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SLOGANLARIMIZI YASAKLAYABİLİRSİNİZ
PANKARTLARIMIZI YIRTABİLİRSİNİZ
BİR GECE YARISI YÜZÜNÜZDE MASKELERLE KORKULAR İÇİNDE GELİP DUVARLARDAN 
YAZILARIMIZI SİLEBİLİRSİNİZ
YASAKLAYIN YASAKLAYABİLDİĞİNİZ KADAR
“NURİYE”, “SEMİH”İ DİLİMİZE YASAKLARSINIZ, DUVARLARA İŞLERİZ İSİMLERİNİ
“GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK” YAZILAMALARINI YASAKLARSINIZ, ELLERİMİZİ DUVAR
YAPAR YAZARIZ
DİLİMİZ, TENİMİZ, BEDENİMİZ BİZİM PANKART BEZİMİZ OLUR, BİZİM SLOGANLARIMIZI
NAKŞETTİĞİMİZ DUVARIMIZ OLUR, BİZİM DİLİMİZ PANKART OLUR, YAZI OLUR. 
YASAKLAMAKLA HÜRSÜNÜZ
BİZ DE YASAKLARI TANIMAMAKLA...
AMA BİLİN Kİ SİZİN SINIRINIZ KORKUNUZ VE HALK DÜŞMANLIĞINIZ, 
BİZİMKİ HALK SEVGİSİ VE DEVRİMCİ YARATICILIĞIMIZDIR...
KORKUNUZ HALK SEVGİMİZ
DÜŞMANLIĞINIZ, DEVRİMCİ YARATICILIĞIMIZ KARŞISINDA YOK OLMAYA MAHKUMDUR
TÜM YASAKLAR, TÜM BASKILAR KARŞISINDA DEDİĞİMİZİ YAPMAYA DEVAM ETMENİN
ONURU BİZİMDİR, HALKIMIZINDIR!



ii ç i n d e k i l e r
avukatlarına özgürlük!

17 Grup Yorum dünümüz, bu
günümüz, yarınımızdır!

20 Halkın Sanatçıları: Nuriye ve
Semih için üzülmeyin, onlar
için harekete geçin

21 Bizden... Bizden... Bizden...

23 Kökleri halkın içinde 30 yıllık
bir gelenek: HHB 14. bölüm

27 Halkın Hukuk Bürosu: AKP
faşizmi yayınladığı yeni
KHK’larla devrimci
tutsaklara tek tip elbise, kendi
faşist çetelerine hukuk
güvencesi getiriyor. TTE ile
devrimci tutsakları, yargı
kalkanıyla korumaya aldıkları
faşist çeteleriyle bütün halkı
teslim almak istiyor.

30 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir:
Emperyalizmin devrimcilere
karşı savaşı-4 

35 Halk Meclisleri: Her alanda
meclis olarak alternatifimiz
olmalı

37 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Halkın da
kendi hukuku, kendi milisleri
var

39 Ülkemizde Gençlik: Yeni
gençlik binası İstanbul
Küçükarmutlu Mahallesi’nde

9 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Riyakar şair Demirtaş! Siz
bizim direnişimizi
yazamazsınız! Siz
direnişçileri saramazsınız da,
ölemezsiniz de! Siz barışa,
burjuvaziye, parlamentoya
güzellemeler yazmaya devam
edin! Onlar da sizi alkışlar!
Dün direnişi bırakın
diyordunuz; bugün direnişe
şiir yazıyorsunuz! Hangisi
gerçek, hangisi yalan?

12 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
Devlet terörünün bir biçimi:
Panzerler, TOMA’lar,
Akrepler...

14 Faşizm Bize Engel Olamaz:
Devrimci mücadelede
toplantılar, yayın faaliyeti,
propaganda çok önemli yer
tutar

16 Halkın sanatçılarına, halkın

4 Türkiye halkları! Yoldaşlarımız!
Ya kahramanı olacağız bu
halkın, ya kurbanı olacağız
emperyalist celladın! Üçüncü
bir yol yoktur. Halkımız! Tüm
yoldaşlarımız!

ALACAĞIZ VATANIMIZI
KURACAĞIZ SOSYALİZMİ!

açıldı

40 Mahalleler: Düşmanın

politikalarını boşa çıkaracağız

42 Kamu Emekçileri Cephesi: Kanser

şüphesi olmasına rağmen

muayeneye götürülmeyen Nazife

Onay derhal serbest

bırakılmalıdır!

45 Yeni İnsan: İradeli insandır

46 Kuşlamalar...

48 1900’lerden 2000’lere Kurtuluş

Savaşımız: Ya istiklal ya ölüm

50 Zehirde Şifa 

Kahpede Vefa Yoktur: 

Bir işbirlikçi, bir hain Ali Kemal

52 Cepheliler içerisi dışarısı ile tek

yürektir, bükülmez bilektir

53 Grup Yorum üyeleri sakat

bırakılmak isteniyor, “Namaz kıl

şükret” deniyor

54 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 Armutlu direniş evi günlükleri

Yoldaşlarımız, dostlarımız ve halkımız!
Direnişle, umutla, onurla dolu bir yılı daha geride

bıraktık. Her yılı olduğu gibi bu yılda savaşı
büyüttük. Emperyalizmin ve faşizmin saldırılarına
karşısında şehitler ve tutsaklıklar yaşadık ama
savaşımızı yükselttik. Açlığımızla geçerken
mevsimler küçülen bedenlerimizle direnişlerimizi
büyüttük. Anadolu’dan Avrupa’ya, tüm dünyaya direnişin sesini taşıdık!

İşte 2018... Yeni mücadele yılımız...
Bu yılda umudumuzu büyütecek ve yeni zaferler kazanacağız! 



2017'ye, kurtuluş savaşımızın bayrağını
taşıyan halk kurtuluş savaşçılarını şehit
vererek girdik. Bombalanmış, yakılmış
bir sığınakta, bedenleri toprağa karışmıştı. 

YOLDAŞLARIMIZIN EN BÜYÜK
PARÇALARI 270 GRAMDI.

165 KEMİK OLARAK ALDIK ON-
LARI. 

Neydi anlamı en büyüğü 270 gram
bir bedenin? 

Neydi anlamı 11 savaşçıdan kalan 165
parça kemiğin?

Neydi anlamı 270 gram bedenin? 

Neydi anlamı 165 parça kemiğin? 

Bir tırnak parçasının neydi anlamı? 

"Direnmeyin, teslim olun" dedi em-
peryalizm ve uşakları 

TESLİM OLUN! 

TESLİM OLUN! 

Tarihler boyu yapıldı bu çağrı. 

Arnavutköy'de, 

Maltepe'de, 

Kızıldere'de, 

12 Eylül Cunta hapishanelerinde, 

16-17 Nisan 1992'de İstanbul Çifte-
havuzlar'da, 

Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, 

19 Aralık 2000'de hapishanelerde, 

Sıla’ya, İnanç’a, Bilgehan'a, Leyla’ya

dağlarda, 

şehirlerde, 

kuşatmalarda, 

"Ya Teslimiyet, Ya Ölüm"! 

Direnenler katledilir, 

direnenler diri diri yakılır, 

direnenlerin bedenleri eritilir, 

paramparça edilir. 

Çünkü direniş oldukça devrim yaşar. 

Çünkü direniş oldukça sosyalizm yaşar. 

Çünkü direniş oldukça halk savaşı sü-
rer. 

Çünkü direniş oldukça teslimiyet me-
zara gömülür. 

270 gram kalan bedenin, 

165 parça kemiğin anlamı burdadır. 

Geleceğin yolunu aydınlatır, 

bağımsızlığa çağrıdır, 

kurtuluşun yoludur. 

Sovyetlerde Lenin,  
Kızıldere’de Mahir, 
Latin Amerika’da  Che, 
Anadolu’da Cepheliler

Tesadüf  Değildir 
Çünkü Biz Halk Çocuk-

larıyız
Halk Savaşı Veriyoruz
Halkın İktidarını Kura-

cağız
Biz Halkın Ta Kendisi-

yiz
Halk Yenilmez  
Çünkü O Halkın Kah-

ramanları Kendi Çocukla-
rıdır 

Nedir Kahramanlık
Kimdir Kahraman?

Kahraman Yapılması
Gerekeni, Yapılması Gere-
ken Zamanda ve Yerde
Yapmaktır.

Kahraman Olmak, Sa-
vaşın Zorlu Koşullarına
Teslim Olmamaktır.

Kahraman Olmak, Her
Türlü Zorluğa, Olanaksız-
lığa Rağmen, Düşman Ku-
şatması Altında Savaşma
Kararını Alabilmektir. 

Kahraman Olmak Her
Koşulda  Yapması Gerekeni
Yapmaktır 

Onlar Halkın Evlatları,
Halkın Kahramanlarıdır.
Bu Tarihin Yaratıcısı On-
lardır, Geleceğin Kurucusu
Da Onlar Olacak. 

Bu Halkın Savaşan Ev-
latları Olduğu Sürece Halkı
Bitiremezsiniz

Türkiye Halkları! 
Yoldaşlarımız!

YA KAHRAMANI OLACAĞIZ BU HALKIN
YA KURBANI OLACAĞIZ EMPERYALİST CELLADIN!

ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOKTUR.
HALKIMIZ! 

TÜM YOLDAŞLARIMIZ! 

BİZ, O DAĞLARDAN GELİP KESECEĞİZ GIRTLAĞINIZI!4



O yol ki Kızıldere'den beri hiç
değiştirilememiş, 

o yol ki karartılamamış, 

o yol ki umutsuzluk ve karam-
sarlık nedir bilmez, 

o yol ki asla ve asla halktan ko-
parılamaz. 

Dağda kurda kuşa yem etmedik
onları. 

Bu vahşet, bizi silahlı savaştan
caydırmak içindi. Bu katliam, bizi
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmi
savunmaktan vazgeçirmek içindi.
Ölenlerimiz dövüşerek öldüler; gü-
neşe gömüldüler. Uzatıp ellerimizi,
güneşten aldık ateşi ve dövüşmeye
devam ettik. 

Devrimcilerin olmadığı, devrimci
düşüncelerin beyinlerden silindiği
bir dünya, umutsuzluğa mahkum
edilmiş bir dünyadır. Emperyalistlerin
istediği de buydu. Buna izin vermedik. 

Bizi yok edemediler. Beyinleri-
mize ulaşmayı ise bir an bile başa-
ramadılar ve asla başaramayacaklar.  

VE BİZ MUTLAKA ALACAĞIZ
İNTİKAMLARINI, SORACAĞIZ
HESABINI. 

SAVAŞMAKTA DAHA DA US-
TALAŞACAĞIZ

Emperyalizmin bütün dünyada,
ulusal, sınıfsal kurtuluş mücadelesi
veren örgütlere dayattığı teslimiyet
ve tasfiye kuşatmasına karşı ideolojik
bağımsızlığımızı ve netliğimizi ko-
ruduk.

2017 boyunca, tasfiyeye ve tesli-
miyeti dayatan emperyalizme ve fa-
şizme karşı, direniş ve savaşı sür-
dürdük. Direnişlerimizle gelenekle-
rimizi, silahlı eylemlerimizle korku-
larını büyüttük. 

Direnme ve savaşma konusunda,
tarihimize sayısız gelenekler ekledik,
destanlar yazdık. Ustalaştık. Bugün,
savaşımızın halkı seferber edecek,
halkı savaştıracak, savaşı yönetecek
kahramanlara ve komutanlara ihtiyacı
var. Leylalar'dan, Bilgehanlar'dan
öğrendiklerimizle yeni kahramanlar,
yeni bir komutan kuşağı yaratacağız. 

47 Yıldır Ateş Altında
Yürüyoruz

Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim için ilk kurşunu sıktığımızdan
bu yana, emperyalizmin ve faşizmin
sürekli hedefi olduk. Katledildik.
Tutsak edildik. Yakıldık. Hücrelere
atıldık. Kuşatıldık. En alçakça psi-
kolojik savaş yöntemlerinin hedefi
yapıldık. "Kara Liste"lere alındık.
Vur emirleri çıkarıldı hakkımızda.
Başımıza ödüller konuldu. Ateş çem-
berlerinden geçtik.   

47 yıldır ateş altında bir yürüyüş
bu. Düşmanın ateşi de, tüm yoksul
mahalleleri ve Anadolu'yu saracak
devrim ateşi de daha da büyüyecek.
Savaşın kuralı bu. Zafere kadar da
böyle devam edecek. 

İki Sınıf, İki İdeoloji Var
Bu savaş esas olarak iki sınıfın,

iki ideolojinin, iki tarafın savaşıdır. 

Tarih sınıf savaşımları tarihidir. 

Toplumlar, ilerici sınıfların gerici

sınıfları alt edip kendi iktidarlarını
kurmalarıyla gelişmiştir. Geri olan
ileri olanın önünde duramaz. 

Emperyalizm ve faşizm, geri ola-
nın, bu sömürü, yağma ve talan sal-
tanatının ömrünü uzatmak için her
türlü zulme başvurdu. 

Bu saldırılar altında teslim olanlar,
savrulanlar çok oldu. Cephe dimdik
yerinde durdu. 

Ne devrim iddiamızdan, ne sos-
yalizm hedefinden vazgeçmedik; si-
lahlı mücadeleden vazgeçmedik. 

Sığınaklar bombalanıp yıkılabilir;
fakat karargahımız yıkılmaz. Karar-
gahımız ideolojimizdir. Emperyalist-
lerin ve işbirlikçilerin elinde onu vu-
rabilecek bir "İHA", onu yok edebi-
lecek bir bomba yoktur. İdeolojimizle,
politikalarımızla, komutanlarımızla,
kahramanlarımızla, emperyalizmin
uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye politi-
kalarını bozarak savaşımızı sürdürdük. 

Kahramanlarımız Var; 
Daha Da Çoğalacaklar

Tarihin her keskin dönemecinde,
son sözün söylendiği yerde, halkın
kahramanları vardır. Kanla yazılan
tarih, aynı zamanda o kanı döken
kahramanların tarihidir. Duvarlara
kanla yazılan yazıları yazan, ölüm
oruçlarında "ipi ilk ben göğüsleye-
ceğim" diye yarışan, kendini ilk feda
eden olabilmek için yoldaşlarına karşı
"çelme" atan, karanlık hücrelerin or-
tasında yaktıkları ateşlerle geleceği
aydınlatan, yakılıp yıkılmış sığınak-
lardan çıkardıkları silahlarla hesap
soran kahramanlardır bu tarihi yazan
usta eller.  

Kahramanlar, devrimin güvencesi
Cephenin geleceğidir.

Kahramanlarımızla tarihe ses,
devrime nefes olduk. 

Anadolu'nun her yanı, Leylalar'la,
Bilgehanlar'la doludur. Leylalar'ın,
Bilgehanlar'ın Parti-Cephe ideolojisi
ile buluştuğu yerde KAHRAMAN-

Kahramanlar, devrimin
güvencesi, Cephe’nin gelece-
ğidir.

Kahramanlarımızla tarihe
ses devrime nefes olduk. 

Anadolu'nun her yanı,
Leylalar'la, Bilgehanlar'la
doludur. Leylalar'ın, Bilge-
hanlar'ın Parti-Cephe ideo-
lojisi ile buluştuğu yerde
KAHRAMANLIKLAR or-
taya çıkar. 

HER CEPHELİ BİLGE-
HAN OLMALIDIR. 

HER CEPHELİ LEYLA
OLMALIDIR.

31 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 47

Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde

5ALACAĞIZ VATANIMIZI, KURACAĞIZ SOSYALİZMİ!



LIKLAR ortaya çıkar. 

HER CEPHELİ BİLGEHAN OL-
MALIDIR. 

KİMDİR BİLGEHAN? 

“Ben halkımın onurlu bir evladı-
yım. Bu doğal savaşın bir savaşçısı-
yım, özel biri değilim. Sizi seviyorum.
Ben onurlu bi halk çocuğu olarak
olmam gereken yerde, yapmam ge-
rekeni yapıyorum" diyen mütevazi
komutanımızdır Bilgehan Karpat.

“Hoşçakal” der gibi, günaydın
der gibi....

Hiç kimseden hiçbir şey bekle-
meksizin bir şarkı söyler gibi ölebil-
mektir kahramanlık. 

İşte bizim komutanlarımız. 

“Nasıl bulduklarını bilmiyorum
anlamaya çalışıyorum” diyor. 

Telaş içinde değil, panik değil,  

son nefesine  kadar  kendini sor-
guluyor, anlamaya  çalışıyor.

ÖYLE SAKİN, ÖYLE KARAR-
LI, ÖYLE MÜTEVAZİ. 

HER CEPHELİ LEYLA OLMA-
LIDIR. 

KİMDİR LEYLA?

TÜM DÜNYADA  İSTİSNASIZ
TÜM SİLAHLI ÖRGÜTLERİN Sİ-
LAHLARINI DÜŞMANA TESLİM
ETTİĞİ VE BETONA GÖMDÜĞÜ
BİR DÜNYADA BOMBALANAN
SIĞANAKTAN SİHALARI  ALMA
VE  EYLEM ÖRGÜTLEME KA-
RARI ALAN KOMUTANDIR. 

ÜÇ GERİLLA NE YAPAR? 

ÜÇ GERİLLA DEVRİM YAPAR
İNANCINI TAŞIYAN, TARİHE YA-
ZAN KOMUTANIDIR CEPHENİN. 

Tarihsel politikaları ve tarih yazan
kahramanları yaratan ideolojidir. 

Kahramanları yaratan tarihimizdir,
ideolojimizdir. Leylalar'ın bomba-
lanmış sığınaklarından silahlarını
geri almalarının tarihsel kaynağı,
Mahirler'in 50 yıllık reformizme karşı
gerçekleştirdiği Maltepe direnişine
uzanır. 

HERKES SAVAŞABİLİR

HERKES KAHRAMAN OLA-
BİLİR

Devrimcilik, feda savaşçılığı, kah-

ramanlık, "süper insanların", "mü-
kemmel, eksiksiz" insanların işi de-
ğildir. Böyle bir idealizme her zaman
karşı çıktık. Dayı'nın tanımı nettir:
“Kahraman yapılması gerekeni, ya-
pılması gereken zamanda ve yerde
yapmaktır.”

Kahraman olmak HER KOŞUL-
DA  YAPMASI GEREKENİ YAP-
MAKTIR 

Emperyalizmin halklara açtığı sa-
vaşın ortaya çıkardığı tercih bellidir: 

YA KURBAN OLACAĞIZ, YA
SAVAŞÇI!

Savaşan kahramanlaşır. 

Kahraman olmak, savaşın zorlu
koşullarına teslim olmamaktır.

Kahraman olmak, her türlü zor-
luğa, olanaksızlığa rağmen, düşman
kuşatması altında savaşma kararını
alabilmektir. 

Kaderimiz elimizdedir. Kararımızı
vereceğiz. 

Kahramanlık, Savaşma 
Kararı Alabilmektir

Kahraman olmak, her türlü zor-
luğa, olanaksızlığa rağmen, düşman
kuşatması altında savaşma kararı ala-
bilmektir. 

Savaş çok yönlüdür. Kahramanlık,
kişinin zorluklar yaşadığı her şeyin
üstüne uzlaşmaz bir şekilde gittiği
yerdedir. Kendi eksikliklerine açtığı
savaştadır. 

Kahramanlık, bazen gitmediğimiz
mahallede, girmediğimiz sokakta,
çalmadığımız kapının ardındadır.
Kahramanlık, uykumuzun en bastır-
dığı anda bitmesi gereken bir iştedir.
Kahramanlık, sırtladığımız yükün
fazlasını alabilmek için kendini zor-
lamaktadır. 

Kahramanlık, daha fazla emek-
tedir, daha fazla fedakarlıktadır, daha
fazla sabırdadır... İnsanlığa ait de-
ğerleri savunmada daha fazlasını ve-
rebilmektedir. 

