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Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarının,
Mahkemede Filistin Halkıyla Dayanışması,

Davayla İlgisi Olmadığı Gerekçesiyle Engellendi!
HALKIN AVUKATLARI:

“BU DÜNYADA NE OLURSA BU DAVA İLE İLGİSİ VAR. ÇÜNKÜ BİZ
SİYASİ İNSANLARIZ VE BİZİM DÜNYA İLE İLGİMİZ VAR.

NURİYE ve SEMİH’İN DE, FİLİSTİN’İN DE BU DAVA İLE İLGİSİ VAR.”

ONLAR, DÜNYA HALKLARINA ATILAN
HER TOKATIN ACISINI

YÜREKLERİNDE HİSSETTİKLERİ İÇİN

255 GÜNDÜR TUTSAKLAR!
255 GÜNDÜR FAŞİZMİN HÜCRELERİNDE

DİRENEREK HALKIN AVUKATLIĞINI YAPMAYA
DEVAM EDİYORLAR
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Düşmanın ve bizim onlarca politikamız,
ideolojik, politik, askeri alanda çarpışıp

durur.
Her kim ki, tüm bu çatışma süreçlerinde
yaşanmış ve yaşanacak her şeyi önceden

tüm biçimleri ve boyutlarıyla
ben biliyordum derse,

gerçekçi değildir zaten.
Bu siyasetin doğasına aykırıdır.
Ama bir de süreçlere yön veren

belirleyici politikalar vardır.
Düşmanın politikaları

bu yanıyla tahlil edilebilir 
ve bunun karşısına da

devrimci politikalar koyar.

20 Ekim’de başlatılan BÜYÜK DİRENİŞ,
işte böyle bir politikanın sonucudur… 

Düşmanın politikalarına karşı direnişi biliriz
ve bu nedenle biz

HİÇ POLİTİKASIZ KALMAYIZ!

Merhaba Yoldaşlar,
Merhaba Bergün, Betül, Seher, Taylan, Sultan, Dilan
Merhaba Helin, Özgür, Fırat, Dilan, Eren, Bahar
Ve Zulmün hücrelerinde
Umudun türkülerini söyleyerek direnen
tüm yoldaşlarımız, HEPİNİZE MERHABA!
Sevgili BERGÜN,
Saçlarını yoluyorlar ya hani...
Yoluyorlar, çünkü güçleri yetmiyor
halkımızın bağrına ektiğimiz türkülerimize...
Ama nafile!
tohumlar toprağa,
tomurcuklar güle koşmaya devam ediyor...
Tutsaklık, ödül, ölüm girdabına kapılmayıp
Yasaklarına cevap veriyoruz şarkılarımızla...
Onlar işkencelerine suç unsuru bulamazlar.
Ve, hücreye koşa koşa gelen adaletsizlik,
üç  kelimeden ibarettir: "Soruşturmaya Gerek Yoktur!"
Hayır! Biz sorarız, soruştururuz!
Ve, yolunan saçının her bir teli için,
binlerce satır destanlar yazarız, milyonlara anlatırız;
zulüm ne, adalet ne, onur ne, hesap ne?
Siz tutuklanalı beridir ki...
Her SEHER vakti, hayatı üretenler dökülürken yollara...
Yine, öfkeli ve umutlu ezgiler düşer sazımıza...
FIRAT gibi coşkunca akar kanımız damarlarımızda...
Omuz omuza kurduğumuz DİLAN’larımızla
Biz yine direniş alanlarında,
Siz yine omuzbaşımızdasınız...
Nasıl ki, TAYLAN'dır vurulup düşerken kavgayı büyüten,
İşte öyle, yepyeni gelenekler yaratmaya devam ediyoruz...
Tarihimizin gerçek SULTAN’ları,

derya deniz ustalarımıza yaslanıp, yola çıkmışız ki,
El pençe divan durmayıp padişaha, saraylara
Devam ederiz günümüzün EREN’lerinin sazını çalmaya...
Zalimin zifiri karanlıklarında doğarız fakat,
Gökyüzünde BETÜL misali,
dağıtırız puslu geceyi bir çığlık ile...
Kuş, nasıl
binbir emekle kurduğu, HELİN'de
büyütürse yavrularını
her nefeste ille diyerek büyütürüz kavgayı
Yurdumuza ÖZGÜR bir BAHAR gelinceye kadar...
Bu şarkımız sizleredir…

*****

Mızrap tele değdiğinde, umut sarar her yanı
direniriz halaylarla hey...
başımıza ödül konmuş, hapislik var, ölüm var
ak cefadır alnımıza hey...
öfke büyür o yolunan, saçımızın her telinde
hesap olur o burkulan, sazı çalan bileğimizde
hücre hücre elden ele, baş eğmeyen bestelerle,   
duvarları vız gelir bize...
diren yoldaş diren, inan ki biz haklıyız
yenilmeyiz (yok olmayız); çünkü biz halkın bağrında saklıyız
yoksul halk çocuklarıyız, Anadolu toprağımız
sevdamızla öfkemizle hey
Dadallar’dan Mahirler’den, el almışız tarihten
yazıyoruz türkülerle hey
ser verip sır vermeyen yoksul halkın evlerinde
tohum ekip kök salmışız bereketli yüreğinde
tomurcuklar güle koşar bayrak elden ele coşar
türkü varsa ölüm susar heyy...
diren yoldaş diren, inan ki biz haklıyız
yenilmeyiz (yok olmayız); çünkü biz halkın bağrında saklıyız

GRUP YORUM’DAN YENİ BESTE: DDİREN YOLDAŞ
SÖZ: İHSAN CİBELİK - SELMA ALTIN

MÜZİK: İHSAN CİBELİK - MESUT ERÖKSÜZ - İNAN ALTIN
DÜZENLEME: GRUP YORUM

ŞİİRİ OKUYANLAR: EREN AKAR - AHMET ÇİÇEK
1. KITA SOLİST: UMUT GÜLTEKİN / 2. KITA SOLİST: EGE YILMAZ

BAĞLAMA: EREN AKAR / GİTAR: UMUT GÜLTEKİN
KAVAL: İHSAN CİBELİK / KLAVYELİ ÇALGILAR: İNAN ALTIN

KORO VOKAL: SELMA ALTIN, UMUT GÜLTEKİN, EREN AKAR, EGE YILMAZ, İBRAHİM ÇİÇEK, İHSAN CİBELİK, İNAN ALTIN



i ç i n d e k i l e r

meşrulaştıran Kürt
milliyetçiliğinin adayı:
Selahattin Demirtaş

22 Mahalleler: Mahallelerde
devrimi büyüteceğiz

23 Röportaj: Belçika’da oturum
hakkı için direnen Cahit Zorel
ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz

25 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

26 Fosem Tv, Burhaniye
Hapishanesi’nden bildiriyor!

31 TAYAD’lı Ailelerden:
Komiteler ve kolektivizm

32 Kelimelerimiz: Bedel

34 İki Sınıf - İki İdeoloji:
Oligarşinin Meclisi - Halk
Meclisleri

37 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Düzen
partilerine mahallelerimizde
hayat yok!

39 Gençlik Federasyonu’ndan:
AKP faşizmi demokratik
üniversite mücadelemizi
engelleyemez! Faşizmi
yeneceğiz!

41 Halk Meclisleri: Halk sorun
dolu, çözüm devrimcilerde

9 48 yıl... Kızıldere ihtilalin
yoludur, dönülmez-9
THKP-C’den DHKP-C’ye,
tasfiye ve uzlaşmaya karşı
Marksist-Leninist değerlerle
savaşıyoruz-2

11 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: İspanyol
devletinin devrimcilere karşı
zulüm politikası-1

14 Bildiri: Çözüm sandıkta değil,
Halk Meclislerinde

16 Rojava devrimdir diyenler, şimdi
ne diyor?

20 Türkiye faşizmle
yönetilmektedir! Halkımız,
faşizmin demokrasicilik
oyununa alet olmayın!
Oy vermeyin-2
Teslimiyetçi ve tasfiyeci,
ABD işbirlikçiliğini

4 Faşizm, halkın ve devrimin
avukatları karşısında çaresizdir!
HHB avukatları, 23 Mayıs
tarihli duruşmada da tarihsel ve
siyasal haklılığın gücüyle
savunmalarını yaptılar 

HHB AVUKATLARI
YARGILAYANDIR!

43 Faşist düzen suç ve suçlu üretiyor,

“Af”fın kapsamı değil, düzen

değişmelidir. Faşist düzeni

affetmeyecek olan biziz!

46 İki sınıf; Burjuvazi ve proleterya.

İki ideoloji: burjuva ideolojisi ve

proletarya ideolojisi... EMEP

burjuva ideolojisinden beslenen

reformist bir partidir! 1 Mayıs’ın

Taksim’de yapılmasına düşmanlığı

ideolojiktir!

51 Kağıtsızlık

53 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’daki Biz: Geleceğimizi

çalmak isteyen emperyalizme,

kaderimizi avucumuzun içine

alarak cevap veriyoruz:

Uyuşturucu ve kumara karşı

mücadele merkezi HFG açıldı!

Avrupa’da da sorunlarımızın

çözümü bizde ve birliğimizde...

56 Yitirdiklerimiz

58 Avrupa’da HFG: Uyuşturucu

düşmandır ve onu ancak tanıyarak

yenebiliriz!

ŞEHİTLERİMİZİN BİR ZERRE TOZU İÇİN, TEK BİR PARÇA KEMİĞİ İÇİN
YENİ ŞEHİTLERİ GÖZE ALAN BİR İDEOLOJİ YENİLMEZ!

DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR İDEOLOJİMİZ NET, ZAFER YOLUMUZ
AÇIKTIR SAVAŞIMIZ, HERKESİN SİLAHLARINI GÖMDÜĞÜ BİR ZAMANDA
BOMBALANMIŞ, YANMIŞ, YIKILMIŞ SIĞINAKTAN SİLAHINI ÇIKARIP HESAP
SORMAYA KOŞAN LEYLALARLA BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; YOKSUL GECEKONDU MAHALLELERİNİN ŞAHANLARIYLA
BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; HALKIN ÖRGÜTLÜLÜKLERİYLE BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; HALKI SAVAŞTIRARAK, SAVAŞI HALKLAŞTIRARAK BÜYÜ‐
YECEK!

ANADOLU’NUN ŞEHİRLERİ VE DAĞLARI BİZİM OLACAK!

BİZ KAZANACAĞIZ! ZAFER HALKIMIZIN OLACAK!

Devrimci Sol 26. Sayısı Çıktı! 



Halkın devrimci avukatları, ekmek, adalet ve özgürlük
mücadelesinde saldırılara direne direne, halkın direniş-
lerinden güçlenerek, baskı ve tehditleri umursamadan,
yeniyi yaratma azmi, kalıplara hapsolmamanın inancıyla
geliştiler ve gelenekler yarattılar. Devrimci avukatlar,
halk ve devrim gibi iki büyük gücü meslekleri ile buluş-
turmuş, adalet mücadelesini yeniden tanımlamışlardır.
Faşizm koşullarında avukatlığın nasıl yapılması gerektiğini
göstermiş, umut ve güç olmuşlardır halkımıza. 

30 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Faşizmin örmeye
çalıştığı karanlıkta 30 yıllık bir koşu. Nehirlerin denize
varmaktaki ısrarı gibi inandıkları yolda yürüyorlar zulmü
çaresizleştirip.

Hasan Hüseyin, Nehirler Aka Aka  şiirinde der ki, 
“Büyükse dağ, aşamıyorsa üstünden nehir, dolanır

çevresini dağın.
Büyükse kaya, söküp atamıyorsa nehir, birikip birikip

taşar üstünden, dolanır yanını, yöresini.
Yokuşsa yolu, koşamıyorsa menderesler çizer nehir.
Uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendini nehir,

açar kanatlarını;
varır varacağı yere, oraya, denize…”
Halkın devrimci avukatları devrime doğru yürüyorlar.

Hangi dağ, hangi uçurum, hangi kaya engelleyebilir yü-
rüyüşlerini? Yürüyen güçlenir, engelleri aşan ustalaşır
bu yolda. Halkın avukatları da ustalaşıyor.

Hapishanede ya da adliyelerde, sokakta ya da bir
direniş alanında hep aynı ruh, hep aynı kararlılıkla görü-

yoruz onları. Müvekkil-
leri için ölüm orucu ya-
parak canını ortaya koy-
maktan çekinmezler. Bu
nedenle tutuklayarak
susturmaya, direnişlerini
kırmaya çalışıyorlar. 

Son Beş Yılda İki
Kez Operasyon
Yapıldı,
Son 8 Ayda 3 Kez Basıldı Halkın Hukuk
Bürosu

Devrimci avukatlar her dönem iktidarın saldırısına
uğramışlardı. AKP iktidarı döneminde de saldırılar yo-
ğunlaştı, devrimci avukatlığı tasfiye etmek için ne gere-
kiyorsa yaptılar. Komplo davalar açtılar, yalan haberlerle
karaladılar, Emniyet Müdürlüğü’ne, savcılara açıklamalar
yaptırdılar. 2013 yılının başında onlarca ev ve büroya
yapılan baskınlarda 16 avukat gözaltına alınmış, 9 avukat
tutuklanmıştı. 

Dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan bu operas-
yonun hemen arkasından AKP Grup toplantısında halkın
avukatları için şunları söylüyordu:

“Bir apartman dairesinde gecenin yarısında avukatlar
toplanıp, 11 çelik kapı var orada, ne iş görür? Bu çelik
kapıların arkasında acaba ne iş yapılıyor. Bu çelik
kapılar açılamıyor. İçerde ne isterseniz var. Yakılmak is-
tenen evraklar, sahte kimlikler. Kim bunlar? İşini iyi
bilen avukatlar. Dışarda da bazı avukatlar o avukatlarla
ilgili�'Onlara müdahale edilemez'�diyor. Hadi canım sen
de… Nasıl edilemez. Onlar teröre yandaşlık yapıyorsa
bal gibi de edilir.” dedi.

Ve halkın avukatları, ne iş yaptıklarını bir kez daha
ilan etti:

- Her yıl ‘Dur dedim durmadı’ diye öldürdüğünüz
onlarca masum insanın ailelerinin avukatlığıyla uğraşı-
yoruz;

- Sendikalarını bastığınız, patronundan maaş alacağını
istediği için sokaklarda dövdüğünüz işçilerin avukatlığıyla

FAŞİZM,
HALKIN VE DEVRİMİN

AVUKATLARI KARŞISINDA
ÇARESİZDİR!

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları, 23 Mayıs Tarihli Duruşmada da
Tarihsel ve Siyasal Haklılığın Gücüyle Savunmalarını Yaptılar

Yürüyüş

3 Haziran
2018
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uğraşıyoruz;
- Okuldan attırdığınız, disiplin soruşturmaları ile oku-

yamaz hale getirdiğiniz öğrencilerin avukatlığıyla uğra-
şıyoruz;

- Kan gölü içerisinde bıraktığınız Kürt halkının, ko-
nuşamaz duruma getirdiğiniz Kürt siyasetçilerinin, çalı-
şamaz hale getirdiğiniz Kürt avukatların avukatlığı ile
uğraşıyoruz;

- Karakollarda, şubelerde, hapishanelerde döverek
sakat bıraktığınız, katlettiğiniz halkımızın avukatlığı ile
uğraşıyoruz;

- HES projeleri, siyanürlü altın madenleri, dev çimento
fabrikaları, nükleer santrallerle yaşanmaz hale getirdiğiniz
bu güzel ülke için çevre davalarının avukatlığı ile uğra-
şıyoruz;

- Evini başına yıkıp ‘Buradan git’ dediğiniz kentsel
dönüşüm mağduru gecekondu halkının avukatlığı ile
uğraşıyoruz;

- Günde beşini ‘namus, töre, aile’ diye öldürdüğünüz,
sakatladığınız kadınların ve ailelerinin avukatlığı ile uğ-
raşıyoruz;

- 11 yıl önce bugün katlettirip sorumlularını salıver-
diğiniz Sevgili HRANT DİNK’in, eziyet edip katlettiğiniz
dinsel ve etnik azınlıkların, mağdurların, mazlumların
avukatlığı ile uğraşıyoruz;

- Sınırlarını silahlı saldırganlara açarak Suriye halkını
katlettiren, yağmalatan, tecavüz ettiren kişileri ve onları
kollayanları belge ve kanıtlarıyla öğrendik. Artık Suriye
halklarının da avukatlığı ile uğraşıyoruz; Biz halkın avu-
katlığı ile uğraşıyoruz.”

Kozmik odaları var yalanlarına ise şöyle cevap ver-
mişlerdi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü 18.01.2013 tarihinde
yaptığı açıklamada bizlere yönelik operasyonun avukatlık
mesleği ile ilgisinin olmadığını, casusluk yaptığımızı ve
kozmik odaların bulunduğunu söylemiştir. Evet açıklıyoruz!
Bizim kozmik odalarımız var ve hep olacak.

Kozmik oda düşünen beyinlerimizse, kozmik oda
yalanın karşısına gerçeği ortaya çıkarma gücümüzse,
kozmik oda her koşul ve şartta baskıya boyun eğmeme
geleneğiyse, kozmik oda halkın gelenekleri ve değerlerini
korumaksa, kozmik oda Anadolu’nun direnen damarını
bugüne taşımaksa, kozmik oda devrimci avukatlık kimliğine
yeni halkalar eklemekse, kozmik oda dünden bugüne
verdiğimiz sözü yerine getirmekse, kozmik oda faşizmin
örtüsü olan hukuku yere çalmaksa, kozmik oda faşizme
karşı direnenleri, savaşanları sahiplenmekse, kozmik
oda sokak katliamlarına, işkenceye karşı savaşmak,
yoksul halkımızın haklarına sahip çıkmaksa, kozmik oda
işçilerin, öğrencilerin yanı başında olmaksa, kozmik oda
emperyalizme karşı savaşan halkların avukatı olduğumuzu
ilan etmekse, evet biz hep bu kozmik odalarımızı koruyacak
ve büyüteceğiz.” (18 Ocak 2013 tarihli açıklama)

AKP’nin yalanları tutmadı, AKP devrimci avukatlık

tarzına, halkın haklarına sahip çıkanlara düşmandı.
Saldırıların amacı buydu. Halkın avukatları yargı-
landıkları davada gerçekleri anlatıp yargılanmayı
red ettiler, yargılayan oldular. Emperyalizm saldır-
ganlığını, faşizmin politikalarını, AKP’nin hukukunu
yargıladılar. Ve AKP’nin tutukladığı 9 avukat yaklaşık
bir yıl sonra tahliye edildiler.

Faşizme Karşı Mücadele Yeni Gelenekler
Yaratmakla Mümkündür. 
Saldırılara Karşı Koyabilmenin Yolu;
Gelişmek, İlerlemek, Gelenek Büyütmekle
Mümkündür.  

Halkın avukatları gözleri bağlı bulunan adaletin göz
bantlarını çözüyor. Mutlak adalet yoktur, parası olanın
mahkemeye başvurabildiği, avukat bulabilenin kendini
savunabildiği, iktidar gücüne yaslanabilenin çıkarının
korunduğu yerde adalet olamazdı. 

Parasını ve iktidarını kullanabilenlerin hakkını
korur  faşizm. 

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, faşizmin
adaletini değil, halkın adaletini savunuyorlar. Adaletsizliği
adalet diye yutturmaya çalışanlara karşı savaşıyor halkın
avukatları.

Faşizm, tekelci burjuvazinin açık faşist diktatörlüğüdür.
Faşizme karşı mücadele anti-emperyalist, anti-faşist
olmak demektir. Halkın avukatları anti-emperyalist,
anti-faşisttir. Dünyanın neresinde emperyalist saldır-
ganlığa maruz kalan varsa onların yanındadır.

Emperyalizm Suriye halkına saldırdığında Suriye
halkını desteklediler. Açıklamalar yayınladılar, ülke
içinde yapılan eylemlere katılmakla yetinmediler.
Devrimci avukatlara yönelik yapılan operasyondan
bir hafta önce iki avukat Suriye devleti ile görüşmek
için yola çıktı. Suriye’de yaptıkları görüşmelerde
Halep ilinde bulunan fabrikaların yağmalandığını,
tarihi eserlerin çalındığını, değerli eşyaların sınırdan
geçip Türkiye pazarında satıldığını öğrendiler. Türkiye
Devleti’nin işlediği suçları tespit edip dava açmaya
hazırlanıyorlardı. Tam geri dönecekleri gün bürolarının
basıldığını öğrendiler. 

Bu nedenle operasyonun medya ayağı avukatları
Suriye ajanı olarak lanse etti. AKP faşizmi suçlarını
bu yalanla örtmeye çalıştı. Gerçekler yalanlardan
üstündür. Yalanlarına kimseyi inandıramadılar. 
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Tutsak avukatların tahliye edilmesinden sonra da
Suriye halkı ile dayanışmaya devam ettiler. Amerikan
emperyalizminin "Eğit-Donat projesinin" Suriye halkına
katliamlar gerçekleştirecek İŞİD’çilerin kontrgerilla
olarak eğitileceğini anlattılar. “AKP, Türkiye'yi Ortado-
ğu'nun Honduras'ı Panama'sı yapmak istiyor. AKP
iktidarının gerçekleştirmek istediği "Eğit Donat" pro-
jesinin Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere, yasaya
aykırıdır” diyerek  projenin Türkiye'deki mimarları
ve uygulayıcıları hakkında 21 Kasım 2014 tarihinde
suç duyurusunda bulundular.

HHB Avukatları, Uluslararası Sempozyumlarla
Enternasyonal Dayanışmayı Ve Birliği Geliştir-
meye Çalışır

2008 yılından itibaren yapılan uluslararası konfe-
ranslarla enternasyonal birliğinin adımlarını attılar. 

Yunanistan,  Bulgaristan, Suriye, Filistin, Irak, İspanya,
Almanya, Belçika, Fransa, Arjantin, Venezüella, Ko-
lombiya, İtalya ve Mısır'dan avukatların katılımı ile ger-
çekleşen sempozyumlarda deneyimler paylaşırdı ve mü-
cadelenin ortaklaşması gerektiği vurgulandı.

"Bazı hukukçular, iktidarların gölgesinde 'terörle
savaş' kavramı ile, yerel ve bölgesel işgalleri, toplama
kampı hapishaneleri, ülkeler düzeyinde teknik takibi,
kara listeleri, sansürü ve kitle kırımlarını 'hukuksal
dayanağa' yaslamak için küresel medyanın tüm im-
kanlarını kullanıyor. Eğer buna izin verirsek, hukuk,
emperyalizmin 'kiralık katili' olarak tescil edilecek."
dediler. 

Özellikle Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan
hukukçularla ortak bir örgütlenmenin yaratılması gerek-
tiğinden bahsettiler. “Bizi birbirimize bağlayan, Kuzey
Amerika ve Avrupa'nın hepimizi sömürüyor olması. Bu
bütün dünyada yapılıyor. Avukatlar insanların hapse gir-
mesini önlemeye çalışır. Ama bu toplantıda, hapishaneye
girmiş avukatların dünyanın her yerinde var olduğunu
da gördük. Bu konferanslara rengini, sosyalizm ideali
verdi. Ezilenlerin yaşam koşullarının, sosyal güvenlikten
hapishanelere kadar iyileştirilmesi bir mücadele damarı.

Ama biz, üretimin ve paylaşımın geri dönüşsüz bir
biçimde değişmesi için mücadele verenlerin de avukat-
larıyız. Daha ısrarlı olmamız, daha çok çalışmamız ge-
rekiyor. ‘Hukuk tartışmaları, güvenlik ve sürdürülebilirlik’
üzerinden yürüyor. Bizim bakışımız böyle değil. Bu
toplantı umutlarımızı, inancımızı tazeliyor. Artık bir
aileyiz; ezilenlerin, yoksulların, direnenlerin ve onların
avukatlarının ailesiyiz.” dediler. Dünyada hak ve
özgürlük mücadelesi veren avukatlara da umut
oldular, konferansa katılan avukatlar ‘sizden çok şey
öğrendik’ dediler.

Faşizm Halka Karşı Savaşı Büyüttükçe Dev-
rimci Avukatların Da Sorumluluğu Büyüdü. Fa-
şizm, Karşı Tarafı Yok Etmeden Durmaz, Dur-
mayacaktır!

Ya halkın avukatlığını yapmaktan vazgeçeceklerdi
ya da kararlılıkla halkın mücadelesinin içinde yer ala-
caklardı. Halkın avukatları tahliye olduktan sonra
durmadılar, yeni kurumlar açtılar, dayanışmayı bü-
yütmeye çalıştılar, alternatifler yarattılar. Öğrendik-
lerini öğretmeye, deneyimlerini aktarmaya, öğrencileri
ile daha ileriye uzanmaya karar verdiler. Yeni öğren-
ciler yetiştirdiler. Öğrenmenin, gelişmenin temel yolu
öğretmek ve geliştirmekten geçer dediler.

Bir Ceza İstiyoruz!
Haziran ayaklanmasından sonra da faşizm halk ço-

cuklarını katletmeye devam etti. Yoksul mahallenin ço-
cukları Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk ve teslim olmayı
reddeden Günay Özarslan, arama kararına itiraz eden
İnanç Özkeskin katledildi.

Kürdistan’da onlarca çocuk zırhlı araçlar altında
ezildi. Her katliam halka karşı verilen bir mesajdı.
Faşizm çocuklarımızı katlederek halkı teslim almaya
çalıştı. Halkın avukatları katledilen Berkin Elvan, Hasan
Ferit Gedik, Yılmaz Öztürk, Günay Özarslan, Dilek
Doğan şahsında tüm halk çocukları için adalet istediler.
Halk çocukları için bir ceza istiyoruz kampanyası baş-
lattılar. Kampanyada Açlık grevlerinden çadır eylemlerine,
adım adım Ankara yürüyüşüne kadar birçok eylemlilikler
örgütlediler. OHAL uygulamaları, saldırılar adalet mü-
cadelesini büyütmeye engel olmadı. 

Adaletsizlik eziyetlerin en büyüğüdür.
AKP adaletsizliğin ve korkunun partisidir. Korku ile

halkı teslim almaya çalıştı. Bitmek bilmeyen ev baskınları,

Yürüyüş

3 Haziran
2018

Sayı: 69

HHB AVUKATLARI, FAŞİZMİN MAHKEMELERİNDE6



“huzur operasyonları” adı altında sokaklarda dolaşan,
keyfi aramalar yapan binlerce polis,  sokak ortasında iş-
kenceler, basın açıklamaları, eylemlere yapılan saldırılar
artıp durdu.

Tek kişilik eylemler de yasaklandı. İşimi istiyorum
demek ‘terör propagandası’ olarak değerlendirildi. Savcılar
AKP’nin polisi gibi çalıştı. 2016 yılında başlayan OHAL
uygulamaları ile binlerce memur açığa alındı. Yüzlerce
gazeteci tutuklandı, tutuklanmayanlar tehdit ve gözdağıyla
susturuldu, grevler yasaklandı, akademisyenler bilimi
bile savunamayacak bir noktaya geldi. Örgütlenme hakkı
yok sayıldı, iktidarın sınırsız övülmesi dışındaki düşünceler
ezilmeye çalışıldı.

Halkın avukatları ‘bu koşullarda bir şey yapılamaz’
demediler. Nuriye ve Semih şahsında kamu emekçilerini
savundular. Bize adaletsizliği dayatamazsınız, direnmek
onur mücadelesidir diye müvekkillerinin yanında yer al-
dılar.

Direnişteki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
hakkını sadece dilekçelerle değil değişik eylem biçimleriyle
de savundukları için özel olarak işkence gördü.

Nuriye ve Semih defalarca gözaltına alındılar. Nuriye
ve Semih’i tutuklayıp sindirmeye, tecrit ile seslerini
boğmaya çalıştılar. Nuriye ve Semih’in sesine ses olmak
için avukatları da açlığını paylaştılar.

TARİH: 12 Eylül 2017
Tutuklanan Nuriye ve Semih’in mahkemesine 2

gün kala, Halkın Hukuk Bürosu bir kez daha AKP’nin
katil polisleri tarafından basıldı. Hala 18 avukatın
tutuklu olmasına rağmen çalışmaları devam etti. Ne
Nuriye ve Semih avukatsız kaldı, ne de gözaltına
alınan yüzlerce devrimci. Tutuklamalar, gözaltılar, bas-
kınlar, saldırılar, OHAL uygulamalarına rağmen halk
avukatsız kalmadı.

Yargılanan Değil Yargılayanız
Çünkü Meşru Olan Biziz
Haklı Olan Biziz

Halkın avukatları 23 Mayıs 2018’de yine bir duruşma
salonunda, görünürde bir mahkeme başkanı ile, aslında
AKP iktidarıyla çarpıştı. HHB’li ve ÇHD’li 19 avukatın
yargılandığı 2013  komplo davasına Çağlayan adliyesinde
devam edilmekteydi. 2017 tarihindeki operasyonda tu-

tuklanan avukatlardan Av. Selçuk Kozağaçlı, Av. Ebru
Timtik, Av. Barkın Timtik, Av. Özgür Yılmaz, Av. Naciye
Demir duruşmaya getirilmişti. Tutuksuz yargılanan avu-
katlar Efkan Bolaç, Sevgi Sönmez, Betül Kozağaçlı,
Serhan Arıkanoğlu, Güray Dağ, Avni Güçlü Sevimli,
Alper Tunga Saral da duruşmada yer aldı. 

Mahkeme heyeti her zamankinden daha gergin bir
biçimde duruşmaya başladı. Kapıda bekleyen siyasi şube
polislerinin hakimlerle görüşme yapmış olması büyük
ihtimaldi. Bugüne kadar avukatların savunmalarını ve
usul itirazlarını reddetmeyen mahkeme başkanı, bu defa
usulü bir kenara bırakıp bildiğini okuma derdindeydi.

Devrimci avukatların yargılandığı dava, sıradan
bir dava olmamıştır bugüne kadar. Kafasını kuma
gömen deve kuşu gibi gerçeklerin tartışılmadığı, si-
yasetin hukuk üzerindeki baskısının ele alınmadığı
mahkemeler olmamıştır. Yargılamada Av. Selçuk Koz-
ağaçlı’nın mahkeme başkanı ile tartışmasında dediği
gibi “Politik davaların savunmaları politik muhataba
karşı yapılır, hakime karşı yapılmaz. Biz işkence gördük,
teslim olmadık, direndik. Teslim olmayacağız.”

2013 komplo davası Belçika ve Hollanda devletinin
Türkiye devletine verdiği söylenen dijital veriler üzerine
inşa edilmişti. Bu belgelerin aslının olup olmadığı ko-
nusunda mahkeme defalarca Emniyet Müdürlüğü’ne
yazı yazmış; ancak cevap alamamıştı. Bu duruşmada da
herhangi bir cevap gelmemişti. Mahkeme huzurunda
dinlenmesi gereken gizli tanık bir başka mahkemede
dinlenmişti.

Dijital delillerin mahkeme huzuruna getirilmemesi
konusunda Av. Selçuk Kozağaçlı:

“Esasen bu celse konuştuğumuz şeylere ilişkin bir
beyanda bulunma zorunluluğu doğdu. Yaklaşık 5000
sayfa evrak olduğu iddia ediliyor. Bu belgeler 60 mah-
kemeye çok farklı şekilde sunulmuştur. Bizim anladığımız
polis dijital malzemeleri basıyor ve gönderiyor. Dijital
malzeme nerede bize onu gösterin. Kolluk hiçbir zaman
da fiziksel olarak parmak iziyle bir belge ele geçirme-
miştir.  Bu belgeleri her yere kendisi çıktı alıp gönderiyor.
Bana kalırsa bu evraklar tamamen uydurma, siyasi
polis uydurmacası” dedi. 

Tutuklu olarak yargılandıkları dosyada SEGBİS ile
ifade alınmasına da değinen Kozağaçlı: “Mahkeme

Avukatlar Günay Özarslan’ın Katledildiği Eve
Girebilmek İçin Direnişte
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sorgu alacağı duruşmada Segbis yazmış, bizden sorgu
değil kimlik tespiti bile alamaz. Biz tutuklanmaktan
korkmuyoruz, bizi tutuklama ile korkutamazlar. Mah-
keme mahkeme gibi davranmadıkça kimlik tespitimizi
dahi alamazlar, 12 ay tutuklu tuttuğu avukatın sorgusunu
telekonferansla alamazlar, alınlarını karışlarız” dedi

Av. Selçuk Kozağaçlı’dan sonra söz alan Av. Özgür
Yılmaz’ın konuşmalarını Mahkeme heyeti savunma dışı
diyerek kesmeye çalıştı. Özgür Yılmaz ise “Devrimciliğe
ben Filistin halkına yapılan zulümden dolayı başladım.
Tabi ki Filistin halkına yapılan zulmü anlatacağım”
diyerek Filistin halkının direnişinin devrimci avukatlı-
ğındaki etkisini anlattı. 

Av. Barkın Timtik ise: “Bu dünyada ne olursa bu
dava ile ilgisi var. Çünkü biz siyasi insanlarız ve bizim
dünya ile ilgimiz var. Nuriye Semih’in de Filistin’in de
bu dava ile ilgisi var. Büromuzu 8 Ayda 3 kez bastılar.
Büromuzda ne arıyorlar, büro avukatları tutuklu, bü-
romuzu işleyemez hala getirmeye çalışıyorlar.” dedi.

HHB avukatları vatanseverdir, enternasyonalisttir.
Filistin’deki katliamı duyar duymaz, Burhaniye T
Tipi’ndeki avukatlar, Filistin halkının yanında ol-
duklarını duyurmak için 3 günlük destek açlık grevi
yaptı.

Duruşmayı Fransa, İngiltere ve Avusturya barolarından
çok sayıda avukat izledi.

Mahkeme bir sonraki duruşmaya avukatların getiril-
memesine ve SEGBİS ile duruşmaya katılmalarına karar
verdi. Avukatlar, sloganlarla SEGBİS kararına itiraz et-
tiler.

Sonuç olarak, devrimci avukatlığı yaratan faşizm ko-
şullarıdır. Baskının, adaletsizliğin, zulmün olduğu yerde

buna karşı çıkanlar da olacaktır.
Avukatlar adaletsizliği en iyi gören ve yaşayanlardır.

Öte yandan bir baskı aracının içindeler ve faşizme hizmet
etmeleri isteniyor. Yasalar, uygulamalar, hukuki düzen-
lemeler buna göre inşa edilmiş. Ama öte yandan gerçeklerin
keskinliği hukuk kurallarının yaratmaya çalıştığı belirsizliği
aşıyor.

Avukatları taraf olmaya zorluyor. Evet avukatlar
taraf olmalıdır, halkın tarafında olmalıdır. Halkın
tarafından olmayanlar mesleğine, kendine, emeğine
yabancılaşacak, emeğin yaratıcı gücünü, üretmenin
değerini, onurun, erdemin, bağlılığın, sınıf ve tarih
bilincinin nasıl bir güç ve mutluluk kaynağı olduğunu
bilemeyeceklerdir.

Halkın Hukuk Bürosu sadece 8 ayda 3 defa basıldı.
21 avukat, müvekkillerinden fiziki olarak koparıldı.

Tutuklu olan avukatlar ise 10 ayrı hapishanede tutul-
maktalar. Hapishane idaresinin saldırılarına, hak gasplarına,
iletişim yasaklarına, tecrit ve yalnızlaştırma politikalarına
rağmen umutla direniyorlar. Hapishane duvarlarının ar-
kasında olan onlar, güç ve moral veren de onlar.

Bu nasıl olur, yaşamları ile anlatıyorlar. Halkın avu-
katları hiç teslim olmadılar. Her koşulda üretmeye, her
koşulda direnmeye devam ettiler, ediyorlar. Yönünü her
daim güneşe dönen çiçekler gibi onların da yüzü halka
dönüktür. 

Halkın avukatları, faşizmin değil, tarihin, bilimin ve
doğanın yasalarını uygular.

HHB avukatları her koşulda direnme ve mesleğini
sürdürme gücünü; halktan, sosyalizm inancından, tarih
ve sınıf bilincinden alır. Bilimsel düşünür, halk gibi
yaşar, ustalarından öğrenerek daha güçlü dövüşür. Onlar
diyor ki:

BİZİ SİYASİ-DEVRİMCİ KİMLİKLERİMİZDEN
DOLAYI YARGILAYANLAR SİYASİ DEVRİMCİ
SAVUNMA YAPMAMIZI ENGELLEMEK İÇİN
SEGBİS DAYATIYORLAR.

BİZİ İŞÇİ, EMEKÇİ, HALK OLDUĞUMUZ
İÇİN SÖMÜRENLER, SOYANLAR, ZULMEDEN-
LER DİRENMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYOR-
LAR.

DÜN ENGELLEYEMEDİNİZ, BUGÜN DE EN-
GELLEYEMEYECEKSİNİZ. SUSUP SİNMİŞ OL-
SAYDIK, FAŞİST DÜZENİN AVUKATI OLSAYDIK
O MAHKEME SALONLARINDA OLMAZDIK!

FİLİSTİN HALKINI SAHİPLENMEMİZİ, DA-
VAYLA İLGİSİ YOK DİYEREK ENGELLEYEME-
YECEKSİNİZ!

EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ FAŞİST DÜ-
ZENİN GÜCÜ BİZİ YARGILAMAYA YETMEDİ,
YETMEYECEK!
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Devrimci Savaşın Büyümesi, Reformizmin,
Oportünizmin, “Tatlı Su Solcuları”nın
Maskelerini Düşürmüştür

İdeolojik olarak çürüyen sol, 70’lerden bu yana,
Türkiye Devrimci Hareketinin yaratılan tüm sol değerlerini
çiğneme noktasına gelmiştir. Berkin Elvan’ın katillerinin
açıklanması için, 31 Mart 2015’te, Savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın rehin alınması eylemi adeta turnusol
olmuştur. İstanbul adliyesindeki rehine eylemi, arkasından
Vatan işkence merkezinin basılması, adalete susayan
halkımızın yüreğine su serperken, halk düşmanları için
adeta kabus olurken, reformizmi, oportünizmi, kendine
sosyalist, ilerici diyen birçok kesimi rahatsız etmiştir.
Koro halinde silahlı mücadeleye, Cephe’ye saldırmışlardır.
Çünkü devrimci savaşın büyümesi reformizme, oportü-
nizme, “tatlı su solcuları”na manevra alanı bırakmayacak,
maskelerini düşürecektir. 

Kendilerine Marksist-Leninist, Komünist diyen ESP,
sol içindeki çürümenin en dibe vuranlarındandır. Cephe’nin
Adliyedeki rehin alma eylemi sonrasında kendi örgütlü-
lüğüne “Halk Cephesi’nin herhangi bir ilde veya alanda
düzenleyeceği uğurlama töreni, protesto yürüyüşü, anma
etkinliği ya da hatta polis saldırısıyla karşılaşacak bile
olsa bir eyleme katılım sağlanmayacaktır.” talimatı gön-
dermiştir. 

Biz devrimi, devrimciliği, sosyalizmi, sosyalistliği
yalnız kalma, kuşatılma, tecrit edilme pahasına savunduk,
savunacağız. M-L ilke ve değerlerden vazgeçmeyeceğiz. 

Halkların Sosyalizmden Başka
Kurtuluş Yolu Yoktur 
Sosyalizmin İse Silahlı Devrimden Başka

Yolu Yoktur
Emperyalizmin ve oligarşinin uzlaşma, teslimiyet,

tasfiye politikaları bizi dize getiremedi. Bugün 122
şehidin açtığı yolda savaşıyoruz. Savaşçılığı yaşın değil,
silah gücünün, savaşçı sayısının değil, ideolojinin,
inancın belirlediğini gösterdik. İşkencecileri, kaleler
de inşa etseler cezalandıracağımızı gösterdik. Adaletsizliğin,
işkencelerin, katliamların karşısına halkın adaletini
çıkardık. Erdal olduk, Hasan Selim olduk, İbrahim Çu-
hadar, Muharrem, Bahtiyar, Şafak olduk. Elif Sultan,
Leyla, Bilgehan olduk. Uzlaşmayacağımızı ilan ettik.
Uzlaşmazlığımız ideolojik-politik netliğimizden, M-L
oluşumuzdandır.

Emperyalizmin ideolojik, fiziki kuşatmalarında “Acaba”
diyerek tereddüt etmedik. Hep bilimsel sosyalizmin ışı-
ğında, M-L’nin şaşmaz pusulasıyla yürüyüşümüzü sür-
dürdük. Emperyalistlerin, bizi en tehlikeli örgütler listesine
almaları bizim haklılığımızın, doğru yolda olduğumuzun
ifadesidir.

Oportünist, reformist sol var olmayı yaşamak için
teslimiyette gördü. Bizim için var olmak; ölüm bedeli
de olsa devrimi savunmak, değerlerimizi yaşatmak, dev-
rimci ilkelerimizi ve geleneklerimizi korumak, savaşı
büyütmekti. Öyle de yaptık, yapmaya devam ediyoruz.
Eksiklerimize, olanaksızlıklarımıza rağmen savaşı bü-
yütmeye çalışıyoruz. Çünkü biz devrime inancımızı yi-
tirmedik, biz ideolojik bağımsızlığımızı ve netliğimizi
koruduk, biz esas silahın ideoloji olduğunu biliyoruz. 

