşı sonrası
dünyanın üçte biri artık sosyalisttir.
Ve bu sözlerin sahibi CIA başkanı
John Foster Dulles sömürgelerini ço-
ğaltmak için girilen paylaşım savaş-
larından sömürge kaybederek çıkmış
olmanın deneyimiyle konuşmaktadır.
Kendi askeri, kendi bayrağı ile sö-
mürge ülke halklarının anti-emper-
yalist duygularını harekete geçiren
ve halk kurtuluş savaşlarını ateşleyen
politikalarından vazgeçtiklerini an-
latıyor Dulles.  Artık sömürge ülkeleri
kendi bayrakları, kendi orduları,
kendi sözleri, kendi tarihleri, kendi
duyguları ile işgal edip kendi kendinin
celladı yapacaklarını ilan ediyor.   

Devrimleri önlemek için sömürü,
işgal yöntemlerini değiştiriyor em-
peryalizm ve yeni-sömürgecilik ikinci
paylaşım savaşı sonrasının sömürü
yöntemi olarak dünyayı sarmaya baş-
lıyor. 

Bu açıdan yeni-sömürgecilik po-
litik, ekonomik, kültürel, sosyal vb.
her alanda emperyalist sömürünün
önünün düzlenmesi, her türlü engelin
tasfiyesi saldırısıdır. 

Ve bu saldırının en önemli halkası
anti-emperyalist, bağımsızlıkçı, halk
kurtuluşçu, silahlı düşüncelerin, ör-
gütlerin tasfiyesidir.

Yeni-sömürgecilik en büyük tas-
fiye saldırısıdır... Yeni-sömürgeciliğin
esaslarından biri sömürgeciliğe karşı
devrimci mücadelenin, ulusal ve sos-
yal kurtuluş hareketlerinin engellen-
mesidir. Daha doğrusu bunun dina-
miklerinin bitirilmesidir...

Devrimci solu tasfiye etmek yet-
mez, ki yerine bir şey koymazsa teh-
likeyi ortadan kaldıramazdı. Bu du-
rumun zorunlu sonucu “kendi sol-
culuğu”nu yaratmasıdır. 

Düzen çevrelerinde emper-
yalizm hayranlığı, işbirlikçilik
ruhu geliştirilirken; solda ise
anti-emperyalist karakterini
yitirmiş, bağımsızlık ruhunu
kaybetmiş, devrim-iktidar
diye bir iddiası kalmamış,
devrimci olmayan bir sol, iğdiş
edilmiş bir sol yaratmak iste-
diler. Devrimci solu tasfiye
edip meydanı bu sola bırak-
mak istediler.

11 Şubat
2018

Yürüyüş
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Düzen çevrelerinde emperyalizm
hayranlığı, işbirlikçilik ruhu gelişti-
rilirken; solda ise anti-emperyalist
karakterini yitirmiş, bağımsızlık ru-
hunu kaybetmiş, devrim-iktidar diye
bir iddiası kalmamış, devrimci ol-
mayan bir sol, iğdiş edilmiş bir sol
yaratmak istediler. Devrimci solu
tasfiye edip meydanı bu sola bırakmak
istediler.

Neden?

Emperyalistler yatırım yapacakları
yerde, kayba uğramamak için önce
güvenliklerini sağlama alırlar. Ser-
mayenin güvenliğidir, düzenlerinin
güvenliğidir bu.

Güvenliklerini tehdit eden ise en
başta bağımsızlık düşüncesidir, anti-
emperyalizmdir, silahlı halkın kur-
tuluşu düşüncesidir.

Emperyalizmin yeni-sömürgele-
rindeki bütün düzenlemelerinin esası
bunun üzerine oturur.

Bakın önce devleti merkezileşti-
rerek, faşistleştirerek işe başlar. Kontr-
gerillayı, sivil-faşist çeteleri örgütler.
Provakasyonlar, komplolar, darbeler,
suikastlar, kitle katliamları bunun
için yapılır. Emperyalistler her alanda
politika üretirler. Hiçbir alanı boş
bırakmazlar. İşçiler için sendika ku-
rarlar. Sınıf ve sömürü gerçeğini iyi
bilirler, bunu bildiklerinden dolayı
işçilerin kendi örgütlenmelerini ya-
ratacağını da bilirler. Ve sendikayı
da kendileri kurarlar. Amerikancı
Türk-İş'in kuruluşu böyledir. Me-
murlar için yasalar çıkartırlar. Ör-
gütlenmesinler diye, devrimci mü-
cadeleye katılmasınlar diye. Kölelik
yasaları çıkartırlar. Kölelik zincirleri
statükocular, reformizm için mücadele
etmemenin gerekçesidir. Geniş kit-
leleri düzen içinde tutmanın araçla-
rıdır. Emperyalistler kendi aydın-sa-
natçı tipini de yaratırlar; halktan ko-
puktur, dahası halkı küçümser, ör-
gütsüzdür, her türlü şiddete karşıdır,
halk için sanat yapmaz bu tip. Bu
tip siyasete de uzaktır. Yapacağı si-
yaset düzeni destekleme temelindedir
sadece. Avukatların ise halk kurtuluş
savaşının doğrudan unsurları olduğu,
bu alanı bir cephe haline getirdiği
görülmüş bir şey değildir. Emperya-

lizmin bir bütün olarak yaratmaya
çalıştığı kendi çizdiği sınırlar
içinde düşünen, hareket eden bi-
reylerdir.

Emperyalist tasfiye bu noktada
tek başına değildir. Tasfiyeciliğin
soldan destekçileri emperyalizm
ve işbirlikçilerinin en büyük yar-
dımcılarıdır. Denebilir ki bu ke-
simler halka, halkın mücadelesine
emperyalizm ve işbirlikçilerinden
daha fazla zarar vermiştir, vermek-
tedir. Mahir Çayan "açıkça karşı saf-
larda yer alanlardan çok daha tehli-
kelidirler, sosyalist saflardaki geri-
ciler” diyerek bu sol maskeli tasfi-
yecilere işaret eder. Sivil-toplumculuk,
örgüt düşmanlığı, halka inançsızlık,
"dernekte, sendikada, odalarda vb.
siyaset yapılmaz" çarpıklığı, her türlü
şiddete karşı olmak saçmalığı, di-
renme hakkını reddi, devrimci mü-
cadeleyi “provakasyona gelmemek”
diyerek engellemek, yozlaşma, her
türlü ilkesizlik ve kuralsızlık vb...
Bu saflardan halka yayılır. Bunlar
açıkça “bizden buraya kadar, biz
devrimci ideolojinin  gereğini yapa-
mıyoruz, düzene dönüyoruz,  burju-
vazinin saflarına yazılıyoruz” demez,
diyemezler. Bunun yerine, tasfiye-
ciliklerini “yeni açılım” gibi, “tartışma
süreçleri”, “yeniden yapılanma” gibi
isimler ardına gizlemeye ve böylece,
kitleleri “sol” söylemler altında dü-
zene bağlamaya çalışırlar. Onları teh-
likeli yapan da bu özellikleridir. Tas-
fiyeciliğin soldaki bugünkü pratik
görünümü faşizmin saldırılarına karşı
DİRENMEMEKTİR.

Emperyalistler bu anlamda "kendi
solu"nu da yaratmıştır. Emperyalist-
lerden, işbirlikçilerinden önce emek-
çilerin, halkların, devrimcilerin kar-
şısına bu "sol" çıkar... Devrimci ideo-
lojinin burjuvaziyle uzlaşmayan özü-
nü uzlaşır hale getirmek, işte tasfi-
yecilik tam da budur. Faşizm direnişi
baskıyla, zorla engellemeye çalışırken
düzen solcuları direnmemenin teorisi
yaparak, direnenlere sırtını çevirerek,
bırakın çağrıları yaparak direnişi en-
gellemeye çalışır. Direniş bu bari-
katları parçalayarak ilerler.

Yeni-Sömürgeciliğe Karşı

Kurtuluşumuzun Yolu
Anti-Emperyalist
Anti-Oligarşik Devrimdir

1970’lerde ilk kez Türkiye’nin
ABD emperyalizminin “gizli işgali”
altında olduğu belirlemesini yaptı
Mahir Çayan. Ve ortaya koyduğu
Türkiye Devriminin Yolu stratejisi
ile bir anlamda tasfiyeciliğe karşı
devrimci çizginin bayrağını açtı.
Devrimin, devrimciliğin tasfiye edil-
mesine karşı çizilen devrim stratejisi
izlenecek rotayı gösteriyordu. Bu
yolda ilerleyenler, bu yoldan sap-
mayanlar tüm tasfiye girişimlerini
boşa çıkarırken, halklarımızın umudu
olmayı sürdürdüler. 1945'lerden iti-
baren emperyalizm yeni-sömürgecilik
ilişkileriyle girdiği ülkemizde hemen
her şeyi ezip geçerken, kendi çıkarları
temelinde şekillendirirken yok ede-
mediği, etki edemediği tek güç Par-
ti-Cephe oldu. Yılanlara, çıyanlara
rağmen yürüdük.

Emperyalizmin Parti-Cephe çiz-
gisini tasfiye edememesinin temelinde
bu çizginin sağlam köklere dayanması
yatar. Ne vardır bu köklerde? 

Devrimci iktidar hedefi vardır... 

Devrimin bu halkla yapılacağı,
halkın değerlerine, tarihine dayanmak
vardır...

Uzlaşmazlık vardır...

Dünya devrimci pratiğinin dev-
rimci tarzda yorumlanması vardır...

Ülkemizin özgünlüğünü gözden
kaçırmamak vardır...

M-L’nin temel ilkelerini esas al-
mak vardır...

İdeolojik bağımsızlık vardır...

İdealleri uğruna kendini tered-
dütsüz feda vardır...

Düzenden her anlamda ideolo-
jik-kültürel tam bir kopuş vardır...

Yürüyüş
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İdeoloji, doğru devrim stratejisi
üzerinde yükselir. Bu strateji ideolojiyi
zenginleştirir. Parti-Cephe pratiği
böyle olmuştur.

1913 tarihli Marksizmi tanıtan
bir yazısında Lenin şöyle der: 

“Marksist öğretinin gücü doğrulu-
ğundan gelir; o kendi içinde eksiksiz
ve uyumludur. İnsanlara burjuva tabi-
yetinin her türden hurafeleri, tepkisi
ya da savunmasıyla uzlaşmayan ho-
mojen bir dünya görüşü sunar.” (Mark-
sizmin Üç Kaynağı ve Üç Unsuru) 

Gücünü M-L'den alan Parti-Cephe
ideolojisi ve devrim stratejisi de
kendi içinde bir bütündür, uyumludur.
Bu çizgiden sapanlar, onu taklit et-
meye çalışanlar iflah olmamış, siyaset
sahnesinden yok olup gitmişlerdir.
Bu çizgide yürüyenler yeni gelenekler,
ilkler ve kahramanlıklar yaratmıştır.
Ve bu çizgi hemen her dönem ege-
menlerin öncelikli hedefi olmuştur.
Başka hiçbir ülkede ve pratikte ol-
madığı kadar Marksist-Leninist mü-
cadele çizgisi halkta sempati yarat-
mıştır. Bu elbette tesadüf değildir.
Ki emperyalizm ve işbirlikçilerinin
yoğun "terörizm" demagojileri altında,
reformist-oportünist kesimlerin iktidar
hedefli devrimciliğe çok yönlü sal-
dırıları altında başarılmıştır. 

Öyle ki oligarşi M-L temeldeki
silahlı eylemleri karalayamaz, etki-
sizleştiremez hale geldi. Her türlü
reformizm devrimci eylemleri çar-
pıtamıyor, tersine desteklemek du-
rumunda kalıyor. Berkin Elvan'ın
Savcısı M. Selim Kiraz'ı rehin alma
eyleminin yarattığı sempatiye refor-
mist kesimler de katılmışlardır. İşte

emperyalizmi, oligarşiyi ürküten bu
gerçekliktir. Tasfiye etmeye çalıştık-
ları, yok etmeye çalıştıkları budur.

Parti-Cephe'nin devrim stratejisi
kendi içinde uyumludur dedik. Ve
halklarımızı kurtuluşa götürecek tek
çizgidir. Bu strateji on yıllardır bu
topraklarda yaşam buluyor. En soylu
en güçlü damar olmayı sürdürüyor.
Mahir Çayan'ın formülasyonu açıktır.
Proletaryanın sınıf mücadelesi üç
cephede sürer:

1- politik mücadele

2- ekonomik-demokratik müca-
dele

3- ideolojik mücadele

Bunu ifade ettikten sonra Mahir,
şunu belirtir:

1- M-L'ler hiçbir mücadele biçi-
mini reddetmezler ancak;

2- Bu mücadelelerden esas olan
politik (iktidar) mücadelesidir. Yani
diğer tüm mücadeleler politik iktidar
mücadelesine tabi olmak zorundadır.
Ve devam eder; politik iktidarı al-
manın yolu ...silahlı propagandayı
temel, öteki politik, ekonomik ve
demokratik mücadele biçimlerini, bu
mücadele biçimine tabi olarak ele
alan devrimci stratejiden, Politikleş-
miş Askeri Savaş Stratejisi'nden geçer.
Mahir, her türlü sağ ve sol sapmaya,
tasfiyeciliğe karşı kesin net bir çizgi
çizmeyi de unutmaz: "Silahlı propa-
ganda askeri değil, politik mücade-
ledir. Ferdi değil, kitlevi mücadele
biçimidir. Yani silahlı propaganda,
pasifistlerin iddia ettiği gibi, kesin
olarak terörizm değildir. Bireysel te-
rörizmden amaç ve biçim olarak

farklıdır.

"Bu ayrım noktasının ne kadar be-
lirleyici, önemli olduğunun ispatı dünya
ve ülkemiz pratiğidir. Dünyada ve ül-
kemizde irili-ufaklı pek çok silahlı ha-
reket olmuştur. Ancak net olarak iddia
edebiliriz ki hemen hiçbiri silahlı mü-
cadeleyi doğru devrimci tarzda yo-
rumlayıp hayata geçirememiştir. Bunun
sonucudur ki silahlı mücadele halk
kitlelerini saflaştıramamıştır. Bunun
sonucudur ki demokratik mücadele
geleneği yaratılamamıştır. 

Bunun sonucu iktidar hedefinden
kopmak düzeniçileşmek olmuştur.

Emperyalizm ve oligarşinin çok
yönlü saldırıları karşısında deyim ye-
rindeyse kendi kendilerini bitirmiş ve
tasfiye etme yoluna girmişlerdir. 90
başlarında sosyalist sistemin yıkıldığı
ilk yıllarda bu sisteme güvenerek yola
çıkmış birçok hareket “büyük” bir
hayal kırıklığına uğrayarak süratle
silah bırakma, işbirlikçilerle barış ve
işbirlikçilerin kendilerini yeniden dü-
zene kabul etmeleri için “büyük” pro-
jeler ürettiler. Oysa silahlı mücadele
çizgisi düzenden her anlamda ideolo-
jik-kültürel bir kopuştur. Silah bırak-
maya, düzenle uzlaşmaya yönelmek
demek daha en başında taşıdıkları
ideolojik zayıflığın göstergesidir. Do-
layısıyla da bu kesimler silahlı müca-
deleyi bir bütünlük içinde yürüteme-
mişlerdir. Halklar için silahlı müca-
deleyi umut haline getirememişlerdir.

Parti-Cephe çizgisi ise bırakalım
gerilemeyi, tersine gelenekler yarat-
mayı sürdürmüştür. Tarihin en büyük
ihanetinin ve tasfiye saldırısının ol-
duğu o süreçte silahları susturanlara
inat Atılım süreci başlatmıştır. Dü-
zenden, düzenin ideolojisinden kopuş,
M-L ideolojiye sıkı-sıkıya sarılmak.
İşte geçmişten bugüne hemen her
alanda ilkleri yaratmamızın temelleri
burada yatmaktadır. Sanat alanında,
hukuk alanında, mimar-mühendis
alanında mücadelemizin politikala-
rımızın uzandığı hemen her alanda
statükoları sarstık, olmaz denileni
başardık, ilgi ve umut odağı olduk.
Her alanda alternatif politikalarımız
var. Çünkü biz iktidarı istiyoruz. Dü-
zen içinde kırıntılar değil. Çünkü
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haklı ve meşru olan biziz. Sömürücü
egemenler değil.

Demokratik Mücadeledeki
Devrimci Çizgimiz
Tasfiyeciliğin Önündeki
Barikattır

Demokratik mücadeledeki dev-
rimci çizgimiz tasfiyeciliğin önündeki
barikattır. Emperyalizm ve oligarşinin
saldırıp yok etmeye çalıştığı bu çiz-
gidir ...Nasıl bir çizgidir bu?

- Bu çizgi; sanatı, avukatlığı, mü-
hendisliği hobi olarak, kariyer olarak
yapan değil halk için yapan bir çiz-
gidir. Bu çizgi, düzen içinde kendine
bir yer edinmeye çalışan değil düzeni
meşru görmeyen düzene alternatif
bir çizgidir.

- Bu çizgi; devrimciliği, devrimi
meşru ve ahlaki-politik olarak zorunlu
gören bir çizgidir. Bu çizgi, örgütlü
olmayı savunan, bunu hayata geçiren
bir çizgidir. Bu çizgi, bulunduğu her
alanda o alanı sömürücü düzene karşı
devrimin bir cephesi haline getiren,
temsil ettiği kesimleri düzene karşı
saflaştıran bir çizgidir. 

- Bu çizgi; her türlü uzlaşmacılığı
reddeden ideolojisini M-L'den alan
bir çizgidir. Bu çizgi, gerillada silah
elde savaşırken de, bir gösteride, ba-
sılan bir demokratik mevzide, tut-
saklıkta da aynı kültürle hareket eden
bir çizgidir.

- Bu çizgi; demokratik mücadeleyi
yasal mücadeleyle sınırlayan, düzenin
icazetinde mücadeleyi esas alan bir
çizgi değil haklılığı, meşruluğu esas
alan militan bir mücadele çizgisidir.

Böyle olduğu için içeride-dışarıda,
kuşatma altında yeni gelenekler ya-
rattık. Düzene korku saldık. Şaşkına

çevirdik. Böyle olduğu
için hedef durumunda-
yız. Böyle olduğu için
iki kamu emekçisi AKP
faşizmini kendini en güç-
lü hissettiği bir dönemde
köşeye sıkıştırdı.

İki emekçinin direnişi
neyi gösterdi? Faşizmi
yenilgiye uğratmak hiç
de zor değilmiş. Daha

kitlesel, daha kararlı direndiğimizde,
birleştiğimizde kazanırız anlayışını
gösterdi. Faşizmin halk düşmanı yü-
zünü gösterdi. Onurlu olmayı, başı
dik olmayı, faşizme boyun eğmemeyi
gösterdi. Böyle olduğu için her türlü
baskıya, engellemeye, olanaksızlığa
rağmen bir müzik grubu milyonları
alanlara topladı. Yeni bir mimar-mü-
hendis tipidir karşımızdaki. Yeni bir
avukat, yeni bir sanatçı tipidir... Halk
için üretir, halk için yapar. Örgütlüdür
ve kitleleri de örgütler. Düzenin sal-
dırılarına karşı bulunduğu alanda al-
ternatif politikalar üretir. Bu politi-
kalarımızda iktidar bilinci vardır. Bu
politikalarımızda ihtilalcilik vardır.
Bu politikalarımızda düzene karşı
sınıf kinimiz vardır. Böyle olduğu
içindir ki emperyalistlerin raporlarında
"tehlikeli" diye geçerler. Evet "koca
emperyalizm" bir müzik grubunu, bir
hukuk örgütlenmesi, bir mimar-mü-
hendis örgütlenmesi düzeni için teh-
likeli olarak görüyor. Bu alanları dev-
rimin geniş kitleler içindeki meşru
kolları olarak görüyor.

Korkuları büyüdükçe saldırıları
da büyüdü. Fiziki saldırılarını arttı-
rırken, ideolojik saldırıyı yükseltirken,
her yönüyle bizi kuşatırken kaçacak
bir yer bırakmayı ihmal etmiyor. Bu
kaçacak delik düzen solcu-
luğudur, akıllı solculuktur.
Parlamentoyu çözüm gören,
seçim solculuğudur. Diren-
meyen, hak aramayan, hal-
kına sahip çıkmayan solcu-
luktur. Bedel ödemekten ka-
çan, idealleri uğruna kendini
feda etmeyi unutmuş bir sol-
culuktur. Ne yapsalar da ba-
şaramayacaklar. Parti-Cephe
çizgisi bu topraklarda kök
salmıştır. Tarihin, ülkemiz

pratiğinin kanıtladığı bir gerçektir.
Zulmün, sömürünün, saldırganlığın
büyüklüğü direnme, savaşma dina-
miklerinin de büyüklüğü anlamına
gelir. M-L ideolojiden biz vazgeç-
meden hiçbir güç, hiçbir baskı bu
ideolojiyi yenemedi, yenemez. Em-
peryalistler de, onların ideolojik uzan-
tılı sol maskelileri de bizi zamanın
ve hayatın dışında kalmakla döneme,
çağa ayak uyduramamakla suçluyor-
lar, mahkum ediyorlar. Bunun özcesi
açıktır: Halk için sanat, halk için
avukatlık, halk için mühendislik yap-
mayın. Halk için bilim, eğitim iste-
meyin diyorlar. Sömürüye, zulme
ses çıkarmayın diyorlar. Değiştire-
mezsiniz diyorlar. Değiştiremeyen
değişir. Direnmeyen uzlaşır ve çürür.
Tarihimiz boyunca savaştığımız dü-
zenin bencil, bireyci, yozlaşmış,
hiçbir değer taşımayan ideolojisidir.
Bu savaş içinde çelikleştik. Bu sa-
vaştaki ideolojimiz M-L ideolojidir.
M-L’nin ülkemiz topraklarındaki ifa-
desi Parti-Cephe düşüncesi ve prati-
ğidir. Tarih bu ideolojinin ülkemiz
topraklarında daha büyük zaferlerine
tanıklık edecektir. Bugünden kazan-
dığımız küçük küçük zaferler yarının
büyük zaferlerinin yol açıcısı ola-
caktır. Bu topraklarda reformizmin
ömrü kısadır. Bu topraklarda sivil
toplumculuk tutmaz. Bu toprakları
tanımıyorlar veya ısrarla tanımak is-
temiyorlar. En sıradan hak isteklerinin
meydanlarda panzerlerle vahşice kar-
şılandığı, hapishanelerinde onlarca
insanın bir anda katledildiği, insan-
larımızın açım-işsizim diye kendini
yaktığı bir ülkede, sivil toplumculuk
oynamak kolay değildir. Bu toprak-
ların tuttuğu tek aşı Parti-Cephe aşı-
sıdır. Filiz er-geç meyveye duracaktır. 

Yürüyüş
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vTKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Mark-
sist-Leninist), 2014 yılında, Cephe’ye yönelik
ilişki kesme kararıyla ilgili olarak bir özeleştiri
yayınladı. 

27.01.2018 tarihli, Partizan imzalı özeleştiri,
www.yenidemokrasi.net isimli dergi sitesinde
yayınlandı. 

TKP/ML ne diyor özeleştirisinde? Önce ona
bakalım: 

“Çeşitli Milliyet ve İnançlardan Emekçi
Türkiye Halkına;

29.07.2014’te Nurtepe’de başlayan, aynı gün
ve devam eden günlerde İstanbul’un değişik
semtlerine yayılan, tarafların yurtsever, devrimci
güçler olduğu biz dizi olay yaşanmıştır. Partizan
olarak yaptığımız açıklamada bu olaylardaki
yeri ve rolü nedeniyle Halk Cephesi’yle siyasal-
sosyal ilişkilerimizi kestiğimiz ve özeleştiri ve-
rilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bir kişinin ölümü ve birçok  insanın ağır
yaralanmasıyla sonuçlanan bu olaylar zinciri

TKP/ML’NİN CEPHE’YE 
ÖZELEŞTİRİSİ 

CİDDİYETSİZ, BİÇİMSEL,
MUĞLAK, BÜROKRATİKTİR!

HALA DEVRİMCİLERE SALDIRANLARA TEK BİR KELİME
SÖYLEYEBİLECEK CÜRETTEN YOKSUNDUR. 

RAKKA’DA ABD İŞBİRLİKÇİLİĞİNE ORTAK OLMAYA
GİDEN YOL, CEPHE’YE SALDIRILARLA BAŞLAMIŞTIR!

CEPHE’YLE İLİŞKİ KESMEK, DEVRİMLE İLİŞKİ KESMEKTİR!

TKP/ML, ABD İŞBİRLİKÇİLİĞİYLE İTTİFAKTAN ÇIKIP,
DEVRİME YÖNELECEKSE,

DAHA KÖKLÜ BİR ÖZELEŞTİRİ YAPMALIDIR!
EN BÜYÜK ÖZELEŞTİRİ; 

EMPERYALİZME UZLAŞMAZ BİÇİMDE KARŞI ÇIKMAK,
DEVRİMCİLERLE HER KOŞULDA

YANYANA OLMAKTIR.

Sol’un Sol’un 
Köşe TaşlarıKöşe Taşları

Yaslandığınız duvar, milliyetçi bir hareket
ise, o duvar, üstünüze yıkılır... 

TKP/ML esas olarak devrime, kendine inan-
cını kaybetmiştir. Başka güçlere bel bağlama,
inançsızlaşmanın en temel sonuçlarından bi-

ridir.

***

Mücadele, niyetlerle, temennilerle sürmez.

Siz ABD işbirlikçiliğini meşru görürseniz,
ABD’den alınmış silahların gölgesi altında ge-
rillacılık yaparsanız, ABD-PKK bayrakları
yanyana dalgalanırken, PKK ile kendi bay-
rağınız yanyana dalgalanıyorsa, sizin niyetle-
rinizin ne kadar “devrimci”, ne kadar “sos-

yalist” olduğunun hiç ama hiçbir önemi yoktur.
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devrimci, demokrat güçlerin hanesine bir olumsuzluk
olarak kaydolmuş durumdadır. Geride kalmış ve kapanmış
bir konu olmasına rağmen, yaklaşım ve kararımızla
ilgili yaptığımız bir dizi değerlendirme söz konusudur.
...

Olayların başladığı günden hemen sonra 02.08.2014
tarihinde “Devrimci, Yurtsever Güçler Arasındaki
Şiddete Son Verilmeli, Ortak Mücadele Büyütülmelidir”
başlıklı, Partizan imzalı çağrı ve açıklama yapmış;
sorunu diyalogla çözmeyi ve ortak düşmana karşı yo-
ğunlaşmayı önermiştik. Doğru olan bu yaklaşımdı. Bu
yaklaşımı terk ederek Halk Cephesi’yle siyasal, sosyal
ilişkileri kesme kararı almamız yanlıştı.”

Böyle diyor Partizan. 

CİDDİYETSİZLİK
buradan başlıyor. Sözü edi-
len saldırılarda, “bir ölü”
KİMDİR? Kimdendir?
Özeleştiride bunun ceva-
bı yok. 

O “bir ölü”nün kim
olduğunu, yüzlerce  ya-
ralıyı yok sayarak, yakı-
lan devrimci kurumları
yok sayarak özeleştiri ya-
pılamaz. Saldırgan
PKK’ye tek kelime söy-
lemeden özeleştiri yapı-
lamaz. 

Evet, Temmuz 2014’te
Kürt milliyetçi hareketin
Cephe’ye karşı başlattığı
saldırılarda bir ölü var-
dır. O ölünün kanı da
Kürt milliyetçi hareketi-
nin elindedir. 

Bu konuda o zaman
yazdıklarımızı kısa kısa
hatırlatıyoruz: 

“Son Bir Haftadır Yap-
tıkları Saldırıların Bilan-
çosu Şöyle:

Gazi Mahallesi’nde 14 yaşındaki İbrahim Öksüz,
Biji Serok Apo sloganları eşliğinde silahla vurularak
öldürüldü.

200 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.”

(10 Ağustos 2014, Yürüyüş, sayı 429) 

“Kimdir gençliğin öldürülmesinin sorumlusu? Halka
silah sıkıp HDP bürosuna kaçan çeteciler mi yoksa
devrimciler midir? İbrahim Öksüz’ün katledilmesinin

sorumlusu HDP’dir.

Günlerden beri süren saldırıları meşrulaştıranlar-
dır.”

(17 Ağustos 2014, Yürüyüş, sayı 430)

“Gazi Mahallesi’ndeki 14 yaşındaki İbrahim Öksüz,
uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile birlikte hareket eden
HDP’liler tarafından açılan ateş sonucunda katledil-
miştir.

Kendilerinin katlettikleri İbrahim Öksüz’ü bir de
şehitleri ilan ediyorlar.

İşte burjuva politikacılığı böyledir: Yalan, demagoji,
iftira...

(31 Ağustos 2014, Yü-
rüyüş, sayı 432)

TKP/ML, en başta bunu
düzeltmeli ve yeni bir açık-
lama yapmalıdır.

O dönemdeki olaylar,
tarihe böyle geçemez. Biz
bugüne kadar devrimci
kanı dökmedik. Kimden ol-
duğu, kimin kimi öldürdü-
ğünün belli olmadığı şekilde
“bir ölü” sözünü ortaya at-
mak, başka bir şaibe ya-
ratmaktır. Özeleştiri verir-
ken, ortalığı bulandırmak-
tır. 

TKP/ML bunu düzelt-
melidir. 

İlişki kesme kararına dö-
necek olursak: Bu kararın,
daha o zaman Partizan saf-
larında ciddi tartışmalara ne-
den olduğu anlaşılıyor. Bu
iç tartışmaları şöyle ifade
ediyorlar: 

“Kararın hemen sonrası
içerden yürütülen tartışmalar
sonucu karar revize edilmiş,

sosyal ilişkileri kesme tavrı geri
çekilmişti. 

… Karar deklare edildiğinde yapı içinde yükselen
eleştirilerin yoğunluğu buradan besleniyordu.”

TKP/ML’nin ilişki kesme kararı alması için ortada
hiçbir gerekçe yoktu, hiçbir zemin yoktu; öyle ki, “ge-
rekçe yapabileceği” bir durum bile yoktu TKP/ML açı-
sından. Dolayısıyla bir tartışma çıkması çok doğaldır.  

TKP/ML, o zaman önce “SİYASAL, SOSYAL

Bu pragmatizm, TKP/ML’yi ideo-
lojik mücadeleden de uzak tutmuştur.
Öçalan, İmralı’da sosyalizme, sola,
Marksizm-Leninizmin önderlerine,
silahlı mücadeleye her türlü küfrü
ederken, burjuva demokrasisine, ka-
pitalizme övgüler düzerken, solun bir
çok kesimi gibi, TKP/ML’nin de bu
ideolojik savruluşa karşı bir ideolojik
savaşı yoktur. Arada bir dergi yazıları
arasına sıkıştırdıkları birkaç cümle,
ise, “bakın biz de eleştirdik” diyerek
görünümü kurtarma amacının ötesine
geçmemiştir. 

Tabii o birkaç cümle, ne görünümü,
ne özü kurtaramamıştır. 

Kurtaramadığı içindir ki, TKP/ML
de Öcalan’ın sosyalizme sövgü, kapi-
talizme, emperyalizme övgülerle şe-
killendirdiği politikalara yedeklen-
miştir. 

Yürüyüş
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TÜM İLİŞKİLERİ KESME” kararı aldı. Ardından
anlaşılan o ki kendi içlerinde bu karara ilişkin önemli
tartışmalar cereyan etti. Bunun üzerine, TKP/ML kararı
“revize” ederek, SOSYAL İLİŞKİLERİ KESME KA-
RARINI GERİ ÇEKTİ. 

Bugün yaptıkları özeleştiride, bu geri çekmeyi,
kendi deyişleriyle “düzeltmeyi” şöyle değerlendiriyorlar: 

“Bu düzeltme önemli olmakla birlikte bütünlüklü ve
özsel bir kavrayışın ürünü değildi. Yakalanması gereken
esas halka; dost güçler arasındaki çelişki ve ilişkilerde
ittifaklar sorunu olmalıydı. Çünkü bu, devrimin temel
sorunlarından biriydi ve geliştirdiğimiz, geliştireceğimiz
politika ve taktikler bu esas halkaya dayanmalıydı.
Siyasal ilişkilerin kesilmesi kararı  bu yaklaşımdan
uzaklaşmak, stratejik düşünememekti.”

Peki, Bugünkü Özeleştiri,
Ne Kadar “Özsel”?

“Özsel” ne demektir? Öze ilişkin, esas, ana olandır. 

Burada esas olan nedir peki?

Esas olan, TKP/ML’nin bir türlü bitmeyen görüş
değiştirmelerinin, özeleştirilerinin, durmaksızın bir
uçtan diğer uca savrulmalarının kaynağıdır. 

TKP/ML tarihi, adeta bir reddiyecilik tarihidir. Kendi
tarihlerinde, neredeyse savunulacak bir şey bırakma-
mışlardır. Her kongre, konferans, bir önceki kongre,
konferans kararlarını sağ ya da sol sapma diye mahkum
etmiş, o arada yapılan ne varsa, reddetmiş, alınan ne
karar varsa, geçersiz ilan etmiştir. 

Böyle bir tarihten, tutarlı bir özeleştiri çıkar mı? 

Tek kelimeyle hayır!

Şimdi biz bu özeleştiriyi nasıl değerlendirelim?

Neden, niçin, bunların hiçbir cevabının olmadığı
bir özeleştiridir. 

Yarın benzer bir tavrın tekrarlanmayacağına
dair en küçük bir güven vermeyen bir özeleştiridir. 

Yarın bir başka TKP/ML yönetiminin de bu öze-
leştiriyi mahkum etmeyeceğinin, yanlış ilan etme-
yeceğinin bir garantisi var mı? 

29 Temmuz’da Ne Oldu?
TKP/ML’nin bugün özeleştiri verdiği o “olayların”

ne olduğunu, nasıl olduğunu kısaca hatırlamalıyız ki,
sorunun boyutları ve vehameti ortaya çıksın. Bilme-
yenlerin öğrenmesi, bilenlerin hatırlaması için:  

29 Temmuz 2014 günü, Kürt milliyetçi hareketi,
Çayan, Okmeydanı, Gazi başta olmak üzere, İstanbul’un
birçok mahallesinde Halk Cepheliler’e ve Halk Cep-
hesi’ne ait kurumlara karşı saldırıya geçtiler. 

Kürt milliyetçi hareketin bu saldırısında Cephelilere

karşı, pompalı tüfek, tabanca, demir çubuk, molotof,
taş, sopa, balta, bıçak ve ses bombaları kullanıldı.

Kürt milliyetçi hareketin bu saldırısında 10 Cepheli
yaralandı.

* Çayan Mahallesi’nde Cephe’ye ait derneklerimize
saldırdılar.

* Okmeydanı’nda Sibel Yalçın Parkı’nın çay ocağını
molotoflarla yaktılar.

* Gazi’de Yürüyüş dergisine saldırdılar.

* Sarıgazi’de derneğimize saldırıp camlarını kırdı-
lar.

Saldırının zamanlaması elbette her şeyi gösteriyordu: 

Oligarşiyle ‘barışan’ Kürt milliyetçi hareket, Cephe’ye
savaş açmıştı!

Bu Açıklamalar Kime Aitti?
Özellikle Tkp/Ml’liler Tekrar Okumalı: 

“4 saat boyunca yaşanan çatışmalarda Cepheliler’e
ait bir kahve de imha edildi, daha sonra birimlerimiz
güvenli bir şekilde geri çekildi”

“Kanarya birimlerimiz Nurtepe’de öz savunmaya
geçerek Cepheliler’in silahlı saldırısına silahlarla
karşılık verdi en az iki kişi yaralandı”

“Dünkü Nurtepe saldırısının duyulmasıyla kanarya
birimlerimizle birlikte 100’ü aşkın genç Nurtepe’ye
gitti... Kanarya YDG-H”

“Okmeydanı hareketimiz ırkçılara ait bir derneğin
yanı sıra, ırkçıların kontrolünde olan bir çay ocağına
da silahlı eylem gerçekleştirdi.”

Evet, bu satırlar, Cephe’ye saldıran Kürt milliyetçi-
lerine aittir. 