Devrimcilik her gün değil, her
saat değil, her dakika değil, her an
"kahraman" olmayı gerektirir. Dev-
rimcinin her anı bir kahramanlıktır.
Her anı emperyalizme faşizme bir

meydan okumadır. Her anı, emper-
yalizmin kapitalizmin kültürünün
reddidir.

Kahramanlık, Elimizden
Geleni Arttırmaktır 

Kahramanlık, kendini zorlayan
ne varsa, onunla çatışmak ve onu
yenmektir. Kahraman, çürüyene çü-
rütene vuran, gelişene, geliştirene
sahip çıkandır. 

Kahramanlık, kırda tepenin ar-
dında, dergi dağıtırken gidilmeyen
evde, girilmeyen sokakta, daha az
uyku, daha fazla emekte, sabır, cüret,
fedakarlıktadır. 

Kahraman elinden gelenin fazla-
sını yapandır. 

Sadece elimizden geleni yaparak
iktidarı isteyemeyiz. Elimizden geleni
yaparak sosyalizmi kuramayız. Eli-
mizden geleni yaparak kimseyi sa-
vaştıramayız. 

Elimizden gelenin fazlasını iste-
mek, iktidarı istemektir. Devrim id-
diasına sahip olmaktır. Sömürü ve
zulüm düzenine karşı, büyük bir öfke
ve kin duymaktır. Bu düşüncenin ol-
madığı yerde düşmanla uzlaşmacılık
vardır.

Kahramanlık, 
Doğal Olandır

Kahramanlık, son nefesinde em-
peryalizme meydan okuyan, düşma-
nın kendisine nasıl ulaştığını çözüm-
leyip, hareketine, yoldaşlarına ek bir
bilgi bırakmaya çalışan, "merhaba...
hoşçakal" der gibi ölümü kucaklayan
Leyla  gibi, Bilgehanlar gibi savaşıp
şehit düşebilmektedir. 

Kahramanlık, hiç kimseden hiçbir
şey beklemeksizin savaşmak ve her
türlü fedakarlıkta bulunabilmektir. 

Kahramanlık, üretmektir. Yeni bir
ahlak, yeni bir yaşam demektir.

Bilgehan Karpat şöyle diyordu:
"Ben halkımın onurlu bir evladıyım.
Bu doğal savaşın bir savaşçısıyım,
özel biri değilim. Sizi seviyorum.
Ben onurlu bir halk çocuğu olarak
olmam gereken yerde, yapmam ge-
rekeni yapıyorum." 

Kahramanlık, bu kadar doğaldır. 

Yürüyüş
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Onlar halkın evlatları, halkın kah-
ramanlarıdır. Bu tarihin yaratıcısı
onlardır, geleceğin kurucusu da onlar
olacak. 

Kahramanlar Bitmez, 
Çünkü Halk Bitmez

Emperyalizmin, faşizmin kahra-
manları yoktur. Polislikleri maaşlı,
askerlikleri zorunludur. Halkın ise
kahramanları çoktur. Halkın çocuk-
larıdır hepsi. 

Her tarihsel dönüm noktasında,
eğer çelişkilerin çözümü, kahraman-
ların ortaya çıkmasındaysa, o kah-
ramanlar hep çıkmıştır:  

Çıkması doğal olandır. 

Halk savaşı veriyoruz; 

halkın iktidarını kuracağız, 

halkın ta kendisiyiz. 

Savaşmaktan vazgeçenler, teslim
olanlar, kahramanlar da çıkaramaz. 

Halk kurtuluş savaşından vazgeç-
mediğimiz sürece, halkın kahraman-
ları çıkmaya devam eder. 

Halk yenilmez! Halk bitmez. 

HALKIMIZ,

YOLDAŞLAR!

Yeni bir yıl, yeni bir kavga yılı
demektir. 

Halk olarak sahip olduğumuz tüm
hak ve özgürlükler için bedeller öde-
dik, kanımız döküldü. Onları korumak
ve kullanmak da ancak tüm bedelleri
göze alarak mümkündür. 

Kan ve ateş içinde bir mücadeledir
bu. Giderek daha da zorlaşacaktır.
Kahramanlarımızla geçeceğiz bu kan
ve ateş çemberinden. Geçip zafere
kadar yürüyeceğiz. 

Bir karar vermeliyiz. 

Emperyalistler bize açlığı, yok-
luğu, yoksulluğu, kölece, onursuz
bir yaşamı dayatıyorlar. Ya boyun
eğip bu alçalmayı kabul edeceğiz,
ya da savaşacağız. 

Geleceğimizi bu tercih belirleye-

cektir: 

YA KURBAN OLACAĞIZ, YA
SAVAŞÇI!

Savaşmayanlar, kaybetmeye mah-
kumdur. Savaşan, kahramanlaşır;
kahramanlara sahip bir halk kazanır. 

"YERYÜZÜNDE TEK BİR CEP-
HELİ KALMASA BİLE, BÜTÜN
CEPHELİLER BİR GECEDE İMHA
EDİLSE BİLE, PARTİ-CEPHE
İDEOLOJİSİ KENDİNİ KÜLLE-
RİNDEN YENİDEN YARATIR.
ONUN İÇİN ÖLMEKTEN ZERRE
KADAR KORKMUYORUZ,
ONUN İÇİN DÜŞMANLARIMIZ
KARŞISINDA BU KADAR GÜÇ-
LÜYÜZ." 

Tarihin büyük tecrübesidir; dev-
rimci önder Mao bu tecrübeyi şu
sözlerle özetlemiştir: 

"Tek bir kıvılcım, bütün bir bozkırı
tutuşturabilir.' Başka bir deyişle, kuv-
vetlerimiz şimdiki durumda küçük
olmakla birlikte çok hızlı bir şekilde
büyüyecektir." 

Büyüyecektir. 

Cephe tarihi bunun örnekleriyle
doludur. 

Faşist işgallere karşı direnişler
örgütledik tek bir yoldaşımızın ini-
siyatifiyle. İşkencehanelerde, hapis-
hanelerde boyun eğmeyen bir yol-
daşımızın inisiyatifiyle baskıları püs-
kürttük. Tek tek direniş ateşleri yaktık
Anadolu'nun dört bir yanında. 

Son olarak, "tek bir kıvılcımın
bütün bozkırı tutuşturabileceğini" bu
yıl Nuriye'nin başlattığı direnişte bir-
kez daha yaşadık. Direnmek için tek
bir yürek, tek bir beyin yeter. Büyük
silahlara, büyük imkanlara, büyük
kitle desteğine sahip olmak gerekmez.
Büyük silahlara tapanlar büyük güç-
lere teslim olurlar. 

En büyük silah ideolojimizdir.
En güçlü silah inançlı insandır. İnançlı
insanın direnişini aşacak, bu direnişin
tarihe etkisini yok edecek hiçbir
baskı, hiçbir silah, hiçbir zor yoktur.

Tarihsel ve siyasal haklılığının
bilinciyle hareket eden tek bir kişi,
dilden dile, kulaktan kulağa umut
yayar, moral olur, birleştirir, güçlen-
dirir, bozkırı tutuşturur. 

Her Cepheli, bir kıvılcım olmalıdır
Anadolu bozkırında. Yiğit, namuslu
her emekçi, bir kıvılcım olabilir fa-
şizmin karanlığında. 

Türkiye halkları, 
yoldaşlarımız!

Tüm zorbalıklara, kuşatmalara
rağmen sürdürdüğümüz Halk Kur-
tuluş Savaşımızın nihai hedefi, ba-
ğımsız, demokratik, sosyalist bir Tür-
kiye'dir. 

Tüm halkımızı, bu yolun onurlu,
güçlü savaşçıları ve kahramanları
olmaya çağırıyoruz. Emperyalistleri
ve işbirlikçilerini bir kez daha bu
topraklardan kovacağımızın inancı
ve coşkusuyla, yeni yılınızı kutlu-
yoruz.

Kahraman, elinden gelenin
fazlasını yapandır. 

Sadece elimizden geleni ya-
parak iktidarı isteyemeyiz. Eli-
mizden geleni yaparak sosya-
lizmi kuramayız. Elimizden ge-
leni yaparak kimseyi savaştı-
ramayız. 

Elimizden gelenin fazlasını
istemek, iktidarı istemektir.
Devrim iddiasına sahip olmak-
tır. Sömürü ve zulüm düzenine
karşı, büyük bir öfke ve kin
duymaktır.

31 Aralık
2017
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İrade nedir? 
İrade bir şeyi yapıp veya yapma-

maya karar vermektir. Bir şeyi yap-
maya veya yapmamaya karar vere-
bilmek için ne gerekir? Nedenler ge-
rekir. Örneğin devrimcilerin devrim-
ciliğini büyütmeleri için nedenlerini
büyütmeleri gerekir. 

Ben neden devrimcilik yapıyorum?
Benim devrimcilik yapma nedenlerim
var ve bu yüzden devrim için savaşı-
yorum ve zafere kadar da savaşacağım. 

Çünkü eğer 80 milyonluk halkı-
mızın 16 milyonu aç yatıp aç kalkı-
yorsa ben devrimcilik yapmalıyım. 

Eğer babam bir ömür çalışmak
zorunda kalmışsa ve emeğinin karşı-
lığını alamamışsa ben devrimcilik
yapmak zorundayım. 

Eğer arkadaşlarımın hemen hemen
hepsi uyuşturucu veya kumar bağımlısı
olmuşsalar ben bu düzeni yıkmak
için savaşmak zorundayım. 

Eğer Kudüs'te Filistin halkı kat-
lediliyorsa ben devrimcilik yapmak
zorundayım.

Eğer bu düzende benim ve benim
sevdiklerim için bir gelecek, bir al-
ternatif yoksa ben devrimcilik yapmak
zorundayım. 

Eğer bizim emeğimiz üzerinden
her gün daha da zenginleşen bir avuç
insan varsa ben bu adaletsizliğe karşı
savaşmak zorundayım. 

Nedenlerimiz çoğaldıkça ve bü-
yüdükçe irademiz de bir okadar güç-
lenir. Çünkü bir şeyi ısrarla yapabilmek
için insanın nedenlere ihtiyacı vardır.
Hiç kimse bir nedeni olmadan dev-
rimcilik yapmaz, yapamaz. Hiç kimse
bir nedeni olmadan emeğinin sömü-
rüldüğünü bile bile bu gözü paradan
dönmüş asalaklar için çalışmaz. Her
şeyin bir nedeni vardır. Bu asalaklar
için çalışmamızın nedeni de aç kal-
mamak ama aç kalmamak için onlara

çalışmaktansa el ele verip savaşmak
daha makul değil mi? 

Eğer hepimiz omuz verirsek bu
kavgaya onların bu çarkını kırarız ve
bu sömürüye, adaletsizliğe son veririz.
Bu kavgaya omuz vermek için hepi-
mizin nedenleri var. Hepimizin emeği
sömürülüyor. Hepimiz onların çiz-
dikleri sınırlar içerisinde hareket ede-
biliyoruz. Biz bu dünyaya onlar için
çalışmaya gelmedik ve bu yüzden
buna bir son vermek için savaşmalıyız. 

Nasıl savaşacağız? 
Bilgi ile. 

İrademizi nedenlerimizle birlikte
bir de bilgi ile güçlendiririz. Örneğin
bir kitap okuyacaksam 2000 sayfalık
bu bize üf dedirtebilir ama biz bunu
her gün 20 sayfa okursam 100 günde
bitiririm diye düşünürsek, bu bilgi
bize bu kitabı okunabilir hale getirir.
Çünkü biz her gün 20 sayfa kitap ra-
hatlıkla okuyabiliriz ve bunu 100 gün
yaparsak kitabı okumuş oluruz. Bu
bilgi kitabı okumak için bizim irade-
mizi güçlendirir çünkü önümüzü gö-
rebilmemize sebep olur. 

Başka bir örnek. Bir gerilla bir
şehir de eylem yapacak ve başka bir
şehire kırda, ormanlıkta yürüyerek
geçecek. Bu iki şehir arası 800 kilo-
metre. Şimdi hesaplayalım günde 25
kilometre yürüse 32 günde istediği
hedefe ulaşabilir. Şimdi 800 kilomet-
reyi insan duyunca olamaz gibi bir
düşünce oluşabiliyor ama günde 25
kilometre yürürsek 32 günde varabi-
leceğimiz bilgisi bizim irademizi direk
güçlendiriyor ve bunu yapılabilir hale
getiriyor. Bilgi'nin gücü burada gizli.
İnsan bir şeyi bildiği zaman daha
basit yapabiliyor. Yani bilgi insana
zor gözüken veya bilinen şeyi bile
yapılabilir hale getiriyor. Bilginin
gücü burada saklıdır. Bilgi güçtür.
Bilgi ve eğitim bizim adımlarımızı
daha sağlam atabilmemizi sağlar. İra-
demizi güçlendirir ve daha kolay ka-
rarlar aldırır. Karar verebilmek için
bilgi gerekir ve nedenler..... 

Sonuç olarak: 

İrade bir şeyi yapıp yapmamaya
karar vermektir. Bu kararı etkileyen
şeyler ise bilgi ve nedenlerdir. Bir ne-
denimiz olmadan iradi olamayız. Bir
bilgimiz olmadan doğru ve sağlıklı bir
karar veremeyiz. Bu yüzden kendimizi
sürekli bilgi ile eğitmeliyiz ve devrim-
cilik nedenlerimizi büyütmeliyiz. 

İİRADELİ İNSANDIR

DUYURU
Hasan Ferit Gedik Uyuş-

turucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi Broşür 2. Sayı Çıktı

UYUŞTURUCU BAĞIMLILI-
ĞINDAN KURTULUP, DÜNYAYI
DEĞİŞTİRMEYE YÜRÜYELİM!

İÇİNDEKİLER:
* Uyuşturucu Nedir?
* Uyuşturucu Sorununu Yaratan-

lar Emperyalist Ve Faşist Devletler-
dir

*Biz Nasıl Bir Tedavi Uyguluyo-
ruz?

* HFG Programımız
* En Fazla Kullanılan Uyuşturucu

Maddeleri Ve Etkileri
* Uyuşturucuya Karşı Nasıl Mü-

cadele Ederiz?
* Bir Kişi Ne Zaman Bağımlı Sa-

yılır?
* Uyuşturucu Kullanımına Nasıl

Başlanır?
* Bağımlılık Süreci Nasıl İlerler?
*Madde Kullanımı Kimler Tara-

fından Ve Neden Özendiriliyor?
* Beyin Ve Madde Bağımlığı
* Doğru Bilinen Yanlışlar

Broşürümüzün 2. sayısının PDF’si-
ni indirmek için:

https://drive.google.com/file/d/1xnJ
9e1kvrcwCBKihmmNedfUjbHle144Q
/view?usp=sharing

Broşürümüzün 1. sayısının PDF’si-
ni indirmek için:

https://drive.google.com/file/d/1NJ
HO9Fq4QLUhA9aBNUAKl1aRLrsW
ydng/view?usp=sharing

YENİYENİ
İNSANİNSAN

Yürüyüş
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HDP Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş, Nuriye ve Semih için bir şiir
yazmış ve diyor ki, "bunu Grup Yorum'un
bestelemesini isterim." (24 Aralık 2017,
Cumhuriyet) 

“Sarılmaz yürek yarası

Derinde kanar durulmaz 

Dur ben saram, 

dur ben ölem 

Sevdaya günah yazılmaz 

Sorulmaz gülüm sorulmaz 

Ölüme koşan yorulmaz 

Yaraların bende sızlar 

Namerde merhem sorulmaz 

Ay gecenin penceresi 

Zindanda kördür açılmaz 

Dur ben açam, dur ben ölem 

Güzele ölüm yakışmaz” 

Nedir bu şimdi?

Bir duyarlılık mı?

Burjuva siyaset mi?

Riyakarlık mı?

Belki hepsi var içinde. 

Riyakarlığı Görmezden 
Gelmeyiz

Burjuva siyasete, burjuva siyasetin
riyakarlıklarına çok alışmışlar; herkesin
de bunu doğal kabul edeceğini düşünü-
yorlar. 

Hayır kabul etmiyoruz. Doğal gör-
müyoruz. Asla kanıksamıyoruz. 

Kanıksamadığımız için de yukarıdaki
şiiri okurken, her dizesinde "bu nasıl
bir riyakarlıktır, bu nasıl bir utanmazlıktır,
bu nasıl bir pişkinliktir" diyoruz öfkeyle. 

ÖFKELİYİZ

Yazıyor riyakar şair Demirtaş: "Dur
ben saram" diyor. Hangi yarayı sardınız
bugüne kadar. Nuriye'yi, Semih'i, Esra'yı
sarmak için kolunuzu bir kez olsun
uzattınız mı?

"Dur ben ölem" diyor. Yok, ölemez-
siniz. 

Ölmek bir yana, tırnağınızı feda ede-
bilir misiniz, çok şüpheliyiz. 

Nuriye ve Semih, direnişe başlayalı
bir yılı geçti. Açlık grevine başlayalı
ise, 290 gün oldu. 

Bir gün aç kaldınız mı onlar için?

Namertten Merhem İsteyen
Sizsiniz

Yazıyor riyakar şair Demirtaş: 

"Yaraların bende sızlar 

Namerde merhem sorulmaz."

Tek bir kelimesinin inandırıcılığı
yok. 

Nuriye'nin, Semih'in 290 gündür aç
bedenlerinin sızılarını bir damla olsun
duyduğunuzu sanmıyoruz. 

Tek doğru, "namerde merhem so-
rulmaz". 

Ama bu doğruya da Demirtaş'ın ve
partisinin kendisi uymuyor. 

Biz namerde hiç merhem sormadık
bugüne kadar. Kendi yaralarımızı ken-
dimiz sardık. 

Fakat PKK, BDP, HDP, kaç kez ya-
ralarımıza merhem olun diye, namerde
seslendiler. 

Hem de namertlerin tümüne birden.

Dünyanın en büyük namertlerinden,
ABD'den, NATO'dan, BM'den, AB'den,
Papa'dan merhem sordular.

GRUP YORUM'A SALDIRILARI-
NIZI NE ÇABUK UNUTTUNUZ? 

Riyakar şair Demirtaş, şiirini Grup
Yorum'un bestelemesini istiyor bir de. 

Bu riyakarlığın da ötesine geçen bir
aymazlık, utanmazlıktır. 

O Grup Yorum ki, şu anda 13 üyesi

Riyakar Şair Demirtaş
SİZ BİZİM DİRENİŞLERİMİZİ YAZAMAZSINIZ!

SİZ DİRENİŞLERİ SARAMAZSINIZ DA, ÖLEMEZSİNİZ DE!
SİZ BARIŞA, BURJUVAZİYE, PARLAMENTOYA 

GÜZELLEMELER YAZMAYA DEVAM EDİN!
ONLAR DA SİZİ ALKIŞLAR!

DÜN DİRENİŞİ BIRAKIN DİYORDUNUZ; 
BUGÜN DİRENİŞE ŞİİR YAZIYORSUNUZ!

HANGİSİ GERÇEK, HANGİSİ YALAN?

31 Aralık
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tutukludur.  

Peki onlar için bugüne kadar ne
yaptı Demirtaş ve partisi HDP?

Demirtaş'ın savunduğu anlayışın Grup
Yorum konserlerinde, sahnede Grup Yo-
rum'a saldırdığını da unutmadık. "Rojova
devrim değil" diyor diye Grup Yorum'a
ve Grup Yorum nezdinde Halk Cephesi'ne
nasıl saldırıldığını unutmadık. 

Derneklerimizin bu anlayış tarafından
yakıldığını unutmadık. "Sorumlusu
BDP'dir" dedik, kendileriyle görüştük;
bilmezden geldiler. 

Demirtaş bunları unutmuş mudur,
bilmiyoruz, fakat biz unutmayız. 

Unutmaz ve hatırlatırız. 

Sanki o kadar saldırı, o kadar küfür
kıyamet hiç yaşanmamış. 

Saldırıların hepsinde siyasi sorum-
luluğu vardır BDP ve HDP'nin. 