Umutsuzluğun, inançsızlığın, ideolojik yenilginin
hakim olduğu böylesi süreçte; Dersim dağlarına ye-
niden çıkışımız ve üst üste eylemler tarihsel önemde-
dir. 

Biz; uzlaşan, emperyalizmin binlerce tırla silah yığdığı
ve karşılığında da kara gücü olanlar kadar silaha sahip

EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET

SALDIRISI 
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ

BİZ YENİLMEZ
MARKSİST-LENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!9. Bölüm

THKP’C’DEN DHKP-C’YE 
TASFİYE VE UZLAŞMAYA KARŞI

MARKSİST-LENİNİST DEĞERLERLE
SAVAŞIYORUZ - 2
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değiliz, savaşçı sayımız da o kadar hiç olmadı. Biz
tarihsel deneylerle biliyoruz ki; savaşan ve şavaştıran da
silahların gücü değil ideolojidir. Savaşı büyük silahlar,
binlerce ton bombalar değil, sosyalizmin ideolojisiyle
savaşan, savaşı halklaştıran gerilla güçleri ve halk ordusu
kazanacaktır. Büyük silahlara tapanlar, büyük güçlere
tapar, emperyalizmle uzlaşırlar. Biz halkımıza güvenerek
devrim yolundayız. 

Önderimiz, Öğretmenimiz, Komutanımız,
Dayı’mız Şehit Düştü
“Düşmanımızı Sevindirmeyecek,
Dostlarımızı Üzmeyeceğiz” Dedik ve
Yaptık

Büyük direnişimizin zaferinden kısa bir süre sonra,
11 Ağustos 2008’de THKP-C’den Devrimci Sol’a,
DHKP-C’ye kadar uzanan kanla yazılan tarihimizin
mimarı önderimizi kaybettik. Dayı bize, her anı devrime
adanmış, her anı mücadele olan 38 yıllık devrimci bir
yaşam, emperyalizm ve oligarşi karşısında ideolojik-
politik olarak eğilip bükülmeyen, uzlaşmayan, teslim
olmayan bir örgüt miras bıraktı. Bu mirası “Dayı Biziz”
diyerek büyük bir iddia ile omuzladık. Bu sözün altını
doldurmayı, bu mirasa layıkıyla sahip çıkmayı boynu-
muzun borcu olarak gördük. Öğrettikleriyle kavgayı bü-
yütmeye devam ettik. 

Şehit düştüğünde, dost da, düşman da “bölüneceğimizi”,
“değişeceğimizi” bekledi. Yanıldıklarını anlamak için
çok zaman geçmedi. Değişmedik ve değişmeyeceğiz.
Bu beklentinin sahipleri, bu örgütün harcının, bu örgütün
köklerinin görünenin de ötesinde sağlamlığa sahip oldu-
ğunu anlamak zorunda kaldılar. 

Emperyalizmin Teslim Alma Saldırılarına
Karşı Direnerek, Savaşarak,
Anti-Emperyalist, Anti-Faşist
Mücadelemize Yeni Halkalar Ekledik

Önderimizin “bugünün dünyasında yalnız başına
kalmayı göze almadan savaşmak mümkün değildir.” sö-
zünü aklımıza kazıyarak silahlı savaşı büyütmeye çalıştık.
Tüm dünyanın, emperyalizmle uzlaşıp işbirliği yaptığı,
emperyalizmden demokrasi beklediği süreçte, biz “Amerika
Defol!” demeye devam ediyoruz. 68’de Amerikalı piya-
delerin denize döküldüğü 6. Filo eylemlerinden bu yana
“Ortak Düşman Amerika’dır”, “Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim”, “Füze Kalkanı Değil, Parasız Eğitim İstiyoruz”
diyerek anti-emperyalist eylemlerimize devam ediyoruz.
Dünya halklarının emperyalizme karşı mücadelesini bü-
yütmek ve birleştirmek için anti-emperyalist sempozyumlar
yapıyoruz. Bu büyük bir meydan okuma, büyük bir
ideolojik güçtür.

Alişan’ın Ankara’nın göbeğinde Amerikan emperya-

lizminin kalesine yönelik yaptığı eylem, 51 yaşındaki
bir kadın savaşçımızın elindeki kleşle yaptığı eylem,
kurşunlarının bittiği yerde, teslim olmayan sesi, elinde
fırlattığı taşı milyonların öfkesidir. Mahirlerden bugüne
anti-emperyalist geleneğin devamıdır. 

Zulmün İstanbul’daki, Ankara’daki karargahlarının,
AKP merkezinin, işkence merkezlerinin vurulması
faşizmle görülecek hesabımızın olmasındandır.

Düzenin Halkımıza Yaşattığı Sorunların
Karşısına Devrimci Çözümlerle Çıktık

Biz bu düzenin halkımıza yaşattığı sorunların çözümünü,
devrimden sonrasına ertelemedik. Örgütsüzlüğe, yoksulluğa,
yozlaşmaya karşı sadece politik ve pratik olarak fiili
mücadele yürütmedik, düzenin karşısına devrimci çözümlerle
çıktık. HFG Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi,
Berkan Abatay 589 Spor Merkezi, Ferhat Gerçek Yürüteci,
Halk Bahçeleri, Halk Fırınları, Halk Marketleri, Halkın
Esnafları Kooperatifi, Diren Kazova Kooperatifi, Rüzgar
Tribünleri, Halk Meclisleri, kültür merkezleri, Umudun
Çocukları Korosu ve tüm devrimci kurumlarımızla alternatif
çözümler üretmeye çalıştık. 

Cephe’nin; ülkemizde uyuşturucu, kumar, fuhuş ve
devletin her türlü yozlaşma politikalarına karşı Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi
de bu yanıyla bir ilktir. Uyuşturucuya, kumara ve fuhuşa
karşı ölümüne bir savaş sürdürürken, karşımızda sadece
AKP’nin polisi ve çeteleri çıkmadı. Reformizm, oportü-
nizm ve Kürt milliyetçileri de çeşitli biçimlerde karşımıza
çıktılar. Cephe kadın satan pezevenkleri cezalandırırken
Kürt milliyetçileri, reformizm, oportünizm, feminist
kadın örgütlerini, LGBTİ’leri de yanlarına alıp Cephe’yi
kınama açıklamaları yaptılar. Cepheliler, uyuşturucu pa-
zarlayan torbacıları yakaladı, çetelerin elindeki uyuştu-
rucuları imha etti, Kürt milliyetçileri “bunlar yurtsever”
diyerek cezalandırılmasına engel oldular.

(Sürecek)

TAYAD’lılardan Açıklama: Suçlu Değil
Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz

Faşizm tüm şiddeti ile hüküm sürüyor. Ülkemizde
hapishanelerden her gün yeni bir saldırı haberi geliyor.
Balıkesir Kepsut Hapishanesi’nde tutsak Dilan Uludağ
saldırıya uğradı. Babası Kenan Uludağ’ın anlatımı
“Kızımdan geçen gün içeriği tam anlaşılmayan üstü
kapalı bir mektup aldım. Kötü bir şeyler olduğunu
hissettim ve hemen ertesi gün cezaevine doğru yola
çıktım. Özgür tutsaklarımız kanlarıyla suladılar
güzelim Anadolu topraklarını. Bugün bir kez daha
Tek Tip Elbise saldırısına karşı her türlü bedeli
ödemeye hazırlar; hazırız.  Anadolu topraklarında
Amerikan politikalarına ve işbirlikçilerine yaşam
şansı tanımayacağız.

Yürüyüş
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Önsöz
İspanyol devletinin sol muhaliflere

karşı zulmü, Türk devletiyle pek çok
noktada ortaklaşıyor.

O noktalardan en önemlisi fa-
şizmdir. Fakat, ana akım medya Avru-
palı emperyalist blokta bulunduğu için,
Venezuela gibi emperyalizme karşı ül-
kelerin “anti-demokratik” politikala-
rından söz ederek kamuoyunun dikkatini
Avrupa’daki faşist politikalardan başka
bir yöne çekiyor.

Gerçekte, İspanya’da Franko fa-
şizminden demokrasiye geçiş olma-
dı.

İspanyol faşist devletinin alt yapısı
hiç değişmedi: “demokrasiye geçiş”i
yöneten kral 1. Juan Carlos’u Franko
şahsen bir şekilde mirasçı tayin etti,
Sosyalist Parti’nin (PSOE) ve Santiago
Carrillo önderliğinde Avro-komünizme
doğru yön değiştiren Komünist Parti
(PCE) sayesinde Falange gibi faşist ör-
gütler ve siyasetçiler kovuşturma, do-
kunulmazlığından yararlandılar. Faşist
hukuki yapıları kaldırılmadı ve faşist
işkenceciler bile aktif görevde kaldılar. 

İktidardaki partinin (PP) kurucula-
rından biri, Manuel Fraga, Franko’nun

bakanıydı.
Anti-faşizm üzerine hükümetin bakış

açısı çok bellidir: İspanyol devleti İs-
panyol iç savaşında, İspanyol topra-
ğında şehit düşen anti-faşistleri toplu
mezardan çıkarmak için bütçe ol-
madığını söylüyor.

Bunu söyleyen İspanyol devleti; fa-
şist kurumlara, Naziler ile birlikte
hareket eden Mavi Tümen’i anan sera-
monilere ve Sovyetler Birliği’nde öl-
dürülen Mavi Tümen’lilerin Rus top-
rağındaki mezardan çıkarılması için
bile para veriyor.

Diğer bir deyişle, İspanyol faşizmi
önceki yıllardan miras kalan tarihin
parçası değil, kurumsallaştırılan faşizm
modern İspanyol devletinin temelidir.

Devrimci Hareket
Franko’nun ölümünden sonra “de-

mokrasiye geçiş” süreci aracılığıyla fa-
şizmi suçsuz gibi gösterme çabalarına,
Komünist Partisinin uzlaşmasına karşılık
olarak, önce PCE(r) (1), sonra GRAPO
(2) ortaya çıkıp işçi sınıfını silahlı mü-
cadele vermeye çağırdılar.

Organik olarak GRAPO PCE(r)’ye
bağlı değildi, fakat GRAPO’nun açık-
lamalarının PCE(r)’nin yayın organında

yayımlandığından dolayı devlet devrimci
şiddete karşı kurulan yasayı kullanarak
GRAPO’yu PCE(r)’nin silahlı kanadı
olarak kabul edip PCE(r)’i yasadışı
ilan etti.

PCE(r)’nin önderi Manuel Perez
Martinez, namı diğer Camarada Arenas,
2000 yılında Fransa’da gözaltına alınıp
kanıt olmadan 6 yıllık cezaya mahkum
edildi. Fransa’da cezası tamamlanıp İs-
panya’ya sevk edildikten sonra, GRA-
PO’nun önderi olduğu iddia edilerek
GRAPO’nun Publio Cordon’u kaçır-
masıyla suçlandı. Yargılandı ve suç iş-
lediğine dair yeterli kanıt olmaması ne-
deniyle beraat edildi. Fakat, Publio Cor-
don’un ailesi kararı temyiz etti ve Arenas
7 yıllık cezaya mahkum edildi. Tabii
ki, mahkeme bir kanıt bulmamıştı. (3)

2012 yılında bir itirafçının (4) sa-
yesinde Arenas bombalı saldırıyla suç-
lanıp 17 yıllık hapis cezasına mahkûm
edildi. Kanıt var mıydı? Herhalde yoktu.
İspanyol Milli Mahkemesi’nin gözle-
rinde GRAPO’nun önderi olarak Arenas
GRAPO’nun her eylemi için sorum-
luydu. Fakat, İspanyol mahkemesi Are-
nas’ın ne GRAPO önderi olduğunu ne
de eylemleri uygulamak için talimat
verdiğini ispatlayamadı. İspanyol devleti
için en önemli olan şey devrimcileri
tasfiye etmektir ve bu hapishanelerde
başlıyor.

2004-2015 yılları arasında kay-
dedilen 3059 vakada devletin güvenlik
güçleri 7814 kişiye işkence yaptı. (5)
Belli ki devletin terörist damgası vur-
duğu hapsedilen devrimciler her tür
işkenceye maruz kaldı. Dayaklı iş-
kence en yaygın olduğu halde, dev-
rimcilere karşı cinsel taciz, tehditler

AŞAĞIDA, İSPANYA’NIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ DEVRİMCİLERE
KARŞI SAVAŞINI AKTARACAĞIZ.

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE - İSPANYA TARAFINDAN YAZILAN
YAZININ BU HAFTA İLK BÖLÜMÜNÜ YAYINLIYORUZ.

(ANTİ-EMPERYALİST CEPHE, emperyalizme ve faşizme karşı
uluslararası bir cephedir.

Bu cephe içinde, ideolojik, politik ve siyasi farklılıklar buluna-
bilmektedir. Bu nedenle yayınlayacağımız yazılar, imza sahiplerini
bağlamaktadır.) 

İSPANYOL DEVLETİ’NİN
DEVRİMCİLERE KARŞI ZULÜM POLİTİKASI - 1

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 25

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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ve uyuşturucu bile de kullanılır. (6)
Fiziksel işkence ile beraber tecrit

politikası ve sağlık hizmetlerinden alı-
koyulma gibi daha “ince”, “beyaz” iş-
kence yöntemleri de uygulanır; 

- Katarakt tedavisinden alıkoyulan
Arenas kör oldu.

- PCE(r) tutsağı Manuel Arango
ayakta duramaz hale geldi.

- GRAPO tutsağı José Ortín Mar-
tínez kalp krizinden öldü.

- PCE(r) tutsağı Isabel Aparicio
Sánchez’in bir sürü sağlık sorunu
vardı ve tedavi görmediği için öldü. 

- GRAPO tutsağı María José Ba-
ños Andújar’ın karaciğer nakli red-
dedilir, vb.

İlginç olan, İspanyol hapishanele-
rindeki sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı’na
değil, İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Mur-
cia Hapishanesi’nde çalışan bir doktor,
hapishane sağlık hizmetlerinin kötüleş-
tiğini, 800 tutsağı yalnızca 6 doktorun
tedavi ettiğini söyledi. Ona göre, bakanlık,
hapishanelerde sağlık hizmetlerinin iyi
işlemesini amaçlamadı. (7)

BASK Milliyetçi Hareketi
Bask milliyetçi hareketinin Izquierda

Abertzale (Vatansever Sol), Devrimci
Hareket’ten daha güçlüydü ve devletin
hedefi haline geldi. 

1980’li yıllarda, Sosyalist Parti’nin
yönetimde olduğu, “demokrasi” dö-
neminde devlet terörü uygulayan
Gladio’ya ait “Grupos Antiterroristas
de Liberación” (GAL, Kurtuluş anti-
terörist grupları) ortaya çıktı. 

İçişleri Bakanlığı’nın finanse ettiği
bu grubun tek hedefi ETA’yı, yani
Bask milliyetçi hareketinin direnen
tek parçasını yok etmektir. (8)

1983-1987 arasında GAL, 30’dan
fazla terörist saldırı düzenleyip yaklaşık
60 kişiyi öldürdü. Kurbanların bir kıs-
mının ETA’yla ilgisi yoktu. (9)

GAL, Bask milliyetçi hareketinin
üyelerine devlet adına çok ağır işkence
uyguladı. 

En çarpıcı örnekler:
1981 yılında Joseba Arregi’nin iş-

kenceyle öldürülmesi, 
1997 yılında önce işkenceden geçi-

rilip sonra idam edilen Josu Zabala’nın
cesedinin bulunması, 

1999 yılında Jose Luis Geresta aynı

durumda bulundu, 
2001 yılında jandarmalar Unai Ro-

mano’yu gözaltına alıp vahşice işkence
yaptı, 

2008 yılında Igor Portu ve Mattin
Sarasola aynı kaderi paylaştılar, vs.
(10) Bask milliyetçi hareketi belli bir
bölgeye ait olduğu için, düşman bunu
işkenceye çevirebiliyordu. 

Örneğin siyasi tutsakları BASK böl-
gesi dışında hapise atıp,  tecrite tabi tu-
tuyordu.

Arkadaşlarından ve ailelerinden yüz-
lerce kilometre uzak düştüklerinden
dolayı tutsaklar en yakın insanlarla te-
mastan mahrum ediliyor. 

Altsasu Olayı
İspanyol faşist devletinin uyguladığı

şiddet yalnızca Bask toplumunun en
aktif ve en militan kısmına karşı uygu-
lanmıyordu. Bu şiddet tüm Bask halkına
karşı uygulanıyordu.

Navarra bölgedeki Altsasu köyünde,
yerel bayramlar boyunca bir tavernada
görevi bitmiş sivil kıyafetli jandarmalarla
içkili halde kavga ettiği için 8 Bask
genci gözaltına alındı. Gözaltına alın-
dıktan sonra, Navarra mahkemesi
gençleri serbest bıraktı, ama ertesi
gün Terörizm Kurbanları Koordi-
nasyonu (COVITE) derneği, onların
suçunu terörizme bağlayarak Milli
Mahkemesinde dava açtı. Milli Mah-
keme, davayı kabul edip gençlere
“FIES” isimli özel rejimi, yani Tür-
kiye’deki F Tipi hapishane koşullarını
uyguladı.

Kasım 2016’dan itibaren “önleyici
tutuklama” denilerek hapishanede tu-
tuluyorlar.

Diğer bölgelerde buna benzeyen
vakalarda suçlular 1 yıl hapis cezasına
çarptırıldı (11). 

Kamu malına zarar ve otoriteye sal-
dırı suçundan 3 aydan 3 yıla kadar
ceza veriliyor, fakat savcılık Bask genç-
lerinden her birini 62 yıl hapis cezasına
mahkum etmek/çarptırmak istiyor. (12)

Terörizm tehlikesi bahanesiyle Bask
ülkesi ile birlikte Navarra eyaletinde
de devlet jandarma kışlaları kurdu.
Fakat, yerli Bask nüfusu jandarmaları
hem işgalci hem de baskı kuvvetleri
olarak görüyor. Bu nedenle jandarma-
ların Bask toprağından geri çekilmesini
isteyen “Defol” hareketi çok etkin.
ETA’nın etkisiz hale getirilip silahı bı-
rakmasından sonra jandarmaların orada
kalmasının ne bir nedeni ne de bir meş-
ruluğu vardır. 

Jandarmaların varlığını sürdürmek
için Altsasu olayı devlete yeni bir bahane
oluyor.

(Sürecek)

- 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.

Yürüyüş
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1920’den bu yana, 27 kez genel seçim yapıldı. 

95 yılda, 62 hükümet kuruldu. 

Nereye geldik?

Ülkemiz bugün Amerika ve Avrupa emperyalizminin
sömürgesi bir ülkedir. 

Türkiye Halkının yüzde 20'si (16 milyon kişi) açlık
sınırının altında, yüzde 60'ından fazlası (48 milyon kişi)
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

İşsiz sayısı 8 milyondur. Genç işsizlik rakamları
yüzde 25’dir. 

Dış borç 412 milyar dolara ulaşmıştır. 

Türkiye’nin hapishaneleri tıka basa doludur. Bugün
235.888 kişi hapishanelerde baskı ve zulüm altındadır.
540.184 kişi de “denetimli serbestlik” altındadır. 

Uyuşturucu, fuhuş, kumar, almış başını gitmiştir;
Uyuşturucu kullanma oranı son 13 yılda yüzde 1833 ora-
nında artmıştır. 

Sadece son 15 yılda 20.447 insanımız iş cinayetlerinde
katledilmiştir. 

27 genel seçim sonucunda, 62 hükümet kuran onlarca
düzen partisinin vatanımızı ve halkımızı getirdiği nokta
işte burasıdır. 

İşbaşına gelen 62 hükümet, düzen partilerinin hiçbir
sorunumuzu çözebilmesinin mümkün olmadığının kanıtıdır.  

16 yıldır tek başına hükümet olan AKP de göstermelik
birçok uygulamaya rağmen, ülkemizin temel sorunlarını
çözememiş ve bugün yönetemez hele gelmiştir. 

Açlık, işsizlik, yoksulluk arttıkça, AKP daha fazla
baskıya ve keyfi yönetime başvurmuştur. 

FETÖ bahanesiyle Olağanüstü Hal ilan edilip, zaten
sınırlı olan hak ve özgürlükler de ortadan kaldırılmıştır. 

Hapishaneler doluyor taşıyor, yüz binlerce kamu
çalışanı işinden atılıyor, binlerce dernek, dergi, gazete,
radyo kapatılıyor, belediyelere, kurumlara kayyumlar ata-
nıyor. Hakkını arayanlara karşı ise her gün polis coplarıyla,
tomalarla saldırılıyor. 

Halkın tepkilerinin yükselmesi ve düzen güçlerinin
arasındaki çelişkilerin derinleşmesi karşısında, AKP
faşizmi erken seçim kararı almış ve halkın
önüne yine sandıklar konulmuştur.

Seçimler, halkı aldatma aracıdır.       

Seçimlerin halkın yönetime
katılmasının aracı olduğunu
ileri sürerler. Yalandır. 

Hangisi gelirse gelsin, halk
açısından fark eden bir şey

olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. 

Böyle bir düzende seçimler, 4-5 yılda bir, halka ken-
disini kimin sömüreceğini seçme “şansı” tanımaktan
başka bir anlama gelmez.

Buna mahkum değiliz! Düzen partilerine mahkum
değiliz. Düzen partilerinden birini seçmek zorunda değiliz.
ALTERNATİFİMİZ VAR. 

DÜZEN EZER, 
HALK MECLİSLERİ ÇÖZER!
Tarih göstermiştir ki, faşizmin meclislerinde halkın

hiçbir ama hiçbir sorunu çözülemez. Çünkü sorunları
yaratanlar, sorunları çözemezler! Türkiye Büyük Millet
Meclisi adın verilen yer, halkın temsilcilerinden değil;
düzen partilerinin onayından geçen burjuvazinin temsil-
cilerinden oluşur. 

Hepsi düzeni savunur. Bazıları göstermelik bir muhalefet
yürütürler. 

Ama;

Emperyalizme bağımlılıkta,

Sömürü düzeninin sürdürülmesinde,

Faşizmin sürdürülmesinde

HEPSİ HEMFİKİRDİR. 

AKP’nin 15 yılda ne yaptığı ortada. 

Peki kendine muhalefet diyenler ne yaptı bu sürede?
Onlara sorun, halkın hangi sorununun çözümü için ne
yaptınız? 

Yoksullaşma, açlık ve işsizlik tablosunu kim ortadan
kaldırabilir? HİÇBİRİ!

Çünkü bunun için halkın ihtiyaçlarını, halkın çıkarlarını
temel alan; 

bağımsızlıktan, demokrasiden sosyalizmden yana bir
yönetim gerekir. 

Emperyalizm ile her türlü ekonomik bağımlılık
ilişkisini kesebilecek var mı? Vatanın tüm zenginlikleri
emperyalist şirketlere ve onların aracılarına peşkeş çeki-
liyorken, halkın yoksulluğu ortadan kalkmaz! 

- Aldığımız nefesin, kullandığımız ilacın, giydiğimiz
elbisenin, yediğimiz içtiğimiz her şeyin emperyalistlerin
kasalarını doldurmaya ayarlandığı bir ülke yarattılar.
Tarımı bitirdiler, domatesin, biberin, etin, peynirin ko-
kusunu unutturdular. Dünyanın en verimli toprakları
emperyalist maden şirketlerine verildi, bin yıllık zey-
tinlikler viran edildi. Nehirler, ormanlar talan ediliyor. 

Olağanüstü Hal diyerek işçilerin tüm grevlerini
yasaklıyorlar. Gençlerimize geleceğe dair kurabile-

ÇÖZÜM SANDIKTA DEĞİL, HALK MECLİSLERİ’NDE
Düzen Halkı Ezer; Sorunlarımızı Halk Meclisleri Çözer



cekleri hayal bile bırakmadılar. 

Kendi halk değerlerini bilmeyen,  uyuş-
turulmuş, yozlaşmış bir gençlik yaratıyor-
lar.

Özellikle halkın mücadelesinin yükseldiği
yoksul mahallelerde her köşede, her okul
önünde, uyuşturucu polis korumasında dağıtı-
lıyor. 

ADALET; Sandıkta Değil, 
Mücadeleyle Gerçekleşebilir
Soma’da 301 madenci katledildi. Adalet yok… To-

runlar İnşaat’ta asansörün düşmesi sonucu 11 işçi kat-
ledildi. Adalet yok… Cizre, Nusaybin, Sur ve onlarca
kasaba ve köy… tankla, topla yakıldı yıkıldı. 5 bini
aşkın insanımız katledildi. Katillerden biri bile tutuklanmış
değil. Adalet yok… Berkin Elvan, Dilek Doğan, İnanç
Özkeskin, Sıla Abalay ve daha niceleri… Evlerinde,
mahallelerinde polis kurşunlarıyla katlediliyor… Elleri
tetikte dolaşıyor katil sürüleri… Hiçbirinin hesabı mah-
kemelerde sorulmuyor; adalet yok… Bir yılda 1500 işçi
iş cinayetlerinde katlediliyor. Tek bir patron tutuklu değil.
Adalet yok.    

Soralım bakalım; düzen partileri içinde bize bütün
bunlarda adalet vaat eden var mı?

Yok! Adaleti vaat bile edemiyor hiçbiri. Düzen partileri
bunların sözünü bile etmiyor. 

Hiçbir Düzen Partisi Değiştiremez!
HALKIMIZDAN OY İSTEYENLERE BAKIN!

Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda tüm katliamlardan,
açlıktan-yoksulluktan-yozlaşmadan-halkın tüm acılarından
sorumlu, baş katil, baş hırsız!

Meral Akşener, faşist MHP’nin 80 öncesi tüm katli-
amlarını, Kürt halkına uygulanan tüm vahşeti, şehvetle
savunan, İçişleri Bakanı olduğu dönemde de faşist terörü,
infaz ve katliamları sürdüren eli kanlı bir faşisttir.  AKP’ye
karşı olması, onu demokrat yapmaya yetmez!

Temel Karamollaoğlu’nun 1993’te Sivas Madımak
Oteli’nde 33 insanımızın katledildiği katliamın sorumlu-
larından biri olduğunu hatırlamamız yeter. 

Doğu Perinçek, 1970’lerin ortalarından bu yana, öm-
rünü devrimcilere ve halkın örgütlü güçlerine düşmanlıkla
ve ihbarcılıkla geçirmiştir. 

Muharrem İnce, “sağ sol yoktur” diyerek, bunca sö-
mürünün, zulmün “hesabını sormayacağını” söyleyerek,
burjuvaziye kendini kanıtlayıp seçilmeye çalışan, emper-
yalizme karşı tek laf etmeyen, tıpkı Ecevit gibi, faşizmi
sürdürecek olan bir burjuva politikacısından başka bir

şey değildir. 

Selahattin Demirtaş, AKP faşizmiyle
“barış” yapmak için her türlü aşağılanmaya
katlanan, ABD işbirlikçiliğini meşru gören
düzen içi bir politikacıdır. Halkın faşizmle

barışmak ve ABD’nin askeri olmak için ve-
rilecek oyu yoktur. 

Kürt halkı oluk oluk akıtılan kanının, kaybedilen
evlatlarının, yıkılan kentlerinin, yok edilen kimliğinin,

lal edilen dilinin ve geleceğinin hesabını istiyor. Bu
hesap parlamentoda sorulabilir mi?

Sur’da, Cizre’de, Roboski’de halk katledilirken, işçiler
madenlerde katledilirken, emekçiler Yüksel’de, 1 Mayıs’ta
saldırıya uğrarken, yüz binlerce emekçi işten atılırken,
PARLAMENTODA HANGİSİ NE YAPABİLDİ?

Halkın Sorunlarını Halk Çözebilir 
İşçiler, Kamu Emekçileri, Mühendisler, Avukatlar,

Köylüler, Öğrenciler… 

Her Milliyetten, Her İnançtan, Her Meslekten Hal-
kımız!

Halkın sorunlarının nihai çözümü, DEVRİM ile, dev-
rimle birlikte kurulacak HALKIN İKTİDARI ile müm-
kündür. 

HALKIN İKTİDARI’NDA, halk kendi meclisleri ara-
cılığıyla yönetime katılacaktır. 

Halk Meclisleri’ni bugünden kurarak, ekonomik, de-
mokratik, siyasi, sosyal, kültürel sorun ve taleplerimiz
için mücadele edebiliriz. 

Tüm inançlardan ve tüm milliyetlerden emekçiler
kendi öz örgütlenmeleri olan Halk Meclislerinde örgütle-
nerek bir güç haline gelebiliriz. 

Kendi sorunlarımızı kendimiz tartışarak, kararlar alıp
uygulayarak çözebiliriz. 

Yoksulluğa, uyuşturucuya, açlığa, yozlaşmaya karşı
Halk Meclisleri’nde örgütlenerek çözümler üretebiliriz!

Adalet için, halk meclisleriyle mücadele edebiliriz.

Ekonomik sorunlarımız için halk meclisleri aracılığıyla
paylaşma ve dayanışmayı örgütleyebiliriz. 

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık!

Faşizme karşı Demokrasi!

Kapitalizme Karşı Sosyalizm!

Oligarşinin meclisi, hiçbir sorunu çözemez. 

Düzen partilerinden birini seçmeyelim; 

Sorunlarımız için Halk Meclisleri’nde örgütlenelim! 

Kurtuluşumuz için devrim mücadelesini büyütelim!

HALK CEPHESİHALK CEPHESİ

Seçim
Çare
Değil, 

Devrim!



ABD, Deyrezor’da 3. üssünü açıyor. 
ABD’nin bununla birlikte Suriye’de 23. üssü ola-

cak.
Deyrezor’da kim var? 
ABD desteğindeki PKK-YPG.
ABD’nin Suriye’deki üslerinin büyük bölümü ne-

rede?
Rojava’da!
Rojava neresi?
Rojava, PKK-YPG’nin denetiminde olan, “devrim”

yapıldığı iddia edilen bir bölgedir. Türkiye solunun kendini
sosyalist, komünist, Marksist-Leninist olarak adlandıran
çeşitli kesimleri de bu bölgede bulunmaktadır.

Devrim ve Amerikan üsleri; yan yana gelmesi
mümkün olmayan iki kavramdır.

Amerikan üsleri, HALKLARA KARŞI saldırı mer-
kezleridir.  

Devrim ise, HALKTAN YANA bir eylemdir. Halkın
kendi iktidarını kurduğu bir eylemdir. Nitekim, Rojava’da
devrim olduğunu iddia edenler, Rojava’da halkın iktidarda
olduğunu iddia ediyorlar. 

Bu durumda çelişki daha da büyüyor: 
Halkın iktidarda olduğu bir yerde, nasıl oluyor da,

dünya halklarının baş düşmanı olan bir güce üsler
veriliyor.      

Başından itibaren çok net olduk. Amerika Rojava
bölgesinde peş peşe üsler açarken, çok net söyledik:
Dünyanın lanetli gücü Amerika’yı kendi topraklarına
davet edenler, halklara özgürlük getiremezler! ABD’nin
kara ordusu haline gelenler, ulusallık, yurtseverlik,
sosyalistlik iddiasında bulunamazlar. 

ABD’nin Orada “İŞİ” Ne?

PKK-YPG’nin denetimindeki bölgede, en büyük
Amerikan üssünün kuruluşuyla ilgili olarak, geçen
yıl, Demokratik Suriye Güçleri Dış İlişkiler Sorumlusu
Abdulaziz Yunus, şu açıklamayı yapmıştı: 

“Hepimiz biliyoruz ki ABD askerleri Rojava böl-
gesinin birçok yerinde yerlerini alıyorlar. ABD askerleri
birçok noktada varlar… ve işlerini yapıyorlar.” (Bir-
gün, 25.01.2017)

“İşlerini yapıyorlar”! diyor bölgenin yöneticisi. 
İşleri ne?
Okyanus ötesindeki bir devlet olan Amerikan emper-

yalizminin, Suriye’de ne işi var?
Amerikan emperyalizmi, Ortadoğu’da ve Afrika’da

21 ülkenin “yönetimlerinin ve rejimlerinin değiştiril-
mesi” için plan yaptı. Adına kısaca BOP (Büyük Ortadoğu
Projesi) denilen bu planın hedefindeki ülkelerin ortak
özelliği, emperyalizmin yağma ve talanının önünde şu
veya bu biçimde engel çıkaran, pürüz yaratan ülkeler ol-
masıydı. 

Örneğin biri -Irak gibi- ülkesini emperyalist petrol
tekellerinin yağmasına açmamıştı. 

Birinde -Suriye gibi- tek bir ABD üssü yoktu. 
Bir diğeri -Libya gibi- sırtlanların IMF’sini ülkesine

sokmamıştı ve yeryüzünde IMF’ye, Dünya Bankası’na
borcu olmayan ender ülkelerden biriydi. 

Bir diğeri -İran gibi- emperyalizmin Ortadoğu’yu
“babasının çiftliği” gibi kullanmasının önünde engeldi.

Yani, mesele, emperyalist propaganda makinasının
iddia ettiği gibi, “Saddam diktatörlüğünün, Kaddafi dik-
tatörlüğünün yıkılıp, yerine demokrasinin getirilmesi”
değildi.  

Bütün mesele, emperyalizmin egemenliği ve çıkarla-
rıydı. Mesele, Ortadoğu ve Afrika’da sırtlanların ve ça-
kalların önündeki tüm engellerin kaldırılmasıydı.

ABD’nin bölgedeki “işleri” bunlardır. 
Bunun için milyonlarca halkı katlettiler. Ambargolar

uygulayıp, yüz binlerce çocuğun açlıktan, ilaçsızlıktan
ölmesine neden oldular. Bunun için halkları birbirine
düşürdüler. Bunun için Irak’ı işgal ettiler. Bunun için
Libya’yı NATO bombardımanlarıyla yerle bir ettiler.
IŞİD gibi, El Nusra gibi dinci katliam örgütleri aracılığıyla
halklarımızı kana boğdular. 

ABD’nin “işleri” bunlardır. 
Ve “yurtsever” olduğu iddiasındaki bir örgüt bu

“işleri” doğal, meşru görüyor. 
DOĞAL OLMAYAN İŞTE BUDUR! 

ABD’NİN MEŞRU GÖRÜLMESİNİN BAŞLA-
DIĞI YERDE

YURTSEVERLİK, DEVRİMCİLİK BİTER!

“Rojava Devrimi”, ABD Emperyalizmine Üs Vermek İçin Mi Yapıldı?
Üzerinde Mantar Gibi ABD Üslerinin Çoğaldığı Bir Bölge Kurtulmuş Mudur?

Siz Hiç Amerikan Silahlarıyla Savunulan Bir Devrim Gördünüz Mü?

Kim “Kürdistan Kürt Halkınındır” Diyor,
Kim Kürdistan’ı ABD Üsleriyle Dolduruyor?

ROJAVA DEVRİMDİR DİYENLER, 
ŞİMDİ NE DİYOR?

Yürüyüş
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Amerikan emperyalizmine Suriye’ye müdahale hakkını
kim verdi?

Amerika, hangi hakla, Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin
üzerine bombalar yağdırıyor?

ABD’ye şu veya bu yönetimi dize getirmek için
halkları katletme hakkını kim veriyor?

Anti-emperyalistlik, ilericilik, yurtseverlik, vatanseverlik
BU SORULARI SORARAK BAŞLAR.

Bu soruların sorulmadığı, tersine, emperyalizmin iş-
galinin, saldırılarının, ambargolarının, katliamlarının
“normal” görülmeye başladığı yerde, Anti-emperyalistlik,
ilericilik, yurtseverlik, vatanseverlik BİTER!

Emperyalizm, sömürgeciliktir.  
Tekrar edersek; 
Emperyalizmin varlığının meşru görüldüğü, emper-

yalizmle işbirliğinin başladığı yer, “yurtseverliğin”,
devrimciliğin, ilericiliğin bittiği yerdir.

Bugün PKK’nin ABD işbirlikçiliği, ABD’nin kara
ordusu haline gelme noktasına ulaşmıştır. Bu noktada
artık ilericilik, devrimcilik,  sosyalistlik tartışması yoktur. 

İşbirliğini bu noktaya ulaştıran bir gücün, kendisinin
de böyle bir iddiasının olmaması gerekir. Ama PKK yö-
neticileri, sanki ABD adına işgaller yapan, ABD adına
Kürt ve Arap gençlerinin kanını döken kendileri değilmiş
gibi, sosyalistlikten, sosyalizmden söz ediyorlar. Fakat
bunun tarih karşısında bir hükmü yoktur. İşbirlikçilik
derinleştikçe, daha fazla yalana ve aldatmaya ihtiyaç
duyuyorlar. 

Emperyalizmin meşru görülmeye başladığı yer, dev-
rimciliğin bittiği yerdir, tespiti, PKK’yle ittifak halindeki
TÜM SOL GÜÇLER için de geçerlidir,  ABD işbirlik-
çiliğini hangi gerekçeyle olursa olsun, meşru gören bir
sol, sol olma niteliğini kaybeder.

İlericiliğin 20. ve 21. yüzyıldaki en temel kıstası
anti-emperyalist, anti-faşist olmaktır. Anti-emperyalist
değilseniz, ilerici değilsinizdir. İlerici bile olamayanlar,
zaten sosyalist, Marksist-Leninist, devrimci olamazlar. 

“VAY, SİZ NASIL ROJAVA’YA DEVRİM DE-
MEZSİNİZ!”

SALDIRILARINI HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Tarih 7 Mart 2015’ti. Tekirdağ’da yapılan bir söyleşide,
Grup Yorum’a provakasyon amaçlı bir soru soruldu:

“Grup Yorum olarak Kobanê Devrimi’ne ya da
Rojava Devrimi’ne bir desteğinizi görmedik. Bir desteğiniz
oldu mu, olduysa neden görmedik?”

Soru sorulduğu andan başlayarak telefona da kaydet-
meye başlamışlardı. 

Grup Yorum üyelerinin cevabı çok netti: Suriye
halkının direnişini, Rojava’daki halkın mücadelesinin
tartışmasız olarak yanındaydılar. Rojava Kürt halkıyla
ve gerekse diğer Ortadoğu halklarıyla dayanışma içinde
olduklarını belirttiler. Bununla birlikte “Marksist-Leninist
bakış açısına sahip bir devrimci olarak… Rojava’da ya-

şananın bir devrim olarak nitelenemeyeceğini” söylediler. 
Bu söz, Kürt milliyetçiliği tarafından Grup Yorum’a

karşı özel bir kampanyanın gerekçesine dönüştürüldü.
Bunu fiziki saldırılar izledi. 

Kürt milliyetçi hareketi 15 Mart 2015 tarihinde Grup
Yorum’un Van’da yapacağı konseri, salon sahibini tehdit
ederek, gelecek kitleyi tehdit ederek engellemeye çalıştı.

Rojava konusunda söylenenler, bir bahaneydi, Grup
Yorum’a saldırılar daha önce başlamıştı:  

Ege Üniversitesi’nde 13 Mayıs 2011’de yapılan 7.
Canan Kulaksız Şenliği’nde Grup Yorum konseri sıra-
sında BDP’nin gençlik örgütünden bir grup sahneye sal-
dırdı. Sahnedeki her şeyi dağıtan, enstrümanları kıran,
ses düzenini tahrip eden güruh, dakikalarca tam bir
hezeyan halinde terör estirdi.

Saldırılar devam etti. İzmir Ege Üniversitesi’nde
2015’te yapılan Grup Yorum 30. yıl söyleşisini, fiili
olarak engellemeye çalıştılar. Yorum söyleşisine gelen
kitleyi kışkırttılar, söyleşinin yapılacağı bahçeye gelerek,
Yorum ve dinleyicilerinin etrafında dolaştılar, sloganlarla,
ıslıklarla bazen de fiziki olarak iterek, tahrik ederek Yo-
rum’u engellemeye çalıştılar.

YDG-H’lılar Bağımsız Türkiye konserini de sabote
etmeye çalıştılar, kitleye taşlarla saldırdılar ve Halk
Cepheliler insan zinciri oluşturarak bu saldırgan grubu
alandan uzaklaştırdı.

Kürt milliyetçiliği her yerde kışkırtıcı, provoke edici
saldırılarında şu soruları kullanıyordu:

Grup Yorum neden Kobane’ye gitmedi?
Neden Suriye’de konser yaptınız?
Kobane için neden şarkı yapmadınız?
HDP’ye oy verecek misiniz?
Rojava’ya neden beste yapmadınız?
Grup Yorum neden Beşar Esad posteri arkasında

konser verdi?

Bizim her soruya verilecek cevabımız var. Dün verdik,
bugün de verebiliriz. 

Fakat siz başlıktan başlayarak buraya kadar sorduğumuz
sorulara cevap verebilir misiniz?

BİZ “KÜRDİSTAN KÜRT HALKININDIR” Dİ-
YORUZ

SİZ KÜRDİSTAN’DA ABD ÜSLERİ AÇIYOR-
SUNUZ!