“Kahveyi imha etmişler ve birimleri güvenli bir şe-
kilde geri çekilmişler.”!!!

Kanarya birimlerini sevk etmişler... Cephelilerin
kontrolündeki çay ocağına çok başarılı bir silahlı eylem
gerçekleştirmişler.

PKK’nin her saldırısından sonra bize “üslup tavsi-
yeleri”nde bulunan reformist, oportünist sol, bu üslubu
hiç mi duymadı, görmedi? 

Saldıran ortadadır. Saldırılan ortadadır. 

Saldıran PKK, yukarıdaki üslubu kullanırken, Cephe,
ilkelerinden, kurallarından tek bir taviz vermeden, “Sol
içi çelişkiler, halk saflarındaki çelişkiler ideolojik mü-
cadeleyle çözülür” demeye, “Silah sadece düşmana
çevrilir” demeye devam etti. 

TKP/ML’liler ise, bu tabloda, PKK’ye değil, Cephe’ye
tavır alıp, Cephe’yle siyasi sosyal ilişkileri kestiler. 

Özeleştiride, bunun neden böyle olduğuna dair tek
bir kelimelik açıklama yoktur. 

11 Şubat
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Oligarşiyle Uzlaşanlar
Devrimcilere Saldırdı

Yukarıda anlatılan tablonun özeti
şudur: Emperyalizmle ve AKP fa-
şizmiyle işbirliği politikasını per-
vasızca sürdürmekte, işbirliğini daha
ileri götürmek istemektedir. Bunun
yolu “devlete güven vermek”tir.
Devlete güven vermenin yolu ise,
devrimcilere saldırıdır. Kürt milli-
yetçiliği, özellikle İstanbul’un yoksul
mahallelerinde Halk Cephesi’ne
karşı bir “otorite!” savaşı içinde ol-
muştur. Ancak 2014’teki bu saldı-
rılarda belirleyici olan Kürt milliyetçi
hareketinin emperyalizme ve faşizme
güven verme politikasıdır. 

PKK açısından ne yapılmak is-
tendiği açık. Peki TKP/ML ne ya-
pıyor? Cephe’yle ilişki kesip, bir
süre sonra da PKK’yle askeri, politik
ittifak yapıyor. 

Cephe’den uzaklaşıp, PKK’ye
yakınlaşmak, devrimden uzaklaşıp
emperyalizme yakınlaşmaktır.
TKP/ML de bunu yapmıştır.  Eğer
o günkü “siyasi ilişki kesme” tavrının
özeleştirisini yapacaklarsa, özeleş-
tiriye bunun muhasebesiyle başla-
malıdır. 

Şurası artık çok nettir: HDP ve
HBDH, Kürt milliyetçi hareketin
parlamenter alanda ve askeri alanda
reformizmi, oportünizme kendine
yedekleme araçlarıdır. 

Bu PKK yöneticisi Cemil Bayık
tarafından da çok net ifade edilmiştir. 

HBDH ittifakında yer alan siyasi
hareketlerin hiçbir askeri güçleri ve
siyasi iradeleri yoktur. Herşeyleriyle
(ideolojik, politik, askeri, taktik)
her açıdan PKK’ye tabi olmuşlardır.
PKK’nin ABD’den aldığı binlerce
tır dolusu silahın gölgesinde, “bölge
devrimi” safsatalarının peşinden git-
mektedirler. 

TKP-ML özeleştirisinde, içerik
olarak hiçbir şey yoktur. 

Neden böyle bir yanlış yaptık-
larına dair tek bir tespit yoktur. Sal-
dırının ve saldırıya desteğin, em-
peryalizmi, faşizmi güçlendirdiğine

dair bir tesbit yoktur.  

TKP/ML Neden Aynı
Yanlışa Tekrar Tekrar
Düşüyor? 

TKP-ML, aynı tavrı (İLİŞKİ
KESME tavrını), devrimci hareket-
teki ihanet döneminde de aldı. İhaneti
destekledi, devrimci hareketle iliş-
kilerini kesti. 

Darbecilik bir cesede dönüştü-
ğünde, canhıraş bir şekilde darbe-
ciliği ayağa kaldırmaya çalıştı. Ceset
üstünde kaldı. Kendileri bir darbe
yaşadılar. 

TKP-ML, ihanet destekçiliğinin
özeleştirisini de hiçbir zaman yap-
mamıştır. 

Rakka’nın yolu, devrimcilere
saldırılarla döşenmiştir. Öcalan’ın
ağzından “Biz uzlaşırız da, Devrimci
Sol’la ne yaparsınız?” diye güvence
vererek döşenmiştir. Ulucanlar’da
“biz yokuz” diyerek, 19-22 Aralık’ta
“farklarını koyarak” döşenmiştir. 

TKP/ML bütün bunları göreme-
yecek kadar kör müdür?

Bu gidişatı değerlendiremeyecek
kadar siyasi öngörü yoksunu mu-
dur?

TKP/ML özeleştirisini hafif, te-
melsiz, köksüz bir özeleştiri yapan
da budur. 

O tavrın özeleştirisini yapan bir
siyasi hareketin, önce cesurca, ken-
dine “PKK saldırıyor, Cephe, ke-
sinlikle karşılık vermiyor, PKK
yakıp yıkıyor, ve biz Cephe’ye  tavır
alıyoruz, kör mü olduk, mantığımızı
mı kaybettik, beynimiz dumura mı
uğradı?” diye sorması gerek. 

Bu soruyu soracak ki arkasından
da şunları sorabilsin: 

NEDEN KÖR OLDUK?

NEDEN MANTIĞIMIZI  KAY-
BETTİK?

NEDEN BEYNİMİZ DUMURA
UĞRADI?

NEDEN PKK’NİN KUYRU-
ĞUNA TAKILDIK?

NEDEN ALENİ AMERİKAN

İŞBİRLİKÇİLİĞİNE O KADAR
UZUN SÜRE SESSİZ KALIP OR-
TAK OLABİLDİK?

NEDEN? NEDEN? NEDEN?

TKP/ML Kültürü:
Yaslanacak Bir Güç
Arama, Şablonculuk,
İlkesizlik… 

Yaslandığınız duvar, milliyetçi
bir hareket ise, o duvar, üstünüze
yıkılır.

TKP/ML esas olarak devrime,
kendine inancını kaybetmiştir. Başka
güçlere bel bağlama, inançsızlaş-
manın en temel sonuçlarından biridir. 

TKP/ML, 12 Mart 2016’da ku-
ruluşu ilan edilen Halkların Birleşik
Devrim Hareketi adlı ittifak içinde
yer alarak, PKK’nin kuyruğuna ta-
kılmıştır. Çok açık ki, PKK ise,
Amerikan işbirlikçisi bir politika
islemektedir. Halkların Birleşik Dev-
rim Hareketi, PKK’nin AMERİKAN
İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ PERDELE-
YEN VE MEŞRULAŞTIRAN BİR
İTTİFAKTIR. Halkların Birleşik
Devrim Hareketi adlı ittifak içinde
yer alan tüm hareketler, PKK’nin
ABD ile işbirliğinden siyasi olarak
sorumludurlar. 

TKP/ML, bu ittifakta yer aldıktan
bir müddet sonra, Halkların Birleşik
Devrim Hareketi’nden ayrıldığını
açıkladı. 

Peki TKP/ML bu ittifaktan ne
için ayrıldı?

Söz konusu açıklamada, devrim
tanımındaki farklı anlayışta olduk-
larından, Rojova devrimi tanımına
katılmadıklarından, “bölge devrimi”
anlayışına katılmadıklarından vs.
söz ediliyor. Bunların “programatik
bir ilke sorununa denk düştüğü”
söyleniyor. 

Fakat, PKK’nin Amerikan işbir-
likçiliği çizgisinden, PKK-YPG bay-
raklarıyla ABD bayraklarının yan
yana dalgalanmasından, ABD’den
tırlar dolusu silah alınmasından tek
kelime olsun söz edilmiyor. 

Siz ittifak içinde yer aldığınız

Yürüyüş
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süre boyunca bunu nasıl görmezden
geldiniz, nasıl içinize sindirdiniz,
nasıl “programatik ilkelerinize” ay-
kırı görmediniz?

Bunların cevabı yoktur. 

TKP/ML’nin bu ittifakta yer alı-
şına dair açıklaması da, ayrılmasına
dair gerekçesi de ciddiyetten uzaktır.
TKP/ML, giderek Türkiye Solunda
ciddiyetsizliğin, her şeyi ayağa dü-
şürmenin adı olmaya başlamıştır. 

TKP/ML’ye tavsiyemiz ve öne-
rimiz, sınıflar mücadelesinde itti-
faklar, ayrılıklar, siyasi tavırlar, öze-
leştiriler, bu kadar basit ve yüzeysel
açıklanamaz. Bu şekilde her kara-
rınız, her politikanız tartışılır halde
olur ve iki gün sonra onları savuna-
maz hale gelirsiniz. 

TKP-ML çizgisinin, PKK hak-
kında defalarca görüş değiştirmesi,
bu durumun bir sonucudur. TKP/ML,
hemen her kongre veya konferan-
sında, PKK’yle ilgili tespitlerini ye-
niden gözden geçirmiştir. Birbirine
taban tabana zıt tespitler yapabil-
mişlerdir. 

Örneğin, 1980 ortalarında
TKP/ML, PKK’yi “karşı-devrimci”
ilan etmiştir. 

“1. Merkez Komitemiz dönem
dönem ulusal burjuva parti ve ha-
reketlere karşı da sekter bir politika
ve pratik sergiledi. Örneğin PKK’yi
1980 yılının ortalarına doğru kar-
şı-devrimci değerlendirerek PKK’ye
karşı her alanda mesafeli durmaya
çalıştı. 

...PKK’nin bazı yanlış politika
(özellikle de Devrimci Sol harekete
saldırılarından hareketle) ve gerici
pratiklerinden ötürü PKK’yi o ko-
şullarda karşı-devrimci değerlen-
dirmek, hiç de PKK’nin hak ettiği
doğru bir değerlendirme değildi.”
(TKP-ML’den MKP’ne Bu Tarih
Bizim,  s. 76)

Daha sonra TKP/ML, PKK’ye
ilişkin karşı-devrimci değerlendir-
mesini “askıya” aldı. Ama yerine
bir şey konulmamıştı. 

Daha sonra bir dönem de PKK’yi
“karşı-devrimci ulusal hareket” ola-

rak tanımladılar. Sonrasında ise,
“devrimci yanı ağır basan ulusal
hareket” tanımı kullanıldı. Ve niha-
yet, teorik olarak ne dediklerinden
bağımsız olarak PKK’nin kuyruğuna
takılacak noktaya geldiler. 

TKP/ML’nin bu değerlendir-
melerinde kah Lenin’den, kah Sta-
lin’den alıntılar yapılarak, PKK hak-
kındaki tanımlamaları gerekçelen-
dirilmeye çalışılmıştır. Ancak
TKP/ML’nin PKK’ya yönelik tanım
ve politikaları, Marksizm-Leniniz-
min yol gösterdiği tanımlar değil
(Marksizm-Leninizm bu kadar zig-
zaglı bir yol göstermez), pragmatik,
bazen TKP/ML’nin kendi iç ideolojik
mücadele ve ayrışmalarına bağlı
olarak, bazen de güç arayışlarına
bağlı olarak şekillenmiştir. 

Bu pragmatizm, TKP/ML’yi
ideolojik mücadeleden de uzak tut-
muştur. Öcalan, İmralı’da sosyaliz-
me, sola, Marksizm-Leninizmin ön-
derlerine, silahlı mücadeleye her
türlü küfrü ederken, burjuva de-
mokrasisine, kapitalizme övgüler
düzerken, solun bir çok kesimi gibi,
TKP/ML’nin de bu ideolojik sav-
ruluşa karşı bir ideolojik savaşı yok-
tur. Arada bir dergi yazıları arasına
sıkıştırdıkları birkaç cümle, ise, “ba-
kın biz de eleştirdik” diyerek görü-
nümü kurtarma amacının ötesine
geçmemiştir. 

Tabii o birkaç cümle, ne görü-
nümü, ne özü kurtaramamıştır. 

Kurtaramadığı içindir ki,
TKP/ML de Öcalan’ın sosyalizme
sövgü, kapitalizme, emperyalizme
övgülerle şekillendirdiği politikalara
yedeklenmiştir. 

Rojova’daki, Rakka’daki
TKP/ML, İmralı’daki Öcalan’ın söy-
lediklerinin altına imza atan bir
TKP/ML’dir. 

19 Aralık’tan Rakka’ya…
Teslimiyeti
Meşrulaştıranlar,
Eninde Sonunda
Onun Ortağı Olurlar

Sınıflar mücadelesinde, her şeyin
bir karşılığı vardır. MKP’nin hain-
lerin alınlarından öpmesiyle, 24 ge-
rillanın elleri havada teslim olması
nasıl ki birbirinden bağımsız değilse,
19 Aralık katliamına karşı direniş
sürerken, TKP/ML temsilcisinin
elindeki megafonla teslim olun çağ-
rısı yapmasıyla, Rakka’daki işbir-
likçiliği meşrulaştıran politika da
birbirinden bağımsız değildir.

Emperyalizme övgüler yağdır-
manın meşru görüldüğü, Ameri-
ka’yla işbirlikçiliğin meşru görül-
düğü yerde, anti-emperyalistlik, do-
layısıyla ilericilik, devrimcilik, Mark-
sist-Leninistlik yoktur. TKP/ML’nin
kendine asıl bakması gereken yan,
asıl özeleştiri yapması gereken yan
budur.

TKP/ML, devrim cephesinde mi
yer alacak, emperyalist dünya düzeni
cephesinde mi? Asıl soru budur.  

TKP/ML özeleştirisinin deva-
mında şöyle deniyor: 

“Açıklamamızda kararın yanlış-
lığıyla birlikte bu kararın gerekçe-
lendirmelerini içeren değerlendirme
ve vurgularda yer yer abartıya dü-
şüldüğünü belirtmemiz gerekiyor.
Abartıya düştüğümüz ifadeler ve
yukarıda en özlü biçimde eleştirdi-
ğimiz kararımız nedeniyle özeleştiri
veriyor, 24.08.2014 tarihli kararımızı
geri çektiğimizi duyuruyoruz.

Başta Kürt ve Türk ulusu olmak
üzere, çeşitli ulus, inanç, cins ve sı-
nıflardan emekçi Türkiye halkının
ve onun örgütlü güçlerinin birliği
sorunu daima ama özellikle bugün
çok daha yakıcıdır. Şüphesiz düş-
mana karşı sürdürdüğümüz can be-
deli mücadele bizi çeşitli yol ve
yöntemlerle yan yana getirecektir.
Zorunluluğu kavrıyoruz. Haramilerin
saltanatı birlikte yıkılır; bunu biliyor,
hata ve eksikliklerimize cesaretle
yöneleceğimizi yineliyoruz.”

Emperyalizme ve faşizme karşı
halk güçlerinin birliğinin zorunlu-
luğunu görmek ve kavramak bir
olumluluktur. 

Ancak bu zorunluluğun altı ideo-
lojik olarak doldurulmazsa, bir niyet
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ve temenniden ileriye geçmez. 

Mücadele, niyetlerle, temennilerle

sürmez.

Siz ABD işbirlikçiliğini meşru

görürseniz, ABD’den alınmış silah-

ların gölgesi altında gerillacılık ya-

parsanız, ABD-PKK bayrakları yan-
yana dalgalanırken, PKK ile kendi
bayrağınız yanyana dalgalanıyorsa,
sizin niyetlerinizin ne kadar “dev-
rimci”,  ne kadar “sosyalist” oldu-
ğunun hiç ama hiçbir önemi yoktur. 

TKP/ML, Cephe’yle siyasi ilişki

kesmenin, DEVRİMLE İLİŞKİ
KESMEK olduğunu görebilirse,
kökle ve ideolojik temellere oturan
bir özeleştiri verebilir. Ve işte o za-
man, Haramilerin saltanatını yıkma
doğrultusunda devrimci birliklerin
zemini yeniden oluşur.  

YÜRÜYÜŞ’ümüz En Zorlu Koşullarda
Dahi Halka Ulaştırılıyor

Halk Cephelilerin yaptığı dergi çalışmalarından der-
lediklerimiz şu şekildedir;

Adana: Halk Cepheliler 29 Ocak’ta Şakirpaşa Ma-
hallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan ça-
lışmada halk ile hapishanelerde yürürlüğe konulmak
istenen Tek Tip Elbise ile ilgili konuşuldu. Çalışma so-
nunda 16 dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Halk Cepheliler 3, 6 Şubat tarihleri arasında
Antakya, Armutlu, Çekmece, Sümerler, Maksim, Harbiye,
Küçük Dalyan ve Uğur Mumcu’da, Samandağ’ın Ma-
ğaracık ve köylerinde umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Çalışmada genel olarak gündem hakkında
ve Nuriye-Semih’in direniş süreci konuşuldu. Yapılan
çalışmalarda toplam 511 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Yürüyüş
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Okmeydanı Halk Meclisi:
Uyuşturucunun Hamisi,
AKP’nin Polisi!
“Gençlerimizin Polis –
Torbacı İle Zehirlenmesine İzin
Vermeyelim!”

Halkımıza duyurulur; S-48 ve S-51 numaralı zırhlı
polis araçları uyuşturucu sevkiyatı için kullanılmaktadır.
Mahallemizde torbacılarla ortak iş yürüten zırhlı akrep
araçları bunlardır. Uyuşturucu satışının ekipler amiri
tarafından organize edildiği gerçeği 25 Aralık Pazar
günü yakaladığımız torbacının itirafları sonucu ortaya
çıkmıştı. Polisler önce torbacıları yakalıyor gibi yapıyor.
Daha sonra zırhlı araç içinde üzerindeki uyuşturucuları
ve paraları alıyorlar. Ardından uyuşturucuları diğer
torbacılara satıyorlar. Uyuşturucu satıcısı S-48 ve S-
51 numaralı zırhlı araçları mahallemizden hep birlikte
kovalım! Gençlerimizin polis-torbacı ortaklığı ile ze-
hirlenmesine izin vermeyelim!

Kızıl Maskeliler’den Yeni Klip:

DÜZEN SANATI
Devrimci Sanat; Üretendir, Halka Yol Gösteren-

dir...
Kızıl Maskeliler'in Yeni Klipi "Düzen Sanatı"nı

Aşağıdaki Link Adresinden izleyebilir ya da dinle-
yebilirsiniz.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=f0wogdhjY7U

DUYURU



GÜNDEM ÜZERİNE KISA KISA:
* Nuriye ve Semih zaferi üzerine...
Bir yılı aşkın süre boyunca kazanımları
ne oldu?
Eylemlerde kitleselleşme, korkunun yı-
kılması sonuçlarını yaşadık. 
Bu ülkede onlarca eylem, grev, işgal,
yürüyüş olduysa, işkence altında insanlar
daha fazla direndilerse bu NU-SE saye-
sindedir. 
KHK, ihraçlar sınırlandırıldı. Bunu bir
müsteşar açıklamıştı; daha az kişiyi
atmak zorunda kaldık diye. 
Solu birleştirdi...
AKP direnişlere göre politika üretmeye
çalıştı. 
Valiliğin eylem yasakları tanınmadı, fa-
şizm daha fazla teşhir oldu. 

* Halk Meclisleri ...yerel gündemleri ele
aldığı gibi ulusal gündemleri de ele al-
malıdır.  Akdeniz’de yağışlar nedeniyle
tarım işçisi zarar gördüyse dayanışmayı
örgütlemeli, metal işçileri direnişte ise
direnişi desteklemeli. Ensar Vakfı’na yer
ayırmışlar Anadolu okullarının birinde.
Ensar Vakfı’nı teşhir etmeli ve meclise
yer istemelidir... 

* Osman Baydemir NATO’ya Afrin için
çağrıda bulunmuş. Garo Paylan da, Fran-
sa’dan duyarlılık istemiş. 
Sizin yüzünüzün dönük olacağı yer em-
peryalizm ve onun savaş ordusu değil,
halklar olmalıdır.

* Artık yeni KHK çıkmayacakmış. Sadece
ihraçlar için KHK çıkacakmış. Diğer yasal
düzenlemeler yasalarla yapılacakmış. 
KHK ya da meclisten geçen torba yasalar
ya da normal yasalar... Nitelik olarak
birbirinden farkı yoktur. 
KHK’ya çıkartmıyorlarsa, ihtiyaç kalmadığı
içindir... 
KHK yerine yasa da çıksa meşru olma-
yacaktır. 

* Bira satışlarında yüzde 5.7 düşüş ya-
şanmış. Nedeni evde yapılan biraymış.
Vergiyi düşürüyormuş. Anadolu Grubu'nu,
bunu şikayet etmiş... 
Uyuşturucu, alkol, kumar bunlardan kar
sağladıkça sorun yok. İnsanlar yozlaştı-
rılabilir,  sorun kazancı kimin sağladığı
sorunudur faşizm açısından...

* Balıkesir’de bir işçi daha kendini yaktı... 
Çözüm mücadele etmekte... Halkın öfkesi
büyük. Bu öfkeyi DİH örgütleyecektir... 
HDP binası kundaklandı ancak faşistler
tutuklanmadı...
Yargı da faşistlerin yanında ...Kendi sa-
vunmamımızı da biz kuracağız. ...Yargı
siyasaldır. ...Çözüm kendi güvenliğimizi
kendimizin almasıdır.

* Hakkari’de 23 Nisan 2009’da S. Turan
isimli çocuğu polis, hiç sebepsiz yere
dipçikle kafatasını kırmıştı. İşkence yap-
mıştı. Kameralarda çocuğun nasıl işkence
gördüğü belgelendi. Öldürmeye teşeb-
büsten açılması gereken dava yarala-
madan açıldı. Davada hiçbir işlem yapıl-
mamış olmasına rağmen güvenlik ge-
rekçesi ile Isparta’ya taşındı. Yargılama
sonunda polise sadece 6 ay ceza verildi
ve ceza ertelendi. 
Dava AYM’ye taşınmış. AYM de bu tür
davalarda polise daha fazla ceza vermek
gerektiğini, caydırıcılık gereği bunlara
dikkat etmek gerektiğini karara bağla-
mış... 
Bakalım bu kararla yeniden yargılama
yapılacak mı? Çocuğun işkence görmesi
yanında, yargılama boyunca aileye ya-
pılanlar, yargılamanın kaçırılması, gülünç
ceza miktarı ikinci bir işkence uygulaması
değil mi? Hadi birincisinin telafisini ye-
niden yargılama ile karşılandı diyelim...
İkinci işkence için nasıl bir telafi olacak?
Davayı kaçıran hakim, ceza veren hakim,
delilleri karartanların sorumluluğu ne
olacak? Bu nedenle gerçek bir yargılama
olamaz bu sistemde...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
* Balıkesir'de bir kişi işsiz olduğu gerekçesiyle

kendini yaktı... 

Karesi ve Altı Eylül Belediyesi'nin bulunduğu
binanın önünde kendini yakmış. Ağır yaralı halde
hastanede. 

Sıtkı Aydın'dan sonra bunların devam edebile-
ceğini öngörmüştük. Yüzbinlerce insan çaresiz,
umutsuz halde. Açlık çekiyor. Onların öfkesini
savaşmaya yönlendirebilecek olan biziz. Onlara
ulaşacak olan biziz. Açlığı sadece açlar son-
landırabilir. Onların vazgeçmeyeceği bir şey
yok. Bu nedenle devrimcilik zorunludur. 

* Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
üyesi 11 doktorun gözaltına alınmasını protesto
etmek için Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi
Hastanesi önünde yapılması planlanan eyleme
polis saldırdı... Bu yasağa karşı direnemedi
doktorlar, TTB’nin binasında basın toplantısı
yaptılar... Direnişi büyütmek için devrimcilik
zorunludur. 

Ahmet Hakan... Bu adam yapboz ha‐
muru gibi, kim eline alırsa kendine göre
şekil veriyor, salıyor ortalığa. TTB’lileri
eleştirmiş, siz savaşa karşı bildiri yayın‐
larsınız ama Reyhanlı’da evinde ölen Su‐
riyeli kız için yayınlamazsınız, böyle olunca
da savaş karşıtlığınız boşa düşer diyerek
adice eleştirmeye kalkmış. Durup iki dakika
düşünmüyor, okumuyor bile doktorların
yazdığını, doktorlar savaş olursa işte böyle
olur, insanlar ölür, dursun savaş diyor,
bu alçak ne yapıyor savaşta bile ölümleri
ayırıyor. Afrin’de kadınlar, çocuklar ölü‐
yorsa doğru, ama Reyhanlı’da ölünce
olmaz öyle. Birisi kalksa sen de Reyhanlı’da
öllenler için yazıyorsun bir de Afrin’de
ölenler için yazsana dese ne diyecek, hiç
düşünmüyor. Tam bir tetikçi oldu. Bu sü‐
reçte hiçbir yere sokmamak gerekli böyle
tipleri. Bir ara 1 Mayıslar’a geliyordu ge‐
ziyordu, ilerde yine gelirse almamak gerekli,
yaşamdan tecrit etmeliyiz bunları.

ne varsa güzellikten yana 
gördüm halkımın gözlerinde

ne varsa mutluluktan yana
buldum halkımın sözlerinde
insanca sevmeyi öğrendim
hareketimle
vefayı paylaşmayı öğrendim.
emek vermeyi öğrendim.
mücadele etmeliyiz
içilen kutsal süt için
mücadele etmeliyiz
çalınmış ekmek için
mücadele etmeliyiz
kayıp edilmiş evlatlar için
mücadele etmeliyiz
karanlık kör kuytularda söndürülmüş 
hayatlar için
ve savaşmalıyız alevlendirilmiş
yürekler için
kazanılacak bir vatan var...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...

* 2000 sonrası doğan internet kullanıcılarının yüzde81’i Twitter’ı günde en az 1 kez haberdar olmak içinkullanıyor. Sosyal medya kullanımının yüzde 80’indenfazlası mobilden gerçekleşiyor. Teknoloji, sosyal medyainsani ilişkileri bitiriyor, sanal hayatlar büyüyor. Sanaldünya insanın gelişimini engelliyor, insani özelliklerölüyor... Kendi doğamızla yaşayabilmek için devrimcilikyapmalıyız.

* Fatih Sultan Hastanesi’ndeki hamile çocukların dos-yalarına bakan gazeteci, hiç şikayet olmadığını öğrenmiş.Kimse kimseden şikayetçi değil. - Hiçbiri şikâyetçi olmadı.- Hiçbiri tecavüz ya da ensest iddiasında bulunmadı.- Hiçbiri resmen evli değil.- Çoğunun yaşı şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük.- Hepsinin çocuğu var.
Diye tespitler yapılmış. 
Öylesine soruşturma yürütüyorlar. Mümkün mü şikayetolmaması... Muhtemelen hiçbir mağdur ile ilgilenme-diler... Bu düzenin adaleti böyledir... Soruşturma ya-pıyormuş gibi davran... Dosyayı hasır altı et... 

Yürüyüş
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DEVRİMCİLİK NEDENLERİ:
* Evinin dışında geçim sıkıntısı yüzünden işe

giden, sıradan, kendi halinde bir ev kadını çocuğuna
sahip çıktığı için gözaltına alınıyorsa devrimcilik
yapmalıyız.

* Hapishanede çocuğunu görmeye giden bir baba
çocuğunun vücudunu yara bere içinde işkenceye
uğramış gördüğünden, çocuğunun yanından ay-
rıldıktan sonra çaresizliğinden gözyaşı döktüğü
için. Babalarımıza, annelerimize işkence çektiren-
lerden, gözyaşı döktürenlerden hesap sormak için
devrimcilik yapmalıyız.

* Karaman’da polis halka saldırıyor. Kendilerini
bir şey sanan 4 asalak polis, garsonu ‘benimle il-
gilenmiyorsun’ gerekçesiyle darp ediyor.  Ardından
diğer çalışanlara saldırıyor.  Namussuzluk bunların
mayasında var. Bu yaptıklarının hepsi tarihe işle-
niyor. Halka karşı işledikleri tüm suçların hesabını
sormak için,  bu pislikleri halkın karşısına çıkarmak
için devrimcilik yapmalıyız.

* Bugün CHP’de kurultay vardı. Kılıçdaroğlu ve
Muharrem İnce arasında yapılan seçimde Kılıç-
daroğlu kazandı. Seçim bitti dostluk bitti. Arala-
rında geçen rekabet birer düşmana çeviriyor ikisini
de. Bunlar halkımızı yönetemez. Bunlar kendi çı-
karları söz konusu oldu mu birbirini yerler,  halkı
düşünmezler. Halkımız bunları çare görüp oy ve-
riyor. Halkımıza gidip devrimci mücadeleye katmak
için, kurtuluşun bunlarda değil kavgada olduğunu
göstermek için devrimcilik yapmalıyız. 

* AKP iktidarı düz ve anadolu liselerinde kontenjan
sınırını yükselttikçe yükseltiyor. AKP faşizminin
amacı kendi gibi faşist nesil yetiştirmek için imam
hatiplere kayıt yaptırmayı kolaylaştırıyor. Devlet
okulunda kontejan bulamayan aileler, yüksek üc-
retlerinden dolayı özel okullara gönderemiyorlar,
çocuklarını imam hatiplere yazdırmaya mecbur
bırakılıyorlar. Tüm çocuklarımızın eğitimi sosya-
lizmdedir. Sosyalizmi kurmak için, çocuklarımızın
geleceğini kurtarmak için devrimcilik yapmalı-
yız.

* Bolu’da işsiz bir kişi ‘açım aç’ diyerek belediye
önünde asılı duran Erdoğan posterini kesti.  Son-
rasında işkenceci polisler tarafından yaka paça
gözaltına alındı. Halkımız aç, yoksul, örgütsüz ol-
masından kaynaklı kendini çaresiz hissediyor.
Kendini yakıyor, soyunuyor. Halkımıza bir araya

geldiğinde neler yapabileceğini göstermek için,
halkımızı bir araya getirmek, bu adaletsiz düzeni
kökünden sarsmak için devrimcilik yapmalıyız.

*  CHP kurultayında Kılıçdaroğlu devrim yürü-
yüşümüz sürüyor şarkısı ile gelmiş. Bir salon bile
vermediler Yorum’a, ne zaman bir şey istendi
kırk takla attılar ama çıkarlarına gelince nasıl
kullanmaya kalkıyorlar değerlerimizi. Şarkıları-
mızla, halaylarımızla, direnişlerimizle hayat bize
yön veriyor, bizim sayemizde sözde de olsa de-
mokrasi diyebiliyorlar. Asalak bir parti CHP, bu
yaptığı da asalaklığının bir yansıması. Halkımızı
oyalayan bu asalaklardan hesap sormak için dev-
rimcilik yapmalıyız.

* Gerici, katil, cani ÖSO’cuları Kurtuluş Savaşı’nda
emperyalizme karşı savaşan Kuvayi Milliye güç-
lerine benzetti Tayyip. Kendi soyu Kurtuluş Sa-
vaşında emperyalizmle işbirliği yapıyordu, şimdi
ise emperyalizme karşı savaşmış olan güçleri örnek
vererek ÖSO’yu meşrulaştırmaya çalışıyor, aslında
iyi de oluyor, konuştukça batıyorlar, ne mal ol-
duklarını anlamayan, anlamak istemeyenler de
görüyor. Halk düşmalığında, pespaye yalancılıkta
sınır tanımayan Tayyip’ten, AKP’lilerden de hesap
sormak için devrimcilik yapmalıyız.

* Metin Külünk gazilik ünvanı verelim dedi Tay-
yip’e, Tayyip bile karşı çıktı olur mu öyle diye.
Yaltaklanmada, kralın soytarısı olmakta sınır yok.
Mustafa Kemal’in gazilik ünvanının bizim için
belki çok bir anlamı yoktur ama, bu tarz ünvanlar
savaş meydanlarında kanıtlanır. İktidarları için
her türlü değeri kirleten, ele ayağa düşüren, yalaka
tüm AKP’ lilerden hesap sormak için devrimcilik
yapmalıyız.

* Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog
Kongresi’nde Suriye hükümeti ve muhalif heyet-
leriyle anayasal reformların hazırlanması için bir
anayasa komisyonu kurulmasının planlandığı be-
lirtilmiş.  Suriye halkı yok Soçi’de. Halkın temsil-
cileri yok, emperyalistler ve işbirlikçileri kalkıp
bir halk için anayasa düzenleyeceklermiş. Em-
peryalizm bir halkın kaderini belirleyip nasıl ya-
şacaklarına karışamaz. Halkların kendi kaderlerini
özgürce tayin edebilmesi için devrimcilik yapmalıyız. 
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AYNI KARINDAN DOĞMAYAN KARDEŞLERİN
HAYATA ATTIKLARI İMZALARDAN UFACIK KESİTLER

Yüzlerce, binlerce çift göz olduğumuz, birbirimiz için birçok şey yapabileceğimiz yüzlerce, binlerce
yoldaşım var. Grup Yorum'un son albümündeki "İlle Kavga" şarkısı şöyle başlıyor: "Aynı karından
doğmadık, ama bizden öte kardeş yoktur". İşte yoldaşlığı en güzel tanımlayan söz bu bence. Hepimiz
farklı yerlerden, farklı yaşantılardan, farklı yetişme koşullarından geliyoruz. Binbir farklı özelliğimiz
var. Ama işte bir şey birleştiriyor bizleri. Nedir o? Paylaştığımız gökyüzü. Özlemlerimiz, hayallerimiz.
Ne için yaşadığımız. Mücadelemiz. İnançla, tutkuyla yaptığımızda bunları, o kadar büyük anlam
kazanıyor ki hepsi, işte birbirleri için gözünü karartan, kahramanlaşan, onlarca, yüzlerce ferdi
oluyoruz büyük insanlık ailesinin. İşte o yüzden aynı karından doğmasak da bizden öte kardeş yok...

İşte o yüzden mesela sizden de yaşlı olanlar geçiyor kavganın en önüne... 72 yaşında bir baba,
Mehmet Güvel 7 ay; 68 yaşında bir ihtiyar delikanlı, Feridun Osmanağaoğlu 6 ay boyunca aç
kalabiliyor iki yoldaşı için, Nuriye ve Semih için...

Veya başka bir örnek... Devrimci memurlar, KESK binasını işgal ettiler yaklaşık 2 ay önce, Nuriye
ve Semih için. Çünkü KESK, kendi kurultaylarında, genel kurullarında Nuriye‐Semih için aldıkları
hiçbir kararı uygulamadı. Göstermelik, "dostlar alışverişte görsün" misali geçiştirmelik açıklamalar
yaptılar sadece. Her gün görüyorsundur, Alev ablalar Yüksel'e çıkıyor günde 2 kere. Her gün 2 kere
gözaltına alınıyorlar. Ama KESK, bir kez olsun direnişin bir yerinde olmadı, üyeleriyle birlikte karar al‐
malarına rağmen hayata geçirmediler. İşte KESK, aldığı kararları uygulasın, Nuriye‐Semih için bir
şeyler yapsın diye direniyor devrimci memurlar. Onlardan birisi de Selvi abla. Kendisi 65 yaşında
emekli bir öğretmen. KESK binasında günü geliyor tek başına sandalyelerde yatıyor, günü geliyor
Yüksel direnişine destek olup sokaklara çıkıyor, o yaşına rağmen gözaltına alınıyor. Veya yine Yüksel
direnişçilerinden Perihan teyze. 75 yaşında, ama her gün evlatlarının yanında olmak için dayak
yiyeceğini, gaz yiyeceğini bile bile çıkıyor Yüksel'e...

Yani haklı olduktan sonra, kazanacağına inandıktan sonra yaşın, hastalıkların hiçbir önemi kalmıyor.
İnanan, kararı ve tercihleri net olan bir insanı hiçbir güç yenemiyor...

Adil abi, onu tutukladılar, Berkin'in ce-

nazesine katıldın diye... Düşün yani, 15

milyon nüfuslu İstanbul'da 3.5 milyon in-

san, Berkin'in cenazesine katıldı. Yani

şehrin nüfusunun yüzde 25'i. Ve bu yüzde

25'in içinde diye tutuklanıyor insanlar...