Demirtaş, bu sorumluluğu hiç üst-
lenmemiştir. 

Ama bu onu sorumluluktan kurtar-
maz. 

Tersine sorumluluğunu daha da artırır. 

Bu yüzden, biraz sorumluluk sahibi
biri olsa, Grup Yorum'dan şiirini beste-
lemesini isterken, biraz yüzü kızarır. 

Kızarmıyorsa, burjuva siyasetçiliği
iyice içselleştirmiş demektir. 

Destekliyorsan, 
Partin Ne Yapıyor, 
Kurumlarınız Nerede?

Çok duyarlı ya; şiir yazıyor; 

"Ben saram, ben ölem" diyor, asla
yapamayacak da olsa. 

Ama Demirtaş'ın aklına, yönetiminde
yer aldıkları KESK'i Nuriye ve Semih
direnişini sahiplenmeye çağırmak gel-
miyor. 

HDP milletvekillerinin bugüne kadar
bu direnişe bir destek bile vermediklerini
hatırlayıp, bunu sağlamak gelmiyor. 

Onun yerine "ben saram, ben ölem". 

Saracaksanız, böyle sarılır. 

Partinizi, milletvekillerinizi, yöneti-
minde olduğunuz demokratik kurumları
harekete geçirirsiniz. 

Ama tabii, Kürt milliyetçi hareketin
bugüne kadar Halk Cephesi'nin inisiya-

tifinde olan tüm direnişlerde yaptığı bir
tek şey vardır: Bu direnişin asla zafere
ulaşmasını istemezler. 

Demirtaş istiyor mu?

Hayır. Eğer HDP çizgisini savunu-
yorsa, Kürt milliyetçi hareketin onlarca
yıldır izlediği politikaları savunuyorsa,
istemesi mümkün de değildir. 

Peki o zaman bu şiiri niye yazdı?

Direniş herkesi sarmış sarmalamış...
Direnişi şu veya bu biçimde destekle-
meyen kalmamış... Faşist AKP o kadar
saldırmış ve hala direnişi kıramamış... 

Eh artık, parlamentoda koskocaman
bir grubu olan "demokrat" bir partinin
başkanı olarak, o da GÖRÜNÜMÜ
KURTARACAK bir şey yapmalıdır. 

"Saz çalan Selo başkan" için en
uygun görünümü kurtarma aracı da tabii
ki bir şiir olabilirdi... 

Riya o kadar açık ki; 

Daha dün, "milyonlar adına sesleni-
yorum" diyerek Nuriye ve Semih'e "AÇ-
LIK GREVİNİ BIRAKIN" çağrısını
yaptığını bile unutmuştur. 

Hangisi gerçek Demirtaş, bırakın
çağrısı mı, "ben ölem" şiiri mi?

Tek gerçek, ikisinin de burjuva poli-
tikacılığın bir parçası olduğudur. 

Teslimiyetçilik ve Tasfiyecilik,
Sizi Körleştirmiştir; 
Bir Direnişi Anlamanız 
Mümkün Değildir

NATO  çözsün dediniz, BM çözsün
dediniz, "MHP'yi çözüm için koalisyon
ortağı yaptılar" diye abes tahliller yaptınız,
en son tamam AKP çözüyor, müzakereler
başladı diye davullar çaldınız; Dolma-
bahçe mutabakatıyla barışa bir adım
kaldı açıklamaları yaptınız...

Hiçbirinden bir şey çıkmadı, en son
CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürü-
yüşüne yedeklenip, CHP ile ittifak peşine
düştünüz. 

290 gündür açlığın koynunda yürüyor
Nuriye ve Semih. Onlara bir mesaj gön-
dermek, destek vermek aklınıza gelmez-
ken, Kolombiya'da FARC'ın teslimiyetini
kutlamak için mesaj göndermeyi ihmal
etmiyordunuz tabii ki.

Burjuvaziden Alınmış 

Sözlerle Nuriye'ye 
Güzelleme Yapmak

Yanlış zamanda, yanlış kişiye yazılmış
yanlış bir şiir bu. 

"Güzele ölüm yakışmaz" diye bitiriyor
şiiri. Burjuva, küçük-burjuva şairlere
özenti... Burjuvaziden alınmış sözler... 

Kendi açıklamalarına göre, 20 bin
şehit vermiş bir hareketin legal partisinin
başkanının yazacağı sözler mi bunlar?

Direniş de yakışır bizim dünyanın
en güzel insanlarımıza... şehitlik de ya-
kışır... Doğru yerde, doğru zamanda feda
ateşleri içinde ölümsüzleşti dünyanın en
güzel insanları...   

Evet, mesele şudur; artık siz başka
bir dünyadasınız, bu direnişleri gerçek-
leştirenler başka bir dünyada. 

Siz burjuva siyasetin dünyasındasınız,
Nuriyeler, Grup Yorumlar, devrimin dün-
yasında. 

Riyakar Şaire 
Biraz Tarih Dersi

Riyakar ve tarih bilincinden yoksun
şair Demirtaş, sen bizim direnişlerimizi
yazamazsın. Sen bizim direnişlerimizi
kavrayamazsın. Kavrayamayan anlata-
maz, hele şiire, besteye hiç dönüştüremez. 

Biraz hatırlatalım: 

Siz Dolmabahçede AKP faşizmiyle
el sıkışırken, biz Dolmabahçe'ye, oligarşik
diktatörlüğün sarayına kurşun sıkıyorduk. 

Siz, bu ülkede dökülen her damla
kandan sorumlu olan, faşist örgütlerin,
cuntaların, kontrgerillanın baş destekçisi
tekelci burjuvalara ilişkin "çözüm yanlısı
işadamları, çözüm yanlısı TÜSİAD" ma-
salları anlatırken, biz 25. kata çıkıp onları
cezalandırıyorduk. 

Siz "ılımlı" generaller ararken, biz
Kürdistan kasabı ünvanını taşıyan ge-
neralleri cezalandırıyorduk. 

Siz, Ulucanlar'a yönelik saldırıda
"binbaşım biz yokuz" derken, biz dire-
niyor, testerelerle doğranıyorduk. 

Siz, 19 Aralık'ta katliamcılar dev-
rimcilere rahatlıkla saldırabilsin diye on-
lara koğuşlarınızdan geçme izni verirken,
önderiniz Öcalan, "farkımızı koyduk iyi
oldu" derken, biz ölüyorduk. 

122 kez öldük, ne şiir yazdınız, ne
bir tabutun altına omzunuzu koydunuz.

Yürüyüş
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Demirtaş, 122 cenazemizin neden bir
tekine bile katılmadıklarının açıklamasını
yapabilir mi?

Siz, "ABD çözsün", "ABD hakimdir,
boyun eğmek gerekir" diye teori ya-
parken, biz ABD'ye karşı Alişan Şanlı-
larla feda eylemi yapıyorduk. 

Bütün bunları bir şiirle anlatabilir

misin Şair Demirtaş? 122 devrimcinin
bir tekinin tabutuna omuz vermemeyi
şairane bir şekilde savunabilir misin?

Anlatamazsınız.  

İşte bu yüzden Nuriyeler'i de yaza-
mazsınız. 

Kendinizi zorlamayın. Siz çoktan
direnişlerin dışına düştünüz. 

Ama eğer AKP faşizmine karşı di-
reniş çizgisini gerçekten doğru buluyor
ve destekliyorsan, mesela önce PKK-
YPG'nin Amerikan işbirlikçiliğine karşı
çıkmayı dene. 

Çünkü, anti-emperyalist olunmadan,
anti-faşist olunmadan, Nuriyeler için
şarkı yapılamaz.

ABD Başkanı Donald Trurnp'ın DEAŞ ile mücadele
özel temsilcisi Brett McGurk geçen hafta şöyle bir açıklama
yaptı: 

"SDG sayesinde Rakka'da tek ABD'li ölmedi". (Hürriyet,
24 Aralık 2017)

Evet, şimdi Amerikalı yetkililerin daha önceki bazı açı-
klamalarını da hatırlamanın zamanıdır. 

SDG'yi (Suriye Demokratik Güçleri'ni) biz kurdurduk
diyordu Amerikalılar. Esas muhatap, PKK'dir. Bunu perde-
lemek için araya YPG, SDG konulmuştur.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond
Thomas, YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduk-
larını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik
Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi." (22 Temmuz 2017,
Basın)

"Arapları örgüte almak" da aynı manevranın bir parçasıdır. 
Arapların varlığı, PKK-YPG'nin Rakka'da ne işi var

sorusunun sorulmasını engellemek, yani PKK-YPG'nin
ABD'nin emperyalist planları doğrultusunda kendi vatanı
olmayan yerlere gönderildiğini gizlemek amaçlıdır. 

Ama işbirlikçilik gizlenemez. 
Amerika açıklıyor işte: 
YPG olduğu için, tek bir Amerikalı bile ölmedi. 
Peki emperyalizmin çıkarları için Amerikan askerlerinin

yerine kim öldü?
Aynı açıklamada bölgede 400 YPG'linin öldüğü belirtiliyor.  
Ne uğruna?
Amerikan tekellerinin çıkarları uğruna!
Amerikan emperyalizminin egemenliği uğruna!
Amerikan tekelleri daha çok kar etsin, ABD'li tekelci

burjuvalar daha lüks yaşasın diye, Amerikan imparatorluğu
dünyanın başka halklarını tehdit edebilsin, başka toprakları

işgal edebilsin diye... öldüler onlar. 
Kürt ve Arap gençlerini Ameri-

ka'nın çıkarları için öldürmek, açık
bir İŞBİRLİKÇİLİKTİR. 

Kürt ve Arap halklarına, onları
"şehit" olarak anlatacaksınız değil
mi?

Yalan. 
Amerikalı general, devam ediyor: 
"Suriye içinde küçük ceplerde ÎŞİD’le ciddi çatışmalar

devam ediyor. Bu iş henüz bitmiş değil. 2017 yılında önemli
başarı kaydetmiş olsak da bu konuda çalışan kimse şampanya
patlatmaya başladığımızı söyleyemez. Suriye'de sahada
muhtemelen aylar sürecek operasyonlar olacak."

Amerikalı general çok rahat. 
"Sahada" kendisi olmayacak çünkü. 
"Sahada" Amerikan askerleri de olmayacak. 
Amerikan askerleri ölmeyecek ve Amerikan kamuoyuna

emperyalist politikalardan dolayı Amerikan vatandaşlarının
ölmesinin hesabını vermek zorunda kalmayacaklar. 

Amerikalı general, rahat. 
Bunlar onun için kağıt üzerindeki bir plandan ibaret. 
Sahada PKK-YPG saflarında savaşan Kürt gençleri

olacak. 
ABD'li generaller ve tekeller, 5-6 ay sonra, bir yıl sonra

ŞAMPANYA PATLATABİLSİNLER diye, Kürt gençler
ölecek. 

O Kürt gençlere, Rakka'da savaşmanın "Kürdistan için
olduğu" anlatılacak. 

Yalan. İşbirlikçiliğin yeryüzündeki en klasik yalanı. 
Türkiye'yi yöneten işbirlikçiler, NATO'ya girmek için

Kore'ye asker gönderirken, 23 sentlik askerlere ne anlattılarsa,
PKK-YPG yöneticileri de, Kürt yurtsever gençlerine aynı
yalanları söyleyecekler. 

Çünkü işbirlikçiliğin yalanı tektir: 
EMPERYALİST ÇIKARLAR UĞRUNA SAVAŞI,

ULUSAL ÇIKARLAR UĞRUNA SAVAŞ GİBİ GÖSTE-
RİRLER. 

PKK-YPG işbirlikçilik bataklığında kulaç atmaya devam
ediyor. 

ABD Açıkladı: "PKK-YPG Sayesinde Tek ABD'li Ölmedi"
PEKİ ABD'LİLERİN YERİNE KİM ÖLDÜ?
Soruyoruz: 
Kim Bunu Sağlamış Olmakla Övünebilir?
Kim Bu Açıklamadan Gurur Duyabilir?

31 Aralık
2017

Yürüyüş
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Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde
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Dersim'e gidenler bilir, ana caddeden otomobilden
çok akrepler geçer. İlk gören için şaşırtıcı olabilecek bu
tablo, devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerde ve Kür-
distan şehirlerinde her gün yaşanır. Polis ve askerin eli
sürekli tetikte, ayağı gaz pedalındadır.

Halkı katletmeye programlanmış bir makina gibi
hareket eder asker ve polis. Tek işi; halka zulmetmek, so-
kaklarımızı hatta evlerimizin içini kana bulamaktır.

İkinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı'nda Alman ordusunun kullandığı
bir savaş aracı olan panzer; yüksek
tekerlekli, zırhlı, hafif silahlarla da
donatılmış olması yanıyla kitle ey-
lemlerinde halka karşı kullanılan bir
silah oldu. Ülkemizde özellikle 1970'li
yıllardan itibaren kitle eylemlerinde
yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Faşizm, halka karşı savaşta panzeri
özellikle psikolojik üstünlük sağlamak
için kullanmıştır. Yalnızca panzer
değil, tanklar, farklı tipteki zırhlı araç-
lar, polis ve jandarma tarafından yüz-
lerce kez üzerimize sürüldü. Bugün
TOMA (Toplumsal Müdahale
Aracı)'nın, 3 kişilik basın açıklama-
larında bile karşımıza çıkmasının asıl
nedeni, halk üzerinde terör estirip,
korku ve panik havası yaratmak, dev-
letin üstünlüğünü(!) kanıtlamaktır.

Çünkü o üç kişilik basın açıklaması
bile onların gözünde bir "terör eyle-
mi!"dir ve terörü bastırmak için tüm
araçlar, onların üzerine gönderilmelidir. 

Evet faşist devlet, ne kadar şiddetle
terör estirirse, halka gücünü o kadar
ispat edip iktidarını uzatacağını dü-
şünüyor. Özellikle halkın mücadele-
sinin yükseldiği yer ve zamanlarda
devlet terörü de tırmanmaktadır.

1992 yılında; halkın direnişini ve
örgütlenmesini dağıtmak için polis
İstanbul Küçükarmutlu’ya işgal güçleri
gibi yerleşmiş, okul karakola dönüş-
türülmüştür. 7 yaşındaki Sevcan Ya-
vuz, polis işgalindeki okul bahçesine

“konumlanan” bir panzer tarafından ezilerek katledildi.

Bu, tekil bir örnek olarak kalmadı. Devletin zırhlı
araçları, Cizre'den Okmeydanı'na kadar birçok yerde,
çocuk-bebek-ihtiyar demeden birçok insanı ezerek kat-
lettiler. 

Zırhlılar, mücadeleye katılan, örgütlü halkın yaşadığı
mahallelerde, ilçelerde, devlet terörünün en açık göstergesi
olarak dolaşıp terör estiriyor. 

Bu terörün sonucudur ki, hemen her hafta, zırhlı araç
çarpması sonucu ölüm ya da sakatlanma olayları yaşanıyor.
Ve bu olaylar düzen basını tarafından "trafik kazası"
gibi gösterilip üzeri kapatılıyor. 

Oysa, sözkonusu olan basit bir tra-
fik suçu değildir; bu bir faşist terör
biçimidir ve bir katletme suçudur.

2017 yılında, basına yansıyan haber-
lerden derlediğimiz zırhlı araçlar tara-
fından gerçekleştirilen katletmelerin öze-
tine bakmak bile durumu açıklamaya
yeter. Üstelik bu olaylar yalnızca katliamla
sonuçlananlardır. Ağır yaralananlar yok
bu listede; sakat bırakılanların bilgisi de
yer almamaktadır.

1) 9 Şubat 2017 tarihinde Mardin’in
Dargeçit ilçesinde okuldan eve giden
ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Berfin
Dilek, zırhlı polis aracın çarpması sonucu
katledildi. Olaya ilişkin halen hukuki
bir gelişme yaşanmadı.

2) 4 Mart 2017 tarihinde Siirt-Batman
yolu üzerinde polis arama noktasındaki
zırhlı araç, Kerem Arslan’ı (34) çiğne-
yerek öldürdü.

3) 20 Mart 2017 tarihinde Şırnak’ın
İdil ilçesinden Cizre ilçesine giden sivil
bir otomobile zırhlı araç çarptı. Otomo-
bilde bulunan Okan İnce, Bahadır Be-
yazlıoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi
daha katledildi.

4) 27 Nisan 2017 tarihinde Diyarba-
kır'da Gevran Caddesi üzerinde, 55 ya-
şındaki Hatun Elhuman askeri zırhlı
aracın çarpması sonucu ezilerek öldü-
rüldü.

5) 28 Nisan 2017 tarihinde Van’da
zırhlı polis aracının çarptığı 2 kişiden
Sami Uçan katledildi.

DEVLET TERÖRÜNÜN BİR BİÇİMİ:
PANZERLER, TOMALAR,

AKREPLER...

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TTERÖRİZM DEĞİLDİR

Terör; “kendini hiçbir
yasa ve kuralla

sınırlandırmadan, baskı,
işkence ve katliam gibi

yöntemlerle halkı
korkutarak sindirmek ve

bu zeminde yönetmek
veya siyasi amaçlarını
gerçekleştirmektir.”

BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ

DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!

Terörist değil
devrimciyiz!

Mücadelemiz terörizm
denilerek yaftalanamaz;
biz halk kurtuluş savaşı

veriyoruz.

Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme

Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı

Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu

Taşıyoruz!

Yürüyüş
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6) 4 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesine
bağlı Karşıyaka mahallesinde 'Akrep' tipi zırhlı aracın
evin duvarını yıkarak içeri girmesi sonucu odada uyuyan
7 yaşındaki Muhammet ile 6 yaşındaki kardeşi Furkan
Yıldırım öldürüldü. İki kardeşin katili polis, ilk duruşmada
tahliye edildi.

7) 14 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Lice il-
çesinde askeri zırhlı araç, sokakta yürüyen Pakize Hazar
(85) adlı kadına çarparak öldürdü. Adli Tıp Kurumu'nun,
“uzman çavuş kusurlu” raporuna rağmen kimse hakkında
soruşturma başlatılmadı.

8) 19 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır-Bingöl ka-
rayolunda özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis
aracının bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu, araç
şoförü Remzi Menteşe ile birlikte ismi öğrenilemeyen
8-10 yaşlarında bir çocuk katledildi.

9) 20 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Lice
ilçesine bağlı Fis köyü ovasında polise ait zırhlı aracın,
sivil bir otomobile çarpması sonucu 5 kişi öldürüldü.

10) 1 Ağustos 2017 tarihinde Kobanêli Raşid Oso
(7) İstanbul Okmeydanı’nda zırhlı aracın çarpması sonucu
ezilerek katledildi.

11) 19 Ekim 2017 Tarihinde Siirt Çal mahallesinde
'ejder' tipi zırhlı aracın çarpması sonucu Felek Batur (6)
katledildi.

12) 19 Ekim 2017 tarihinde Bitlis’in Hizan ilçe mer-
kezinde, zırhlı polis aracının çarptığı 55 yaşındaki Gülten
Yaraşlı ezilerek katledildi.

13) 5 Kasım 2017 tarihinde Batman’ın Korik mahal-
lesinde, bir asker özel aracıyla, sokakta oyun oynayan
Burak İlhan’a (5) çarparak öldürdü.

14) 19 Aralık 2017'de Şırnak'ın İdil ilçesinde, 4 ya-
şındaki Onur Özalp, evinin önünde oynarken zırhlı araç
çarpması sonucu katledildi.

En sevdiklerimiz, evlatlarımız birer birer elimizden
alınıyor. Bu olaylar ne tekil, ne de tesadüftür. Yorgun
mermiler, zırhlı araçlar, havaya açılan ateşlerin hep
yoksul halkı vurması asla tesadüf değildir!

Devletin askeri ve polisinin azgın köpekler gibi halkın

üzerine salınması politikasıdır. 'Terörle mücadele' adı
altında her türlü teçhizatla donatılıp, eli soğutulmayan
katil polislerin ödüllendirilmesinin sonucudur. Halka
açılan savaşta, halkı terörle teslim alma politikasıdır.