FARK BU KADAR NET VE BÜYÜKTÜR
ABD ile işbirliğine dair, başından beri neredeyse her

hafta sorduğumuz soruların bir tekine cevap vermemiştir
PKK. Yaptığımız eleştirilerin bir tekine cevap yazmamışlardır. 

Bunun nedeni, Cephe’yi “kaale almamaları”değil,
ideolojik mücadele yapacak güçleri ve cesaretleri ol-
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madığı içindir. Bizim eleştirilerimizin Kürt milliyetçi
hareketi, “bam teli”nden vurduğu, solun hemen her
kesiminin görmezden geldiği yanlışları, tasfiyeciliği,
bizim en açık haliyle dile getirmemizin onları fazlasıyla
rahatsız ettiği, bize yönelik saldırılarından da bellidir.   

Her şey Kürt milliyetçilerinin kendi kameralarında
kayıtlıdır: Grup Yorum, 3 yıl önce Tekirdağ’da Rojava
konusundaki soruyu cevaplarken şöyle demişti: KÜR-
DİSTAN KÜRT HALKININDIR!

Siz ne diyorsunuz?
O günden bu yana siz ne yaptınız?
Rojava’ya baktığımızda ne görüyoruz: 
KÜRDİSTAN ABD ÜSLERİNİNDİR. 

Bizim yazdığımız tarihle, Kürt milliyetçi hareketinin
yazdığı tarih arasındaki fark işte bu kadar açık ve
büyüktür.  

ROJAVA’DAKİ “DEVRİM” DE, 
PKK’NİN “DEVRİMCİLİĞİ” DE, TESLİMİYET

VE TASFİYENİN ÖRTÜSÜDÜR 

Rojava’ya nasıl devrim demezsiniz diye saldıranlar,
bugün Rojava’daki ABD üslerini nasıl açıklayacaklar?

Devrim nedir? Bu tanımları daha önce de çok dile
getirdik. 

Ama madem ki ortada bir iddia var; o zaman bilimsel
tanımlar ışığında bakılmalıdır.

Devrim, mevcut rejimin aşağıdan yukarıya zor
yoluyla yıkılması ve yukarıdan aşağıya daha ileri bir
toplumsal sistemin inşa edilmesidir. 

Rojava’daki kapitalizmi yıkıp, sosyalizmi inşa yo-
luna mı girdi Kürt milliyetçi hareket?

Çağımızda devrim; bağımsızlık, demokrasi, sos-
yalizmdir. 

Çağımızda devrim; anti-emperyalist, anti-oligar-
şiktir.

Amerikan şemsiyesi altında bir devrim tanımıyoruz
biz. 

Amerika’ya üs vermek için, ABD adına savaşmak
için yapılan bir devrim, tüm bilimsel, sosyolojik,
tarihsel gerçeğin inkarıdır.    

Biz diyoruz ki, bağımsızlık demokrasi sosyalizm!

Halkların kurtuluşu hedefinden vazgeçenler, devrim
sosyalizm iddiasını terk edenler ne diyor?

Bağımsızlığın modası geçti,
demokrasinin iyisi burjuva demokrasisi,
sosyalizm iflas etti!
Kürt milliyetçi hareketin tezleri bunlardır.
Bu tezler, zaten ideolojik anlamda burjuva ideolojisine

katılmak, politik anlamda düzen içi, emperyalist sistem
içi bir güç olmak demektir. 

O zaman gelsin ABD üsleri. Gelsin Amerikan si-
lahları. Gelsin Amerikan dolarları...

Rojava devriminin geldiği nokta budur. 

ROJAVA DEVRİMDİR DİYENLER
ÜSLERE, DOLARLARA BAKIP BİR KEZ DAHA

DÜŞÜNSÜNLER!

Burjuva ideolojisiyle konuşuyorsanız ve sistem içi
bir konumda iseniz; kelimelerin, kavramların anlamı da
değişir. Burjuva ideolojisinde kavramların bilimsel bir
karşılığı yoktur. Çünkü burjuvazi bilimsel değildir. 

Burjuva politikacılar, emperyalizmin has adamı Turgut
Özal gibi, “en devrimci benim” diye ortada dolaşır.
“Devrim yapıyoruz” diye ortaya çıkarlar. 

Neden?

Gerçek anlamda devrimin ne olup olmadığını,
muğlaklaştırmak, sulandırmak için. 

Kürt milliyetçiliğinin Kobane’yi, Rojava’yı devrim
diye adlandırması da esasında budur. 

Kobane ve Rojava’nın devrim diye adlandırılması, Kürt
milliyetçiliğinin devrimden ve devrimcilikten tamamen
kopmuş olduğu gerçeğini örtbas eden bir adlandırmadır.

PKK ile ittifaklarını “Rojava devrimini desteklemek”
olarak gerekçelendirmeye çalışan sol hareketler de,
hem kendilerini, hem halkı aldatıyorlar.

Türkiye’de savaşmayanlar, başka yerde savaşa-
mazlar. 

Anadolu topraklarında savaşı tatil edenler, bilinmez
geleceklere erteleyenler, PKK’ye yedeklenmelerini,
“Rojava devrimi”ni desteklemek, IŞİD’e karşı sa-
vaşmak adına açıklamaya çalıştılar. Türkiye’de oli-
garşiye karşı bırakın kurşun atmayı, taş bile atamaz
durumdayken, Rojava’da şehitler verdiler.

Devrimci değil, en fazla dayanışmacıdırlar artık.
Devrimciliğin temel ölçüsü, kendi ülkesinde devrim
yapmayı hedeflemektir. Uluslararası özel durumlarda
devrimciler, komünistler, başka ülkelere gidip oralarda
da savaşabilirler; ama bunu da yine, kendi devrimlerini
tali duruma düşürmeden yaparlar.

Ama “dayanışmacılıkları” da yanlış zemindedir.

Çünkü ittifak yaptıkları güç, bugün ABD’nin kara
ordusu haline gelmiştir. Amerika’dan silah ve dolar
almaktadır.  

Rojava devrimi adına bizimle tartışmaya girenler, bir
kez daha düşünsünler.

Rojava’nın her yanını kaplayan ABD ÜSLERİNE
BAKSINLAR… PKK-YPG militanlarının omuzla-
rındaki AMERİKAN SİLAHLARINA, ceplerindeki
AMERİKAN DOLARLARINA baksınlar… Rakka’da
AMERİKAN ÇIKARLARI ADINA ÖLÜME SÜRÜ-
LEN KÜRT VE ARAP GENÇLERİNE baksınlar. 

Bakın… “Rojava’da devrim” safsatasının gerçeği
işte bunlardadır. 

Yürüyüş
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Basında peşpeşe haberler çıkıyor ;
ABD, PKK’ye şu kadar silah verdi.
Suudi Arabistan PKK’lilere aylık 200 dolar maaş

ödeyecek... 
PKK denetimindeki bölgede yeni bir ABD üssü daha

açıldı. Bir tarafta ulusal bir kurtuluş hareketi olduğunda,
bu haberleri normal koşullarda ihtiyatla karşılamak
gerekir. 

Bunların karalama, iftira amaçlı kontrgerilla haberleri
olduğunu düşünmek gerekir. 

Ancak PKK söz konusu olduğunda, artık biliyoruz
ki, tüm dünya halkları biliyor ki, BUNLAR DOĞRUDUR. 

PKK, boğazına kadar bu işbirlikçilik ilişkilerinin,
bu kullanma-kullanılma ilişkilerinin içine batmıştır:  

PKK’nin artık bir ideolojisi yok. Bir hedefi yok. 
Elinde sadece şunlar var:
Amerikan Doları 
Amerikan Silahları 
ve Kürt Halkının Kanı...
Herkes tarafından her zaman kullanılmaya açık... 

***

HABER 1: 
ABD’DEN PKK-YPG’YE 4200 TIR SİLAH
ABD, şimdiye kadar DSG’ye 4200 tırla DSG’ye

ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.
Sputnik’e konuşan DSG’ye bağlı Deyr ez Zor Askeri

Meclisi Genel Komutanı Ahmed Ebu Hewla da ABD’nin
IŞİD ile mücadele kapsamında kendilerine her türlü
destekte bulunduğunu belirterek, ABD’nin silah ve
zırhlı araçlar gönderdiğini söyledi.

***

HABER 2: 
ABD, Deyr ez Zor operasyonu için DSG’ye 200

tırla silah ve zırhlı araç gönderdi
ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında YPG’nin

de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’ne
(DSG) ağır silahlar ile zırhlı Hummer araçları gönderdi.
Sputnik’e konuşan DSG yetkilisi, ABD’nin kendilerine
ağır silahlar ve zırhlı araçlar gönderdiğini belirtti.

Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden
(Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısından
sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bıra-
kıldı.

***

HABER 3:
ABD’den Deyrezor’a yeni üs!
ABD’nin Deyrezor’da yeni bir askeri üs daha kurmaya

başladığı iddia edildi. 
Sputnik’e konuşan DSG elemanı şunları şöyledi:
“ABD daha önce birlikte IŞİD’den aldığımız Hekul

Omer bölgesinde bir askeri üs kurmuştu. Şimdi ise
Behra bölgesinde bir askeri üs kuruyor.”

***

HABER 4: 
DSG: Fransız askerleri Deyr ez Zor’daki güçle-

rimize topçu ateşiyle destek veriyor
Suriye’nin Deyr ez Zor kırsalında DSG kontrolündeki

bölgeye topçu bataryaları kuran Fransız özel kuvvetleri,
DSG’ye yardım amaçlı olarak IŞİD mevzilerini top
atışlarıyla vuruyor.

Fransız askerleri, Deyr ez Zor ilinin Irak sınırındaki
Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak
IŞİD’e yönelik atışlar yapıyor.

***

HABER 5: 
Suudi Arabistan’dan PKK-YPG’ye Maaş!
Suriyeli “muhalif gruplar”a yakın haber sitesi Baladi

News,  PYD/YFG’nin Suriye-Irak sınırında bir “muhafız
gücü” oluşturmaya hazırlandığını yazdı. Bu grubun ma-
liyetinin ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı
belirtildi.

PKK’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI: 
Amerikan Doları ve Kürt Halkının Kanıyla İşbirlikçilik

AŞAĞIDAKİLER
BİR “ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİ” İLE YAN YANA GELEBİLİR Mİ?
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HALKIN SORUNLARINI HDP DEĞİL
DEVRİMCİ HALK İKTİDARI ÇÖZER!

24 Haziran seçimleri öncesi HDP de seçim bildirgesini
hazırladı. Demirtaş ve HDP’nin bol vaatli bildirgesi de
diğer düzen partilerinin halkı aldatmak için bulunduğu
vaatlerden pek farkı yoktur. Hemen her soruna dair va-
atlerde bulunuyorlar. Ancak bu vaatlerini nasıl hayata
geçireceklerine dair ortada ne bir plan ne de bir programa
sahipler. Diğer partiler gibi iktidara bir gelelim de sonra
bakarız diyorlar. 

1920’den bugüne kadar toplam 27 genel seçim yapıldı.
Onlarca iktidar geldi geçti. Ancak gelen her iktidar bir
öncekinden enkaz devraldığını söyleyerek halka verdiği
vaatlerin hemen hiçbirini yerine getirmedi. Aksine, halkı
daha fazla açlığa, yoksulluğa mahkum etti. Emperyalistlerle
olan ilişkiler her yeni gelen iktidarla birlikte daha üst se-
viyeye çıktı.

Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Milletvekilleri değişti.
Değişmeyen tek şey emperyalizme bağımlılık ve bunun
sonucunda ülkenin sahip olduğu zenginliklerin talanı,
halka daha fazla işsizlik, sürekli artan enflasyon ve buna
bağlı olarak sayısı artık 50 milyonu bulan yoksulluk
oldu. Bugün gelinen noktada 36 milyon insanımız devlet
yardımı almadan yaşayamıyor. Resmi rakamlara göre 6
milyon işsiz var. 16 milyon insanımız her gece yatağa aç
giriyor.

Peki, tüm bu sorunlar nasıl çözülecek? HDP kendisini
sol gibi göstererek, sola ait değerleri öne sürerek seçimlere
hazırlanıyor.

HDP HALKIMIZIN DÜZENE OLAN
TEPKİSİNİ DÜZEN İÇERİSİNDE ERİT-
MEYE ÇALIŞIYOR

Halkımızın AKP özelinde görünse de asıl olarak bu
düzene karşı büyük bir tepkisi var. HDP ise halkımızın
faşizme karşı olan bu tepkisini Erdoğan’a indirgiyor. O
gidince tüm dertler bitecek, ülkemize demokrasi halkımıza
refah gelecek! Öyle mi?  Elbette gerçek bu değil. Gerçek
olan sistemdir. Bu sistem 1946’dan bugüne emperya-
lizmle olan ilişkilerdir. Ülkemizin ekonomik, askeri
ve siyasi olarak emperyalizme göbekten bağımlı hale
gelmiş olduğu gerçeğidir. 

Elbette Tayyip Erdoğan ve AKP, işbirlikçilikte ken-

disinden önceki tüm iktidarlara rahmet okutmuş ve 16
yıllık iktidarında işbirlikçilikte tam ustalaşmış bir partidir.
Halkımıza karşı işlediği her suçun temelinde, emperyalizm
işbirlikçiliği vardır.

HDP ve Demirtaş halkımızın sorunlarını nasıl çö-
zecek?

Sorunları çözmek için öncelikle sorunun kaynağına
inilmelidir. O sorun emperyalizmdir. Anti-emperyalist
olmayan hiçbir iktidar, halkın hiçbir sorununa çözüm
üretemez. Kürt milliyetçi hareket tarihi boyunca
anti-emperyalist olmamış, tam tersine emperyalizme
karşı tek bir kurşun sıkmamış olmayı kendisine övünç
kaynağı olarak görmüştür. Kendi halkına, öz gücüne
güvenmeyip çareyi emperyalizmde aramıştır. Öyle
ki Kürt sorununa çözüm için NATO’yu göreve çağı-
racak kadar ABD ve AB’den Kürt sorununa çözüm
bekleyecek kadar gerilemiştir. Bugün bu gerilemenin
sonucu olarak Suriye’de ABD’nin kara gücü olmuş,
eğitimlerini, donanımlarını, maaşlarını ABD’den al-
maya başlamışlardır.

Umudunu Emperyalizme Bağlayanlar Haklar ve
Özgürlükler Sorununu Dahi Çözemezler

Seçim bildirgesinde şunlar sıralanıyor:
- OHAL’i derhal kaldıracağız
- YÖK’ü kaldıracağız
-  Milli Güvenlik Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu

gibi vesayetçi, darbe ürünü yapı ve düzenlemelerin kal-
dırılması için çalışacağız.

- Demokrasiye acil geçiş programını hayata geçire-
ceğiz

- Yargı sistemi talimatla değil adaletle karar alacak.

TESLİMİYETÇİ VE TASFİYECİ,
ABD İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ MEŞRULAŞTIRAN

KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ADAYI:
SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Yürüyüş
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- Kürt sorununu
BİZ çözeceğiz

- Hakça Dağı-
tım Programımızla
(HDP) Refahı ar-
tıracağız

- Ekonomik kri-
zin yükünün halkın
üzerine yıkılmasını

engelleyeceğiz.
- Eğitim Sistemini Siyasal İktidarın Tahakküm Alanı

Olmaktan Çıkaracağız

HDP; kadın, çocuk, engelli, emekli kim varsa her
soruna dair bir “çözüm” sunuyor. Ancak tüm bunları
nasıl yapacağına dair en ufak bir açıklama yok. İşçileri
nasıl ezdirmeyeceksiniz? Halkın yoksulluğunu asgari
ücrete yapacağınız üç kuruşluk zamla mı bitireceksiniz? 

Demokrasiye nasıl geçeceksiniz?
Terörle Mücadele yasasını nasıl kaldıracaksınız?
İşçiyi sömüren patronlar varken işçiyi nasıl özgür-

leştireceksiniz?
Halka hakça bir dağıtımı nasıl yapacaksınız?
Elbette Demirtaş ve HDP, bu vaatlerin hiçbirini yerine

getiremez. Onların yaptığı halkımızın faşizme karşı her
geçen gün büyüyen öfkesini, kinini kullanmak, bu kin
üzerinden düzene rüştünü ispatlamaktan ibaret olacak-
tır.

HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEYE
ADAY OLANLAR, BU ADALET YOKSUNU
DÜZENE KİN DUYMALIDIR

HDP ve Demirtaş’ın tüm çözüm önerileri düzenin
makbul sayabileceği düzeydedir. Halkımızı dağ gibi so-
runlara boğan emperyalizme ve faşizme karşı tek bir
sözleri bile yoktur. Sorunun kaynağına parmak basmaktan,
emperyalizmi ve faşizmi sözcük olarak bile söylemekten
kaçınmışlardır.

Emperyalim çağında, bir hareketin ilerici veya geri-
ciliğini belirleyen tek kıstas, emperyalizme karşı tavrıdır.
Kürt milliyetçi hareket, hiçbir zaman anti-emperyalist
bir mücadele hattını savunmadı. Aksine Kürt sorununun
çözümünü on yıllardır ABD ve AB emperyalizminden
bekledi, bekliyor. Hiç unutmamacasına aklımıza kazımamız
gereken bir gerçek vardır ki: Emperyalizmin varlığının
meşru görüldüğü, emperyalizmle işbirliğinin başladığı
yer, “yurtseverliğin”,  devrimciliğin, ilericiliğin bittiği
yerdir.

Başta Kürtler olmak üzere, Türkiye halklarına kendi-
lerini “AKP’nin alternatifi” gibi göstermeye çalışan HDP
ve Demirtaş, “barışı savunuyoruz, silahlar sussun barış
olsun” dedikleri dönemde katledilen Kürt halkının
hesabını vermelidir. Demokratik özerklik diyerek, Rojava
Devrimi diyerek halkı kandıran, Sur’da, Cizre’de, Nu-
saybin’de, Roboski’de... katledilen insanlarımızın hesabını

sormadan faşizme alternatif olduğunu iddia edemez.
Öncelikle, Kürt gençlerini ABD’nin 23 centlik askeri
yapmasının hesabını vermelidir.

Ama Demirtaş ve HDP, hesap vermek bir yana, Ame-
rikan işbirlikçiliğinin adayı olarak, halklarımızdan oy
istiyor. Halklarımızın bütün umutlarını ve acılarını,
ceylan derisi koltuklara gömmeye çalışıyorlar. Kürt
halkının direnme dinamiklerini seçim sandıklarında tör-
püleyip, düzene yedeklemeye çalışıyor.

İşte bu nedenle HDP ve Demirtaş’ın yukarıda saydığı
vaadlerinin hiçbir anlamı yoktur. Sorunları çözmeye
aday olan HDP daha kendisine karşı yapılan zulme karşı
gelemiyor. Demirtaş kendisini hapse atan faşizme karşı
kin duymak bir yana elinde çayıyla bir tweet atıp “tam
adaylar gelip hapishanede yatsın, eşit şartlarda olalım.
Ben burada otururken siz çalışıp ter döküyorsunuz” gibi
gayri ciddi bir tavır içerisine girerek düzene kendisini
kabul ettirme gayretiyle hareket ediyor. 

Yaşanan onca katliama, binlerce insanımızın hapis-
hanelere atılmasına, işkencelere rağmen hala bu düzene
karşı bir öfkesi yok! Hala düzenle uzlaşma diyor. Faşizme
karşı savaşalım diyemiyor. Esprili, saz çalıp türkü
söyleyen birisi olarak kendisinin bu düzene ayak uydur-
maya aday olduğu mesajını veriyor.

Düzenle Uzlaşanlar Halkı Aldatırlar
HDP ve Demirtaş’ın bugün yaptığı da tam olarak

budur. 
Ne Kürt sorunu, ne işsizlik, ne yoksulluk, ne açlık,

ne demokrasi, ne özgürlükleri bu düzen sağlayamaz. 
Kürt sorunu da, haklar ve özgürlükler sorunu da ve

diğer tüm sorunlar da bağımsızlık sorunudur. 
Tam bağımsızlık elde edilmeden düzen içerisinde re-

formlar yaparak ancak yine faşizmi güçlendirirsiniz. 

İşte bu nedenle seçim çare değil çözüm devrimde
diyoruz.

HDP gerici Hüda-Par ile işbirliği yapmak isteyen,
emperyalizme karşı olmayan bir parti olarak ne Kürt
halkının ne de Türkiye halklarının umudu olamaz. Em-
peryalizme ve karşı olan hemen hiç kimse HDP ve De-
mirtaş’ı umut olarak görmemelidir. 

Faşizmin meclisi hiçbir sorunu çözemez. Tam tersine
sorunları meşrulaştırır. Daha büyük sorunların önünü
açar. Bugüne kadar yapılan tüm seçimler bu gerçeği
ortaya koymuştur. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde
AKP’nin iktidarı kaybetmesi dahil hiçbir yaraya merhem
olmayacaktır. Halk olarak sorunlarımızı ancak kendimiz
çözebiliriz. Düzenin meclisi burjuvazinin ahırıdır. O
ahırdan halka ekmek ve adalet çıkmaz. 

Ekmek ve adalet istiyoruz! Bunun için düzenin
meclisini değil Halk Meclislerimizi büyütelim. Hak-
larımızı almak için örgütlenelim, emperyalizme ve
faşizme karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinin ateşini harlayalım.

3 Haziran
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Mahallelerde
Devrimi Büyüteceğiz 

Halk aç işsiz bırakılırken sesini
çıkarmayanlar şimdi halkımızdan oy
istiyorlar. 

Karşımıza çıkıp bizden oy iste-
yenlere soracağımız bir soru var:
halkın en yiğit evlatları katledilirken,
işkencelerden geçirilirken, tutukla-
nırken, hapishanelerde zulüm altında
tutulurken siz neredeydiniz, ne yap-
tınız?

Biz açlığımızla, yoksulluğumuzla,
uyuşturucuyla, kumarla başbaşayken
siz ne yaptınız? Sizin bunlara bir çö-
zümünüz var mı?  

Hiçbir soruna çözümleri yoktur.
Vardır diyenin sözü yalandır. Bakın
geçen haftaki bazı haberlere: 

Ankara’da sel. Bala’da 1 kadın
hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde
köylü İsmail Çelik sel sularında bo-
ğularak yaşamını yitirdi.

Artvin’de sel ve heyelan… zarar
büyük. 

Düzenin hali budur. Bu kadar
teknoloji içinde yağmura karşı bile
önlem alamıyorlar. Çünkü onların
halkın ihtiyaçları diye bir sorunu
yok. 

Devrim yapmak zorundayız, çün-
kü;

Açlığımıza, yoksulluğumuza son

vermek için devrimden başka ça-
remiz yoktur.

Vatanımızın yeraltı, yerüstü kay-
nakları bu kadar zenginken, sadece
bir avuç hain ve işbirlikçi bu zen-
ginliğe sahip çıkarken, bu adaletsiz-
liğe son vermek için devrimden başka
çaremiz yoktur. 

Bu topraklarda her yıl 1500’e ya-
kın insanımızın iş cinayetlerinde kat-
ledilmesine karşı, her yıl 7 bin insa-
nımızın trafik kazalarında katledil-
mesine karşı, her yıl tıbbi yetersiz-
liklerden 35 bin insanımızın öldü-
rülmesine karşı, madde bağımlılığı
ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle
tedavi görenlerin oranının on yılda
25 kat artmasına karşı, halkın uyuş-
turucu kumar ve fuhuşla çürütülme-
sine karşı… DEVRİMDEN BAŞKA
ÇARE yoktur. 

Biz işte bu nedenle mahalleleri-
mizde devrimi büyütüyoruz. 

Zulüm ne kadar önümüzü kes-
meye çalışırsa çalışsın, halkımızı
devrim için örgütlemeye devam ede-
ceğiz. 

Mahalle örgütlenmesi kitle ça-
lışmasıdır. Bizi mahallelerde yenil-
mez kılan, düşmanın tüm saldırılarını
göğüslememizi mümkün kılan, hal-
kımızla on yıllara uzanan bağları-
mızdır. Yoksul gecekondu mahalle-
lerinin her sokağına uzanan kökleri-

mizdir.

Bu nedenledir ki, mahallelerde
var olmak demek, kitle çalışması
yapmak demektir. Mahalledeki Cep-
heli, zaten mahallelidir. Halktan bi-
ridir.    

Bizi seçimlere katılmaya, “eh-
ven-i şer”e, kötünün iyisine ikna et-
meye çalışıyorlar. 

Biz iyinin en iyisini istiyoruz.
İyinin iyisi, devrimdir. 

Mahallelerdeki her Cepheli, Cep-
he’nin her taraftarı, sempatizanı, iliş-
kisi, hep birlikte devrimi büyütme-
liyiz. Devrimi örgütlemeliyiz. 

Örgütlemek, bütün evlere girmek-
tir. 

Örgütlemek,  halkın sorunlarının
çözümü doğrultusunda mücadele et-
mektir. 

Gençlerimizin uyuşturulmasının
karşısına Cephe’nin, Meclislerin ba-
rikatını örmektir. 

Uyuşturucu kullanan, kumar oy-
nayan, ailevi geçimsizliği olan, tacize
tecavüze uğrayan, kendini yalnız,
çaresiz hisseden, zulme uğrayan,
hapishanelerde yakını olan, aman-
sız hastalıklara yakalanan... kısa-
cası derdi olan herkes, Halk Cep-
hesi’ne geldiğinde, sorunlarına çö-
züm üretileceğini bilmeli. Bunu
tüm halka göstermeliyiz.  

Kitle Çalışması Tek Yol... 
- Devrimci mücadelede gerekli olan her şeyin

kaynağı kitlelerdir. Güç olmak istiyorsan, olanak
yaratmak isityorsan, siyasal gelişmeleri etkilemek
istiyorsan kitleleri örgütlemek zorundasın.

- Devrimin ayakta kalmasını istiyorsan kitleleri

örgütleme çabasını sürdürmek zorundasın. Yoksa
devrim yıkılır gider. Sosyalist ülkelerin yıkılmasının
temel nedenlerinden biri budur. 

- Devrimci hareketin tek güç kaynağı kitlelerdir.
Devrimciler kitlelerden koptuklarında güçlerini
yitirirler... Kitle çalışması, kulaktan kulağa, kişiden
kişiye, evden evedir.

Yürüyüş

3 Haziran
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Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?

Cahit Zorel: Ben Cahit Zorel. 46 yaşındayım. Ela-
zığlıyım. 17 yıldır Belçika'da  yaşıyorum. -Röportajınıza
konuk olmamın sebebidir- 17 yıldır kağıtsızım. Yani
oturum hakkım olmaksızın yaşamak zorunda bırakıldım.
17 yıldır farklı gerekçeler öne sürülerek oturum hakkım
verilmedi.

Her başvurum ya reddedildi ya da cevap verilmeyerek
beklemede bırakıldı. 4 yıldır evliyim. Eşim Belçika va-
tandaşı. Tüm Avrupa'da olduğu gibi Belçika'da da Avrupa
vatandaşı biri ile evlenmeniz otomatikman oturum hak-
kınızın verilmesini gerektiriyor.

Gerçi bu hakkın kullanımı da son zamanlarda oldukça
zorlaştırıldı; ama evliliğimden sonra gerekli prosedürleri
de yerine getirdim. Sonra, oturum vermemeleri için
hiçbir sebep bulamadıklarında bir rapor ile "Sana oturum
vermeyeceğiz" dediler. 

Kararlarına gerekçe olarak sundukları raporu ise
kabul etmem mümkün değildi. Kısaca "Senin devrimci
düşüncelerin yüzünden sana oturum veremeyiz." de-
niyordu. "Bu adama oturum verilmesi ulusal ve
asayiş tehlikesi yaratır" dedikleri bir rapordu bu.
Tabi ki bunu kabul etmem imkansızdı. Ve direnme
kararı aldım.

Yürüyüş: Sizin durumunuzda olan başka insanlar
da var mı? 

C. Zorel: Henüz benim durumumda olan birine
rastlamadım. Ancak direnişe başladıktan sonra aynı du-
rumda olan insanların olduğunu duydum. Yakın çev-
remdeki dostlarımın söylediklerine göre özellikle Kürt
milliyetçi hareketinden insanlar hakkında benzer raporlar
hazırlanmış.

Ancak buna karşı sadece hukuki yollardan itirazlar
edilmiş ve cevap beklemenin ötesinde bir şey yapılmamış.
Hatta avukatım benzer dosyalar ile yakın geçmişte kar-
şılaştığını söyledi. Bu bize iki şeyi anlatıyor:

Bir; Belçika devleti düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğünü kısıtlamak, devrimcilik yapılmasını engellemek
için oturum hakkını, vatandaşlık hakkını tehdit olarak
kullanmış ve hala kullanıyor.

İkincisi; bu uygulama hiçbir zaman bir direniş ile
karşılaşmamış. Oturum hakkı için örgütlü örgütsüz dire-
nişler oluyor elbette.

Oturum hakkının
politik insanlara teh-
dit olarak kullanıl-
masına karşı bir di-
renişten bahsediyo-
rum. Olmamış. Ol-
duysa da benim ha-
berim yok. Vatandaş-
lık hakkının önüne
zaten eskiden beri ge-
tirilen engeldir dev-
rimcilik, demokratlık,
eylemlere katılmak
vs.

Belçika iltica
başvurularına ara-
da da olsa olumlu
cevap verebiliyor
hala. Ama oturum
verdikleri insanlara
benzer uygulama-
larla şunu demek istiyor: "Tamam senin düşüncele-
rinden, mücadelenden dolayı mağdur olduğuna inan-
dık; ama o kadar. Burada buranın kurallarına uya-
caksın, düşüncelerin ile yaşamayacak, mücadele et-
meyeceksin." Bu kabul edilemez. Kimse etmemeli. 

Yürüyüş: Direniş kararını nasıl aldınız?

C. Zorel: Esas olarak şu "tehdit" kelimesini kabul
etmedim. Yani tehdit ettiğim şey ne? Bizim halk içinde
kullandığımız bir tanım vardır "yüz kızartıcı suç" diye.
Yani hırsızlık, dolandırıcılık, yalancılık, ahlaksızlık gibi.

17 yıldır buradayım da bu suçlardan sicilime kayde-
dilmiş bir tanesi mi var? Uyuşturucu mu satmışım,
kumar mı oynatmışım, insanın ağzına almaya utandığı
işleri meslek edinenlerden mi olmuşum? Ne imiş tehdit
olarak gördükleri? 

Mahirleri anmak, kahraman şehitlerimiz ile hayatımızın
bir kesitinde tanışmış olmak, Yürüyüş dergisi ile ilgili
faaliyetlerimiz, uyuşturucu yozlaşmaya karşı mücadele
etmek. Irkçılığa karşı mücadele etmek mi?

Faşizmin katliamlarını lanetlemek mi? Berkin, Dilek,
Sibel gibi halk çocuklarının katledilmesine sessiz kal-
mamak mı? Bunların her harfi ile anılmak benim
için onur, benim için şeref. Nasıl oluyor da halkımızın
saygı ile karşıladığı bu işler tehdit oluyormuş? Mah-
kemede soracağız elbette. İşte bu "tehdit" olarak
gösterilmem benim de direniş kararı almamda en
önemli etken oldu.

““Oturum Hakkımın Verilmemesini Sadece Bana Yapılmış Bir Haksızlık
Değil. Bu saldırı duyulmalı, duyurulmalı diye düşündüm.
Böylesi haksızlıkların önü ancak direnerek alınabilir.”

Belçika’da Oturum Hakkı İçin Direnen
Cahit Zorel İle Yaptığımız Röportajı
Yayınlıyoruz.

Röportaj

3 Haziran
2018
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Hakkımda çıkarılan rapordaki maddeler gerçekten
altı boş, hukuki yönden de elle tutulur yanı yok. Mesela
bir madde var ki çok komik: "Lübnan Hizbullah'ının
bayrağının arkasında fotoğraf çekmiş!" diyorlar. Yani
bir maden katliamı anmasında başka ülkelerden gelen
yabancı grupla çektirdiğim bir fotoğraf. Ayrıca Lübnan
Hizbullah'ı Ortadoğu’da ABD ve İsrail'in politikalarını
bozan ve onlara direnen bir parti olduğu için bayraklarının
arkasında fotoğraf çektirmekte de bir sakınca görmüyorum. 

Sorunuzun cevabına ek olarak oturum hakkımın ve-
rilmemesini sadece bana yapılmış bir haksızlık olarak
ele alsaydım direnmeyerek sadece hukuki yollara baş-
vurarak hakkımı arayabilirdim. Belki olumlu sonuç da
alabilirdim.

Çünkü gerçekten boş bir dosya. Ancak bu saldırı
duyulmalı, duyurulmalı diye düşündüm. Ve "böylesi
haksızlıkların önü ancak direnerek alınabilir" dedim.
Sonuçta haklıyım ve bu haklılığım ile direndiğimde
sahiplenileceğimi ve meselenin
herkesin meselesi olduğunun kav-
ranılacağına emindim. Bu düşün-
celerle direnme kararı aldım ve
gerçekten de şu ana kadar ki des-
tek gösteriyor ki direnenler sa-
hipsiz kalmıyor. Direnirsek hem
kazanabiliriz hem de benzer hak-
sızlıkların önüne barikat oluruz.

Yürüyüş: Avrupa'da oturum-
çalışma hakkı vermeme veya iptal
etme, devrimci düşünceleri savunan
insanlara karşı ciddi bir baskı aracı
olarak kullanılıyor. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz? Neler yapılabi-
lir?

C. Zorel: Bunlar genelde hu-
kuki dayanağı olmayan uygulamalar.
Kendi kanunlarına aykırı yani. Bu

yüzden insanlar hukuki yol-
lardan hak aramanın yeterli
olacağına inanıyor. Aslında
esas olarak ilk düşünülmesi
gereken bu haksızlığa, hu-
kuksuzluğa karşı direnmek
olmalı.

Halkın, yaşadığımız ül-
kenin ilericilerinin size ya-
pılandan haberdar olmasını
sağlamak gerekir diye düşü-
nüyorum. Hangi yöntemle
olursa olsun direnmek gerek
asıl olarak. Direnmek zaten,
hukuki yolla hak aramanın
önüne engel değil. Tam ter-
sine direnişle sesinizi du-

yurabildiğinizde ve yapılan haksızlığı teşhir ettiğinizde
davanızın görüldüğü mahkemelerden hukuksuz bir
kararın çıkma ihtimalini de minimuma indirmiş olur-
sunuz.

Hani derler ya "kamuoyu baskısı", işte o baskıyı ya-
ratmanın yolu kesinlikle direnmekten geçiyor. Bilinen
başka bir yolu da yok zaten. Yani tek mahkemelerde
çare aramakla yetinilmemeli kesinlikle DİRENİLMELİ.
Hak gaspları konusunda bu şekilde pervasız olmaları da
esasen haksızlıklara karşı verilmesi gereken tepkinin
verilmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
var mı?

C. Zorel: Bana dergimiz aracılığı ile de sesimizi
duyurma imkânı sağladığınızdan dolayı tüm YÜRÜYÜŞ
çalışanlarına ve TÜM YÜRÜYÜŞ AİLESİNE selam ve

sevgilerimi gönderiyorum. 

561 GÜNDÜR DİRENEN VE
HER GÜN NASIL DİRENİL-
MESİ GEREKTİĞİ KONUSUN-
DA ÖĞRETMENLİK YAPAN
TÜM YÜKSEL DİRENİŞÇİLE-
RİNE SELAMLARIMI GÖN-
DERİYORUM. 

Ancak direnilerek kazanılabi-
leceğini tekrar gösteren ve bize ar-
mağan ettiği zaferi ile daha bir
göğsümüzü gere gere gezmemizi
sağlayan Mahir Kılıç'a selamlar
sevgiler gönderiyorum.

DİRENİŞİM KONUSUNDA
ÇOK UMUTLUYUM. KAZANA-
CAĞIMA İNANIYORUM. 

SON OLARAK YÜKSELCE
BİTİRELİM, DİRENİŞLE KA-
LIN...

Röportaj
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HHalkın sanatçısı umutludur. Çünkü kazanacağına, yeni bir
hayat kuracağına inanır. Umudunu, tarihten, halkın çok büyük

olan yapıcı ve yıkıcı gücünden alır. Eskiyi yıkıp geleceği kuran gücün bir parçası
olduğu için umuttur, umutludur...

“Çocuğunu vururlar sokak
ortasında

Belki de evin içinde, kapının eşiğinde,
Parçalarını toplarsın yeri gelir,
Hani boğazına düğümlenir orantısız bir öfke
Gözlerine yağmur yağar,
Sözlerin hüküm giyer de konuşamazsın
Hal-i ahvalimiz böyle iken 
Halet-i ruhiyemizin 
Militanlığına dokunur şair,
Okur bizi hece hece, dizi dizi

Gün doğumu kadar gerçek,  
Zemheri ayaz kadar keskin

Ezeli sınıf savaşındayız, 
Ebedi özgürlüğe susamış 

İhtilalci yumrukların başkaldırısı 
Adaletin muştusudur.

Adalet, haklılığın doruğunda
Şaha kalkmış küheylanın

Tarihten kopup gelen dolu dizgin koşusudur.
Ve sevdaları nakış nakış işleyen şair

Müdafisi olur tarihsel haklılığın...”

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz
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Merhaba sevgili avukatlarımız Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal
ve Naim Feyzullah Eminoğlu. Nasılsınız?

Sizi yıllarca mahkeme salonlarında, gözaltılarda, adliye
önlerinde, cenaze törenlerinde müvekkillerinizin, halkın
yanında, kimi zaman bizlerin de avukatlığımızı yaptığınız
mahkeme salonlarında gördük. Biz de zaman zaman sizlerle
ilgili yapılan kimi açıklama ve etkinlikleri takip edip, haberlerini
yaptık. Şimdi ise aynı hapishanede, farklı dosyalardan tutsağız.
Halkın avukatları her koşulda  direnmeye, FOSEM TV ise
her koşulda gerçekleri halka aktarmaya devam ediyor.

Bunun bir örneği olarak, aramızdaki birkaç demir kapıyı
ve 100 metreyi ancak bulan mesafeyi aştık. Sizlerle yaklaşan
5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle FOSEM TV olarak bir
röportaj yapmak istedik. Buradan bir kez daha, başta siz
olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutlar
ve bu röportajı yayınlamak için sayfalarını bize açan Tavır
Dergisi'ne teşekkür ederiz. Haydi o zaman, çaylarımız da
hazır olduğuna göre röportajımıza başlayalım...

İ. Mumcu: Ne zaman, nasıl, nereden ve ne gerekçeyle
gözaltına alındınız? Gözaltına alınırken ve gözaltında neler
yaşadınız anlatır mısınız?

- Behiç Aşçı: Sevgili İsmail, merhaba. FOSEM TV'ye
çok teşekkür ediyoruz, ilgisi bizleri çok mutlu etti.

Ben 12 Eylül 2017 günü sabah saat 06.00'da Diyarba-
kır'daki büromdan gözaltına alındım. İstanbul Emniyeti'nin
talebi üzerine gözaltına alındım. 2 gün sonra da İstanbul'a
götürüldüm. İstanbul Emniyeti'nde ise her şey, ihtiyaç,
işkence aracı ya da işkence nedeniydi. Avukat olmamız
nedeniyle ifademizi alamazlardı. Buna rağmen 8 gün

gözaltında kaldık.
Tuvalet ihtiyacı iş-
kenceye çevrildi.
Kapıları açıp tuva-
lete çıkarmadılar.
Bir arkadaşımız ya-
nında bulunan pet şi-
şeye işedi. Doktora,
avukata gidiş geliş-
lerimiz keyfi arama-
ya, işkenceye döndü.
4 gün sonra doktor

ve avukat dönüşünde "arama yapacağız" dediler. Kabul
etmeyip doktora ve avukata çıkmadık. Pazar günü zorla,
işkenceyle parmak izimizi aldılar.

- Aytaç Ünsal: Sevgil İsmail abi, merhaba. Hasretle, öz-
lemle, sevgiyle sımsıkı kucaklıyoruz. Bizler çok iyiyiz,
sizlerin de iyi olmanızı diliyoruz. Tutsaklığımız ve sürecimizle
ilgilendiğiniz için FOSEM TV'ye teşekkür ediyoruz. Gelelim
cevaplara...

Ben de Behiç Abi gibi 12 Eylül 2017 günü, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın ilk duruşmasından iki gün
önce gözaltına alındım. Müvekkillerimizin ilk duruşmasıydı
ve kalabalık katılım olacaktı. Beni, aynı zamanda çalışma-
yaşama mekanımız olan İstanbul Halkın Hukuk Bürosu'ndan
gözaltına aldılar.