Ama sonsuza kadar sürdüremezler bunu...

Bu düzen, insanca yaşayacak bir hal bırakmıyor kimsede. Kendi
iç bunalımlarına, gündelik sorunlara boğuyor. Bütün duygularını
öldürmek, birer robota, yaşayan ölüye döndürmek istiyor. Ben
eğer devrimciliği tercih etmeseydim bugün nasıl olurdum sizce?

Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar zamanını işte, bilgisayar başında
geçiren, eve geldikten sonra odasına kapanıp bilgisayar oynayan,
çoğu zaman tek kelime bile etmeyen, sadece şunu getir, bunu getir
diyen, birlikte yemek sofrasına bile oturmayan, çoğu zaman durduk
yere agresifleşen, sınırlı düzeyde konuşmalarında kendi zayıflığını,
ezilmişliğini sizi ezmeye çalışarak kapayan... ve en acı ve önemlisi,
bu durumu normal gören bir tip... Sadece sizlere yabancılaşmakla,
sosyal bir yaşama yabancılaşmakla kalmayıp aynı zamanda bu
büyük soruna bile yabancılaşan, hastalıklı bir tip...

İşte düzen bu hale getirirken, devrimcilik bu "hastalıklı tip"i
alıyor, emekle, sevgiyle, değer vererek, insanca davranarak, değişeceğine
inanarak, güvenerek onun hastalıklarını tedavi edip ondan bambaşka
bir "yeni insan" yaratıyor. Nasıl oldu? Devrimcilikle. Yoldaşlığın
gücüyle. İdeolojinin gücüyle.

İnsanların gerçekten kendisine değer vererek
dinleyecek insanlara ihtiyacı var. Kimse kimseyi
doğru dürüst dinlemiyor, değer vermiyor. Göz-
lerinin içine bile bakmıyor. Ne hissettiğini, ne
anlatmak istediğini anlamaya çalışmıyor. En
basit gündelik ilişkileri bile çıkara dayalı hale
getiriyor bu düzen. Ama bunun olmadığı bir
yer var.
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Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TTERÖRİZM DEĞİLDİR

Türk Tabipler Birliği, AKP'nin Afrin saldırısına karşı
olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. 24 Ocak
tarihinde yayınlanan açıklamanın ardından,  hedef gös-
terilen TTB'ye polis operasyonu yapıldı. 30 Ocak günü
sabah 06.30'da TTB yöneticilerinin farklı kentlerdeki
evlerine baskınlar yapıldı ve yöneticileri gözaltına alın-
dı.

TTB, böyle bir operasyona neden
olacak hiçbir şey dememişti aslında.
Aksine 'akıllı solculuğun’ gereğini
yerine getiren biçimde, bilimin ve ha-
yatın yasalarına aykırı düşüncelerini
dile getirmişti. "Her çatışma, her sa-
vaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel
sağlık açısından onarılmaz sorunlara
yol açarak büyük bir insani dramı
da beraberinde getirir" demişti.

Bu düzeniçi açıklamayı Tayyip Er-
doğan 'Terörist seviciler" diyerek hem
hedef tahtasına oturtmuş hem de
TTB’yi aşağılamıştır. AKP politika-
larına destek vermeyen herkese baktığı
gibi bakmış; yani onları da 'terörist'
ilan etmiştir. 

Haklı ve haksız savaşları "Her ça-
tışma, her savaş" diyerek bir ve aynı
gösteren TTB, bütün reformist ve geri
yanlarına rağmen faşizmin saldırısına
uğradı.

Operasyon yapmakla da yetinme-
yen Tayyip Erdoğan, grup toplantısında
şöyle konuştu: "Sadece Tabipler Birliği
değil, Türkiye Barolar Birliği ile açı-
sından da aynı şey. Çünkü bunların
milli, yerli, bu ülkenin şu anda yapmış
olduğu vatanı korumayla ilgili müca-
delede yanımızda yer alma diye bir
durumları yok. Tam aksine karşımızda
yer alma, teröristlere sahip çıkma, on-
larla yandaş olma gibi bir durumları
var. Ve bunları tamamen kaldırıp, sa-
dece Tabipler Birliği de değil, her
grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini
gösterir. Aynı şekilde hukukçular kendi
barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür.
Ondan sonra oraya çöreklenme diye

bir şey olmaz. Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar."
(Cumhuriyet, 7 Şubat 2018)

Bir kurumun 'milli-yerli' olup olmadığına da, terörist
olup olmadığına da faşist AKP karar veriyor. TTB veya
TBB'ye eleştirilerimiz ayrı bir konudur. Faşist iktidarların

her dediğine kafa sallamayan, demokrat
kimliği ile bilinen iki kurumun bu şekilde
terörize edilmesine seyirci kalmayız.
Tayyip yukarıdaki sözlerinde açıkça tas-
fiyeye gideceklerini söylüyor. Nasıl ki
İdil Kültür Merkezi'ne, Halkın Hukuk
Bürosu'na, Dev-Genç'e sürekli operas-
yonlar yaparak devrimci sanatçılığı, dev-
rimci avukatlığı, devrimci gençliği tasfiye
etmek istiyorsa, iktidar karşıtı kurumları
da tasfiye etmek istiyor.

AKP, katliam ve saldırılarına meş-
ruluk kazandırmak için 'vatan-millet-
bayrak' savunuculuğu yapıyor görü-
nerek halktan destek almaya çalışıyor.
'Türk kavramını ve Türkiye ismini
layık olanlar kullanacak' demesindeki
amaç da budur. TTB ve TBB'ye ope-
rasyon yaparak, milleti büyük bir teh-
likeden kurtarıyor görünüp, tamamen
faşizmin güdümünde bir hekimlik ve
avukatlık anlayışı yaratmaya çalışıyor.
Avukatların barolara üye olma zorun-
luluğunu kaldıran yasal düzenlemeler
yapıyor.

Reformizmin dünya çapında sık sık
yanıldığı noktalardan biri işte budur.
Sadece silahlı mücadele veren örgütler
veya devrimciler tutuklanır, işkence
görür, katledilir sanılır. Ancak faşizmin
saldırısı, 'terörist' ilan etmesi için sadece
elde silah savaşmak gerekmiyor. Değil
siyasi bir görüş açıklamak; mesleki ya
da yaşamsal hakkını savunmak dahi
teröristlik sayılıyor. “Benim çizdiğim
sınırların dışına çıkarsan karşılığını
alırsın” diyerek had bildiriyor AKP.
İşte faşizm tam da budur.

AKP'nin hedefi olmak için devrimci
olmak gerekmiyor. Afrin operasyonu
meselesinde olduğu gibi, AKP’ye destek

AKP’NİN İŞGAL
POLİTİKALARINA

KARŞI ÇIKIYORSANIZ
YA TERÖRİSTSİNİZ

YA TERÖRİST
DESTEKÇİSİ!

Terör; “kendini hiç-
bir yasa ve kuralla
sınırlandırmadan,

baskı, işkence ve katli-
am gibi yöntemlerle

halkı korkutarak sindir-
mek ve bu zeminde

yönetmek veya siyasi
amaçlarını gerçekleştir-

mektir.

BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ

DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!

TERÖRİST DEĞİL
DEVRİMCİYİZ!

Mücadelemiz terö-
rizm denilerek yaftala-
namaz; biz halk kurtu-

luş savaşı veriyoruz.

Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme

Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı

Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu

Taşıyoruz!
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vermeyen herkes, hatta
CHP bile 'terör destekçisi'
ilan ediliyor. Afrin'deki kat-
liama meşruluk kazandırma
çabası içinde olmayan, ope-
rasyonun gerekliliğini can-
hıraş savunmayanlar terö-
risttir. Çünkü iktidar için;
faşist baskıya, katliama,
yağma ve talana göz yum-
mamak terördür. AKP'nin
ekmeğine bal sürmeyen her
faaliyet terördür. Çanak ya-
layıcısı olmayan her kurum
ve kişi teröristtir. 

Demokratlar, DKÖ ve
meslek örgütleri, emper-
yalizme ve faşizme karşı
olduğunu söyleyen herkes
bir gerçeği aklından çıkar-
mamalıdır. Faşizmin terö-
rünün ilk hedefi devrimci-
lerdir; ancak düzenin çiz-
diği sınırların bir şekilde
dışına çıktığı anda her an
herkes, "imha edilmesi ge-
reken düşman" haline ge-
lebilir. Tarihin çeşitli dö-
nemlerinde bunun örnekleri
çokça yaşanmıştır.

Afrin konusunda AKP
faşizmini desteklemeyen
500'e yakın kişiye, inter-
nette yazdıkları gerekçe
gösterilerek haklarında 'te-
rör' soruşturması açılarak
gözaltına alındı. AKP'nin,
"terörle mücadele" diyerek
Suriye'de çatışmaya gir-
mesini desteklememek, "te-
rörü desteklemek" sayıldı.

Sonuç olarak; halktan
yana olanların yapması
gereken, faşizme barış
çağrısı yapmak değil; Su-
riye'deki katliamlarda
Türkiye halklarının hiç-
bir çıkarı olmadığını an-
latmaktır.

“Her türlü şiddete, her
türlü savaşa” karşı çık-
mak değil; faşizmin te-
rörüne karşı halkın ör-
gütlü mücadelesini sa-
vunmaktır.

Tutuklamalarla Bitiremediğiniz, Teslim Alınamayan
Dev-Genç’liler Her Yerde

Her gün gözaltına alındılar, yıl-
madılar. Her ay kurumları basıldı,
duvarları kırıldı, yenisini yaptılar.
Her dönem işkenceler gördüler, tu-
tuklandılar… Yenilerini yarattılar.

Kavganın onurlu ve en temiz
damarı olan gençliğimiz Dev-
Genç’lilerin yaptığı çalışmalardan
derlediklerimizdir:

Dağevleri: Dev-Genç’liler 4
Şubat’ta kitle çalışması yaptı. Ya-
pılan çalışmada ilk olarak 50 adet
umudun sesi Yürüyüş dergisi da-
ğıtımı yapıldı. Çalışmada halkla,
Halk Cephesi’nin gündemleri ko-
nuşuldu ve kentsel dönüşüme karşı
neler yapılabileceğine ilişkin öne-
riler alındı. Ayrıca mahallenin çeşitli
yerlerine Nuriye ve Semih’in di-
renişi ile ilgili yazılamalar yapıl-
dı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 30
Ocak’ta yaptığı çalışmada, halkın
yoğun olarak geçtiği bölgelerde,
üzerinde “Cephe Burada! Bağım-
sızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin
Mücadelemiz Devam Ediyor! Hal-
kız Biz. Faşizmi Yeneceğiz! Fa-
şizme Karşı Demokrasi Keyfi Tu-
tuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!
Halk Düşmanı AKP, Defol! Halk
Cephesi” imzalı pullamalardan 250
adet yaptı.

Örnektepe: Dev-Genç’liler 1, 4 Şubat tarihleri arasında mahallede kitle çalışması
yaptı. Yapılan çalışmalarda halka 100 adet Yürüyüş dergisi dağıtımı yapılırken genel
olarak son süreç hakkında ve mahallelerde artan polis terörü, Nuriye ve Semih’in
direnişi hakkında, tarihi bir direniş olduğu, direnişin etkileri ve ülkede nasıl ses
getirdiği anlatıldı. Ayrıca Nuriye ve Semih’in direnişinin zaferi ile ilgili yapılan ya-
zılamalarda duvarlara; “Tarih Direnişi Yazdı Nuriye Semih Kazandı! Nuriye Semih
Kazandı Direniş Kazandı! Dev-Genç” imzalı yazılamalar yapıldı. Ve birçok yere
Halk Cephesi’nin faşizme karşı kampanyası ile ilgili 150 pullama yapıldı ve 60
bildiri dağıtıldı.

Sarıgazi: Dev-Genç’liler 2-3 Şubat’ta Meclis ve Atatürk Mahallesi’nde kitle ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 50 adet Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Ayrıca
Halk Cephesi’nin ve TAYAD’ın, hapishanelerde uygulanmak istenen Tek Tip
Elbise’ye karşı başlattıkları kampanya ile ilgili yazılama ve pullama yapıldı. Halka,
üzerinde “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz! TAYAD – Halk
Cephesi” imzalı pullardan 150 adet dağıtıldı. Mahallenin farklı yerlerine “Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz!” yazılaması yapılarak halka TTE’yi teşhir eden ajitasyon çe-
kildi.
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2017 Eylül ayının sonunda İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Halk Cepheli olduğunu iddia et-
tikleri 110 kişi hakkında TUTUK-
LAMA kararı çıkardılar. 

İçişleri Bakanı fırıldak Süley-
man Soylu, devrimci harekete
karşı tehditler yağdırdı. 

Küçükarmutlu’da 25 Eylül’de
asılan bir pankartla Halk Cephesi,
ilk cevabını verdi Soysuzlara: “110
Kişi Değil, Milyonlarız. Biz Kaza-
nacağız.”

AKP faşizminin o günden bu
yana sürdürdüğü saldırıda, şu
ana kadar 129 kişi tutuklandı.
Halkın sanatçısı, avukatı, mühen-

disi, işçisi, kamu
emekçisi, yoksul ge-
cekondu mahalle-
lerinin devrimcile-

ri içinde olmak üzere
129 tutuklama. 

Tabii bu tutuklamalar,
önceki tutuklamaların da
bir devamıydı. Hapishane-
lerde yüzlerce Halk Cepheli
tutsak var ve fakat müca-
dele sürüyor. Tutuklamalar,
bir yandan Nuriye-Semih
gibi direnişleri engellemek,
ama asıl olarak da Halk
Cephesi’ni ideolojik olarak
teslim almayı amaçlıyordu. 

Mücadele sürüyor;
ideolojimiz yerinde.

Küçükarmutlu’da 
Tutuklamalara Karşı 
Pullamalar

Halk Cepheliler 2-5 Şubat ta-
rihleri arasında mahallenin birçok
yerinde AKP faşizminin tutuklama
terörüne karşı kampanya ve tut-
saklarla ilgili kitle çalışması yaptı.
Birçok bedeli göğüsleyen Küçü-
karmutlu’da bir kez daha dev-
rimci iradenin kararlılığı düşmana
gösterildi. Çalışmalarda, üzerinde;
“AKP’nin Faşist Terörüne İzin
Vermeyeceğiz, Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz!” 

“Cephe Burada, Bağımsızlık
Demokrasi ve Sosyalizm Müca-
delemiz Sürüyor!”

“Katil AKP, Hırsız AKP, Halk
Düşmanı AKP! Tutuklamalarla
Devrimcileri Bitiremezsiniz!” 

“Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz! Halk Düşmanı AKP,
Defol!” sloganlarının yazılı olduğu
250 adet pullama yapıldı.

Kıraç: 
Tek Tip Elbise’yle ilgili 100

adet pullama yapıldı. 

“AKP Faşizminin tutuklama
terörüne karşı kampanya” çer-
çevesinde de, 100 adet “Keyfi Tu-
tuklamalara Karşı Adalet, Faşizme
Karşı Demokrasi İstiyoruz” bil-
dirileri dağıtıldı. 

Çayan:
31 Ocak-2 Şubat arasında bil-

diri dağıtıldı, afiş ve pullamalar
yapıldı.

Mersin:
Halk Cepheliler 30 Ocak’ta,

Turgut Türkan, Demirtaş ve Hür-
riyet mahallelerinde, Halk Cep-
hesi’nin kampanyalarının çalış-
masını yaptı. Çalışmalarda üze-
rinde; “Halkız Biz Faşizmi Yene-
ceğiz, Gözaltılar Tutuklamalar
Baskınlarla Bitmeyiz Faşizmi Ye-
neceğiz. Tek Tip Giymedik Giy-
meyeceğiz!” sloganlarının yazılı
olduğu 6000 adet pullama ve aynı
içerikli ozalitler asıldı.

Faşizme Karşı Demokrasi

Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz!

FAŞİST 

AKP'NİN 

TUTUKLAMA

TERÖRÜNE KARŞI

KAMPANYA 

SÜRÜYOR

Yürüyüş
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Uyuşturucu ile mücadele etmek
adı altında devlet onlarca kurum kur-
muştur. Uyuşturucu ile mücadele
için sık sık planlar, stratejiler, mü-
cadele paketleri açıklanır. 

Fakat görünen gerçek şudur ki;
hazırlanan planlar, açılan kurumlar,
merkezler, kampanyalar, hiçbiri so-
runu çözmüyor. “Uyuşturucuya karşı
mücadele şovları” var, sonuç yok.
ÇÜNKÜ devlet, gerçek anlamda so-
runu çözmek istemiyor. 

Bir sorunun nedenini bulmadan
sonucu değiştirmeye çalışmak ah-
maklıktır diyor Mao. Düzen uyuştu-
rucunun sadece yarattığı sonuçlarla
ilgilenmemizi istiyor. İstiyor ki, hiçbir
zaman sorun kökten çözülmesin.
Çünkü:

Bir; uyuşturucu, faşist iktidarlar
için, halkı uyuşturmanın, apolitik-
leştirmenin en etkili araçlarından bi-
ridir. Bu nedenle, bütün faşist, em-
peryalist devletler, uyuşturucu kul-
lanımını teşvik etmekte, yaygınlaş-
tırmaktadırlar. 

İki; buna bağlı olarak, faşist, em-
peryalist devletler, uyuşturucu ticareti
ve piyasasını da kendi ellerinde ve
denetimlerinde tutmaktadırlar. Faşist

devletler için uyuşturucu vazgeçil-
meyecek bir gelir kaynağıdır.

Yani devletler, uyuşturucuyla hem
halkı uyuşturmakta, hem uyuştu-
rucu ticaretinden büyük karlar
elde etmektedirler. 

İşte bu nedenle, teşvik eden, yay-
gınlaştıran bizzat devlet olduğu için,
çeşitli kurumların ve tek tek ailelerin
uyuşturucuyla mücadelesi, adeta bir
duvara çarpmaktadırlar.

Milyonlarca aile, çocuklarını bu
illetten kurtarabilmek için servetler
döküyor. Hacıya, hocaya gidiyorlar.
Rehabilitasyon merkezlerine, dok-
torlara, ilaçlara para akıtıyorlar. Ancak
bunların hiçbirisi çözüm olmuyor.
Olmaz da. 

Çözüm; Halk Meclisleri ve 
Uyuşturucuyla Savaş 
Merkezlerimizdedir

Uyuşturucu kullanan insanları-
mızın derdine ancak Halk Meclisleri
ve Hasan Ferit Gedik adıyla açtığımız
merkezle başlattığımız Uyuşturucu
İle Savaş Merkezleri deva olabilir. 

Çözüm olabilmek için öncelikle,
çocuklarımızı, gençlerimizi, halkımızı

sevmek, değer vermek, inanmak ge-
rekiyor. Sevgi emektir. Emek, değer
ve sahiplenme, çözümsüzlüğün or-
tasında çözümü yaratır. 

Uyuşturucuyla mücadele edebil-
mek için, gençlerimizin neden uyuş-
turucu kullandıkları konusunda net
olmak gerekiyor.

Bugün bütün toplumsal koşullar,
gençleri uyuşturucu kullanımına yön-
lendiriyor, adeta kuşatıyor ve teşvik
ediyor. Biz gençleri uyuşturucudan
kurtarabilmek için öncelikle onları
o “kuşatma”dan kurtarmalıyız. 

Kimse doğuştan “uyuşturucu kul-
lanmaya eğilimli” değildir. Gençleri
bu bataklığa iten, faşist devletin, bur-
juvazinin gençlik politikalarıdır. Özel-
likle gecekondu gençliğine yönelik
uyuşturucuyu yaygınlaştırma politi-
kalarıyla, gençliği devrimci müca-
deleden alıkoymak istemektedirler. 

Uyuşturucuyu bizzat teşvik eden
faşist, emperyalist devletler, aynı za-
manda AMATEM gibi, uyuşturucuyla
mücadele eden kurumlar kurarlar. 

Çelişkili gibi görünen bu durumun
nedeni nedir?

Bir: devlet ve devletin polisi,

HALK MECLİSLERİ 
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE

ASIL GÜÇTÜR

Meclisler, 
� Halk Meclisleri, halkın en geniş birlikteliğini,

katılımını, idaresini, inisiyatifini sağlayan yapılar-
dır.

� Halk Meclisleri, bir araya geldiğimiz, anlattığı-
mız, dinlediğimiz, konuşup-tartıştığımız, sorunlarımı-
za çözümler aradığımız ve ortak hareket ettiğimiz
meşru alanlardır. 

Sorunları çözmek için emeğe, sabıra, fedakarlığa
gerek vardır. Birlikte üretip, birlikte başardığımızda
güvensizliklerimiz güvene dönüşecek, başarma karar-
lılığımız ve inancımız daha da büyüyecektir.

M
ec

li
sl

er Atasözü:
Deveyi 

yardan uçuran 
bir tutam

ottur. 
(Anlamı: Küçük bir

çıkar peşinde koşmak
bazen kişinin büyük

zararlara uğramasına
neden olur.)
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jandarması, halkı uyuşturucuyla mü-
cadele ettiklerine inandırmak zorun-
dadırlar. Bu, kendi gerçek yüzlerini
gizlemek için de gereklidir. 

İki: sömürücü devletler, uyuştu-
rucuyu bir yere kadar yaygınlaştırır,
bir yerden sonra denetim altına alırlar;
uyuşturucu yaygınlaşmalı ama üretimi
tehdit edecek boyutlara da ulaşma-
malıdır. 

Ne yapıyor bu AMATEM gibi
kurumlar? 

Sorunu yine “ilaç”la çözmeye ça-
lışıyorlar. Uyuşturucu alışkanlığını
kesmek için, yine uyuşturucu ilaçlar
kullanıyorlar. 

Fakat o kişiyi uyuşturucuya yö-
nelten etkenler değişmediği noktada,
o kişi, “ortamına” döndüğünde, kişi
yeniden başlıyor. 

Doğru Tahlil 
Ettiğimizde Doğru
Yöntemi Buluruz

Gazi’de Halk Meclisleri’nin de
desteğiyle, bir süre faaliyet sürdüren
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi, bu süre
içinde yaklaşık 400 kişiyi tedavi etti. 

HFG-USM’nin tedavide elde ettiği
başarı oranı, düzenin kurumlarıyla
kıyaslanamayacak kadar büyüktü.
Çünkü temelde yaklaşım farklıydı.
Yaklaşım farklılığı, yöntem farklığını
da beraberinde getiriyordu. 

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi‘nin te-
davisinin ayırdedici yanları neydi?

Birincisi, ilaçsız bir tedavi idi. 

İkincisi, yoğun bir emek ve sa-
hiplenme üzerine kurulan bir tedavi
biçimiydi. 

Mesele, onları düzenin ittiği boş-
luktan çıkarıp, onlara bir amaç, bir
ideal kazandırmaktır. Onları politik-
leştirmektir. Onların duygu ve dü-
şüncelerini değiştirmek, hayallerini
değiştirmektir. 

Hayal bile kuramaz hala getirilen
gençlerimize hayal kurmasını öğret-
mektir. 

Onların “ESKİ ORTAMLARI-
NA” dönmesini önlemenin en temel
ve kesin yolu, onları örgütlü müca-
deleyle tanıştırmaktır. 

İşte bütün bunları, mahallele-
rimizde Halk Meclisleri’nin öncü-
lüğünde sağlayabiliriz. 

Halk Meclisleri uyuşturucu ile
mücadele edebilmek için bir yer bul-
makla başlayabilir. 

Küçük bir gecekondu evinde de,
hatta bir odada da başlayabiliriz.
Uyuşturucu kullanan çocuklarımızla,
gençlerimizle bir araya geldiğimiz,
sohbet edebildiğimiz, faaliyetlerimizi
örgütleyebildiğimiz bir yer ile baş-
layabiliriz... 

Sokaklar, boş araziler, ormanla-
rımız, derneklerimiz, uyuşturucuyla
mücadeledeki alanlarımızdır. 

Uyuşturucu ile mücadele için

gençlerimize sorumluluk bilinci ka-
zandırmalıyız. Bu bilinç, onların
kendi içlerindeki güçlü ve zayıf yanın
çatışmasında, onların ileri olanı seç-
mesini sağlayacaktır. 

Resim, spor, çeşitli elişleri, tiyatro,
fotoğraf, müzik, bağ bahçe işleri...
gibi faaliyetler olabilir. Halk değer-
lerini, halk kahramanlarını, tarihimizi
konuştuğumuz sohbetlerimiz olabilir. 

Sonuç Olarak;
Uyuşturucu ile mücadeleyi ma-

hallelerimizde ancak Halk Meclisleri
aracılığıyla ve uyuşturucuyla savaş
merkezi şeklindeki kurumlaşmaları-
mızla yürütebiliriz. 

Halk Meclisleri, uyuşturucu, ku-
mar gibi bağımlılıklara karşı müca-
deleyi, sürekli mücadele alanlarından
biri olarak ele alabilmelidirler. 

Uyuşturucu bağımlısı çocukları-
mızı, kesinlikle düzenin rehabilitasyon
merkezlerine bırakmayalım. 

Uyuşturucu, uyuşturucu ile tedavi
edilmez. Bir ideal kazandırılmayan
her bağımlı, yeniden bağımlılığa
dönmeye mahkumdur. 

Tedavi için mucizevi bir yol yok-
tur. Mucize emek, sabır, ilgi ve poli-
tikleşmedir.  

Her şeyi bilmeyiz, 

ama öğrenebiliriz. 

Halkımız kendini yönetmeyi de öğrene-

bilir. Halk Meclisleriyle öğrenebilir.

Goethe;

“En iyi hükümet bize kendimizi yö-
netmeyi öğreten hükümettir” demiş.
Halk iktidarı da böyle bir yönetim ola-
caktır.

HALK YÖNETMEYİ
ÖĞRENECEK!

Yürüyüş
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FAŞİZMİN GECESİNİ
KABUSA ÇEVİREN 

HALKIN MİLİSLERiDİR
Dünyanın her yerinde faşizm tepe-

den tırnağa silahlanmış askerlerine,
polislerine ve çetelerine güvenerek
hareket etmiştir. 

Halk düşmanlarını halkımız çok
iyi tanır. Hırsızdır, katildir, ayyaştır,
uyuşturucu satar. İktidar ve onun
maaşlı bekçileri, kendi katil sürüleri
dışındaki herşeyi, herkesi düşman
olarak görürler. Fakat öte yandan
devletin çeşitli faşist güçleri, birbir-
lerine de asla güvenemezler. Ancak
kontrgerillanın ortak yanı, halka karşı
düşmanlıkta birleşmeleridir. 

Daha geçen hafta, polislerin halk
düşmanlığının yeni bir örneğini gör-
dük; kokoreççide kavga çıkartıp,
silahlarını esnafın kafasına dayadılar.
Sözde ifadeleri alındı. Yalandır, uydur-
madır. O esnafı silahla vursaydı bile,
kesinlikle hiçbir ceza almayacaklarını
çok iyi bilmektedir o halk düşmanları.
Hatta esnafı "terörist" diyerek suçlu
ilan edebileceklerini iyi biliyoruz. 

Bu halk düşmanları, mahallelerde
ellerini kollarını sallaya sallaya gezer-
ken halkımzın can güvenliği yoktur.
Küçükarmutlu'da Dilek Doğan,
Yılmaz Öztürk katledildi. Gazi
Mahalesi'nde araçları taranan iki genç
katledildi. Okmeydanı'nda Berkin'i
başından gaz fişeğiyle vurdular. Uğur
Kurt'u başından vurdular. Küçücük

Suriyeli çocuğu zırhlı araçlarıyla eze-
rek katlettiler. 

Halk düşmanları, benzer yüzlerce
olayda olduğu gibi ceza almadılar.
Hiçbiri halka düşmanlık nedeniyle
ceza almayacaklarını iyi bildikleri
için silahlarını bu kadar pervasızca
halkımızı katletmek için kullanıyorlar. 

Bu saldırıları durdurmanın, püs-
kürtmenin yolu, onların, resmi halk
düşmanlarının gecelerini kabusa çevir-
mektir. 

Halkımız kendi güvenliğini kendisi
alacaktır. Halkımızın çocukları, halkın
şahanlarıyla halk düşmanlarının gece-
lerini kabusa çevireceklerdir. Resmi
sivil faşist güçlerin rahat hareket
etmelerinin önüne geçilecektir. 

TARİHTEN; 
1979 başlarında bölgenin hemen

tamamında faşistlerin denetimi söz
konusuyken, '79 ortalarında faşistlerin
çok dar bir alana sıkıştırılmaları, dev-
rimcilerin anti-faşist mücadeledeki
doğru bakış açısının sonucudur. 

Faşist örgütlenmeye son bir darbe
vurmak için bölgedeki faşist odağın
yok edilmesi kararı alınır. Geçmişten
beri yapılagelen eylemler, yakma ile
bir anlamda noktalanacaktır. Hazırlıklar
tamamlanır ve yakma eyleminin ger-
çekleştirilmesi kararlaştırılır.

Eylemde beş kişi yer alacaktır.
Binada yanmadık hiçbir şey kalma-
ması için bolca benzine, benzini bina-
nın orta yerine taşımak için hortuma,
benzini ateşlemek için de meşaleye
gereksinim vardır. Binanın karşısına
toplu gidilecek, kapı giriş çıkışında
çevre gözlenecek, durum uygunsa
iki kişi önden gidecek, biri eylem
yerinin terk edileceği yolu tutarken,
diğeri faşist odağın karşısında mev-
zilenecektir. Daha sonra üçüncü kişi
diğer yönü kontrol edip mevzilenecek,
dördüncü kişi kapı altından (daha
önceki kontrollerde kapı altından hor-
tumun geçebileceği görülmüştür) hor-
tumu sokup, huni yardımıyla tüm
benzini boşaltacaktır. Eylem için en
uygun zaman olarak saat 01.00-
02.00'dir. Son kontrolde ekip otosunun
geçtiği görüldüğünden geri dönüşü
beklenir ve saat 01.30'da plan uygu-
lamaya konur. 

Eylem planlandığı gibi gelişir. Bir
kişi kapı altından içeriye benzini ver-
dikten sonra, meşaleyle tutuşturulan
faşist odakta ne cam, ne çerçeve kal-
mıştır. Ertesi sabah binanın o halini
gören ve duyan insanlar "Bu iş bitti"
demekten kendini alamaz. Nitekim
bir süre sonra faşistler bölgeye gire-
mez, uğrayamaz olmuşlardır.

Şahanlara Film Önerisi
Micheal Collins
Bu filmi izlemeliyiz. Çünkü; tüm

silahlı gücüyle şehri kuşatan düşman

güçlerine karşı, halkın örgütlü gücü ile geri adım

attırılabilir. Çünkü; düşmana vuran halk çocukları,

halkın içinde sır olurlar. Çünkü; işbirlikçiler cezasız

kalmaz. Çünkü; her zaman mücadelede bizi reformizme çekmek

isteyenler olacaktır; fakat tek seçenek silahlı mücadeledir. 

Ali  Rıza DEMİR
“Buraları da özgürleştireceğiz. Mevzi

kaybedebiliriz. Faşizm koşullarında
hiçbir demokratik mevzi kalıcı değildir
zaten. Ama biz, kaybedilen mevzileri-
mizi yeniden kazanmasını biliriz.”

Şehidimizden
Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Yeni bir dünya mümkün. Yeni
bir dünyayı biz kuracağız. Biz kimiz?
Biz devrimciyiz ve gücümüzü hak-
lılığımızdan alıyoruz. Biz ekmek,
adalet ve özgürlük için mücadele
ediyoruz. Biz hiç kimsenin aç olma-
dığı, sömürülmediği ve katliamların
yaşanmadığı, mutlak eşitlik olmasa
da eşit hakların olduğu bir toplum
istiyoruz. Bunun mücadelesini veri-
yoruz.

Şu anda içinde bulunduğumuz
dünya, yaşadığımız düzen ahlaksızdır.
Gericidir. İnsanın hiçbir değeri ol-
madığı, her şeyi paranın ve karın
belirlediği bir düzen bu. Bütün ya-
şadığımız sorunların kaynağı kapitalist
düzenin kendisidir. Bu düzeni yıka-
cağız ve yerine yenisini, sosyalizmi
kuracağız. Örneğin bir insan neden
hırsızlık yapar diye soruyoruz? Bir
insan açsa hırsızlık yapar veya parası
yoksa. Düşünsene evde çocukları
olan bir babanın parasının olmadığını
ve eve ekmek getiremediğini. Bu şe-
kilde nasıl rahat uyuyabilir? Uyuya-
maz ve zorunlu olarak çalmak zo-
runda kalır ki kendi çocuklarının ka-
rınlarını doyursun. 

Ya da düşünsene bir gencin yap-
mak istediği o kadar çok şey vardır
ki. Hepimiz gençtik veya genciz.
Neler yapmak isteriz? Her şeye heves
ederiz, dünyayı gezmek isteriz, yeni
şeyler keşfetmek isteriz ama paramız
olmadığında bunları yapamayız. Bun-
ları yapabilmek içinse birçok şeyi
göze alırız ve gerekirse hırsızlık da
yaparız. Sonuç olarak hiç kimse bir
nedeni olmadan hırsızlık yapmaz.

Bizim istediğimiz düzende bunlara
ihtiyaç duymayacaktır halkımız. Ne-
den? Çünkü herkesin temel hakları
olacak. Konut, iş ve toprak sahibi
olacak herkes, sağlık ve eğitim parasız
olacak. Bunlar temel sorunlardır ve
bunlar çözüldüğünde birçok sorun
ortadan kalkacaktır. İnsanların özgür

olabilmesi için temel hakları olmalıdır.
Bu haklar olmadan kimse ben özgü-
rüm diyemez. Hırsızlık yapmaya
kimse gerek duymayacak. Biz soru-
nun kaynağını, asıl nedenini değiş-
tireceğiz.

Şu anda içinde bulunduğumuz
düzende çok ciddi bir yozlaşma var.
Nasıl bir yozlaşma? İnsanı insan ya-
pan değerlerin hepsi yozlaştırılmıştır.
Kültürel bir şekilsizlik yaratılmıştır.
Kültür nedir? Kültür geçmişten bu-
güne devam ettirilmiş doğru gelenek
ve değerlerdir. O zaman bu düzenin
bir kültürü olamaz. Çünkü bu düzende
doğru olan hiçbir şey kalmamıştır.
Bu düzen ahlaksızdır, namussuzdur
ve vicdansızdır. Kapitalist toplum
gericileşmiştir. İnsanın emeğini sö-
mürmekten ve kendi çıkarları için
kullanmaktan başka bir şey yapmıyor.
İnsanın hiçbir değeri yoktur. Eğer
bir karları yoksa hasta olan insanları
tedavi bile etmeyen bir sistemin için-
deyiz. Paran yoksa hastanede tedavi
olma gibi bir imkanın yoktur. Çünkü
para insandan daha değerlidir. Irak’ta,
Afganistan’da, Vietnam’da, Suriye’de
insanların üstüne maddi çıkarları için
bombalar yağdıran bir zihniyetten
bahsediyoruz. Bu düzenden hiçbir
insana bir hayır gelmez. Bunu aklı-
mıza kazımalıyız ve asla bir beklenti
içinde olmamalıyız.

Bizim kuracağımız düzende ise
en değerli şey insandır. En yüce
değer emektir. Bunlar bizi kapitalist
toplumdan ayıran temel noktalardır.
Biz doğru olanı savunuyor ve isti-
yoruz. Kimse bize bunun tersini ve
kimse kapitalist toplumu bize savu-
namaz. Bizim kuracağımız düzen ve
onların düzeni arasındaki farkı gör-
dükten sonra, hiç kimse içinde bu-
lunduğumuz düzeni tercih etmez.

Biz yeni bir dünyayı nasıl kura-
cağız?

Lenin diyor ki "Savaşı kazandıran,
büyük imkanlar, askeri güçler, çok
sayıda kadrolar değil;

merkeziyetçilik,

disiplin,

tek bir kişi gibi hareket edebilme
özelliğimizdir."