Faşist terör; ancak direnişler ve devrimci şiddetle
durdurulabilir. Halka zulüm; ancak faşist iktidarlar yerine
devrimci halk iktidarının kurulmasıyla bitebilir. Bunu
bildiklerinden, Dev-Gençliler' in fırlattıkları boya şişe-
lerinden bile korkarlar. Atılan bir molotofla şaşkına
döner, o teneke kutulardan kafalarını bile çıkaramaz
olurlar.

Çünkü asıl terörist faşist devlettir. Asıl korkması
gereken de onlardır. Bir avuç işbirlikçi tekelin karına
kar katmak, iktidarını sürdürmek için her türlü yola baş-
vuran katliamcı devletin yaydığı korkuya ancak ve ancak
meşru örgütlenmelerimizle karşı koyabiliriz.

Uyuşturucunun Arkasında AKP, 
Karşısında Biz Varız!

Geçtiğimiz hafta içerisinde Armutlu’da uyuşturucu kullanan
3 kişi mahallenin gençleri tarafından yakalanarak Halk Meclisine
getirildi. 17 Aralık akşamı bir kişiyi uyuşturucu kullandığını ve
baygın bir şekilde olduğunu gören mahallenin gençleri hemen
bu kişiyi Halk Meclisi’ne getirdi. Bu kişinin üzerini arayan Halk
Meclisi üyeleri, üzerinden çıkan uyuşturucuya el koyup yaktılar
ve kişiyi alıp ailesinin yanına götürdüler. Bu olaydan iki gün
sonra, yine mahalleden 2 kişinin uyuşturucu alıp kullandıklarının
bilgisini alan mahallenin gençleri bu kişileri, içtikleri yerden
alarak Halk Meclisine getirdiler. Geldiklerinde uyuşturucu kul-
lanımından kaynaklı baygın halde olan kişilerin üzeri arandı.
Üzerlerinden uyuşturucu çıkmayan ve baygın halde olan bu
kişiler de yine ailelerine götürüldü ve aileleri ile konuşuldu.
Uyuşturucu sorunu üzerine Halk Meclisi, mahallede uyuşturucu
kullanan kişilerin kimler olduğunu araştırmaya başladı ve ilerleyen
günlerde bağımlıların aileleri ile toplantı yapacağını duyurdu.
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Kitleler örgütü gör-
mek istiyor. Kitlelerin
olduğu ve örgütlenme
iddiası bulunan böl-
gelerde toplantılar ol-
muyorsa, yayın doğru
dürüst gitmiyor, bildi-
riler dağıtılmıyorsa,
afiş yoksa örgüt de

yok olarak biliniyor. Boşuna duvarlar
matbaamızdır denmiyor. Bu duvarlar
varlığımızı gösteriyor dosta düşma-
na...

Geçen yüzyılın başlarında Rusya'da
devrimciler yani Bolşevikler devrim
mücadelesi veriyor. Boşluklar bırakılan
yerlerde bilinçli devrimcilerle karşı-
laşan halk örgütlü bir Bolşevik dev-
rimciyi görünce bu eksiklikleri nasıl
belirtiyorlar, Kavganın Şafağı isimli
kitaptan birlikte okuyalım:

"Bizim Samoskvoretiçye örgütünün
elini çok az hissediyoruz yoldaşlar.

İşyeri kapısı önündeki gösteriden
beri vasıfsız işçiler kitlesi bizim illegal
örgütün büyük bir çıkışını ne gördüler
ne de işittiler. Hiç kuşkusuz benim
fazla bir bilgim yok. Ama sizlerin sen-
dikalardaki legal çalışmaların peşinden
çok fazla ve sürekli koştuğunuz da
pek doğru olmasa gerek sevgili yol-
daşlar? Ama bu yalnızca bir dış gö-
rünüş, davanın özü değil. Daha fazla
propaganda kâğıtları ve bildiriler çı-
karmak zorundasınız. Bize yayın sağ-
layın. İçinde Lenin'in yazılarının bu-
lunduğu sigara kâğıdına basılmış gizli
gazeteler çıkarın. Yoldaş Lenin'in ge-
lecek için neler söylediğini seve seve
okuruz. Böyle bir makaleyi büyük bir
özenle koruyacağımıza ve onu ola-
bildiğince çok kişinin okumasını sağ-
layacağımıza güvenebilirsiniz. Bundan

hiç kuşkunuz olmasın. 

Ayrıca, bir kitle toplantısı yapıl-
masının niçin denenmediğini düşü-
nüyorum. Tam da bugün, siz gelmeden
önce bunu düşünüyorduk. Aslında biz
sizi bugün değil, yarın bekliyorduk.
Bugün bayram olduğundan üçümüz
birden dışarı çıkarak tarlalarda çok
kar olup olmadığını görmek istedik.

Tarlalardaki buzlar hemen hemen
tamamen çözülmüş. Yalnızca çukur-
larda biraz kalmış. Biraz da rüzgâr
esiyor. Akşamüzerleri her zaman hafif
bir don olmasına karşın, at yolunun
kenarındaki toprak epeyce gevşemiş.
Ama bu hiç fark etmez. Eğer güneş
çıkar ve rüzgâr eserse beş altı günde
kurur. Öyleyse hemen bir kitle top-
lantısının hazırlığını yapmalıyız. Ben
bizim fabrikadan en az on beş kişiyle
konuştum. Bu arada bize Lenin'in yaz-
dığı bütün yeni şeyleri anlatabilirsiniz.
Çünkü son zamanlarda hiç kimse hoş-
nut değil pek, soruyorlar hep: 'Örgüt
nerede saklanıyor?

Uyuyorlar mı? Neredeler ki? Niçin
ortada yoklar?' Bunları size üçümüzün
adına söylüyorum. Kitle toplantısına
ilişkin sorunları enine boyuna düşün-
dük: Siz ne diyorsunuz? Tek karşı çı-
kılacak nokta, ormanın henüz yap-
raklanmamış olması..." (Kavganın Şa-
fağı syf 358)

Yukarıdaki anlatımda insanların
bilgiye ne kadar aç oldukları çok
nettir. 

Diğer yandan Rusya’nın koşulla-
rında yayın faaliyetinin nasıl büyük
emeklerle hazırlandığı ve halka ulaş-
tırıldığı ortadadır. 

Sonuç: örgüt, yayın demek, kitle
toplantısı demek. 

DEVRİMCİ MÜCADELEDE
TOPLANTILAR, YAYIN FAALİYETİ,

PROPOGANDA ÇOK ÖNEMLİ YER TUTAR

Bu köşede dünya halkları-
nın yüzlerce yıllık mücadele
deneylerinden özellikle bugüne
ışık tutacak olan deneyimleri
paylaşacağız. Gizlilik koşul-
larında mücadele, kitle çalış-
ması, kuryeler ve haberleşme... 

Engellere rağmen kitlelere
ulaşmanın sayısız yolunu ak-
tarmaya çalışacağız burada.

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

Bize ne kadar çok benze-
diklerini göreceğiz. 

Çünkü sınıflar mücadele-
sinin özü, esası bin yıllardır
aynı. 

Sömürenler, sömürülenlerin
örgütlenmesini, düşüncelerini
yaymasını engellemek için her
yola başvururken, ezilenler
de, tüm yaratıcılıklarını, hü-
nerlerini, halk olarak güçlerini,
avantajlarını kullanarak, bu
engelleri aşıyorlar. Bu yön-
temler, halkların zenginliğidir. 

LLegal İllegal
Yasal Yasadışı
Silahlı Silahsız
Kavgamız Sürer

Her şart altında örgütlenmenin ve mücadelenin

BİR YOLU VAR

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!
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İkisi de yoksa diyorlar ki: 

“örgütünün elini çok az hissedi-
yoruz…”

'Örgüt nerede saklanıyor?

***

EN ZOR KOŞULLARDA 
ANCAK İLLEGALİTEYLE 
VAR OLUNUYOR

Gazete dahil, her aşaması emekle,
sabırla örülen bir ayaklanma… alın-
tılar da bunu somutluyor. 

" proletaryanın bağımsız siyasi
partisinin yaratılması uğruna baş
mücadeleyi, Lenin tarafından örgüt-
lenen illegal gazete "Iskra" yürüttü.
… 

Gazete çok ince, fakat dayanıklı
bir kağıda basılıyor ve gizlice Rus-
ya'ya sokuluyordu. "Iskra"nın bazı
sayılan Rusya'da, Bakü, Kişinev ve
Sibirya'daki gizli matbaalarda ye-
niden basılıyordu" (Bolşevik Partisi
Tarihi syf. 36) 

Dünya devrimci hareketleri illegal
olarak örgütlendiler. Bolşevik Partisi
de bunlardan biriydi...

Bir gazetenin basımı dağıtımı ya-
pılarak halka ulaştırılması yoğun bir
emeği gerektiriyor, büyük bir emek
demektir. Rusya'da ince kağıtlara

basılan gazeteleri çoğaltarak Rusya
temelinde kitlelelere ulaştırmak için
Rusya'da çeşitli illerdeki matbaalarda
basılarak geniş bir şekilde dağıtımı
yapılmaktadır. Böylesi fedakarlıklar,
kararlılıklar devrime götürdü Rus-
ya'yı...

***

LEGAL ÖRGÜTLENMELER
İLLEGAL ÖRGÜTLENMELERİ
BESLEYEN ÖRGÜTLENMELER
OLMALI;

“Ayakta kalabilen legal örgütler,
illegal Parti örgütleri için adeta bir
perde ve kitlelerle bağ kurma aracı
oldular. Kitlelerle bağı ayakta tutmak
için Bolşevikler, sendikalardan ve
diğer legal toplumsal örgütlerden
yararlandılar: sağlık sigortası ka-
saları, işçi tüketim kooperatifleri,
kulüpler, eğitim dernekleri, halkevleri.
Köylüleri proletaryanın mücadelesine
kazanmak için yararlandılar. İllegal
Parti örgütünün korunması ve tüm
diğer siyasi çalışma biçimlerinin bu
örgüt aracılığıyla yönetilmesi, Par-
tiye, doğru. 

Parti çizgisinin uygulanması, dev-
rim dalgasının yeniden yükselişi için
güçlerin hazırlanması imkanını sağ-
ladı. (Bolşevik Partisi Tarihi syf 148)

Bizde de legal örgütlenmeler ola-
caktır, bu konudaki faaliyetler tabii
ki olacaktır. Bu örgütlenmelerde stra-
tejik hedefe göre bir örgütlenme şart-
tır. Stratejik hedefe göre olmayan
bir örgütlenmede faşizme karşı mü-
cadele mümkün olamaz. Eninde so-
nunda düzenin sınırları içinde bir
örgütlenmeye savrulmuş olunacak-
tır.

� BOLŞEVİK İLKE VE KURALLARLA ÖRGÜTLENEN
BİR YERDE KRONSTADT'TIR; 

Kronstadt'ta Bolşevikler, Partinin Petrograd Komitesi ile
yakın bağları bulunan 'Kronstadt Askeri Örgütü Merkezi Kol-
lektifi'ni kurdular.Petrograd Parti Komitesi nezdinde, garnizon
içindeki çalışma için bir askeri örgüt kuruldu. Ağustos 1916'da
Petrograd Okhrana'sı(çarlığın gizli polisi) şefi şöyle bir rapor
veriyordu: 'Kronstadt Kollektifi'nde işler çok ciddi ve gizli bir
şekilde yürütülüyor ve üyeler son derece ağzı sıkı ve ihtiyatlı
kişiler. Bu Kollektifin karada da temsilcileri var.'(Bolşevik Partisi
Tarihi syf:187

Devrimci bir örgütlenmede,gizlilik,disiplin,düşmana hiçbir
bilginin sızmaması için çaba sarfetmek çok önemlidir. Rus
Çar'ının istihbarat şefide bunun böyle olduğunu itiraf etmek
zorunda kalıyor.

Nuriye ve Semih’in Sesiyiz…
İrademizle, Direnişimizle
Zaferi Kazanacağız!

Nuriye ve Semih’in direnişinin
duyurulması ve sahiplenilmesi için
yapılan çalışmalardan derledikle-
rimizi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Kamu Emekçileri Cephesi: 25
Aralık günü Kızılay’da direniş ile
ilgili şablon çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada “Nuriye Semih İşe Geri
Alınsın!” yazılı şablon duvarlara
işlendi. Ayrıca 26 Aralık’ta, Tunalı
Hilmi Caddesi ve Esat’ta “Nuriye
ve Semih İşe Geri Alınsın” yazılı
pullar yapıştırıldı.

Adana: Halk Cepheliler 22 Ara-
lık’ta, Çarşı Merkez’de üzerinde
“Nuriye ve Semih’in Talepleri Ka-
bul Edilsin!” sloganı yazan kuşla-
malardan 2000 adet yaptı.

Hatay: Halk Cepheliler 18 Ara-
lık’ta birçok yerde toplam 3 bin
adet kuşlama yaptı. Ayrıca; “Nuriye
ve Semih’i duymayan semt, ma-
halle, ev kalmayacak. Talepleri he-
pimizin talepleridir. Onların sesine
ses olmaya devam edeceğiz!” diye-
rek çalışmalarını sürdürdü.
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“Elbette bu düzende adalet yoktur, olamaz da... Bizim "adalet
istiyoruz" sloganımız da bu düzenden adalet beklentisini
değil, adaletin sağlanacağı toplumsal düzen isteğini ifade
eder, bu düzenin adaletsiz olduğunu gösterir.”

Grup Yorum halktır. 
Halk, yaratan ve üretendir.
Halk, adalet ve özgürlük özlemi taşıyandır
Halk, eşit ve hakça yaşam i-steyendir.
Tari-hi yazan halktır.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

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

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen



Anadolu asırlardır süren büyük
kavganın meydanıdır. Bu meydanda
iki sınıfın çarpışması durmaksızın
sürüyor. Ta ki ezilen Anadolu halk-
larının nihai zaferine kadar da süre-
cektir bu kavga. Sınıfların ortadan
kaldırıldığı, Baba İshak’ın dediği
gibi, “tohumda toprakta hakça” bir
Bedreddin düzeni kurulana, “yarın
yanağından gayrı her şeyin kardeşçe
paylaşıldığı” bir Anadolu kurulana
kadar da bitmeyecektir bu kavga. 

Halkı aç, yoksul bırakanların, ek-
meği adaleti gasp eden haramilerin
sarayları başlarına yıkılana kadar ya-
kılacak isyan ateşleri. Ve o ateşlerin
başında devrim türküleri en gür bi-
çimde söylenecek. Pir Sultan, Kö-
roğlu, Dadaloğlu, Kozanoğlu… on-
ların türküsünü bugüne taşıyan Grup
Yorum halkın isyanının sesi olarak
asırların kavgasını bugüne taşıyor.
Çünkü; 

- GRUP  YORUM HALKIN
İSYAN EDEN SESİDİR

Anadolu’da halk ozanları hiçbir
dönem sadece saz çalıp türkü söyle-
yen olmamıştır. Düzenin egemenleri
halkı ağır vergilerle ezdiği, aç yoksul
bıraktığı her dönemde ezilenlerin
acılarını en derinden duyup, onların
haklı isyanını dile getiren olmuşlardır.
Sazları, dilleri egemenlerin sofrasına
meze değil halkın yüreğine umudun
ateşini sürmüştür. Hak arayan, adalet
isteyen halk onların türkülerini ken-
dilerine meşale yapmış, kurtuluşun
yolunun savaşmaktan geçtiğini görm-
üştür. Zorbaların, zalimlerin halkın
üzerine sürdüğü karanlık umutsuzluk
perdesini halkın sanatçıları yakıp kül
etmiştir. 

O nedenle kopuz
çalmak yasaklanmış,
Pir Sultan asılmış, Kö-
roğlu’nun peşine Bolu
beyinin askerleri düş-
müş, Dadaloğlu “fer-
man padişahınsa dağ-
lar bizimdir” diyerek
bir eline sazını, bir
eline kılıcını alarak
halkın önüne geçmiş-
tir. Onlar sanatı sanat
için değil halk için
yapmışlardır. Gerçek sanat ve sanatçı
halkın dışında düşünülemez. Burju-
vazi de kendi sanatını ve sanatçısını
yaratmıştır çağlar boyunca. Saraylarda
önüne konulan kırıntı için egemenlere
methiyeler düzenlerde olagelmiştir. 

Ancak onlar sarayın soytarısı ola-
rak bilinir, öyle de hatırlanırlar. Halkın
nazarında hiçbir kıymetleri yoktur.
Ne hatırlanır ne de anılırlar. Oysa
halkın sanatçılarını unutturmak için
onların isimlerini resmi tarihe alma-
yan ya da alsa dahi onları eşkıya
olarak tanıtan egemenlere karşı halkın
sanatçıları asırlar boyunca dilden
dile anlatılarak, türküleri söylenerek
yaşatılmıştır. Halk kendi sanatçılarını
unutmamış, düzenin tüm unutturma,
yok sayma ya da karalama çabalarına
rağmen onları gönlünün en müstesna
yerinde saklayarak nesilden nesile
yaşatmıştır. 

Sanatçı sanatını halk için yaptığı
sürece halk tarafından benimsenir,
unutulmaz. Sanat burjuvazinin ne
olduğu anlaşılmayan eserleriyle değil
halkın sorunlarına çözüm üreten, acı-
larını, sevinçlerini, aşkını, kavgasını
dile getirdiği için var olmuştur. Sa-
natçı da halka karşı sorumludur. Bu
sorumluluk var olan sorunlara çözüm

üretme, halkı doğru biçimde aydın-
latmadır. Anadolu tarihi bu yanıyla
eşine benzerine az görülen bir zen-
ginliğe sahiptir. Dünyanın hiçbir coğ-
rafyasında halkın bilincini açan, halka
öncülük eden, halk için bedel ödeyen
bu kadar sanatçı yetişmemiştir. İşte
Grup Yorum bu zengin tarihten bes-
lenir. Anadolu’da süren isyanın de-
vamcısı olarak dünümüz, bugünümüz
ve yarınımızdır. 

- GRUP YORUM BURJUVA
KÜLTÜRÜNE KARŞI 
HALKIN KÜLTÜRÜNÜ 
SAVUNUR

Burjuvazinin de kendine göre bir
kültür anlayışı var. Ancak onların
kültürü sahiplenmeleri halkın aydın-
lanması için değildir. Sanata ve sa-
natçıya sahip çıkıyoruz görüntüsünün
ardında kirli planları yatıyor. Onların
sanattan ve sanatçıdan istedikleri,
bekledikleri halkın gözünün bağlan-
masıdır. Asırlar boyunca yaratılan
en olumlu değerlerin erozyona uğ-
ratılması, dejenere edilip küçükten
büyüğe tüm halkın yozlaştırılmasıdır.
Güzel, olumlu ne kadar değer varsa
içinin boşaltılarak yerine burjuvazinin
yoz kültürünün konulmasıdır. Bu

YAZI DİZİSİ: 5

GRUP YORUM DÜNÜMÜZ,
BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZDIR!
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kültür kardeşliğin, yoldaşlığın yerine
bireyciliği, paylaşımın yerine ben-
cilliği, emekçi olmanın yerine baş-
kasının alınterini sömürmeyi, toplu-
mun mutluluğu yerine kendi kişisel
zevkini baskın çıkarmaya çalışan bir
kültürdür. 

Bu kültürde halka ait hiçbir değer
yoktur. Tam tersine halka yabancıdır.
Halkın geleneklerini, göreneklerini,
değerlerini önüne katıp sürükleyen
bir sel gibi halkın üzerine sürülüyor.
Burjuvazi bunun için kazancından
bir kısmını ayırıyor. Kendi sularında
kulaç atan sözde sanatçılara imti-
yazlar, olanaklar sağlıyor. TV’leri,
gazeteleri onların haberleriyle dolup
taşıyor. Onlara ödüller yağdırıp, bol
bol reklamlarını yapıyor. Bu sözde
sanatçılara sunduğu statükonun kar-
şılığı olarak ise halkın kültür dünya-
sını yok etmesi isteniyor. Nazilerin
cani doktoru Mengele gibi halkın
yüreğine, bilincine zehir şırınga et-
meleri sağlanıyor. 