Sabaha karşı 05.00'da büromuzun kapısı uzun namlulu
silahlar taşıyan polisler tarafından kırılarak basıldı. Büroda
çalışanlarımız, büromuzun emekçisi arkadaşlarımız ve ben
vardık. Sadece ben gözaltına alındım. Bürodan yerlerde sü-
rüklenerek indirildim. Ters kelepçe takıldı. Siyasi şubenin
sorumlu polisi, ben yerdeyken özel olarak gelip tekmeledi.
Boğazımızı da sıktılar. Tüm bu işkencelere karşı sürekli di-
rendim. Direnişimiz Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde de devam
etti. Gözaltındayken ve saldırılara karşı açlık grevi yaptım.
Açlık grevinde olduğumuz için avukatlarımız tarafından
getirilen su ve şeker bize verilmedi. Bunun üzerine ve
gözaltımızın uzaması nedeniyle 5 gün boyunca su ve
şeker almadan açlık grevi yaptık. Tabi 4. günden sonra
panik oldular ve adliyeye çıkarmak zorunda kaldılar.

- Naim F. Eminoğlu: Sevgili İsmail abi, merhaba! Bir
basın emekçisi olarak senin ve FOSEM TV'nin bu talebinizi
kabul etmemek olmazdı. Devrimci Avukatlar Günümüzü de
kutlamışsınız, teşekkür ederiz.

Ben, 4 Ekim 2017 günü gece saat 02.00'da Ankara'da
evime yapılan polis operasyonu ile gözaltına alındım.
Gözaltına alıındığım sırada ne gerekçeyle bu işlemi yaptıklarını
bilmiyordum. Daha doğrusu Ankara'daki polisler de bilmi-
yorlardı. İstanbul kaynaklı bir soruşturmaydı. Bunu daha
sonra öğrendik tabi. Hukuk Fakültesi son sınıfta okurken
Kuzey Kore'ye gitmiştim. Bu gezi ile ilgili bir tanık ifadesine
dayanarak beni gözaltına almışlardı. Tabi bu gerçek sebep
değildi. Çünkü Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan 12
Eylül 2017 tarihli operasyonun ardından, stajyer avukatlar
olarak bizleri de dışarıda bırakmak istemiyorlardı.

Aslında bu gözaltı, büromuza yönelik 12 Eylül 2017 tari-
hindeki saldırının bir devamıydı. Halkın avukatlarından kor-
kuları o kadar büyük ki, tutukladıkları avukatların stajyerlerini
bile tutuklama ihtiyacı hissediyorlar. Gözaltında 8 gün kaldık.

FOSEM TV BURHANİYE HAPİSHANESİ'NDEN BİLDİRİYOR!
Kendisi de Burhaniye Hapishanesi’nde Tutsak Olan
FOSEM Çalışanı İsmail Cengiz Mumcu’nun
Tavır Dergisi ve FOSEM TV İçin Halkın Tutsak
Avukatları ile Yaptığı Röportajı Yayınlıyoruz.

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!



Benimle birlik-
te gözaltına alı-
nan yaklaşık 30
müvekkilimiz
daha vardı. Par-
mak izinin zor-
la, işkenceyle
alınması dışın-
da bir kötü

muamele ile karşılaşmadım. 

İ. Mumcu: Ne zamandan beri tutsaksınız? Bu süre
boyunca tutulduğunuz hapishanelerde yaşadığınız uy-
gulamaları, maruz kaldığınız baskıları bize anlatır mısı-
nız?

- B. Aşçı: 22 Eylül 2017 günü Silivri Hapishanesi'ne,  1
gün sonra da Burhaniye T Tipi Hapishanesi'ne getirildik. O
günden bu yana tutukluyuz. Silivri Hapishanesi'nde 1 gece
kaldık. O yüzden bize sadece çıplak arama işkencesini
yaptılar. Bir de tabi sürgüne dönen sevk... İrademiz dışında
sürgün edildik. Öncelikle hapishanelerde temel sorun
tecrit. Aynı dosyadan tutuklanan 17 avukat, 9 hapishaneye
dağıtıldık. Arkadaşlarımız, Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av.
Yaprak Türkmen Silivri Hapishanesi'nde tek tutuluyorlar.
Ek olarak, bazı hapishanelerde uygulanan ama Burhaniye
T Tipi Hapishanesi'nde uygulanmayan sohbet hakkı
halen de bu hakkın uygulanması mücadelemiz devam
ediyor. Yani Türkiye gibi ülkelerde hak kazanmak için
ayrı, uygulatmak için ayrı mücadele vermek gerekiyor. 

- A. Ünsal: 21 Eylül 2017 tarihinden bu yana tutukluyuz.
Tutsak edilmemizle birlikte 9 farklı hapishaneye sürgün
edildik. Tutsak avukatlar olarak ikişer ikişer Anadolu'nun
farklı hapishanelerine dağıltıldık. Aynı davadan tutsak ol-
duğumuz avukat arkadaşlarımızla aynı hapishanede tu-
tulabilirdik. Fakat tecrit etme mantığıyla sürgün edildik.
Avukatların dayanışmasını engellemek için sürgün edildik.
Tutsak edildiğimiz hapishanede en büyük sorunumuz
sohbet hakkımız. 45/1 genelgesine, infaz kanununa rağmen
sohbet hakkımız engelleniyor. Yani kendi kanunlarına
uymuyorlar. Avukat Behiç Abi, 293 gün ölüm orucu
yaptı ve direniş, sohbet hakkı kazanımıyla sona erdi.
Fakat şimdi direnişle hak kazanan Behiç abi sohbet
hakkını kullanamıyor.

Biliyoruz ki ülkemizde bir hakkı kazanmak için bedel
ödemek gerekiyor, hakkı kullanabilmek için daha fazla bedel
ödemeniz gerekiyor. Biz de haklarımız için direnmeye devam
edeceğiz. Hapishanelerde suç duyuruları yapmaya, di-
lekçeler yazmaya devam ediyoruz. Müvekkillerimiz olan
Grup Yorum üyesi sanatçılar “terör listesi”ne alındı. Biz
de suç duyurusunda bulunduk. Avukat arkadaşlarımıza
yönelik saldırılara karşı suç duyurusunda bulunduk.
Anlayacağınız adalet mücadelemize devam ettik. Bizim
için her yer Halkın Hukuk Bürosu. Her koşul ve şart
altında adalet mücadelemizi sürdürmeye devam ettik,
ediyoruz.

- N. Eminoğlu: 12 Ekim 2017 tarihinden beri tutuluyum.
Altı ayı doldurduk tutsaklıkta. Tabi tutuklandığımızda ilk
Silivri Hapishanesi'ne götürdüler. Gerçi onun öncesinde
Metris vardı ama orada sadece 1 gece kaldık. Silivri'de ise
10 gün tutulduk. Geçen 10 günün ardından, şu an bulunduğum
Burhaniye Hapishanesi'ndeyim halen. Silivri Hapishanesi
adeta bir toplama kampı gibiydi. Pek çok hak ihlali ve
işkenceler yaşanıyor orada. Bize de oraya ilk girdiğimizde
"onursuz arama" dayatıldı, bu açıkça bir işkence zaten. Son-
rasından beni ve 5 müvekkilimizi bir hücreye attılar. Ama
sağımızda solumuzda hiç dava arkadaşlarımız yoktu. Bu
yolla bizleri (yeni tutuklananları) tecrit etmeye çalıştılar.
Ayrıca hak ihlali yaşadık Silivri'de. Sürgün-sevk ise şu
şekilde gerçekleşti: Sürgün edileceğimiz sabah, havalan-
dırmanın üstünde bir drone gördük. Ardından onlarca
gardiyan hücremize girdi. "Ne oluyor" diyemeden kolu-
muza girip bizleri sürüklemeye başladılar. Uzun bir süre
nereye götürüldüğümüzü dahi anlayamadık. Ancak ring
aracında öğrendik Burhaniye'ye gittiğimizi. Bu sürgün
sonucu tabi eşyamızı alamadık. Uzun süre de bu eşyalar
gelmedi. Geldiğinde ise hepsi birbirine karışmıştı eşyaların.
Bu durumla ilgili suç duyuruları yaptık ama bir dönüş
olmadı. Burada ise sohbet hakkımız uygulanmıyor. Ayrıca
şu ana kadar 82 aya varan ziyaret cezası verildi tarafı-
mıza.

Hapishanede bol bol okuyarak, gündeme ilişkin yazılarımızı
yazarak, programlı bir şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Bir
yandan iddianamenin hazırlanması sebebiyle de savunma
hazırlıklarına başladık. Savunmaya yönelik kitaplar okuyoruz.
Tabii böyle olunca günlerin hızına yetişebilmek mümkün
olmuyor.

İ. Mumcu: 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nün tarih-
çesini kısaca anlatır mısınız? Bu vesileyle buradan mes-
lektaşlarınıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

- B. Aşçı: Öncelikle bizden kaynaklı 5 Nisan'ın adını dü-
zeltmeliyiz. 5 Nisan Avukatlar Günü'dür. Sadece Türkiye'de
kutlanır. 5 Nisan Türkiye'deki ilk baro olan İstanbul Barosu'nun
kuruluş günüdür. İstanbul Barosu 150 yılı aşkın bir geçmişe
sahiptir. Biz bilgisizliğimiz ve araştırmayışımız sonucu
"Dünya Avukatlar Günü"ne çevirdik. 5 Nisan'da önceden
tüm barolarda törenler yapılırdı. Ama bugunkü Türkiye ko-
şullarında yargıda savunma tamamen etkisizleştirildiği için
barolar tören yapmıyorlar.

Şu an 600 kadar avukat tutuklu. Yasalarda KHK'larla
yapılan değişikliklerle savunma hakkı kullanılamaz hale
getirildi. Artık avukata bile gerek yok. Avukat olmadan,
yargılanan olmadan karar veriliyor. Ancak Devrimci
Avukatlar avukatlık yapabilirler. Onlar da zaten içerde,
dışarıda avukatlık yapıyorlar. 5 Nisan avukatlar için
tören değil, mücadele günüdür. 

- A. Ünsal: 5 Nisan Avukatlar Günü İstanbul Barosu'nun
kuruluş yıldönümü ile ilgili olan ve sadece Türkiye'de
kutlanan bir gün. Bizim için en önemli yanı ise, Behiç Abi 5
Nisan'da ölüm orucuna başladı. Ve Halkın Hukuk Bürosu



avukatları müvekkillerini savunma konusunda hiçbir
sınır olmadığını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. 5 Nisan
günü devrimci avukatlığın manifestosunun yazılmaya
başladığı gün olarak tarihe geçti. 

- N. Eminoğlu: Evet, aslında şöyle bir durum var. 5
Nisan tarihi Dünya Avukatlar Günü değil, sadece "Avukatlar
Günü" olarak geçiyor. 5 Nisan tarihinin önemi ise Türkiye'nin
ilk barosu olan İstanbul Barosu'nun bu tarihte açılmış olması.
Bu tarihin devrimci avukatlık için de ayrı bir önemi var el-
bette.

2006 yılının 5 Nisan'ında sevgili abim Av. Behiç Aşçı
müvekkillerini savunmak için ölüm orucuna başladı. F
Tiplerine, tecrite karşı açlık grevleri, ölüm oruçları yapan,
müvekkillerini bu şekilde savunarak, devrimci avukatlık
pratiğinin nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Bu
açıdan 5 Nisan'a biz, “Devrimci Avukatlar Günü” diyoruz.
Buradan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Devrimci Avu-
katlar Günü'nü kutluyorum. Meslektaşlarımıza iletmek
istediğim mesaj olarak da Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av.
Yaprak Türkmen 5 Nisan Devrimci Avukatlar Günü'nü
tecritte, Silivri'de tek başlarına geçirdiler. Onları ziyarete
gitsinler ve meslektaşlarımız için mücadele etsinler." di-
yorum.

İ. Mumcu: Kaç yıldır avukatlık yapıyorsunuz?

- B. Aşçı: 1995 yılında İstanbul Barosu'ndan ruhsatımı
aldım. Yani 23 yıldır avukatlık yapıyorum. Daha doğrusu
"Devrimci Avukatlık" yapıyorum.

- A. Ünsal: Ben 4 yıldır avukatlık yapıyorum.

- N. Eminoğlu: Konuşmamızın başında da belirttiğim
gibi henüz staj yapıyordum tutuklanmadan önce. Ancak
HHB'de yaklaşık 2 yıldır staj yapıyor ve çalışıyorum. 

İ. Mumcu: Devrimci Avukatlık nedir? Siz nasıl bir avu-
katlık anlayışını savunuyorsunuz?

- B. Aşçı: Devrimci Avukat en kısa olarak; "devrimci
olan avukat" diye tanımlanır. Ya da hukuk alanında devrimci
mücadeleyi sürdüren devrimci avukattır diyebiliriz. Devrimci
Avukatlık konusunda önümüzde örnek yoktu. Yani kendi
deneyimlerimizden, pratiğimizden öğrenerek Devrimci Avu-
katlığı tanımladık. Bugün Devrimci Avukatlık, Halkın
Hukuk Bürosu pratiğidir. HHB 1989 yılında kurulmuştur.
Öğrenerek, öğreterek bugüne gelmiş ve yarına gitmekte-
dir.

Devrimci Avukat, düzenin avukatlara çizdiği sınırları
kabul etmeyendir. Sadece adliyelerde, duruşma salonla-
rında, dosyaların içinde değil, hayatın her alanında mü-
cadele edendir. Mitingler, grevler, ev yıkımlarına karşı
direnişler, gençliğin hak mücadelesi, tümü mücadele ala-
nıdır. Devrimci Avukat'ın mesai saatleri yoktur. O,
sosyalizm için, ezilen-sömürülen halklar için mesleki bilgi
ve deneyimini kullanır. Mesleki bilgi ve deneyimini ezilen
dünya halklarının hizmetine sunar. Devrimci Avukat,

sosyalizm ideolojisiyle emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı mücadele edendir.

- A. Ünsal: Devrimci avukatlık; avukatlığın devrimci
tarzda ele alınıp devrimci mücadele içinde yapılmasıdır.
Marks'ın "Komünist Manifesto"da dediği gibi, kapitalizm
avukatlığın tüm kalelerini söktü ve işçi durumuna getirdi.
Avukatlar tacire ya da tacir altında çalışan işçilere dön-
üştüler. Düzenin içinde avukatlar halkın umutlarını ve
emeklerini sömüren vampirlere dönüştüler. Avukatlığın
hak savunuculuğu ya da adalet mücadelesi ile bir bağı
kalmadı. Fakat halk ve devrim için yapılan avukatlık
mesleği yani devrimci avukatlık ise, halkın adalet savaş-
çılığına tekabül ediyor. Her koşul ve şart altında halkın
hakları için mücadele etmek anlamına geliyor. Sonuna
kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

- N. Eminoğlu: Devrimci Avukatlık, ezilenlerin, yoksulların
avukatlıklarını yapmak ve ezilenlerle, yoksullarla birlikte
sokakta, tarlada, fabrikada direniş çadırlarında ve mahkeme
kürsülerinde hak mücadelesi vermektir. Bizler, bürosunda
oturan ve sadece adliyelerde duruşmalara katılan bir avukatlık
pratiğini savunmuyoruz. Avukatlık mesleğinin halkın bu-
lunduğu, direndiği her alanda yapılabileceğini düşünü-
yorum. Halkın avukatlığını yapmak da böyle bir şey
zaten. Tutsak edilmemizin sebebi de hak mücadelesi için
avukatlık yapmamız ve farklı, devrimci bir tarzda
avukatlık mesleğini ele alışımızdır.

İ. Mumcu: Hukuk Bürosunu ve Av. Fuat Erdoğan'ı
anlatır mısınız bize?

- B. Aşçı: Büromuz Halkın Hukuk Bürosu (HHB) 1989
yılında İstanbul'da kurulmuştur. 1992 yılında ise Ankara
HHB kurulmuştur. Bugün bunlara ek olarak İzmir ve Diyar-
bakır'la birlikte 4 ilde bürolarımız vardır. HHB tarihinde
onlarca avukat vardı. Kimi sıradan avukat olmayı tercih edip
büromuzdan ayrılmış, kimi de doğru yolunda yürüyerek
kahramanlaşmıştır. Örneğin; Av. Fuat Erdoğan.

Arkadaşları tarafından insan güzeli olarak tanımlanan
Fuat, 1994 yılında, 28 Eylül
günü polis tarafından kat-
ledilmiştir. Denizlili olan
Fuat, Ankara Hukuk Fa-
kültesi'ni bitirdikten sonra
avukatlığa başlamıştır. Yar-
gılandığı davada ceza ve-
rilince, karar da kesinle-
şince aranır duruma dü-
şürülmüştür. Aranır du-
rumdayken, 1994 yılında
kendisini iyi tanıyan polis
müdürü Şefik Kul yöneti-
mindeki bir ekip tarafından
katledilmiştir. Ensesine sı-
kılan kurşunla öldürülen
Fuat'ın ölümüne çatışma
süsü verilmiştir.



Ben şahsen kendisini tanımadım;
ama tanıyanları çok dinledim. Büyükle
büyük, çocukla çocuk olan biridir Fuat.
Hiç kimsenin kalbini kırdığı görülme-
miştir. Anadolu insanının alçakgönül-
lülüğüyle Fuat sıradan avukatlardan ay-
rılır. Onda sıradan avukatların yap-
macıklığı, bürokratlığı, halktan ko-
pukluğu yoktur.  Aynı zamanda da
halkına, tutsak müvekkillerine ölü-
müne bağlıdır. Adalet Bakanı ile ya-
pılan bir görüşmede bakanın masa-
sına yumruk vurması unutulmamıştır.
Konu hapishanelerdeki saldırılar, hak
gasplarıdır.

- A. Ünsal: Halkın Hukuk Bürosu
devrimcilerin avukatlığını bir üst noktaya
taşımış ve yukarıda belirttiğimiz devrimci
avukatlığı yaratmıştır. Halkın Hukuk
Bürosu devrimci avukatlığın tek tem-
silcisi durumundadır. Fuat Erdoğan
da devrimci avukatlık geleneğinin
yaratıcılarından biridir. Fuat Erdoğan
halkımızın temel hak ve özgürlüklerini
korumak, bağımsız bir vatan için
mücadele etmiş, her koşulda adalet
mücadelesini sürdürmüştür. Bu ira-
desi ve ısrarı sonucunda kontra güçler
tarafından katledilmiştir. Bizler, HHB
avukatları olarak her birimiz Av.
Fuat Erdoğan'ın öğrencileriyiz.

- N. Eminoğlu: Kısaca anlatacak
olursam, HHB de yukarıda bahsetti-
ğim avukatlık pratiğinin kurumlaşmış
hali. 29 yıldır açık olan bir büro.
Esas olarak Devrimci Sol Ana Dava-
sı'nda savunmanlık yapan avukatlar
tarafından kurulmuş büro.

Fuat Erdoğan ise 1994 yılında katil
Şefik Kul tarafından katledilmiş bir
HHB avukatı. Fuat abiyi tabi biz genç
avukatlar ancak anlatılanlar kadar bile-

biliyoruz. Ben Fuat abinin şöyle bir
anısını dinlemiştim. Katledilmeden önce
Fuat Abi’yi siyasi şube polisleri pek
çok kez gözaltına almış. Bu gözaltılardan
birinde işkence yapıyorlar, yere Çağdaş
Hukuçular Derneği'nin rozeti düşüyor.
Fuat Abi yerden alıyor, tekrar takıyor.
Bu böyle on kereye yakın tekrarlanmış.
Fuat Abi’nin ÇHD'ye ne kadar önem
verdiğini gösteren bir olay aslında bu.

İ. Mumcu: Bugüne kadar kamuo-
yuna yansıyan hangi kitlesel davalarda
avukatlık yaptınız? Bu davalarda ya-
şadığınız olaylardan örnekler verir mi-
siniz bize?

- B. Aşçı: Büromuz HHB halka yö-
nelik tüm saldırılarda halkın yanında
yer almıştır. Zonguldak Kozlu'da kömür
işçilerinin, evlerde-sokaklarda katledilen
devrimcilerin avukatlığını yaptık. 16-
17 Nisan, Perpa, 12 Temmuz katliam-
larında ailelerin avukatıydık. Buca, Üm-
raniye, Ulucanlar, 19 Aralık “Hayata
Dönüş” operasyonunda devrimcilerin
avukatlığını yaptık.

2000-2007 Ölüm Orucu direnişinde
devrimcilerin avukatlığını yaptık. Irak'ın
emperyalist işgaline direnenlerin avu-
katlığını yaptık. Berkin Elvan'ın avu-
katlığını yaptık. Haziran Ayaklanmasında
katledilenlerin ailelerinin avukatlığını
yaptık. Soma'da katledilen işçilerin avu-
katlığını yaptık. Antalya'da polis tara-
fından öldürülen Çağdaş Gemik'in avu-
katı bizdik. Hakları için direnen Kazova
işçilerinin avukatlığını yaptık. Hey Teks-
til, Roseteks gibi fabrikalarda haklarının
çalınmasında direnen işçilerin avukat-
lığını yaptık. Özelleştirmeye karşı direnen
Seka ve TEKEL işçilerinin avukatlığını
yaptık. KHK ile işlerinden atılan ve di-
renişleri sırasında tutuklanan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın avukat-
lığını yaptık. Onların tutuklu yargılandığı
davanın ilk duruşmasından iki gün önce
gözaltına alındık ve tutuklandık.

Örneğin; Soma katliam davası te-
mel bir davadır. 301 işçinin katledildiği
davada asıl sorumlular yargılanma-
maktadır. Patron, TKİ, MİLGEM
davada sanık olarak yoktur. Buna
rağmen yargılanmaya bile tahammül
edemeyenler mahkeme başkanını de-
ğiştirmişlerdir. Patron kendisinin ih-
mali olmadığını söylemiş ya işçilerin

ya da FETÖ'nün sabotaj yaptığını
iddia ederek suç duyurusu yapmıştır.
Tam 1,5 yıl bu suç duyurusu beklen-
dikten sonra yapılan incelemede pat-
ronun suç duyurusu dilekçesi dışında
hiçbir şey olmadığı görülmüştür. Bun-
dan sonra savcı verdiği mütalaada
en fazla 22,5 yıl hapis istemiştir. 301
ölüm, istenen ceza 22,5 yıl. İşte biz
bunun için Devrimci Avukatlık ya-
pıyoruz.

- A. Ünsal: Birçok toplumsal davada
avukatlık yapma şansım oldu. Son sü-
reçte katledilen halk çocuklarının, Berkin
Elvan'ın, Dilek Doğan'ın avukatlıklarını
yaptık. Fakat bu davalardan avukatlık
pratiği açısından en ilginci Hasan Ferit
Gedik davasıydı.

Hasan Ferit, uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilmişti ve çete yar-
gılanıyordu. Duruşmanın başında,
önce duruşma salonuna girebilmek
için mücadele etmek zorunda kaldık.
Duruşma salonuna girdikten sonra
da tutuklu yargılanan uyuşturucu
çetesi üyelerinin sürekli saldırılarına
maruz kaldık. Bizim müvekkillerimiz
sesini yükselttiğinde salondan atmaya
çalışan mahkemeler, çetecilere gıkını
çıkarmıyordu. Mahkemenin sessiz-
liğinden gücünü alan çeteciler işi
fiziki saldırıya kadar götürdüler. Du-
ruşmanın başında sözlü saldırıya baş-
lıyor, sonunda ise bize çakmak ve
bozuk para fırlatıyorlardı. Biz de eli-
mizdeki pet şişelerle karşılık veri-
yorduk. Bu şekilde kıyasıya duruş-
malar bitirdik. Bu adalet mücadelemiz
neticesinde Hasan Ferit'in katillerine
yüksek cezalar vermek zorunda kal-
dılar.

- N. Eminoğlu: Benim şahsen ka-
tıldığım davalar; Soma, Dilek Doğan,
Mehmet Ağar davaları oldu. Öğrenciy-
ken de takip ettiğimiz toplumsal dava-
lardı bunlar. Soma davasından bahsetmek
istiyorum. Öğrenciyken pek çok kez
duruşmalarına katılmış ve kısmi de olsa
dava dosyasına çalışmıştım. Orada ai-
lelerle de tanışmıştık. Katledilen 301
kişinin aileleriyle.

Orası aslında devrimci avukatlık
pratiğini çok net öğrendiğimiz ve
gördüğümüz yerler oldu bizler için.
Orada patronların, yani sanıkların



avukatlarının duruşma arala-
rında ailelerin yanına geleme-
mesi ve farklı kapıdan çıkma-
ları çok çarpıcı olmuştu benim
için. Biz ise ÇHD'li avukatlarla,
ailelerle iç içeydik. Birlikte çay
içiyor ve sohbet ediyorduk. Yine
Soma davasından aileler şöyle
bir yöntem geliştirmişti. Duruşma
durmasın diye, katliam yapan
sanıklara sinirlendikleri zaman
onlara laf atıyor "katiller" diye
bağırıyor ve sonra dışarı çıkı-
yorlardı. Oradaki ailelerin adalet mücadelesi ve her duruşmaya
bıkmadan gelmeleri gerçekten önemli. 

İ. Mumcu: Halkın avukatlığını yaparken bir yandan
da genç avukat adaylarının deneyim kazanması, mesleği
öğrenmesi için çabalarınız var. Bunlar nelerdir, anlatır
mısınız?

B. Aşçı: Yukarıda da söylediğimiz gibi Devrimci Avukatlık
geçmişten yarına giden gelenektir. Bu geleneği, pratiği sistemli
öğretebilmek için Adalet Okulları'nı açtık. Adalet Okulları'nda
Devrimci Avukatlığı anlatmaya çalışırken, aynı zamada mev-
zuattaki yasaları, pratiği de anlatmaya çalıştık. Çünkü Hukuk
Fakülteleri'ndeki eğitim soyut, hayattan kopuktur.

Biz TCK, CMK gibi temel yasaları pratikle harman-
layarak öğrenci arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık.
Hukuk ve adalet aynı şey değildir. Hukuk egemen sınıfın
adaletidir. Hukuk Fakülteleri'nde bu temel gerçek anla-
tılmaz. Aksi halde bütün yasaların tekellerin çıkarına ol-
masını nasıl açıklarız? Biz, Adalet Okulu'nda bunu
anlattık. Genç arkadaşlarımızın kıyaslama yapıp, gerçeği
görebilmeleri için Sosyalist Anayasaları, yasaları da in-
celedik. Emperyalizmin tarihini, kanlı tarihini anlatıyoruz.
Böylece hukuk ve adalet arasındaki fark anlaşılır oluyor.
Bu bilinç oluştuğunda her şey açık, net oluyor. Öğrenci
arkadaşlarımız gerçeğin bilincine varıyor. Derler ya, bilgi
güçtür. Adalet Okulları'nda aynı zamanda avukatlık pra-
tiğini de anlatıyoruz. Dosya nasıl incelenir? Dava nasıl
yürütülür? Usül kuralları nedir? Bunlar Hukuk Fakül-
teleri'nde anlatılmadığı için biz anlatıyoruz.

-  A. Ünsal: Halkın Hukuk Bürosu bir yandan adalet mü-
cadelesi yürütüyor, bir yandan da Devrimci Avukatlığı yay-
gınlaştırmaya uğraşıyor. Adalet Okulu çalışmamızla, Halkın
Hukuk Bürosu deneyimini ve geleneğini bir okula çevirdik.
Halkımızın yeni Devrimci Avukatları yetişiyor. Adalet
Okulu programının başarısı, tüm Halkın Hukuk Bürosu
avukatları tutsak olmasına rağmen bürolarımızın açık
olmasıyla ortaya çıkıyor. Adalet Okulu öğrencileri ve
Adalet Okulu'ndan avukatlığa başlamış arkadaşlarımız
bürolarımızı açık tutmaya devam ediyor. Bu da gösteriyor
ki, adaletsizlik oldukça, halk oldukça, devrimci avukatlığı
bitirebilmek mümkün değildir.

- N. Eminoğlu: Evet, Adalet Okulu'ndan bahsediyorsunuz

sanırım. Aslında ben de bir
Adalet Okulu öğrencisiyim.
Burada hukuka dair ve dü-
şünce tarzlarımıza dair dersler
oluyor. Tabi sadece bu da
değil. Yukarıda bahsettiğim
Soma Davası'na Adalet Okulu
öğrencileri olarak toplu bir
şekilde gitmiştik. Böyle top-
lumsal davaların duruşma ta-
kipleri vs. yapılıyor. Ayrıca
dosya çalışması da yapmıştık.
Engin Çeber davasının dos-

yasına ayrıntılı olarak çalışmıştık diye hatırlıyorum.

İ. Mumcu: Buradan FOSEM TV aracılığı ile iletmek
istediğiniz bir şey var mı?

- B. Aşçı: Devrimciler için mücadelede içerisi-dışarısı
yoktur. Gözaltına alınıp, tutuklandığımız andan itibaren
özgür yaşadık. Hapishanede yaşamımızı disiplinli, programlı
sürdürmeye devam ettik. Hapishane koşulları, kısıtlılık bize
daha çok okuma zemini sundu. Hapishanede de avukatlık
yapmaya devam ettik. Müvekkillerimiz olan Grup Yorum
üyeleri Ali Aracı, İnan ve Selma Altın, İbrahim Gökçek ve
Emel Yeşilırmak'ın başlarına para ödülü konulmuştu. Suç
duyurusu yaptık.

Yani bizler Özgür Tutsak olarak, özgür tutsaklığın
gereği neyse onu yapıyoruz. Beynimizle, ülkemizin ve
dünyanın tüm sorunlarını dolaşmaya devam ediyoruz.
Biz haklıyız, biz ezilen-sömürülen halkız. Biz üreten ve
yaratanız. Bir avuç asalak bizim emeğimizi çalıyor. Tarih
bilimi toplumların ileriye yürüdüğünü kanıtlıyor. Tarih,
halkların örgütlü, kararlı, ısrarlı mücadelesiyle daima
kazandığını kanıtlıyor. Bizi sömüren, bizi ezenleri tarihin
çöp sepetine atmak ellerimizdedir. Yeter ki Alevi-Sünni
her inançtan, Türk-Kürt her milliyetten halk biraraya
gelelim. O zaman kazanırız. Unutmayalım ki, bugünümüz
ve yarınımız için mücadele ediyoruz. Kaybedecek hiçbir
şeyimiz yok. Kazanacağımız ise çok.

-  A. Ünsal: Öncelikle FOSEM TV ve FOSEM Emekçi-
lerine çok teşekkür ediyoruz. Biz halkın avukatları olarak
'Tam Bağımsız Türkiye' isteğimiz ve adelet mücadelemiz
nedeniyle tutsak edildik. Mao'nun dediği gibi, saldırıya uğ-
ramamız doğru yolda olduğumuzu, adalet mücadelemizin
etkili olduğunu gösteriyor. Bizi tutsak ederek tasfiye edeme-
yecekler. Kolumuzu da kırsalar, süngerli hücrelere de at-
salar, tecrit de etseler, devrimci avukatlığı tasfiye etmelerine
asla izin vermeyeceğiz. Bulunduğumuz her yeri Halkın
Hukuk Bürosu'na dönüştürüp, adalet mücadelemizi sür-
dürmeye, direnmeye devam edeceğiz.

- N. Eminoğlu: Öncelikle çok teşekkür ediyorum değerli
FOSEM TV'ye. İçeride-dışarıda direnmeye devam edeceğiz
diyorum. Baskılarla halkın avukatlarını yıldıramazlar.
Biz kazanacağız! Direnenler kazanacak!



Faşizmin olduğu bir
ülkede faşizme karşı di-

reniş de vardır. Baskının olduğu bir
ülkede devrimciler hiç eksik olmaz.

Bizim ülkemizin hapishaneleri
hiç boş kalmamıştır kuşkusuz; ama
hiçbir vakit şimdi olduğu kadar dolu
değildi. AKP faşizmi yönetemedikçe,
çareyi tutuklamakta buluyor. Ülkenin
hapishaneleri yetmez vaziyette, sürekli
yeni hapishaneler yapılıyor. 

Faşizm hapishaneleri, devrimci-
liğimizi ve irademizi teslim alınacak
yer olarak görmüştür kuşkusuz. Ve
hiç kuşkusuz devrim olana kadar,
hapishaneler biz dışarıdakilerin sa-
hiplenmesi gereken bir yerdir. Ancak
dönem dönem hapishanedeki baskı
politikaları kah azalır, kah çoğalır. 

Şu anda baskıların yüksek olduğu
bir dönemde bulunuyoruz. İlk bakışta,
her hapishanenin kendi politikası
varmış gibi gözüküyor. Tahlil ederken,
tek tek uygulamalara bakıldığında,
sanki bunun arkasında merkezi bir
politika yokmuş gibi ele alınabilinir. 

Ancak tek tek hapishanelerde
farklı farklı hak gasplarının yaşanması
bizi yanıltmamalıdır. AKP faşizmi
bu saldırıları son derece planlı-prog-
ramlı ve örgütlü ele alıyor. 

Hapishanedeki tutsaklarımız bu-
nun bilincinde ve ona göre politika
üretiyorlar. En az faşizmin temsilcileri
kadar örgütlü hareket ediyorlar.

Biz tutsak yakınları da aynı disiplin
ve kararlılıkla evlatlarımızı sahiple-
niyoruz. TAYAD elbette kurulduğu
günden beri bu bilinçle hareket ediyor.
Saldırıların böylesine yükseldiği bir
dönemde bunu daha da üst boyuta
çıkartmamız gerekiyor. Daha örgütlü,
daha planlı, daha programlı hareket
etmemiz gerekiyor.

Devrimci mücadelede, sahip ol-
duğumuz ideoloji ve araçlar ve bir
düşünce biçimimiz vardır. 

Bunlar hayata geçirildiğinde, aşıl-
maz gibi görülen sorunlar kolaylıkla
çözülebilir. Gözümüzü korkutan dağ
gibi gözüken hedefler yapılabilir hale
gelir. 

Hayata geçirmemiz gereken ve

ihtiyaç duyduğumuz bu aracın adı
“kolektivizm ve komiteler”.

Bir insanın tek başına bütün işlere
yetişmesi mümkün değildir. Ayrıca
doğru da değildir. Biz birken iki ol-
malıyız, yakınlarımızdaki, etrafımız-
daki insanları da katabilmeliyiz. 

Kolektivizm hayata geçirildiğinde,
onlarca insanın emeği, yaratıcılığı, dü-
şünceleri, coşkusu biraraya gelir. Bu
çok büyük bir zenginliktir. Bireyci ça-
lışma tarzında ısrar ederken, biz nelerden
yoksun kaldığımızın farkında bile de-
ğiliz. Yoldaşlarımızı ve halkı kattığı-
mızda, sorunlarımıza ortak ettiğimizde,
çok güzel şeyler ortaya çıkar. 

Yüzlerce tutsak evladımızın ailesi
var. Her aile, yeni bir çevre, yeni in-
sanlar demektir. Genç, tecrübesiz de-
meden, herkesin mutlaka yapabileceği
bir şey vardır.

Biz 1986 yılından beri, yani 32
yıldır faaliyet yürüten bir derneğiz.
Bu kadar uzun bir süre içinde, bir
sürü deney, tecrübe birikmiştir. Birçok
mevzi ve gelenek yaratılmıştır.

Bu birikimi genç ve deneyimsiz
arkadaşlarımıza, yeni ailelerimize
aktardığımızda, onlara adeta yol feneri
gibi ışık tutacaktır. 

Kolektivizmin hayat bulduğu,
ete-kemiğe büründüğü yer komi-
telerdir.

Komiteler ve kolektivizm bilgi
alışverişidir, bu da boşluk bırakma-
maktır. 

Boşluğun bırakıldığı yerlerde ise
kendiliğindencilik, belirsizlik, her
kafadan bir ses çıkma doğar. 

En basit meseleler bile sorun haline
gelebilir. Eylem yeri belirsizdir, nerede
beklenmesi, nerede buluşulması ge-
rektiği bile sorun haline gelebilir.

Veya eylem yerine gelinmiştir,
ama birçok ayrıntı netleştirilmediği,
somutlanmadığı için, binbir emekle
örgütlediğimiz, emek harcadığımız
eylemi bile hayata  geçirememişizdir. 

Komitelerin bir doğal işleyişi de
belli bir denetim mekanizmasını oturt-
maktır. 

Kim ne yapmış, neler yapılmamış,

nerede eksiklik, nerede ihtiyaç var?
Bu yöntemle boşluklar doldurulur,

birbirine yardım edilmesi, eksikliklerin
tamamlanması gerektiği yerler saptanır. 

Planlı, programlı olduğumuzda önü-
müzü görebiliriz, karşımıza yapmamız
gerekenlerin net bir çetelesi çıkar. 

Komitelerin düzgün işlemediği
yerlerde, olmayan işlerin, olumsuz-
lukların nereden kaynaklandığını tes-
pit etmek bile meseledir.

Komitelerin olmadığı yerde her
şey kendiliğindenciliğe bırakılmıştır,
eğitim çalışması dahil. 

Eğitim, toplantılar, değerlendir-
meler, çalışmalar, fikir alışverişi ya-
pılmaz, politika üretilmez hale gelir.

Bunun olmadığı yerde ne olur?
Dedikodu, çekiştirme, çekeme-

mezlik... Apolitik ve moral bozan
bir ortam oluşur. Ki bunlar bizim sa-
vunduğumuz değerlerle bağdaşmayan
şeylerdir. Kurumumuzda oluşmasına
izin vermememiz gerekir.

Komiteleri işletmemenin en sık
karşılaşılan gerekçesi, işlerin hızlı
ve pratik yapılabilmesidir. 

Zaman zaman ve yer yer bunu
savunan insanlarımızla karşılaşırız.

Bazen işler bu şekilde gerçekten
daha hızlıymış gibi gelebilir. Ancak
bir bütün olarak ve uzun vadede ele
aldığımızda, bizi ilerletmez, bir kısır
döngü içinde hareket ettirir. 

Onun dışında aslında plansızlığı-
mızın-programsızlığımızın, bireyci-
liğimizin kılıfıdır.

Kolektivizm ve komiteler ol-
mazsa olmazımızdır.

Tutsaklarımız ve yakınları için
düşmana karşı sarsılmaz bir mevzi
haline gelmek istiyorsak, kolektivizm
ve komiteleri içselleştirmeli, bir yaşam
tarzı haline getirmeliyiz. 

KOMİTELER VE KOLEKTİVİZM
Tayad’lı Aileler

3 Haziran
2018
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI BEDEL

Savaşan kelimelerimizden biridir
bedel. Oportünizmle savaşır, emper-
yalizmle savaşır; yani bizim dilimiz-
de, bizimle birlikte iç-dış tüm düş-
mana karşı savaşır.

Biz ne kadar çok kullanırsak; re-
formizm ve oportünizm o kadar çok
kaçar bu kelimeden. Çünkü sosya-
lizm için ödenmesi gereken bedellerin
büyüklüğünü bilir. 

Bedelin kelime anlamı “bir şeyin
yerini tutabilen karşılık”tır. (TDK
sözlüğü).

Devrim büyük bir iddia oldu-
ğundan devrimin bedeli de büyük
olmak zorundadır. Bu, tarihsel bir
kaçınılmazlıktır. 

Bir siyasi hareketin gücünü be-
lirleyen etkenlerden biri de bu be-
delleri ne kadar göze alabildiğidir.
Bedel ödemeyi göze alabilmek, id-
diadır, kararlılıktır. Emperyalizmin
korkusu bu bedelleri göze alanların
onu yok edeceğindendir. 

Oportünizm ve reformizmin ise,
bir siyasi iddiası yoktur; bu bedelleri
ödemeyi göze alamadığı için, bu ke-
limeyi kullanmaktan da kaçınır. Bu
kelimeyi kullananlardan da nefret
ederler. 

Biliriz ki yeryüzünde bedeli öden-
meden hiçbir güzellik var edilemez.
Devrimi yapabilmek ve yaşatabilmek
için Vietnam halkının ödediği bedeller
hatırlanmalıdır. 1.3 milyon şehitle
kazanıldı bağımsızlık. 

Veya Küba halkının ödediği be-
deller ortadadır örneğin. Fakat ödenen
bedellerin karşılığında, dünyada be-
bek ölümlerinin en düşük olduğu,
işsizliğin-açlığın olmadığı, yaşlıların,
engellilerin ve çocukların gördüğü
değerin dünyada eşi benzeri olmayan
bir yerdir Küba. Nazım’ın deyimiyle:
“Çocukların ama bütün çocukla-
rın/Kırmızı elmalar gibi gülüşü” di-
zelerinin anlattığı Küba, işte ödenen
bedellerin sonucudur. 

Cuntaları, sayısız kuşatmayı, sa-
yısız operasyonları, işte bu bedel
ödeme cüretiyle aştık. Umudun adının
duyulduğu yerde düşmanın korkudan
dizinin titrediği gücümüzü, ödemek-
ten kaçınmadığımız bedellerle yara-
tabildik.

Büyük direnişte olduğu gibi ge-
rektiğinde onar onar ölmeyi göze
alarak düşüncelerimizi savunma ka-
rarlılığını gösterdik. Bedel ödedik,
düşüncelerimizi, ideolojimizi yaşattık. 

Taksim Meydanı’nı defalarca be-
del ödeyerek kazanabildik. Bu gele-
neğin gücüyle direnip kazanabiliyor
bugün Nuriyeler, Mahirler, Ahmetler;
işi, ekmeği ve geleceği için bedel
ödemeyi göze alabildikleri için di-
reniyor ve kazanabiliyorlar. 