Biz örgütleneceğiz ve örgütleye-
ceğiz. Ufkumuzda yeni insan olacak.
Bu adaletsizliğe karşı her an savaşa-
cağız ve halkımıza yol yöntem gös-
tereceğiz. Anlatacağız. Bizim iste-
diğimiz düzen ve şu anda içinde bu-
lunduğumuz düzeni. Karşılaştıracağız
ve ikna edeceğiz. Sonra bunu nasıl
değiştireceğimizi kavratacağız. İnan-
dıracağız. Bunu nasıl yapacağız?
inanç bilgi ve gerçektir. O zaman
biz halkımızı eğiteceğiz ve gerçekleri
göstereceğiz. Gerçek nedir? Adalet-
sizliktir, açlık yoksulluktur, katliam-
lardır ve katil iktidarların sadece ka-
ğıttan bir kaplan olduklarıdır. Eğer
biz birleşirsek hiçbir güç karşımızda
duramaz. BİRLEŞELİM, DİRENE-
LİM VE KAZANALIM. Çağrımız
bu doğrultuda olmalıdır. Örgütlen-
meliyiz ve tek yumruk haline gel-
meliyiz. Birleştiğimizde kendimizde
o değiştirme gücünü de görebilece-
ğiz.

Sonuç olarak;
1- Biz yeni bir dünyayı kuracağız.

Biz haklı bir davanın öncüleriyiz ve
bu meşruiyetle örgütlenmeliyiz. Sos-
yalizm tarihsel ve bilimsel olarak
bir zorunluluktur. Yani biz kazana-
cağız.

2- Para, kar ve çıkarlar üzerine
kurulu olan bu düzeni bize hiç kimse
savunamaz. Biz düzenin çelişkilerini
çok iyi tahlil edip somut bir dilde
halkımıza anlatabilmeliyiz. Halkı-
mızın dilinde konuşup hayatın içinden
örnekler vererek ikna etmeliyiz.

3- Biz her koşulda örgütlenmeye
çağırmalıyız çünkü çözüm örgütlen-
mektir. Örgütlenirsek, tek yumruk
haline gelirsek bizi hiçbir güç dur-
duramaz. BİRLEŞELİM, SAVAŞA-
LIM,  KAZANALIM!

Yeni Bir Dünya KuracakYENİYENİ
İNSANİNSAN

Yürüyüş
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“Hamile çocuklar”!

Yanyana gelmesi doğal olmayan
iki kelime. Ama artık yaygın bir ger-
çek. 

Geçen hafta, Küçükçekmece Ka-
nuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde, bir görev-
linin halka duyurduğu bilgiler, bu
sorunun ne kadar yaygın bir sorun
haline dönüştüğünü bir kez daha gös-
terdi. 

Bu hastaneye bir yıl içinde gelen
çocuk hamile sayısı 450. Bunların
115’i ilgili kurumlara bildirilmemiş. 

Diğerleri bildirilmiş. Ama Türkiye
Cumhuriyeti yasalarına göre, eğer
bir “şikayet” yoksa, devlet bu durumu
“normal” görüyor. 

Tabloya bakın: 

Hamile bırakılan bu 115 çocuğun,
38’i 15 yaşın altında. 

Hastane yönetimi de, savcılık da,
valilik de her şeyden haberdar ol-
malarına rağmen üzerini örtmeye ça-
lışmışlardır. 

Peki bu rakamlar niye bu kadar
arttı ve artmaya devam ediyor?

Sorumlu Kim?
Kapitalist kültür, feodalizmin en

geri ve kirli yanlarıyla birleşip, çocukları
da cinsel bir meta haline dönüştür-
mektedir. “Çocuk gelinler” meselesi
de, dinciliğin, aşiretçiliğin yüzyıllardır
çeşitli biçimlerde sürdürdüğü bir soy-
suzluktur. Günümüzde kapitalizm de
bunu çocukları cinsel meta haline ge-

tirerek devam ettirmektedir. 

Çocukları moda podyumlarına çı-
kartan, yetişkinler gibi makyaj yap-
malarını, giyinmelerini körükleyen
kapitalizm, çocuk hamileliklerinin
de, cinsel suçların da BİRİNCİ DE-
RECEDEN SUÇLUSUDUR. 

Ülkemiz özelinde ise, AKP ikti-
darıyla bu sapkınlık daha da yay-
gınlaştı. AKP iktidarının destekle-
diği çocuk istismarcılığı, artık dev-
letin tüm kurumlarında meşru gö-
rülmektedir. 

Çocuklara tecavüz olaylarını
bile meşrulaştırmakta, sanıkları
tutuklamaya bile gerek görme-
mektedirler artık. 

Yaşanan bu ahlaksızlık, küçük
yaşta çoçukların evlendirilmesi, te-
cavüzler, Küçükçekmecedeki hasta-
neyle sınırlı değildir. 

GATA’nın devredildiği İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bün-
yesindeki hastanenin kadın doğum
servisinde ortaya çıkan kayıtlar.

2017’de hastaneye başvuran hami-
lelerin 450’sinin 18 yaş altında ol-
duğunu göstermektedir. Hemen her
hastanede bu tür olaylar yaşanıyor. 

Kavramlar, Ahlaksızlığı 
Meşruluştarıyor

“Çocuk evlilikleri”, “çocuk ge-
linler” diye bir şey yoktur. Çünkü
bunlar evlilik değildir. O çocuklar
da “gelin” değildir. Bunlar aleni bir
şekilde çocukların kullanılması, ço-
cuklara tecavüz edilmesidir. 

10 yaşında, 12, yaşında, 13-14
yaşındaki çocuklar, evlilik konusunda
karar verebilecek durumda değillerdir. 

Kendilerini “din adamları” olarak
adlandıran sapkınlar,  “adet gören
kızlara nikah düşer”, “öz yeğenine
nikah düşer” diye fetvalar vermek-
tedirler. Dinci gerici kültür, sapkın-
lıklar üreten bir zemine dönüşmek-
tedir. 10 yaşında bir çocuk kendini
bile ifade etmekte zorlanırken, gerici
sapık anlayış yüzünden tecavüze uğ-

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

ÇOCUKLARIMIZIN IRZINA GEÇEN,
‘SAPIKLAR’ DEĞİL; 
KAPİTALİZM VE DİNCİ FEODAL
GERİCİLİKTİR!
“SAPIK”LARI ÜRETEN BUNLARDIR

Kapitalizm ile Sosyalizm, birbirinden gece ile gün-
düz kadar ayrıdır. Biri bir avuç azınlığın karı
için, diğeri tüm halk içindir... Bu temel fark,
hayatın her alanında iki sistem arasında farkları
ortaya çıkartır:

- Kapitalizm gericidir. Üretim ilişkilerinin geliş-
mesinin önünde engeldir. Bu nedenle gericidir.
Bütün gericiler kağıttan kaplandır.

Sosyalizm, gelişmekte olanın, yeninin temsilcisidir.
Yeni üretim ilişkileri, yeni insan gelişmeye açıktır

ÇOCUKLARIMIZA YARAŞIR
TEK DÜZEN SOSYALİZMDİR

11 Şubat
2018
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ramaktadır. 

Bu sapıklığı besleyen diğer un-
surlardan biri de burjuvazinin por-
nografik yayınlarıdır. Çocuk porno-
sunu yaygınlaştıran burjuvazi bundan
hem kar etmekte, hem de toplumu
yozlaştırmakta, çürütmektedir. İzle-
diğimiz reklamlardan yarışmalara,
sokakta rastladığımız reklam pano-
larından okunan gazetelere kadar her
şeyin içine sinsice burjuvazinin yoz
kültürü sokulmaktadır. “Cinsel suçlar”
diye adlandırılan olgu, işte bu poli-
tikaların sonucudur.

2008-2013 Arası; Çocuklara
Yönelik İstismar ve
Tecavüzde Yüzde 400 Artış 

Türkiye'de cinsel suçların yüzde
46'sı çocuklara karşı işleniyor. 

Her ay en az 650 çocuk cinsel
istismara uğruyor. 

Türkiye'de her 5 evlilikten biri
18 yaşından küçük çocuklarla ger-
çekleşiyor. 

Çocuğa karşı cinsel saldırı, taciz,
tecavüz davalarında 2008-2013 arası
yüzde 400 artış oldu.

2008’de  7 bin 500,

2009’da 13 bin 812,

2010’da 45 bin 738,

2011’de 42 bin 700,

2012’de 40 bin 428,

2013’te 37 bin 481,

2014’te 34 bin 629,

2015’te 31 bin 337 

2016'da 22 bin 190 (Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı 2017 Tem-
muz verileri)

Son 3 yılda taciz ve tecavüze uğ-
rayan ve adli mercilere yansıyan ço-
cuk sayısı 70 bin.

Son 10 yılda bu sayı 250 bini
geçmiş durumda. Son 10 yılda adli
makamlara ulaşan tecavüze uğrayan
çocuk sayısı 7 bin.

Bu rakamların sadece resmi ka-
yıtlarda görünen rakamlar olduğunu
unutmayın. Bu istatistiklerin görün-
meyen yüzünü düşününce tablonun
ne kadar korkunç olduğu daha net
görülecektir. 

En baştan belirttiğimiz gibi, sorun
toplumdaki üç beş “sapık”la açıkla-
nabilecek bir sorun değildir. 

Sistem bunu üretmektedir. Duru-
mun yarın daha da kötüye gideceği
açıktır. 

Bu rakamların ortaya koyduğu
tek gerçek budur. 

Gerici faşist yönetimler, dini de
kullanarak  çocuklarımız üzerindeki
ahlaksız politikalarını hayata geçir-
mektedirler.

Ahlak sınıfsaldır. Ahlak toplumun
yarattığı değerler ve birbirine harca-
dığı emekle güzelleşir. Bir ülkenin
geleceği o ülkede yetişen çocuklardır.

Yani bu düzende yetişen her çocuk
burjuvazinin eğitimi ile yetişmekte,
burjuvazinin verdiklerini almakta-
dır.

Burjuvazinin eğitim sisteminde
kız çocuklarına  kendilerini “pazar-
lamaları”, “zengin bir koca bulmaları”
öğretilir. Bu fuhuşun meşrulaştırıl-
ması, günlük hayatın içine sokulma-
sıdır. 

Sosyalist eğitim, bütün çocukları,
halk sevgisiyle, vatan sevgisiyle, in-
sanlığın binlerce yıldır ürettiği de-
ğerlerle eğitir. 

Çocukların cinsel istismarına kapı
aralayan tüm gerici ideolojileri yok
eder, çocukları yasalarla ve kurum-
larıyla koruma altına alır. 

Küba Devlet Başkanı Fidel Cas-
tro'nun ABD'nin eski devlet başkan-
larından George Bush'a sen bizim 9
yaşındaki çocuklarımızla tartışama-
sızsın sözü, sosyalizmde yetişen her
çocuğun bilimsel ve doğru düşünme
eğitimi ile yetiştiğinin en somut ifa-
desidir. 

Sosyalizm sihirli değnek değildir.
Fakat sosyalizmin sihri idealizme
değil, gericiliğe, feodalizme değil,
bilime dayanmasıdır. 

Halkların en güzel değerlerini sa-
vunur ve yüzlerce yıldır toplumları
tahrip eden yoz kültürün kalıntılarını
adım adım tasfiye eder. 

Sosyalizmde tüm çocuklar halkın
devrimci iktidarının korumasındadır.
Sosyalizmde çocuklar işçi olarak ça-
lıştırılamaz, “çocuk gelin” yapılamaz.
Çocuk emeğinin kullanımı yasaktır. 

- 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 adaletsizlik-
tir. Sosyalizm adalettir. 

Yürüyüş

11 Şubat
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Sanatı Yozlaştırmayalım

- Sanat ne için yapılmalıdır?

- Halkımızı eğitmelidir ve ileriye
taşımalıdır,  yani geliştirmelidir.

- Halkımıza umudu aşılamalıdır.
Bu düzeni yıkıp, yerine adaletli, eşit ve
özgür bir düzen kurabileceğimizin gü-
cünü yansıtmalıdır.

- Halkımızı birleştirmelidir. Türk,
Kürt, Çerkez, Laz hangi milliyetten
olursak olalım hepimizin kurtuluşunun
ortak devrimci mücadelede olduğunu
kavratmalı ve bu cephede birleştirme-
lidir. Bizler hepimiz aynı sınıfın insan-
larıyız. Sınıfsal olmalıdır.

- Halkımızı harekete geçirmelidir.
Halkımızın anlayacağı sadelikte ve ba-
sitlikte olmalıdır. Her şey çok net açık-
lanmalıdır. Bu yüzden slogansı olmalıdır.
Kısa ve net.

- Umutsuza umut, moralsize moral
ve güçsüze güç olabilmelidir. En ka-
ranlık dünyaları bile aydınlatabilmelidir.
Ölüyü diriltebilmelidir.

- Bütün dünya halklarına hitap ede-
bilmelidir. Onları devrim mücadele-
mizde ortak çıkarlar içinde birleştir-
melidir.

Sanat Nasıl Yapılmamalıdır?
Sanatçı ben sanatı kendim için ya-

pıyorum diyemez. Neden bunu diye-
mez? Çünkü sanatçı yaptığı eseri sadece
kendisi için yapmaz. Bir sanat eseri
oluştuktan sonra o sanatçının kendi-
sinden çıkar ve halkın sunumuna girer.
Bu andan itibaren yapılan bir türkünün
veya farklı bir sanat eserinin verdiği
mesaj halkı şekillendirir. Bu mesaj eğer
gerçek sorunlarımızı ele almıyorsa, o
zaman halka değil, halkı ezenlere hizmet
ediyordur. Gerçek sorunlar ne peki?
80 milyonluk halkımızın 16 milyonu
aç yatıp, aç kalkıyor. AKP faşizmi mu-
halif olan herkesi tutukluyor. Grup
Yorum üyeleri tutsak. Halkın avukatları
tutsak. Yüksel’de direniş sürüyor çünkü
150 bin kamu emekçisi işinden ihraç
edilmiş. Gerçekler bunlar. Yapılan sanat
bu adaletsizliğe karşı ne yapılması ge-

rektiğini anlatmıyorsa, bu adaletsizliğe
karşı birleşmeye ve mücadele etmeye
çağrı yapmıyorsa, bu sanat bizi ezenlere
hizmet ediyor. Kendim için sanat olmaz!
Neden? Çünkü iki taraf vardır. Bizi
sömürenler ve biz, sömürülenler. Yani
sanat da bu iki taraftan birine hizmet
ediyor. Ya bizi ezenlere ya da bize. Bizi
gerçeklerden koparan ve duyguları-
mızla oynayan bütün sanatçılar düzene
hizmet ediyorlar. Biz halk için ve kur-
tuluşumuz için sanat yapıyoruz.

Rap'in İlk Oluşumu
Rap'in doğumu hip hop kültürü ile

birlikte oluyor. Hip hop bir kültür olarak
ortaya çıkıyor Amerika'nın siyahilerin
yoğun yaşadığı brooklyn semtinde. Hip
hop düzene olan bir öfke olarak, yani
bir isyan olarak ortaya çıkıyor. 4 un-
surdan oluşuyor. DJ, Breakdance, Graf-
fity ve Rap. Düzene olan öfkeden ve
ırkçılığa karşı doğan isyan bir yaşam
biçimi haline geliyor. Rap bu konuda
en etken unsurdur, çünkü rap'le birlikte,
rapciler düzene olan bütün öfkelerini
şiirsel bir dilde anlatmaya başlıyorlar.
Daha sonra popüler olmaya başlayan
ve Amerikan'ın dört bir yanına yayılan
bu kültür çok geniş kitlelere ulaşmaya
başlıyor. Bununla birlikte müzik şir-
ketlerinin de dikkatini çekiyor bu tarz.
Başta düzene karşı bir araç olarak kul-
lanılan bu sanat anlayışı daha sonra
müzik şirketleri tarafından değerlen-
dirilip yozlaştırılıyor. Siyahi halk ço-
cuklarını paraya boğan bu tekeller, bu
halk çocuklarını kullanarak kendi iste-
dikleri tarzda şekillendirmeye başlıyor-
lar. Bununla birlikte rap'in tüm öfkesini
düzen içi tutup, kendi çıkarları için
kullanmaya başlıyorlar.

Bu konuda en iyi örneklerden bir
tanesi NWA grubudur. Bu grubun üye-
leri LA'in compton bölgesinde yaşı-
yorlar. Compton siyahilerin yaşadığı
ve polisle sürekli çatışmaların yaşandığı
bir bölge. Polislerin, siyahileri gördükleri
her yerde keyfi olarak gözaltına alıp,
işkenceler yaptığı bir bölge. Aynı za-
manda hem bir yandan ayaklanmaların
olduğu hem de uyuşturucunun ve yoz-

laşmanın da olduğu bir yer. Bu bölgede
yaşanan olayları konu olarak rap şar-
kılarında işlemeye başlayan bu grup
çok ciddi bir sempati kazanıyor bölge-
deki yaşayan siyahi halk açısından.
Daha sonra bu sempati büyümeye baş-
lıyor ve konserler vermeye başlıyorlar. 

İlk dönem kendi mahallelerindeki
adaletsizliği ve ayaklanmaları anlatan
bu grup çok kısa bir süre içerisinde
şöhretle buluşuyorlar. Müzik şirketle-
rinin de dikkatini çekiyorlar ve anlaş-
malar yapıyorlar. En somut örneği ilk
raplerinde " FUCK THE POLİCE"
diyen bu gençler, bu anlaşmalardan
sonra uyuşturucu almayı ve yozlaşmayı
meşrulaştırıyor. Burada çok belirgin
ortaya çıkıyor ki düzen, tekeller bu sa-
natçıları parayla satın alıyor ve kendi
istedikleri tarzda sanat yaptırıyor.
Kendi istedikleri biçimde şekillendir-
meye başlıyorlar.

Sonuç olarak;

1- Sanat halkı eğitmelidir. İleri olanı
öğretmeli ve geri olandan arındırmalıdır.
Sanat umudu taşımalıdır, kavga etme-
lidir bu ahlaksız düzene karşı. Dünyayı
değiştirebileceğimizin duygularını aşı-
lamalıdır. Her kilidin bir anahtarının
olduğunu göstermelidir. Sorunlarımızı
nasıl çözeceğimizi anlatmalıdır.

2- Sanatı insan sadece kendisi için
yapamaz. Bir insan yaptığı bir türküyü
sadece kendisi dinlemek için yapmaz.
Bir türkü yapıldığında bu halkın malıdır
artık ve halka hangi mesajları verdiği
önemlidir. Eğer verdiği mesajlar bizi
gerçeklerden koparıyorsa o zaman o
türkü bizim katillerimize hizmet edi-
yordur. Bu bilinçle yapmalıyız türkü-
lerimizi ve sanatımızı.

3- Sanatçılarımızın nasıl yozlaştı-
rıldığını rap'ten verdiğimiz örnekle
gördük. Bu yüzden bu arkadaşlarımıza
bu bilinci taşımalı ve onların düzen
için sanat yapmalarından vazgeçirt-
meliyiz. Onlar da halk çocukları ve
kandırılmışlar. Bu yüzden onları ta-
rafsızlaştırmak bizim görevimizdir. On-
ları devrim saflarına, halkın safına
çekmeliyiz. 

HALKIN SANATÇILARI
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AAdalete açlık, hiçbir açlığa benzemez. İşte bundandır ki bu
açlık, ne hapislik dinler, ne de zor koşullar. Beyin sağlam

oldukça bu açlığı her zaman, her koşul altında hisseder. Bu açlık, öteki tüm
açlıkları bastırır, bu açlığı doyurmak uğruna, öteki tüm açlıklara böyle rahat

katlanılır.

Umudun türkülerini yapanları baskıyla zulümle yola getireceklerini sananlar, geçmişte de
yanıldı, bugün de yanılıyor, gelecekte de yanılmaya mahkumlar çünkü bir halkın türkülerini

yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
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Halk düşmanlığını ahlak edinmiş
olan AKP polisinin niteliğini belirten
en kısa tanımlardan birisi işte budur:
Alçak...

Ne demektir alçak?

Halkımız alçaklığı bilir, alçakları
da tanır. 

Sözlüklerdeki "alçak" kelimesinin
karşılığı ise şudur: 

"Bile bile en kötü, en ahlaksızca
davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz,
namert rezil, hain..." 

Bütün bu sıfatların hepsi AKP po-
lisinde somutlanır. Ve bütün bunların
toplamı olarak alçaklık AKP polisinin
ahlakını ifade eder.

Yüksel Caddesi'ndeki direniş mev-
zisinde günde iki kez AKP polisinin
bu alçaklığı somutlanmaktadır.

AKP polisinin bu alçak saldırılarına
maruz kalan direnişçilerden Acun Öğ-
retmen, 29 Ocak 2018 tarihli gözaltında
yaşananları şöyle anlatıyor:

"... Gözaltı arabasına sürüklenerek
bindirildiğimde Nazan’ın çığlıklarını
duydum. Ahlaksız bir kadın polis saç-
larına asılarak getiriyordu Nazan’ı.
İçim parçalandı. Kadının suratındaki
kin ve nefret yapılan işkencenin boyu-
tunu anlatıyordu. Nazan’a baktığımda
perişan yüzünü gördüm. Nazan’ın ya-
pılan işkenceye ses çıkarması daha da
çıldırttı onları. Arabaya karga tulumba
bindirmek istediklerinde müdahale ettik
içeriden, polisleri ittirerek Nazan’ı el-

lerinden kurtarmaya çalıştık. Arabaya
bindiremeyince bizim müdahalemize
daha da sinirlendiler. Polislerin ağza
alınmayacak küfürlerinden ben de na-
sibimi aldım. Nazan’ı arabaya bindi-
remedikleri gibi bizi, Selvi abla ve
Abidin’i de arabanın içine girip aşağı
alacak kadar gözleri dönmüştü. Gözaltı
arabasının içindekini indirmenin mantığı
ne olabilirdi? Bizi aşağı alıp kimsenin
görmediği çevik kuvvetin ablukaya al-
dığı alanda dövecekleri geldi aklıma.
10-15 polis bir kadını arabaya bindi-
rememe beceriksizliğinin acısını yine
bizden çıkaracaklardı. Aşağı indirip
yere yatırdılar. Üzerimize basarak ters
kelepçe takmaya uğraştılar. Nefes ala-
madığımı bağırdığımda "nefes alamasan
bağıramazsın" gibi tamamen insanlık
dışı bir mantık yürüttüler. Hırslarından
gözü dönmüş bir biçimde her birimizi
çuval gibi attılar arabaya..." (Acun Ka-
radağ-Facebook)

Her gün polisin bir başka alçaklığına
maruz kalan direnişçilerden Acun öğ-
retmen tanık olduğu bir başka ahlak-
sızlığı da şöyle aktarıyor: 

"... Bugün gözaltında hastanede
muayeneyi beklerken bizi getiren An-
kara G.Ş. polislerinin önünde, konuş-
malarımıza müdahale edince haddini
bildirmemize hırslanan bir kadın "s..erim
seni" dedi. Kadın sivil polismiş... Şi-
kayetçi olarak ifademi yazdırırken
küfrü şifreli söyleyebildim.."

Kadın erkek olması fark etmiyor,
AKP polisi alçaklığı ahlak edindiğini
her kesimiyle gösteriyor. Yaptıklarının
adı alçaklık, kendileri de alçaktan başka
bir şey değildir. Eğitim ile edindikleri
bu alçaklığı, para karşılığı "görev" adı
altında her gün sürdürmektedirler. 

Halka karşı bu denli alçaklaşmanın
tek bir açıklaması vardır: Halk düş-
manlığını... Ki ancak halka düşmanla-
şanlar bu kadar alçak olabilirler. 

Söz konusu olan bu halk düşman-
lığının kaynağı emperyalizmdir. Em-
peryalizm ve işbirlikçileri bu sömürü-
soygun düzenini sürdürebilmek için
halk saflarından kendilerine eleman
devşirirler. Para karşılığı tetikçileri
haline getirdikleri bu polisleri içinden

çıktıkları halk kesimlerine yabancılaş-
tırıp halk düşmanı haline getirirler.
Öyle ki, Amerikan işbirlikçisi Somo-
za'nın yönetimindeki Nikaragua faşiz-
minin ordu ve polis eğitimlerinde "Kah-
rolsun Halk" diye slogan attırıyorlardı.
AKP polisi biçimsel açıdan bu sloganı
atmasa bile, içerik olarak aldığı eğitimin
sonucunda edindiği halk düşmanı kişilik
böyledir. Öyle ki halkla karşı karşıya
geldikleri her zaman halk düşmanlık-
larını sergilemeden duramazlar. Çünkü
artık tabiatları böyledir.

Emperyalistler, yeni-sömürge ül-
kelerin ordu ve polis örgütünü yukarıdan
aşağıya, eğitiminden giyim kuşamına,
aldığı ücretinden kaldığı yerlere kadar
kendi halkına yabancılaştırır. Ki halkına
yabancılaşmadan halk düşmanlığı yap-
mak mümkün değildir. Bakın AKP po-
lisine halkın karşısına çıktığında nasıl
da büyük bir halk düşmanlığı ile sal-
dırmaktadır.

Acun öğretmenin tanık olduğu sal-
dırıyı gercekleştirenlerden o kadın po-
lisin "suratındaki kin ve nefret" istisna
ve tesadüf değildir. Suratsızlıklarına
yansıyan o kin ve nefret, halk düş-
manlığının yansımasıdır. Kadın polisin
dilindeki o küfür de öylesine değildir.
Alçaklıklarının dile gelen halidir ettikleri
küfür...  

AKP'nin polisi kraldan çok kralcı
olmakla alçaklık madalyalarını çoğalt-
maya gayret ediyor. Devam etsinler
bakalım, nereye kadar... Ki bu gayretin
sonunda ulaşıp gömülecekleri tek bir
yer var: Halk düşmanlığı çukuru...

AKP'NİN POLİSİ, ALÇAKLIĞINI
HER FIRSATTA HALKA YÖNELT-
MEKTEDİR.

Sanılmasın ki, AKP'nin polisi sadece
direnişçi emekçilere böyle davranıyor.

HALK DÜŞMANLIĞININ ALÇAKLIĞI 
AKP POLİSİNİN AHLAKINI İFADE EDER
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Hayır, AKP'nin polisi alçaklığını her
fırsatta ve değişik biçimlerde sıradan
halka da yöneltmektedir.

Örneğin, AKP polisinin yakın zaman
içinde basına yansıyan alçaklıklarından
üçüne bakalım.

AKP POLİSİ HIRSIZDIR...

Habertürk gazetesindeki 29 Ocak
2018 tarihli haberin manşeti şöyle: "İs-
tanbul’da şoke eden olay! Hırsızdan
kalanı da polis çaldı!"

"Şoke" olacak bir şey yok, hırsızlık
AKP iktidarının ve dolayısıyla polisinin
tabiatında vardır. 

Habere göre İstanbul’da bir döviz
bürosuna giren hırsızlar büroda bulanan
bir miktar dövizi alıp kaçıyorlar. Ar-
dından olay yerine polis çağrılıyor.
Gerisini gazeteden okuyalım: "...Büroda
‘delil’ toplayan Olay Yeri İnceleme
polisi T.S. de çekmecede gördüğü 5
bin dolar ve 5 bin TL’yi çaldı... Kamera
kayıtları incelendiğinde ise gerçek açığa
çıktı."

AKP POLİSİ ZALİMDİR...

AKP polisinin alçaklığına dair ikinci
örnek Karaman'da 28 Ocak 2018 günü
yaşanıyor.

İlgili haber şöyle: "...Karaman'da
komiser yardımcısı E.E., üç meslekta-
şıyla gittiği kokoreççide, kendileriyle
ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu
tokatladı, tartıştığı iş yeri sahibini yum-
ruklayıp, başına tabanca doğrulttu.
E.E.'nin yanındaki özel harekât polisi
B.Ş. de garsonu dövdü. Olay, iş yerin-
deki güvenlik kamerasına yansıdı." (4
Şubat, T24)

Halka yabancılaşıp düşmanlaşmadan
böyle davranılamaz. AKP polisini bu
denli pervasızlaştıran edindikleri halk
düşmanlığı anlayışıdır. Esnafı aşağılıyor,
tokatlıyor, dövüyor, hakaret ediyor...
İşte bunun adı alçaklıktır. Belindeki
silaha, cebindeki polis kimliğine, üs-
tündeki üniformaya güvenip halka ça-
kallık yapıyorlar. Değilse, o dükkanın
çalışanları bu alçaklara haddini bildir-
mesini bilirdi.

O gün orada AKP polisinin saldırı-
sına maruz kalan kokoreççi Fatih Taş-
kıran, polislerden şikâyetçi olduğunu
belirtirken şöyle diyor: "Bu tür kişilerin
devleti temsil edemeyeceğini belirtmek

istiyorum... Vatandaşları koruması için
verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan
şikâyetçiyim."

Saldırıya uğrayan esnaf, "Bu tür
kişilerin devleti temsil edemeyeceğini
belirtmek istiyorum" derken yanılıyor
elbette. Çünkü "bu tür kişiler" tam
olarak devleti temsil etmektedir. Ve
tam da bu nedenle "elleri soğumasın"
da halk düşmanlığına layıkınca devam
edebilsinler diye gerekli cezaları asla
almayacaklardır. Çok teşhir olduklarında
göstermelik olarak kurban saçilenlerine
"ceza" verilir ama ilk fırsatta onlar da
bir yolu bulunup kurtarılır. 

AKP POLİSİ TECAVÜZCÜDÜR...

AKP polisinin alçaklığının üçüncü
örneği ise bir genç kıza Mardin'de özel
harekat polisinin tecavüz etmesidir.

"... Mardin’de açık öğretim lisesinde
okuyan 21 yaşındaki M.B., özel harekat
polisi B.K. tarafından iki kez tecavüze
uğradı... Cinsel saldırıya uğrayan M.B.,
dava öncesinde ve sırasında özel harekat
polisinin diğer polis arkadaşları tara-
fından tehdit edildiğini belirtiyor. Kenti
terk etmek zorunda kaldığını ifade
eden M.B., “Sesimi kimse duymuyor.
Sanık dışarıda geziyor. Attığım her
adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem
var” diye konuştu." (Gazete Manifesto,
28 Ocak)

Halk çocuklarının ırzına geçip ar-
kalarına aldıkları devlet gücüyle ortalıkta
"adam" diye dolaşan bu sapıklara alçak,
yaptıklarına da halk düşmanlığı denir.

İşte bu alçakların bir diğer gelir
kaynağı da uyuşturucu ticaretidir. Böl-
gelerinde "iş" yapan, halkı zehirlemek
için uyuşturucu satan torbacıları haraca
bağlamışlardır. Mahallelerdeki uyuş-
turucu satışı o bölgedeki polisin dene-
timi, bilgisi, yönlendirmesi altında ya-
pılmaktadır. Kimi zaman gözaltına al-
salar bile bu tamamen göstermeliktir.
Ön kapıdan alıp arka kapıdan bırak-
maktadırlar. 

Hırsızlık bunlarda... Sapıklık bun-
larda... Ahlaksızlık bunlarda... Her tür-
den aşağılık, alçak davranış bunlarda...
Çünkü AKP polisi, faşizmin polisi halk
düşmanıdır ve bunlar, halka yabancı-
laşmadan, halka düşmanlaşmadan ya-
pılacak şeyler değildir. Söz konusu

olan faşizmin ahlakıdır. Faşizmin ahlakı,
halk düşmanlığıdır.

AKP'NİN POLİSİ AHLAKINI
KİMDEN ALDI?

Yüksel direnişçisi Acun öğretmen,
günde iki kez maruz kaldıkları işken-
celerin, tanık oldukları adi küfürlerin
ardından şöyle diyor:

"... DİRENİŞÇİLERİ YERE YA-
TIRIP ÜZERİNE BASMAK, KÜ-
FÜRLER ETMEK, SAHİPLENEN
AİLELERE MÜDAHALE ETMEK...
FAŞİZMİN AHLAKI BU!

BİZİM AHLAKIMIZ İŞİMİZE,
EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK.
BİZ ANADOLU HALKINDAN AL-
DIK AHLAKIMIZI, İŞKENCECİ PO-
LİS KİMDEN ALDI?.."

Gayet net bir soru soruyor Acun
öğretmen... "Biz" diyor; halktan in-
sanlarız ve ahlaki niteliklerimizi hal-
kımızdan aldık. Peki ya AKP polisi
kimden aldı bunca ahlaksızlığı?

Sorunun cevabı emperyalizm ve
işbirlikçileridir. Halkımızın hal, hareket
tavır ve davranışları içinde AKP poli-
sinin sergilediği ve yukarıda kimi ör-
neklerini verdiğimiz alçaklıklar yoktur.
Halkın iyi, güzel, ilerici değerleri vardır.
Halk düşmanlarının ise aşağılık dav-
ranışları, adi tavırları ve bütün bunları
içeren alçaklıkları vardır.

Söz konusu olan halkın değerleri
ile halk düşmanlarının alçaklığı ara-
sındaki amansız çelişkidir. Yüksel Cad-
desi'ndeki direniş mevzisinde günde
iki kez halkın değerleri ile halk düş-
manlarının alçaklığı çatışmaktadır. Fizik
olarak halk düşmanlarının alçaklığı,
moral açıdan ise halkın değerleri güç-
lüdür.

Ki yenilmez olan halkın değerleri-
dir.

Son sözü Yüksel direnişçisi Acun
öğretmene bırakıyoruz:

"...eve gelirken düşündüm ki di-
renmekte ne kadar haklıyız. Düşündüm
ki bu ülkenin her alanda çıkan çivisini
direne direne yerine çakacağız. Böyle
bir ülkede bu bozuk çete düzenini de-
ğiştirmek için çaba göstermemek, mü-
cadele etmemek mümkün değilmiş.
Gerçekliği bilerek diyoruz ki ZAFER
DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK..."

Yürüyüş
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NİVERSİTE ETKİNLİĞİNDE
TEŞEKKÜR PLAKETİ NİYETİNE
'UZUN NAMLULU SİLAH'

* Ülkü Ocakları'nın Konya Sel-
çuk Üniversitesi Süleyman Demirel
Kültür Merkezi'nde düzenlediği et-
kinlikte verilen hediyeler arasında
uzun namlulu silahlar yer aldı.

14 OCAK BİRGÜN

--- MHP’lilerin vereceği he-
diye ancak silah olur. Çünkü fa-
şizm sadece yok etmeyi bilir. Ve
o silahlarla ülkemizde onlarca
bilim insanını katlettiler. Onlarca
halk çocuğunu katlettiler

--- Böke ve Cihaner'den kurultay
çağrısı: Sınıf temelli, emekten yana
sol siyaset

CHP milletvekilleri Selin Sayek
Böke ve İlhan Cihaner 36. Olağan
Kurultay için bir manifesto kaleme
aldı. Kurultayın, 'Genel başkan de-
ğişikliği, kişisel dayanışma ve delege
sayısı yarışına indirgenmemesi ge-
rektiğini' belirten Böke ve Cihaner,
sınıf temelli, emekten yana ve sol
bir siyaset çağrısı yaptı.

26 Ocak Evrensel

14 OCAK CUMHURİYET

--- CHP oligarşinin partisidir.
Hizmet ettikleri Koçlar, Saban-
cılar’dır. O nedenle sınıf temelli
bir partidir. Böyle bir partinin
işçi sınıfının çıkarlarını savun-
ması da olanaksızdır. Emekçi-
lerden yana politika yapmak
için önce devrimci olmak gerekir.
CHP ise Ecevit döneminde ol-
duğu gibi ancak halkın düzene
olan tepkisini nötralize etmek
için solculuk oynar. Yani kuzu
postunu giymiş kurttan başka
bir şey olamaz. Üretim olmadığı
takdirde bağımsız bir ülke sayı-
lamazsınız.

3- Fakıbaba: Üretim olmadığı

takdirde bağımsız bir ülke sayıla-
mazsınız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kır-
salda kalkınma olmadan ülkede kal-
kınma olamayacağını belirterek
"Üretim olmadığı takdirde bağımsız
bir ülke sayılamazsınız" dedi.