Burjuvazi sanatı ile halkın kültür
dünyasını yok etmeye çalışıyor. Bu-
nun için sanatçı adı altında kiralık
katiller gibi kendisini pazarlayan sa-
natçılar yaratıyor. Eski zamanlarda
Orta Asya’da esirlerin saçları kazı-
narak başlarına deve derisi geçirilir-
miş. Elleri bağlanarak tutulurmuş ki
başlarındaki deriyi söküp atmasınlar.
Esirlerin saçları uzadıkça her anları
işkenceye döner, uzayan saç beyne
girerek esiri ya öldürür ya da aklını
alırmış. Bu işkenceden sağ çıkanlara
“man kafa” denilirmiş. Bu insanlar
artık sormayan, sorgulamayan ve
efendisinin dediği her şeyi emir te-
lakki ederek yapan makinelere dö-
nermiş. 

Burjuvazinin sanatçıdan istediği
de budur. Tüm halkı man kafa yap-
maları isteniyor. Kafaya geçirilen
deri gibi sanat eserleri üretmeleri is-
teniyor onlardan. 

Grup Yorum ise burjuva sanata
doğrudan karşı çıkan, onunla sava-
şandır. Burjuvazinin kültürünün yerine
devrimci kültürü koyandır. Halkı
man kafa yapmaya çalışanlara karşı
uyaran, onlara kurtuluş yolunu, yön-
temini gösterendir. Halkın olumlu

değerlerini sahiplenen, güzel kültürü
yaşatandır. Bu nedenle Grup Yorum
bugünümüzdür. Sadece eskiyi yaşa-
tarak değil yeni şarkılar, yeni şiirler,
yeni ezgiler ortaya koyarak yeni film-
ler, şarkılar, şiirler ortaya koyan bur-
juva kültürüne karşı yeni zaferler
elde ediyor. Burjuvazinin yaratmaya
çalıştığı kuşatmayı yarıyor. Uygun
olmayan koşullar, zaman ve mekana
rağmen üretiyor. Devrimci sanatçılığın
gereği budur. Her türlü zorluğa rağ-
men yeniyi üretebildiği için Grup
Yorum bugünümüzdür. Var olanla
yetinmeyen, sürekli üzerine koyan,
günün koşullarına, sürecin muhte-
vasına uygun eserler yarattığı için
Grup Yorum bugünümüzdür. 

- GRUP YORUM 
YARATICIDIR

Düzenin her türlü yozlaştırma
saldırısına karşı sanat cephesi en ön
safta çarpışır.

Halkımızın kalbine, diline, bey-
nine kültürel bir saldırı aracı verir.
Haklıyız Kazanacağız marşıyla başı
dik yürür, Berkin’e yakılan ağıtla
direnir ve teslim olmaz düzenin şar-
kılarına. Yediden yetmişe moral bulur,
yeniden ayağa kalkma gücü bulur
Grup Yorum şarkılarıyla.

Değişmeyi reddeden, halkın git-
tikçe artan ihtiyaçlarını karşılamayan
sanat ve kültür emekçileri çok geç-
meden halkın güvenini yitirir. Grup
Yorum 32 yıldır halkın içinde, halktan
beslenerek bugünün şarkılarını ya-
pıyor. Bu nedenle halkın güvenini
kazanmıştır, 7 yaşındaki çocuğumuz
da, 70 yaşındaki nenemiz, dedemiz
de Grup Yorum dinliyor, konserine
geliyor. Halkın yarattığı değerleri
yaşadığı ve yaşattığı için güveniyorlar
Grup Yorum’a.

Grup Yorum yaptığı ile yetinme-
yendir. Yetinmecilik sürekli üreten

burjuva düzenin karşısında gerilemeyi
getirir. Grup Yorum halkın acısını,
öfkesini, kinini, sevgisini en içten
hissedendir. Halkın içinde yaşayan
halkın kendisidir. Kitlelerin moral
ihtiyacını karşılar. Devrimciliği hiç
bilmeyen, devrimcilerle tanışmayan
pek çok insan Yorum şarkıları ile
devrimle tanışır. Devrimciliğin ne
olduğunu Grup Yorum’dan öğrenerek
moral kazanır. Her günün ve koşulun
kendi özgünlüğü vardır. İşte Grup
Yorum bu bilinçle hareket eder. Nasıl
ki yağmur yağmazsa toprak bir süre
içinde biriken eski suyla idare edip
sonra kuruyup çölleşirse insanda yeni
sözlere, yeni ezgilere ihtiyaç duyar.
Yorum şarkılarıyla halkın yüreğinde
bahar açtıran olmuştur. 32 yıldır sü-
rekli yenilenerek, sürekli üreterek
burjuvazinin halkın yüreğini kurut-
masına izin vermemiştir. 

- GRUP YORUM’U GÜÇLÜ
KILAN BÜYÜK HALK VE 
VATAN SEVGİSİDİR

Grup Yorum yarınımızdır. Çünkü
salt üstün müzikal yetenekleriyle
değil derin halk ve vatan sevgisiyle
donanmıştır. Düzenin korktuğu sözleri
söyleyecek cürete sahiptir. Burjuvazi
halkın devrim, devrimcilik gibi söy-
lemlere sahip olmasından korkar.
Kendi azgın sömürü, yağma ve talan
düzenini yok etme düşüncesine sahip
olmasından dahi çekinir. Bunu en-
gellemek için tüm gücünü seferber
eder. Polisi, ordusu, hakimi, savcısı,
mahkemesi, hapishanesi, basın yayını
ile saldırır. İster ki tek bir aykırı ses
çıkmasın. Bu düzen böyle sürgit de-
vam etsin. Onlar kene gibi halkın
kanını rahatça emsinler ama halk
gözlerini onlara dikmesin. 

Yorum düzene karşıdır. Yorum
devrimcidir. Yorum bu nedenle ya-
rınımızdır. Çünkü halkın teslim alı-
namayan sol yanıdır. Bu nedenle

Yürüyüş

31 Aralık
2017

Sayı: 47

BİZ, O DAĞLARDAN GELİP KESECEĞİZ GIRTLAĞINIZI!118



konserlerine milyonlar geliyor. Tüm
baskı, tutuklama, yasaklama karar-
larına rağmen hiç tükenmiyor. Bili-
yoruz ki bu çark er ya da kırılacak.
Yorum sömürü ve yağma düzenin
çarkını kıracak olan halkın ellerini
biraraya getirip, birleştirendir. Bu
nedenle bireysel, özel yaşayan değil,
örgütlü olan ve örgütlü yaşamı sa-
vunandır. Halkı sanatıyla örgütle-
yendir. Sanatı, sözleri düşmanı vuran
bir silahtır. Bu silah ideolojik güçtür.
Çünkü dünyanın en ilerici sınıfının,
proleteryanın devrimci ideolojisinin
sanatıdır. Gücünü haklı olandan, meş-
ru olandan ve mücadeleden alır.

- GRUP YORUM BİR KAR
MAKİNESİDİR

Halkın mücadelesinin yolu ka-
patılıyor. Burjuvazi devrim arabasının
yürümemesi için sayısız engel çıka-
rıyor. Cuntalar, darbeler, OHAL’ler,
yasaklar, akla ziyan uygulamalar...
Her şey halkın mücadeleye katılma-
sını engellemek, halkın umudunu tü-
ketmek, yok olmaya tarihsel ve siyasal
olarak mahkum olan burjuvazinin
ömrünün biraz daha uzatmak içindir.
Yorum ise kurulduğu gün kendisine
bir misyon seçmiştir. Bu misyon kar
makinesi olma misyonudur. Bu mis-
yon devrimdir, devrimciliktir. Halkın
önüne çıkarılan engellerin kaldırıl-
masıdır. Milyonların bir araya geti-
rilmesi, halkın ellerinin birleştiril-
mesidir. Tüm ezilenlerin yek vücut
olmasını sağlamaktır. Adına halk de-

nilen deryanın yek pare hareket ede-
cek örgütlü bilince ulaşmasını sağ-
lamaktır. Bunun için kurulduğu gün-
den bu yana halkın önüne konulan
yasakları tanımamıştır. İnsanların
ben Kürt’üm demesinin dahi yasak
olduğu, Kürt’üm demenin suç sayıl-
dığı, inkar ve asimilasyonun doruğa
vardığı yıllarda tutuklanma pahasına
Kürtçe şarkı söylemiştir. Halkın so-
kağa çıkamaz hale getirilmek istendiği
günümüzde yasaklanan bağımsızlık
konserinin yerine dam konserleri ya-
parak OHAL’i tanımayan olmuştur.
32 yıllık tarihi boyunca gelecek sos-
yalizm yolunu açan bir kar makine
olmuştur Yorum. Bu nedenle Grup
Yorum dünümüz, bugünümüz ve ya-
rınımızdır…

Devrimcinin Tüm Duyguları
Devrime Akmalıdır

- Bir devrimcinin duygularının sınırsızlığında duy-
gusallığa yer olmamalıdır. Devrimcinin duygularına
halkına sevgi ve düşmanına kin damgasını vurur. Dev-
rimcinin  kini ve öfkesi vatanını işgal edene, halkına
zulmedene, çocuklarının geleceğini çalanları yeryüzünden
silmeye ant içmek olmalıdır..

Devrimcinin duyguları iktidarı ölüm pahasına iste-
mektir...

- Bir devrimci için duygu bir alanda yoğunlaşır. Bağ-
lanma. Bağlılık (mücadeleye, harekete, yoldaşlığa, sev-
giliye, şehitlerimize, yaşama bağlılık duymaktaki gibi).
Akılla çelişmez, çünkü ancak aklın taşıyıp getirdiği doğ-
rularla bağlanabiliriz. Dünyayı değiştirmeyi heyecanla
istemek ve sevmek bu bağlılıktan geçer.

- Bir devrimci elbette ki sadece akılla bağlanıp
duyguya bu alanda da hiç yer vermemezlik etmez. Bazen
en iyi çalışan aklın bile duygu tarafından harekete geçi-
rilmeye, güçlendirilmeye, desteklenmeye ihtiyacı vardır.
Çünkü makine değil insanız. Sadece bilimsel bilginin
değil devrimci sanatın, güzelliğin yaratıcısı ve devrimci
estetiğin kurucusu da biz olmalıyız.

- Bir devrimci karar verirken kesinlikle duyguları ile

hareket etmemelidir. Buradaki temel akıl olmalıdır.
Duygu vazgeçmemenin, ısrarın, isteğin, coşkunun te-
melidir.

- Bir devrimci sadece duygusal nedenlerle devrimcilik
yapamaz, eğer halk ve vatan sevgisi yoksa duygularını
bununla tamamlamazsa kişisel duyguları devrimciyi yoz-
laştırır. Devrimciyi devrimci yapan savaşçı kılan duygu-
larını halk ve vatan sevgisi ile çelikleştirmesidir.

- Bir devrimci aklını ve duygularını birlikte yönetmeyi
öğrenmelidir... Duygularının devrimciyi geriye çekmesine
izin vermemelidir. Aklımız ve duygularımız iki büyük
gücümüzdür. Hayatı bu iki gücümüzle birlikte yaşama-
lıyız.

- Bir devrimci somutla, akılla devrimci ilke kurallarla
yolunda yürümelidir. Ancak ve ancak bunlarla çözüm
üretebilir. Duygular kesinlikle devrimciyi ömür boyu
devrimciliğe taşımaz, devrimin zorlu koşulları sorunu
kişiselleştirir ve çözüm üretemek yerine duygularıyla
birlikte düzene teslim olur.

- Devrimcinin duyguları devrime doğru açılmış yoldur.
Duygusallık ise bu yolu tıkayan barikatlardır. Bu barikatları
aklıyla birer birer aşmaktır devrimcinin köşetaşı.

31 Aralık
2017
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Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde
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NURİYE VE SEMİH İÇİN ÜZÜLMEYİN
ONLAR İÇİN HAREKETE GEÇİN

Nuriye ve Semih.. 

İki öğretmenimiz bütün dünya
halklarına umut oldular ve diren-
meye devam ediyorlar. Bizler sa-
natçılar olarak hepimiz bu noktada
duyarlı olmalı, Nuriye ve Semih
için bir şeyler yapmalıyız. Nuriye
ve Semih tarih yazıyorlar ve bizler
de bu tarihin bir parçası olmak is-
tiyorsak ki  eğer sanatçıysak ol-
malıyız. Bu sorumlulukla ve bu
bilinçle hareket etmeliyiz. Nuriye
ve Semih'in sesini tüm
dünya halklarına du-
yurmalıyız ve sanatçı-
lar olarak bu direnişte
birleşmeliyiz. 

Nuriye ve Semih, iki
öğretmen çok meşru bir
zeminde direniyorlar. Ne
istiyorlar? İşlerini istiyor-
lar ve emeklerine sahip
çıkıyorlar. AKP faşizmi
önce ilk 20 gün boyunca
her gün işkenceyle gözaltına
aldı. OHAL var direnilmez
denilirken iki öğretmen çıktı
sokaklara ve direndi.
OHAL'in bütün meşruiyetini or-
tadan kaldırdı. Gitmedikleri yer,
çalmadıkları kapı kalmadı ve sonra
açlık grevi yapmaya karar verdiler. 

Süresiz açlık grevi yapmaya ka-
rar verdiler çünkü nedenleri vardı.
İşlerini geri istiyorlardı, okadar
yıl çalışıp elde ettiklerini, emekle-
rinin karşılığını. Açlık grevi dire-
nişiyle birlikte direniş büyüdü ve
bütün Anadolu’ da Nuriye Semih
sloganları yankılanmaya başladı.
Anadolu halkının bir tarihi var ve
bu tarih asla zalime boyun eğmemiş
ve direnişlerle yazılmış. Bu tarihe
yakışır bir biçimde Nuriye ve Se-
mih'i sahiplendi Anadolu çünkü
bugün de Nuriye ve Semih tarih
yazıyorlar. Anadolu'dan bütün dün-
ya halklarına yansıdı direniş ve
Dünya'nın dört bir yanında Nuriye
Semih sloganları atılmaya başlandı. 

Köşeye sıkışmış olan ve bütün
politikaları boşa çıkan AKP iktidarı
çareyi tutuklamada buldu. Tutuk-
larlarsa direnişin gücünü kırabi-
leceklerini düşündüler. İftiralar
atarlarsa, onların 3 terör örgütü
üyesi” olduklarına halkı inandı-
rırlarsa direniş kırılır diye düşün-
düler ama öyle olmadı. Anadolu
sahiplenmeye devam etti Nuriye
ve Semih’ i, çünkü Nuriye ve Semih

Anadolu’nun çocuk-
ları oldular. Tutuk-
larlarsa iradelerini
kırabileceklerini
düşündüler ama
Nuriye ve

Semih tarihle
yargıladılar
hakimleri. “Ta-
rihin çöplüğün-
de yerinizi ala-
caksınız” diye cevap verdiler. “Eğer
faşizm varsa direnenler de var ve
her zaman olacaklar” dediler. Önce
Semih’ i daha sonra da Nuriye’ yi
tahliye etmek zorunda kaldılar. 

Nuriye ve Semih tahliye oldular
ama direniş devam ediyor.  Nuriye
ve Semih; “işimize iade edilene
kadar direnişi sürdüreceğiz” di-
yorlar. Kararlılar ve biz de bu iki
direnişcimizi sonuna kadar des-
tekleyeceğiz. Bugün onlar sadece
kendi hakları için değil bütün Tür-
kiye halklarının hakları için dire-
niyorlar. Hiçbirimizin bir iş ga-
rantisi yok. Hepimiz yarın ihraç
edilebiliriz ve bu yüzden Nuriye
ve Semih’ i desteklemek zorundayız

ve onlarla birlikte direnmek zo-
rundayız. Nuriye ve Semih bu sı-
nıflar mücadelesinde bizlere ön-
cülük eden iki öğretmendir. Öğ-
retmenlerimiz bugün bize öğreti-
yorlar ve dediğimiz gibi tarih ya-
zıyorlar. Bize direnmesini ve iki
kişinin neler yapabileceğini göste-
riyorlar. Tüm faşist baskı ve sal-
dırıları nasıl boşa çıkardıklarını
ve zafere nasıl ulaşacağımızı gös-
teriyorlar. Bizler sanatçılar olarak
hepimiz bu direniş için bir şeyler
yapmalıyız. Nuriye ve Semih’i git-
tiğimiz her yerde anlatmalıyız. Vi-
deo klipler çekmeliyiz. Konserle-

rimizde Nuriye ve Semihi an-
latmalıyız. 

Eğer Nuriye ve Semih'in
kazanmasını istiyorsak bu
mücadeleye katılmalıyız ve
sadece seyirci kalmamalıyız.
Seyirci kalan herkes faşist-
lere, zalimlere hizmet edi-
yorlar. Herkes bu bilinçle
hareket etmeli ve harekete
geçmeli. Bütün ben demo-
kratım, ben solcuyum
veya ben devrimciyim di-
yen sanatçılara sesleni-
yoruz, Nuriye ve Semih

için üzülmeyin, onlar için ha-
rekete geçin, direnmeye çağrılar
yapın, mücadeleye katılın ve dire-
nin. YAŞASIN NURİYE VE SE-
MİH - NUSE 

Süleyman Soylu'ya diyoruz ki
evet her sabah evden çıktığında
kork, ama çocukların için değil
kendin için kork. Nuriye ve Semih’
in baş sorumlusu sensin ve onların
kılına zarar gelecek olursa olacak-
ları biliyorsun. Bu yüzden korku-
yorsun ve evet kork. Halkın ada-
letinden kork. Korkmanın neden-
leri var ve nedenlerini sen de çok
iyi biliyorsun. Bugün kükreyebi-
lirsin ama yarın bir zavallı gibi
yalvaracaksın. 

KIZIL MASKELİLER 

HALKIN SANATÇILARI
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DÜŞMANI TANIMAK:
1- Yoz, çürümüş, bencil, halkın değerlerinden
uzak, kendi tarihinden utanan, kendi mücade-
lesinden koparılmış bir halk elbette faşizmin
karşısında birleşip hesap soramayacaktır. Fa-
şizmin hedefi işte budur.

BENİM DÜŞÜNCEM:
------ Kendi gerçekliğinden, kendi gücünden, ta-

rihinin gücünden, geleneksel
değerlerinden kopuk bir halk,
yani hayat damarlarından kop-
muş bir halk; güçsüzdür. birle-
şemez, duygu-düşünce birlikte-
liği yaratamaz. Dolayısıyla düş-
mandan da hesap soramaz. Fa-
şizm de bunu istediği için halkı
bireycileştirir, bencilleştirir, kendi
geleneklerinden, değerlerinden,
tarihinden kopartır.

2- Düşmanın tüm politikalarını göğüslemek,
halkı da bu politikanın karşısında saflaştırıp sa-
vaştırmak için Marksizm-Leninizmi iyi bilmeli
ve burjuva ideolojisini de iyi tahlil etmeliyiz.

BENİM DÜŞÜNCEM:
----- Burjuvazinin politikalarını boşa çıkaracak
olan tek ideoloji, burjuvaziden üstün olan ideo-
lojidir. yani Marksizm-Leninizm’dir. Burjuvaziyi
yenebilmek, halkı burjuvaziye karşı örgütleye-
bilmek, burjuva ideolojisini, yarattığı sonuçları
kavrayabilmek için marksizm-leninizmi öğren-
meliyiz. 