OHAL koşullarında koca koca
örgütlerin, yüz binlerce üyesi olan
sendika ve odaların yapmaya cesaret
etmeyi bırakın, hayal bile edeme-
dikleri direnişleri, günlük hayatın
çok doğal anları gibi yaşayıp direnişi
büyütebilmek, güzellikler için bedel
ödemeyi göze almayı yaşamının
doğal bir parçası haline getirmekle
mümkün ancak. 

“Devrimciysen, niçin ölürsün bi-
liyor musun? Hayatı sevdiğin için,
her an başkaldırmak üzere içinde
uyuklayan yılanı, büyük egoisti,
ben’i öldürdüğün ve kendini halk
kitlelerinin yerine koyduğun için…
” (Benden Selam Söyle Anadolu’ya,
Dido Sotiriyu) 

İşte bunun için bu kadar kolay
ölebildiler 18’inde Sılalar, Leylalar,
Bilgehanlar… Elif, Şafak, Bahtiyar-
lar’ın sarayları titreten gücü, bedel
ödeme ve ödetme cüretlerinden ge-
lir.

Faşizmi, semtimize selam veren-
leri bile tutuklatacak korkuya sevk
eden, Cephelilerin ömrünü avuçla-
rının içine alıp düşmana fırlatabilme
bedelini göze almalarındandır.

Düşmanı asıl korkutan, bu ör-
neklerin ilk olmadığı gibi, son da
olmayacağını bilmesidir. Halkın
nice oğulları ve kızları, pimi çekilmiş
yürekleriyle halkın içinde yaşamakta
ve savaşmaktadır. 

Bedel ödemeyi göze almak; işte
bu dört kelime, güç olabilmenin, ik-
tidar iddiasını taşıyabilmenin sırrıdır. 

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
� Bedel ödemeyi göze almak savaşmaktır.
� Devrim ancak çok büyük bedellerin sonucu başarılabilir.
� Bedel ödemek savaşmanın olmazsa olmazıdır.
� Cepheli demek bedel ödemeyi göze alan demektir.
� Tarih tanıktır; bedeller boşa ödenmiyor.
� Bedel ödeyerek iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
� Bu ülkede bedel ödemeyi göze almadan bir kırıntı dahi
kazanamazsınız. 
� Tüm kazanımlarımızın ve zaferlerimizin bedeli ödenmiştir. 
� Bedel ödemeye ve ödetmeye hazırız. 
� Bedel ödeyen de ödeten de biz olacağız.
� Ödediğimiz bedeller bizim için onurdur.

Yürüyüş
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Ve tersi de doğrudur; bedel öde-
meyi göze alamayanlar, gün gün ge-
riler, erir ve yok olurlar.

Kökleri 70’li yılların silahlı dev-
rimci çıkışına dayanan ve uzun yıllar
mücadelede, dağlarda bir şekilde
kendini var eden çeşitli siyasi hare-
ketler, bedel ödememenin teorisini
yaparak, bu teorinin sonucunda, em-
peryalizmin ve faşizmin “ya düşünce
değişikliği ya ölüm” dayatması
karşısında ölmeyi göze alamayarak,

geriye doğru yuvarlanmaya başladılar
ve örgütsel olarak parçalara ayrıl-
dılar.

Kendi başlarına bir şey yapama-
yacak noktaya, siyasi olarak ise,
ABD işbirlikçiliğiyle ittifak yapacak
bir noktaya kadar düştüler.

Bedel ödemekten kaçışın sonucu
politikasızlık, parlamentarizm batak-
lığına batmak ve yok oluştur.

Şurası kesindir; bedel ödemeyi
göze alamayanlar, devrim iddia-
sında bulunamaz, devrimcilik ya-
pamazlar. Devrim yapamazlar.

Biz devrimciyiz ve tüm bedel-
lerin farkındayız. Ödeyeceğimiz
ve ödeteceğimiz tüm bedeller bizi
bekliyor. Bedel ödedik, bedel öde-
meye hazırız, bedel ödeteceğiz,
çünkü devrimciyiz.

İkitelli’de 25 Mayıs'ta Cemevi Bölgesi’nde
Halk Cepheliler tarafından  “Filistin Halkı Yalnız
Değildir! / Halk Cephesi” yazılamaları yapılarak,
emperyalizme ve işgalci İsrail’e karşı vatanse-
verliği, vatanlarının can-kan pahasına nasıl sa-
vunulması gerektiğini direnişleriyle gösteren Fi-
listin halkı selamlandı.

İkitelli Halk Cephesi bu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şöyle dedi:

"14 Mayıs günü 60’ın üzerinde Filistinli’nin

katledildiği, 2000’den fazla insanın yaralandığı
katliamda işgalci Siyonist İsrail, Filistin  halkına
gerçek mermilerle, İHA’larla saldırmıştı.

Onurlu Filistin halkı günlerce süren direnişle-
riyle karşısında silahıyla, tankı-topuyla, İHA’larıyla
saldıran siyonistlere karşı taşlarıyla, taşları dahi
olmadığında bedenleriyle vatan nasıl korunur,
bir kez daha öğretti tüm ezilen dünya halklarına.

Bizler İkitelli Halk Cephesi olarak diyoruz ki;
“Emperyalizme ve işbirlikçi siyonist, işgalci

İsrail’e karşı 1948’den beri birçok direniş des-
tanlarına bir yenisini daha ekleyen Filistin halkının
yanındayız!" dedi.

Filistin Halkının Direnişi Duvar
Yazılamalarıyla Selamlandı!

3 Haziran
2018
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Dev-Genç Açıklama:
Katledilen 11 FARC Gerillası Ölümsüzdür!

Emperyalizm saldırıyor. Emperyalizm tüm ilerici,
solcu, anti-emperyalist, anti-faşist hareketleri ideolojik
saldırı bombardımanına tabi tutuyor. 

Katledilen 11 FARC gerillası, şehitlerine layık ol-
muştur. Tarihlerinde tutsaklıkla, şehitlikle, işkencelerle
bedel ödeyen gerillalarına, halk ilişkilerine layık olmuştur.
Dünya halklarına ve onun kurtuluş için mücadele tarihine
layık olmuştur.

Katledilen 11 FARC Gerillası Ölümsüzdür!

Dev-Genç’liler Koşullara Teslim Olmayan,
Kendi Koşullarını Yaratandır!

Dev-Genç'liler 29 Mayıs'ta kartonlarla, kalemle, koli
bandıyla, tutsaklar için yazdıkları “Aslıhan Buçaklar

Serbest Bırakılsın/
Dev-Genç”,“Mazlum
Arslan Serbest Bıra-
kılsın/Liseli Dev-
Genç”,“Kübra Sün-
netçi Serbest Bırakıl-
sın/Dev-Genç”,“Tut-
sak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın/

Dev-Genç” yazılı kartonları sokak ve cadde duvarlarına
astı. Tüm Dev-Genç’lilerin üzerine düşen görev Nesnel
Koşullara Teslim Olmamak, Kendi Koşullarını Yarat-
maktır!” denildi.

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisini
Halka Ulaştırmaya Devam Edeceğiz

Dev-Genç’liler 24 Ma-
yıs’ta Kadıköy’de yap-
tıkları dergi dağıtımında
halkla seçim üzerine soh-
bet etti. Seçimlerin oli-
garşinin kendi iktidarını
gizlemek için kullandığı
bir aldatmaca olduğu
anlatıldı. Öğrenci mecl-
islerinden, fabrikalar-
daki işçi meclislerin-
den bahsedildi. 3 Dev-
Genç’linin yaptığı çalışmada 50
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Dev-Genç’liler 29 Mayıs'ta Kadıköy’de Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. 2 saat süren çalışmada halkla
seçim ve Grup Yorum üzerindeki baskılarla ilgili sohbet
edildi. 

arşiv



24 Haziran’da yine halkımıza
seçim gündemi dayatılıyor. “Kime
oy verirseniz verin, ama mutlaka
oy atmaya gidin” diyorlar. Bu ifade
çok önemlidir; düzen partilerinden
birinden olun da hangisinden olur-
sanız olun. Söylenen budur. Düzen
sürdüğü müddetçe, düzen partilerinin
hangisinin iktidar olduğunun önemi
yoktur.  

Halkımızı bu seçim oyunlarıyla
oyalıyorlar. Demokrasiden bahse-
diyorlar. Faşizmde demokrasi yok-
tur; demokrasicilik oyunu vardır.
Faşizmin demokrasicilik oyununu,
“halkın kendi kendisini yönetmesi”
diye anlatıyorlar...  

Onların tanımı ile ülkemizde de-
mokrasi olmuş olsaydı, 

halkın karşı çıkmasına rağmen,
şeker fabrikalarının satışı yaşanır
mıydı? 

Tek bir Amerikan üssü kalır mıydı
ülkemizde?

Eğer halk yönetime katılsaydı,
milletvekili maaşına gelen zam, en
düşük maaşlı işçi emeklisine gelen
zammın 23 katı olmazdı değil mi?

Asgari ücret yoksulluk sınırının
altında kalır mıydı? 

TBMM halkın meclisi değildir,
çünkü orada halk yoktur, halkın
iradesi yoktur. Çünkü kapitalizmde
meclisteki vekilleri seçen parti li-
derleridir.

Meclis nedir? TDK’da yazan
meclis tanımı: "bir konuyu konuş-
mak veya görüşmek için biraraya
gelmiş kimseler topluluğu”dur.
TBMM’de konuşanlar halk değildir,
gündemleri de halkın sorunlarına
çözüm bulmak amaçlı değildir. Ve
orada gerçekten bir görüşme, tartışma
yoktur.  

Sözde ‘millet’in olduğu iddia
edilen meclis, sadece halkı sömür-
menin yasallaştırıldığı yerdir.
TBMM, bahsettikleri gibi halkın
meclisi olsaydı, halkın sorunları
gündem olurdu. Milyonlarca insa-
nımız açlık yoksulluk içinde yaşa-
mazdı. 

Halkın sorunlarının gündem ol-
duğu zamanlar da var elbette: Se-
çimden birkaç hafta öncesi. Tam
olarak bu zamanlarda aşağılık yüz-
lerini en çıplak haliyle gözlerimizin
önüne seriyorlar.

Seçimden birkaç hafta önce öğ-
rencilerin, emeklilerin, işçilerin, me-
murların, köylülerin neler çektiğinden
bahsederler ve bu sorunlar için da-
ğıtacakları sadakaları anlatırlar. Se-
çim vaadi dediğimiz şeyler sadece
boş vaattir ve en fazlası sadakadır,
bizden çaldıklarından dağıttıkları
kırıntılarıdır. 

Eğer biz bu yoksulluğu yaşıyor-
sak, bu zulmü görüyorsak sadece
seçim zamanları değil her zaman

yoksulluğumuzu yaşıyoruz, zulüm
görüyoruz. Sadece seçim zamanları
bunlara çözüm bulacaklarından bah-
setmek aldatmacadır.

İşte biz bunun için, oligarşinin
iktidarı değil, halkın iktidarı, bur-
juvazinin (ve onların temsilcilerinin)
meclisi yerine de halk meclisi di-
yoruz. Halk meclisinde meclisteki
vekilleri seçen ve vekillerin kendisi
halktır. Yöneten, kararlar alan halk-
tır, uygulayan yine halktır. 

Öyle olmalıdır. 

Halk Anayasası Taslağımız’daki
13. madde bunu anlatır:

"Halkın yönetime katılmasının
temel biçimi ve kurumu Meclisler-
dir. Demokratik Halk Cumhuriye-
ti'nde halk, Meclisler aracılığıyla
söz ve karar hakkını doğrudan kul-
lanır. Halk Meclisleri, halkın kendi
yönetim birimlerini seçmesi, de-
netlemesi ve görevden alabilmesi
esası üzerinde yükselir. Halk yerel,
bölgesel, mesleki her düzeyde Mec-
lislerde örgütlenerek ülke yönetimi,
ekonomisi, politikası hakkında po-
litika üretimine, kararların alınması,
uygulanması ve denetlenmesi sü-
reçlerine katılır." 

Halkın hepsi nasıl katılacak?

Burjuvazinin ölçüleri içinde ba-
kıldığında, ‘Halkın hepsi katılabilir
mi, bu çokluk bir kargaşa yaratmaz
mı?’ diye düşünülebilir. 

Bunu anlamak için Sovyetlerden
(Sovyet, Rusça’da meclis demektir)
somut bir örnek verelim:

"Geçen son birkaç yıl içinde Sov-
yetlerin rolü daha da arttı, haklar
genişletildi ve devlet yönetimi so-
runları üzerine aldıkları kararlar
daha yetkinleşti. Sovyetlere seçilen
temsilcilerin toplam sayısının arttı-
rılması, emekçi halkın en aktif tem-

OOligarşinin Meclisi

Halk Meclisleridüzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

SANDIKTA MÜHRÜ
NEREYE BASARSAN BAS

SANDIKTAN ÇOK YILDIZLI
ABD BAYRAĞI ÇIKACAKTIR

OY VERME VERDİRME
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silcilerinin Sovyetlere seçilmesi yo-
luyla bu durum daha büyük ölçüde
geliştirildi. 

Yerel Sovyetlere seçilen işçi sayısı
1939'da 102 bin 600 iken 1975'te
yerel Sovyetlere seçilen temsilcilerin
600 bin 600'ü -toplam temsilci sa-
yısının yüzde 27,2'si- kolektif çift-
çilerden, 664 bin 800'ü -yüzde
30,1'i- 30 yaşın altındaki kişilerden,
1 milyon 64 bini -yüzde 48,1'i- ka-
dınlardan, 968 bini -yüzde 43,8'i-
Parti üyeleri veya aday üyelerinden
oluşuyor ve Sovyetler Birliği’nde
yaşayan hemen hemen her milliyetin
temsilcilerini kapsıyordu."  (A. Laşin,
Sosyalizm Ve Devlet, syf.179) 

SSCB’de tam 2 milyon 208 bin
88 emekçi, Sovyetlere yani meclise
üyedir. Ve adı üstünde, ülkenin adı
da zaten SOVYETLER BİRLİ-
Ğİ’dir. 

Devrimimizin ardından kuraca-
ğımız Demokratik Halk İktidarı’nda
da temel yönetim organı Halk
Meclisleri olacaktır. 

Halk Bugünden Kendi Sorun-
larını Çözmeyi,

Bugünden Kendi Kendini Yö-
netmeyi Öğrenmeye Başlamıştır

Faşizm koşullarında kurmaya ça-
lıştığımız Halk Meclisleri, elbette
halkın iktidar olduğu bir ülkedekin-
den farklıdır. Ancak o yolda atılmış
bir adımdır. 

Faşizm koşullarında da ülkemizde
yıllardır halk meclisleri var olmuştur.
Faşizm meclisleri yok etmek için
birçok kez saldırmıştır. Ama Mec-
lisler buna rağmen varlığını sür-
dürmüştür. 

Her ne kadar faşizmin saldırıları
altında olsalar da halkın iradesini
yansıtırlar, halkın yönetime aktif
katılımını hedeflerler. 

Okmeydanı Halk Meclisi, 1996
yılında karar aldı, mahallede kadın
çalıştıran içkili barları, kumar oy-
natan yerleri kapatma kararı aldı.
Kapısında polisin nöbet tutmasına
rağmen halk meclisi günlerce ey-
lemler yaptı, on binlerce insan so-
kakları doldurdu, kadınlar kocalarını
kumar masalarından kaldırdı, yaşlı
kadınlar barların kapılarını yumruk-
ladı, uzun süren mücadele sonucunda
bu karar hayata geçirildi, barlar ma-
halleden kovuldu.

Gazi Halk Meclisi, aile içi so-
runlardan, mahallenin yol, su so-
runlarına kadar her türlü sorunu,
halk tarafından verilen kararlar doğ-
rultusunda çözülmüştür.

Küçük Armutlu’da su, kanali-
zasyon sorunu Halk Meclisi’nin ön-
derliğinde halkın el birliğiyle çö-
zülmüştür. 

OHAL koşulları altında da ma-
hallelerin sorunlarını konuşmak üzere
Halk Meclisleri toplanmaya, kararlar
almaya devam ediyorlar.

Lenin, "Sovyet Hükümeti'nin
Acil Görevleri" adlı makalesinin ilk
taslağında bu kadar çok insanın kar-
gaşa yaratacağı düşüncesine dair
şöyle yazmıştır: 

"...kitlelerin her temsilcisi, her
vatandaş öyle koşullara kavuşturul-
malıdır ki, o, devlet yasalarının uy-

gulanmasına katılabilmelidir ama
bundan, her bir belirli yürütme gör-
evinden, belirli emirlerin yerine ge-
tirilmesinden, belirli bir zaman süresi
boyunca yürütülecek belirli ortak
çalışma süreçlerinin denetlenmesin-
den kimin sorumlu olacağı konu-
sunda en küçük bir kargaşa veya
düzensizliğe izin vereceğimiz sonucu
kesinlikle çıkmaz."

Bir de TBMM’ye bakalım; her
gün kavga gürültü, herkes birbirine
düşman! Oysa birbirlerinden farkları
yoktur. Sadece sömürü ve soygun
pastasının paylaşımı için kavga edi-
yorlar.

Hiçbir kavga nedeninde;

emperyalizmin üslerinin kapatı-
lacağı yoktur, herkese barınma hakkı
tanınması yoktur, eğitimin, sağlığın
ücretsiz olması için değildir kavgaları. 

Kavgalarının nedeni, kim daha
çok pay kapacak kavgasıdır. Aynı
partiden olanlar bile birbirlerinin
kuyusunu kazmaya uğraşıyorlar.
Sonra bu insanlardan birkaçını önü-
müze koyuyorlar ve bir seçim yap-
mamızı istiyorlar. 

Peki bu isimlerin bizim önümüze
gelmesi için kimler seçim yaptı?
Hiç tanımadığımız, bir kere olsun
aynı masaya oturup sohbet dahi et-
mediğimiz insanlardan bizim so-
runlarımızı bilmesi ve bu sorunların
çözümü için mücadele etmesini bek-
lemek, ancak hayal olabilir.

Her sabah 6'da, 7'de bindiğimiz
tıklım tıklım o otobüslere bir kere

- Kapitalizmde en yüce

değer, kardır.  

Sosyalizmde en yüce

değer emek. 

- Kapitalizmde birey

vardır. Sosyalizmde

tüm halk.

- Kapitalizm “ben”i

yüceltir. Sosyalizm

“biz”i.

- Kapitalizm, bütün

pisliklerin kaynağıdır. 

Sosyalizm, değerler

yaratır. 

- Kapitalizm

sömürüdür. Sosyalizm

sömürüsüz dünyadır. 

- Kapitalizm

adaletsizliktir.

Sosyalizm adalettir. 

FAŞİZME 
VERİLECEK HER OY, 
DAHA ÇOK SÖMÜRÜ
VE ZULÜM
DEMEKTİR
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binmeden bu sorun için mücadele
etmesi hayaldir. Mücadele edeceğini
düşünüp oy vermek ise kendimizi
kandırmaktır. 

Dört yılda bir yapılan bu seçim-
lerin bizim yönetimle olan tek bağı-
mız ve bu bağın da ne kadar güve-
nilmez olduğunu herkes bilir. Dört
beş yılda bir oy vermekle, kimse ül-
keyi yönetmiş olmaz, olamaz.

Bu meclis, halkın meclisi değildir.
Halkın sorunlarına halkın kendisinden
başka kimse çözüm bulamaz, çünkü
"insan nasıl yaşarsa öyle düşünür".
Sorunu yaşayanlar sorunu çözmek
üzerine kafa yorabilirler ve sorunu
çözmek için yumruklarını havaya
kaldırabilirler. 

Sorunu çözecek olan ezilen halktır.

Bu yüzden ezilen halk ve onun doğ-
rudan seçip doğrudan denetleyebi-
leceği bir meclis olmalı, yani halk
meclisi olmalıdır, halkın iktidarı ol-
malıdır.

İşte halkların kardeşliği, dostluğu
ve dayanışmasını temel alan sosya-
lizmde herkesin söz ve karar hakkı
olacaktır. 

Halk, kurulacak olan işçi, köylü,
öğrenci, esnaf meclisleri aracılığıyla
doğrudan yönetime katılacaktır. Yerel,
bölgesel, mesleki ve her düzeyde
oluşturulacak olan meclislerde halk
kendi yönetim birimlerini seçme, de-
netleme ve görevden alabilme hakkına
sahip olacaktır. 

Yani ülke yönetimine dair eko-
nomik, politik, siyasal her şeyde ka-

rar alma, uygulama ve denetleme
işlerinde yer alabilecektir. Halkın
kendi kendini yönetebilmesi kendisi,
geleceği, ülkesi hakkında kendi karar
verebilmesinin tek koşulu devrimdir,
sosyalizmdir. 

Cephe bunun mücadelesini ver-
mekte, her türlü bedeli ödemektedir.
Seçimlerde halkımızın gündemi, her
yerde halk komiteleri, halk mecl-
isleri kurmak olmalıdır.

Muhanete sardırmayız yaramız

Yarayı kendimiz saranlardanız

Sadakalarınız sizde kalsın, devrim
ve sosyalizm, halka, kendi iktidarını
vaat ediyor ve halk kendi vaadini
kendisi gerçekleştirecektir.

AKP faşizmi 24 Nisan günü Gazi Mahallesi’nde
yeni yerinin açılışı yapılacak olan Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni sabah sa-
atlerinde basarak, binayı kullanılmaz hale getirip, kurum
içerisini talan etmiş, iki arkadaşımızı da gözaltına al-
mıştı.

Baskının üzerinden daha birkaç gün geçmişti ki
AKP’nin kontra basını Sabah Gazetesi’nde yalan, iftira
ve karalamalarla dolu bir haber yayınlandı. Açıldığı
günden beri 400’den fazla kişiyi tedavi eden, düzenin
apolitikleştirme, uyuşturucuyla gençleri bağımlı yaparak
ülke gerçeklerine gözlerini kapatmayı hedefleyen devlet
politikasına karşın yepyeni ve ilaçsız tedavi yöntemleriyle
birçok bağımlıyı tekrar hayata kazandıran bir kurum
neden bu kadar baskı ve zulümle karşılaşıyordu?

Cevap belliydi: Emperyalizmin uyuşturucu ve yozlaşma
politikası karşısında direnenler, buna alet olmayanlar
vardı. Devlet, yozlaşma politikaları ile özellikle gençliği
teslim almaya çalışıyor. Böylece gençliği, halkı apoli-
tikleştirecek, sindirerek teslim alacaktı.

Ama buna ‘Hayır!’ diyen devrimciler de vardı. Yoksul
gecekondu mahallelerinde uyuşturucu çetelerine karşı
mücadele eden, devletin her türlü yozlaştırma politikasına
karşı savaş açan devrimciler…

Gazi Mahallesi de bu bilince sahip, devrimci geçmişi
olan bir mahallemizdir. Onlarca devrimci, son aylarda
yollardan kaçırılmış, evleri basılarak gözaltına alınmış,

tutsak düşmüştür.
Yozlaşmaya karşı mücadele ederken şehitler vermiş

bir mahallemizdir Gazi Mahallesi. Recep Hasar gibi yi-
ğitler çıkmıştır bu mahalleden. Yıllardır düşmanın türlü
saldırılarına maruz kalmış ama tüm bu saldırılardan
dimdik, alnı ak çıkmıştır Gazi halkı. Bunu sindiremeyen
düşman şimdi de kontrgerilla medyasını devreye sokuyor.
Yalan, uydurmaca haberleriyle devrimcileri, Gazi Halkını
sindirmeye çalışıyor!

Bizler İkitelli Halk Cephesi olarak diyoruz ki: Gazi
Cephe’dir! Bu mahallenin her karışında devrimcilerin
alın teri, emeği, döktüğü kan vardır. Bitiremezsiniz!
Tüm fiziki saldırılarınıza, iftira-karalamalarınıza,
yalan haberlerinize karşı ‘Kurtuluşa Kadar Savaş!’
şiarımızı büyütüyoruz! Halkız, haklıyız, kazanaca-
ğız!

İkitelli Halk Cephesi’nin
27 Mayıs 2018 tarihli, HFG Uyuşturucu İle
Savaş Ve Kurtuluş Merkezi'nin Yıkılması ve

Yalan Haberlere İlişkin
Açıklamasını Yayınlıyoruz:

Yürüyüş
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Direnen Mahir Kılıç ve Alev Şahin İçin
Yazılamalar Yapıldı

İkitelli Beşkat bölgesinde
Halk Cepheliler tarafından İz-
mir’de işini geri isteyen, işsiz-
liğe mahkûm ettirilerek açlıkla
terbiye etmeye çalışanlara karşı
184 gündür açlığıyla direnen
ve direnişini zaferle taçlandıran
Mahir Kılıç için 25 Mayıs’ta
yazılamalar yapıldı. Aynı za-
manda Düzce’de işi ve ekmeği
için direnen Halkın Mimarı
Alev Şahin için de yazılamalar yapan Halk Cepheliler
Alev Şahin’e destek ziyaretleri çağrısında bulundu.



DÜZEN PARTİLERİNE
MAHALLELERİMİZDE

HAYAT YOK

MİLİS NEDİR?
�Milis halkla bütünleştikçe,

düşmanın korkulu rüyası ola-
caktır. 

�Adalet, milislerin elindedir. 

�Karşı-devrimciler, halkı yozlaştıranlar,
mafyacılar, her yerde milislerin öfkesini
karşınızda göreceksiniz.

�Che ''Gerilla niçin savaşır?'' sorusuna
şöyle cevap veriyor: '' … halkın kendisini
ezenlere karşı, için için kaynayan protes-
tosunun yankısını meydana getirmek için
silahları eline aldığı ve tüm silahsız kar-
deşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan
toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dö-
vüşür.'

(Askeri Yazılar, Sf: 34)

24 Haziran seçimleri için düzen
partileri boş vaatlerden ibaret prog-
ramlarını açıkladılar ve seçim çalış-
malarına başladılar. Düzen partileri
bizim mahallelerimize de girmeye
çalışıyor. Afişleriyle, sesli araçlarıyla,
bildirileriyle, yalanlarıyla, boş vaat-
leriyle, ırkçılıklarıyla, gericilikleriyle,
seçim aldatmacalarıyla, caddeleri-
mizde dolaşmak, evlerimize girmek
istiyorlar. İşsiz bıraktıkları insanları-
mızı aldatarak, sahte umutlar vererek
kendileri için çalıştırmak için giri-
şimlerde bulunuyorlar. Türlü türlü
yollarla mahallemize girmeye çalışan
düzen partilerine mahallelerimizde
hayat hakkı tanımayacağız.

Düzen partilerine karşı ma-
hallelerimizde hem ideolojik, siyasi
mücadele sürdürülmeli, hem de
fiili olarak mahallelerimize bir
daha girmeye cesaret edemeye-
cekleri cevaplar verilmelidir. 

Halkın Şahanları, seçimler ko-
nusundaki tavrımızı net olarak bil-
meli ve anlatabilmelidirler. Yayın-
larımızda çıkan yazılar temelinde,
bütün şahanlar, düzen partilerine
karşı ideolojik mücadeleyle güçlen-
mek için kendi içlerinde eğitim yap-
malıdırlar. Şahanlar, duvarlara “Dü-
zen Partilerine Vur, Halkın İkti-

darını Kur” diye ya-
zarken, “Çare Seçim

Değil Devrim” diye yazarken, seçim
ve devrim, şahanların kafasında çok
net olmalı.   

Düzen partilerine karşı ideolojik
mücadelede kendimizi eğitmez, do-
natmazsak, halkı seçim politikala-
rımız konusunda ikna edemeyiz.
Düzen partileri, sanki kendileri öte-
kilerden farklıymış gibi göstererek
halkın beynine girmeye çalışmak-
tadır. Biçimsel bazı farklılıklarına
rağmen temelde hepsinin aynı ol-
duğunu anlatabilmeliyiz. 

Düzen partilerine karşı, halkı ha-
rekete geçireceğiz. Faşist, gerici
partilerin seçim araçları karşısında
halkımızı bulmalı. 

Düzenin mahallelerimizdeki se-
çim çalışmalarını fiili olarak engel-
lemek gerekir. Neden? Çünkü, bun-
dan önceki tüm seçimlerde olduğu
gibi, bu cumhurbaşkanlığı ve meclis
seçimleri de, bu alçak, sömürücü,
soyguncu, işbirlikçi, çürümüş dü-
zenlerini meşrulaştırmanın aracıdır.
Her seçim sonrasında ne oluyor;
"bizi siz seçtiniz, beş yıl daha bek-
leyin" diyerek halkımızı oyalıyorlar. 

Hiçbir düzen partisine hayat hak-
kı tanınmamalıdır, seçim büroları
açmalarına izin verilmemelidir. Kar-
şı- devrimin halkı aldatmakta kul-

landığı birer mevzidir düzen partileri.
Bu nedenle, düzen partilerinin seçim
bürolarına, afişlerine, otobüslerine,
ses araçlarına gün yüzü, gece yüzü
göstermemelidir. Halk düşmanlarına
karşı halkın öfkesi, şiddeti, tepkisi,
haklı ve meşrudur. Faşizm cephe-
sinde “Cepheliler’in birçoğunu tu-
tukladık, rahat rahat çalışma ya-
parız” diye düşünenlerin yanıldığını
halkın milisleri gösterecektir. Halk
düşmanları taşların, ateşlerin hedefi
olmaktan kurtulamayacaktır. 

Çünkü onlar, yaşadığımız tüm
sorunların kaynağı ve sorumlusu-
durlar.

Halkın Şiddeti Meşrudur
Düzen partilerinin mahalleleri-

mizdeki varlığına karşı, otobüslerine,
bürolarına, afişlerine karşı, halkın
tepkisi, öfkesi, taşlaması, halkın şid-
deti haklı ve meşrudur. 

Halk çocuklarının öfkesini yu-
muşatmaya çalışanlar çıkacaktır.
Devrimcileri seven ama bir yandan
da düzenin sol görünümlü partilerine,
adaylarına oy vereceğini söyleyen
insanlarımız çıkacaktır. Bu tür du-
rumlarda ideolojik iknayı esas al-
malıdır halkın şahanları. 

Halkın aklını çelmeye çalışan
bu tür tartışmalardan daha güçlü çı-
kabilmek için, halkımızı ikna ede-

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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bilmek için okumak zorunlu-
dur. 

Bu tür tartışmalar, düzen
partilerine karşı öfkemizi yu-
muşatmamalı, tersine halkın
milisleri halkın her kesimini
ikna edebilmeli; halkın öfkesini
büyütmeli ve bu öfkeyi düş-
mana yönlendirebilmelidir. 

Mahallemizde, selam ve-
rip selam aldığımız gençle-
rimizi aldatıp bu çalışmalara
kattıklarında ne yapmak ge-
rekir? Mahallemizin çocukları
halk düşmanı değildir. İkna et-
meyi esas almalıyız ve bu ne-
denle ideolojik mücadele, eği-
tim önemli. Mahallemizin
gençlerini düzen partileri değil,
halkın milisleri örgütlemelidir.
Emeklerini düzen partilerinin
sömürmesine izin vermemeli-
yiz, öfkelerini örgütlemeli, dü-
zen partilerine yönlendirmeli-
yiz.

Sonuç olarak; halk düş-
manlarına mahallelerimizde
seçim yaptırmayacağız. Hayat
hakkı tanımayacağız.

HER YERDE
KARŞINIZA

BİZ
ÇIKACAĞIZ
“Dünyada ve ülkemizde

halka zulmeden, sömüren,
katleden, açlığa ve sefalete
mahkum eden emperya‐
lizm ve işbirlikçilerinin kar‐
şısında dağlarda, sokak‐
larda, hapishanelerde, ma‐
hallelerde, okullarda ve
her yerde biz çıkacağız."

(2004'de İstanbul 3 No’lu
DGM’de görülen Halk Milisleri
davası'nda iki milis tarafından
yapılan savunma'dan)

Şahanlar Yazıyor
Polis Siliyor
ÇÜNKÜ:

Küçük Armutlu'da geçen hafta,
uyuşturucu satıcısı ve mahallede fu-
huş yaptırmaya yeltenen bir halk
düşmanı, halk milisleri tarafından
bacaklarından kurşunlanarak ceza-
landırıldı. 

Milisler, cezalandırma eylemini
halka duyurmak için bir açıklama
ve Küçük Armutlu'da yazılamalar
yaptılar.

Baş görevlerinden biri uyuşturucu
tüccarlarını korumak ve uyuşturucu
ticaretinin güvenliğini almak olan
polis, mahalleye sefer düzenleyerek
bu yazılamaları sildi. 

Milisler, bir kez daha yazılama
yaptılar. Polis yine sildi. 

Ve milisler bir kez daha yazdılar. 
Toplam olarak 3 defada 15 ya-

zılama yapıldı.

Ne yazıyordu duvarlarda?

- "Uyuşturucu satıcısı Efo'yu ce-
zalandırdık - Cephe Milisleri"

- “Pezevenk Efo'yu cezalandırdık
- Cephe Milisleri”

Ne diyordu milisler açıklamala-
rında?

"Mahallemizde uyuşturucuya ve
fuhuşa geçit vermeyeceğiz."

Peki polis ne diyor?

Mahallelerde uyuşturucu satılacak. 
Mahallelerde fuhuş olacak.
Uyuşturucu tacirlerinin ve peze-

venklerin koruyucusu ve kollayıcısı
Türkiye Cumhuriyeti polisidir.

Polisin Küçük Armutlu'da yazı-
lamaları silmesinin tek anlamı budur. 

Ama polis ne yaparsa yapsın,
mahallelerimizde uyuşturucu ve fu-
huş olmayacak. Mahallelerimizi tüm
pisliklerden temizleyeceğiz.

Bu milislerin sözüdür!

Çayan Mahallesi’nde hiçbir düzen
partisine çalışma yaptırmayacağız.

Bugün saat 23.00’da başını
HDP’nin çektiği 10 kişilik grup ma-
hallemizde pankart ve afiş asmak is-
tedi.

Çayan Halk Cephesi olarak bizler
buna izin vermedik ve vermeyeceğiz.
Çareyi seçimlerde arayanlar, Türkiye
halklarını yalan umutlarla düzenin
içine çekmeye çalışanlar; yoksullu-
ğumuzun, açlığımızın, baskıların, tu-
tuklamaların, katliamların 60 yıldır
süren düzen tarafından işlendiğini
unutmuş!

Çareyi halen bu faşist sistemle uz-
laşarak ve halkların mücadelesini bu
sisteme teslim etmekte bulmuşlar.

Çayan Halk Cephesi olarak diyoruz

ki; Çayan Mahallesi’nde hiçbir düzen
partisine çalışma yaptırmayacağız!

HALKIMIZ!

Seçim çare değil! Yalan umutlara
kanmayın, yalan vaatlere inanmayın.
Çözüm emperyalizme ve faşizme
karşı örgütlü mücadelede. Örgüt-
lenelim ve halk iktidarını kuralım.

Çayan Halk Cephesi

Çayan Halk Cephesi:
Mahallemizde Seçim
Çalışması Yaptırmayacağız!

Yürüyüş
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AKP, üniversitelerin bölünmesiyle ilgili yasa tasarısını
19 Nisan 2018’de meclise taşımıştı. Tasarı 25 Nisan’da
kabul edildi ve 9 Mayıs 2018’de yasalaştı.

Yasayla beraber 13 üniversite bölünerek, 4’ü özel,
16’sı devlet üniversitesi olmak üzere 20 yeni üniversite
kurulmak isteniyor.

Öğrenci gençlik üniversitelerin bölünmesini istemiyor.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, fakültelerinin taşınmasını,
kampüslerinin bölünmesini, okul arazilerinin tekellere
peşkeş çekilmesini istemiyor. Çünkü; üniversitelerin bö-
lünmesine yönelik bu yasa, öğrenci gençliğin birbirinden
tecrit edilmesidir, demokratik üniversite mücadelesine
yönelik bir saldırıdır, gençliğe yönelik bir saldırıdır. 

Emperyalizm demek KRİZ demektir. Emperyalizmin
işbirlikçisi AKP yönetememe krizi yaşıyor. Bu krizde
oligarşinin en büyük korkusu gençliktir. Çünkü; gençlik
doğası gereği atılgandır, coşkuludur, yüreklidir.

Gençlik içinde, oligarşinin en büyük korkusu DEV-
GENÇ’tir, DEV-GENÇ’lilerdir. Çünkü; ülkemizin anti-
emperyalist, anti-oligarşik mücadele tarihini, ödediği
kan-can bedelleriyle DEV-GENÇ’liler yazmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, YILLAR İÇİNDE
BÜTÜN TASFİYE SALDIRILARINA RAĞMEN,
HOCALARIYLA ÖĞRENCİLERİYLE DEMOKRAT
YANINI, SOL KİMLİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KO-
RUMUŞTUR

AKP’nin ve bir avuç asalak tekelin korkusu, gençliğin
demokratik üniversite mücadelesidir. Üniversitelerin bö-
lünmesi de, gençliğin demokratik üniversite mücadelesine
yönelik, rant temelinde gerçekleştirilen bir saldırıdır.
AKP korkuyor. Korktuğu için saldırıyor. Bugünkü saldırısı
da bu yasayla somutlaşmış durumda.

Ülkemizde, üniversitelerin tarihi devrimci mücadelenin
boykotlarla, nöbetlerle, işgallerle yükseldiği bir tarihtir.
İstanbul Üniversitesi’nin tarihi de böyledir. İstanbul Üni-
versitesi tarihinde DEV-GENÇ’lilerin öncülüğünde yapılan,
öğrenci gençliğin sorunlarını tartıştığı ve çözüm ürettiği
meclis toplantıları vardır; anti-demokratik uygulamalara,
yüksek fiyatlara, paralı eğitime karşı yapılan boykotlar
vardır.

Emperyalizm sömürge ülkelerde bir yandan kendine
tekniker yetiştirirken bir yandan da gençliği ideolojik
olarak teslim alıp, sorgulamayan, bağımsızlık düşüncesini

aklından bile geçirmeyen, yozlaşmış bir gençlik yaratma
politikası güder.

Ülkemizde 80 cuntasının ilk kurumlarından YÖK,
öğrenci gençliği tektipleştirmek, apolitikleştirmek, ez-
berci-gerici eğitimle şekillendirmek için kurulmuştur.
YÖK’ün kaldırılması için yapılan boykotlar, merkezi
eylemler; amfi işgalleri, rektörlük, fakülte ve kampüs iş-
galleri vardır.

İstanbul Üniversitesi tarihinde devrimcilerin kanı
vardır. 1978’de DEV-GENÇ’li Hatice Özen’in de arala-
rında bulunduğu 7 kişinin katledildiği ve 100’den fazla
kişinin yaralandığı Beyazıt Katliamı vardır. Katliamdan
sonra DEV-GENÇ’lilerin öncülüğünde on binlerce insanın
katıldığı miting, katliamın hesabını sorma bilinciyle
anında inisiyatif alarak amfileri, fakülteleri, kampüs giriş
çıkışlarını tutarak faşistleri okuldan temizleyerek, işgal
eylemleriyle, ellerinde taşlarla, sopalarla, silahlarla
öğrenci gençliğin güvenliğini alan irade vardır. İşte AKP
faşizmi bu cüreti, iradeyi ve kararlılığı yok etmek istiyor.
Tekellerin iktidarını korumak için, rant temelinde bir
saldırıyla üniversitelerdeki demokratik mücadeleyi tasfiye
etmeye çalışıyor.

48 YILDIR FAŞİZME KARŞI AKADEMİK-DE-
MOKRATİK MÜCADELEYİ YÜKSELTİYORUZ.
AKP DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADELE-
MİZİ YOK EDEMEZ!

Gençliğin akademik-demokratik mücadelesine yönelik
her saldırı, DEV-GENÇ’e yönelik bir saldırıdır. AKP,
DEV-GENÇ’lileri yok edemeyecek. Aksine DEV-
GENÇ’liler öncülüğündeki gençlik, AKP faşizmini tarihin
çöplüğüne gömecektir. Bunu tarihimizden biliyoruz. Tü-
kenmek bilmeyen irademizden, cüretimizden, kararlılı-
ğımızdan biliyoruz. İstanbul Üniversitesi’nin her karış
toprağında DEV-GENÇ’lilerin emeği, alın teri vardır.
Dayı’mızın emeği, şehitlerimizin alın teri vardır. 

ÜNİVERSİTELİLER!

AKP’nin faşist saldırılarına, üniversitelerimizin de-
mokratik mücadele tarihinden aldığımız güçle direnelim.
Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez. Bizim tarihimiz;
nöbetlerle, boykotlarla, işgallerle yazılmış bir tarihtir.
Bizim tarihimiz; okul ve yurt önlerinde faşist saldırılara
karşı elde silah tutulan nöbetlerle yazılmış bir tarihtir.
Bizim tarihimiz; kanla yazılmış bir tarihtir. Okullarımızda

AKP FAŞİZMİ
DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE

MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEZ! 
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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YÖK’e, faşist yönetimlere, ÖGB terörüne, soruşturmalara,
okuldan atılmalara, faşist örgütlenmelere izin vermeme-
liyiz.