27 Ocak Doğruhaber.com

--- Ayçiçeği Rusya’dan, buğ-
day ABD’den, arpa Ukray-
na’dan, mercimek Kanada’dan,
mısır Arjantin’den, bakla İtal-
ya’dan, nohut Meksika’dan, sa-
rımsak Çin’den, pamuk Yuna-
nistan’dan, vişne Almanya’dan,
nar Bulgaristan’dan, çay İngil-
tere’den, fasulye İran’dan, pirinç
Avusturalya’dan, domates tohu-
munu İsrail’den alıyor AKP. Bir
zamanlar dünyada kendi besin
ihtiyacını karşılayabilen yedi ül-
keden biriyken bugün 104 ül-
keden tarım ürünü satın alıyor.
Fakıbaba’nın söylediği tam bir
vatana ihanet itirafıdır. Bu ülkeyi
bilerek ve isteyerek sattıklarının
itirafıdır hem de…

16 OCAK CUMHURİYET

--- Ambulans yerine cezaevi
aracına bindirilen hasta tutuklu ha-
yatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde
hasta mahpusları hastaneye götüren
cezaevi ring aracının içindeki bir
tutuklunun fenalaşarak yaşamını yi-
tirdiği ortaya çıktı. Geçen ay yaşanan
ve Adalet Bakanlığı’nın da doğru-
ladığı olayla ilgili savcılık soruş-
turma başlattı.

27 Ocak T24

--- AKP iktidarında hapis-
hanelerden tam anlamıyla in-
fazhaneye döndürüldü. Her bin
kişiden 179’unu hapse tıkan AKP
Türkiye’yi dünyada en fazla tu-
tuklu bulunan on ülkeden birisi
haline getirirken tutuklu ölüm-
leri de aynı oranda arttı. AKP

idam etmiyor ama bu şekilde
tutukluları katlediyor. 

Erdoğan: ÖSO, Kuva-yi Milliye
gibi sivil bir oluşumdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu başta
olmak üzere CHP'li vekillerin Özgür
Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik
eleştirilere "Kuva-yi Milliye gibi
sivil bir oluşumdur diyerek cevap
verdi ve "ÖSO'nun bizim kahraman
askerlerimiz ile yan yana çarpışması
iftihar edilecek bir görüntüdür" gö-
rüşünü dile getirdi.

30 Ocak Suputnik

--- Kuvva-i Milliye emper-
yalist işgalcilere karşı Anadolu
halkının kurduğu dünyanın en
meşru hareketidir. ÖSO ise em-
peryalistler tarafından finansa
edilen halk düşmanı bir güruh-
tur. Böyle bir kıyaslama ile Er-
doğan Kürt halkına karşı işlediği
suçun üzerini örtemez. Kuvva-i
Milliye tarih boyunca onurla
anılacaktır. ÖSO’nun gideceği
yer ise şimdiden bellidir. Tarihin
karanlık çöplüğü…

Trump: Guantanamo açık kala-
cak

ABD Başkanı Donald Trump,
Guantanamo'nun açık kalması için
kararname imzaladığını açıkladı.

31 Ocak Birgün

--- ABD emperyalizmi dünya
halklarına karşı sürekli bir savaş
halindedir. O nedenle Guanta-
namolara her zaman ihtiyaç du-
yacak, hatta daha beterini ya-
pacaktır. Bu bile ABD’nin dünya
halklarının baş düşmanı olma-
sına yeter bir sebeptir. 

ANADOLU’DAN HABER-YORUM
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16 Ocak 2018 tarihinden itibaren
Almanya'nın Hamburg Yüksek Eyalet
mahkemesinde Musa Aşoğlu'na karşı
açılan dava başladı. 

Musa Aşoğlu'nun tutuklanma ge-
rekçesi ve başına konulan 3 milyonluk
ödül ile ilgili dergimizin daha önceki
sayılarında birçok defa değindik. 

Davanın kendi içinde burjuva de-
mokrasisi kapsamında dahi baktığı-
mızda birçok hukuka aykırı maddesi
olsa da biz aslolarak bu yazımızda
savcılığın iddiaları üzerinde duracağız. 

Federal Savcılığın 210 sayfalık
iddianamesi, Türkiye faşizmi ile iş-
birliği halinde ortak yapılan uydurma
"suçlamaları" saymazsak tamamen
demokratik hak mücadelesi üzerinden
yapılan faaliyetlerin "suç" unsuru
olarak gösterilmesi üzerine oturtul-
muştur. 

Türkiyeli devrimcilere yönelik
yargılamalar yeni değildir. 1983'ten
bu yana Almanya ve diğer Avrupa
ülkelerinde onlarca Türkiyeli devrimci
yargılanmış, tecrit işkencesine maruz
kalmış ve yıllara varan hapis cezaları
ile cezalandırılmıştır. 

11 Eylül sonrası ise Almanya'nın
öncülüğünde Türkiye faşizmi adına
yargılama süreci başlatılmıştır. Dü-
zenlenen terör yasası ile birlikte AB
emperyalizmi demokratik alanda ya-
pılan tüm yasal faaliyetleri devrim-

cileri suçlamak için kullanmış ve
demokratik hak mücadelesini suç sa-
yarak, devrimcileri "terörist" ilan
ederek adaletsizliği "adaletin uygu-
lanması" olarak göstererek kendine
yasal-meşru bir zemin hazırlamıştır.
129-a yasasına "b" maddesini ekle-
yerek, olmaz denileni olur kılmış,
düşünce ve ifade özgürlüğü ortadan
kaldırılmış, burjuva hukukunda bile
bir ilke olan suçun kanıtlanması il-
kesini ortadan kaldırarak hakim he-
yetinin kanaatine dayandırılan kararlar
alınmıştır. 

Düşünce suç ilan edilmiş, kendi
gibi düşünmeyen, yaşamayan herkes
terörist ilan edilerek davalar açılmış,
cezalar verilmiştir. 

AB emperyalizminin can hıraş

Türkiye adına başlattığı devrimcilere
yönelik cadı avının elbette oturduğu
zemin sınıfsal bir zemindir. Sorun
Türkiye'nin çıkarlarını korumaktan
çok, kendi gelecek kaygısı ile dev-
rimci M-L ideolojiyi yok etmektir.
Bu uğurda mücadele veren örgütleri,
kişi kişi hedef alarak yok etmek,
Marksizmi-Leninizmi savunan be-
yinleri ortadan kaldırarak kendi ge-
leceğini garantilemek istemektedir. 

Almanya, Türkiye faşizminin
DGM'lerini aratmayacak Yüksek
Eyalet Mahkemelerinde, "yüksek"
güvenlikli duruşmalarda, beş hakimlik
heyet ve federal savcılığı ile bir güç
gösterisi mizanseni içinde emperya-
lizmin "gücünü", "yenilmezliğini"
sergileme çabasında devrimcileri yar-

ALMAN EMPERYALİZMİ
DEVRİMCİLERİ SUÇLAMAK VE

YARGILAMAK İÇİN
KENDİ YASALARINI ÇİĞNİYOR

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 10

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 
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gılamak istiyor. Fakat Alman em-
peryalizmi yargılayan değil yargılanan
olacaktır. Alman mahkeme salonları
bir kez daha devrimcilerin haklı ve
meşru mücadelelerini savunduğu kür-
sü, bir savaş alanı olacaktır. 

Çünkü, Musa Aşoğlu emperya-
lizmin göbeğinde devrimciliğin ta-
rihsel ve siyasal zorunluluk olduğu
gerçeğiyle hareket etmiştir. Emper-
yalist ülkelerdeki ırkçılık, yabancılar
üzerindeki yozlaşma politikaları ve
emek sömürüsüne karşı halkımızın
örgütlü mücadelesini oluşturmak ve
geliştirmek için mücadele etmiştir. 

Musa Aşoğlu Türkiyeli bir dev-
rimcidir. Vatan topraklarında yaşanan
her türlü haksızlık, katliam ve zulme
karşı olmuş, ülkemizde faşizme karşı
mücadeleyi desteklemiş, uluslararası
alanda Türkiye ve dünya halklarına
yönelik emperyalizmin ve faşizmin
baskı ve zulmünü teşhir etmiştir. 

Suçlu olan Musa Aşoğlu değildir.
Suçlu olan, halkların onuru ve gele-
ceğini yok etmek isteyen emperya-
lizmdir. Terörist olan Musa Aşoğlu
değil, terörist olan emperyalizmdir. 

Bu yanıyla iddianamede "terör
suçu" olarak geçen her iddianın te-
melinde yok edilmek istenen, sindi-
rilmek istenen halkların hak müca-
delesi vardır. 

Ki Alman emperyalizmi bunu
anayasal hak olan düşünce özgürlüğü
ilkesini hiçe sayarak yapmaktadır.
AB ülkelerinin hepsinin altında imzası
bulunan Lizbon Avrupa insan hakları
sözleşmesinin 10. maddesinde "her
insan özgürce düşüncesini ifade etme
hakkına sahiptir. Bu hak, düşüncesini
her tür olanağı kullanarak ifade et-
mesini ve paylaşmasını sağlar" der. 

Alman anayasasının 5. maddesi
"her insan düşüncesini sözlü, yazılı,
görsel olarak ifade etme ve yayma
hakkına sahiptir" der. 

Federal savcılığın iddianamesine
baktığımızda ise en temel anayasal
hak olan düşünce özgürlüğü ve dü-
şüncelerini ifade özgürlüğü yok sa-
yılarak, hatta tam da bu hak kulla-
nıldığı için devrimciler suçlanmak-
tadır. 

Musa Aşoğlu ve yargılanan Tür-
kiyeli devrimcilerin "suçu" düşün-
celerini savunmak, düşüncelerini yay-
mak ve düşündükleri gibi yaşamaktır.
Alman emperyalizmini korkutan, sal-
dırganlaştıran da budur. Düşündü-
ğümüz gibi yaşamak ve düşüncele-
rimizi hayata geçirmek için verdiği-
miz mücadeledir. 

İddianamede geçen suçlamaları
bu kapsamda inceleyecek olursak; 

Yasal bir dergiyi dağıtmak suç
değildir. 

Alman yasalarına göre bir yayın
organı yasaklanamaz. Bu Alman ana-
yasasının "düşünce özgürlüğü" mad-
desince güvence altına alınmıştır. 

Almanya'da Nazi döneminden
sonra yayın yasaklama, kitap yasak-
lama kanunen kaldırılmış, düşünce
özgürlüğü adına düşünceleri yazılı
olarak savunmak bunu yaymak suç
kapsamından çıkarılmıştır. Fakat iler-
leyen süreçte AB ülkelerinde gelişen
toplumsal muhalefeti ve M-L örgüt-
lenmeleri sindirmek için "anti-terör"
yasası kapsamına yayın dağıtım ya-
sağı gibi maddeler eklenmiştir ya da
içişlerinin ek çıkardığı kanunlarla
yayınlar yasaklanmış, sansürlenmiş
ya da dağıtımı engellenmiştir. 

Yürüyüş dergisine yönelik dağıtım
yasağı "terör örgütü" propagandası
yapmak adı altında gerekçelendiril-
miştir ve karar içişleri bakanlığınca
çıkarılmıştır. Yani yasal olarak hukuki
yollar dahi işletilmeden tepeden inme
siyasi bir engelleme, yasaklama söz
konusudur. 

Terör örgütü propagandası olarak
nitelendirilen yazılarda ise içerik ola-
rak Türkiye faşizmine karşı verilen
mücadele vardır. Faşizme karşı mü-
cadele meşrudur. Alman emperya-
lizmi dünya halklarına yaşattığı ve
dünya savaşı çıkardığı faşizm ko-
şullarını ve uygulama biçimini çok
iyi bilir. O dönem Nazi işgalinde fa-
şizme karşı mücadelenin meşruluğu
okul ders kitaplarına dahi geçmiştir. 

Faşizmin yöntemleri her tarafta
benzerdir. Avrupa'da faşizme karşı
olmak meşru ise Türkiye toprakla-
rında neden terör faaliyetidir? 

Neden Almanya'da faşizme karşı
halkların özgürlüğü için mücadele
eden bir dergi yasaklanır? Bu dergiyi
dağıtmak suç sayılır? Elbette bu so-
ruların cevabı bellidir. Ülkemizde
faşizm koşullarını yaratan da, des-
tekleyen de emperyalizmin kendisidir.
İkiyüzlü politikaları gereği bir yandan
"karşı"ymış gibi olunurken, Türkiye

- Emperyalizm Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.

- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.

- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez

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

- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.

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

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

- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır.

- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir.
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devletine AKP'ye demokrasi dersleri
verilirken, bir yandan da buna karşı
mücadele eden devrimcileri yargılar,
faşizme faşizm diyen, faşizme karşı
savaşmak meşrudur diyen devrim-
cileri terörist ilan ederler. 

Elbette Alman emperyalizminin
derdi, halklara sınıf bilinci, tarih bi-
linci ve mücadelenin meşruluğunu
anlatan yazılardır. Korktuğu salt Tür-
kiye topraklarında olacak bir devrim
değil, aynı zamanda kendi ülkesine
olan yansımasıdır. Almanya sınıf ça-
tışmasının en yoğun yaşandığı ülke-
lerdendir. Açlar ordusu, işsizler or-
dusu... geçmişin "aristokrat işçileri"
artık yoktur, eğitimden sağılığa ya-
şamın her alanında adaletsiz bir da-
ğılım vardır. Bugün sessizce köşe-
sinde bekleyen Alman işçi sınıfı ve
işsizler ordusu birgün gelecek elbette
emperyalistlerin gırtlağına sarılacaktır.
Almanya diğer avrupa ülkeleri gibi
bu gerçekliği yaşamış ve hak almanın
kanlı savaşına tanıklık etmiş bir ül-
kedir. 

Bu yanıyla sınıflar mücadelesine
yabancı değildir ve Türkiye toprak-
larında çıkan M-L bir yayın-dergi Al-
man emperyalizmini rahatsız etmek-
tedir. Çünkü Yürüyüş dergimiz ses-
sizliğin içinde bir çığlık gibi gerçeği
haykıran, halkları emperyalizme karşı
mücadeleye çağıran ve hak alma mü-
cadelesinin ne olduğunu öğreten, ce-
saret veren, bedel ödemeyi göze al-
madan hak mücadelesinin olmaya-
cağını anlatan, eğiten bir dergidir. 

Dergimizin yasaklanmasının diğer
bir gerekçesi, Avrupa topraklarında
yaşayan Türkiyeli halkların örgüt-
lenme ve bir güç olmasının engel-
lenmesidir. Dergi düşünceyi yaymanın
bir aracıdır. Ve düşünce emperyalizme
karşı birlikte mücadeleyi, örgütlen-
meyi savunuyorsa bu emperyalizm
açısından tehlikeli ve engellenmesi
gereken bir düşüncedir. Dergimiz
gül bahçesinin dikeni gibidir, sustu-
rulmalı, dağıtımı engellenmelidir. 

Eğer engellenemiyorsa "terör"
propagandası diyerek korku ve sin-
dirme ile dağıtımı engellenmek istenir.
Tutuklanan her devrimciye de "dergi
dağıttın, dağıtımını organize ettin"

diye cezalar verilir. 

Sonuç olarak; dergi dağıtımının
suç sayılmasının altında yatan neden
halkların bilinçlenmesini, emperya-
lizme karşı mücadelenin meşrulu-
ğunu, kısacası kendine karşı yönel-
mesini engellemek içindir. 

Bu nedenle ek kanunlarla, özel
kararlarla şimdiye kadar birçok ya-
yın-dergiyi yasaklamıştır. 

Dergimiz emperyalizmin terörüne
karşı, Türkiye ve dünya halklarının
sesidir. Alman mahkemelerinde der-
gimizin meşruluğunu savunmak, dü-
şüncelerimizi savunmak, düşünce ve
ifade özgürlüğümüzü savunmaktır. 

2- Konser düzenlemek, konser
bileti satmak suç değildir. 

AB emperyalizmi kendi yasalarına
göre izin verdiği konserlerde bile
bilet dağıtımını suç kapsamına al-
mıştır. Konser yasaldır, hatta izin
alan dernek yasaldır ama biletini da-
ğıtmak suç olarak gösterilir. Kendi
içinde dahi hiçbir mantığı olmayan
bu uygulama birçok arkadaşımızın
cezalarını yükseltme gerekçesi ol-
muştur. 

Federal savcılık Musa Aşoğlu'na
yönelik "suçlamalarında" bu bölüme
uzunca yer vermiştir. Konser gelirleri
ile "terör" faaliyetleri organize edi-
liyormuş... Gelir milyonlarca Euro
değildir. Ama savcılığın abartısı öyle
bir noktadadır ki yapılan konserden
elde edilen gelir neredeyse ülke büt-
çesine eşdeğerdir. 

Elbette burada konserlere katılan
Grup Yorum'un rolü de ihmal edil-
memektedir. Çünkü Almanya dünyaca
tanınmış bir müzik grubunu bir çır-
pıda "terör" yandaşı hatta örgüt fi-
nansmanının ana kaynağı ilan etmiştir.
Delil var mıdır, yoktur. Çünkü Al-
manya'da terör deyince akan sular
durur. Tıpkı yayın yasağında olduğu
gibi sihirli cümle burada da "terör
propagandası ve finansmanıdır". 

Ortada hiçbir delil olmamasına
rağmen Alman mahkemelerinde iddia
nasıl kanıtlanır; heyet başkanı hakim
kanaat eder ve iddia "suç" olarak
ilan edilir ve bu da Alman halkı
adına karara geçer. 

Her mahkeme kararına da "tanrı
buyruğu" rolü biçildiği için artık ka-
nıtlanması gereken bir iddia da yoktur.
Çünkü daha önceki kararlar belirtti-
ğimiz gibi "tanrı buyruğu" olduğun-
dan aynen kelimesi kelimesine dev-
ralınır. 

Bu yanıyla Musa Aşoğlu'na yö-
nelik savcılığın iddianamesi bir önceki
davaların kopyası gibidir. Özgeçmiş

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

LENİN
***********

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

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

MAO

Yürüyüş
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bölümünü saymazsak kopyala ya-
pıştır yöntemi uygulanmıştır diye-
biliriz. Ki Alman halkı adına verilen
kararda muhtemelen daha önceki
davalardaki kararların benzeri ola-
caktır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi
konser yapmayı Almanya neden ya-
saklar, ya da izin verdiği konseri
neden devrimcileri yargılama ge-
rekçesi olarak kullanır? 

Burada sorun Avrupa'da yaşayan
Türkiyeli halkların örgütlenme, ör-
gütlü güç olmasını engelleme dü-
şüncesidir. Konserler elbette düşün-
celerin ifade edildiği etkinliklerdir.
Almanya'da yapılan konserler ırk-
çılığa karşıdır, sömürüye karşıdır,
hak alma mücadelesini ve nasıl ör-
gütlenmemiz gerektiğini anlattığımız,
birlikte güç olacağımızı vurguladı-
ğımız etkinliklerimizdir. Yani kon-
serlerimizde düşünceyi nasıl eyleme
geçireceğimizi anlatırız. Düşünce-
lerini yayma hakkı her insanın ana-
yasal hakkıdır ilkesinden yola çıkarak
yapılan faaliyet Alman yasalarınca
dahi suç değildir. 

Sonuç olarak; ırkçılığa karşı ol-
mak suç değildir, ırkçılığa karşı ör-
gütlenmek suç değildir. Avrupa'da
yaşayan halkımızı örgütlü mücade-
leye çağırmak suç değildir. Bu tarihsel
olarak devrimci görevimizdir. 

3- Grup Yorum konserine katıl-
mak, konserde görev almak suç de-
ğildir. 

Yasal olarak düzenlenmiş bir kon-
sere katılmanın dahi suç kapsamında
değerlendirildiği iddianamede Alman
devletinin mantığı salt tutukladığı

devrimciyi yargılamak değildir. Du-
ruşma salonları emperyalizmin kendi
ideolojik mücadelesini sürdürdüğü
bir alandır ve bu alanı kendi boyutu
ile en iyi şekilde değerlendirmek
ister. 

Bir yanıyla Grup Yorum nezdinde
halkın örgütlenmesini engellemek
isterken diğer yandan Grup Yorum'u
mahkeme kararlarına dahil ederek
yasal engeller çıkarmak ister. Yani
Grup Yorum konserlerini yasaklamak
için mahkeme kararlarını kullanır. 

Bu kararlar aynı zamanda Grup
Yorum üyelerinin Avrupa'ya giriş
vizelerinin engellenmesi için de kul-
lanılır. 

Alman mahkemeleri, Grup Yo-
rum'un "terör örgütüne maddi ve
manevi destek" iddiasını kanıtlayacak
tek bir olgu olmamasına rağmen
yine keyfi bir şekilde iddialarını
karar altına aldırarak bugün Yorum'a
yönelik yasak kararını pratikte uy-
gular durumdadır. 

Grup Yorum konserleri binlerce
insanın bir araya geldiği, örgütlü bir
güç olduğu, emperyalist sömürüye
karşı ırkçılığa, aşağılanmaya ve yoz-
laşmaya karşı halkımızın eyleme
geçtiği organizasyonlardır. Kitlesel-
leşmenin, halkı örgütlemenin bir ara-
cıdır. Alman emperyalizminin kor-
kusu da budur. Halkımızın örgüt-
lenmesini, tepkinin kendine yönel-
mesini engellemek için kanıtlamaya
bile ihtiyaç hissetmediği iddialarla
kararları gerekçelendirerek pratikte
devrimci mücadeleyi engellemek he-
defindedir. 

SÜRECEK

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

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

***********

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

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ
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Düşmanı
Tanımak

Sınıflar mücadelesi, DOST ve
DÜŞMAN ayrımı yapılmadan sür-
dürülemez. SINIFLAR MEVZİ-
LENMESİ, dostların ve düşman-
ların ayırt edilmesidir. 

Dünyadaki tüm yoksul halkların
düşmanı emperyalizmdir. Dünyadaki
tüm açlığın, yoksulluğun, sömürü-
nün, hastalıkların, katliamların so-
rumlusu emperyalizmdir. 

İki ideoloji var; biri burjuvazinin,
diğeri proletaryanın ideolojisidir.

Ve bu nedenle de; her şey bu iki
ideolojiden birinin ürünüdür; her
şey, bu iki ideolojiden birine hizmet
eder. Sonuç; her şey ya düzene hiz-
met eder ya devrime. 

İki ideoloji arasındaki fark, iki
sınıfın kendi çıkarlarını korumak
için verdiği mücadele ile açığa çıkar. 

Birisi sömürür, diğeri sömürülür.

Burjuvazi emperyalist tekellerin
akıttığı kanda yüzer. Akıttıkları kan
halkın kanıdır. Akıttıkları kan emek-
çilerin kanıdır. 

Dünyada milyonlarca insan aç-
lıktan, yoksulluktan ölüyor. Mil-
yonlarca evsiz sokaklarda yatıyor.
Dünyanın en zengin 3 tekelci bur-
juvasının serveti 48 yoksul ülkenin
gelirinden daha fazladır.

Emperyalizm halkların örgütlen-
mesini, savaşmasını istemez. Bu
nedenle, kendisine yönelik tehdit
oluşturabilecek her şeye saldırır. 

Ülkemiz emperyalizme bağımlı
yeni sömürge bir ülkedir. Ordusu,
ekonomisi, politikaları, kültürü em-
peryalizme bağlıdır. Ülkemizde on-

larca Amerikan üssü vardır. Em-
peryalizmin işbirlikçisi iktidarların
bakanları, milletvekilleri dahi bu
üs'lere izin almadan giremez.  

Burjuvazi kendi kültürünü halka
empoze ederek yozlaştırmaya, ya-
bancılaştırmaya çalışır. Gazeteler,
haberler, reklamlar, diziler, filmler,
şarkılar, giyim-kuşam, uyuşturucu,
fuhuş, kumar akla gelecek her şeyi
bir silah gibi kullanır ve halkın ve
sol güçlerin beynine nişan alır. 

Solun, emperyalizmi “düşman”
olarak görmekten çıkması, beynin-
den vurulmuş olması demektir. 

Emperyalist Avrupa Birliği’ne
üyeliği savunan ÖDP’den
EMEP’ten PKK’ye, tüm reformizm,
düşman kavramını kaybetmiştir.  

ABD işbirlikçiliği çizgisine sav-
rulan PKK-YPG ve bu işbirliğini
meşrulaştıran oportünist solda da,
düşman kavramı tasfiye edilmiştir.
Teslimiyetçilik, uzlaşmacılık, Mark-
sist-Leninist ideolojiyi de tasfiye
eder. 

Dost ve Düşman tanımı, Mark-
sizm-Leninizmin bir parçasıdır.  

PKK-YPG, on binlerce savaşçı-
sıyla ABD'nin çıkarlarını korumak-
tadır. ABD tüm dünya halklarının
baş düşmanıdır. Vietnam’da akan
kanın, Irak'ta tecavüze uğrayan veya
ambargodan ölen çocuğun, Hiroşi-
ma’da sakat doğan bebeğin,  Afri-
ka’daki, Asya’daki açların, on mil-
yonlarca mültecinin sorumlusu
ABD'dir. ABD DÜŞMANDIR. 

Kürt milliyetçi hareket, dost düş-

man ayrımını kaybetmiştir. ABD'den
aldığı binlerce tır dolusu silah, zırhlı
araçlar, NEYE VE KİME KARŞI
kullanılacaktır?

ABD ile yapılan anlaşmalar
Kürt halkına kurtuluş sağlamaz.

Neden?

Çünkü bu anlaşma “düşman”la
yapılan bir anlaşmadır. ABD, halk-
ların penceresinden bakıldığında
tartışmasız düşmandır. 

Emperyalizmle anlaşmak, tesli-
miyettir. Emperyalizmle anlaşmak,
kurtuluşa değil, tasfiyeye götürür. 

İşbirlikçi AKP iktidarı da düş-
mandır. AKP ile uzlaşma masasına
oturmak, DÜŞMANLA UZLAŞ-
MAKTIR. Kürdistan’da halkımızın
üzerine bomba yağdıran, küçücük
çocuklarımızı bahçelerde oynarken
havan toplarıyla parçalayan, hamile
kadınları keskin nişancılarla vuran
AKP iktidarıdır.

AKP iktidarı emperyalizmin iş-
birlikçisidir ve tüm Türkiye halkla-
rına düşmandır. 

Halka DÜŞMANINI DOĞRU-
DAN VE NET OLARAK gösteren,
sadece Cephe vardır. Reformizm
ve oportünizm halka düşmanın kim
olduğunu göstermez. Tersine, düş-
manı halktan saklarlar. Onlar için
hep bir ara yol, hep bir çıkış vardır. 

Ama bu çıkış yollarını, zafere
varış yollarını ancak, dostunu düş-
manını ayırt etmesini bilenler bula-
bilir.

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Dostunu düşmanını ayırt edemeyen, savaş

kazanamaz. 

�Dostumuza sırtmızı yaslayacak, düşmanı

beyninden vuracağız.

�Düşmanla ittifak yapan, dostlarıyla

düşman olur. 

Yürüyüş
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Türk Metal Sendikası 20 Ocak’ta
grev kararı almış, 2 Şubat itibariyle
tüm iş kollarında üretimin duracağını
açıklamıştı. Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS) ise buna karşılık
lokavt kararı aldığını duyurmuştu.

“İşyerinde faaliyetin tamamen dur-
masına neden olacak tarzda, işverenin
kendi kararıyla veya üyesi olduğu iş-
veren sendikasının verdiği karara uyarak,
işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına
lokavt denir.”

20. yüzyılın başlarında klasik kapi-
talizm yerini liberal kapitalizme bırak-
mıştır. Kapitalistler birleşerek organize
olmaya başlamıştır. Ortaya çıkan anonim
şirketler ve diğer şirketler üretim araç-
larını merkezileştirip, rekabeti sınırla-
mışlardır. Sonuç olarak kapitalizm te-
kelleşerek maddi ve teknolojik serma-
yeyi önemli bir noktaya çıkarırken ser-
mayenin egemenliğini de tesis etmiştir.
Sendikalaşma ve işverenlerin lokavt
uygulaması kapitalizmin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. 

Ancak lokavt bir hak değildir. İşçi
sınıfının haklarını korumak için aldığı
grev kararına karşı patronların karlarını
korumak için çıkarılmış bir uygulamadır.
Egemenler “İşçilerin grev hakkı vardır.
İşveren de lokavta başvurabilir.” derler.
Ama devlet bu iki sınıf arasında bir
uzlaştırıcı veya sınıflar üstü değildir.
Çünkü işçi ve patron asla eşit değildir.
Devletin polisi, mahkemeleri, askeri
gücü, hapishaneleri vardır ve tüm bunlar
patronları korumak içindir. Özcesi
devlet patronların devletidir. Bugün
Tayyip Erdoğan patronlara, “OHAL’i
sizin için çıkardık” diyerek bu gerçeği
itiraf etmiştir. İşçilerin grevleri OHAL
var denilerek yaptırılmazken patronların
lokavtına sessiz kalan AKP kimden
yana olduğunu alenen göstermiştir. 

130 Bin Metal İşçisini

Nasıl Etkisizleştirdiler?
Metal işçileri hakları için direnmeye

hazırken sendikalar su koyvermiştir.
AKP faşizminin grevi OHAL bahane-
siyle yasaklaması ve MESS’in lokavt
kararı karşısında direniş örgütlemek
yerine mücadele alanını işçilerin hak-
larının gasp edilmesine göz yumarak
terk etmiştir.

Ne OHAL ne de lokavt kararları
haklı ve meşru değildir.

Sendikalar ise işçileri bir kez daha
yarı yolda bırakmıştır.

Grev işçilerin etkili ve önemli bir
silahıdır. Ama tek başına asla yeterli
olmadığını bir kere daha gördük. Bir
lokavt veya hükümetin bir yasağı ile
veya sendikanın ihanetiyle grev bir
anda etkisizleşir.

İşte orada işçiler fiili direnişler, iş-
galler silahını kullanabilirlerse mücadele
devam eder. Bunu da yapabilmek için
sendikadan ayrı bir örgütlülüğe sahip
olmak gerekir.

Bu da işçi meclisleridir.
İşçiler işçi meclislerinde örgütlenirse

lokavt silahını boşa çıkartabilir. Aksi
halde Türk Metal Sendikası gibi ortada
talepleri karşılanmazken patronların is-
tediği gibi bir toplu sözleşmeyi kabul
etmek zorunda kalırlar. 

“Üretim araçlarını ve sermayeyi el-
lerinde bulunduranlar, emekçileri sürekli
sömürmekte ve artı değerler elde et-
mekte, elde ettikleri bu artı değerler
yeni bir artı değere dönüşmektedir. Ka-
pitalizm sürekli verimliliği arzuladığı
için gelişme ortamı oluşturabilen ancak,
adalet kavramını yok saydığı için in-
sanların tepkisini çeken bir sistem haline
gelmiştir. Bu haliyle kapitalizm, yıkıl-
maya mahkum siyasi, iktisadi ve top-
lumsal bir rejimdir” diyor Marks.

Marks’ın dediği gibi kapitalizm yı-
kılmaya mahkumdur. Bu kadar adaletsiz
bir düzenin sürgit devam etmesi işçilerin

her geçen gün daha fazla köleleşmesini
getirecektir. 

Bugün var olan sendikalar ise işçi-
lerin haklarını koruyabilecek yetiye
sahip değildir. İşçilerin haklarını koru-
mak yerine patronlarla uzlaşarak işçilerin
daha fazla köleleşmesine zemin hazır-
lıyorlar. Oysa işçi sınıfı bunu asla hak
etmiyor. Ancak yaşadığımız düzenin
gerçeği direnmeden, mücadele etmeden
hiçbir hakkımıza kavuşamayacağımızı
gösteriyor. Çünkü patronların en büyük
karı işçilerden gasp ettiği artı değerdir.
Ve onlar MESS ve benzeri örgütlerde
birleşerek işçi sınıfına karşı savaşıyorlar. 

İşçiler olarak bize savaş açan pat-
ronlara karşı bizi satan sendikalarda
değil kendi meclislerimizde örgütlenerek
haklarımızı savunabiliriz.

Kendi söz ve karar hakkımızın bu-
lunduğu meclislerimizi kuralım, hak-
larımızı gasp eden patronlara, patron
sendikacılarına ve AKP faşizmine karşı
direnelim. 

Patronlar az ve haksızdır. 
İşçiler çok ve haklıdır. 
Onları bugün güçlü kılan örgütlen-

meleridir. 
Onların karşısına onlardan daha

güçlü çıkmak için onlardan daha fazla
örgütlenmeli, işçi meclislerimizi yay-
gınlaştırmalıyız. 

11 Şubat
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LOKAVT BİR HAK DEĞİL
SÖMÜRÜ DÜZENİNİN DEVAMIDIR

“bir işçinin üretimi, aldığı ücretten daha
değerlidir. Artık değer farkı patronların daha
çok üretmek için yeniden çalıştırdığı kardır.
Burjuvazinin çıkar yarışı, kapitalimin temeli,
bir devrimde kapitalistlerin mezarı olacaktır.
Tarihin son çağında üretim araçları ortaklaşa
kullanılacağından, kardan herkesin yararlandığı
bir komünist rejim doğacaktır.” Karl Marks

-DAHA NE İSTERSİN-
Doyacak kadar aşın varsa, 
başını sokacak, bir de damın,
İnsanoğluna kulluk 
etmiyorsan, 
başkasının sırtından değilse geçimin, 
tamam, güneşli günler içindesin.
ÖMER HAYYAM



Faşizme kar-
şı mücadele ediyo-

ruz. Karşımızda bizi işten
atıp aç bırakacak kadar gaddar, ana-
larımızı yerlerde sürükleyecek kadar
ahlaksız, sakat insanlarımızın üzerine
yerde yatarken dahi zevk duyarak
plastik mermi yağdıran faşistler var.
Kendine, kendi sınıfına, egemen sı-
nıflara ait olsa bile hukuku, yasaları
ayaklarının altında paspas yapacak
kadar kinlenmiş savcılar, hakimler
var. Gazeteci, televizyoncu kılığında
kaleminden kan damlayan kiralık
katiller var. Özcesi ülkemizde tepeden
tırnağa örgütlenmiş faşist bir iktidar
var. 

Ortada OHAL ilan ederek gös-
termelik demokrasiyi dahi rafa kal-
dıran AKP iktidarının açtığı savaş
var. Devletin devasa gücünü arkasına
alıp halka karşı yürüttüğü savaşta
ne yazık ki ülkemiz solunun büyük
bir kısmı faşizme karşı verilmesi ge-
reken en asgari mücadeleyi dahi yü-
rütmemiş, direnenlere köyün delisi
muamelesi yapıp yanlarına dahi yak-
laşmamıştır. Evet, köyün delisi bizdik.
KESK gibi ikiyüzbinden fazla üyesi
bulunan bir sendika dahi “OHAL
var direnilmez”  derken biz tek ba-
şımıza da olsak direneceğiz dedik.
Nuriye olup çıktık Yüksel caddesine. 

Haklı ve meşru olan bizdik. Kralın
çıplak olduğunu herkes görüyor ama
kimse bunu dile getirmeye cesaret
edemiyordu. Ancak tarihin her dö-
neminde, egemenlerin halklara karşı
zulmünün en yüksek aşamasına ulaş-
tığı yerde hep bir kişi öne çıkıp ger-
çeği haykırmış, direnmeyi tercih et-
miştir. 

Nuriye Gülmen bu misyonla çık-
mıştır sahneye. Onu Semih, Acun,
Nazife, Veli takip etmiştir. Cephe
tarihi boyunca “birimiz hepimiz için
hepimiz birimiz için” sözü sıradan
bir slogan olmamıştır. Bu şiarın altı
kanla, canla doldurulmuştur. Yeri
gelmiş bir kemik için dahi ölüme

yatmış, yeri gelmiş bedenler alev-
lenmiştir. Çünkü yoldaş demek bir
çift göz olmaktır.

Mehmet Güvel ve Feridun Os-
manosmanağaoğlu “onlar ne kadar
açsa, biz de o kadar aç kalacağız...
onlar ölürse biz de öleceğiz… Onlar
sakat kalırsa biz de sakat kalacağız...”
diyerek bizim yoldaşlık anlayışımızı
bir kez daha ortaya koymuştur. 