DEVRİMCİLİK
ZORUNLULUKTUR
- İBB zabıta müdürü bir emek-
çiyi tokatladı. Emekçi bir süre
sonra bayıldı, dayanamadı, ye-
diğin dayağın şiddetine değil
onurunun kırılmasına dayana-
madığı için bayıldı. Aşağılıyorlar böyle insanları,
“yoksullukla satın alıp her istediğimizi yaparız”
diye düşünüyorlar. Tokatlayan müdürün Sivas
katliamcılarının avukatlığını yaptığı da ortaya
çıktı. Bu zulümlerin halkta elbet bir karşılığı ola-
caktır. Halkı böylesine aşağılayan, ezen, köle haline
getirenlerin ellerini kesmek için devrimcilik yap-
malıyız.

- 1 yılda 9 kez Gençlik Federasyonu basıldığı için;
faşizm boş binayı, içinde kimsenin olmadığı kurumu
bile basacak kadar pervasız olduğu için devrimcilik
zorunluluktur. 

KISA... KISA... KISA.. KISA...
18 ARALIK TARİHİNDE İSTANBUL HHB
BÜROSU’NA YAPILAN BASKINA İLİŞKİN;
“yanlış saymadıysam büroya giren toplam polis
sayısı 40 ve üzerinde olabilir. Dışarıda 4 zırhlı
araç vardı, j1, Z9, Z16, bir de numarasını yanlış
görmediysem S48'di. 2 transpoter vardı. 15-20 ci-
varında belki daha fazla olabilir sivil araç vardı.”

İDEOLOJİK ÜSTÜNLÜK:
Onlar eleştirilmekten çok

korkarlar, kaçarlar,
saldırırlar. Tehdit olarak

algılarlar. Biz ise eleştiriyi
en büyük değer olarak

görürüz. Bizi güçlendiren
bir şey olarak görürüz.

Onlar;
Yarınlar adına direnip
Yarına gidendiler.
Neler vardı yarında; büyük
insanlığa dair şeyler
Umudu açlığıyla büyütüp,
Sevgisini katık edip,
El ele, omuz omuza, yürek
yüreğe; hayata güzellikler
resmedenler...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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HİÇBİR ŞEY MASUM DEĞİL...
HER ŞEY İNCEDEN İNCEYE HESAPLI...
HALKIN AVUKATI SELÇUK KOZAĞAÇLI’YI YOLDAŞLARINDAN AYIRIP FAŞİZME KARŞI

KÜÇÜK BİLE OLSA DİRENME KÜLTÜRÜ TAŞIMAYANLARIN YANINA KOYUYORLAR..
Selçuk diyor ki;
“ Slogan,  ayakkabı, kapı dövme... böyle biri yok...  Beni C’ye götürün.  Hep generaller, Osman Kavala.. Bir
tane slogan atan yok, bir tane itiraz eden yok.”

AMACA GÖRE GARDİYAN!  DİRENME ZEMİNİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SALDIRGAN
DEĞİL PAPAZ ROLÜNE BÜRÜNÜYOR
“Gardiyan, bunlarla ilişkilenecek şekilde seçilmiş personel, “buyur bir şey mi istedin” diyorlar, direnişi bile an-
lamayacak bir gardiyanlar...*

BİLGİYE TAHAKKÜM... SAHİP OLDUĞUN BİLGİYİ YOK SAYARAK, HÜKÜMSÜZ KILARAK
SENİ KUŞATMAK İSTİYOR
“Sohbet konusunda; demişler ki; tek başına sohbete çıkabilirsin”
“ Böyle sohbet olmaz, genelge öyle demiyor.”
“ Genelge diyor ki, istersen seni çim sahaya çıkaralım, başka bir şey yap, basket oyna vs.” diyorlarmış. 
Genelge bunu diyormuş. 
“Ben genelgeyi de, gerekçesini de sizden iyi bilirim, satır satır bilirim. Bunu uygulamalısınız” demiş, “sohbet
hakkı istiyorum” demiş. 

DİRENME HAKKINDA ISRARI DA , KAZANILMIŞ HAKLARIN KULLANIMINI DA FAŞİST POLİ-
TİKALAR ENGELLEYEMEZ!
FAŞİZMİN DEVRİMCİ İRADEMİZLE OYNAMAYA ÇALIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

AHLAKSIZ DÜŞMANA ANCAK BİR SAPIK
AHLAKSIZIN HAKKINI SAVUNMAK YARAŞIR
KAVGA ARINDIRIR, AYNILAR AYNI YERDE BULUŞUR
Ankara’da gözaltına alınan ve tututuklanan bir devrimciye kadın polis daha önce HHB’de
çalışmış ancak ahlaksızlıkları nedeniyle halkın avukatlığından tasfiye edilmiş Taylan Tanay ile
ilgili çirkin tacizlerde bulundu. 
Pislik düzenin pisliğidir, pisliğin bekçisi de tacizde bulunan kadını-erkeğiyle tüm katil
polislerdir. 
Hakettiği cevabı alır elbet:
"Ben o adamı tanıyorum ama, sen iyi tanıyorsun anlaşılan bir şeyler var" 
Kadın polis çamurunu aynada görünce çıldırmış, ısırmaya çalışmış. 
Halkın avukatı yine susmaz.
“bu kadın azmış, kendinizi koruyun” der.
Haklının, meşrunun ahlakına saldıranlar misliyle cevaplarını alırlar ve kendilerini savunmak
zorunda kalırlar:
“O bizim birimden değil”...
Aynılar aynı yerde buluşur sınıflar savaşının keskinliğinde.
Kurumlarımızı basıp kadın çamaşırlarına işeyen, yataklara erkek traş köpüğü sıkan ahlaksız
polisler halkın mücadelesinin kusup attığı pisliklerle buluşmuşlar.
Ne diyelim. 

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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DEVRİMCİ
AVUKATLIKTA
ÖZGÜN
DENEYİMLER

Ömrünü Halkına Adamış
Bir Adalet Savaşçısı: 

Av. Fuat ERDOĞAN
Halkın Hukuk Bürosu’nun kapısı

baskıya, zulme, sömürüye uğrayan
herkese açıktır. Sömürenlere, zulme-
denlere karşı direnen herkesin ya-
nındadılar. Üstelik sadece “mahke-
melerde” değil; halkın haklar ve öz-
gürlükler için yaptığı sayısız eylemde
onlarla omuz omuzadırlar. Düzenin
dayattığı, makbul kabul ettiği avu-

katlık anlayışı duruşma salonlarıyla
sınırlıdır. Onlar "halkın olduğu her
yerde biz de varız" diyerek bu statüyü
de parçaladılar.

Onlardan biri de Halkın Hukuk
Bürosu’nun emektarlarından Fuat
ERDOĞAN'dı. 

Fuat ERDOĞAN, öğrencilik yıl-
larında katılmıştı halkın adalet mü-

cadelesine. Mezun olduktan sonra da
devrimci avukat olarak sürdürdü kav-
gasını. Türkiye'nin ve dünyanın en
önemli siyasal davalarından biri olan
Devrimci Sol Ana Davası'nda pişti,
olgunlaştı o da. Halkı, haklıyı sa-
vunmayı, halkın avukatlığını orada
öğrendi. Halkın Hukuk Bürosu'nun
kuruluşunda yer aldı, halkın avukatı
oldu. 

KKÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

14

STATÜLERİ
PARÇALAYAN BİR

DEVRİMCİ AVUKATLIK
31 Aralık

2017

Yürüyüş
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Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde

Sevgili okurlarımız; 

Halkın avukatlarına yönelik
12 Eylül 2017'de yapılan bas-
kınlar ve 17 avukatın tutsak edil-
mesinden sonra başladığımız,
Halkın Hukuk Bürosu'nun
(HHB) 30 yıllık tarihini, bu ta-
rihin temeli olan halkın avukat-
lığını, devrimci avukatlığı tarihsel
ve siyasal açıdan ele aldığımız
yazı dizimizin 14. bölümü ile de-
vam ediyoruz.

Dizimizin önceki bölümünde;
HHB'nin kurulduğu 1989'dan
bugüne, faşizmin halkın avukat-
larına yönelik saldırılarından ör-
nek vererek faşizmin devrimci
avukatlığa olan düşmanlığını an-
latmaya çalıştık. Halkın avukat-
larının 30 yıllık mücadele tari-
hinin faşizmin saldırılarıyla ve
direnişlerle dolu bir tarih oldu-
ğunu, bu tarih boyunca halkın
avukatları hakkında yüzlerce so-
ruşturma, onlarca dava açıldığını
belirttik. Yine bu tarihin işkenceli
gözaltılar, uzun veya kısa süreli
tutsaklıklar, basında sürekli hedef
gösterilmeler, kontrgerilla tara-
fından ölüm tehditleriyle dolu
olduğunu ifade ettik. Bu tehdit-
lerin 28 Eylül 1994'te devrimci
avukat Fuat Erdoğan'ın Beşik-
taş'taki bir kafede iki arkadaşı,
iki müvekkili ile birlikte katle-
dilmesiyle pratiğe geçirildiğini,
halkın avukatlarının bu şekilde
sindirilmeye, yok edilmeye çalı-
şıldığını belirttik. 

Dizimizin bu bölümünde ise,

halkın avukatlarının 30 yıllık
mücadele tarihlerinde yarattık-
ları, avukatlığa dair bütün sta-
tüleri parçalayan özgün dene-
yimlere yer vereceğiz. Bunlardan
biri önceki bölümde yer verdi-
ğimiz, kontrgerilla tarafından
katledilen devrimci avukat Fuat
Erdoğan'dır. Bir diğer özgün de-
neyim ise devrimci avukat Behiç
AŞÇI'nın tutsak müvekkilleri
için, onlara uygulanan tecritin
kaldırılması için yaptığı, 293 gün
süren ölüm orucu direnişi ve bu
direniş boyunca halkın avukat-
larının yürüttüğü kampanya ve
etkili mücadeledir. Ki Behiç AŞÇI
da bugün, 12 Eylül 2017'de hal-
kın avukatlarına yönelik yapılan
son operasyon kapsamında tu-
tuklanmış ve kaldırılması için
ölüm orucu yaptığı, direnişiyle
büyük bir gedik açtığı tecrit hüc-
relerine konulmuştur.

Konuya girmeden önce bir
hatırlatma yapalım; önceki bö-
lümde Halkın Hukuk Büro-
su'nun 18 Aralık günü  tekrar
basıldığını ve Avukat Yaprak
Türkmen'in gözaltına alındığını
ve dergimiz yayına hazırlandığı
sırada halen gözaltında olduğunu
belirtmiştik. Yaprak Türkmen'in
21 Aralık günü çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanması ve yine An-
kara'da yapılan baskınlar sonucu
gözaltına alınan Halkın Hukuk
Bürosu'nun stajyer avukatların-
dan Buket Yılmaz'ın da tutuk-
lanmasıyla tutsak halkın avu-
katlarının sayısı 19'a çıkmıştır.



HHB'nin temelle-
rinin atılmasında, bu
geleneğin yaratılma-
sında onun da emeği
vardı. Karşılıklı bir
süreçti bu. Bir yandan
HHB'ye emek verip

geleneği büyütürken bir yandan HHB
pratiği içinde çelikleşti, devrimciliğini
büyüttü. 

Fuat ERDOĞAN, daha öğrencilik
yıllarında tanışmıştı faşizmin zul-
müyle. Gözaltına alınmış, işkence-
lerden geçirilmiş, tutsak edilmişti.
Halkın avukatı olduğunda da faşizmin
zulmü peşini hiç bırakmadı. Zaten
bunu bilerek girmişti halkın adalet
kavgasına. Birçok kez gözaltına alın-
dı, tutsaklıklar yaşadı devrimci ha-
yatında. Ankara'da DAL'ın (Derin
Araştırma Laboratuarı) işkence tez-
gahlarından geçti. Sayısız kez ölümle
tehdit edildi...

Oligarşi komplolarla avukatlığını
sürdürmesine engel olduğunda, öğ-
rencilik döneminde hakkında açılan
bir davadan kısa süre hapishanede
kalmasını gerektirecek bir hapis cezası
aldığında, teslim olmayı, tutsak edil-
meyi reddederek halkın davasını sa-
vunmaya devam etti.

Fuat ERDOĞAN, 28 Eylül
1994'te, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan

Arzum Kafe isimli bir yerde, devrimci
memur Elmas YALÇIN ve devrimci
mühendis İsmet ERDOĞAN ile bir-
likte kontrgerilla tarafından katledildi.
Fuat ERDOGAN'ı katleden, yere ya-
tırdıktan sonra ensesinden vurarak
öldüren polis, daha önce kendisini
defalarca kez ölümle tehdit eden
siyasi şube şeflerinden Şefik KUL'du. 

Fuat ERDOĞAN, düzenin ona
sunduğu bütün nimetleri elinin tersiyle
itmişti. İsteseydi zengin patronları,
para babalarını savunup, sermayenin
suçlarını aklayıp cebini, kasasını dol-
durabilirdi. Ama o halkın avukatlığını
seçti. Ödeyebileceği bütün bedelleri,
bu bedellerden birinin katledilmek
olduğunu bilerek...  Onun özgünlüğü
de buradaydı işte. O, kelimenin gerçek
anlamıyla hayatını halkın adalet mü-
cadelesine adamıştı, hayatını ortaya

koymuştu... Burjuva, küçük-burjuva
bir avukat statüsünü yaşamının hiçbir
anında ve alanında benimsemeyen
proletaryanın proleter bir avukatıydı
O. Che'nin tarif ettiği "yeni insan"
Fuat ERDOĞAN'da somutlanmıştı
işte...

Müvekkilleri, Halkı İçin
Bedenini Açlığa Yatıran Bir
Avukat: BEHİÇ AŞÇI

Fuat ERDOĞAN katledildikten
sonra da devrimci avukatlık gelene-
ğine yeni halkalar eklenmeye devam
etti. O halkalardan biri de müvek-
killeri için ölüm orucuna başlayan,
293 gün boyunca direnişini sürdüren
avukat Behiç AŞÇI'ydı. 

Yıllardır HHB'de devrimci avu-
katlık yapan Behiç AŞÇI da Fuat

FEDADAN ÖLÜM ORUCUNA,
HANADİ CARADAT’TAN
BEHİÇ AŞÇI’YA STATÜLERİ
YIKAN AVUKATLAR

Bir avukat vardı, adı Hanadi
Caradat’tı. Hatırladınız mı? Filis-

tinliydi? Belki hatırlamadınız. 4 Ekim 2003’te
İsrail’e karşı gerçekleştirdiği feda eyleminde
şehit düşmüştü. Bir kadındı, avukattı ve feda
savaşçısıydı.

Bir avukat feda eylemi yapar mı?
Pek tartışılmadı o zaman. Belki “orası Filistin”

denilip geçildi, belki tartışmanın ucu “zülfü
yare” dokunur diye gerçeğin etrafından dolanıldı.
Kimdi bir avukat? Bir doktoru, bir avukatı, bir
sanatçıyı mesleki anlamda farklılaştıran neydi?
Daha önemlisi, bir avukatın, bir aydının  neyi
yapıp neyi yapmayacağını belirleyen kimdi?

Neye, kime göre belirlenmişti statükolar? İnti-
fadanın sıra neferi olup taş fırlatan Edvard Said,
Latin Amerika’nın dağlarında silah elde savaşan
şairler, halkın adaleti için silah kuşanan ülkemizin
öğretmenleri, mühendisleri, bu statükolara aykırı
şeyler yapmışlardı, yanlış mıydı peki yaptıkları?
Şu eylemleri şunlar yapar, şunlar yapmaz diye
değişmez sınırlar mı vardı? Ölüme yatan bir
avukat, işte bu soruları gündeme getiriyor ye-
niden.

Ölüme yatan “Halkın Hukuk Bürosu avukat-
larından Behiç Aşçı”... Herkesin elbette dikkatini
çekmiş olacağı gibi, Behiç Aşçı’ dan, bu sıfatıyla
söz ediliyor hep. Bu sıfat, onun hukukçu kimli-
ğinin ve siyasal kimliğinin bir parçası çünkü.
Bu sıfat, onun statükolara meydan okuyan bir
anlayışa sahip olduğunu da anlatıyor...

(20 AĞUSTOS 2006 Bağımsızlık, Demokrasi, Sos-
yalizm İçin Yürüyüş-66. sayı)

Yürüyüş
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Sağdan ikinci sıradaki Av. Fuat Erdoğan



Erdoğan ve diğer hal-
kın avukatları gibi mah-
keme salonlarına hap-
setmedi avukatlığı. Ha-
pishanelerde, karakol-
larda, işkencehanelerin
kapılarında, morg ön-

lerinde gözü yaşlı, bağrı yaralı ana
babaların yanında O vardı.

Faşizmin bütün saldırılarına rağ-
men geleneğin sürdürülmesini haz-
medemeyen İstanbul Emniyet Müdür
Yardımcısı Reşat Altay, yine bir dev-
rimcinin cenazesine sahip çıktıkları
için gözaltına aldığı Behiç Aşçı’ya
şöyle diyordu: “Büronuzu yasaların
elverdiği ölçüde yok  edeceğiz, ya-
salar elvermiyorsa başka yöntemlerle
yok edeceğiz.” 

Sayısız işkence, infaz, katliam
davasına girdi: Oğlunu, kızını kay-
betmiş annelerle, babaarla adalet
aradı Behiç AŞÇI. Müvekkillerinin
kurşunlarla delik deşik edilmiş, bom-
balarla parçalanmış, yanmış, yakılmış
bedenlerini Adli Tıp morgundan aldı
kaç kez...

Bu katliamlardan biri de 19-22
Aralık hapishaneler katliamıydı. F
tipi hapishaneleri açmak, tecrit poli-
tikasını hayata geçirerek devrimci
tutsakları sessiz ölüme mahkum et-
mek içindi bu katliam. Adına "hayata
dönüş" denilen bu katliamda, onlarca
müvekkili kurşunlarla, bombalarla
katledilmiş, 6 kadın müvekkili diri
diri yakılmış, kömürleşen bedenleri
kalmıştı geriye. O kadar ki, anneler
babalar çocuklarını teşhis edememiş
"fark etmez, hepsi bizim evladımız"
diyerek bir avuç kömür topundan
oluşan bedenleri rastgele almışlardı.
İşte o anda annelerin, babaların ya-
nında yine Behiç AŞÇI vardı.

Sadece katlederek öldürmüyordu
faşizm. "Sessiz ölüm", "beyaz ölüm"
de denen F tipi tecrit zulmüyle öl-
dürmeye devam ediyordu. 5 Nisan
2006'da direnişe başladığında, dev-
rimci tutsakların tecrite karşı 7 yıl

boyunca sürdürdüğü ölüm orucu di-
renişinde 121 insan katledilmişti.
Büyük çoğunluğu müvekkiliydi
O'nun, onlarcasının tabutunu omuz-
lamıştı...

Her anına tanıklık ettiği bu zülme
karşı her yolu denemiş, tecritin kal-
dırılması için sayısız araç ve yöntemi
kullanarak mücadele etmişti. Kö-
mürleşen o bedenler için, yüreği ya-
nan anneler babalar için adalet ara-
mıştı yıllarca. Ama bulamamıştı.

Bu kadar zulmü, bu kadar ada-
letsizliği gören gözleri, tanık olan
yüreği hiçbir şey olmamış gibi "avu-
katlık" yapmayı, olmayan hukuktan,
adaletten dem vurmayı daha fazla
kaldıramadı. Kararını verdi, yapabi-
leceği son şeyi yapacaktı: ÖLÜM
ORUCU.