AKP’nin üniversiteleri bölme saldırısından nasıl et-
kileneceğiz? Coğrafi konum bakımından okulumuzun
olumlu durumundan olacağız. İstanbul Üniversitesi, özel-
likle Çapa Tıp Fakültesi, diplomalarının uluslararası
avantajlarını kaybedecek. Belki yeni bir eve, yurda ta-
şınmak zorunda kalarak kira, faturalar, ulaşım ve daha
birçok dert ile boğuşacağız, sevdiğimiz hocalarımızdan,
okulumuzun eğitim düzeyinden olacağız. Yılların mü-
cadelesiyle kazandığımız haklarımızdan, kulüplerimizden,
dayanışma masalarımızdan, örgütlenmelerimizden ve ta-
rihimizden olacağız. Daha birçok şey sayabiliriz. Ama
bu saldırı en temelde, bir yasa düzenlemesiyle gençliğin
örgütlenmesinin önüne geçmeye çalışma saldırısıdır.

Emperyalizm ‘Topraklarınız benim tekellerime ait,
yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz ne varsa benim tekellerime
ait, ben ne dersem o olur’ diyor. Emperyalizmin işbirlikçisi
AKP ‘Üniversiteler bizim, istediğimiz boruyu öttürürüz’
diyor. Emperyalizmin ülkemizdeki gölgelerinden YÖK
‘Üniversitelerde biz ne dersek o olur’ diyor. 

BİZ DİYORUZ Kİ; üniversiteler öğrenci gençliğindir.
BİZ DİYORUZ Kİ; üniversitelerdeki tüm söz ve karar
hakkı öğrenci gençliğindir.

DEV-GENÇ’LİLER!

AKP’nin bu saldırısına karşı demokratik mücadeleyi
yükselterek cevap verelim. Nöbet eylemlerimize devam

edelim. Demokratik mücadele tarihimizden aldığımız
güçle, boykotlarla, işgallerle, yeni mücadele yöntemleriyle
üniversiteleri faşizme terk etmeyelim. AKP faşizminin
bu saldırısına karşı tek çözüm örgütlenmekten, örgütlü
mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.

Fakat unutmayalım ki, “örgütlü olmak” sadece sayıca
fazla olmak demek değildir. Örgütlü olmak demek; ko-
miteleşmek, toplantı yapmak ve pratik kararlar alarak
bunu hayata geçirmektir. Önemli olan komitelerin, mecl-
islerin devamlılığıdır. Çünkü ülkemizde sürekli faşizm
vardır. AKP, bugün bu saldırısını ertelese ya da küçültse
de; örgütlü mücadele devamlı olmadığı sürece saldırısını
sürdürecektir. 

AKP FAŞİZMİNE SESLENİYORUZ! Öğrenci
gençliği teslim alamayacaksınız. Üniversitelerde, liselerde
demokratik mücadeleyi yükseltmemize, demokratik mü-
cadele vermemize engel olamayacaksınız. İstediğiniz
yasayı geçirin, isterseniz üniversiteleri milyonlarca par-
çalara bölecek yasalar geçirin; gençliği örgütlememize
ve faşist iktidarınızı alaşağı etmemize engel olamaya-
caksınız. 

Haklı olduğunuz tek şeyi yapmaya devam edin,
korkun! Çünkü bu topraklarda DEV-GENÇ’liler olduğu
sürece emperyalist efendilerinizle birlikte titremeye
devam edeceksiniz. Siz üniversiteleri bölün ya da
bölmeyin; biz sizi paramparça edecek ve önce üniversi-
telerimizden, liselerimizden, mahallelerimizden, sonra
da tüm vatanımızdan atacağız! Okullarımızda faşizme
geçit vermeyeceğiz! Faşizmi yeneceğiz!

Yüksel Direnişçileri Bursa’da Söyleşi Yaptı
"Direnen Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor"

Yüksel söyleşisi 27 Mayıs'ta Bursa’da gerçekleştirildi.
Söyleşiye Grup Yorum Halk Korosu’da türküleriyle
eşlik etti.

Söyleşiye konuşmacı olarak açlık grevi direnişçisi
Nuriye Gülmen katıldı ve dinleyicilere açlık grevi zaferi,
Yüksel Direnişi, KESK’te devam eden oturma eylemi
anlatıldı.

Kamu Emekçileri ve Yüksel Ailesi Tutsak
Kamu Emekçilerine Faks Yazdı

Kamu Emekçileri ve Yüksel Ailesi tutsak emekçiler

için 27 Ma-
yıs'ta faks
çekme faali-
yeti gerçekleş-
tirdi. Faaliyet-
te Yüksel Di-
renişçileri Na-
zife, Celal ve
komplolarla tutuklanan Akman Şimşek ve Öğretmen
Mehmet Ali Aslan için şiirler okunup, türküler söylendi.
Ardından toplu olarak faks
yazıldı.

Saldırılarınız Direnişimizi
Kıramaz Direnişimiz
İşe Geri Alınana Kadar
Sürecek

Kamu Emekçilerinin 563
gündür işe geri dönmek ama-
cıyla öğlen saatlerinde Yük-
sel'de yaptıkları eyleme polis
saldırdı. Polis saldırısında Alev
Şahin, Nazan Bozkurt ve Selvi
Polat gözaltına alındı.

Ülkemizde Gençlik
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Bu hafta, Meclis çalışmalarımız
için tüm Meclis üyesi arkadaşlarımıza
yol gösterecek bir örnek aktarmak
isityoruz.

Anlatımın sonunda bu olayı ya-
şayan arkadaşın çıkardığı dersler var. 

*** 

Evli bir çift ile tanıştım. 20 ya-
şındalar. Ama sadece imam nikahı
var. Resmi nikahları yok. Neden çün-
kü Kübra özel okulda hemşirelik
okuyor. Okulun kurallarına göre de
eğer evli olursa okuldan atılır. 

Kübra 17 yaşındayken Tolga ile
kaçmışlar. Kaçarak evlenmişler yani.
Sokakta kaldıkları olmuş, hastanenin
acilinde yattıkları da olmuş. Sonra
aileler ile görüşmüşler, konuşmuşlar.
Derken evleniyorlar. 

Şu an oturdukları ev, Kübra'nın
annesinin. Kirada oturuyorlar.

Kiraya çıkmadan önce Tolga'nın
ailesi ile birlikte kalıyorlarmış. Tol-
ga'nın annesinin de psikolojik so-
runları var. Bir yıl kadar sanırım bir-
likte yaşamışlar. Bu bir yıl onlar için
çok sorunlu geçmiş. Evin içinde hep
anne ile Kübra'yı kıyaslamışlar. Kübra
şöyle güzel yemek yapıyor, şöyle
iyi böyle iyi... diye övdükçe Tolga'nın
annesi kıskanmış. Tabii Kübra ile
kaynanasının anlaşamamasının tek

nedeni bu değil. Başka etkenler de
var. 

Sokak ortasında Kübra küfretmiş
bağıra çağıra. Mahalledekilere rezil
olmuşlar vs. Ev içinde de sürekli bir
huzursuzluk, sürekli gerginlermiş.

Bu süre zarfında Kübra hamile
kalmış ve düşük yapmış. Doktor
stresten olduğunu söylemiş. 

Tüm bunlardan sonra Kübra ve
Tolga evden gidiyorlar ve bir daha
görüşmüyorlar Tolga'nın annesi ile.

Kübra daha önce bana hayat hi-
kayelerini anlatmıştı. Sonra bir gün
onlarla birlikte yolda yürüyorduk.
Arkadan bir el Tolga'nın ceketinden
çekiştirdi. Geriye dönüp baktılar ve
"Tüh! allah kahretsin, yürü yürü!"
dedi Kübra. Tolga'nın kolundan sıkıca
tutarak adımlarını hızlandırdı. Ben
de önce adımlarımı hızlandırdım ama
bir yandan da kim bu kadın diye
sordum. Tolga'nın annesi dedi Kübra.
Ben öğrenince tabii hemen durup
geri döndüm selam verdim, elini öp-
tüm. O esnada Tolga'nın kardeşi de
yanımızdaydı. O da annesinin yanında
durmuş, annesini sakinleştirmeye ça-
lışıyordu. Bu arada kadın "bu kız
niye böyle yapıyor, hep bu kız benim
oğlumu benden uzaklaştırıyor. Ona
söyle valla ayırırım onları" dedi.

Tolga'nın abisi "Tamam anne sen
eve git ben Tolga'yı senin yanına
getiririm. Seninle görüştürecem valla"
diyerek ikna etmeye çalışıyordu. 

Bu esnada Kübra'nın ve Tolga'nın
arkasından bakıyoruz tabi. Tolga iki
üç kez dönüp arkasına baktı. Bir
yandan da Kübra'ya bir şey diyemi-
yor, yürüyordu.

Biz de yetiştik onlara yanlarına
gittik. Bir parka gittik oturduk. Niye
öyle yaptınız dedim. Ben sorar sormaz
şikayet etti Kübra. Ben de ona "Ço-
cuğu çektin götürdün valla, o da an-
nesi sonuçta. Kadın kaldı öyle sokak
ortasında" dedim. 

"O da bana çektirdi zamanında.
Tolga'dan çok ayrı kaldım biraz da
o kalsın" dedi.

Tolga bize çay söylemek için bü-
feye gittiği sırada da Kübra ile ko-
nuştum. 

"Kadının psikolojik sorunları ol-
duğunu siz söylüyorsunuz. Psikolojik
sorunları olan bir insanı normal bir
insanmış gibi değerlendiremezsin.
Seni anlıyorum. Kendini kötü hisse-
diyorsun, öfke duyuyorsun. Ama o
da bunları bilinçli olarak yapmıyor.
Bugün seninle çok kötü olur ama
yarın seni baştacı eder, bilemezsin.
eğer psikolojik rahatsızlıkları varsa
ona yardımcı olmalısın. Böyle bir
insanın bakımı zor olur anlayabili-
yorum. Ama sen alttan alan taraf ol-
malısın. Sabırlı olmalısın. Ilımlı yak-

HALK SORUN DOLU
ÇÖZÜM DEVRİMCİLERDE

Aklın varsa bir
başka akılla

dost ol...
işlerini

danışarak yap
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laşmalısın.

Hem Tolga, yarın bir şey olsa,
annesinin başına bir şey gelse bu
sefer senin yüzünden konuşamadığını
söyler. Senin "O kadın!" diye ifade
ettiğin kişi ne de olsa Tolga'nın
annesi. Anne bu...

Annesi ile konuşmak istiyor ama
sen istemediğin için konuşmuyor.
Bu duygu Tolga'nın içinde hep olacak.
Ve insan yapısı böyledir: İstemeden
de olsa bunu sana yansıtacaktır mut-
laka" dedim.

Beş dakika kadar sonra Kübra
Tolga'ya "ara anneni gelsin" dedi.
Tolga inanmadı. Vallaha mı! diye
sordu şaşkınlıkla. Epey sevindi. Tolga
abisini arayıp annesini yanımıza ge-
tirmesini söyledi. 

Annesi gelene kadar da Kübra
telkinlerde bulundu bol bol.

"Ne annenin tarafını tutacaksın
ne benim. Annen bir şey söylediğinde
ben ona cevap vermeyeyim. Sen ver.
karşısında dur beni sahiplen. Ben
nasıl bizimkiler bir şey diyeceği za-
man bizi savunuyorsam sen de kendi
ailene karşı öyle olmalısın. Çünkü
ne de olsa biz evlatlarıyız bize karşı
kin tutmazlar." vs. dedi. 

Kadın geldiğinde ilk önce Tolga'ya
sarılıp öptü. Sonra Kübra'ya doğru
gelip "Pamuğum sen neden bize gel-

miyorsun ha! Neden böyle yapıyorsun
kuzum. Ben seni çok özledim. Seni
çok seviyorum." diye sarıldı, öptü,
kokladı. Bu sırada zaten Kübra ağ-
lamaya başladı. O ağladı, Tolga'nın
annesi ağladı. Benim zaten hemen
gözlerim doldu. 

Derken oturduk sohbet etmeye
başladık. Kadın hasta olduğunu an-
lattı. Sonra hep birlikte Tolgaların
eve gittiler.

Şimdi araları çok iyi. Sonraki iki
görüşümde de Tolga'nın ailesini, ara-
larının nasıl olduğunu sordum. Ai-
lesine oturmaya ve hatta bazen kal-
maya gidiyorlar.

Buradan çıkardığım sonuç:

İnsanlar günlük hayatlarında bin
türlü sorun yaşıyorlar. Ama doğru
düşünmesini bilmediklerinden çöze-
miyorlar. Düzenin kendilerine öğ-
rettikleri kültür ile yaşıyorlar. Alın-
ganlık, küslük, kıskançlık, kibir, öfke,
çekememezlik...

BU duygular ile bezenip mutsuz
bir hayat sürüyorlar. Kendi hayatlarını
kendileri zorlaştırıyorlar aslında. 

Destek olacak bir el, başlarını
yaslayacakları bir omuz, dayanabi-
lecekleri bir duvar arar insanlar. Bun-
ları ise devrimcilerden başka kimsede
bulamazlar. Çünkü hesapsız, çıkarsız

yaklaşan tek kişi onlardır. 

Biraz yön verme ile kocasının
annesi ile görüşmesini ve aralarının
düzelmesini sağladım. Yani tek ihti-
yaçları biraz ilgi ve yol yöntem gös-
terecek birinin olması.

İnsanları doğru yönlendirebilecek
olan bizleriz. Onların hayatlarına
yön verecek olan bizleriz. Sorunların
çözümü devrimcilerde!

Hab uygulaması 
(Erzurum Yöresi geleneği) Hab, aynı yerleşim

biriminde (kasaba, köy, yayla, mezra) sağmal hayvan
besleyen birkaç ailenin biraraya gelerek süt alış-
verişinde bulunmasıdır. Bütün evlerde sırayla sütler
toplanır ve ürünler imal edilir. Bir üretim kooperatifi
sistemine benzeyen hab uygulaması, bu yönüyle mü-
badele veya ödünç verme esasına dayanır. İmece
usulü süt biriktirme de diyebiliriz. 

Hab, genellikle hayvanı az olan, dolayısıyla az
miktarda süt elde eden aileler arasında yapılır.  Erzurum
şartlarında 70-80 koyunun bir günlük sütünden bir te-
neke peynir yapılır. Fakat 15 tane koyunu olan bir
aile ancak 5-6 günde bir teneke peynir yapabilir. 5-6
gün süreyle bekletilen sütler çürür. Ya da her gün az

peynir yapılması durumunda, bir teneke peynir ta-
mamlanıncaya kadar ilk gün yapılan peynir fire verir.
Bu nedenle birkaç aile birleşir sütleri sırasıyla bir
evde biriktirip öyle peynir üretirler.   

Hab uygulaması, gereksiz üretim kayıplarını
ortadan kaldırır. Tasarruf sağlar. Emek israfını önler.
Hab’la halkımız insan ve eşyanın yönetimini öğrenir,
birlikte üretmenin gücünü görür. Karşıdakilerin yararını
gözetme, ortak çıkarların bilincine varma gibi öğretici
yanları da vardır. 

“İnek öldü, hab kesildi” deyimi buradan gelmektedir.
Başka bazı yörelerde bu deyim “Öküz öldü, ortaklık
bozuldu” şeklinde söylenmektedir.   

Bu gelenekten öğrendiğimiz şudur; halk

süt üzerinden bir yardımlaşma ve ortak üretim geleneği
yaratmış, üretim sorunlarına çözümler bulmuşlardır.
Bu örneklerden dersler çıkartıp birçok konuda yar-
dımlaşmayı sağlayacak gelenekler yaratabiliriz…  

İhraç Edilen Kamu
Emekçileri İçin
Bildiri Dağıtımı Yapıldı

Kamu Emekçileri Cepheliler 27
Mayıs’ta Antakya’da “İşi, ekmeği
ve onuru için direnen kamu emek-
çileri başta olmak üzere tüm ihraçların
göreve iade edilmesi” için bildiri
dağıtıp imza topladılar ve halka Yük-
sel Direnişi’ni anlattılar.

GELENEKLERİMİZ
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Faşizmin hapishaneleri ağzına ka-
dar dolmuştur.  Mart 2018 itibariyle
hapishanelerde toplam 235 bin 888
tutuklu ve hükümlü bulunmakta.
Oysa AKP faşizminin iktidara geldiği
2002 yılında bu sayı 59 bin 429’dur.
Hapishanelerdeki bu sayı Türkiye’nin
13 ilinin nüfusundan da fazladır. Üs-
telik bu sayıya denetimli serbestlikten
yararlananlar dahil değildir. Denetimli
serbestlikten yararlananların sayısı
da 540 bin 184. 

Hapishanelerin doluluk oranı nok-
tasında ülkemiz dünyada ilk sıralarda
yer almaktadır. Neredeyse ülkemizin
her ilçesinde bir hapishane bulun-
makta, yeni yeni hapishaneler ya-
pılmaktadır.

Yer açmak için doldur-boşalt ya-
pıyorlar. “Genel Af” tartışmalarının
bir yönü de budur.

“Şunlar affedilecek bunlar affe-
dilmeyecek” tartışmaları bir yana,
gizlenen asıl gerçek oligarşik düzenin
sürekli suç ve suçlu ürettiği, bu ya-
nıyla asıl değiştirilmesi gerekenin
bu faşist düzen olduğudur.

İlerici, devrimci, halktan yana ol-
duğu iddiasındaki kesimlerin gör-
medikleri, unuttukları en temel gerçek
de budur.

Faşist düzen tartışmaları hep
kendi istediği noktaya çekmektedir.
Af tartışması da, affın kapsamı
tartışması da budur. Bu tür tar-
tışmalar düzeni aklama, meşru-
laştırma tartışmalarıdır. Seçim oyu-
nu da bunun bir parçasıdır.

Eğer tartışılacak bir şey varsa oli-
garşik düzenin bir kısım yanlarını
düzeltmek değil bu oligarşik düzenin
tüm kurum ve yapısıyla yıkılıp da-
ğıtılmasıdır.

Bu gerçek ne seçim oyunlarıyla
ne aldatmaca “af”larla sağlanamaz.

DÜZENİN SEÇİM OYUNU,
HALKI ALDATMANIN ARACI-
DIR. “FIRSATLAR”IN DA ARA-
CIDIR.

Düzenin seçim oyunu, oligarşinin

halklarımızı düzen içinde tutmanın
önemli araçlarıdır. Seçimlerde halka
olmadık vaatlerde bulunurlar. Göz
boyama kararları alırlar. Bir de bu
seçim dönemleri fırsatları ortaya çı-
kartır.

Faşist MHP’nin Genel Başkanı
Bahçeli de seçimleri hem bir fırsata
dönüştürmek hem de oy avcılığı yap-
mak için geçtiğimiz günlerde “genel
af” çağrısı yaptı. Hapishanelerdeki
faşist mayfa bozuntularına af vaat
etti. Af çağrısının ardından da ha-
pishanede yatan faşist çetelerden
Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti.

12 Mayıs’ta “genel af” çağrısı
yapan faşist Bahçeli, “PKK’li ve FE-
TÖ’cüler dışındaki mahkumların
aftan yararlanabileceğini” belirtirken
affın kapsamı için de düşündüğü
Alaattin Çakıcı’dan “ülkü ve ülke
sevdalısı, davalarının kara yiğitleri”
olarak söz ediyordu.

Faşist mafyacı A. Çakıcı da Bah-
çeli’yi eleştirenlere ve kendisinin suçlu
olduğunu söyleyenlere “Evet kriminal
suçluyum ama vatan haini değilim,
sayın Bahçeli’ye laf edeni yaşatmam”
diyerek karşılık veriyordu. 

İşte oligarşik düzenin sahipleri,
seçimler aracılığıyla tartışıyorlar.
Neyi, nasıl tartışıyorlar?

Faşist çetelerin suç örgütü olmakla
birlikte vatansever olduklarını, ülke
sevdalısı olduklarını söyleyerek onları
da kendilerini de aklamış oluyorlar...

Kapsamını kendilerinin belir-
lediği “af” tartışmaları yaparak
“teröristler af kapsamına alınma-
yacak” diyerek devrimcileri, yurt-
severleri, ilericileri teröristlikle
suçluyorlar.

Bu tartışmalarıyla faşist düzen-
lerini aklamaya, meşrulaştırmaya,
kendi halk düşmanlıklarını gizlemeye
çalışıyorlar. Halklarımızın ağzına bir
parça bal çalıp susturmaya, öfkesini
yatıştırmaya çalışıyorlar.

Faşist katiller, halklarımızı,
gençlerimizi artık ilkokul çağına

düşecek denli yaygınlaşan uyuş-
turucu ile zehirleyen, fuhuşla-ku-
marla yozlaştıranlar, tecavüzcüler,
çocuk istismarcıları vb. özgür ola-
cak, affedilecek! Ancak halkları
için, bağımsız, demokratik bir ülke
için mücadele eden devrimciler,
ilericiler onlarca yıla varan ceza-
lara, tecrite mahkum edilecekler.

Ülkemizi emperyalistlere peşkeş
çekenler, milyon dolarları götürenler,
ülke dışına kaçıranlar, zenginlikleri-
mizi yağmalayanlar, emekçileri haraca
boğanlar, uyuşturucudan, fuhuştan,
kumardan milyonları cebine indirenler
özgür olacak; devrimciler, ilericiler
mahkum. Kendi suçlarını gizlemek
için de bir kısım adli suçu affetmiş
olacaklar. 

Dedikleri bu.
Öncelikle Devrimciler Bu Dü-

zenden Hiçbir Zaman Af Bekle-
mediler. Af Dileyecek Olan Faşist
Katillerdir, Halka Karşı Suç İşle-
yenlerdir. Devrimciler Değil!

Suçlu olan halkı sömürenler, kat-
ledenler, soyanlardır. Halklarımızı aç-
lığa, yoksulluğa mahkum eden, işkence
yapan, zulmedenlerdir. Suç ve suçlu
bu sömürü düzenidir. Ve halkları-
mıza, devrimcilere karşı işledikleri
suçları asla affetmeyeceğiz.

EMPERYALİZM VE OLİ-
GARŞİNİN HALKA KARŞI SAL-
DIRILARINDA SİVİL-FAŞİST
HAREKETLERİN YERİ

Sivil-faşist çeteler, faşist devlet
aygıtının bir parçasıdır. Halka dev-
rimcilere yönelik saldırıları faşist

FAŞİST DÜZEN SUÇ VE SUÇLU ÜRETİYOR
“AF”FIN KAPSAMI DEĞİL, DÜZEN DEĞİŞMELİDİR

FAŞİST DÜZENİ AFFETMEYECEK OLAN BİZİZ
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devletin saldırılarından bağımsız de-
ğildir. Ülkemizin yeni-sömürgecilik
gerçeğidir bu. Emperyalizm eliyle
örgütlenen bu çeteler hemen her za-
man halkı tehdit etmenin, devrimcileri
katletmenin doğrudan araçları ol-
muştur. Halka, devrimcilere yönelik
saldırılarıyla sivil-faşist çeteler ül-
kemizin gerçeği, günlük sıradan olay-
larındandır. İşte son günlerde AKP
karşıtlarını tehdit ediyorlar.

Faşist Mafyacı Sedat Peker’in
Bu Konudaki Şovları Da Unutul-
mamıştır. Alaattin Çakıcı’sı, Sedat
Peker’i İle Devletten Yana, Halka,
Devrimcilere, İlericilere Düşman
Yüzlerini Her Fırsatta Dile Geti-
riyorlar.

Oligarşik düzenin yasaları bu çe-
teleri “organize suç örgütü” olarak
suçlar ve halk nezdinde faşist devlet
yüzünü gizlemek için bu çete artık-
larını zaman zaman hapishaneye ko-
yar. “Organize suç örgütü” diyerek
sıradan adli bir suç gibi göstermeye
çalışırlar.

Faşist Bahçeli ne diyordu A. Ça-
kıcı gibileri için? “Ülkü ve ülke sev-
dalısı, davalarının kara yiğitleri”...
Bakın neler yapmış bu “ülkü ve ülke
sevdalısı davalarının kara yiğitleri”:

Uyuşturucu, haraç, çek tahsilatı,
ihalelere girmek, tehdit, adam öldürme,
yaralama, fuhuş, kumar başta olmak
üzere kendi çıkarları için her türlü pis
işi yapmaktadırlar. Bu pis işler aslında
faşist çete ve mafyacıların gerçek
suçları karşılığında düzenin onlara sun-
duğu nimet ve ödüllerdir aslında. 

Nedir gerçek suçları? Halka,
devrimcilere kurşun sıkmak, toplu
ve tek tek katliamlar gerçekleştir-
mek, işkence yapmak, devletin res-
mi faşist güçlerinin olmadığı yer-
lerde ya da resmi faşist güçlerle
birlikte kitleleri terörize ederek
sindirmek, teslim almak... Linç
saldırıları düzenlemek. Demokratik
halk için eğitim isteyen öğrencinin,
hakkını arayan, direnen, grev ya-
pan işçinin, memurun, insanca ya-
şamak isteyen yoksul halkın, halkın
taleplerine sahip çıkan devrimci-
lerin karşısına önce bu sivil-faşist
çeteler çıkmaktadır. Onların asıl

rolleri de budur.

Bu Rolü Onlara Efendileri ABD
Emperyalizmi, NATO Vermiştir.

2. Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’ndan hemen sonra dünyanın 1/3’ün
emperyalist pazarın dışına çıkması,
ulusal sosyal kurtuluş mücadelelerinin
ivme kazanması emperyalistleri, ABD
emperyalizmini korkutmuş devrimler,
halk muhalefeti karşısında kalıcı çö-
zümler bulmaya yöneltmiştir. Dünya
emperyalizminin lideri ve jandarma-
lığına soyunan ABD emperyalizmi,
1948 yılında ABD Ulusal Güvenlik
Konseyi’nde karara bağlanan NSC
10/2 başlıklı belgesiyle bu politikasını
özetlemektedir.

“Açık ve sinsi faaliyetler: Adam
öldürme, bombalama, silahlı soy-
gunculuk, işkence, kötürüm bırak-
ma, adam kaçırma yoluyla tedhiş,
olayları tahrik, misilleme ve rehi-
nelerin alıkonulması, kundakçılık,
sabotaj, propaganda ve yalan haber
yayma, zorbalık, şantaj, vs. vs...

İktidarda “dost hükümetler” var-
sa onlara karşı gelişebilecek devrimci
hareketlerin ezilmesi, “düşman hü-
kümetler” durumunda da bu hü-
kümetlerin yıpratılarak devrilmesi
için her türlü yolun kullanılması.”

Emperyalizmin halklara karşı suç
örgütü olan NATO’nun kurulmasıyla
birlikte tüm emperyalist ve sömürge
ülkelerde tek merkezden yönetilen
kontrgerilla örgütlenmeleri oluştu-
rulur. Özellikle yeni-sömürge ülke-
lerde devlet, yukarıdan aşağıya faşist
tarzda kontrgerilla esasına göre ör-
gütlenir.

Kontrgerilla örgütlenmesinin
yani faşist devletin en önemli ayak-
larından biri de sivil-faşist çete-
lerdir. 

Bunun ülkemizdeki örneği faşist
MHP ve Ülkü Ocakları’dır. 1960’lar-
da küçük bir parti olan Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi (CKMP), Türkeş
ve çevresindeki emekli ırkçı subaylar
tarafından bir gecede ele geçirilmiş,
CIA ve MİT’in desteğiyle MHP’ye
dönüşerek (Komünizmle Mücadele
Dernekleri ve dinci akımlarla birlikte)
kısa sürede bir cinayet örgütü haline

gelmiş, halklarımıza ve devrimcilere
karşı saldırıların, katliamların odağı
olmuştur. Bu faşist çeteler halka yö-
nelik her saldırının doğrudan veya
dolaylı içindedirler. Faşizme kitle
tabanı sağlamak, muhalif, ilerici ve
devrimcileri katlederek halkı terörize
etmek, faşist düzene boyun eğmeye
zorlamaktır onların rolü. 

Vatan, vatanseverlik, “ülke sev-
dası”; emperyalizm işbirlikçiliğini
gizlemek için kullandıkları mas-
kedir. Ne diyor faşist Bahçeli: “ülke
sevdalısıyız”. Ne diyor faşist Ala-
attin Çakıcı “vatan haini değilim”.
Elbette emperyalist efendilerini
deşifre etmek istemezler. Hatta
çoğu zaman anti-ABD’ci, anti-Ba-
tıcı görünmekten geri kalmazlar.
Gerçekte ise halk düşmanı, vatan
haini, emperyalizm uşağı yüzlerini
anti-komünizm propagandaları ar-
dına gizlerler.

Ülke içinde ve ülke dışında faşist
kamplarda emperyalist tekellerin,
yerli işbirlikçi tekellerin finansmanıyla
birer katil, işkenceci, suikastçı, kun-
dakçı, provakatör, halk düşmanı ola-
rak eğitilirler. Ve efendilerine sada-
katle hizmet ederler. Bu hizmetlerinin
karşılığı bazen doğrudan verilen mil-
yon dolarlarla, bazen de fuhuş, uyuş-
turucu, kumar, tahsilat vb. her türlü
pis işi yapmalarına izin verilerek
ödüllendirilirler.

Halk nezdinde teşhir olduklarında
ise kendi pisliklerini, suçlarını örtmek,
bakın biz mafyaya, çetelere karşıyız
demek için hapse atarlar. Faşist devlet
bunları harcamakta tereddüt de etmez.
Kol kırılır yen içinde kalır derler.
Önemli olan faşist devletin, sömürü
düzeninin bekasıdır derler. Ve elbette
bu faşist artıkların harcanmasıyla
bu çetelerin faaliyetleri hiçbir za-
man son bulmaz. Çünkü başlarında
emperyalist efendileri, oligarşik
düzen vardır. En büyük mafya ve
çete de bu düzenin kendisidir.

İşte faşist Bahçeli’nin “dava adam-
ları”, “yiğitler” dediği faşist çetelerin
davaları budur. Emperyalizm ve oli-
garşinin halklarımızı sömürme, hak
isteyene zulmetme davasıdır. Onların
yiğitlikleri silahsız savunmasız genç,
yaşlı, çocuk, kadın demeden halkı
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katletmeleridir. Devrimcileri kaçırıp
işkence edip öldürmektir. Kitlelerin
içine bomba atmaktır yiğitlikleri.
Onlar yiğitliklerini sırtlarını daya-
dıkları devlet gücünden, emperya-
lizmden, yerli tekelci patronların ön-
lerine yığdığı milyon dolarlardan
alırlar. Devrimcilerin karşısında ise
zavallı, sümüklüdürler.

19 ARALIK’LARDA, ULU-
CANLARDA; AKAN KAN BİZİM
KANIMIZDI 

KANIMIZI AKITAN FAŞİST
DEVLETTİ

YAŞANAN TESLİM ALMA
SALDIRISIYDI

TESLİM ALAMADILAR!
Faşist Bahçeli gündeme getirdiği

“af” tartışması için diyor ki; “çok
ciddi sosyal ve toplumsal boyut ka-
zanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan
bir yaraya dönüşmüş mühim bir me-
seleyi milletimizin gündemine taşı-
dık”... AKP’nin “af gündemimizde
yok” söylemine karşılık da şunu be-
lirtiyor: “Sayın Başbakan ‘Teröristlere
kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun
aksini söylemiyoruz. Bizim de kast
ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gün-
demimizi seslendirdiğimiz gibi on
binlerce mağdurun, kader kurbanının
hakkını da hukukunu da müdafaa ede-
ceğiz, devamlı dillendireceğiz.”

Faşist Bahçeli’nin “mağdur, ka-
der kurbanı” dediklerine bakın;
faşist çeteler, mafya, uyuşturucu,
kumar, fuhuş ve her türlü pis işle

halkımızı yozlaştıran, zehirleyen-
lerdir. Faşist düzenin yarattığı adli
suçlulardır. 

Hak ve hukuk savunucusuna ba-
kın; bu düzenin sahibi sizsiniz. Ada-
letsizliğin kaynağı sizsiniz. Hangi
hak-hukuktan söz ediyorsunuz? Faşist
düzende halk için hak-hukuk yoktur.
Halklarımız hakkını da hukukunu da
dişe diş mücadelesiyle, direnişleriyle
kazanır.  

Faşist Bahçeli “vatani görevimi
yapıyorum” diyerek AKP’yi uya-
rıyor: 

“Biz ‘Tedbir alın’ diyoruz. Bu in-
sanlar yarın birilerinin tahriki ile
bir takım olaylara sebebiyet verir-
lerse, birçok olay da birbirlerini ta-
mamlayarak zincirleme gelişirse Tür-
kiye ne hale gelir? Türkiye’nin bat-
masını isteyen insanlar bu yangından,
bu felaketten memnun kalır. Türki-
ye’de istikrar olsun, evlatlarımız pa-
ramparça olmasın düşüncesinde olan
insanlar da bu tedbirlerin alınmasını
ister. Bu tedbirleri almak hangi yönde
olacaksa onu yapsınlar; ama biz bir
konuda dikkat çekiyoruz. Bayrampaşa
Cezaevinin fotoğraflarını bulun. Ora-
da yangınlar, kendi kendini yakanlar,
hep örgüt diliyle konuşmanın sonu-
cunda olan şeyler. Şimdi de aynı
şeyler olsa ne olur? Affedilmesi müm-
kün olmayanların dışındakiler dü-
şünülebilir mi? Eğer düşünülürse
bazı adımlar atmak lazım. Efendim
atmazsanız o zaman birileri bir adım
attığında Türkiye onunla meşgul olur.
Ne yapacaksınız. Bir tedbir alacak-

sınız. (...) Bayrampaşa’da, Ankara
Ulucanlar’da başlayan bir olay 20
cezaevine birden yayıldı. Bunu in-
celemek lazım. Biz bunlardan uya-
rarak yola çıkıyoruz.”

Provakatif bir açıklamadır bu.
Her şey olabilir diyor. Devrimci tut-
saklar her zaman faşist devletin
elinde, halkı tehdit ve gözdağı ve te-
rörle teslim almak için kullandıkları
bir kozdur. Faşist Bahçeli’nin sözünü
ettiği 19 Aralık katliam saldırısının
amaçlarından biri de budur; devrimci
tutsakları teslim alarak tüm halkı
teslim almak.

Akan hep bizim kanımız oldu.
Akan kanlarımızın nedeni hapis-
hane olayları olmanın çok ötesin-
dedir. Bağımsız, demokratik, sos-
yalist bir ülke mücadelemizin ve
bu mücadelenin boğulmasının ne-
ticeleridir.

Faşizm tehdit ederken de korku-
sunu ortaya koyar aslında. Örgütten,
örgütlü olmaktan, direnmekten, bedel
ödeme kararlılığına sahip olmaktan,
halkın kurtuluşu davasına sahip olun-
masından korkar. Halka karşı işlediği
suçların cezasız kalmayacağından
korkar. İşte bizim gücümüzün kaynağı
da budur: Faşizme duyduğumuz kin,
halk ve vatan sevgimiz.

Ne seçim oyunları, ne faşizmin
“af” tartışmaları faşist düzeni ak-
layamayacaktır. Bu düzeni er-geç
yerle bir edeceğiz. Halkın iktidarını
kuracağız!

TAYAD'lı Aileler Tek Tip Elbise
Dayatmasına Karşı Eylem Yaptı

İstanbul: Gala-
tasaray Meyda-
nı’nda 26 Mayıs'ta
biraraya gelen TA-
YAD’lı Aileler Tek
Tip Elbiseyle ilgili
basın açıklaması
yaptılar. Açıklama-
da Balıkesir Kepsut
Hapishanesi’nde
özgür tutsak Dilan

Uludağ’ın uğradığı saldırı dile getirildi. Ayrıca hapisha-
nelerde tutsaklara ayakta sayım dayatması yapıldığı

dile getirildi. Tutsaklar ayakta sayım dayatmasını kabul
etmedikleri için aylara varan hücre cezaları aldıkları
belirtildi. Yapılan eylem sloganlarla sona erdi.

Ankara: TAYAD’lı Aileler Sakarya Caddesi’nde
tek tip elbiseye karşı eylem yaptı. 26 Mayıs'ta yapılan
basın açıklamasına işkenceci polis saldırdı. TAYAD’lı
Ailelerden Halil İbrahim Şener gözaltına alındı.
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EMEP’in 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılmasına düş-
manlığı kroniktir, tarihseldir, ideolojiktir. Her 1 Mayıs
öncesinde, devrimciler Taksim 1 Mayıs alanı için mücadele
ederken EMEP, “Daha yaygın ve kitlesel 1 Mayıs” gibi
demagojik söylemlerle Taksim mücadelesinin karşısında
yer almıştır. Bu “karşı olma” öylesine bir tavır değil
düşmanca olmuştur.

Bir: TAKSİM, Türkiye işçi sınıfının, emekçi halklarının
bedelini kanlarıyla ödediği, tarihsel ve siyasal olarak
kazanılmış 1 Mayıs Alanıdır.

İki: EMEP, Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu NEDEN
kabul etmiyor?

Üç: Taksim’e kimler düşmandır? Neden Taksim’i
yasaklıyorlar?

Soruların cevabını yazı içinde vereceğiz. Şimdi
EMEP’in 2018 1 Mayıs’ındaki Taksim düşmanlığına
gelelim. 

EMEP’li İ. Sabri Durmaz 28 Nisan tarihli “Daha
yaygın ve görkemli bir 1 Mayıs’a doğru” başlıklı Evrensel
gazetesindeki yazısında Taksim 1 Mayıs alanına düş-
manlığını şöyle gösteriyor:

“Evet bu yıl Taksim tartışması gündemi “tıkayacak”
kadar yaygın değil: ama “1 Mayıs Taksim’den başka
yerde kutlanmaz” diyen siyasi çevreler de yok değil. 

Kuşkusuz bu tutum, bu çevrelerin “sınıf dışı ideolojik
platformları” ile bağlantılı ve onlara söyleyecek çok
şey yok…”

Evet, İ. Sabri Durmaz, Taksim’i savunmak, Taksim’de
ısrar etmek ideolojik bir tutumdur. Bedelini kanlarımızla
ödediğimiz tarihsel, siyasal olarak kazanılmış 1 Mayıs
alanıdır Taksim. 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak, faşizmin
gasp ettiği 1 Mayıs Alanımıza sahip çıkmak, onun için
mücadele etmek İDEOLOJİKTİR!

EMEP’li İ. Sabri Durmaz’ın ideoloji düşmanlığı ne-
dendir? İşçi sınıfının, emekçi halkımızın 1 Mayıs Alanına
sahip çıkmak, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını istemek
proletaryanın ideolojisidir. Peki Taksim’i yasaklayanlar
hangi ideoloji ile yasaklamaktadır?

İdeoloji nedir?
İdeoloji; “düşünbilimsel, toplumsal ya da siyasal bir

öğreti oluşturan, ülkü olarak da benimsenebilen, kişi ve
kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünü”
demektir.

Bugün reformistiyle, revizyonistiyle, oportünistiyle,
hatta burjuva partisi CHP’siyle EMEP dışında kalan
hemen her kesim Taksim’in kazanılmış 1 Mayıs Alanı
olduğunu, Taksim’in yasaklanmasının meşru olmadığını,
Taksim’e çıkmak için bedellerini göze almayan yürekleri
yetmese de 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması gerektiğini

söylemektedirler. 
EMEP hangi ideolojiyle Taksim’e karşı çıkmakta-

dır?
Reformizm: söylemleri ne olursa olsun, adına sosyalist,

komünist, emekçi, işçi ve… ne tür sıfatlar bulunursa bu-
lunsun, kaynağını burjuva ideolojisinden alır. EMEP’in
İDEOLOJİ düşmanlığı da burjuva ideolojisinden kay-
naklanmaktadır. 

Tayyip Erdoğan susmuş, İ. Sabri Durmaz konuşuyor.
“Sınıf dışı ideolojik platformlar”
Taksim’de ısrar etmek “Sınıf dışı ideolojik” bir tutum

öyle mi?
“İdeolojik” olmayalım öyle mi?
Parasız eğitim isteyen üniversite öğrencilerine, maaşının

yetmediğini söyleyen asgari ücretliye, geçinemiyorum
diyen emekliye, ürünü tarlada kalan çiftçinin taleplerine
“bunlar ideolojiktir” diyerek susturmaya çalışan Tayyip
Erdoğan’dan sizin ne farkınız var?

EMEP’li İ. Sabri Durmaz’ın beyni burjuva ideoloji-
sinden beslendiği için faşizmin diliyle konuşuyor. 

Evet İ. Sabri Durmaz, Taksim’i savunmak, Taksim
için mücadele etmek ideolojiktir ve Taksim’i geri
alana kadar ideolojik olmaya devam edeceğiz. 

Devrimciler sınıf dışı reformistler, mücadele kaçkını
EMEP sınıf içi öyle mi?