Yoldaş olmak, sahiplenmek...
Dayanışmanın çok ötesinde… 
Birbiri için canını vermek… Dev-

rimciler dışında, 21. yüzyılda bunu
yapabilecek başka hiç kimse yoktur.
Emperyalizmin tüm değerleri dejenere
ettiği bir dönemde insanlığın yarattığı
tüm güzellikleri sadece devrimciler
yaşatabilir. Ki kendisine sol, sosyalist
diyen pek çok kesimin dahi sahip ol-
madığı bu değerleri yaşatan Cephe
kültürüdür. Bırakalım birbiri için ölümü,
sakat kalmayı, mevsimler boyu aç ka-
labilmeyi bugün direnenlerin yanında
dahi duramayan sola da örnek teşkil
edecek yoldaşlık ilişkisini direnişimiz
bir kez daha yaşattı.

Böylesi bir yoldaşlık ilişkisini
yaratan sahip olduğumuz ideoloji-
mizdir. Her koşulda, hangi şart altında
olursa olsun iddiamızdan bir şey
kaybetmeyişimizdir. Direnişimizin
gücü ideolojimizdir. Direnişimiz yal-
nızca fiziki değil aynı zamanda ideo-
lojiktir. Çünkü AKP’nin bitirmek is-
tediği, yok etmek için elinden geleni

ardına koymadığı asıl şey sahip ol-
duğumuz ideolojimizdir. 

Böylesine güçlü bir ideolojiye
sahip olmayan hiç kimse halka ma-
lolan bir direniş yaratamaz. Bugün
tek tek direnişler var. Ancak hiçbiri
Nuriye Semih direnişi gibi olmadı.
Ya sonuç almadan bitirildi ya da za-
manla pasifliği içerisinde eriyerek
bitti. 

AKP faşizmine karşı biz kazandık.
Çünkü onların hakimlerinden, sav-
cılarından, OHAL’lerinden, KHK’la-
rından, işkenceci küfürbaz polisle-
rinden çok daha güçlü olan yoldaşlık
bağına sahibiz. Faşizmin karşısına
bu güçle çıktık. Her saldırıyı hep
birlikte göğüsledik. Sahip olduğumuz
inancımız, sevgimiz, bağlılığımız ile
zaferi kazandık. 

Şimdi yeni zaferlerimizi de ka-
zanacağız.

Emperyalizmin, faşizmin yok et-
meye çalıştığı değerlerimizi büyüten
direnişimizle yolumuza devam ede-
ceğiz. 

Birimiz hepimiz hepimiz birimiz
için diyerek direnerek kazanmaya
devam edeceğiz. 

ZAFERİ YOLDAŞLIĞIMIZIN
GÜCÜYLE KAZANDIK

Mazlumun ahı, indirir şahı
Güçlü kimse zulmetmemelidir. Zul-

meden her halde yıkıma uğrar. Zulüm
gören kimsenin bedduası, padişahı
tahtından indirir.

Yürüyüş
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MODERN DESTAN
Akşam savaş alanına inince
Düşman yenilmişti.
Çınlayarak telgraf telleri
Haberleri ötelere iletti
Bir ucunda dünyanın kabardı o zaman
Bir bağrış ve parçalandı gökkubbede
Azgın ağızlardan taşan
Ve delice göğe kabaran bir çığlık
Soldu sarardı ilenmekten bin dudak
Bin yumruk vahşi bir öfkeyle sıkıldı

Ve öbür ucunda dünyanın
Sevinç çığlıkları parçalandı gökkubbede
Bir şehvet kutlaması bir kudurma bir tepin-
me
Dolu bir soluma ve göğüs germe
Eski duayı deşti durdu bin dudak
Bin el inanla kavuştu ve sonsuz

Gecenin ileri bir saatinde
Söylüyordu telgraf telleri
Savaş alanında kalan ölüleri…
İşte o an, dostun düşmanın sesi kesildi

Yalnız analar ağladılar
Orada –ve burada
BERTOLT BRECHT

ÖNCE YOLDAŞ SONRA YOL
Adamın biri, kötü yoldan kazandığı parayla bir inek almış.
Sonra, yaptığına pişman olmuş. İyi bir şey yapmak için,

ineği Hacı Bektaş Veli’nin dergahına bağışlamak istemiş. O
zamanlar dergahlar, aşevi işlevi de görüyormuş. Gitmiş, Hacı
Bektaş Veli’ye danışmış.

Hacı Bektaş Veli “helal değil” diye bu ineği geri çevirmiş.
Bunun üzerine, mevlana dergahına gitmiş.
Mevlana bu hediyeyi kabul etmiş.
Adam, daha önce Hacı Bektaş Veli’nin bu ineği kabul et-

mediğini söylemiş.
Mevlana’ya bunun sebebini sormuş.
Mevlana, “biz bir karga isek hacı bektaş veli bir şahin gi-

bidir.
Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz

kabul ederiz. Ama o kabul etmeyebilir” demiş.
Adam üşenmemiş, kalkmış Hacı Bektaş dergahına git-

miş.
Hacı Bektaş Veli’ye; Mevlana’nın, kurbanını kabul ettiğini

söylemiş. “bunun sebebini bir de siz açıklarmısınız?” diye
sormuş.

Hacı Bektaş Veli de şöyle demiş.
“bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlana’nın gönlü

okyanus gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz
kirlenebilir.

Ama onun engin gönlü kirlenmez. Onun için, hediyeni
kabul etmiştir.”

GÜLÜMSEYELİM
Dokundun mu ayaz gecelerde
çeliğin hasına?
Belki biliyorsun
belki bilmiyorsun,
Üzülme, bileceksin!
Hassas olur tetik,
yüzümüzde gülümsemeyle dokunuruz
dünyaya ve ona
suçlu bir kurşun alnımıza saplandığında
yine de gülümseriz.
Döğüşmek ciddi iştir,
gülümsemeden olmaz.
Gönül işidir kavga,
gönüllülük işi.
Kavgaya gönlümüz,
gönlümüze sevda düşmüş
gayrı yürüyelim...

Şimdi biliyorsun,
güzelliği savunmak için,
Kaf dağını yerle bir edip,
ufkun uzaklaşan çizgisinde,
zamana karışmak gerek...
Gayrı gülümseyelim
hadi yürüyelim.

Ümit İlter
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Duvarlar, halkın matbaasıdır di-
yoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü,
faşizm, çoğunlukla, tam bir sansür
demektir. Mücadelemiz, direnişleri-
miz, hatta şehitlerimiz o sansürle
yok sayılıp boğulmak istenir. 

Faşizm, bazen bize kitleye ula-
şabilecek tek bir araç bile bırakmaz.
Baskı ve zor, dönem dönem bize
tüm matbaaların kapılarının kapatıl-
masına neden olur. Elbette bu ko-
şullarda da, illegal bir şekilde bildi-
rilerimizi basmaya, dergilerimizi çı-
karmaya çalışırız. 

Fakat bir araç vardır ki, o her za-
man bizimdir; bu, düşmanın engel-
leyebileceğinin ötesinde bir propa-
ganda aracıdır: Bir devlet, askeriyle,
polisiyle matbaaların kapılarını tu-
tabilir, fakat sözünü ettiğimiz bu araç
o kadar çok ve yaygındır ki, dünyanın
en büyük ordusu bile, hepsini denetim
altına alamaz. İşte bu araç DUVAR-
LAR’dır. 

Hiçbir faşist devlet duvarların

hepsini denetleyemez, yasakla-
yamaz, engelleyemez. Duvarlar,
halkındır. Halkın matbaasıdır. 

Bu Matbaa, Gece Gündüz, 
Harıl Harıl Çalışmalı!

Neden? Çünkü, AKP faşizmi, tüm
halka ve sola karşı büyük bir saldırıya
geçmiştir. Toplumun belli kesimlerini
susturmuş durumdadır. 

Emperyalizmin ve AKP faşizmi-
nin 1990 başından bu yana, en önemli
hedefleri, solun, devrimcilerin bittiği,
sosyalizmin öldüğü düşüncesini geniş
halk kitlelerine kabul ettirmek, böy-
lelikle, kapitalizmin, burjuva ideo-
lojisinin ve dinci gerici ideolojilerin
“rakipsiz” olduğunu dayatmaktır. 

Ama bütün baskılara, yasaklara,
tutuklamalara rağmen biz susmuyo-
ruz. Biz susmadığımız sürece de,
emperyalizmin ve AKP faşizminin
hedefine ulaşması mümkün olmaya-
caktır. 

İşte duvar yazılamaları, bu nok-
tada, AKP’nin bitirdik, yok ettik pro-
pagandalarına açık, cüretli bir ce-
vaptır. 

Yazılama bir eylemdir. Duvarların
haklı ve meşru bir şekilde kullan-
dığmız bir araç olmasının ötesinde,
yazılama, düşmanın engellemek için
polisini seferber ettiği eylemlerden
biridir. 

Çünkü, duvarlardaki her yazıla-
manın, her devrimci sloganın, oli-
garşinin tüm propagandalarını ters
yüz edebilecek güçte olduğunun düş-
man da farkındadır.

İşte bunun için duvarlardaki mat-
baamız sürekli çalışmalı. Bilelim ki,
halkın matbaası çalıştığı sürece,
bu topraklarda asla umutsuzluğu
egemen kılamazlar.  

Yazılamaların 
Biçimi Ve İçeriği

Yerine göre, her gün geçtiğimiz
sokaklarda doğal bir şekilde yazılama
yapabiliriz mahallelerimizde. Ama
yerine göre, bir askeri eylemi örgütler
gibi örgütleyebilmeliyiz. Nasıl ola-
cağı, mahallenin o günkü durumuna
ve düşmanın karşı-devrimci politi-
kalarının biçimlenişine bağlıdır. 

Bazen gece veya gündüz, bir du-

�� Tutsak yakınlarının so‐
runlarını paylaşacağız; pay‐
laşarak, başta ziyarete gitmek
olmak üzere, çözümsüz so‐
runları çözülebilir hale geti‐
receğiz.

� Evlerimize, mahallemi‐
zin parkına sahip çıkacağız.
Gazi’de, halkın kullanabile‐
ceği park yeri polis işgalinde. 

� 400’ü aşkın gencimizi
tedavi etmeyi başarmış uyuş‐
turucuya karşı mücadele mer‐
kezi polis işgalinde. İşgalcilere
bırakmayacağız. 

� Paylaşma, dayanışma,
sahiplenme, örgütlülük işidir.
Her konuda komiteler kura‐
rak başlayalım. 

Bir sloganın yazıldığı,
bir imzanın nakşedildiği
her duvar; kavganın
nabzının attığı yerdir. 
Halkın matbaası
çalıştığı sürece, 
halk, sabah akşam,
orada duvarlara
nakşedilen umudun
ateşiyle
aydınlanacaklardır. 

Pratiğimiz: Paylaşma,
Dayanışma, Sahiplenme

DUVARLAR VE 
YAZILAMALAR
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vara bir sloganı yazmak için polisle
köşe kapmaca da oynanır. 

Herkes, duvar yazılaması ya-
pabilir. Bunun için daha önce yap-
mamış olması, kendisine öğretilmemiş
olması engelleyici bir etken değildir.
Fakat tabii ki, bu konudaki tecrübe-
lerini herkes birbirine aktarmalıdır.  

Kullanılabilecek boyaların türün-
den, markasından rengine, boyanın
akmaması için nelere dikkat etmek
gerektiğinden üzerimizin, ellerimizin
boya olmasına karşı ne gibi önlemler
alabileceğimize kadar, her şey bir

bilgi ve tecrübe aktarımı konusu ola-
bilir. 

- Yazılamalarda anlatmak istedi-
ğimiz konuyu en sade ve ilk okunuşta
anlaşılabilecek şekilde ele almalıyız.
Sloganlarımızı buna göre seçmeliyiz. 

Tabii, ozalitlerle yapılan büyük
duvar afişlemelerinde olduğu gibi,
mahallelerimizde, daha uzun duvar
yazılamaları da yapabiliriz. Bu ko-
nuda yapacağımızın propaganda
gücü, nasıl daha artacaksa, öyle ya-
pabiliriz. 

- Şu veya bu konuya yönelik ola-
rak çeşitli sloganlarımız olabilir
yazılamalarda. Ama sadece
imza ile yapılan yazılamalar
da büyük önem ve etkiye sa-
hiptir. Bunu da mümkün ol-
duğunca sık yapabilmeliyiz. 

- Yarım bir yazı kalmama-
sına özel olarak dikkat etmeli,
bir yazımız yarım kalmışsa,
onu tamamlamaya çalışmalı-
yız. 

- Silinen yazılarımızın ye-
rine tekrar yazmak da, duvarlar
üzerinden sürdürülen savaşta,

bizi güçlendirecek yöntemlerden bi-
ridir. 

- Duvar yazılamalarında, pekala
şablonları da kullanabiliriz. Hem pra-
tik, hem biçim olarak etkilidir. 

Özellikle de o alanın, mahallenin
şehitlerinin resimleri şablon haline
getirilip alandaki insanlara hatırlatı-
labilir, tanıtılabilir.

Sonuç olarak:
Duvarlar bizimdir. Bizim olanı

değerlendirmeliyiz.  Bizim olanı kul-
lanarak, faşizmin baskısına, sansürüne
buralardan cevap vermeliyiz. Her
duvardaki slogan veya bir imza, “Biz
varız, buradayız” demektir.  

Özgür Tutsaklarımıza kaç adet kart gön-
derdik bu hafta?

Bu hafta kaç tutsak ailesinin kapısını çal-
dık?

Geçen hafta tutsak yakınlarına ulaşmak konu-
sunun ele alındığı yazıda şöyle deniliyordu: 

- Tutsak AİLELERİNE ulaşmak için;  

1. adım: Tutsak yakınlarının listesini çıkarmak. 

2. adım: Kimin kimi ziyaret edeceğini belirlemek. 

3. adım: Mümkünse her alan ve birimde, Tut-
saklar ve Yakınlarını Sahiplenme komiteleri oluş-
turabiliriz. 

4. adım: Gittiğimiz her aileye şu üç konuyu so-
rabiliriz: 

a- sağlık durumları nasıl?

b- acil bir ihtiyaçları var mı?

c- ziyarete gidecek yol paraları var mı?” 

40, 50 tutsağımızın olduğu mahalleler var. Bun-
ların ailelerini, amca, dayı, teyze yakınlarıyla
birlikte düşündüğümüzde, yüzlerce tutsak yakını
demektir. 

Tekrar edebiliriz: 

Kart; unutmadık demektir. Kart; sahipleniyoruz
demektir. Kart; tecritte bir gedik demektir. 

Tutsak yakınlarının kapısını çalmak, TUTSAK-
LARIMIZI SAHİPLENMEYİ örgütlemek demektir.
Kitle çalışmasıdır. 

Onları oluşturacağı örgütlenmelerle, hem tut-
sakları gerektiği gibi sahiplenebilecek, hem de o
tutsak yakınlarını faşizmin karşısına bir güç olarak
dikmek demektir. 
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TUTSAKLARIMIZI
SAHİPLENMEK İÇİN
BU HAFTA NE YAPTIK?



17 Ocak 2018 günü birçok gaze-
tede çıkan haberi gördünüz mü bil-
miyoruz ama bizim çok ilgimizi
çekti. Haberde şöyle deniliyor.

"İngiltere'de 'Yalnızlık Bakanlığı'
kuruldu.

İngiltere'de başbakanlık ofisinden
yapılan açıklamada 'yalnızlıktan so-
rumlu bir bakanlığın' kurulduğu be-
lirtildi. 

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine
göre, İngiltere'de 200 bine yakın
yaşlı insan, aylar boyunca hiç kim-
seyle konuşmadan yaşıyor. Araştır-
malara göre ülkede yaklaşık dokuz
milyon kişi bu sorunla yüzleşiyor.
Engelli gençlerin yüzde 85'iyse yal-
nızlıktan şikayetçi. Genç yaşta anne
olan ve ülkeye mülteci olarak gelenler
de, yine bu sorunla en çok karşılaşan
kesim olarak ön plana çıkıyor. İngil-
tere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken
milyonlarca kişiye yardım etmek için
elimizden geleni yapacağız denildi"

Evet evet, yanlış okumadınız ha-
beri. İngiltere'de yalnız kalanların,
bunalıma girenlerin bir bakanlığı var. 

Trajikomik bir hal var bu durum-
da. Nasıl mı? Şöyle ki; kapitalizm
kar için, kendi düzenini sürdürebil-
mesi için insanları önce yalnızlaştı-
rıyor, sonra yalnızlaştırdıklarına ba-
kanlık kuruyor. 

Yalnızlaştırma, yabancılaştırma
kapitalizmin iki ayağından birisidir.
Yönetmek için, satmak için, düzenini
sürdürmek için kendi doğasından
uzaklaşmış insanlara ihtiyacı vardır.
Bireysel düzeydeki böylesi bir ya-
bancılaşmanın en çarpıcı sonucu, ya-
rattığı yalnızlık duygusudur. Aşırı
bireycilikse, aşırı yalnızlaşma de-
mektir. Kapitalizm emek sömürüsü
ile, halkın elleriyle yarattıklarını çalar
ve halkları aç bırakır. Kapitalizm ya-
bancılaşma ile halkın aklının ürününü,

düşünme yeteğini çalar onu akılsız
bırakır. Kapitalizm bireyin yaratıcı-
lığını, yeteneklerini ve bunları kul-
lanmasını köreltir. Egemenler bö-
lünmüş, parçalanmış, kendine ve
çevresine yabancılaşmış bir toplum
yaratmayı hedeflerler. Niçin? Çünkü,
böyle bir toplumun sömürü ve salta-
natları açısından bir tehlike yarat-
mayacağını, birlik olup direneme-
yeceğini bilirler. Kapitalizm, paranın,
bencilliğin, çıkarcılığın sistemidir.
İnsana ait olmayan, onun özüne ters
düşen ne varsa bir "kültür" haline
getirilmesiyle sömürü ve zulüm dü-
zeni ömrünü daha da uzatıyor. Bir-
birinin acısından, yoksulluğundan,
sevincinden, derdinden habersiz; da-
yanışma, paylaşma, dostluktan uzak-
laşmış ve yalnızca kendi küçük dün-
yasına hapsolmuş insanların, yaşadığı
koşulları doğru biçimde değerlendi-
rebilmesi ve doğru çözümler bula-
bilmesi mümkün değildir. Yabancı-
laşma politikasının egemen olduğu
bir toplumda düşünce ve davranışlara
yön verecek olan, "her koyun kendi
bacağından asılır", "gemisini kurtaran
kaptandır" felsefesidir. Kapitalist top-
lumun üyeleri birbirleriyle dayanış-
mak yerine rakipler ve düşmanlar
olarak yaşamak zorundadırlar. Bi-
reycilik ve iletişimsizlik insanın kar-
şısındakini dinleyebilme yetisini kö-
reltmiştir. Yalnızlaşmanın bir nedeni
de budur.

Yalnızlık duygusu, güvensizlik,
umutsuzluk, geleceksizlik duygusuyla
at başı gitmektedir. Kapitalizm, ha-
yatın her alanında, ilk olarak halk
arasındaki bağı, bağlılığı, sıcaklığı,
dayanışmayı, dostluğu ortadan kal-
dırarak yanlızlaşma politikasını hayata
geçirmeyi hedeflemiştir. Bunun "do-
ğal" bir sonucu olarak, yalnızca ken-
disi için yaşayan, adeta birer robot
haline getirilen insanlardan oluşmuş

bir toplum yaratılmak istenmektedir.
Robotlaşan ve mekanikleşen insan-
ların sosyal ilişki diye bir sorunu ol-
mayacağına göre, burjuvazi açısından
herhangi bir tehlike kalmamış ola-
caktır. Burjuva düşünürler bile insanı
tanımlarken, onun "sosyal bir varlık"
olduğunu kabul ederler. Ancak bur-
juvazinin sosyallikten, insan ilişki-
lerinden anladığı, çeşitli biçim ve
nedenlerle biraraya gelen amaçsız,
ne istediğini bilmeyen, kişisel kay-
gıların her şeyin üstünde olduğu, bi-
reysel tutkuların belirleyici olduğu
bir sosyalliktir. Onların "sosyal faa-
liyetler" diye adlandırdıkları şeyler
bile böyle suni bir şekillenme üstünde
gelişir. Örneğin, sosyal hizmet ve
yardım dernekleri adı altında kimi
burjuva çevreler, çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmektedirler. Bunların bir
kısmı yoksul, kimsesiz çocuklar için
etkinlikler düzenlemekte, güya top-
lumsal dayanışma örneği vermekteler.
Oysa bu ülkede yoksulluğun, yardıma
muhtaç yaşamanın sorumluları bizzat
kendileridir. Bir çeşit gösteri ve günah
çıkarma, daha da önemlisi şirin gö-
rünmeden başka bir şey olmayan ya-
lancı dayanışmadır ortaya konulan.
Ortaya çıkan durumun sorumlusu,
düzenin yarattığı koşullardır. 

Medeniyetin beşiği Avrupa de-
ğersizlik mezarlığıdır aynı zamanda.
Bir nene ya da dede torununu göre-
bilmesi için haftalar önce randevu
alması gerekiyor. Keza bu durum
anne ve baba için de geçerlidir. Bu
durumu elbette halklar istememiştir.
Ancak yukarıda da yazdığımız gibi
kapitalizm düzenini sürdürebilmesi
için insanların değerlerini, gelenek-
lerini yok ediyor. İnsanın özünü par-
çalıyor. Bu durum düzen içi bireyin
çaresizlik ve amaçsızlık duygularını
besliyor. Böyle bir düşünce halkın
tüm kesimlerine, tüm bireylerine nü-
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İNGİLTERE YALNIZLIK BAKANLIĞI KURDU
Yalnızlığı yaratanlar, yalnızlığı çözemezler

Çözüm Devrimcilerdir



fuz ettiğinde, karşımıza vahim bir
tablo çıkacaktır. Avrupa, emperya-
list-kapitalist ülkeler psikiyatri tedavisi
görenlerin yüzdesinin en yüksek ol-
duğu yine intihar yüzdesinin en yük-
sek olduğu bölgelerdir. İntihar ne-
denleri üzerine yapılan çalışmaya
göre yalnızlık hissiyle ortaya çıkan
değersizlik nedeniyle intihar edenler
ilk sırada yer alıyor, aile geçimsizliği
nedeniyle intihar edenler ikinci, geçim
zorluğu nedeniyle intihar edenler ise
üçüncü sırada yer alıyor. Bü-
tün bu nedenlerin sorumlusu
doğrudan bu sistemdir. Bu-
nalımlı bir ruh halinin böy-
lesine yaygınlaşmasının, in-
sanların böylesine sık inti-
har etmelerinin elbette biç
nedeni var. Bu bunalımdan
çıkış yolu bulamayanlar
intiharı bir "kurtuluş" ola-
rak görüyorlar, intihar
edenlerin neden bu yolu
seçtiklerine baktığımızda,
görünürde, sınavlardaki
başarısızlık, karşılıksız
aşk, terk edilme, istediği kişi ile ev-
lenememe, kumar, tecavüz, geçim-
sizlik, parasızlık, kırık not, işsizlik...
gibi birçok neden çıkıyor karşımıza.
Kısacası karşımızdaki tabloya bak-
tığımızda şu açıkça görülüyor; bozuk
düzenin ekonomisi ve kültürünün
bol bol ürettiği gerekçeler bunlar.
Neden çaresiz hissediyor insanlar
kendilerini? Bir grup profesörün yap-
tığı bir araştırmaya göre halkın
1/5'inin psikolojik sorunları varmış.
Peki nedir insanları bu hale getiren,
neler oluyor insanlarımıza? Aslında
bu "psikolojik" sorunların kaynağı
da yaşanılan diğer sorunlardan farklı
değil. Kaynak bu düzenin kendisi.
Her gün daha da pahalılaşan hayat
şartları, zenginle fakir arasındaki
uçurumun derinleşmesi, geçim sı-
kıntısı. Ekonomik kriz gün geçtikçe
daha da derinleşiyor ve buna hiç
kimse dur diyemiyor. Sokaklarda do-
laşan işsizler ordusuna her gün birileri
ekleniyor. Bir yanda insanlar evine
götürecek ekmek alamazken, bir yan-
da lüks bir yaşam seriliyor insanların
gözlerinin önüne. Çare yok, çözüm
yok... Sorunlarla tek başına mücadele

etme gücü bulamayan insanlar ise
bunalıma girip ya intihar ederek ya
da çevresindekileri öldürerek yaşa-
dıklarından kurtulmak istiyor. Peki
bu "fikir" nereden çıkıyor derseniz,
televizyon ekranlarından her gün evi-
mizin içine akan diziler bunları öy-
lesine doğal hatta çekici gösteriyor
ki... Bunalımlı insan tipi adeta "in-
sanın normal hali" gibi sunuluyor.
İşte bütün bunlar ortada olduğu için
tereddütsüz, "bunalımların, intiharın
tek sorumlusu DÜZEN'dir" diyoruz. 

Kapita-
lizm sadece devrim ve sosyalizm ile
yenilebilir. Amaçlı insan, çaresiz de-
ğildir. Geleceği fethetmek için mü-
cadele eden kişi, yalnız değildir. 

Gelecek kavgasını savunan ozan
Ahmet Arif 

“Bir ufka vardık ki artık

Yalnız değiliz sevgilim

Gerçi gece uzun,

Gece karanlık

Ama bütün korkulardan uzak

Bir sevdadır böylesine yaşamak

Tek başına

Ölüme bir soluk kala

Tek başına 

Zindanda yatarken bile

Asla yalnız kalmamak” der 

“Yalnız değiliz” başlıklı şiirinde. 

Örgütlü  yaşama sarılmak, pay-
laşmak ve dayanışmak, yalnızlık duy-
gusunun tek çözümüdür. Sosyalizmde
ne yalnızlık vardır, ne de yalnızlığa
çare aranır. Sosyalizmin özü kolek-
tivizmdir, dayanışmadır. Güçsüzün
yanındaki güçlüden güç almasıdır,

yalnızın yanındakiyle çoğalmasıdır.
Sömürünün, baskının, yabancılaş-
manın, her türden insani değerden
yoksunluğun belirlediği kapitalizm
dünyasında sosyalizm bir umuttur.
Sosyalizm, kapitalizmin nesnelliğinin
kaçınılmaz olarak ürettiği, insanlığın
daha güzel ve iyiye ulaşma uğraşının
vazgeçilmez kilometre taşıdır. 

Bir savaş yaşanıyor. Zalimle maz-
lumun, haklıyla haksızın, onurluyla
onursuzun, ahlakla ahlaksızlığın, ay-
dınlıkla karanlığın, pislik içindeki
kontrgerilla çetelerinin yönetimiyle

halk kurtuluş sa-
vaşçılarının, ada-
letle adaletsizliğin,
kısacası düzenle
devrimin savaşı
yaşanıyor.

Emperyalizmin
kendi varlığını ko-
rumak için insanla-
rımızı burjuva yoz
kültürle denetimi al-
tına almaya çalıştığı
bir alanda bu ağı par-
çalamak için bu çağ-
rıyı büyütmek daha

da önem kazanıyor. Bu düzen me-
zarlığına bizi de gömmek istiyorlar.
Bizler Türkiyeli halklar olarak dire-
niyoruz ama nereye kadar. Bu yal-
nızlaştırma ve yabancılaştırma kar-
şısında gücümüz derneklerimiz, mecl-
islerimiz olmalı. Birbirine sıkıca ke-
netlenmiş, birbirimize dayanarak an-
cak birer güç olabiliriz. 

Bu güce sahip olmak için örgütle-
necek ve Devrimci Halk İktidarını ku-
racağız. Devrimci Halk İktidarında
yalnızlık, çaresizlik, umutsuzluk ol-
mayacaktır. Oligarşi halkın örgütlen-
mesinden korkar. Çünkü halkın örgüt-
lenmesinde kendi sonunu görür. Dev-
rimci Halk İktidarı ise halkın örgüt-
lenmesini kendi güvencesi sayar. Halkın
yönetime katılması bu örgütlenmeler
sayesinde süreklileşecektir. Mutlu,
umutlu ve örgütlü bir halkın gücü
ortaya çıkacaktır. Bunun için bulun-
duğumuz her alanda sorunları çözmek
için örgütlenmeli ve halk örgütlülük-
lerimizi çoğaltmalı, süreklileştirmeliyiz.
Çünkü umut biziz, umut devrimdir.
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Yasalarınızı Tanımıyoruz, Tek
Tip Elbise Giymedik, Giymeye-
ceğiz!

Hapishanelerde uygulanmak is-
tenen Tek Tip Elbise (TTE) ve ya-
pılan işkencelere karşı başlatılan
kampanya dahilinde yapılan çalış-
malardan derlediklerimiz şu şekil-
dedir;

TTE Devrimci Tutsakları 
Kişiliksizleştirme Politikasıdır!

Suçlu Değil Devrimciyiz,
Tek Tip Elbise (TTE) Giyme-
yeceğiz!

TAYAD’lı Aileler, AKP’nin
TTE saldırısına karşı açıklama yap-
tı. 4 Şubat tarihli açıklamayı ya-
yınlıyoruz:

Onurludur bizim evlatlarımız.
Tek tip elbise giymediler, giydir-
meyeceğiz. Faşist AKP olanca gü-
cüyle saldırıyor Özgür Tutsakla-
ra.

TTE’ye karşı özgür tutsakların
direnişi, dışarıda halkla bütünleşip,
dalga dalga yayılarak büyüyor.
Anadolu topraklarında evlatlarımız
faşizmin zülüm ve kan kusan hüc-
relerinde işkencelere don atlet di-
renirken, dışarıda da biz TAYAD’lı
Aileler KHK’larla yasaklanan tüm
alanlarda evlatlarımızın direnişini
sahiplenmeye devam edeceğiz. Biz
zulmün kapısına 1984’lerde da-
yandık ve zulmün kalelerini yıktık.
Yine yıkacağız.

Silivri’de başlayan işkenceli
sürgün sevkler, Kırıkkale Hapis-
hanesi’nde de devam ediyor. Murat
Can Arslan don atlet hücresinde
bekletilerek işkence devam etti.
Diğer tutsaklara da baskı ve çeşitli
işkenceler devam ediyor.

Bizler TAYAD’lı Aileler olarak
diyoruz ki; tüm çabalarınız nafile,
biz köklerimizi Anadolu toprakla-
rına salmışız, biz bu vatanın ev-
latlarıyız, sizin emperyalist ağa-
babalarınız giydiremedi bize tek
tip elbiseyi, ne yapsanız da giy-
meyeceğiz.

Tek tip elbise (TTE) devrimci
tutsakları kişiliksizleştirme politi-

kasıdır. Tek tip elbise beyinleri
teslim almanın aracı olarak daya-
tılıyor. Beyinlerimizi size teslim
etmeyeceğiz. Belki bedenlerimiz
düşecek çok sevdiğimiz Anadolu
topraklarına; ama tek tip elbise
giymeyeceğiz. Tek tip elbise giy-
mek ölümdür. Kendi ölüm ferma-
nımızı imzalamayacağız.

Bizler bugüne kadar nasıl di-
rendiysek hapishanelerde yine aynı
şekilde direneceğiz. Öleceğiz ama
asla teslim olmayacağız.

Evlatlarımıza Tek Tip Elbise
Giydirmeyeceğiz!

İstanbul: TAYAD’lı Aileler 3
Şubat’ta Taksim Galatasaray Mey-
danı’nda Tek Tip Elbise ve sürgün
sevklere karşı eylem yaptı. Eylemde
yapılan açıklamada; Özgür Tut-
saklara uygulanan işkenceler ve
dayatılan TTE anlatıldı. 

Eylemle eş zamanlı olarak, iki
TAYAD’lı da Taksim Meydanı’nda
ellerinde ozalitlerle Tek Tip Elbi-
se’ye karşı eylem yaptı. Eyleme
saldıran AKP’nin polisi Cemile
Temizkalp Öğretmen ve Sakine
Arslan’ı gözaltına aldı.

Çayan: TAYAD’lı Aileler 31
Ocak ve 2 Şubat arasında TTE’ye
karşı çalışmalar yaptı. Esnaflara,
evlere, yoldan geçenlere Çayan
Halk Cephesi ile birlikte bildiri
dağıtımı yaptı ve mahallenin birçok
yerine 45 afiş ve 100 pul yapıştı-
rıldı.

Ayrıca 4 Şubat’ta kahvaltıda
bir araya gelen TAYAD’lılar yap-
tıkları sohbetlerde, TTE dayatması,
sürgün sevkler, hak ihlalleri, hasta
tutsaklar ve Nuriye-Semih direnişi
hakkında neler yapılacağını ko-
nuştular.

Gazi: TAYAD’lılar 2 Şubat’ta,
Baraj Yolu ve Fevzi Çakmak Cad-
desi üzerinde Tek Tip Elbise’ye
karşı başlatılan kampanya ile ilgili
çok sayıda pullama yaparak durumu
teşhir etti.

Sarıgazi: TAYAD’lı Aileler ve
Halk Cepheliler 2 Şubat günü, ma-

Tarih Şahittir Tek Tip Elbise’yi Direnişlerimizle Parçaladık!

Kefen Giydik Tek Tip Elbise Giymedik!
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hallenin birçok yerine üzerinde “Suçlu
Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giy-
meyeceğiz!” sloganının yazılı olduğu
pullamalardan 150 adet yapıştırıldı.

Küçükarmutlu: Halk Cepheliler
2-5 Şubat tarihleri arasında mahal-
lenin birçok yerinde kampanyalar
ile ilgili kitle çalışması yaptı. Birçok
bedeli göğüsleyen Küçükarmutlu’da
bir kez daha devrimci iradenin ka-
rarlılığı düşmana gösterildi. Yapılan
çalışmalarda, üzerinde “AKP’nin Fa-
şist Terörüne İzin Vermeyeceğiz,
Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz! Cephe
Burada, Bağımsızlık Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelemiz Sürüyor!
Katil AKP, Hırsız AKP, Halk Düşmanı
AKP! Tutuklamalarla Devrimcileri
Bitiremezsiniz! Faşizme Karşı De-
mokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz! Halk Düşmanı AKP,
Defol!” sloganlarının yazılı olduğu
250 adet pullama yapıldı.

Ankara: TAYAD’lı Aileler 3 Şu-
bat’ta Sakarya Caddesi’nde Tek Tip
Elbise dayatmasına ve Özgür Tut-
saklara saldırılar ile ilgili eylem yaptı.
Eylem başladığı anda işkenceci polisler
TAYAD’lılara saldırdı. Fakat TA-
YAD’lı ana ve babalar sessiz kalma-
yarak caddede yürüyüş yaptı. Ajitasyon
ve sloganlarla, Özgür Tutsakların
sesini halka duyurdu. Son olarak “Suç-
lu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz! Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!” sloganları atılarak
eylem iradi olarak sonlandırıldı.

Mersin: Halk Cepheliler 30
Ocak’ta, Turgut Türkan, Demirtaş
ve Hürriyet mahallelerinde, Halk
Cephesi’nin kampanyalarının çalış-
masını yaptı. Çalışmalarda üzerinde;

”Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz, Göz-
altılar Tutuklamalar Baskınlarla Bit-
meyiz Faşizmi Yeneceğiz. Tek Tip
Giymedik Giymeyeceğiz!” slogan-
larının yazılı olduğu 6000 adet pul-
lama ve aynı içerikli ozalitler asıldı.

Özgür Tutsaklarımıza Kalkan Elleri
Bir Bir Kıracağız!
AKP’nin Tutuklama Terörünü de Boşa
Çıkartacağız!

İstanbul:
Gazi Halk Cephesi, Cepheli Özgür

Tutsaklara yönelik hapishanede ya-
şanan saldırılarla ilgili 7 Şubat’ta
yazılı açıklama yayınlayarak şu söz-
lere yer verdi;

“…Buradan AKP iktidarını, ha-
pishane müdürlerini, işkenceci gar-
diyanları uyarıyoruz. Yaptığınız tüm
işkencelerin hesabını vereceksiniz.
Başta Silivri 9 No’lu birinci müdürü
olmak üzere tüm işkenceci müdürleri,
gardiyanları uyarıyoruz. Özgür Tut-
saklarımızı 84 TTE saldırısıyla teslim
alamadınız. 96 hücre tipi saldırısıyla
teslim alamadınız. 19-22 Aralık Kat-
liamı’yla teslim alamadınız. Halkın
umudunu yok edemediniz. Bugün
de ne TTE saldırılarınız, ne sürgün
sevkleriniz ne de işkencelerinizle
halkın umudu olan Cepheliler’i teslim
alamayacaksınız.