Kendisi şöyle açıklıyordu neden
ölüm orucuna başladığını:

“Devrimci bir avukat olduğum
için ölüm orucundayım. Her meslekte
olduğu gibi avukatlık da çeşitli şe-
killerde yapılabilir. Kimileri avukatlığı
meslek olarak kabul eder. Para ka-
zanma amacındadır. Ben avukatlıktan
önce devrimci kimliğimin daha önem-
li ve belirleyici olduğunu düşünü-
yorum. Devrimci avukat meslek ola-
rak avukatlık yapmaktan öte haklar
ve özgürlükler mücadelesinin içinde,
demokrasi mücadelesinde saf tutmuş
olandır. Tercihini halkın yanında ol-
mak şeklinde yapmıştır. Yüzü halka
dönüktür. Bilgisini, deneyim ve tec-

rübesini bağımsızlık, demokrasi mü-
cadelesi için kullanır. Devrimci avukat
kendisini mahkeme salonlarına hap-
setmez, demokrasi mücadelesine kat-
kısını davalara girmek ile sınırlamaz.
Devrimci avukat statüleri yıkan ol-
malıdır. Ben de böyle yaptım. Çalış-
tığım büro olan Halkın Hukuk Bü-
rosu’nda haklar ve özgürlükler mü-
cadelesinde yer almaya çalıştım. Ba-
zen DGM salonlarında, bazen ey-
lemlerde, mitinglerde yerimi aldım.
Katliamlara tanıklık ettim. Yüzlerce
cenaze kaldırdım. Ki her biri ayrı
birer değer olan insanlardı, onları
birere birer ölümsüzlüğe uğurladım.
Acılarımı içime gömdüm, yine koş-
turdum. Çünkü ben bir devrimci
idim, avukattım…”

Behiç AŞÇI da Fuat Erdoğan gibi
statüleri parçalayan, HHB'nin kurul-
duğu günden beri büyüyen devrimci
avukatlık geleneğinin sürdürücüsüy-
dü. Şimdi AKP faşizminin zindanla-
rında tutsak olarak bu geleneği sür-
dürmeye devam ediyor. 

Bu geleneğin somut biçimi, bir
mevzisi Halkın Hukuk Bürosu tek
tek bireylerden ibaret olmayan bir
misyon, bir gelenektir. Hem siyasal,
hem kültürel, hem mesleki bir direniş
odağıdır HHB. Hayatın her alanında
bireyciliğe, bencilliğe karşı kolekti-
vizmin, örgütsüzlüğe karşı örgütlü-
lüğün savunulmasının hukuk alanın-
daki mevzisidir Halkın Hukuk Bü-
rosu.

31 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 47
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Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde



BİR MÜVEKKİLİ, BİR YOLDAŞI
ŞÖYLE ANLATIYORDU
FUAT ERDOĞAN'I:
"Onu tanıdığımda bir avukat olduğunu
hiç düşünmemiştim. Avukat dediğimde
bürokrat bir dil, bürokrat bir görüntü
gelirdi aklıma. Konuşma tarzları, giyinişleri,
yaşayışlarıyla tanıdığım kimi avukatlar
bana bu izlenimi vermişti ve onları bir
türlü biz kavramının içine yerleştiremi-
yordum. Tepeden bakışları, bizimle mu-
hatap olmamaları rahatsız ederdi beni.
Fuat Kurtuluş’a ilk geldiğinde kendisine
biraz büyük gelen takım elbisesinin içinde
emanet gibi dururdu. Bir çift düğmeye
benzeyen gözleri hiç yerinde durmuyor,
dudaklarındaki gülümsemeye eşlik ederek
odayı, onun içindekileri, eşyaları tanımaya
çalışıyor, bakışları habire yer değiştiri-
yordu. Yüzündeki derinleşmiş çizgileriyle
yıllardır toprakta çalışmış bir köy emek-
çisine benzeyen bu insana avukat demek
için bin şahit gerekirdi." (Zeynep Arıkan,
2000-2007 Ölüm Orucu Şehidi)

Kefen Giyeriz... Tek Tip Elbise Giymeyiz!
Ankara TAYAD'lı Aileler 23

Aralık'ta Sakarya Caddesi'nde,
üzerinde "Suçlu Değil Devrim-
ciyiz, Tek Tip Elbise Giymeye-
ceğiz!" yazılı döviz açarak eylem
yaptı. Eylemde de TTE'ye karşı
sloganlar atılırken AKP'nin katil
polisleri TAYAD'lıların pankartına saldırdı. Saldırıda
gözaltı olmadı.

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!

TAYAD'lı Aileler, son çıkan KHK ile ilgili ve Tek Tip Elbi-
se'nin (TTE) dayatılmasına ilişkin 24 Aralık'ta yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi;
"1984'te Tek Tip Elbise'ye karşı verilen mücadelede zaferi 4
şehidimizle kazandık. Zaferimizin adı APO, FATİH, HASAN,
HAYDAR o gün tek tip elbiseyi dayatanlar bugün lanetle
anılıyorlar. AKP bugün çıkardığı KHK ile hapishanelerde
TTE uygulamasına başlanacağını açıkladı. Biz zaferi 84, 96
ve 2000-2007 büyük direnişimizle kazandık. ABD projesi
TTE uygulamasını hayata geçirmeye taşeronu AKP’nin gücü
yetmez. ABD emperyalizmini de, taşeronu AKP iktidarını da
tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

Yürüyüş
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ECE TEMELKURAN'IN
14.10.2005 TARiHiNDE BİRGÜN
GAZETESİNDE ÇIKAN FUAT 
ERDOĞAN'I ANLATTIĞI “FUAT
ERDOĞAN’I ÖLDÜRMEK NE
MÜMKÜN!” ADLI YAZIDAN BiR
BÖLÜM YAYINLIYORUZ:

(...)

"1980’lerin ikinci yarısının henüz başlarında tanış-
mıştık. Arkadaşlığımızın ayrı bir özelliği bulunuyordu,
hepimiz bunun farkındaydık. Hangi sol gelenekten gel-
diğimizi, gönlümüzde yatan aslanı bile açık etmiyorduk,
konusu bile edilmiyordu aramızda. Tartışılacak o kadar
az şey vardı ki işin doğrusu. Hepsini toplasan herhangi
birimizin diğerini kırması için küçücük bir neden bile
sayılmazdı. Bizi birleştiren, birarada tutan, birbirimize
daha da sokulmamızı sağlayan yenilgimizdi. Hiçbirimiz
kendimizi yenilginin dışında tutmayacak ama içimizdeki
umudu da karartmayacak bir olgunluktaydık. Ama senin
hepimizden daha farklı bir halin vardı. Devrim sözcüğü
ne zaman geçse, gözlerin farklı bir ışıldardı. İkiniz de
kendinize özgüydünüz elbet. İkiniz de hepimizden daha
çocuk, daha hayat dolu…

...Bu kadar saf, temiz ve içten solcu olana bir daha
rast gelmedim desem, seni abartmış olmam, olsa olsa
geride kalanlara bir vicdan muhasebesi yüklemiş olurum.

Biraz naif, biraz kırılgan ama her zaman sevecen ve
sıradan olmak için Fuat mı olmak lazım? Hasan’a mı
benzemek lazım?

... Son yıllarını tutuklu yakınlarının sorunlarının çö-
zümüne, cezaevlerinde yaşanan insanlıkdışı uygulamalara
karşı hukuki mücadeleye adadın. Bunun bir karşılığı
olacaktı elbet. Seni katlederek verdiler bunun karşılığını.
Hem de İstanbul’un orta yerinde bir kafede arkadaşlarınla
otururken öldürdüler seni. Polis her zamanki açıklamasını
yaptı olaydan sonra. “Teslim olun” demişler, siz karşılık
vermişsiniz, ateş açmışsınız polisin üstüne. Siz onların
üstüne, onlar havaya ateş açmış! Nasıl olmuşsa yalnızca
üçünüz ölmüşsünüz! Çocuklar bile güler bu açıklamaya.
Seninle birlikte Elmas Yalçın ve İsmet Erdoğan da öldü-
rüldü. Yalçın, Bem-Sen Genel Başkanı’ydı, Erdoğan bir
mühendis. Hani, farklı derdi olan üç insan Beşiktaş’ta
bir kafede buluşur mu? Akıl var, izan var.

Polisin bütün bu açıklamalarına karşın, yaşananın
düpedüz yargısız infaz olduğu kanısı uyandı kamuoyunda.
Zaten seninle ilgili otopsi raporunda, yere yatırılıp ensene
sıkılan tek kurşunla öldürüldüğün yazılıydı. Seni katle-
denler yargılandıkları davadan beraat ettiler. Bunu neye
yormak lazım? Sen olsan neye yorardın? Bir muziplik
yapayım mı senin gibi? Demek seni öldürmeyi başara-
madılar, bu yüzden beraat etmiş olmalılar. Fuat Erdoğan’ı
öldürmek ne mümkün!"



15 Temmuz 2016'daki darbe giri-
şiminden beri ülkeyi OHAL kararna-
meleriyle yöneten AKP geçtiğimiz
günlerde iki yeni Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) daha yayınladı. Bu
iki KHK'da ihraçlara ilişkin düzenle-
melerden taşeronda çalışan işçilerin
kadrolu hale getirilmesine, Danıştay
ve Yargıtay'a yeni AKP kadrolarının
atanmasından, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı’ nın Cumhurbaşkanlığı’na bağ-
lanmasına kadar birçok konuda dü-
zenleme var. Ancak KHK'larda yer
alan en önemli iki düzenleme Tek Tip
Elbise (TTE), darbe girişimi ve "terör
eylemleri"nin bastırılmasına katılan si-
villere yargı muafiyeti (yargılamadan
muaf tutma, yargılamama güvencesi)
getirilmesi yani yargılanıp cezalandı-
rılmalarının önüne geçilmesine ilişkin
olanlardır.

Söz konusu düzenlemelerin içeriğine
ve niteliğine geçmeden önce şunu ifade
etmek gerekiyor. Her iki KHK'nın
içinde yer alan düzenlemelere baktı-
ğımızda bunların çoğunun OHAL ilan
edilmesini gerektiren "darbe girişimi"
ile yani OHAL'in ilan edilme amacıyla
hiçbir ilgisi bulunmadığını görüyoruz.
Toplam 144 maddeden oluşan KHK'lar-
da OHAL ile ilgili düzenleme bulmak
neredeyse imkansız. Örneğin "taşeron
işçilere kadro verilmesinin darbe girişimi
ile veya bunun önlenmesi ile ne ilgisi
var?" diye bir soru geliyor hemen akla.
Cevap açık: Hiçbir ilgisi yoktur. Bir
başka örnek: Bursa'nın Gemlik ilçe
merkezinin deprem riski nedeniyle ta-
şınmasının OHAL ile ne ilgisi olabilir?
Cevap aynı. Hiçbir ilgisi yok. 

Öyleyse neden bu tür düzenlemelere
yer verilmektedir, bunların hukuki bir
temeli var mıdır? Yani OHAL karar-

nameleriyle bu tür hukuki düzenlemeler
yapılabilir mi vb. sorular da akla gel-
mektedir. Ancak bugün gelinen noktada,
AKP faşizminin kendisini hiçbir hukuk
kuralıyla bağlı hissetmediği koşullarda
bu tartışmayı yapmak gereksizdir. Ör-
neğin Gemlik'teki zeytinlik alanların
imara açılmasının önündeki hukuki
engelleri kaldırıp rahatça talan edebil-
mek için -kanunla yapabileceği halde-
şehir merkezinin taşınmaşı kararına
KHK'da yer verilmesini tartışmak an-
lamsızdır. AKP'nin hukuku faşizmin
hukukudur. Faşizmin hukuku da özünde
hukuksuzluktur.

AKP'nin yeni OHAL kararname-
lerinde yer alan Tek Tip Elbise (TTE)
ve sivillere yargı muafiyeti getiren dü-
zenlemelerde neler olduğuna kısaca
bakacak olursak; 

OHAL kapsamında çıkarılan son
kararnamelerin en çok tartışılan maddesi
696 sayılı KHK'nın 121. maddesi oldu.
Maddenin tam metni şöyle: "Resmi
bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya
resmi bir görevi yerine getirip getir-
mediklerine bakılmaksızın 15/7/2016
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşeb-
büsü ve terör eylemleri ile bunların
devamı niteliğindeki eylemlerin bastı-
rılması kapsamında, karar veya tedbirleri
icra eden, her türlü adli ve idari önlemler
kapsamında görev alan kişiler ile ola-
ğanüstü hal süresince yayımlanan kanun
hükmünde kararnameler kapsamında
karar alan ve görevleri yerine getiren
kişilerin bu karar, görev ve fiilleri ne-
deniyle hukuki, idari, mali ve cezai
sorumluluğu doğmaz."

Bu maddeye göre "15 Temmuz
darbe girişimi ve terör eylemleri ile
bunların devamı niteliğindeki eylem-
ler"in bastırılması kapsamında hareket

eden sivillerin fiilleri nedeniyle hukuki,
idari, mali ve cezai sorumluluğu ol-
mayacak. İlk bakışta görünen bu. Ancak
maddeye dikkatli bakıldığında önemli
bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Maddede
yalnızca 15 Temmuz’da gerçekleşen
darbe girişimini bastırmak için işlenen
suçlar için bir "ceza muafiyeti" geti-
rildiği izlenimi verilmeye çalışılmışsa
da gerçekte bu tarihten sonraki suçları
da kapsayan bir düzenleme olduğu gö-
rülüyor. Çünkü maddede, düzenlemenin
15-16 Temmuzla sınırlı olduğuna ilişkin
hiçbir ibare bulunmuyor. Bu konuda
bir "belirsizlik" daha doğrusu bilinçli
olarak bırakılmış bir ucu açıklık olduğu
görülüyor. 

Nitekim bu durum tartışma konusu
olunca AKP'li yöneticilerden ilk başta
düzenlemenin sadece 15 ve 16 Temmuz
2016 tarihi ile sınırlı olduğu şeklinde
açıklamalar geldi. Ardından yapılan
açıklamalarda ise bir belirsizlik olma-
dığı, her şeyin amaca uygun şekilde
gayet açık olduğu ifade edildi. (Bizce
de her şey gayet açıktır) Bu açıklama-
lardan birinde Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, "Ortada belirsiz olan
bir şey yoktur. Düzenleme 15 Tem-
muzdan öncesini kapsamıyor. Darbe
girişiminin bastırılmasından sonrasını
da kapsamıyor..." diyordu. Bozdağ'ın
açıklamasında önemli bir ayrıntı vardı.
Bozdağ "düzenleme 15 Temmuz son-
rasını kapsamıyor" yerine "darbe giri-
şiminin bastırılmasından sonrasını kap-
samıyor" diyordu. Bu öylesine söy-
lenmiş, özensiz kurulmuş bir cümle
değildi. Aksine bilinçli bir şekilde
özenle seçilmiş ifadelerden oluşuyordu.
Yani KHK'nın kapsadığı zaman aralığı
konusunda bilinçli olarak bir "belir-
sizlik" bırakıyordu. Çünkü "darbe gi-
rişiminin bastırılmasından sonra" ifadesi

AKP FAŞİZMİ YAYINLADIĞI YENİ KHK'LARLA DEVRİMCİ TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE (TTE),
KENDİ FAŞİST ÇETELERİNE HUKUK GÜVENCESİ GETİRİYOR

TTE İLE DEVRİMCİ TUTSAKLARI, YARGI KALKANIYLA KORUMAYA ALDIKLARI
FAŞİST ÇETELERİYLE BÜTÜN HALKI TESLİM ALMAK İSTİYOR

HHalka ve Devrimcilere Saldırı Yasaları KHK’lar
Tutsakları da, Avukatlarını da Teslim Alamaz

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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AKP'nin mevcut algısıyla düşündüğü-
müzde son derece belirsizdir. Çünkü
AKP'ye göre darbe girişimi henüz bas-
tırılmadı, bastırılmaya çalışılıyor. Ne
zaman bastırılacağı da meçhul! (Bunun
somut bir ölçütü yok. Tek ölçüt AKP'nin
keyfi. AKP'nin canı ne zaman isterse
darbe o zaman bastırılmış sayılacak.)
Zaten KHK'lar da bunun için çıkarılıyor...
O halde ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor:
Darbe girişimi henüz bastırılmadığı,
bastırılmaya devam ettiği için bu süreçte,
bu amaçla yapılacak hiçbir fiil -suç
oluştursa bile- yargılama konusu olma-
yacak. 

KHK'da ilk bakışta dikkati çekmeyen
bir ayrıntı daha var. Yalnızca 15 Tem-
muz'da gerçekleşen darbe girişiminin
ve bunun devamı niteliğindeki eylemlerin
bastırılmasından bahsedilmiyor KHK'da,
"terör eylemlerinden" de bahsediliyor.
"...darbe teşebbüsü ve terör eylemleri
ile bunların devamı niteliğindeki ey-
lemlerin bastırılması kapsamında..." de-
nilerek bu açıkça belirtilmiş. Yani darbe
girişimiyle ilgisi olmayan "terör eylem-
leri" de kapsama alınmış. 

Peki, bu düzenlemeler ne anlama
geliyor? Anlamı şu; "terör eylemleri"
olarak görülen halkın hak ve özgürlük
mücadelesi "sivil" çeteler tarafından
bastırılacak; sokaklarda, meydanlarda
linçlerin, katliamların önü açılacak...
Çünkü "terör eylemleri" ile neyi kastet-
tikleri son derece açık... 

AKP'nin uzun süredir kendi sivil
faşist çetelerini  oluşturduğu, muhalif-
lerine karşı kullanmak üzere bunları si-
lahlandırdığı biliniyor. SADAT, Osmanlı
Ocakları, HÖH (Halk Özel Harekat)
gibi oluşumlar AKP'nin başta devrimciler
olmak üzere tüm muhaliflerine, halka
karşı kullanmak üzere silahlandırıp eğit-
tiği sivil faşist çetelerden bazıları. Hatta
bazı Avrupa ülkelerinde de AKP tara-
fından oluşturulan ve desteklenen bu
tür çeteler olduğu biliniyor. Geçtiğimiz
haftalarda Almanya'da yapılan bir ope-
rasyonla gündeme gelen Almanyalı Os-
manlılar oluşumu bunlardan biri. İşte
söz konusu kanun hükmünde kararna-
melerle getirilen bu düzenlemeler HÖH,
Osmanlı Ocakları gibi "sivil"ler tara-
fından AKP muhaliflerine karşı işlenen
ve işlenecek suçlara karşı koruma kalkanı

olacak. Örneğin Haziran Ayaklanması
gibi halk hareketleri ortaya çıktığında
bu "silahlı siviller" devreye girecek,
linçler ve kitlesel katliamlar dahil her
türlü suçu işleyecek. Bu "sivil"ler eskaza
yargılansalar bile bu suçlar KHK'da yer
verilen "terör eylemlerinin bastırılması"
kapsamında değerlendirileceğinden ce-
zalandırılamayacaklar. 

İlk bakışta bu zorlama bir yorum,
bir "komplo teorisi" gibi görülebilir
ancak öyle değildir. Ülkemizdeki faşizm
gerçeği, AKP'nin içinde bulunduğu yö-
netememe krizinin derinleşmesi ve bu
nedenle OHAL'i sürdürmekteki ısrarı,
kendini hiçbir hukuk kuralı ile sınırla-
mama ve halka karşı suç işleme konu-
sundaki pervasızlığı düşünüldüğünde
bunların hiç de "komplo teorisi" veya
AKP'nin iddia ettiği gibi "kötü niyet"
sonucu olmadığı açıktır. Halkımızın de-
yimiyle görünen köy klavuz istemez...

KHK'larla getirilen bir diğer düzen-
leme ise 12 Eylül'cü generallerin mimarı
olduğu Tek Tip Elbise (TTE) saldırısıdır.
Aylardır gündemde olan, bu konuda bir
çalışma yapıldığı aylar öncesinden bilinen
TTE saldırısı da ABD'deki Sarraf Davası,
Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilme-
siyle yeniden alevlenen Filistin sorunu
gibi yoğun gündemler arasında birdenbire
karşımıza çıktı son KHK'larla.  

696 sayılı KHK'da yer alan ilgili
düzenleme şu şekilde:

Madde 103: 5275 sayılı Kanuna aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı
Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle
tutuklu veya hükümlü bulunanlar, du-
ruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz ku-
rumu dışına çıkarılmaları durumunda,
ceza infaz kurumu idaresince verilen
giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 309 ile 312.
maddelerinde düzenlenen suçlardan tu-
tuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu;
bu maddede belirtilen diğer suçlardan
tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri ren-
ginde, göğüs ve pantolon bölümü bitişik
(tulum) giysiler giyer..."