Dönün tarihinize bir bakın: Bugüne kadar “sınıf içi”
ne yaptınız? Hangi direnişleri örgütlediniz? Sınıf’a nasıl
öncülük yaptınız? Öyle ya da böyle bugüne kadar işçi
sınıfı adına yaratılan direnişlerin neresinde yer aldınız?
İşçi sınıfına öncülük yaptığınız, zafer kazandırdığınız
tek bir direniş var mı?

Tarihinize dönün bir bakın: Provakasyonların,
direniş tasfiyeciliğinin dışında ne yaptınız? İşçi sınıfı
adına yarattığınız tek bir değer var mı?

Hayır yoktur!
Zafer kazandığınız tek bir direniş yoktur!
İşçi sınıfının tarihine kazandırdığınız tek bir değer

yoktur.
Zafer kazanmak, değer yaratmak bedel ödemeyi göze

almak demektir. Faşizm koşullarında bedel ödemeyi
göze almadan hiçbir hakkı kazanamazsınız. Kazanılmış
hakları da koruyamazsınız. 

“Tek adam rejimine karşı mücadele” imiş. Faşizm
bile diyemeyen EMEP’liler işçi sınıfı adına konuşamaz.
İşçi sınıfı mücadelesini veremez.

İ. Sabri Durmaz; anlatın da işçi sınıfı öğrensin Türkiye
halkları öğrensin bugüne kadar “sınıf içi” ne yaptınız?

EMEP’in bugüne kadar zaferle sonuçlandırdığı tek
bir direniş yoktur. Öncülük yaptığı, örgütlediği tek bir
eylem yoktur. Buna karşılık EMEP’ in tarihi direnişlerde,

İki Sınıf: Burjuvazi ve Proletarya, İki İdeoloji: Burjuva İdeolojisi ve Proletarya İdeolojisi

EMEP BURJUVA İDEOLOJİSİNDEN BESLENEN REFORMİST BİR PARTİDİR!
1 MAYIS’IN TAKSİM’DE YAPILMASINA DÜŞMANLIĞI İDEOLOJİKTİR!
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eylemlerde yarattığı provokasyonlarla doludur. Tarihi
tasfiye ettiği direnişlerle doludur. 

Sizin tüm reformist politikalarınıza karşı direnen bin-
lerce TEKEL işçisinin direnişini, faşizmin tehdidini
görünce nasıl tasfiye ettiğinizi anlatın da işçi sınıfı öğ-
rensin!

Binlerce işçinin katıldığı direnişlerde kararsızlar, kor-
kanlar her zaman olur ve olacaktır. Devrimcilerin görevi
ısrarla direnişi sürdürmek, büyütmek, kararsızları, kor-
kanları direniş saflarında tutmaktır. 

EMEP bütün direnişlerde kararsızların, korkanların
safında yer almıştır. Onların kararsızlığı üzerinde politika
yürütmüş, “kitlenin hazır olmadığını” söyleyerek direnişleri
tasfiye etmeye çalışmıştır. 

Bir direnişte direnişin bitirilmesi için oylama ya-
pılamaz. Öncünün görevi, direniş saflarında yılgınlık,
yorgunluk, korku büyükse bile direnenlerin safında yer
alıp tersine çevirmektir. EMEP, Tekel direnişini bitirmek
için işçileri defalarca kez referanduma götürmüştür.
İşçiler her seferinde direniş kararı almalarına rağmen
direniş çadırlarının kaldırılması için referandumdan vaz-
geçmemişlerdir. 

Tekel işçileri toplu açlık grevleri yaparak direnişi
daha üst boyutlarda sürdürmek isterken onların tek
derdi açlık grevini bitirmek olmuştur.

Nihayet Ankara Valisi’nin “Ya direnişi bitirip çadırları
söküp kaldırırsınız, ya da saldıracağız” tehdidinden sonra
işçilerin DİRENECEĞİZ kararına rağmen EMEP’li Tek
Gıda İş Başkanı direniş çadırlarını bizzat kendi elleriyle
sökmeye başlamış ve binlerce Tekel işçisinin katıldığı
direnişi tasfiye etmiştir. Tekel işçileri EMEP’li Tek Gıda-
İş sendikasına rağmen Malatya’da, Samsun’da, İstanbul’da
aylarca direnişi sürdürmüşlerdir. EMEP’lilerin yaptığı
tek şey ise onlara rağmen süren bu direnişleri de tasfiye
etmek olmuştur.

İ. Sabri Durmaz; bırakın oturduğunuz yerde ahkam
kesmeyi, akıl vermeyi… “Hukuk mücadelemiz sürecek”
diyerek tasfiye ettiğiniz işçi direnişlerini anlatın da
halkımız sizin nasıl “sınıf içi” olduğunuzu öğrensin.

İ. Sabri Durmaz’ın Sınıfla İlgisi Burjuva Köşe
Yazarlarının Halka Olan İlgisi Kadardır!

İ. Sabri Durmaz 28 Nisan 2018 tarihli köşe yazısında
şöyle diyor: “Gazetemize gelen haber ve çeşitli işyerle-
rinden ve iş kollarından işçilerin yazdıkları mektuplar:
bu yıl işçilerin 1 Mayıs’ı kutlamak için daha bir istekli
ve heyecan içinde olduklarını gösteriyor”

Görüyor musunuz? İ. Sabri Durmaz işçilerin nabzını
nasıl tutuyor? İşçilerle ne kadar alakadar? Evrensel’de
çıkan haberler ve okur köşesine gelen üç – beş mektupla
işçilerin nabzını tutuveriyor. 1 Mayıs hakkında derin
tespitler yapıyor. 

EMEP’li Sabri Durmaz’ın her şeyiyle burjuvaziden
beslendiği dilini burjuvaziden aldığı ne kadar belli.
Burjuva köşe yazarları işe geç kaldıklarında bindikleri
taksinin şoförleriyle yaptıkları sohbetle, -o da kurgudan

ibarettir, genelde öyle bir sohbet de olmamıştır- halkın
nabzını tutarlar. 

“Halk şöyle diyor, böyle düşünüyor” diye tespitler
yaparlar. Halk adına ahkâm keserler, burjuva politikacılara
akıl verirler. Burjuva köşe yazarlarının taksi şoförleriyle
sohbet kurgusu normaldir. Onların halkla ilişkileri taksi
şoförüyle yaptıkları üç- beş kelimelik sohbetlerden
ibarettir. 

EMEP’in, İ. Sabri Durmaz’ın da onlardan farkı yoktur.
Gazeteye gelen mektuplardan ne sonuçlar çıkartıyor?

İ. Sabri Durmaz; bırakın mektup hikâyelerini…
1 Mayıs’a işçileri katmak için kaç fabrikaya gittiniz?
Kaç fabrikada, kaç kahvehanede, kaç otobüs durağında
işçi toplantıları yaptınız? İşçilerle sohbet ettiniz? Kaç
işçi servisinde konuşma yaptınız? Hangi işçi havza-
larından nasıl 1 Mayıs çalışması yürüttünüz?

“İşçilerin yazdıkları mektuplar”mış… oturduğunuz
yerde işçi mektupları okuyarak mı 1 Mayıs çalışması
yapıyorsunuz? “Ellerinde olmayan nedenlerle merkezi
alanlara gidemeyecek işçilerin 1 Mayıs’ı kutlamasından
geri kalmamasını gözeten yerel kutlamaların yapılmasına
da başlandı” diyor Sabri Durmaz. 

Neymiş “ellerinde olmayan nedenler?” 1 Mayıs yasal
tatil günü ilan edilmedi mi? Neden işçilerle “1 Mayıs
yasal tatil günüdür. Sizin bayramınızdır. Bugün çalışmayın,
meydanlarda olun’ diye çalışma yürütmüyorsunuz? 

“Yerel Kutlamalar” mı? 1 Mayıs’ı meşru görmemenin,
mücadeleden kaçmanın, alanlara çıkmamanın gerekçesi
oluyor bu da. Bu mu faşizmin 1 Mayıs’ı engelleme sal-
dırılarına karşı taktiğiniz? Nasıl kutluyorsunuz yerellerde
1 Mayıs’ı, patrondan izin alıp pasta keserek mi?

“Yerel kutlamaların daha da yaygınlaşması bek-
leniyor” diyor İ. Sabri Durmaz… 

Kimden bekliyorsunuz daha yaygın kutlanmasını?
Beklemeyin, siz kaç tane yerel kutlama örgütlediniz,
nasıl örgütlediniz ve nasıl kutladınız onu anlatın…

ABD TARAFINDAN KURULAN TÜRK-
İŞ’İN KUYRUĞUNA TAKILARAK İŞÇİ 
SINIFI MÜCADELESİ VERİLEMEZ!

Türk-İş sendikası yeni sömürgeciliğin ürünü olarak
bizzat ABD tarafından kurulmuştur. EMEP’in işçi sınıfı
mücadelesi ve esasında Amerikan sendikası Türk İş’ten
birkaç şubenin yönetimini ele geçirerek koltuk sahibi
olmaktan ibarettir. Yıllardır Tümtis, Haber İş, Tek Gıda
İş gibi Türk İş’e bağlı sendikaların yönetimlerine çörek-
lenmişlerdir. 

Ancak Türk-İş’in diğer şubelerinden hiçbir farkları
yoktur. Aslında bir farkı vardır: Bu sendikalardaki işçilerin
mücadeleci dinamikleri, EMEP’in reformist anlayışı ta-
rafından TEKEL direnişinde olduğu gibi pasifize edil-
mektedir. 
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İ. Sabri Durmaz yazısında 1 Mayıs hakkındaki tes-
pitlerine devam ediyor: 

“ 2018 1 Mayıs’ının bir diğer özelliği daha var: İs-
tanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok
kente, Türk İş’e bağlı şubelerinde önemli ölçülerde kut-
lamalara katılması. Şubelerin böyle bir inisiyatif alması
elbette işçi sınıfımızın mücadelesi açısından önemlidir,
1 Mayıs’ın geleneğine ve ruhuna uygun tutumdur.”

İşçi sınıfımızın mücadelesi için ne büyük bir kazanım(!)
Bırakalım 1 Mayıs kutlamanın meşruluğunu, resmi tatil
günü ilan edilmiş 1 Mayıs için, AKP faşizmi sadece
benim izin verdiğim alanda kutlayabilirsiniz diyor. Türk-
İş’in birkaç şubesi 1 Mayıs’ta alanlara çıkmak için
inisiyatif kullanmış. Sınıf adına ne büyük kazanım!

İ. Sabri Durmaz; devrimcilerin mücadelesi, ödediği
bedeller olmasa, devrimciler olmasa siz 1 Mayıs’ı ağ-
zınıza bile alamazsınız. Devrimcilerin bedellerle ka-
zandığı alanlarda tepiniyorsunuz. AKP faşizmi yarın
“alanları yasaklıyorum” dese salonlara kapanıp kut-
lama yapmaya dünden razı olursunuz. Devrimciler
alanlara çıkmasa siz salonlara bile çıkamazsınız.
Bunlar olmayan şeyler değil, 90’lara kadar devrimciler
alanlara çıkmak için çağrılar yaparken, bedeller
öderken siz Türk-İş’in kuyruğunda 1 Mayıs’ı kutlamak
için salonlara kutlama çağrıları yaptınız. 

Biz Taksim’e çıkmak için Mehmet Akif Dalcıları
şehit verirken siz her yıl Taksim dışındaki alanlara
çağrılar yaptınız.

EMEP, İŞÇİ SINIFININ HANGİ SORUNU
İÇİN NE YAPMIŞTIR?

“Kuşkusuz bu 1 Mayıs’ın bir diğer özelliği de sınıfın
sorunlarının geçmiş yıllara göre daha yoğun tartışılması
yanında “OHAL”in kaldırılması” talebi ve “tek adam
rejimine karşı mücadele”, “seçimler” gibi konularında
işçilerin gündeminde önemli ölçüde yer almaya başlamış
olmasıdır.” diyor İ. Sabri Durmaz. Bunları da mı işçilerden
gazetenize gelen mektuplardan öğrendiniz?

Geçmiş yıllara göre “sınıfın” hangi “sorunları daha
yoğun” tartışılıyor? Bu tartışmalar sonucunda sınıfın
hangi sorunları için ne tür mücadele kararları alıyorsu-
nuz?

İş cinayetleri için 
Taşeronluk sistemi için 
İşten atmalar için – işsizlik için 
Kölelik ücretleri için 
Süren direnişler için siz ne yapıyorsunuz?
Örgütlediğiniz, sürdürdüğünüz, öncülük yaptığınız

bir direniş var mı? Yoksa niye yok? OHAL’in kaldırılması
için ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Hangi kampanyaları
örgütlediniz? 

Faşizm bile diyemeyen EMEP neyin mücadelesini
verebilir? AKP faşizmi, KHK’larla 50 binin üzerinde
kamu emekçisinin işine son verdi. Bil cümle reformistin,
oportünistin yönetiminde bulunduğu KESK’in 5 bine
yakın üyesi ihraç edildi. KESK ihraçlara karşı nasıl bir

mücadele verdi?
KESK’i bir yana bırakalım, ihraç edilen kamu emek-

çileri içinde EMEP’li olan memur hiç mi yoktu? EMEP’li
memurlarınız ne yaptı? Neden direnmediniz? Neden di-
renmiyorsunuz?

KHK’larla ihraç edilen 50 binin üzerinde insan
içinde direnen sadece Kamu Emekçileri Cepheli me-
murlardır. OHAL’in kaldırılmasına, KHK’larla ihraçlara
karşı susarak mı mücadele ediyorsunuz?

AKP faşizmi OHAL gerekçesiyle onlarca kurumun
kapısına mühür vurdu. Hepiniz sustunuz. 

Cepheliler AKP’nin mühürlerini kırıp gözaltılara,
tutuklamalara rağmen kurumlarını açık tutuyorlar. 

Biz “sınıf dışı” oluyoruz, siz “sınıf içi” öyle mi?

EMEP gibi reformistlerin, oportünistlerin genel özel-
liklerini Mahir Çayan şöyle ifade ediyor:

“Oportünizm bukalemun gibidir. Çeşitli kılıklara bü-
rünerek sosyalist hareket içinde ortaya çıkar. Oportünizmin
kılık kıyafetini o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi,
işçi sınıfının politik bilinci ve örgütlenme seviyesi, kısaca
ülkenin içinde bulunduğu devrimci aşamanın niteliği
belirler. Ancak her çeşit oportünizm proletaryanın
devrimci potansiyeline inanmamaya dayanır. Genellikle
sağ oportümizmin temelinde korkaklık, azimsizlik ve
proletaryanın devrimci zaferine inanmamak yatar. Bu
yanlarını örtmek için o, en “keskin” görünmek zorundadır.
Aslında ise Marksizmin lafızlarına, Stalin’in kölece bağlı
kalarak pasifizmi sergiler. Bir başka deyişle pasifizm
aynı zamanda dogmatiktir de. “Vebadan korkar gibi
devrimden korkar”, ikinci Enternasyonal oportünizmi
bunun en somut örneğidir. Bunlar Marksizm’in de neyin
kesin olduğunu yani Marksizm’in bel kemiği olan diya-
lektiği hiç ama hiç anlamış değillerdir. Ve hepsinin de
ortak yanı Kautsky’lerden Plehanov’lara kadar korkak-
lıklarını en süslü ve devrimci lafızlarla maskeleyerek
Marksist önermeleri içi boş dogmalar haline getirmekte
gösterdikleri bilgiçlik ve lafazanlıklarıdır. 

Oportünizmde ilke istikrar diye bir şey yoktur. Düne
kadar savunduğu ilkelerin niteliği kitlelerin gözünde
açıklığa kavuşunca, o bu ilkeleri en ağır suçlamalarla
karalar. Onun için tek şey önemlidir: “Her şeye rağmen
proletaryanın devrimci hareketini nasıl pasifize edebili-
rim?” Bu eyleminde Marksist ilkeler sadece basit birer
araçlardır…”

Mahir’in 70’lerde oportünizm için yaptığı bu belirle-
meler bugün de başta EMEP olmak üzere tüm sol için
kelimesi kelimesine geçerlidir.

GERİ TAVIRLARINIZI, 
OPORTÜNİZMİNİZİ SÜSLÜ LAFLARLA
MASKELEYEMEZSİNİZ!

İ. Sabri Durmaz proletaryanın devrimci dinamiklerine
inanmadığı gibi korkularını “süslü, devrimci laflarla”
maskelemeye çalışıyor. Tarih de biliyor. Dönüp tarihe
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de bakmıyor. 
“Üstelik de Taksim’e asla çıkamayacak olanlar”

diyor İ. Sabri Durmaz. Bilmemezlik de değil yalan
söylüyor İ. Sabri Durmaz. Taksim; 1977 katliamından
2011 yılına kadar emekçi halkımıza yasaklı bir alandı.
Ancak buna rağmen devrimciler öle vura, vura öle 1
Mayıs alanını tekrar kazanmak için mücadele etmişler
ve kazanmışlardır.

Bu mücadeleyi , faşizmin ağzıyla “ideolojik” dediğiniz
proletaryanın ideolojisine inançlarıyla vermişlerdir
kavgayı. Üstelik yasaklı olmasına rağmen defalarca çı-
kılmış bir alandır Taksim. 

“Taksime asla çıkamayacak olanlar”mış. AKP fa-
şizmi bu sene de yasakladı Taksim’i. Binlerce polisiyle,
panzeriyle Taksim’in etrafına barikatlar kurdu. Siz
de “kına yakın” diyeceğiz; fakat faşizmin barikatları
engel olamadı devrimcilere. 1 Mayıs günü televizyonlar
yine Taksim’i gösterdi.

Emekçilerin, halkların sahip olduğu en küçük hak kı-
rıntıları bile burjuvazi tarafından bahşedilmemiştir. En
küçük demokratik haklar için bile emekçiler kanları
canları pahasına direnmişler, bedel ödemek zorunda kal-
mışlardır. Taksim 1 Mayıs Alanı için de 33 yıl mücadele
edilmiş ve 2011 yılında tekrar kazanılmıştır. 

2012 yılında 1 milyona yaklaşan bir kitleyle Tak-
sim’e çıkılması 2013’te AKP faşizminin yeniden ya-
saklamasına neden olmuştur. Dün olduğu gibi yarın
da 1 Mayıs alanımızı yeniden kazanacağız. Taksim’e
çıkmamıza AKP faşizmi engel olamayacak!

Ancak EMEP’in tarihinde mücadele ederek, bedel
ödeyerek kazandıkları tek bir hak yoktur.

Süslü laflarla, lafazanlıklarla korkaklığınızı maske-
lemeye çalışmayın. Taksim mücadelesi, özellikle OHAL
koşullarında yürek işidir. Bedel ödemeyi göze almaktır.
Daha da önemlisi proletaryanın ideolojisine sahip olmayı
gerektirir. 

Taksim, halkımızın mücadele tarihinin bir simge-
sidir, atar damarıdır, yaşayan ikinci bir bedendir
emekçilerin içinde. 1977 yılında 500 bin emekçi ile
çıkılan ve kanımızın döküldüğü o meydan; bağım-
sızlığın, özgürlüğün, sosyalizmin, kurtuluşun ve
faşizme öfkenin simgesi olmuştur. Emekçi halkın
Taksim için ısrarı işte bundandır. Taksim için bedel
ödemeyenler, mücadele etmeyenler Taksim için ısrar
edemez, AKP hangi alanı gösterirse oraya tıpış tıpış
giderler. 

Taksim’in yasaklanmasının nedeni de aynıdır. Faşizm
Taksim’in tarihsel, siyasal misyonunu unutturmak istiyor.
Milyonlar için Taksim’in ifade ettiği değeri unutturmak.

EMEP bu konuda da faşizmle aynı cephededir.
Çünkü 1 Mayıs 1977 Taksim’deki katliamda 35 işçinin
katledilmesinde bugünkü EMEP’lilerin payı büyüktür.

1977 1 Mayıs’ında kontrgerillaya 1 Mayıs katliamını
yapması için zemin hazırlayan TKP’lilerin, EMEP anla-

yışının günler öncesinden başlayan provakatif tavırlarının
payı çok büyüktür.

1 Mayıslar’ın Taksim’de Yapılması Aynı Zamanda
Provakatör EMEP’in Tarihine Tutulan Bir Aynadır.
EMEP’in Taksim Düşmanlığının Tarihsel Kökeni
Bundan Gelmektedir

EMEP politik olarak da Taksim’e düşmandır. 
Çünkü Taksim demek direnmek demektir. 
Taksim demek; bedel ödemeyi göze almak demektir.

Taksim diyebilmek;  burjuvazinin ideolojisinden beslenmek
değil, proletaryanın ideolojisiyle donanmaktır. 

“Daha yaygın ve görkemli 1 Mayıs” gibi süslü laflarla
oportünizminizi maskeleyemezsiniz. Korkaklığınızın
üzerini örtemezsiniz. Yıllardır aynı teranelerle Taksim
düşmanlığınızı örtmeye çalışıyorsunuz. Daha kitlesel 1
Mayıs için kim tutuyor sizi. Taksim mi engel oluyor
buna?

Tarih de tanıktır ki, bugüne kadar yapılan en kitlesel
1 Mayıslar Taksim’de gerçekleştirilmiştir. 

Ve yine tarih tanıktır ki; bize “sınıf dışı” diyen EMEP,
tarihin hiçbir kesitinde 1 Mayıslarda Cephe’nin kitlesini
aşan kitleselliğe ulaşamamıştır.

“Kitlesel 1 Mayıs” söylemi direnmekten, bedel
ödemekten kaçmanın maskesidir.

“Kitle”den söz ediyorsanız gazeteye gelecek mektupları
beklemeyin, gazete binalarınızdan, sendika binalarınızdan,
evinizden kitlelerin içine girin. İşçilerin, yoksul halkımızın
nerelerde olduğu bellidir. Hangi “işçi havzasında”, hangi
fabrika da çalışma yürütüyorsunuz? Yoksul halkın yaşadığı
hangi mahallede ne çalışmanız var? O “biricik” partinizin
örgütlü olduğu mahalleler, havzalar hangileridir?

Seçimden seçime Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna
takılmaktan başka bir politikanız, kampanyanız var mı?
OHAL’den beri Kürt milliyetçileriyle de alanlara çıka-
mıyorsunuz. Bırakın süslü lafazanlığı… Düzen partisi
CHP’nin arkasına saklanmadan alanlara bile çıkamıyor,
meydanlarda basın açıklaması dahi yapamıyorsunuz. 

Biz “ sınıf dışı”yız, Siz “sınıf içi” siniz öyle mi?
15-16 Haziran direnişinden Tariş işgaline, Paşabahçe

direnişinden Migros Grevine, Maga deri direnişinden
Eminönü direnişine, Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı,
Roza Tekstil, Darkmen direnişine, Kazova işgaline ve
daha zaferle sonuçlanan onlarca direnişin altında “sınıf
dışı” dediğiniz Devrimci İşçi Hareketi’nin, Cepheli dev-
rimcilerin imzası vardır. 

Ne kadar “sınıf içi” olduğunuzu anlatın da Türkiye
halkları öğrensin. İzmir belediyesinden işten atılan Mahir
Kılıç 181 gün; işi, ekmeği, onuru için direndi. Açlık
grevi yaptı. Direnen işçi Mahir Kılıç için siz ne yaptınız?
Kılınızı kıpırdattınız mı? Yoksa Mahir Kılıç’tan mektup
almadınız mı?

Faşizmin KHK’larla işten attığı 50 binin üzerinde
memurdan sadece KEC’li memurlar direniyor. 324 gün
boyunca Açlık grevi yaptılar. 560 gündür Ankara Yüksel
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Caddesi’nde direniş sürüyor. Direniş düşmanlığı dışında
direnen devrimci memurlar için ne yaptınız?

“OHAL Koşullarında Direnilmez, Sokağa Çı-
kılmaz” Değil Mi? Peki Siz Ne Zaman Sokağa
Çıkarsınız?

Ne zaman direnirsiniz?
HİÇBİR ZAMAN DİRENEMEZSİNİZ!
Direnmek her zaman bedel ödemeyi göze almakla

mümkündür. 
Eğer bugün, AKP’nin gösterdiği alan olan Maltepe’de

1 Mayıs kutlayabiliyorsanız, bu devrimcilerin Taksim
ısrarından kaynaklıdır. Yarın AKP, “Maltepe’yi de ya-
saklıyorum” dese “koşullar uygun değil” diyerek alanlara
çıkmazsınız. Bu bir kehanet değil, geçmişteki pratiğinizdir. 

AKP, 2014 yılından beri Taksim yasağını meşrulaş-
tırmak için Bakırköy Meydanı’nı göstermiştir. Reformistler,
oportünistler Taksim’den hemen vazgeçip önce Kadıköy
demişler; ancak tıpış tıpış söyledikleri alana gitmeyip
AKP’nin gösterdiği alana giderek AKP’nin övgüsünü
kazanmışlardır. 

AKP şimdi Bakırköy’ü de vermiyor. Maltepe’yi gös-
teriyor. Yarın Maltepe’yi de yasaklarsa alanlara çıkmayı,
provakatörlük olarak söyleyip salonlara çağrı yapmaktan
çekinmeyeceklerdir. Hatta 1 Mayısları unutacaklardır.

NE EMEP NE DE DİĞER REFORMİST,
OPORTÜNİSTLER DİRENEMEZLER!

Direnemezler çünkü çürümüşlerdir. Direnemezler
çünkü direnme dinamiklerini çoktan yitirmişlerdir. Büyük
Direniş sürecindeki tavırları reformizm, oportünizm için
dönüm noktasıdır. 

“Yaşam kutsaldır” diyenler, 
“Hiçbir düşünce için ölmeye değmez” diyenler, 
19 Aralık katliamı henüz sürerken “bu devrimci de-

mokrasinin tasfiyesidir” diyenler. 
“Biz onlarla aynı mahalleden değiliz” diyenler, 
“Farkımızı koyduk iyi oldu” diyenler, 
ASLA DİRENEMEZLER!
Dernekleri, parti binaları kapatılsa da direnemezler,

milletvekilleri tutuklansa, belediyelerine kayyum atansa
ve belediye başkanları tutuklansa da direnemezler…

Radyoları, televizyonları, gazeteleri basılsa, kapatılsa
da direnemezler. 

Çünkü onlar için “Hiçbir düşünce uğruna ölmeye
değmez”dir. Faşizm koşullarında direnmek, ölmeyi göze
almak demektir. 

Büyük Direniş sürecinde tavrını “Cepte keklik mi
sandınız” diyerek açıklayan EMEP ise direnmenin sözünü
bile edemez. EMEP, direnişlerin yüz karasıdır. El kaldırıp
teslim olmanın öncüsü, sembolüdür. 

19 Aralık 2000’de faşist devlet kendi itirafıyla 20
hapishaneye “Kıbrıs harekâtından sonra en büyük
askeri operasyonu”nu gerçekleştirerek 28 devrimci
tutsağı katlettirmiştir. Cepheli Tutsaklar faşist devletin
katliamının büyüklüğüne oranla tarihin en büyük en

destansı hapishane direnişi yaratmıştır.
Devrimci tutsakların direnişinden etkilenerek hapis-

hanelerdeki adli suçlardan yargılanan tutuklular bile di-
renişe geçip devrimcilere destek vermişlerdir. Direnişten
“farkımızı koyduk iyi oldu” diyen PKK tutsakları bir de
EMEP’in eski TDKP’lileri etkilenmemiştir. Gerçi “etki-
lenmemiştir” demek yanlış olur. Bir utanç tablosu sergi-
lemişlerdir. 

28 Tutsağın vahşice kepçelerle, bombalarla, kim-
yasal gazlarla katledildiği 20 hapishanede tek bir
devrimci tutsak teslim alınamamıştır. Halka teslimiyet
görüntüleri izletilmemiştir.

Ta ki, Çanakkale hapishanesindeki TDKP’li tutsakların
sergilediği utanç tablosuna kadar. Faşizmin imdadına
Çanakkale hapishanesinde TDKP’li tutsaklar yetişmiştir.
Bir grup TDKP’li tutsak Çanakkale hapishanesinde di-
renmeyip elleri havaya kaldırarak teslimiyet görüntülerini
vermişlerdir. 

“Cepte keklik mi sandınız?” söylemi EMEP’in bu
utanç tablosunun örtüsüdür. 

Siz direniş mevzilerini taa, 12 Eylül’ün hapishanelerinde
terk ettiniz. Direnmek kim, siz kim…

“Sınıf içi” olanlara bakın; “Daha yaygın ve görkemli
1 Mayıs’a doğru”ymuş…

“Daha görkemli 1 Mayıs” için AKP’nin gözaltlarını,
tutuklamalarını ve her türlü terörüne uğramayı göze
almak gerekir. Sokak, sokak, mahalle, mahalle iş yeri iş
yeri çalışma yapmak gerekir. Masanızda okur mektupları”
okuyarak “görkemli” 1 Mayıs’ları örgütleyemezsiniz. 

Düzenin “akıllı solcuları”, “makul solcuları” siz ve-
badan kaçar gibi direnişlerden kaçarsınız. 

Direnişler sizin çok uzağınızdaki, sizin dışınızdaki
bir gerçekliktir. Koltuklarınıza oturup ahkam kesmeye,
“komünistlik” yapmaya devam edin. Onu da devrimciler
karşısında yaparsınız. CHP gibi düzen partilerinin
gölgesine sığınarak komünizmi ağzınıza da alamazsınız. 

Sonuç olarak;
1- EMEP; her 1 Mayıs’ta olduğu gibi 2018 1 Mayısında

da kronik Taksim düşmanlığına devam etmiştir. 
2- EMEP’in Taksim düşmanlığının temeli tarihseldir,

ideolojiktir. 
3- Taksim düşmanlığının tarihsel yanı; 1977 1 Mayıs

katliamında kontrgerillaya zemin sağlayanlardan birisi
de EMEP’tir. Taksim’de yapılan her 1 Mayıs EMEP’in
provakatörlüğüne ayna tutmaktadır. 

4- 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması demek AKP’nin
yasağına karşı direnmek ve bedelleri göze almak demektir.
EMEP ise direniş mevzilerini çoktan terk etmiştir.
Direnme dinamiklerini çoktan tüketmiştir. 

Faşizmin icazetine sığınanlar, faşizmin yasaklarına
karşı direnemezler. EMEP’in 1 Mayıs üzerine söylenmiş
bütün süslü lafazanlığının altında yatan gerçekler bun-
lardır.
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Gurbette çokça duyulur “kağıtsız”
kelimesi. Sılada ne anlama geldiğinin
bilinmemesi oldukça anlaşılır; ama
gurbette "kağıt", "kağıtsızlık" biz ya-
bancılar için çok bilinen kavramlar-
dır.

Bana kalırsa "Kağıt" kelimesi, ya-
şamak için oturma (izin) belgesine
sahip olmanın mecburi olduğu mem-
leketlerin polislerinin, ülkelerinin dil-
lerine kattığı kelimedir. 

Mesela kara kafalı birine rastla-
dıklarında “kağıtlarınızı görebilir mi-
yim?" diye sorar. 

E tabii ki doğal olarak o belgeye
sahip değilseniz, yani polisin sorduğu
kağıdınız yoksa adınız KAĞITSIZ
oluyor. Burada yani benim yaşadığım
ülke Belçika’da bu böyle en azından.
Kağıtsızsın. Yani “sans papiers*” sin. 

Kağıtsızlık nedir? Nasıl bir şey-
dir? Nasıl yaşar kağıtsızlar?

Göç veren bir ülkenin vatandaşıyız
ve normaldir ki kağıtsızlık ile ilgili
muhakkak duyduğunuz bir şeyler var-
dır. Ya bir akrabanız ya bir arkadaşı-
nızdan en azından sohbet esnasında
da olsa bir şeyler öğrenmişsinizdir.
Çileli yaşamlarını duymuşsunuzdur
kesin. “Hayatları ne kadar zordur”
bunu biliyorsunuzdur az çok. Hatta
gurbette yaşıyorsanız eğer, kesin bu
durumdakilere yardımcı olmuşluğunuz
dahi vardır. 

İnsanın kendisi ile ilgili yazması
oldukça zor bişeymiş. Ancak söz ko-
nusu kağıtsızlık olunca müzmin de-
necek derecede kağıtsız olduğumdan
kağıtsızlık ile ilgili çok fazla kaynağa
ihtiyaç kalmıyor. Kendi yaşadıklarım
ile kağıtsızlığı anlatabilirim diye dü-
şündüm. Dile kolay 17 yıl. - Az sonra
anlatacağım kağıtsızlıktan doğan mağ-
duriyetlerin birçoğunu yaşadım ya da
çok yakınımda yaşandığına tanıklık
ettim.

Yaşadığım şu küçücük ülke Bel-
çika'da bile on binlerle ifade edilen

kağıtsız var ve belki de Avrupa'da en
az kağıtsızın olduğu ülkedir burası. 

Göç dünya çapında da ciddi bir
meseledir. Farklı sebeplerden em-
peryalist-kapitalist ülkelere bir şe-
kilde kapağı atıp daha rahat yaşa-
mak isteyen insanların gittikleri ül-
kelerde muhakkak bir dönem de
olsa yaşamak zorunda kalacakları
bir durumdur kağıtsızlık. Ve mil-
yonlara varan rakamlarla ifade edi-
len kağıtsızlar, emperyalist ülkelerin
kökten çözemedikleri ve asla çöze-
meyecekleri ciddi bir meseledir. 

Hadi kısaca, kağıtsızlar ve kağıt-
sızlık nedir? Biraz da benden okuyun.
Biraz da ben hissettirmeye çalışayım
size kağıtsızların çektiklerini.

Ne midir kağıtsızlık? 
Mesela en basit en sıradan büro-

kratik işlerini dahi görememektir. 
Nasıl mı? 
Örneğin adınıza gelen taahhütlü

gönderilmiş bir kağıdı gidip postane-
den alamamaktır. “Acaba neydi” diye
merak etmek; ama asla öğreneme-
mektir. 

Yerleşik hayatı olan biri için ban-
kada hesabı olmaması düşünülemez
bir durumdur. Hayatı durur. Hiçbir
işini göremez. Ne ödeyeceğini öde-
yebilir ne maaşını alabilir. Ama kağıtsız
isen banka kartın olamaz. Banka ile
işin olmaz. Para ile ilgili işlerin hep
nakit olmak zorundadır. 

Çalışıyor musun? Ödemede yev-
miye ilk tercihindir. Günlük olsun
yani, çünkü yarın ne olacağın belli
değildir. Ödeme mi yapacaksın? Posta
ile halledeceksin. Ve ödediğini posta
bedeli ile ödersin. Oldukça da pahalıdır
bu bedel. Örneğin 20 euroluk bir
fatura için 3 euroya yakın posta mas-
rafını ödemek zorundasındır. 

Dil bilmek önemlidir gurbet elde.
En kısa ve en kolay yolu bir dil
kursuna gitmektir. Eee dil kursuna
yazılmak için gittiğinde çalışan me-
murun kimlik benzeri bir şey istedi-
ğinde kimliğini unutmuş numarası
yapıp “arabadan alıp geleyim” deyip
toz olmaktır kağıtsızlık. Yani dil bil-
memenin sebep olduğu zorlukları çek-

mek zorundadır kağıtsız. En azından
kendi çabaları ile öğrenene kadar. 

Otobüs, tren için, aylık abonman
bile çıkaramamaktır mesela. Hep
en pahalısından yolculuk etmektir.
Yaşadığınız ülkenin ekonomik du-
rumu ile hiçbir bilginiz olmasa bile
otobüs bileti fiyatlarındaki artışın
tarihsel seyrini çok iyi bilmeniz ka-
ğıtsızlık sayesindedir.

Memleketin tek kağıtsızı ben olsam
hiç kimse otobüs biletinin fiyat artışının
kronolojik seyrini benim kadar bilemez
derdim belki. Ama dediğim gibi bu
küçücük ülkede bile on binlerce kağıdı
olmayan insan var ve eminim kağıdını
aldığında hepsinin ilk yapacakları
işler arasında bir indirim kartı veya
bir abonman bileti çıkartmak vardır. 

Ev kiralamak mı dedi birisi? Çok
büyük bi iş. Meşakkatli yani. Mesela
siz olsanız, kağıtsız, yarın ne olacağı
belli olmayan birine evinizi kiraya
verir miydiniz? (...) Tamam siz verir-
siniz belki. Zaten sizin gibi anlayışlı
birini bulabilmek için çırpınmanın
adıdır kağıtsızlık. 

Dişiniz ağrıdığında mesela, dişçiye
gidememek ve kolonya veya alkol
ile dişinizi çalkalayarak ağrıyı kısa
süreliğine de olsa bertaraf etme faali-
yetidir. 

Kendi adınıza elektrik, gaz vs.
saati açtırmak çok zordur. Es kaza
adınıza açtırabilmişseniz eğer, faturanız
çok yüklü geldiğinde “yaw ben bu
kadar yakmadım” veya “bu kadar
suyu ben mi kullandım” diye itiraz
edememektir kağıtsızlık. Hakkını ara-
yamamaktır yani. Çünkü kağıtsız-
sındır, yani yoksundur. Ama öde-
meye sıra geldiğinde kaçacak yeri
olmayansındır. Yaşayan “yaşar ne
yaşar ne yaşamaz”sındır.** 

Kendi kendini “Kağıt yok kürek
yok” diyerek en zor işlerde en ucuza
çalışmaya ikna edip patronuna dua-
cı olmaktır. Zira o olmasa acından
geberirsindir.

Esnek çalışma koşullarının en il-
kelinde çalışırsın. Patron ne zaman
çağırırsa gidersin. İş olmadığında çağ-
rılmazsın, işlerin iyi gitmesini bek-

Belçika’da Oturum
Hakkı İçin Direnen

Cahit ZOREL’in Yazısıdır.
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lersin. Beklerken ne yersin ne içersin,
bunu tek sen düşünmelisin. Bi Allah'a
bi de çalışmak için can attığın işyerinin
iş durumuna emanetsin yani. İşlerin
kesatlığına iş sahibinden daha fazla
üzülmelisin kağıtsız isen eğer. 

Buraya kadarki sorunlar o kadar
çok, o kadar çoğaltılabilir ki... Ama
inanın pek de zorumuza gitmez bu
sıkıntılar. Kağıtsızlığın doğasında var
diye kanıksamışızdır bunları. 

Ama Hasret... 
Ne kadar süreceğini bilmediğin

tarifi imkansız bi acıdır hasret. Ya
tahmin ettiğinden çok sürerse. “Bir
gün bile çekmesi o kadar zor ki, ya
daha da uzarsa...” 

Bir gün bir dostunuz size metin
olma çağrısı yapar. Anneniz... hani
şu dün telefonda konuştuğunuz an-
neniz. Hayata gözlerini yummuş... 

“Metin olmalısınız!” 
Nasıl metin olunur? Öğrenmelisiniz

çabucak. 
Cenazeye mi? 
Yok, gidemiyorsunuz. 
Anne yok artık. 
Yurtdışına çıkışta yolcu ederken

ağlamamaya çalışan resmi var aklımda
sadece. Tek hatırladığım hali o. Çünkü
gurbete çıkacağım gün yaklaştıkça sü-
rekli ağlamasına sitem etmiştim, “Eğer
sen böyle ağlarsan gidemem ki” de-
miştim. Ve o sulu gözlü kadın, beni
yolcu ederken tek damla gözyaşı dök-
medi. Kim bilir ne savaşlar verdi göz-
yaşı dökmemek için, kimbilir ben göz-
den kaybolduktan sonra mı döktü beni
üzmemek için yanımda dökmediğini. 

Babam uzunca bir süre hasta kaldı.
Düşünün: Kağıtsızsınız, beklemede-
siniz, bi umut ha bugün ha yarın kağıt
işinizi halledip babanızın yanına git-
mek o zamanlarda tek arzunuz.

Ve telefonunuz çalıp da arayan
numaranın babanıza ait olduğunu gör-
düğünüzde korkuyorsunuz. Ama nasıl
korku? Bunu bilmek ancak yaşayanlara
mahsus bişeydir. Bi bakıyorsunuz ara-
yan babanız veya evden başka biri.
“Acaba babama bişey mi oldu?” kor-
kusu her yanınızı sarar. Beyninize
heyecan ve korkunun basıncıyla kan
sıçrar. Tüm kan değerleriniz değişir.
Şakaklarınızda hissedersiniz kalp atış-
larınızı. Telefonunuz her çaldığında,

gördüğünüz numara babanızın num-
arası olduğunda yaşadığınız şeylerdir
bunlar. Ve bu 3 yıl böyle devam eder.
Bir gün o en almak istemediğiniz ha-
beri alırsınız. 

Dünyada acaba bundan daha büyük
acı var mıdır ki? Tabii ki vardır, ama
o an sizin yaşadığınız acı için “en
büyük acı budur” diye düşünürsünüz.
Ve 3 yıllık, yani her telefonunuz çal-
dığında çektiğiniz işkence biter. Ama
maalesef yine çok büyük bi acı ile. 

Babanız yoktur artık. 
Cenazeye mi? 
Yok. 
Gidemiyorsunuz. 
Gidememek öyle ağır gelir ki.