Silivri hapishanesinden Kırıkkale
Hapishanesi’ne sevk edilen 12 tutsa-
ğımıza çıplak arama dayatılarak onur-
suzluğu dayatmak istediler ve yine
devrimci iradeyle karşılaştılar. Bu irade
karşısında acizleşen hapishane idaresi
başta liseli gencimiz Muratcan Aslan
olmak üzere tüm yoldaşlarımıza sal-
dırmış, işkence yapmıştır.

Buradan tekrar Kırıkkale Hapis-

hanesi başta olmak üzere tüm işken-
cecileri uyarıyoruz! Özgür tutsakla-
rımıza kalkan elleri bir bir kıracağız,
işkencecilerden hesap soracağız.

Halkımız, Gazi Halkı, gün AKP
faşizmine karşı başta Muratcan Arslan
olmak üzere tüm özgür tutsaklarımızı
sahiplenme günüdür.

Tutsaklarımız için ne yapabilirim
diye düşünmeyin, ilk elden şunları
yapabiliriz;

1- İşkenceci Kırıkkale Hapishane-
si’ni arayarak yapılan işkencelerin he-
sabını soracağımızı söyleyebilirsiniz.

2- Tüm özgür tutsaklarımıza mektup
yazma seferberliği başlatabiliriz.

3- AKP faşizminin tutuklama te-
rörünü boşa çıkartmak için başlattı-
ğımız kampanyaya omuz verip tut-
saklarımızı sahiplenebilirsiniz. Ancak
bu sahiplenme ile komploları boşa
çıkartabiliriz. Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir!”
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Reformizmin kamu emekçilerinin gerçekleştireceği
kurultaya türlü bahanelerle salon vermeme tavrına,
Ankara polisinin salon sahiplerini tehditlerine ve bu se-
beplerle kurultayın gerçekleştirileceği yerin defalarca
değiştirilmek zorunda kalınmasına rağmen Ayşenur
Şimşek Kurultayı 4 Şubat’ta kararlılıkla ve ısrarla dü-
zenlendi.

Kurultayın gerçekleşeceği gün salona gelen kamu
emekçileri 5 otobüs çevik kuvvet polisi ile karşılaştı.
Salon sahibini tehdit eden polisler kapıların açılmayacağını,
etkinliklerinin valilik kararıyla yasaklandığını söyleyince
emekçiler pankart açıp salon önünde açıklama yapmak
istediler ve işkence ile gözaltına alındılar.

Gözaltından çıkan kamu emekçileri tekrar bir araya
gelerek SES Ankara Şubesi’nde kurultayı gerçekleştirdi.
Kurultaya ihraç kamu emekçileri, Yüksel Direnişçileri,
direniş destekçileri, FOSEM ve Seyri Sokak muhabirleri
katıldı. Berkin Elvan babası ve Ahmet Atakan’ın annesi
de kurultaya destek sunanlar arasındaydı. Müzik dinletisi
de Cevdet Bağca ve Grup Yorum katılımıyla gerçekleş-
ti.

Oturumlarda kamu emekçilerinin mücadele tarihi ve
KEC, emekçilerin temel sorunu örgütlenme ve meclisler,
reformizmin direnişlere karşı tavrı, Nuriye ve Semih,
Yüksel direnişi, tutsak kamu emekçileri, direnişlerin
sosyal medyada ve sanattaki yansımaları konuşuldu. Son
olarak ihraçlar açık oturumunda ihraç kamu emekçileri
direnmeye karar verme sebeplerini ve Yüksel direnişini
anlattılar. Kurultay sonuç bildirgesinin okunması ve
müzik dinletisi ile sona erdi.

AKP faşizmi ihraçların, Yüksel Direnişi’nin, Nuriye
ve Semih’in tek bir kelimesinin geçeceği hiçbir şeye ta-
hammül edemiyor. Tahammülsüzlüklerinin sebebi kor-
kularıdır. Korkuları direniştir, örgütlülüktür, örgütlü
halktır. Nuriye ve Semih OHAL koşullarında direnilebi-
leceğini göstererek tüm halka umut ve moral taşımıştır.

Bizler de devrimci demokrat kamu emekçileri olarak
örgütlülüğümüzü büyüteceğiz, tek bir kişi kalsak da di-
renmeye devam edeceğiz.

Düzce’de Direnen
Mimar Alev Şahin
AKP Önünde Eyleme Başladı

231 gündür işini geri istediği için Düz-
ce’de direnen halkın mimarı Alev Şahin,
işten atılmasından sorumlu olan FETÖ iti-
rafçısının AKP Düzce İl Yönetimine seçilmesi
üzerine direnişini perşembe günleri 13.00-
16.00 arası AKP İl binası önüne taşıdı.

Halkın Mimarı Alev Şahin Yalnız De-
ğildir!

Yaşasın Yüksel Direnişimiz
Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!
Kamu Emekçileri Cephesi Ayşenur Şimşek Kurultayı’nı Yaptı

Duyuru



Halkın Mühendis Mimarları, halkın açlığına
çözüm bulmak için geliştirdikleri mantar
projesi için Küçük Armutlu mahallesinde bir
evi düzenlemiş ve halkla beraber mantar üret-
mek için hazır hale getirmişlerdi. AKP’nin
burjuva basınında; başta Sözcü gazetesi olmak
üzere “terör örgütünün sosyal alan yapılanması”
diye servis edilen Halkın Mühendis Mimar-
ları’nın “Mantar Yetiştirme Evi” AKP’nin
katil polislerince mahalle ablukaya alınarak
yıkıldı.

Halkın Mühendis Mimarları bu yıkıma
karşı 28 Ocak’ta yıkılan Mantar Evi’nin
önünde, mantar üretimi yaparak yıkımı teşhir
etti. Mantar üretiminden sonra yıkılan evin
yıkıntıları üzerine “Açlığı Açlarla Yok Etmeye,
Halk İçin Mantar Üretmeye Ve Paylaşmaya
Devam Edeceğiz! Halkın Mühendis Mimarları”
yazılı ozalit asarak eylemlerini sona erdirdi.

Halkın Mühendis Mimarları’nın yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bizler Halkın Mühendis Mimarlarıyız.
Derdimiz açlıkla, yoksullukla boğuşan halkı-
mızın sorunlarını çözmek için yol ve yöntem
üretmek. Mantar üretmek ve bunu halkımıza
öğretmek istedik. Bunun için bu evi düzenledik.
Bu ev AKP’nin burjuva medyası aracılığıyla
terör örgütünün sosyal alan çalışması olarak
gösterildi ve AKP’nin polisleri tarafından yı-
kıldı. Mantar üretmek mi suç, insanların
açlığına çözüm aramak mı suç?

Yoksa insanları açlığa mahkum etmek mi?
Buna siz karar verin. Birleşmiş Milletler Baş
Ekonomisti bile şu itirafta bulunuyor; “İnsa-
noğlu artık Mars’a gitmenin yollarını buldu
ancak hala açlığa çözüm bulamadı.” Açıkça
Emperyalistler, insanların aç bırakılmasını,
yoksullaştırılmasını umursamazlar. Onların
umursadıkları tek şey kendi çıkarları ve sö-
mürülerine yeni alan açmaktır. Açlığı çözmek
sadece açların, yoksulların ve biz devrimcilerin
umurundadır. Ve bu sorunu biz birlikte çöze-
ceğiz. Ve buradan bir kez daha duyuruyoruz;
bizim açlık ve yoksullukla mücadelemiz hiçbir
zaman dört duvarla sınırlı olmadı bundan
sonra da olmayacak.”

AKP Fașizminin Mimarı Semra Teber
Yener Ve Tektonika Mimarlık

Armutlu’ya Kentsel Dönüșüm Projesi Olarak Kendi
Onursuzluğunun Tablosunu Çizdi!

Bugün AKP iktidarı defalarca kaybettiği savaşa tek-
rardan hazırlanıyor ve tüm gücüyle saldırıyor Küçükar-
mutlu Mahallesi halkına. Polisiyle, burjuva medyasıyla,
mimarlarıyla, mühendisleriyle, şirketleriyle, tekelleriy-
le… Binbir Osmanlı oyunuyla saldırıyor. Üzerinde halkın
yaşadığı yoksul mahalleleri, babasının tarlası gibi bir o
tekele bir bu tekele peşkeş çekiyor. Biz faşizmi tanıyoruz;
halkını ve vatanını tekellere satarak yaşıyor
AKP iktidarı. Fakat hatırlatalım; Burası
Küçükarmutlu…

Küçükarmutlu Mahallesi deyince akla
3 kelime gelir; yıkımlar, saldırılar ve di-
reniş…

30 yıllık bir barınma hakkı mücade-
lesinin zaferi, barınma hakkının tüm
yoksul mahalleler nezdinde yıkılmaz ka-
lesidir Küçükarmutlu. Göz diken çok iktidar, çok holding gördü bu
mahalle. Bugüne kadar çok savaştan zaferle çıktı Armutlu halkı. Tarih
şahittir ki hiçbir zaman haksız değildi ve haklılığının verdiği güçle
direndi ve kazandı.

Bir ordu savaşabilmek için insana ve silaha ihtiyaç duyar, AKP
iktidarı ise halka karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm saldırısında bulmuş
bir hain, onunla yürütüyor bu savaşı. Halka karşı bu hainliği yapan, 3-5
kuruş için hazırladığı kentsel dönüşüm projesiyle Tektonika Mimarlık
sahibi Semra Teber Yener ve işbirlikçisi Öncü LTD’dir. Hitler’in Speer’ı,
Mussolini’nin Terragni’si vardı, Tayyip’in de Semra Teber Yener’i
oldu.

Armutlu için hazırlanan kentsel dönüşüm projesi Tektonika Mimarlık’ın
halka karşı işlediği ilk suç değil elbetteki. Tektonika Mimarlık son iki
yıldır hazırladığı ve kendi sitesinde de yer alan; “Belediye Evleri (Ada-
na/2016), Ilıcabaşı (Aydın/2016), Yarımburgaz (İstanbul/2016), Karaçay(Ay-
dın/2015) kentsel dönüşüm projeleriyle AKP faşizmine kendini pazarlaya
pazarlaya nihayetinde kabul ettirmiş kapı kulluğunu.

Tektonika Mimarlık’ın Armutlu için hazırladığı kentsel dönüşüm
projesinde halk yok. Semra Teber Yener hiç düşünmemiş burada kimler
yaşıyor, nasıl yaşıyorlar, kültürleri ve gelenekleri nedir diye. Hiç
araştırmaya bile gerek duymamış, proje çizdiği bölgede halkın yaşadığını
bile unutmuş Semra Teber Yener. Halbuki mimarlık toplumun ayak
izlerini takip etmek, ona yabancılaşmamaktır. Semra Teber Yener bunu,
meslek onurunu 5 kuruşa satmaya başladığı anda unutmuş zaten.

Semra Teber Yener, bizlere; halk için mühendislik mimarlık yapanlara
tekrardan ‘saray kapılarında zalimlerin kölesi olmaktansa, gecekondu
sokaklarının çamurunda halkın mühendisi-mimarı olmanın onurunu’
hatırlattı.

Mühendis mimar meslektaşlarımız; bir yanda saray mühendisi-
mimarı olmak var, bir yanda halkın mühendisi-mimarı olmak... Halktan
çalınan parayla yaptırılan saraylar, konaklar, yalılar, villalar, köşkler bir
gün tekrar halkın olacak ve biz o güne kadar gecekonduların, halkın
mühendisi-mimarı olarak kalacağız... Saray kapılarında zalimlerin kölesi
olmaktansa gecekondu sokaklarının çamurunda halkın mühendisi-
mimarı olacağız.

Açlığı Açlarla Yok Etmeye, Halk İçin Mantar
Üretmeye ve Paylaşmaya Devam Edeceğiz!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
yaptığı bir açıklamasında; “Polis sokakta
amansız mücadele ediyor ve torbacılara,
dağıtımcılara karşı başarılı oluyor. An-
cak, asıl baronları bulamıyoruz. Onlara
ulaşamıyoruz. En büyük eksiğimiz
bu.” (5 Ocak 2018, Hürriyet) diyor.
Bunun üzerin İstanbul Gazi Mahalle-
si’nde çalışmalarını sürdüren Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezi 7 Şubat’ta yaptığı
yazılı açıklamada kısaca şu sözlere
yer verdi;

Yalan! Uyuşturucuya karşı mü-
cadele eden, Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’ni işgal edip kapatır mı?

Hatırlarsanız; Erdoğan’ın yeğeni
Mehmet Erdoğan 2010’da 50 kg. es-
rarla yakalanmıştı. Yeğen Erdoğan
ifadesinde “Satıcı değil içiciyim” di-
yerek kendini savundu ve mahkeme
bu ifadeye inanarak yeğen Erdoğan’ı
tahliye etti.

AKP’li meclis üyesi uyuşturucu
ticaretinden tutuklandı. (30.01.2018
07.43 Güncel)

Düzenlenen uyuşturucu operas-
yonunda aralarında Zonguldak Dev-
rek Çaydeğirmeni Belediyesi’nin
AKP’li Meclis Üyesi Şaban Postal’ın
da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

AKP’li meclis üyesi uyuşturucu
ticaretinden tutuklandı.

Zonguldak ve İstanbul’da düzen-
lenen uyuşturucu operasyonunda göz-
altına alınan 28 kişiden 13’ü tutuk-
landı. Tutuklananlar arasında Zon-
guldak Devrek Çaydeğirmeni Bele-
diyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Şaban
Postal da var.

Sekiz ay boyunca bali ile birlikte
çakmak gazı ve tiner çeken Devirhan
annesinin isteğiyle tedavi olmak için
yattığı Çocuk Madde Bağımlılığı Te-
davi Merkezi’nde (ÇAMATEM) esrar
ve eroinle tanıştı. Devirhan’ın, Ça-
matem’de yaşadıkları hayrete düşü-
rüyor. “Orada iyileşme şansı yok
gibi bir şey. Üçüncü yattığımda içerde
eroin partisi bile verdik. ” demişti.

Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları
ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu
(UBAM) Genel Müdürü İsmail Ka-
rakaş’ın tedavi için başvuran bağım-

lılara uyuşturucu temin
ettiği, bağımlı kadınlara
cinsel istismarda bulun-
duğu ortaya çıktı.

AMATEM’in kurucu-
su ve TBMM Uyuşturu-
cuyla Mücadele Komis-
yonu üyesi Psikiyatrist
Prof. Dr. Mansur Beyaz-
yürek, uyuşturucudan kur-
taracak ilaçların Türkiye’ye sokulma-
dığını söyledi. Beyazyürek, “Sanki
gizli bir güç, Avrupa’da etkin kullanılan
bu ilaçların ülkemize girmesini engel-
liyor. O kadar uğraşmamıza rağmen
sadece bir ilacı getirebildik” dedi.

İşte gerçek budur.
Devlet uyuşturucuyu yaygınlaş-

tırır, biz uyuşturucuya karşı savaşırız.
Devlet bağımlı yapar, biz bağımlı-
lıktan kurtarırız.

Gazi Mahallesi’ndeki HFG, 400’ü
aşkın insanımızı tedavi etti. Ve devlet
böyle bir kuruma saldırdı?

Neden? Gençlerimizin uyuşturu-
cuyla uyuşturulmasını, bizzat ikti-
darlar istiyor. Gençler ve tüm halk
uyuşturucu, kumar, fuhuş bataklığına
batsın ve adaletsizliklere, eşitsizliklere
karşı mücadele etmesin istiyorlar.
Mahallelerdeki uyuşturucu çetelerinin
hamisi polistir. Baronları yakalaya-
mıyor değiller. Yakalamıyorlar. AKP
iktidarı döneminde uyuşturucu kul-
lanım oranı yüzde 800 arttı. 

AKP’nin 14 Yıllık İktidarın-
da Uyuşturucudan Ölüm Oranı
Yüzde 1833 arttı

Rakamlar, gerçekler ortadadır.
Gazi HFG’deki işgal ortadadır.

Neden saldırdılar Merkezimize?
Çünkü orda yüzlerce gencimizi

bataklıktan çıkardık. Çünkü orada
bataklıktan çıkan gençlerimizin bir
kısmı bilinçlendi, politikleşti, düzene
karşı mücadeleye katıldı.

AKP faşizminin tahammül edeme-
diği buydu. Bu yüzden devrimcilere
saldırıyor, tutukluyorlar. Devrimciler
bu düzenin köküne dinamiti yerleştirip
pimini çekenlerdir. Bakın OHAL ilan
edildiğinden beri mahallelerimize, so-
kaklarımıza AKP’nin itlerinden, tene-
kelerinden, pezevenklerinden, orospu-

larından, uyuşturucu satıcılarından,
hırsızlarından geçilmiyor. Hani halkı-
mızın güzel bir benzetmesi vardır ya
bu saydıklarımız tam da bugünkü du-
rumu ortaya koyuyor. “Tencere yu-
varlanmış kapağını bulmuş.” Bu düzen
gırtlağına kadar pisliğe batmıştır. Bizim
görevimiz, devrimcilerin görevi ise bu
pislikleri temizlemektir. İşte biz de
HFG ailesi olarak tam da bunu yapı-
yoruz. Bu yüzden iki yıldır yerimiz
polis tarafından işgal edildi. Bu yüzden
çalışanlarımız sorgusuz sualsiz tutuk-
landı.

Halkımız!
Merkezimiz işgal edildi diye uyuş-

turucuyla mücadelemizden vazgeçme-
yeceğiz. Yeni Hasan Feritler açmaya
devam edeceğiz. Yeni bir Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi açacağız.

Biliyoruz ki dün olduğu gibi bu-
gün de vefalı Gazi Halkı bizimledir.

Kağıt üzerinde Gazi parkının ta-
pusunun polise verilmesi bir şeyi
değiştirmez, işgalcidir polis… İşgal-
ciler de er geç gidecekler, bütün
parklarımız Gazi halkına aittir. Er
geç parkımızı katil polisin elinden
söke söke alacağız…

Gazi Hasan Ferit Gedik Uyuşturu-
cuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ndeki
İşgale Derhal Son Verilmelidir!

Hasan Ferit Gedik olarak uyuş-
turucuya karşı mücadelemiz devam
edecek. Devlet, uyuşturucuyu yay-
gınlaştırır, biz uyuşturucuya karşı
savaşırız. Devlet bağımlı yapar, biz
bağımlılıktan kurtarırız.

Bugün mahallelerimizi savunma
günüdür. Gençlerimizi çocuklarımızı
faşist terörden ve uyuşturucu terö-
ründen korumak için mücadele gü-
nüdür. AKP faşizmi tarafından tu-
tuklanan özgür tutsakları sahiplenme
günüdür…”

“Devlet,�Uyușturucuyu�Yaygınlaștırır,�Biz�Uyușturucuya�Karșı�Savașırız
Devlet�Bağımlı�Yapar,�Biz�Bağımlılıktan�Kurtarırız”

Gazi Mahallesi



Ben henüz beş yaşındayım, ben de
yedi yaşındayım. İzmir’in Karabağlar
ilçesinde boş bir arazide oyun oynarken
2 metre derinliğindeki su dolu çukura
düşen Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kar-
deşleriz. Siz bizi iki sütun üzerine ya-
zılmış gazete ve televizyon haberlerinde
gördünüz. Biz yoksul bir ailenin iki
çocuğuyuz. İsterdik ki bizim de çok
oyuncaklarımız olsun. Biz de diğer ço-
cuklar gibi parklarda oyunlar oynayıp
sonra annemizin ve babamızın yanına
dönmek isterdik. Ama olmadı, bu düzen
bize oyun oynamayı, ağız dolusu gül-
meyi çok gördü. Bizim oyuncaklarımız
yoktu, bizim oyun alanımız yoktu.
Bizim oyun alanlarımız boş araziler,
çamurlu sokaklardı. Bizim oyun alan-
larımız babalarımızın geçim kaynağı
olan hayvan satış pazarlarıydı.

Biz her kış babam ve annemle
birlikte yollara düşeriz. Bizim bir evimiz
yok. Yine bir kış ayı idi, hava çok so-
ğuktu. Ayaklarımız çıplak, üstümüz
yok. Biz Kahramanmaraş’tan İzmir’e
geldik. Kimi zaman babamın kiraladığı
iki göz bir gecekonduda bazen de çadır

kurup öyle yaşıyorduk. Tabi adına ya-
şamak denirse…

Babam geçimini hurdacılıkla sağlar.
Biz üç kardeşiz, bir de kız kardeşim
var. Okul yüzü görmedik, elimiz kalem
tutmadı. Bizim de hayallerimiz vardı.
Bakmayın öyle çocuk olduğumuza biz
de hayal kurmasını biliyoruz. Üstelik
bu hayaller öyle parayla pulla satın alı-
nacak gibi değil.

Hayal kurmak güzeldir, hayaller
kurmazsak onları da gerçekleştiremeyiz.
Bu yüzden gerçekleştireceğimiz hayaller
kuracağız.

İşte bizim çocuklarımızın hayallerini,
oyuncaklarını çalan bu düzenin ta ken-
disidir. Bu düzen, düzen değildir. Her
gün onlarca çocuğumuzu bu düzene
kurban veriyoruz. Kimi uyuşturucudan,
kimi açlıktan, kimi polis kurşunuyla,
kimi de böyle çamurlu sokaklarda yalın
ayak boğulacağını bilmediği çukurlarda
can veriyor.

Peki, bu çukurların açılmasından
kim sorumludur? Çocuklarımızın ölü-
münden kim sorumludur? AKP iktidarı
değil midir? AKP’nin, CHP’nin bele-

diyeleri değil midir? Özünde bu düzen
değil midir?

Beş ve yedi yaşındaki Ali ve Yu-
suf’un katili bu düzendir. Halkımızı
açlığa yoksulluğa iten AKP iktidarıdır.
Çocuk katilidir AKP iktidarı…

Halkımız, Gazi Halkı; biz başkala-
rının acılarını kendi acımız sayarız. Bi-
liriz ki acılar paylaştıkça azalır. Biliriz
ki sevinçler paylaştıkça çoğalır. Böyle
bir kültürden geliyoruz. Bu düzen ne
yaparsa yapsın, biz bu geleneklerimize
sahip çıkacak, düzenin yoz bencil kül-
türüne karşı savaşacağız.

Başta Ali ve Yusuf’umuzun ailesinin
başı sağ olsun diyoruz. Acılarını pay-
laşıyoruz… Bu düzenin sahipleri sizlere
sesleniyoruz. Bizi aç bırakarak, yoksul
bırakarak teslim alamazsınız. Katletti-
ğiniz çocuklarımız adına yine geleceğiz.
Kokmuş bu düzeninize son verecek,
halkın iktidarını meclislerimizle adım
adım kuracağız.

Katledilen Halk Çocuklarının Hesabını Sormak
İçin Halk Meclisleri’nde Örgütlen!

11 Şubat
2018

Yürüyüş
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Gazi Mahallesi Halkındır…
Çaldığınız Her Şeyi Sizlerden
Geri Alacağız!

10 Ocak 2018 tarihinde bir haber
yer aldı basında. Bu haberin başlığı
aynen şöyleydi. “Gazi mahallesi ve Mal-
tepe’deki kritik yerler Emniyet’e tahsis
edildi.”

Gerekçe Güvenlik!
İstanbul’un Sultangazi ile Maltepe

ilçelerinde imar planı yerler Emniyet’e
tahsis edildi. Gerekçe olarak ise iki
ilçede “kamu güvenliğinin sağlanması”
gösterildi.

Kağıt üzerinde Gazi parkının polise
verilmesi bir şeyi değiştirmez, işgalcidir
polis... İşgalciler de er geç gidecekler,
bütün parklarımız Gazi halkına aittir.
Er geç katil polisin elinden söke söke
alacağız…

Bizler Gazi halkı olarak AKP’nin
neden bu kadar tahammülsüz olduğunu
iyi biliyoruz. Gazi halkı 1995 Gazi ayak-
lanmasında nasıl bir mahalle olduğunu
o dönemki iktidarlara, katiller sürüsüne

gösterdi. İşte o dönemden bu döneme
aslında devletin halka nasıl baktığını ve
nasıl yönetmek istediğini biz Gazi halkı
olarak iyi gördük. 95 Gazi katliamında
da hedeflenen devrimcileri, demokratları
yok etmek, halkı susturmaktı. O dönem
başaramadılar, biz kazandık. Gazi halkı
olarak nerede baskı varsa orada karşısına
dikildik. Nerede sömürü zulüm varsa
orada karşısına dikildik.

Bu düzenin yoz bencil kültürüne
karşı kendi öz kültürümüzü halkın da-
yanışmasını büyüttük. En önemlisi de
UMUDU büyüttük. İşte o zaman da ik-
tidarların ve devletin tahammülsüzlüğü
yaratılan bu örgütlülüktü. Bugün de
AKP’nin tahammülsüzlüğü bu umudun
her geçen gün daha da büyümesidir.
Düşünsenize saldırıyor dize getiremiyor,
katlediyor yine dize getiremiyor. Olmadı
uyuşturucu ve yozlaşmanın önünü ala-
bildiğine açıyor, yine dize getiremiyor
Gazi halkını…

Gerekçe güvenlik demeleri boşuna
değil. İki yıldır OHAL ve KHK’larla bir
ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ama yö-
netemiyorlar. Yönetememe krizi büyü-

dükçe halka, devrimcilere saldırıyorlar.
Sizin korkularınızı büyütmeye devam
edeceğiz, bizden ve halkımızdan çaldığınız
ne varsa burnunuzdan fitil fitil getireceğiz.
Evet, Gazi Mahallesi ve Maltepe gibi
mahalleler sizin bu korkularınızı büyüt-
meye devam edecek. Çünkü bizler ayağı
çıplak baldırı çıplak sizin deyiminizle
çapulcuyuz. Ama işte buradan Gazi Ma-
hallesinden Maltepe’den çıkıp geleceğiz
iktidarınızı elinizden alıp yine sizin de-
yiminizle gırtlaklarınızı keseceğiz.

Dediğimiz gibi kağıt üzerinde Gazi
parkının tapusunun polise verilmesi bir
şeyi değiştirmez, işgalcidir polis... İş-
galciler de er geç gidecekler, bütün park-
larımız Gazi halkına aittir. Er geç par-
kımızı katil polisin elinden söke söke
alacağız...



� ALMANYA
Grup Yorum Hildesheim 

Konseri
27 Ocak tarihinde Hildesheim’de

Grup Yorum konseri gerçekleşti. Alevi
Derneği gençliğin ağırlıklı çalışma
yaptığı konseri çok coşkulu geçti.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kon-
serde birçok konuya değinildi. Alevi
derneği gençlik kolundan bir ekip ve
konuk sanatçılar sahne alarak Grup
Yorum’u sahiplendiler. Sonra sahne
Grup Yorum’a bırakıldı ve 33 yıldır
türküleriyle mücadeleyi büyüten bize
umudu taşıyan, halkın sanatçıları mer-
haba dedi kitleye. 

Merhaba konuşmasında İdil Kültür
Merkezi’nin 11 ayda 4 kere basıldığına
dair vurgu yapıldı, 11 üyesinin tutuklu
olduğu anlatıldı ve bunların nedeninin
Grup Yorum’un sadece bir müzik grubu
olduğunu, sanatıyla nerede bir haksızlık
varsa orada o haksızlığa karşı durduk-
larını anlattılar. ‘Sömürü, adaletsizlik,
açlık ve yoksulluk bitmeden bizim
türkülerimiz de susmayacak’ diye hay-
kırdılar.  

Avrupa’daki kampanyayı anlattılar.
“Türküler Yasaklanamaz” konserlerinin
mart sonuna kadar  süreceğini söylediler.
‘Senede bir, konserimizi engellemek
isterken emperyalistler, biz mart sonuna
kadar 15’e yakın konser vereceğiz’
dediler. 

Nuriye ve Semih’in açlık grevi
direnişinin siyasi zaferi anlatıldı. Halk-
ları kahramanlaştıran ve faşizme karşı
birleştiren bu direnişi, AKP faşizmini
teşhir etmesini ve OHAL’in bütün
meşruyetini delip geçmesini... faşizmin
sadece kâğıttan bir kaplan olduğunu
hepimize göstermesini ve diğer bo-
yutlarını anlattılar. Dünya halklarına
iki öğretmenin nasıl direnileceğini gös-
terdiğini anlattılar. Umudu taşıdılar.
Afrin’e değinildi.   “Kürdistan’da Tek
Yol Devrim” denildi. Devrimci tutsaklar
için sahiplenmeye ve mektup yazmaya
çağrı yapıldı. Halk Meclislerinde ör-
gütlenmeliyiz diye Halk Meclisleri an-
latıldı. Atılan sloganlara katılım çok

güçlüydü. Halk çok büyük bir ilgiyle
dinledi konseri ve sonuna kadar slo-
ganlar ve halaylar eşliğinde dinledi.

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Türkü-

lerimiz!

Musa Aşoğlu’nun 2. Duruşması
Hamburg’da Görüldü

31 Ocak 2018 günü görülecek 3.
duruşması 6 Şubat tarihine, saat 10.00’a
ertelendi.

Musa Aşoğlu’nun 2. duruşması 30
Ocak günü görüldü. Duruşma iddia
makamının geç kalmasından kaynaklı
15 dakika geç başladı. Alkışlar ile
mahkeme salonuna giren Musa Aşoğlu
sloganlar ile karşılandı.

Savcıların ilk duruşmada avukatların
sunduğu itiraza cevap vermeleri ile
başlanıldı. Savcılara göre Türkiye’de
yaşanan haksızlıkları görmezden gel-
mek mümkün değil fakat kendi ülke-
lerinin yani Almanya’nın ulusal gü-
venliği için önlemler almak mecburi-
yetindelermiş. Bunun yasal dayanağı
ise 129-b yasasının çeşitli maddelerinde
olduğunu söyleyerek savunma maka-
mının sunduğu itiraz dilekçesini ret
ettiklerini açıkladılar. İddia makamı
Darbe girişimi sonrası gelişen hak
gasplarını bildiklerini ve buna karşı
gelinmesine bir şey demediklerini söy-
leyerek Musa Aşoğlu’nun tutuklama
kararının 15 Temmuz 2016 öncesine
dayandığını ve dünyanın genel gü-
venliği açısından Musa Aşoğlu’nun
tehlikeli olduğunu açıkladılar.

Yargılama makamını oluşturan Ha-
kimler ise Savcı’yı desteklediler. Buna
karşı gelen avukatlar ise savcılığın ül-
kenin durumunu darbe öncesi ve sonrası
olarak ayırmasının ne kadar yanlış ol-
duğunu anlatarak bu davanın ve yar-
gılanmamanın da aynı şekilde yanlış
olduğunu açıkladı. Çünkü faşizm önce
ve sonra da aynıydı.

Hakim Musa Aşoğlu’na savunma

yapmak isteyip istemediğini sordu. İti-
razın kabul edilmemesine karşı, avu-
katlar bu koşullarda sağlıklı bir savunma
yapmasının mümkün olmadığını söy-
lediler. Zaman istediler çünkü savcılık
itirazını, nedenlerini yazılı olarak du-
ruşmada sunabilmesine rağmen avu-
katlar duruşma esnasında savunmalarını
hazırlamak durumunda kaldılar. Bu
yazılı belgenin tercüme olmamasından
kaynaklı Musa Aşoğlu’nun bu koşul-
larda savunma yapamayacağını söy-
lediler. Diğer yandan her belgenin
Musa Aşoğlu için tercüme olmasını
isteyen avukat ayrıca savunma hakları
üzerine değinerek bazı değişiklikler
istediler. Hapishanede avukat müvekkil
görüşmeleri esnasında aralarında bu-
lunan camın kaldırılmasını istedi. Sağ-
lıklı ve düzgün bir savunmanın hazır-
lanması için koşulların buna hizmet
etmesi lazım ama arada bir cam ile
iletişim kurmak savunmanın hazırlan-
masını engellemektir.

Duruşma bitimin Musa Aşoğlu’na
destek çıkmaya gelen 13 kişiyi sloganlar
ile uğurladılar.

Bir sonraki duruşma 6 Şubat günü
saat 10.00’da başlayacaktır. Herkesi
duruşmalara katılmaya davet ediyoruz
çünkü Musa Aşoğlu’nu sahiplenmek
kendi geleceğimizi sahiplenmektir.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
Devrimcilik Yapmak Suç Değil

Görevdir!
Musa Aşoğlu’na Özgülük!
Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komi-

tesi

NRW Dev-Genç’ten Tutsak 
Yorumcular ve Avrupa 
Dev-Gençliler İçin Eylem

1 Şubat Perşembe Günü NRW
Dev-Genç olarak tutsak Avrupa Dev-
Gençli ve Grup Yorum elemanı arka-
daşımız Seher Adıgüzel, Bergün Varan,
Betül Varan, Özgür Zafer Gültekin,
Anıl Sayar ve Burak Ağırmış için

Av ru pa’da

Yürüyüş

11 Şubat
2018
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Wuppertal Merkezinde eylem düzen-
ledik.

Yunanistan’da ve ülkemizde dev-
rimcilik yaptıkları için tutsak edilen
Avrupa Dev-Gençliler ve Grup Yorum
üyelerini yalnız bırakmayacak, her
yerde sahiplenmeye devam edeceğiz.

NRW DEV-GENÇ

Hasan Ferit Gedik Kurtuluş
Merkezi Çalışmaları

Almanya Halk Meclisleri Velbert
Heiligenhaus Bölgesi’nde Ulu Camii’
De Uyuşturucu Ve Kumara Karşı Ha-
san Ferit Gedik Kurtuluş Merkezi Ko-
nusunda Bilgilendirme Yaptı

2 Şubat 2018 Pazar günü saat
18.30’da başlayan bilgilendirme top-
lantısında anlatılanlar ilgiyle izlendi.
Anlatımdan sonra canlı tartışmalar
oldu. Bir arkadaşın sunumu ardından
gelişen tartışmada katılımcılar, özellikle
çocukları ve yakınları böyle bir şeye
bulaşırsa nasıl anlayacaklarını ve nasıl
yaklaşacaklarını merak ediyordu. Gerek
bu konu gerekse ilaçsız da bu tür va-
kaların tedavi edilebileceği konusu en
çok ilgi toplayan konular oldu.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen bil-
gilendirmede gençlerin de yer alması
dikkat çekiciydi. Bilgilendirme top-
lantısı, bu konuda her yere gidilebile-
ceğini bize göstermiş oldu.

Camii yetkililerine hem bize bu
konuda yeni kapılar açması hem de
örneğin altı ay sonra yeniden gelişmeleri
anlatacağımız bir toplantı yapılması
önerisi de getirildi ve bu öneriye de
sıcak yaklaştıkları görüldü.

Almanya Halk Meclislerinin bu
konudaki çalışmasının diğer çalışmalara
da ışık tutması dileğiyle…

Avrupa Dev-Genç Tutsakların
Mektup Adresleri:

Avrupa Dev-Genç Tutsaklarına
Özgürlük!

Betül VARAN:
Burhaniye T Tipi Kapalı Ve Açık

Ceza İnfaz Kurumu, Mahkeme Ma-

hallesi, Huzur Evi Cd., 10700 Burha-
niye/Balıkesir, Türkiye

Bergün Varan:
Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza

İnfaz Kurumu Müdürlüğü
Kuruçay Mahallesi Şehit Ümit Çe-

tingöz Caddesi No:10 14030 BOLU,
Türkiye

Özgür Zafer Gültekin:
İZMİR 2 NOLU T TİPİ CEZA

İNFAZ KURUMU, Bahçedere Ma-
hallesi, 35800 Aliağa/İzmir, Türkiye

Seher Adıgüzel:
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Semizkumlar Mahallesi, Çanta Cad-

desi, 34570 Silivri/İstanbul, Türkiye
Burak Ağarmış:
KLEİSTH FYLAKİ TRİKALON

D-1
42100 TRİKALA /GREECE
Anıl Sayar:
KATAŞTIMA KPATISİŞ GREVA-

NON FELLY GREVANA PTERY-
GA/51100 GREVANON – GREECE

Çağrı: Musa Aşoğlu Davası 
Bizimdir! Sahip Çıkalım!