Omuzlarınıza bir ağırlık çöker, geçer
diye düşünürsünüz... Geçmez. 

Kağıtsızlığa alışmak, aslında bu
acılara alışmakla başlar. Sonrası isyan,
nefret. Bu acıya bu zulme mahkum
edenlere. İşte bendeki kağıtsızlığın
tanımı. 

Hasret... 
Anne baba kalmayınca hasretin

biteceğini sanmak. 
Keşke bitse. 
Annenin mezarı, babanın me-

zarı. Yani VATAN! 
Çekenin farkında olduğu veya

olmadığı vatan hasretidir kağıtsızlık. 
Vatan anadır, vatan babadır... 
Nedir biliyor musunuz kağıtsızlık?

Abinizi, kardeşinizi, yeğeninizi ara-
dığınızda “seni çok özledik” demele-
rine gülebilmektir. “Ya ben...? ya ben?
Bi bilseniz nasıl özledim sizleri” di-
yememektir kağıtsızlık. Diyemezsiniz
çünkü o yumruk oturur gırtlağınıza
ağzınızı açamazsınız. Bileğinize vu-
rulmuş kelepçenin bileğinizi kurtarmak
için her çabaladığınızda bileğinizi sık-
tığı gibi, konuşmaya çalıştıkça gırt-
lağınızdaki yumruk büyür nefes alamaz
olursunuz. Susmaktan başka çare kal-
maz, susarsınız. 

Tüm bu acılara katlanmayı öğ-
renmek zorunda olmaktır kağıtsızlık. 

Ha bi de mülteci hastalığı vardır
ki adına “şizofren” denir. O kadar
çok tanıklığım olmuştur ki böylesi
vakalara. Kendisine kağıt verilme-
mesini onunla özel olarak ilgileniliyor
hissinin tetiklediği şizofrenin, giderek
yok ettiği biçok tertemiz insan... Tek

derdi insan gibi yaşamak olan ve bir
türlü o yaşamı bulamayan ve yiten
hayatlar...

Kağıtsızların tümü muhakkak ben-
zeri acılarla tanışmıştır. Çekilmez ha-
yattır, kağıtsız hayat aslında. Dayan-
ması zordur hatta imkansızdır kimileri
için. 

İnsanlığın en soylu damarıyla ta-
nışıp o damardan beslenen düşünceler
benliğimde galip gelmese, kimbilir
bu acıların birkaçına dahi dayanmak
imkansız olurdu benim için de.

Devrimcilikle... 
Devrimcilerle... 
O çekilmez hayatı çekilir hale

getiren ırmağın suyunun tadını al-
mışım. Herkes, tüm aynı acıları çe-
kenler yani, aynı ırmağın suyunu
içsin diye çabalıyorum artık. O şırıl
şırıl akan UMUDUN IRMAĞIN-
DAN. Hele o ırmaktan bir kez su-
suzluğunu gider, bi dirilsin içinde
ölmüş veya hiç yaşamamış hücreler...
Bak nasıl mutlu olursun. Yunus'un
“binbir cefanın adına aşk demişler”
diye tarif ettiği aşkın mutluluğunu
bi yaşa hele. Hesapsız mutluluktur
O. Tadını almayan bilmez. Tadını
alan da aynı lezzeti bi daha tövbe
bi yerde bulamaz. İmkansız. Bula-
maz! 

Herkesin o insanlığın en soylu
damarından beslenmesi gerekir o
bi gerçek ama hele ki kağıtsızlar...
O damardan beslenip o ırmaktan
suyunu içenlerin ailesine katılmalı
tüm kağıdı olmayanlar. Mutlu ola-
bilmeliler yani. 

ÇÜNKÜ MUTLU OLMAK KA-
ĞITSIZLARIN DA HAKKI.

Yaşadığım ülke Belçika'nın ileri-
cilerinin bir sloganı var aklımdan hiç
çıkmayan ve aslında başlık olarak
kullanmak istemiştim, olmadı. Bari
o güzel slogan ile noktalayayım.

AUCUN HOMME N'EST ILLE-
GAL***

* Fransızca'da kağıtsız demek 
** Aziz Nesin'in çok bilinen ro-

manının adı. Ayrıca roman adı ile
de bir film çekilmiştir. 

*** Hiç kimse illegal değildir.

07.05.2018, Cahit ZOREL
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� ALMANYA
Uyuşturucu ve Kumara Karşı

Mücadele Merkezi-HFG Açılışı Ya-
pıldı

20 Mayıs 2018 tarihinde Alman-
ya’nın Duisburg şehrinde yaklaşık bir
buçuk aydır faaliyette bulunan Uyuş-
turucu ve Kumara Karşı Mücadele
Merkezi-HFG’nin açılışı yapıldı. Al-
manya’nın birçok şehrinden ve Belçi-
ka’dan gelen HFG gönüllüleri açılış
için biraraya geldiler.

Açılışta Tiyatro ve Şiir gibi farklı
etkinlikler vardı.

Açılış programına yaklaşık 110 kişi
katıldı.

Duisburg’ta Tutsak Avrupa
Dev-Gençliler’e Özgürlük Kam-
panyası

25 Mayıs tarihinde Dev-Gençliler
tutsak yoldaşları için yine oturma eylemi
yaptılar. Bir saatlik oturma eyleminde
Almanca “Türkiye’de Tutsak- Arka-
daşlarıma Özgürlük İstiyorum- Burak
Ağarmış- Anıl Sayar- Betül Varan-
Seher Adıgüzel- Sevcan Adıgüzel- Ber-
gün Varan- Avrupa Dev-Genç” yazılı
döviz tutuldu.

Bielefeld:
Almanya’nın Bielefeld şehrinde

gençlik toplantısı yapıldı. “Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Gençlik Pikniği”
için son detaylar konuşuldu, bilet, afiş
ve bildiri hazırlandı. İki gün sonra
tekrar biraraya gelip piknik için kitle
çalışması yapılması netleştirildi. Yaklaşık
6 saat süren toplantıya toplam 5 Dev
Genç’li katıldı.

Alzey:
Alzey Halk Meclisi, geçirdiği trafik

kazası sonucu hayatını kaybeden Fatma
Zincir ananın, Fransa Nancy’de yaşayan
ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ai-
leye ve dostlarına başsağlığı dilendi.

Mannheim:
19 Mayıs 2018 tarihinde Ludwigs-

hafen am Rhein’da gerçekleşen devrimci
önder İbrahim Kaypakkaya’nın anma-

sında Mannheim Halk Cephesi devrimci
tutsak Musa Aşoğlu ve Grup Yorum
pankartlarıyla stant açtı.

Mannheim Halk Cephesi Ma-
inz’da Stand Açtı

Mainz Alevi Kültür Merkezi’nin
21 Mayıs 2018’de gerçekleştirdiği pik-
nikte Mannheim Halk Cephesi stand
açtı. Standı ziyaret edenlerle süreç üze-
rine sohbetler edildi.

Mannheim Halk Meclisi Halk
Pikniği Gerçekleştirdi

Mannheim ve çevresinde yozlaş-
maya karşı mücadele veren ve insan-
larımızı kendi değerleri etrafında bir
araya getirmeye çalışan Mannheim
Halk Meclisi 27 Mayıs Pazar günü bir
halk pikniği gerçekleştirdi.

350 kişinin katıldığı halk pikniğinde
özgür tutsaklarımız için ayrıca bir stand
açılırken devrimci tutsak Musa Aşoğlu
ve Grup Yorum da asılan pankartlar,
dağıtılan bildiriler ve yapılan konuşmalar
ile yalnız bırakılmadı.

Nürnberg:
Uzun aradan sonra Nürnberg’de ai-

lelerle piknikte biraraya gelindi. 21
Mayıs Pazartesi günü Nürnberg Volks-
park’ında bir araya gelerek piknik dü-
zenlendi. Pikniğe yaklaşık 40 kişi ka-
tıldı.

Gülaferit’le Dayanışma Eylem-
leri Devam Ediyor

24 Mayıs Perşembe günü saat 13
ile 14 arasında Berlin Yabancılar Dairesi
önünde Gülaferit’le bir dayanışma ey-
lemi düzenlendi.

Eylemde Gülaferit Berlin İçişleri
Senatörüne yönelik açıklamasını Al-
manca okudu. Açıklama Berlin Yaban-
cılar Dairesine verildi. Bildiriler dağı-
tıldı.

28 Mayıs Pazartesi günü saat 13 ile
14 arasında BAMF (Mülteciler Ve Göç-
menler İçin Federal Daire) önünde bir
eylem düzenlendi.

Eylemde Gülaferit’e Özgürlük pan-

kartı ve Gülaferit’in taleplerinin olduğu
dövizler açıldı.

Tutsaklara Özgürlük İstendi
Berlin’de Federal Adalet Bakanlı-

ğı’nın önünde yapılan eylemle devrimci
tutsaklara özgürlük istendi.

Berlin’de Yozlaşma Karşıtı Kam-
panya Devam Ediyor

Berlin’de yürütülen yozlaşma karşıtı
kampanya çerçevesinde bildiri dağı-
tımları da sürüyor.

Özgür Tutsak Erdal Gökoğ-
lu’nun Mahkemesine Çağrı

Erdal Gökoğlu Belçika’da tutuk-
landığı 13 Kasım 2018 tarihinden beri
emperyalizmin hapishanelerinde tutu-
luyor. Almanya emperyalizminin emri
üzerine Belçika Liege şehrinde gözaltına
alınıp tutuklanan Erdal Gökoğlu, emri
yerine getirmek için hiç görülmemiş
bir hızla çalışan iade mahkemesinin
kararı sonucu Almanya’ya kaçırıldı.
Erdal Gökoğlu kaçırıldığı günden beri
Musa Aşoğlu’nun da bulunduğu Ham-
burg hapishanesinde tutulmaktadır.

Musa Aşoğlu İçin  Adalet Nöbeti
Devam Ediyor

24 Mayıs Perşembe günü Hamburg
halkı Musa Aşoğlu için hapishane önün-
de adalet nöbetindeydi. Yaklaşık 1,5
yıldır devam eden adalet nöbetine
toplam 3 kişi katıldı.

Özgürlük Komitesi, Tutsaklara
Özgürlük İstedi

Özgürlük Komitesi tarafından ya-
pılan eylemde, Hamburg Hapishane-
si’ndeki devrimci tutsaklar Musa Aşoğlu
ve Erdal Gökoğlu’nun serbest bırakıl-
ması istendi.

Nord Rhein Westfalen (NRW):
NRW Halk Meclisleri 27 Mayıs

Pazar Günü Marks’ın Doğup Büyüdüğü
Şehirdeydi

NRW Halk Meclisleri, doğumunun
200. yılı vesilesi ile Marks’ı anmak
için doğup büyüdüğü şehre bir gezi

Av ru pa’da
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düzenledi.

Halk Cepheliler ve Dev Genç’li-
ler Almanya Solingen’de Anma
Yürüyüşüne Katıldı

Solingen’de 29 Mayıs 1993 tarihinin
erken saatlerinde Türkiyeliler’in ya-
şadığı bir ev ırkçı faşistler tarafından
ateşe verilmiş, alevler içinde 2’si çocuk
olmak üzere 5 Türkiyeli katledilmişti.

� YUNANİSTAN
Yunanistan’da Grup Yorumla

Dayanışma Konser Çalışması
Yunanistan Halk Cepheliler 24 Ma-

yıs günü Grup Yorum ile dayanışma
konseri çalışmaları kapsamında Pro-
tomayas Meydanı ve aynı zamanda
konser alanı olan bölgedeki üst geçite
iki adet pankart astı.

� BELÇİKA
Cahit Zorel’in Oturum Hakkımı

İstiyorum Direnişinin 33. Günü
Oturum hakkı için oturma eylemi

yapan Cahit Zorel’in 33. günü Avrupa
çapında tatil günü olmasına rağmen
gerçekleşti. Hollanda ve Almanya’dan
olduğu gibi Belçika’nın birçok bölge-
sinden de gelenler oldu. Çalıştıklarından
dolayı gelemeyenlerin direnişi ziyaret
etme şansı buldukları tatil gününde
ziyarete gelenlerin sayısı 30 kişiyi aştı.
Grup Yorum üyesi kızları Betül ve
Bergün Varan’ın babası Erdem Varan
da direnişe güç katanlardandı.

Oturum Hakkımı İstiyorum Di-
renişi 39. Gününde Futbol Tur-
nuvasındaydı

Oturum hakkı için direnen Cahit
Zorel direnişinin 39. gününde Charleroi
Alevi Derneği’nin geleneksel olarak
düzenlediği futbol turnuvasına konuk
olarak katıldı. Cahit Zorel için İsmail
Kızıl Doğan’ın çizdiği karikatür çı-
kartmalı t-shirtle sahaya çıkan Anadolu
Halk Gücü bu sene de turnuvadaydı.
Bildirilerini dağıtan Cahit Zorel ko-
nuklara direnişini dağıttı.

Futbol Turnuvası
Charleroi Alevi Kültür Merkezi’nin

4. Geleneksel Dostluk Dayanışma Fut-
bol Turnuvasında BELÇİKA ANA-
DOLU HALK GÜCÜ futbol takımı-

mızla yerimizi aldık. Sahaya çıkan
futbol takımımız üzerinde İsmail Kızıl
Doğan’ın kaleminden Oturum Hakkı
için direnen Cahit Zorel’in karikatür
çıkartmalı formaları ile çıktı.

Türkiye’de OHAL’e Karşı Mü-
cadele Komitesi’nden Tutsak Avu-
katlara Özgürlük Eylemi

Türkiye’de OHAL’e Karşı Müca-
dele Komitesi, 28 Mayıs günü  Brük-
sel’de “Tutsak Avukatlara Özgürlük”
eylemi gerçekleştirdi. Avrupa Komis-
yonu önünde yapılan eyleme, çeşitli
kurumlardan 5 avukat katıldı. Ayrıca
Sosyalist Parti’den Brüksel Meclis
üyesi Simone Susskind, CHD (Hü-
manist Demokrat Merkez) üyesi Andre
De Bus ve Belçika Komünist Parti-
si’nden Marie France Perez de eyleme
katıldı.

� İNGİLTERE
Londra’da  Bedreddin’den Ber-

kin’e Hakikat Savaşı Sürüyor Oyu-
nu Sergilendi

27 Mayıs Pazar günü, Millfield ti-
yatrosunda, Bedreddin’in Torunları  ve
Berkin’in yoldaşları sahnedeydi. Oyun
15.00 ve 19.00 olmak üzere iki seans
halinde sunuldu. Çağrıya kulak vererek
salonda yerini alan emekçi halklar
oyunu beğeniyle izlediler. Oyun sıra-
sında özellikle Berkin’in vurulma sah-
nesinde bazı seyircilerin gözyaşlarını
tutamadığı görüldü. Her iki gösterimi
toplam 250 kişi izledi.

� İSVİÇRE
Zürih’te Musa Aşoğlu Ve Grup

Yorum İçin Özgürlük Çadırı
19 ve 26 Mayıs tarihlerinde Zürih

Bahnhofstrasse’de Musa Aşoğlu ve
Grup Yorum’a özgürlük talebiyle çadır
açıldı.

Saat 10.00-16.30 arası kurulu olan
çadırımızın önünde el ilanları dağıtıldı,
imzalar toplandı, gelenlerle sohbet
edildi. Çadıra uğrayanlara terörizm ve

devrimcilik arasındaki fark ve gerçek
teröristlerin kim olduğu anlatıldı.

Basel:
27 Mayıs günü, Basel’de Halk Sof-

rası pikniği gerçekleştirildi.
Sabah kahvaltı ile başlayan piknik,

pankartların asılması ve tutsak ürün-
lerinin sergilendiği yerin hazırlanma-
sıyla devam etti. Bütün hazırlıkların
bitmesi ile bir tarafta halkımızın soh-
betleri devam ederken diğer tarafta
Çift kale kadın erkek ve çocukların
oynadığı futbol maçı coşkulu bir şekilde
oynandı. 

� AVUSTURYA
Neunkirchen’de Irkçılığa Ve

Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnu-
vası

Avusturya Neunkirchende her sene
yapılan yabancılaşmaya, uyuşturucuya,
ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı dayanışma
futbol turnuvası bu sene de farklı der-
neklerle birlikte 20 Mayıs günü büyük
bir coşkuyla yapıldı.

Berndorf Alevi Derneği, Wiener
Neustadt Alevi Derneği ve Halk Mecl-
islerinin ortak yaptığı futbol turnuvasını
Ternitz Alevi Derneği de destekleyerek
katkıda bulundu. 

Sabah 9.00’da başlayan etkinlik
gelen gidenlerle birlikte yaklaşık 400
insanın katılımıyla akşam 19.00’da bi-
tirildi. 5 takımın katıldığı turnuvayı
Halk Meclisleri’nin takımı Halkın
Gücü Spor kazandı.

� İSPANYA
İspanya’da Filistin’deki Katliam

İçin Eylem Yapıldı
15 Mayıs günü İspanya’da FAI,

(Frente Antiimperialista Internaciona-
lista/İspanya Uluslararası Antiemper-
yalist Cephe) Gazze’deki katliama iliş-
kin bir protesto eylemi düzenledi. Dış-
işleri Bakanlığı önündeki protestoya
yüzlerce kişi katılıp Puerta del Sol’a
(Madrid’in merkezi) yürüdü.

Yürüyüş
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Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mü-
cadele Merkezi-HFG Almanya’nın
Duisburg şehrinde 20 Mayıs 2018 ta-
rihinde açıldı.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine
başlayan HFG açılışı için Almanya’nın
birçok şehrinden ve Belçika’dan HFG
gönüllüleri biraraya geldiler. Açılış
programı ve HFG çalışmalarına dair
anlatımlar ve sohbetler ile 100’ün üze-
rinde insan buluşup umutlarını, sorun-
larını paylaştı. 

Bu basit, sıradan bir açılış değildi.
Avrupa’da, Almanya’da yaşayan

Anadolu halkı emperyalizmin yozlaş-
tırarak yok etme saldırılarına, ırkçılığa,
yabancılaştırma ve yalnızlaştırmaya
çok değerli bir cevap verdi HFG ile.

HFG Avrupa’da yozlaşmaya, ya-
bancılaşmaya, vatanımızdan kopa-
rılıp yok edilmeye karşı direnişimizin
mevzisidir.

HFG geleceğimize sahip çıkmanın,
emperyalizmin yarınsızlaştırdığı, de-
ğersizliğe mahkum ettiği gençlerimizi
kendi beynini yıkan değil, yarınını
kuran gücü yeniden kazandırmanın
mevzisidir.

Orada düzenin çürüttüklerini ya-
şatma mücadelesi verilecek.

Orada düzenin aşağıladığı, yok say-
dığı, tüm değerlerinden kopmuş, yoz,
çürümüş, kendi tarihinden ve kimli-
ğinden utanmaya şartlandırılmak istenen
Anadolu gencine kendi gücüyle yara-
tabilecekleri gösterilecek. 

Orada yapılacak olan onlara sadece
kendilerini tanımanın, kendi o büyük
iradelerine ve güçlerine güvenmelerinin,
sahip oldukları yaratıcılığı, üretkenliği
kendi geleceklerini kurmak için kul-
lanmalarının yolunu açmaktır. 

HFG bugün Avrupa’da yaşayan
milyonlarca Türkiyeli’nin en temel so-
runlarından birine sunulmuş ÇÖZÜM-
DÜR.

Emperyalizmin Kesintisiz
Süren Yozlaştırma Saldısına
Karşı Gücümüz HFG

55 yıl kadar önce batağını emeği-
mizle, alın temizle kurutmak için geldik
Avrupa’ya. Batağı kurutacak, bataktan
bahçeler, moloz yığınlarından yeni
yeni şehirler yaratacaktık. 

Yarattık. Gece-gündüz çalıştık. En
tehlikeli yerlere biz gittik... En pis
işlerde biz çalıştık. Yeniden yarattık
Avrupa’yı. 

Yaratırken bilmedik, bilemedik ki
aslında can verdiğimiz, yeniden düze-
nini kurmasını sağladığımız; emeği-
mizin, geleceğimizin, beynimizin hırsızı
emperyalizmdi. Önce bizim gücümüzü
semirdi, sonra gücümüzü yeniden to-
parlamayalım diye geleceğimiz olan
çocuklarımıza göz dikti. Kendi bataktan
çıktıkça çocuklarımızı yarattığı çöplüğe
fırlattı.

En değerlilerimiz onlar. 
Bir çiçek gibi özendiğimiz, hiçbir

sıkıntı yaşamasın diye canımız dişi-
mizde gece-gündüz tüm varlığımızı
ve hayallerimizi adadığımız çocukla-
rımızdır söz konusu olan.

Emperyalizmin hedefi bizim ge-
leceğimizdir.

Bugün hiç kimsenin, ama hiç kim-
senin “bana ulaşamaz” diyemeyeceği
bir noktadadır emperyalizmin yozlaş-
tırma saldırıları, politikaları... 

Çünkü her türden bağımlılığın bes-
lendiği kaynak bize dayatılan yaşam
biçiminde, eğitim sisteminde, mahkum
edildiğimiz koşullardadır. Bunlarla tek
tek, bireysel bir mücadele ile başa çık-
mak mümkün değildir. Tüm evimizi
dört bir yandan pisliğe boğarken bizim
temiz kalmamız imkansız.

Bunun için bugün kumar, içki,
uyuşturucu... tüm bağımlılıklar ya evi-
mizin tam ortasına yerleşmiştir, biz

farkında değilizdir. Ya da tam kapımızın
önünde bir çatlaktan, bir aralıktan sız-
mak için tetikte beklemektedir. Eğer
Almanya’nın fuhuştan elde ettiği
gelir silah satışından elde ettiğinin
iki buçuk katı ise, biz kendimizi
nasıl tehlikenin dışında görebiliriz?

Uyuşturucu kullanım oranı arttıkça,
kullanıcıların yaşı düşüyor ve biz nasıl
daha doğmamış çocuklarımızın bile
bu pisliğe bulaşmayacağını garanti
edeceğiz?

Edemeyiz. 

YEŞEREN FİDANLARIMIZI
KORUMANIN, ÇÜRÜTÜLEN
DALLARIMIZI YEŞERTMENİN
MEVZİSİ HFG’LER

Ne dualarımız, ne güzel hayalleri-
miz... Hepsinin sınırı emperyalizmin
bizi kuşattığı yere kadardır. Ki bu yer
artık beyinlerimizdir. Yani daha öte
gidecek, daha nefeslenecek yerimiz
kalmadı, yoktur. Ama yapabileceğimiz
vardır.

İşte Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi-HFG yapabilecek-
lerimizin en etkilisidir. 

Bizim emperyalizmin yozlaştırma
kuşatması karşısında beynimizi de, ge-
leceğimizi de, çocuklarımızı da koru-
yacağımızın ilanıdır HFG.

HFG bizim kendimize sahip çık-
mamızdır. İrademize, tarihimize,
mutluluğumuza, umutlarımıza bor-
cumuzdur.

Bu borcu ödedikçe güçleneceğimiz
yerdir HFG.

Mevzimizdir, sığınağımızdır, ko-
runağımızdır, kalemizdir.

Herkesi telefonla, mektupla, öne-
rileri, tavsiyeleri, yılda birkaç günlük
emeği, bir gecelik misafirliği, bir
kap yemeği, her türlü dayanışması
ile HFG’ye BEKLİYORUZ!

GELECEĞİMİZİ ÇALMAK İSTEYEN EMPERYALİZME, 
KADERİMİZİ AVUCUMUZUN İÇİNE ALARAK 

CEVAP VERİYORUZ:
UYUŞTURUCU VE KUMARA KARŞI MÜCADELE MERKEZİ - HFG AÇILDI!

AVRUPA’DA DA SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ 
BİZDE VE BİRLİĞİMİZDE...

AVRUPA’dakiBİZ
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“Böyle bir ülkede herkesin mücadele etmesi gerektiğini,
bunlardan birinin de ben olmam gerektiğini düşündüğüm ve
bundan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağım
için, mücadele etmem gerekliliğine inandığım için örgütlü
mücadelenin içine girdim.” Metin Keskin

11 Haziran - 17 Haziran

İnanç ÖZKESKİN:
AKP’nin katil polisleri 13 Haziran 2017 gece yarısı

İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak’ta bir
eve baskın düzenledi. Yıllardır ailesiyle birlikte aynı evde
yaşayan İnanç Özkeskin, Özel Harekât polislerince katledildi.
Yakın mesafeden üç kurşunla, ikisi göğsünden, biri şah da-
marından, vurdular 53 yaşındaki İnanç Özkeskin’i, 80 ya-
şındaki annesi ve 91 yaşındaki alzheimer hastası babası ile

birlikte 37 yıldır yaşadıkları evlerinde. İnanç Özkeskin, 1996 Ölüm
Orucu’nda şehit düşen İlginç Özkeskin’in kardeşi, bir TAYAD çalışanıydı.

İnanç Özkeskin

Mehmet Ali KARASOY:
1958 doğumludur. Malatya’da anti-faşist mü-

cadelenin ön saflarındaydı. Polis tarafından 15
Haziran 1980’de işkencede katledildi. O sır vermek
yerine, canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan,
örgütleyici niteliğiyle mücadele içerisinde önemli
sorumluluklar almıştı.M. Ali Karasoy

Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ,
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, Hasan TELCİ:
1984 Nisan ayı başında oligarşinin hapishaneler

politikasını bozmak, baskılarını geriletmek ve içeride
dışarıda Türkiye halklarına direnme çağrısı yapmak
için gündeme getirilen Ölüm Orucu eyleminde şehit
düştüler.

Abdullah Meral, 1952 Balıkesir, Manyas İlçesi,
Kalebayır Köyü doğumludur. 1975’lerden itibaren dev-
rimci mücadeleye katıldı. Dev-Genç içinde aktif görevler
aldı. Kadıköy ve çevresinde anti-faşist mücadeleye
önderlik etti. Tutsak düştüğünde işkencelere göğüs
gererek örnek tavır aldı. Tutsaklık koşullarında direnişin
en ön saflarında oldu. 14 Haziran 1984’te şehit düştü.

Haydar Başbağ, 1956 Dersim doğumludur. Çocuk-
luğu Elazığ’ın yoksul mahallelerinde geçti. Alevi
kökenli olduğundan, oligarşinin böl-parçala yönet po-
litikasından daha genç yaşlarda nasibini almaya başladı.
Lise yıllarında birçok kez faşist saldırılara uğradı.
Ama o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir ailenin
evladı olduğu, baskı ve sömürüye karşı olduğu için,
hiçbir ayrım gözetmeden emekçi halkın birliğinden
yana oldu ve onların kurtuluşu için mücadele etti. 12
Eylül cuntası koşullarında daha büyük görevler, so-
rumluluklar üstlendi. 1982 yılında tutuklandı ve iş-
kencelerde örnek bir tavır sergiledi. 17 Haziran 1984’te
şehit düştü.

Hasan Telci, 1957 Bursa, Mudanya ilçesi doğumlu.
Mudanya’da sırt hamallığı yapan bir emekçiydi.

1977 yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da dev-
rimci hareket saflarında örgütlü olarak mücadele etti.
Anti-faşist mücadelede kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de
tutuklandıktan sonra kaldığı hapishanelerde direnişçi
tavrıyla örnek oldu. 24 Haziran 1984’te şehit düştü. 

Fatih Öktülmüş, TİKB Merkez Komite üyesi ve
önderlerindendi. 1968’lerden beri sınıf mücadelesinin
içindeydi. 12 Mart koşullarında tutsak düştü. 1973’te
tahliye olduktan sonra mücadelesine devam etti. De-
falarca karşılaştığı işkence tezgâhlarında düşmanı hep
mağlup etmesini bildi. 

Abdullah Meral Haydar Başbağ Fatih Öktülmüş Hasan Telci

Alp ASLAN,
Dursun ÇAKIR,
Songül ERKUŞ:
Dersim İbrahim Erdoğan

Kır Silahlı Propaganda Bir-
liği’ne bağlı üç savaşçı, 15
Haziran 1998’de Dersim
Hozat Ardıç Köyü çıkışında

oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada teslim olmama gele-
neğine bir halka daha ekleyerek, uzun süren çatışmadan sonra ölüm-
süzleştiler.

Alp Aslan, 1969 Muş doğumludur. Ankara’da Dev-Genç içinde
mücadeleye katıldı. Ankara ve İstanbul’da mahalli alanda görevler
üstlendikten sonra, Ekim 1997’de gerillaya katıldı.

Dursun Çakır, 1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989’da İs-
tanbul’da Dev-Genç’lilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında görevler
üstlendi. 1995’te SPB’lere, 1997’de Malatya dağlarında gerillaya ka-
tıldı.

Songül Erkuş, 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü doğumludur.
14-15 yaşlarında devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten Kürecik Lisesi
sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997 Ağustos’unda
gerillaya katıldı.

Alp Aslan Dursun Çakır Songül Erkuş

Erdal DALGIÇ:
26 Kasım 1966 Çorum doğumlu olan Erdal Dalgıç

46 yaşında bir işçiydi. Alevi inancından yoksul bir
ailenin çocuğuydu. 1998 yılında örgütümüzle ilişkiye
geçene kadar olan yaşamında kuyumculuk çırağından
buzdolabı tamiratına, bakkallıktan hayvancılığa, çivi-
tel fabrikasında çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeker
fabrikasına, benzinlikte çalışmaktan şoförlüğe kadar

pek çok işte çalıştı. 12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye
Polis Karakolu’na Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak için
yapılan eylemde çatışarak şehit düştü.

Erdal Dalgıç



Bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için silaha sarıldık; Bizi
katledenler Amerika adına kurşun sıkıyorlar.    �

Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı, Tokat yöresinde
bulunan bir gerilla birliğimiz, 14 Haziran’da, saat 12.00 civarında
Tokat ilinin Reşadiye ilçesi Küngür (Yuvacık) köyü kırsalında
düşmanla çatışmaya girmiş, düşmanın yoğun ateşi altında kalan
savaşçılarımız iki şehit vermiştir.

Şehit savaşçılarımızın adları İpek YÜCEL ve Metin KES-
KİN’dir. 

Bir ülkenin dağlarında silahlı insanlar varsa, bu oligarşinin
göstermek istediği gibi bir “terör ve güvenlik” sorunu değil; o
ülkenin sistemine ilişkin bir sorundur. 

Ülkemiz, emperyalizme bağımlı yeni-sömürge bir ülkedir. 
Ülkemiz, faşizmle yönetilen bir ülkedir. 
Ve böyle bir ülkede, emperyalizmi topraklarımızdan kovmanın,

oligarşik diktatörlüğü yıkmanın ve yerine halkın iktidarını
kurmanın yolu, silaha sarılmaktan geçer. 

Barışçıl mücadele biçimleriyle bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizme ulaşmanın yollarını kapatanlar emperyalizm ve iş-
birlikçileridir. 

Bizim savaşçılarımız canlarını ortaya koyarak bu ülkede
sömürü ve zulüm son bulsun, adaletsizlikler, eşitsizlikler son
bulsun, emperyalizmin sömürgesi olmayalım diye savaşırken,
bu ülkedeki gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve ordu, emperyalizmin
ve oligarşinin sömürüsünü sürdürmek için devrimcileri katlettiler. 

Bugün, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için savaşçılarımıza
Amerika adına kurşun sıkanlar, AKP iktidarı ve genelkurmaydır.
Jandarma Genel Komutanı Karadeniz’de “terör örgütlerine darbe
vurulduğunu” açıklıyor övünerek. 

Niye övünüyorsunuz; sıktığınız kurşun Amerika adına değil
mi? Sıktığınız kurşun, IMF’nin programları uygulansın diye
değil mi? Sıktığınız kurşun, mevcut sömürü, yoksulluk, açlık

düzeni, yolsuzluk düzeni sürsün diye değil mi?
Ülkemizin dağlarını kurtuluş savaşımızın üsleri olarak kul-

landığımız için kurşun sıkıyorsunuz halk kurtuluş savaşçılarına.
Ülkemizin her yanını kendi üssü olarak kullanan, hava sahamızdan
limanlarımıza her yeri emperyalist amaçları için delik deşik
eden Amerika’ya doğrultabiliyor musunuz o silahları? Hayır!

Siz Amerika’nın ülkemizdeki işgal ordususunuz. “Türk Silahlı
Kuvvetleri” adını taşıyor olmanız bu gerçeği değiştirmez. 

Savaşçılarımıza sıkılan kurşunlar “USA” damgalıdır. “USA”
adına tetikçilik yapanlar ise, AKP hükümeti ve genelkurmaydır. 

Amerika ve işbirlikçilerine karşı savaşımız sürecektir. Halk
kurtuluş savaşımızın feda savaşçılarını ne dağlarda, ne şehirlerde
yok etmeyi kimse bugüne kadar başaramadı, bundan sonra da
başaramayacaktır. Savaşımız, oligarşiye ve emperyalizme ilk
kurşunu sıktığımız günde söylediğimiz şekilde sürecektir:
Kurtuluşa kadar!

Halktılar, halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleştiler!
Şehit düşen savaşçılarımızdan İpek Yücel 38 yaşında, Metin

Keskin ise 34 yaşındadır. İpek Yücel, Armutlu’nun, Metin Keskin
Nurtepe’nin yoksul kondularından çıktılar dağlara. İpek 9 yıldır,
Metin 5 yıldır oligarşiye karşı savaşıyordu dağlarımızda.

Düşmanı gecekondu yıkımlarında tanıdılar. En demokratik
haklarını kullandıkları için gözaltına alındıklarında işkencehanelerde
tanıdılar. Ve savaşmaktan, devrimden başka yol olmadığı sonucuna
vardılar. Bunun için Cephe saflarındaydılar. 

Bir çocuğu vardı İpek Yücel’in. Uğruna savaştığı Anadolu’nun
yoksul çocuklarıydı. Ölüm orucunda ölüme yatan iki çocuk
annesi Şenaylar, kurtuluş için dağlara çıkan çocuklu kadınlarımız.
Hangi terör demagojisi bu savaşın bir halk kurtuluş savaşı
olduğunu gizleyebilir?

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun
16 Haziran 2003 tarihli 307 No’lu Açıklamasında
İpek Yücel ve Metin Keskin’in şehitlikleri üzerine
şunlar söylendi:

İpek YÜCEL,
Metin KESKİN:
Tokat Reşadiye İlçesi Küngür

(Yuvacık) Köyü kırsalında oligarşinin
askeri güçleriyle DHKC Karadeniz
Bölge Komutanlığı’na bağlı gerilla
birliği arasında, 14 Haziran 2003’te
çıkan çatışmada şehit düştüler.

İpek Yücel, 1965 doğumluydu. Tokat, Almus Çamdalı Köyü’nde
geçen 25 yıllık yaşamının ardından 1990’da Armutlu’ya geldi.
Armutlu onun devrimci doğum yeri oldu. Direnişler içinde dev-
rimcileşti. “İlkokulu bitirdikten sonra 90’a kadar hiçbir şey okuyup
yazmayan İpek, 93’te Armutlu Komitesi’ndeydi. 1994’te gerillaya
katıldı. Sivas ve Tokat yöresinde savaştı.

Metin Keskin, 1969 doğumludur, aslen Sivaslıdır. Devrimci
hareketle örgütlü ilişkisi 1998’de başladı.  Nurtepe’de faaliyetlere
katıldı. Devrimci hareketle ilişki kurduğunda 30’una yakındı
yaşı. Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya. Kısa bir
tutsaklık sonrası 1998’de gerillaya katıldı.

İpek Yücel Metin Keskin

Veli GÜNEŞ:
1956 Dersim doğumludur. 1977-78’de Dev-

rimci Sol’a duyduğu sempatiyle başladı müca-
delesi. Adli bir olaydan 1974-1983 arası hapiste
yattı. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Devrimci yaşamında, Zeytinburnu Halkevi yö-
neticiliğinden Malatya Dağları’nda gerilla
olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.

16 Haziran 2001 tarihinde, Büyük Direniş’te sürdürdüğü
ölüm orucunun 240. gününde şehit düştü.

Veli Güneş

Kemal CAMEKAN:
11 Haziran 1980ʼde faşist bir odağı dağıtmak

için eylem hazırlığı sırasında muhtarın ihbarı
sonucu jandarma tarafından katledildi. İstanbul
Eyüp-Yıldıztabyaʼda, faşist teröre karşı mücadele
ekipleri içinde yer alıyordu.

Kemal Camekan

Düzgün AKSAKAL:
1964 Dersim, Pülümür doğumludur.

1988’de harekete sempati duymaya başladı.
1989 yılında yurtdışına çıktı. 1991’den itibaren
aktif bir şekilde mücadelede yerini aldı. 15
Haziran 1993’te Paris’te, faşist mafyacı iki
kişi tarafından katledildi.Düzgün Aksakal

Anıları Mirasımız



UYUŞTURUCU DÜŞMANDIR.
ONU ANCAK TANIYARAK YENEBİLİRİZ!

Aileler uyuşturucu bağımlılığının nasıl bir şey ol-
duğunu bilmiyorlar. Ne uyuşturucuyu ne uyuşturucu ba-
ğımlılığını tanımıyorlar. Çocukları gözlerinin önünde
uyuşturucu kullanmaya başlıyor, bağımlı oluyor, ölüme
yürüyor. Onlar ekmek parası peşinde bunun farkına bile
varmıyorlar.

Bağımlı adayını kısa sürede bu bataktan çekmenin
önündeki bu engeli neyle savaştığımızı bilmezsek kaldı-
ramayız. Önce neyle mücadele edeceğimizi tanımalıyız.

BİR KİŞİ NE ZAMAN BAĞIMLI SAYILIR?

Bir kişide aşağıda belirtilen maddelerden en az üçü,
son 12 aylık (değişebilir) zaman diliminde gözlemleniyorsa
o kişi bağımlıdır:

*Kullanılan madde miktarının, aynı etkiyi sağlamak
amacıyla giderek arttırılması

Vücut belli bir doza alıştıktan sonra aldığı doz aynı
etkiyi sağlamaz. Bu yüzden dozu devamlı arttırır, çünkü
sarhoşluğunu hep aynı derecede yaşamak ister.

* Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında fiziksel ve
ruhsal yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması

Uyuşturucudan uyuşturucuya değişir. Ama ortak yan
etkileri vardır.

* Sinirli olur

* Konsantre kaybı  

* Mutsuzluk

* Uykusuzluk veya çok uyku

* Motivasyon eksikliği

* İştahsızlık

* Hiçbir iş yapmak istememe

* Madde kullanımını denetlemek ya
da bırakmak için gösterilen çabanın sü-
rekli boşa çıkması

* Uyuşturucu kontrollü alınamaz,
çünkü bağımlı kişinin kullandığı madde

karşısında irade koyması mümkün değildir. Burada bir
kereden bir şey olmaz veya ben kendimi biliyorum, ta-
nıyorum gibi düşünceler bırakma çabalarının boşa çık-
masının nedenidir.  Düzen içerisinde yerine bir alternatif
koymak mümkün olsa da geri düşmek çok kolaydır. 

* Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için
çok fazla zaman harcanır.

İnsanın tüm hayatı madde oluyor. Sabah uyanmaktan
akşam yatana kadar tek düşünülen şey madde oluyor.
Maddeye ulaşabilmek için işlemeyeceği suç veya yap-
mayacağı bir şey yok.

- Hırsızlık

- Torbacılık

- Yalan söylemek

- Bencillik

- Fuhuş

* Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin madde kul-
lanımı nedeniyle azaltılması ya da tamamen bırakılması

Bağımlı kişiler kendi içlerinde toplanırlar ve sadece
birbirleriyle görüşürler. Bir süre sonra sadece madde
alışverişinde bulunmak için biraraya gelirler, çünkü
madde bulabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyarlar.  Tek
arkadaşları kullandıkları madde haline gelir. 

- İnsan içine giremez olurlar

- Kendine güvensizlik büyür

- Yalnızlık başlar

- Ev, iş ve arkadaş kaybına kadar gider

* Fiziksel ya da ruhsal sorunlara yol açmasına rağmen
madde kullanımına devam edilir

* Zarar belirtileri görülür halde olmasına rağmen
kullanım devam eder. Bunları  bile bile kullanırlar, çünkü
çıkan sorunları da uyuşturucu kullanarak geçiştirirler ve
daha çok madde kullanırlar. Görmezden gelirler. Kendi-
lerini avutmaya çalışırlar ve kandırırlar. 

* Kişinin tasarladığından daha fazla madde kullan-
ması

Kontrollü içmek mümkün değil. Bir tane ile başlar,
kaç tane ile biteceğini bilemez. Madde iradeyi teslim
alır.

Uyuşturucu ile mücadele edecek iradeyi büyütmek
için önce onu tanıyalım. Avrupa HFG ile koordineli se-
minerler, ev ev toplantılar düzenleyerek tehlikeyi görme,
tehlikeyle mücadele etme gücümüzü büyütelim.

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN

YOZLAŞTIRARAK YOK ETME 
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail    : uyusturucukumarason@yandex.com

uyusturucukumarason@gmx.de
Tel : +49-1632257926
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