25.01.2018 günü Hamburg’ta
başlayan Musa Aşoğlu davası önü-
müzdeki haftalar devam edecek

Bu davanın bizim için önemi çok
büyüktür.

Sadece bir dostumuz, bir abimiz,
bir devrimcinin yargılandığı bir dava
değildir.

Yargılamaya çalıştıkları devrimci-
liktir.

Devrimciler hakkında para ödülü
veren dünyanın en katil, en alçak, en
kokuşmuş devleti Amerika’ya bu da-
vada geçit vermeyeceğiz!

Emperyalizmi biz yargılayacağız!
Devrimcilik yapmak suç değil, gö-

revdir kampanya süreci
Dağıtacağımız her bir bildirimizde,

her afiş ve eylemliklerimizde katledilen
dünya halklarının kanı vardır. Bu pers-
pektif ve adalet duygusuyla hareket
etmeli ve mücadeleyi büyütmeliyiz.

Hamburg’ta Musa Aşoğlu 
Özgürlük Komitesinden Afiş 
Çalışması

Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
olarak Hamburg şehrinin St. Pauli böl-
gesinde duvarlara yaklaşık 50 adet
“Devrimcilik Yapmak Suç Değildir”
ve 10-11 Şubat’ta düzenleyeceğimiz
Uluslararası Konferansa çağrı afişleri
yapıştırdık. Musa Aşoğlu’nun mahkeme
duruşmaları devam ederken 10-11
Şubat tarihlerinde Avrupa’nın çeşitli
bölgelerinden devrimci demokrat ku-
rumları davet ettiğimiz konferansta
Musa Aşoğlu’nun tutsaklığı, 129 yasası
ve tecrit işkencesi konu edilecek. Tüm
halkımızı Musa Aşoğlu Özgürlük Ko-
mitesi olarak düzenleyeceğimiz Ulus-
lararası Konferansımıza çağırıyoruz.

DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİL, GÖREVDİR!

KAHROLSUN EMPERYALİZM
VE FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADE-
LEMİZ!

MUSA AŞOĞLU ONURUMUZ-
DUR!
Musa Aşoğluna Özgürlük Komitesi

Stuttgart Halk Meclisi
Açıklama

Biz de Size Teşekkür Ederiz!
Bundan tam 444 gün önce elinde

bir dövizle ve tek başına bir kadın
Yüksel caddesinde kendisi gibi yalnız
duran, her gün yüzlerce insanın geçiş
noktasında oturan ancak herkesin unut-
tuğu ya da bir şekliyle herkese unuttu-
rulan İnsan Hakları Anıtı isimli kadını
da yanına alarak ‘işimi istiyorum’ diye
bağırdı. Peki, o gün ne oldu?

O gün o kadın karanlığa bir mum
yaktı. Pek çoğumuzun şimdi ne olacak,
artık hiçbir şey yapılamaz, hak talep
edilemez ‘OHAL var’ dediğimiz bir
zamanda bize umut oldu, bize yol açtı.
Evet, bize yol AÇTINIZ!

Biz de sizinle gurur duyuyoruz.
Sizin gibi yiğit, fedakar evlatlara,

kardeşlere sahip olduğumuzu hatırlat-
tığınız için, bize yani tüm dünya halk-
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larına umut olduğunuz için,  öncü ol-
duğunuz için, dostluğa,  arkadaşlığa
yoldaşlığa vefaya, aşka, sevdaya dair
ne kadar güzel şey varsa Yüksel cad-
desinde her gün iki kez yeniden yarat-
tığınız için, haksızlığa boyun eğme-
menin, itiraz edebilmenin gücünü gös-
terdiğiniz için, zalim ve mazlum ta-
nımlarını bulanıklıktan çıkarıp aydın-
lattığınız için, direnişinizle mücadele
tarihimize yeni kazanımlar ve yeni bir
Zafer kazandırdığınız için teşekkür
ederiz.

Son söz olarak; Zaferinizi selamlıyor
ve sizi çok sevdiğimizi bir kez daha
haykırıyoruz.

Halkız Haklıyız Kazanacağız
Stuttgart Halk Meclisi

Almanya Köln Sanat Atölye-
sinde Pazar Kahvaltısı Yapıldı

4 Şubat Pazar günü 11.00’da kahv-
altı yapıldı. Kahvaltıdan sonra gündeme
dair konuşmalarımız oldu. Musa Aşoğlu
Özgürlük Komitesinden bir arkadaşımız
Musa Aşoğlu’nun durumunu anlattı.
Daha sonra Musa Aşoğlu’nun neden
sahiplenilmesi gerektiği anlatıldı. Mah-
kemeye çağrı yapıldı.

Musa Aşoğlu’na Özgürlük!

Hamburg’da Uluslararası 
Konferansı İçin Bildiri Çalışması

6 Şubat 2018 tarihinde Musa Aşoğlu
Özgürlük Komitesi olarak 10-11 Şubat
tarihlerinde düzenleyeceğimiz Ulus-
lararası Konferans için bildiri çalışması
yapıldı. Bunun için Hamburg’un St.
Pauli bölgesinde Almanca konferansa
çağrı bildirileri posta kutularına atıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 500’e
yakın bildiri posta kutularına atıldı.

10-11 Şubat 2018’de Ham-
burg’da Uluslararası Konferans

2 Aralık 2016, Hamburg’da tutuk-
lanan Türkiyeli devrimci Musa Aşoğ-

lu’na tutuklanma gerekçesi 129 a-b
maddesi kapsamında DHKP-C’nin Av-
rupa sorumlusu olduğu iddiasıdır.

Musa Aşoğlu aynı zamanda Ame-
rikan emperyalizmi tarafından başına
3 milyon dolar ödül koyularak ve Tür-
kiye tarafından yine para ödülü koyu-
larak aranmaktaydı.

Musa Aşoğlu suçlu değildir çünkü
devrimcilik yapmak bir görevdir. Asıl
suçlular dünya haklarını sömüren, kat-
leden emperyalistlerdir.

Devrimcilik yapmak görevdir çünkü
dünyanın dört bir yanına emperyalistler
kendi egemenliklerini korumak için
askeri üstler kuruyorsa ve bu üstleri
haklara saldırmak için kullanıyorlarsa
buna karşı mücadele etmek suç değil
görevdir.

Ebu Gureyb, Guantanamo, Hayber
Kalesi gibi işkence merkezleri kurulup
insanlara her türlü işkence yapılıyorsa
buna karşı mücadele etmek meşrudur.

Bir avuç tekelin çıkarlarını korumak
için dünya haklarına hiçbir hak tanı-
mayarak köle gibi çalıştırılıyorsa, ül-
kelerin kaynaklarını halkları aç bırak-
mak uğruna sömürenler var ise dev-
rimcilik yapmak görevdir.

Sömürü düzenlerinin devamı için
halkların başına bomba yağdırıp, kat-
ledenlere karşı mücadele etmek suç
değil görevdir.

Kafatasçı, ırkçı düşüncelerle halkları
aşağılayan, ırkçı saldırılara maruz bı-
rakarak katleden, ayrımcılık yapan
emperyalizme karşı mücadele etmek
suç değil görevdir.

Bu nedenle; bu dava sadece bir
devrimcinin yargılanması değil, halkın
geleceğinin yargılanmasıdır. Musa
Aşoğlu’nun davası 25 Ocak günü
Hamburg’da başladı.

Bu doğrultuda Musa Aşoğlu’nu sa-
hiplenmek, ona yönelik saldırılar kar-
şısında saf tutmak bir görevdir.

Sizleri 10-11 Şubat günleri Ham-

burg’da gerçekleştireceğimiz Uluslar-
arası konferansımıza davet ediyoruz.

Programımız:
10 Şubat 2018 Cumartesi
12:00-12:30 Hapishane Önü Mi-

ting
14:00-14:30 Açılış Konuşması.
14:30-17:00 129-b yasası, G20 ey-

lemlerinden sonra yürüyüş ve eylem
hakkı kanununa getirilen kısıtlamalar,
baskılar, Anti-Terör paragrafları.

Konuşmacılar: United We Stand,
Infoladen Magdeburg, Peter Novak
(Gazeteci), Faruk Ereren (Ehemaliger
politischer Gefangener), Avukat Nurgül
Tosun

18:30-21:00 Amerikan emperya-
lizminin devrimcilere yönelik saldırıları,
kelle avcılığı ve Musa Aşoğlu’nun ba-
şına koyulan 3 milyon dolar.

Konuşmacılar: Avukat Heinicke,
GefangenenInfo, Anti-Emperyalist Cep-
he, Avukat Jan Fermon (IADL), Avukat
Fatma Sayın

11 Şubat 2018 Pazar
10:00-12:00 Tutsaklara ve Siyasi

Örgütlere, Yapılara Karşı Uygulanan
Tecrit

Konuşmacılar: Rotes Kollektiv
Hamburg, Salah (Flistin’deki tutsakların
son durumu ile ilgili), Avrupa Dev-
Genç, GefangenenInfo

13:00-15:00 Musa Aşoğlu için pra-
tikte ne yapabiliriz, eylemler ve toplumu
bilgilendirme çalışmaları konularında
öneri ve teklifler. Pratik çalışma içeri-
sinde, farklı yapılarla, güçlü bir ortak
çalışmayı nasıl planlayabiliriz?

15:30-16:00 Sonuç bildirgesi
Devrimcilik Yapmak Suç Değil,

Görevdir!
Musa Aşoğlu’na Özgürlük!
Siyasi Tutsaklara Özgürlük!
FREIHEITKOMITEE
Hamburg, Centro Sociale-Sterns-

trasse
TLF:0049 163 485 29 06

Yürüyüş
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� BELÇİKA
Belçika Brüksel’de Panel
Belçika’nın başkenti Brüksel’de

“Devrimcilik yapmak suç değil gö-
revdir” konulu bir panel düzenlendi.

3 Şubat Cumartesi günü  Belçika
soluna ait “Secours Rouge” (kızıl yar-
dım) isimli kurumun lokalinde yapılan
panele 25 kişi katıldı. Erdal GÖKOĞ-
LU için hazırlanan bir videonun iz-
lenmesi ile başlayan panele bir Belçikalı
ve bir Türkiyeli panelist katıldı. Panelde
Belçikalı panelist; Almanya’da dev-
rimcilere karşı kullanılan 129a ve 129b
maddelerinin tarihini ve bugüne kadar
kimlere karşı kullanıldığını anlattı.

Türkiyeli panelist ise Erdal GÖ-
KOĞLU’nun Belçika’da gözaltına alı-
nıp tutuklanmasına ve yangından mal
kaçırırcasına, 38 gün gibi kısa bir
sürede görülen iade davasına ve Erdal
GÖKOĞLU’nun uğradığı saldırılara
değindi. “Kendisini Avrupa’nın efendisi
zanneden Alman devletinin  istediği
gibi, istediği ülkeden devrimcileri alıp
yıllarca hapse atması kabul edilemez
” dediği konuşmasının bitiminden sonra
soru cevap bölümüne geçildi.

Panel bitiminde ailelerin hazırladığı
yemeklerin yenmesi ile etkinlik sona
erdi.

� İNGİLTERE
Londra’da Halk Toplantısı
Sistemin yalnızlaştırarak kendine

bile yabancılaştıran, yoz kültürle be-
yinleri işgal etmesine karşı bizler bir-
likteliğimize devam ederek paylaşım-

larımıza devam ediyoruz.
Her pazar olduğu gibi bu pazar da

hep birlikte kahvaltı yaptıktan sonra
toplantıya geçildi. Nuriye ve Semih’in
direnişlerini, direnişin geldiği evreyi
ve genel süreci anlatan yazı okundu.
Yazıdan sonra detaylı sohbet edildi.

Musa Aşoğlu’nun davası üzerine
sohbet edildi ve mahkemeye gidip sa-
hiplenme konusunda vurgu yapıldı.
Mahkemesinin olduğu günler Alman
elçiliği önünde olunacağı bilgisi veril-
di.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün yaklaşması nedeniyle ya-
pılacak olan etkinliğin tarihi belirlen-
di.

11 Mart Pazar günü yapılacak olan
etkinliğin çalışmaları başlatılması kararı
alındı.

25 kişinin katıldığı halk toplantısı
her cumartesi saat 19:00’da kendi seç-
tiklerimizi izlemek üzere kendi sine-
mamızda buluşma duyurusundan sonra
sona erdi.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Tem-
silciliği

� YUNANİSTAN
Yunanistan’da Mehmet 

Doğan’ın Türkiye’ye İadesinin
Reddine Karar Verildi

Yunanistan’da Mehmet Doğan’ın
Türkiye’ye İadesinin Reddine Karar
Verildi

Bugün (2 Şubat 2018) Yunanistan’ın
başkenti Atina’da, yaklaşık iki ay önce
tutuklanan 9 devrimciden biri olan
Mehmet Doğan’ın Türkiye’ye iade da-
vasının karar duruşması görüldü.

Duruşma öncesi mahkeme önünde
“Dokuz Devrimci Serbest Bırakılsın!
İadelere Son!” pankartıyla duruşma
saatine kadar beklendi. Ardından du-
ruşmaya giriş yapıldı.

Yunan solundan da katılımın olduğu
duruşmaya ayrıca 30 yıl tutsaklık ya-
şamış bir Kızıl Tugaylar üyesi de da-
yanışma için duruşmaya katıldı.

Türkiye’nin iade gerekçelerini açık-
layan savcının ifadelerinin ardından
avukatlar savunmalarını yaptılar. Kısa
süre sonra mahkeme kararını vererek,
Türkiye faşizminin iade talebini red-
detti.

Özgür Tutsak Mehmet Doğan da-
yanışma için gelenlerle ve yoldaşlarıyla
selamlaştı. Yunan soluna, katılımcılarına
dayanışmalarının önemini belirten ve
teşekkür eden kısa mesajını ilettiği du-
ruşmaya 30’u aşkın kişi katıldı.

Şadi Özpolat’ın Türkiye Faşiz-
mine İade Mahkemesi Görüldü

06 Şubat günü Yunanistan’da Şadi
Özpolat’ın Türkiye faşizmine iade mah-
kemesi görüldü. Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi imzalı ‘Türkiyeli 9 Devrimci
Üzerindeki Komplolara Son Verilsin.
İadelere Hayır. Derhal Serbest Bırakıl-
sınlar’ pankartı açılarak Saat 11.00’dan
itibaren dayanışma için temiz mahke-
mesinin önünde toplanmaya başlandı.
Saat 12.00’da duruşmanın başlayacak
olmasından dolayı tüm Yunan solu ve
anarşist çevresinden temsilcilerinden
oluşan 50 kişi salona girdi. Şadi Özpolat
gelenleri selamlayarak girdi mahkeme
salonuna. Duruşmanın başlaması ile
ilk önce tanık olarak Syriza iktidarında
Çalışma Bakanlığı yapan Stratulis ve
kemer sıkma politikalarından sonra hü-
kümetten istifa eden Memurlar Fede-
rasyonundan ve Kamu Personeli Çalı-
şanları Federasyonundan 2 sendikacı
ve Şadi’yi Türkiye’den tanıyan iki dev-
rimcinin ablası dinlendi. Mahkeme he-
yeti daha sonra Şadi Özpolat’a söz
verdi. Şadi Özpolat konuşmasında Tür-
kiye hapishanelerinde yaşanan katli-
amlara ve işkencelere değindi.

Şadi Özpolat’ın dinlenmesinin ar-
dından heyetin verdiği iki saatlik aradan
sonra savcı; Türkiye’den gönderilen
dosyada iddiaların temel dayanaktan
yoksun olduğunu, ifade edilen beyan-
larla bir kişinin suçlu ilan edilemeye-
ceğini bu nedenle Türkiye’nin söz ko-
nusu bu iddialarını gerekçelendirebil-
mesi için ek dosya göndermesini istedi.
Bunun dışında Türkiye’nin suç tarihi
olarak ifade ettiği tarihler Şadi Özpo-
lat’ın Almanya’da tutuklu olduğu dö-
neme denk düşmektedir, bu yanıyla
Almanya’dan da söz konusu zaman
zarfında Almanya’da tutuklu olduğuna
dair resmi belgenin mahkemeye gön-
derilmesi için duruşma 6 Mart 2018
tarihine ertelendi.
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20 Şubat - 27 Şubat

Muharrem KARADEMİR:
1973 Sivas Hafik doğumludur. İstanbul’da mü-

cadele saflarına katıldığında, gecekondu semtlerinde,
bir parçası olduğu yoksul halkımızı örgütlü bir
güç haline getirmeye çalıştı. Daha sonra SDB
üyesi olarak mücadelesini sürdürürken 1992 Ha-
ziranında tutsak düştü. Tutsaklık yıllarını hep di-
reniş içinde yaşadı. 20 Ekim 2003'te Kandıra F

Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucuna başladı. Ölüm orucuna baş-
layınca, tek kişilik hücreye alınarak fiziki-psikolojik baskılara
maruz kaldı. Fakat o, yoldaşları adına halkı, vatanı, örgütü adına
kuşandığı kızıl bantına ihanet etmedi. 27 Şubat 2004’te şehit
düşerek zulmün nasıl yenileceğini direnişi ile gösterdi.

Muharrem Karademir

Orhan OĞUR:
Orhan Oğur, 3 Mart 1981 İstanbul do-

ğumludur. 1998 sonlarında örgütlü ilişkiler
içinde yer alarak, gecekondu semtlerinde
devrimci çalışmasını sürdürdü. 6 Kasım
2001’de DHKP-C davasından tutuklanarak
F Tipi hapishanelere atıldı. Tek kişilik hüc-
resinde, tecrit işkencesi altında, bireysel bir

kararla, bedenini tutuşturarak tecrit altındaki bu yaşamı
reddetti. 27 Şubat 2003’te şehit düştü. Örgütünün iradi bir
kararı sonucu olmasa da, ölümünü zulme karşı bir protestoya
dönüştürdü.

Orhan Oğur

Augusto Cesar SANDİNO
“Ben silah bırakmıyorum… Köle gibi yaşa-

maktansa savaşarak ölmek daha iyidir.”
Bir bağımsızlık savaşçısıdır o. ABD emper-

yalizmine karşı Latin Amerikaʼda bağımsızlık
bayrağını ilk dalgalandıranlardandır. Sandino,
1893ʼte, bir köylü ailesinin çocuğu olarak dün-
yaya geldi. Bir emekçi olarak büyüdü; maden-
lerde, petrol işletmelerinde çalıştı. 1926ʼda ül-

kesindeki yabancı işgaline karşı savaşmak üzere birkaç yüz
kişiyle dağlara çıktı. Nisan 1927’de liberaller silah bırakıp teslim
olurken Sandino bir bildiri yayınladı ve teslimiyeti anlattı.
Bildiriyi: “Ben silah bırakmıyorum… Köle gibi yaşamaktansa

savaşarak ölmek daha iyidir.” sözleriyle tamamladı.  Nika-
ragua halkı tarafından “Özgür insanların generali”

olarak anıldı hep.
Sandinoʼnun üzerine ABDʼnin kurup örgüt-

lediği faşist “ulusal muhafızlar” sürüldü, başına
ödül koydu ABD. Ancak Sandinoʼnun ön-

derliğindeki köylü gerilla hareketi hızla
gelişti, yaygınlaştı. ABDʼnin hava saldı-
rıları da bu gelişmeyi engelleyemedi.
ABD, halkın bu direnişi karşısında
1933ʼte kuvvetlerini Nikaraguaʼdan
çekmek zorunda kaldı. Sandino, yoksul
Nikaragua halkı için mücadele etmeye
devam etti. Köylü kooperatifleri kurma,
ülkeden kaçan ABD sermayedarlarının
mallarına el konulması gibi politikalar

geliştirerek mücadeleyi sürdürürken, 22
Şubat 1934ʼte Ulusal Muhafızlar tarafından

kaçırılarak katledildi. Nikaragua halkı San-
dinoʼnun öldüğüne inanmadı. Bir gün döne-

ceğini düşünüyordu. 45 yıl sonra onun adını
taşıyan gerilla hareketi ortaya çıktı ve “Sandinistler”

1979ʼda Nikaragua devrimini zafere ulaştırdılar.

Augusto C. Sandino

Şehidimizi
Tanıyalım

*Şehidimiz 1946 İstanbul doğumludur.
*Faşizmin vur emirleriyle aradığı devrimci önderle-

rin gizlenmesi için cüret ve fedakarlıklarla görev üstle-
nendir.

*Şehidimiz için; 
"SİZ Kİ CANINIZI VERDİĞİNİZ 

HALKINIZ İÇİN
SİZ Kİ HER ŞEYİNİZİ

VERDİNİZ BU KAVGA UĞRUNA
GÖĞSÜNÜZÜ ONURLA 

DALGALANAN KAVGANIN 
BAYRAĞINA SİZ Kİ AL RENGİNİZİ VERDİNİZ.

EY ÖLÜMSÜZ HALKIMIZ İÇİN TOPRAĞA DÜŞENLERİMİZ
EY YÜCE EVLATLARI HALKIMIZIN

GURURLA VE SABIRLA 
DİNLENİN ŞİMDİ

KAVGANIZI SÜRDÜRÜYOR YOLDAŞLARI-
NIZ" yazılmıştır.

Bu şehidimizi tanıdınız mı?

"Ne duruyorsunuz hadi biz canımızı ortaya koyuyoruz"   
Orhan Oğur

Cemal ÖZDEMİR:
1956 yılında Sivas Divriği’de doğdu.

Halkının kurtuluş mücadelesine katıldı.
Bunun bedelini tutsaklıkla ödedi. Hapishanede
gördüğü işkencelerle hastalığının ilerlemesi
ve tedavi ettirilmemesi sonucu 26 Şubat
1983’te Cemal Özdemir aramızdan ayrıldı.Cemal Özdemir



Merhaba,
Bu 'merhaba' dolu dolu ve ateşli, ve sıcak ve karanlığı

yakan bir merhaba! Bu bir Muharrem merhabası...
Bu yıl bahar güzel geldi değil mi? Doğal, zira azim ve zor

geçen kara kışın ardından hayatın bahara durması kaçınılmazdır.
Kara kış ne kadar uzun ve soğuk olursa olsun, dahası bahara
müdahale edip dondurmak için ne yaparsa yapsın, baharın allı
yeşilli gelişini asla engelleyemez. 

Muharrem ayıdır bu, mevsim bahar. Ne çok bekledik baharı
ve işte onu Muharrem getirdi...

İki gün üst üste hastaneye götürülen can yoldaşımız,
üçüncüde müdahale olacağını gördüğünden, bunu engellemek
için İbili ve Fidan gibi kendisini feda etmiştir. Başımız sağol-
sun...

O an bütün hapishane tek bir yürek olmuş Muharrem diye
çarpıyordu.

O akşam gümbür gümbürdü buraları. Gökyüzü Muharrem'e
bir elvedalık yağmuruyla eşlik etti. Akşam yağmur yağdı ama
Muharrem o damlalardan da hızlıydı. Telaş yok ama. Her şey
sakin ve yalınlık içinde. Bir yarış bu mengelelere karşı. Önce
davranan kazanacak. Lakin karşılarında Muharrem var, Halil
Ateş'in öğrencisi bir SDB'li. Yeri gelince kurşundan hızlı bulur
hedefini ve yağmurdan önce düşer toprağa...

Akşamın o saatinde güneş batar, oysa bu kez yeniden doğu-
yordu. Önce bir müthiş sessizlik. Ve
sonra fedanın ateşi dolaştı her yanı. O
muazzam bekleyiş bir anda son buldu.
Yağmur sonrasının toprak kokusuyla
birlikte Muharrem'in adı dalga dalga
yayıldı. Aynı pazar günü Gazi'de olduğu
gibi. Bir uçtan bir uca yayıldı haber
gece vakti. Duyan duymayana haykırdı.
Ve solcular ve İslamcılar ve adliler Mu-
harrem'e selam durdu. O an bütün ha-
pishane tek bir yürek olmuş Muharrem
diye çarpıyordu. Sıkılı yumruklar duvarlar,
öfkeli tekmeler kapılara çarpıyordu.
Sonra sustu herkes. Sessizliğin böylesi
cüretkar bir sesti aslında. Ve sonra, herkes
aynı anda "Kavganın alevlidir rüzgarı"yla
başlayan Bize Ölüm Yok'u söylemeye
başladı...

Adalılar böyledir işte. Hep daha hızlı
koşarlar.

Her şey çok hızlı ve biz koşuyoruz
bu maratonda. Hayat arkamızda kalıyor,
yetişemiyor bize. Ardımızda kalan hayatın
önünde, biz ulaşıyoruz hedefimize. Ada-
lılar böyledir işte. Hep daha hızlı koşarlar,
Berdan gibi mesela. Koş Muharrem, aç-
tığın yollar bu halkın kurtuluş yoludur.
Ve ardındayız, sonuna ve sonuncumuza

kadar...
Bize ve ailesine mektup bırakmış, bir de Bakanlığa dilekçe.

Ne yazıyordu dersen, yüreğine sor derim. Ve eklerim Muharrem'in
diliyle "Çok muhteşem duygulardı yaşadığım gerçekten. O
duyguları sana kelimelerle ifade edemem." İbili'den Fidan'a
İbo'dan Eyüp'e hep aynı duygulardır yaşadığımız. Güzel ve
temiz duygular. Su katılmamış, saf ve berrak düşünceler. Bir o
kadar içten ve içlidir. Ne diyordu Mahir hatırlarsın; "...Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye geldik..." Onun gibi, biz de bu
destana vuslata ermek için başladık. Ereceğiz! O eski türküdeki
gibi yani; "Her ne yapsan varacağız emelimize..." Varacağız
elbette. Yağmurun toprağa düşmesi gibi kaçınılmaz bu. Bu bir
feda sağanağı, yağacağız bir bir. Ve o toprakta boy verecek
kurtuluşun kırmızı çiçekleri. Hayatın ve halkın yüzünü güldü-
receğiz...

Umudun yıldızıyla en önde karanlığı parçalıyor...
Muharrem'in yüzünü gördüm bugün TV'den. 22 Aralık

2002'den bu yana göremediğim arkadaşımın yüzünü TV'den
böyle gördüm. Birbirimizin yüzünü, son dört yıldır böyle görü-
yoruz. Aynı tanıdık yüzüyle, mağrurca uzanmış bir bayrak de-
nizinin üzerine. Umudun yıldızıyla en önde ilerliyor karanlığı
parçalayarak. Sonra Muharrem'in ardından yürüyenlere baktım,
hepsi Muharrem'di. Aynı mağrur ve umutlu ve onurlu yüz.
Hiçbirinde gözyaşı yoktu ve olmamalıydı zaten. Ne de olsa
"Yangınlara bakan gözler yaşarmaz... Alnı yıldızlı baş secdeye
varmaz. Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını..." 

Demek, 107 ölüm gerçeğini duyurmayacaklarmış. Duyur-
mamak için, bu gerçeği dile getirenleri coplarla, ucuz komplolarla,
gözaltı ve tutsaklıkla susturacaklar öyle mi? Değil işte! Çünkü

107'nin ardı vardır ve Muharremler var oldukça
gerçeği susturmaya feriştahının gücü yetmez.
Hadi Muharrem'in de kolunu kafasını kırsınlar,
yerler de sürüklesinler, gözaltına alıp tutuklasınlar.
Hiçbir şey yapamazlar feda ruhunun haykırdığı
gerçeğe. Muharrem onların yenilgisidir ve halkın
umudu... Gazi'den Cebeci'ye uzanan o kırmızı
derya, gerçeğin susturulamayacağının, en gür
haykırışıdır. Yalan, gerçeğin ateşinde erimiştir.
Ve gerçek 107'yi duymazdan gelenlere 108. canıyla
karşılık veriyor. Bir satır yazmayanlar, verdiğimiz
bir ömrün altında kalıyorlar, kalacaklar...

Ve şimdi Muharrem konuşuyor; "... Hepinizi
seviyorum. Sonuna kadar, Zafer'e kadar. Bu yürek
daima size, BİZ'e ait olacak..." 

Ey Muharrem yüzlü Kerbela evlatları, alın bu
yüreği ve çarpın zalimin üstüne. Alın bu yüreği
ayna yapın sahte dostlara, haysiyetsiz hainlere.
Bu yürek çarpıp, çarpıştıkça en büyük gücümüzdür.
Emperyalizm ve soytarıları, bu yürekle boy ölçü-
şebilecek bir silah yaratamadı ve yaratamaz. Bizim
kendi güzel, umudu güzel, inancı güzel Muhar-
remlerimiz var. Bu güç ve güzellikle hayatın ve
halkı ve dahi Zeynep anaların da yüzünü güldü-
receğiz. 

ÜMİT İLTER 

Bu bir feda sağanağı

Anıları Mirasımız

Onlar
Suyun hep tatlı
Gecelerin ise
Hep mehtaplı olmasını isterler
Oysa şafaktan önceki karanlıktır
yaşanılan
Gece şafağı karşılamaya 
hazırlanıyor
Zifiri karanlığın korku düşürdüğü
yürekler
Bu dipsiz karanlığın sonsuza dek
Süreceğini sanarak
Pencerelerin perdelerini kapatıp
Birer birer terk ediyorlar bizi
Varsın bizi terk etsin
Tatlı su balıkları
Mehtaplı gece romantikleri
Varsın bizi terk etsin
Zifiri karanlığın sonsuza dek
Süreceğini sananlar
Yüreğim sen güçlü ol
Bil ki bu karanlık sonsuz değil
Sökecek mutlaka şafak
Sökecek mutlaka...

Muharrem Karademir
Nisan 2001 Şehit sorusunun cevabı: Hatice ALANKUŞ
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Armutlu Halk Cephesi:
Uyuşturucuya Mahallelerimizde Geçit Yok!

İstanbul Armutlu Mahallesi’nde, 6 Şubat’ta Cepheliler ta-
rafından yapılan devriye ve halkın verdiği bilgiler sonucu
mahallede uyuşturucu madde kullanan kişiler belirlenip dev-
rimciler tarafından yakalandı. Üzerindeki uyuşturucu maddeler
alınan kişiye, uyuşturucunun zararları ve devrimcilerin ma-
hallesine uyuşturucu geçirilmediği anlatıldı. Fakat buna karşı
halka ve devrimcilere saldırmaya çalışan şahıs etkisiz hale
getirilip halk tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye
yollandı. Ve üzerinden çıkan maddeler Cepheliler tarafından
yakılarak imha edildi. Konuya ilişkin Halk Cephesi’nin yaptığı
açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;

“Halkımız; Armutlu Mahallesi devrimciler tarafından mafya
çetelerinden alınıp kurulmuştur, kan ve can pahasına kurduğumuz
şehitlerimizin daha seslerinin yankılandığı mahallemizi ne katil
AKP iktidarına ne de uyuşturucu satıcılarına teslim etmeyeceğiz.
Hasan Ferit’in mirasını yaşatacağız. Çocuklarımıza bugün sahip
çıkıp devrimcilere destek vermezseniz, uyuşturucuya karşı mü-
cadele etmezseniz yarın öbür gün sıra sizin çocuğunuza
gelecektir. Çocuklarımızın uyuşturucu batağına düşmesine izin
vermeyelim. Mahallelerimizin yozlaşmasına izin vermeyip halk
kültürümüze sahip çıkalım, mahallelerimizi sahiplenelim!”

Halk Meclisleri Halktır!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi her hafta

düzenli olarak yaptığı toplantılarını sürdürüyor.
En son 21 Ocak’ta Piyalepaşa Mahallesi Eren So-
kak’ta, akşam saat 20.30’da yapılan toplantıda
başlıca şu kararlar alındı;

- Toplantılar bundan böyle halkın evlerine ta-
şınması

- Başta yozlaşma sorunu olmak üzere birçok
konu tartışıldı ve buna yönelik kararlar alındı. Bir
buçuk saat süren toplantının ardından “Adalet öz-
lemimiz öz örgütlülüklerimiz olan Halk Meclisle-
ri’nde birleşerek vücut bulacaktır! Yaşasın Halkın
Adaleti!” denilerek toplantı bitirildi.

Polisin Tacizleri Acizliktir
İstanbul Sarıgazi'de, 1 Şubat'ta Halk Meclisi

binası önüne gelen bir sivil polis ekibi camdan
içerisini gözetledi. Ardından çevredeki insanlara
"buraya gelen giden var mı? En son ne zaman
kim geldi?" soruları sorarak halka ve meclis çalı-
şanlarına tedirginlik ve gözdağı vermek istemişlerdir.
Bunun üzerine kısa bir açıklama yapan Sarıgazi
Halk Meclisi şu sözlere yer verdi; "Bu çabalarınız
boşa, bizi bitiremezsiniz!

Tüm Hindistan Anti-Emperyalist Forumu:
İktidardaki Faşist Rejime Karşı
Türkiye Halklarıyla Dayanışma 
çinde Olduğumuzu Bildiriyoruz

Tüm Hindistan Anti-Emperyalist Forumu’ndan
(AIAIF) Nuriye ve Semih için dayanışma mesajını
yayınlıyoruz

“Tüm Hindistan Anti-Emperyalist Forumu,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yoldaşları,
Türkiye’deki faşist rejime karşı kahramanca mü-
cadelesi için selamlıyor. Hükümetin lideri, herkesin
nefret ettiği Erdoğan, Nuriye ve Semih yoldaşları
tutukladı, işlerinden attı, ama onların yılmayan,
boyun eğmeyen ruhunu kıramadı. Kahramanca
sürdürdükleri 324 günlük açlık grevinin ardından,
politik zaferi kazandılar. Onların direnişi, em-
peryalizme ve faşizme karşı savaşan hepimiz
için ilham kaynağıdır. Tüm Hindistan Anti-Em-
peryalist Forumu, iktidardaki faşist rejime karşı
savaşında Türkiye halklarıyla tümüyle dayanışma
içinde olduğunu bildirir.”

DİH’li İşçiler Devrimci İşçi Sendikalarını Göreve Çağırıyor:
Ya İşinizi Yapın, Ya da Bavullarınızı Toplayıp
Evlerinize Gidin!

OHAL ile birlikte oluşan sömürünün,
zulmün daha katmerleşmesi ve bu durumda
işçilerin kanıyla canıyla oluşturduğu devrimci
işçi sendikalarının yöneticilerinin dün oldu-
ğundan daha fazla inlerine kapandığını gö-
rüyoruz. Ülkenin her yanı yangın içindeyken, bu tavırları nasıl
yorumlamalıyız. Faşizmin onlar otururken geçmesini mi bekliyorlar,
Yoksa onlar da faşizmden mi besleniyorlar?

Vatanımızın evlatları Nuriye ve Semih, ölümü göze alıp
işi için dört mevsim aç kalırken DİSK ne yapıyor? Halkın
avukatları, doktorları, gazetecileri tutsakken DİSK ne yapıyor?
Halkımız işsizlikten, yoksulluktan, çaresizlikten kendini
yakıyor. DİSK ne yapıyor? Taşerona kadro yalanıyla işçi
kıyımı yapılırken DİSK ne yapıyor? Grevler yasaklanırken
DİSK ne yapıyor? Evlatlarımıza yatılı din okullarında cinsel
taciz tecavüz yapılıyor görmüyor, duymuyor musunuz?

O koltuklar, o odalar, o arabalar, o paralar sizin değil;
işçilerin işçiler inim inim inlerken siz sefa süremezsiniz. Sizi
kim görevlendirdi, işçiler mi, AKP hükümeti mi? Kongrelerine
katili çağıran Devrimci işçileri gözaltına aldıran, Ankara ve
İstanbul’da devrimci işçileri linç eden, tarih önünde hesap ve-
recek olan DİSK yöneticileri kendinize gelin ya görevinizi
yapın aklanın ya da 12 Eylül’de nasıl bavullarınızı topladıysanız
öyle toplayıp evlerinize gidin. Yoksul zulüm içinde kendini
yakan işçilerin önünü tıkamayın. Oyalamayın.

Devrimci İşçi Hareketi
3 Şubat