TTE uygulamasının asıl hedefinin
devrimci tutsaklar olduğunu ve ülke-
mizdeki ilk mimarlarının 12 Eylül'ün
cuntacı generalleri olduğunu ifade et-
miştik. Elbette bu politikanın  asıl

mimarı, mucidi cuntacılar değildi. Onlar
da bu politikayı Nazi toplama kampla-
rındaki uygulamalardan öğrenmişlerdi.
Yani Hitler faşizminden miras almışlardı.
Şimdi bu miras tarihsel ve mantıksal
silsileye uygun olarak AKP tarafından
sahiplenilmiştir.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihini bi-
lenler bu politikanın amacının ve tutsaklar
cephesindeki karşılığının ne olduğunu,
nasıl sonuçlandığını bilirler. Bilmeyenler
için kısaca hatırlatalım. Bu politikanın
asıl olarak bir tek gerçek amacı vardı:
Devrimci tutsakları teslim almak. TTE
bunun aracıydı. Hesapları 12 Eylül ön-
cesinde yükselen halkın mücadelesine
öncülük eden devrimci tutsaklara TTE
giydirilip halkın karşısına bu şekilde
çıkarmaktı. Böylece halka da "bakın
işte öncüleriniz, devrimciler de teslim
oldu" masajı verilecekti. Devrimci tut-
saklar bu politikaya direndiler. 1984 yı-
lında TTE saldırısına karşı gerçekleştirilen
ölüm orucu direnişinde 4 devrimci tutsak
şehit düştü. Sonuçta oligarşi TTE da-
yatmasından vaz geçmek zorunda kaldı. 

Ülkemizde 12 Eylül askeri faşist
darbesinin ardından cunta hükümetinin
ilk olarak gündeme getirdiği ve 1984
yılında 4 devrimci tutsağın canı pahasına
püskürtülen TTE saldırısının 12 Eylül'ün
çocuğu AKP faşizmi tarafından yeniden
gündeme getirilmesindeki amaç da ay-
nıdır. Sonucun da aynı olacağı açıktır. 

Peki, AKP'nin 12 Eylül’cü general-
lerden miras aldığı TTE uygulamasının
hukuki boyutu nedir? Hukuki bir daya-
nağı var mıdır?

İlk olarak Naziler'in toplama kamp-
larında uygulanmaya başlanan, asıl
olarak ABD'nin Guantanamo Hapisha-
nesi'ndeki uygulanmasıyla tüm dünyada
bilinir hale gelen Tek Tip Elbise uygu-
lamasının hukuki bir dayanağı da yoktur.
Açıkça hukuka aykırıdır. Öncelikle Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
(AİHS) 6/2 maddesi ve Anayasa'nın m.
38/4 maddesindeki "Masumiyet Kari-
nesi"ne aykırıdır. Bu maddelere göre
"Suçluluğu, mahkemece kararlaştırıl-
madıkça herkes 'masum' sayılır." TTE
uygulaması ise tutuklu olan, yargılaması
dahi başlamamış kişilerin daha baştan
damgalanması, halk karşısında "suçlu"
oldukları izleniminin doğması anlamına
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gelmektedir. Dolayısıyla uygulama açıkça
AKP'nin kendi hukukuna da, bir parçası
olduğu burjuva hukuk sistemine de ay-
kırıdır. 

Sonuç olarak; 

1- Yukarıda yer verdiğimiz son
KHK'lar ve bunlarda yer alan düzenle-
meler göstermektedir ki, AKP faşizmi
üzerinden 17 ay geçtikten sonra bile
darbe girişimini bahane ederek, ülkeyi
OHAL kararnameleriyle yönetmeye de-
vam etmek istemektedir. 

2- Böylece istediği her şeyi, hiçbir
özel prosedüre ihtiyaç duymadan, ken-
dilerini hiçbir hukuk kuralıyla bağlı his-
setmeksizin hukuk haline getirmektedir.

Bunun başka bir izahı yoktur. 

3- Silahlı sivillere getirilen yargı kal-
kanı ile halkın hak ve özgürlük mücadelesi
de terör eylemleri kapsamına alınıp
"sivil" çeteler tarafından bastırılacak,
linçlerin, katliamların önünü açacaktır.

4- İlk olarak Naziler'in toplama kamp-
larında uygulanmaya başlanan, asıl olarak
ABD'nin Guantanamo Hapishanesi'ndeki
uygulanması ile bilinen TTE uygulama-
sının asıl hedefi devrimci tutsaklardır.
Amaç, devrimci tutsakları teslim almak-
tır.

5- Tek Tip Elbise uygulamasının hu-
kuki bir dayanağı da yoktur. Açıkça hu-
kuka aykırıdır.

6- "AKP'nin ihtiyaçlarına göre şe-
killenen, onun belirlediği, 'ağzımızdan
çıkan her söz yasadır' diyerek uyulmasını
istediği, istemin ötesinde zorla dayattığı
bir hukuk sistemine ve onun kurallarına
uyulmalı mıdır? Böyle bir sistemin meş-
ruluğu var mıdır?.." Ve daha pek çok
soru gündeme gelmelidir. Bu soruların
cevabı açıktır. Hayır böyle bir sistemin
meşruluğu yoktur, bu kurallara uyulma-
malıdır. AKP'nin hukukunun karşısına
halkın hukuku ile çıkılmalıdır. Halkın
hukukunun en temel yasası da kökleri
binlerce yıl öncesine dayanan direnme
hakkıdır. 

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

---Egemen sınıfın düşünceleri, her çağda, toplumun
egemen düşüncelerini oluşturur. Çünkü toplumun yönetici
maddî gücünü oluşturan sınıf, aynı zamanda o toplumun
yönetici manevî, fikri gücünü de oluşturur. Maddî üretimin
araçlarını elinde tutan sınıf, düşünce üretiminin araçlarını
da denetler. Böylece, düşünce üretiminin araçlarından
yoksun bulunanların görüşleri, bu araçlara sahip bulunan
sınıfın egemenliği altına girer. Bu apaçık gerçeklik ışığında,
egemen sınıfın düşünceleri elbette çağın egemen düşünceleri
olacaktır. Sözgelimi, krallığını soyluluğun ve burjuvazinin
egemenlik için yarışıp kapıştıkları, bu yüzden de egemenliğin
bölüşüldüğü bir çağda ve ülkede “kuvvetler ayrılığı
öğretisi" de egemen düşünce olarak ortaya çıkacak ve
«ebedî yasa» diye ilân edilecektir."
II- Sorun: Hukuku yaratan kimdir, hukuka dair düşüncelerin
kaynağı nedir? Hukuk halkın olabilir mi? 
DEVRİMCİ BAKIŞ: "Toplumun yönetici maddî gücünü
oluşturan sınıf, aynı zamanda o toplumun yönetici manevî,
fikri gücünü de oluşturur." Yani maddi gücü, üretim araçlarını
elinde bulunduran, toplumun maddi altyapısına hakim olan
sınıf üstyapıyı oluşturan düşünceleri de belirler. Çünkü altyapı
üstyapıyı belirler. Hukuk ve hukuka dair tüm fikirler de bir üst
yapı kurumu olarak, toplumun egemen gücü tarafından belirlenir.
Bu nedenle halkın değil sömürücü asalaklar sınıfının egemen
olduğu bir düzende hakim hukuk anlayışı halka ait olamaz.
Çözüm: Altyapı üst yapıyı belirlediğine, altyapıya hakim
olan üst yapıyı oluşturan kurumları ve fikirleri de belirle-
diğine göre halkın hukukunu yaratmanın nihai yolu
halkın iktidarını kurmaktır.

--- “Devlet sürekli baskıyla kendini devam ettiremez. Bu
nedenle öteden beri var olduğu ve sonsuza dek var olacağını
bilinçlere kazımak ister. Kural ve yasaları toplumun çıkarı
için düzenlediğini, bunlara uymamamın huzursuzluk ve
kargaşa doğuracağını, toplumun güven ve huzurunu ko-
ruduğunu ve böylece herkese eşit mesafede kaldığını
söyler. Halk devleti meşru bir alana yerleştirmelidir ki sı-
nırların ötesine çıkmasın. Bu sınırlar ancak düşüncede
oluşabilir. Egemen sınıf, günümüzde burjuvazi, tüm ku-
rumlarıyla (okullar, camiler, hapishaneler, karokollar,
medya vb...) kendi düşüncesini halkın her kesimine yayar. 
II- Sorun: Devlet hukuka neden ihtiyaç duyar? Hukuku bu
kadar önemli yapan şey nedir?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Egemen sınıflar ve onların çıkarlarının
koruyucusu devlet hukuka iki sebeple ihtiyaç duyar. Birincisi;
hukuku kitleleri yönetmede, onları baskı altında tutmada
bir araç olarak kullanırlar. Bu nedenle ihtiyaç duyarlar.
İkincisi; gayrı meşru ilişki ve durumlara hukuk aracılığıyla
"meşruluk" sağlar, meşruluğu hukuka uygun olmakla bir
tutar, hukuka uygun olanın meşru olduğu inancı yaratır.
Böylece kitlelerin gerçekte gayrı meşru olan, kendi çıkarlarına
olmayan bu durumlara karşı tepkilerinin önüne geçer, onları
düzenin devamı konusunda ikna eder...
Çözüm: Hukukun düzenin devamı konusunda zor aracı
olarak kullanılmasını bugünden engelleyemebiliriz. Bu
bir iktidar sorunudur. İktidarı ele geçirerek halkın
hukukunu yaratarak bunu sağlayabiliriz. Ancak hukukun
kitleleri düzenin devamı konusunda ikna etme (propaganda)
aracı olarak kullanılmasını, etkili teşhir ve propganda
faaliyeti ile, hukukun gerçek niteliğini halka yaygın
biçimde anlatarak engelleyebilir, düzenin politikalarını
boşa çıkarabiliriz.
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1980’lerde, Emperyalizmin
ve İşbirlikçilerinin Zulüm
Politikalarının Amacı
Teslim Almaktı ve
Her Yerde Yürürlükteydi

1980’li yıllar, emperyalizmin dünya
çapında, özelleştirmelerle yenisömür-
geleri yağma ve talan ettiği, kapitalizmin
tüketim kültürüyle birlikte, bencil, bi-
reyci düşünceyi hakim kıldığı yıllardır.
Bu düşünceler direnmeyen, ideolojik
olarak beynini teslim eden sol içinde
de karşılık bulmuş, örgüt reddedilip
birey keşfedilmiş, “hiçbir şey uğruna
ölünmeyeceği“ni söyleyen pespaye bur-
juva düşünceleri, sosyalistlik adına tek-
rarlanmaya başlanmıştır. 1984 ölüm
orucu, işte bu ideolojik kuşatma karşı-
sında, devrimciliğin, devrim ve sosya-
lizm uğrunda, halk ve vatan uğrunda
can vermenin manifestosu olarak, ideo-
lojik gücümüzün ve yenilmezliğimizin
bir anıtı olmuştur. 

Emperyalizm işte bu ortamda, hü-
kümranlığı altındaki tüm ülkelerde
devrimcilere, sola karşı azgın bir
teslim alma saldırısını başlattı. İşba-
şındaki cuntalar aracılığıyla, “balığın
suyunu kurutma“ politikalarına ağırlık
verilirken, devrimci mücadelenin ge-
liştiği çeşitli ülkelerde yeni cuntalar

işbaşına getirildi. Emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin zulüm yöntemleri
nasıl şekillenirse şekillensin, politi-
kanın adı “teslim alma“ idi ve her
yerde yürürlükteydi.

Dünyanın birçok ülkesinde halk-
ların silahlı mücadele temelindeki
ulusal sosyal kurtuluş mücadeleleri
sürüyordu. Ancak revizyonizmin etkisi
ve emperyalizmin terörü altında ge-
rilemeler, sağa, reformizme sapmalar
da görülüyordu. Emperyalizm işte bu
ortamda, hükümranlığı altındaki tüm
ülkelerde devrimcilere, sola karşı
azgın bir teslim alma saldırısını baş-
lattı. İşbaşındaki cuntalar aracılığıyla,
“balığın suyunu kurutma“ politika-
larına ağırlık verilirken, devrimci mü-
cadelenin geliştiği çeşitli ülkelerde
yeni cuntalar işbaşına getirildi. 

Türkiye’de; Devrimci Sol Kızıl-
dere’den aldığı ideolojik güç ve devam
ettirdiği ideolojik bağımsızlığıyla di-
renme kararı alıyor, cuntanın bütün
politikalarını, şehitlerin de verildiği
direnişlerle, bir bir boşa çıkardı. Ül-
kemizdeki solun reformist kesimi,
valizlerini toplayıp, cuntaya teslim
olma kuyruğuna girerken, bir kısmı
da yurtdışına çıkarak mülteciliği seçti.
Bir kısmı hapishane kapılarında tes-
limiyet kuyruğuna girerken, hapis-
hanelerde de tek bir direniş sergile-

meyerek oligarşinin bütün yaptırım-
larını bir bir kabul ettiler. 

Devrimci Sol, 12 Eylül 1980’de
Amerikan emperyalizmi tarafından
işbaşına getirilen cuntayı “Cunta 45
Milyon Halki Teslim Alamayacak!“
açıklamasıyla karşıladı ve tüm gücünü
seferber ederek cuntaya karşı silahlı
mücadeleyi örgütledi.  Bu büyük
baskı döneminde emperyalizmin tes-
lim alma politikasının en önemli uy-
gulama alanlarından biri de hapisha-
nelerdi. Uruguay’ın, Bolivya‘nın ha-
pishanelerinde de, Türkiye’nin veya
İngiltere’nin hapishanelerinde de po-
litika aynıydı. Baskı ve yaptırımlarla
devrimci tutsakların iradesini kırmak,
onları ideolojik olarak teslim almak
istiyordu emperyalizm. 

İşte bu noktada da iki farklı tarih
yazıldı. Türkiye hapishaneleriyle Latin
Amerika hapishaneleri arasında ve
aynı zamanda Türkiye’deki hapisha-
neler arasında da büyük farklar vardı.
Uruguay’da Tupamarolar, tüm yap-
tırımlara boyun eğerken, Türkiye’de,
Mamak’ta, “yaşamak için“ tüm yap-
tırımlara boyun eğip “devrimcilerin
teslim olduğunu“ gösteren görüntüler
verirken, diğer tarafta, 1984’de, Dev-
rimci Sol tutsakları Ölüm Oruçlarına
yatarak Metris’te bir direniş kalesi
kurdular.

Emperyalizmle Devrim Cephesi Arasındaki Mücadele 
En Keskin Biçimde İdeolojik Alanda Sürer!

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

M-L ve Sosyalizmi Rehber Edinmek Gerekir!

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 4

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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Emperyalizmin İdeolojik
Saldırılarına Direnen
Devrimci Hareket
Gelişip Güçlenirken 
Direnmeyenler Reformizm
ve Legalizm Bataklığına
Yol Aldılar

1980’li yılların sonlarında ortaya
çıkan fiziki teslimiyet ve tasfiye oldu.
Türkiye’yle Latin Amerika ülkeleri
arasındaki temel fark; Türkiye Dev-
rimci Hareketi, ideolojik olarak ye-
nilgiyi kabul etmedi; ve çok kısa sü-
rede inkarcılarla, tasfiyecilerle de
mücadele ederek yeniden örgütlenip,
silahlı savaşı sürdürdü.

Emperyalistler 1980’li yılların
sonlarında ve 1990’lı yılların başla-
rında, “sosyalizmin yenildiğini”, “sı-
nıflar savaşının bittiğini”, “kapita-
lizmin eski sömürgeci kapitalizm ol-
madığını ve dünyaya demokrasi gö-
türdüğünü” propaganda ederek, halk-
ların savaşma ve direnme dinamik-
lerini yok etmeye çalışıyordu. Bunun
yolu bilinç çarpıklığı yaratmak ve
beyinleri teslim almaktı. 

1980’li yıllar boyunca, emperya-
lizmin saldırılarına fiziki olarak di-
renmeyenler, ideolojik saldırılar kar-
şısında devrim ve sosyalizmi savunma
netliğini gösteremeyenler, savrulup
gittiler. Latin Amerika’da ve Türki-
ye’de de böyle oldu. Direnmeyenler,
1980’lerin ortalarından itibaren “yeni
açılımlar“ yapıp, artık silahlı müca-
delenin zamanının geçtiğini, legal
imkanları kullanmak gerektiğini söy-
lemeye başladılar. Beyinlerini bur-
juvaziye teslim etmişlerdi ve artık
burjuvazinin teorisyenlerinin ağzından
konuşuyorlardı. 

Emperyalizmin Teslim
Alma Politikasının 
En Önemli Uygulama
Alanlarından Biri de

Hapishanelerdi
‘80’lerin sonlarında yeniden ge-

lişmeye başlayan devrimci mücadeleyi
ve halk muhalefetini bitirmek isteyen
emperyalizm, bu muhalefeti sindirmek

için her zaman halka öncülük eden,
bilinç taşıyan devrimcileri hedef aldı. 

NATO’nun kararında “ya düşünce
değişikliği ya ölüm” vurgulamasını,
ülkemizdeki faşist iktidarlar, “teslim
mi olacaksınız yoksa ölecek misiniz”
şeklinde tercüme ettiler ve siyasi tu-
tutuklulara karşı uygulanan bir devlet
politikası haline getirdiler.

Emperyalizm patentli hücreler,
dünyanın her tarafında aynı amaçla
gündeme getirildi; Halkın öncü güç-
lerini teslim almak. Hücreler emper-
yalizmin dizginsiz sömürüsüne ve
amansız zulmüne karşı direnenleri,
sosyalizmi temsil edenleri teslim alma
amacı taşımaktadır. Hücrelerin mi-
marisi de buna göre şekillendirildi.
Hücreler nezdinde süren mimari değil
devrim ve karşı devrimin iradelerinin
çatışmasıydı. 1988’de NATO’nun
Anti-Terör Komitesi’nde alınan; “Ce-
zaevlerinde politik ilişkileri olanları
izole etmek ve rehabilitasyon için
acele etmeliyiz. Ya düşünce değişikliği
ya ölüm...” kararı hücrelerin ne amaç-
la yapıldığının asıl kanıtıdır.

Emperyalizm, 1990’larda,
Sosyalist Sistemin
Yıkıntıları Üzerinde
Tepinerek “Sosyalizm
Yıkıldı Devrimler Bitti,
İdeolojiler Öldü”
Diyerek Saldırdı

Emperyalizm, ‘90’lı yıllardan bu
yana örgütlerden tek tek kişilere va-
rıncaya değin devrimci, sosyalist dü-
şünceleri, Marksizm-Leninizm’i dünya
üzerinden kazımaya çalıştı. Bu amaçla,
amansız bir ideolojik ve fiziki saldırı
yürütüldü. Emperyalizm ve oligarşilerin
sürdürdüğü bu saldırıların özü, devrimci
solculuğu tasfiye edip akıllı solculuğu
yaratmak olmuştur. Böylece, halklara
önderlik eden sol güçlerin, iktidarsız-
laştırılarak, devrim hedefinden kopa-
rılmaları hedeflenmiştir.

90’lı yılların başında Sovyetler’in

- Emperyalizm Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.

- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.

- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez

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

- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.

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

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

- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır

- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir
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yıkılması ve sosyalist ülkelerdeki
karşı devrimler emperyalist kampta
da birçok gelişmeyi beraberinde ge-
tirdi. Sovyetler’in dağılışı ve sosyalist
ülkelerdeki karşı devrimler emper-
yalizme ideolojik saldırıları için bir
sürü olanak sağladı. 

90’lı yıllarda, karşı-devrim rüzgar-
larının esmesiyle, burjuvazi sola, dev-
rimci mücadeleye karşı yoğun bir ideo-
lojik saldırıya başladı. “Sol bitti” diyerek,
solun, devrimcilerin halktan kopuk,
marjinal oldukları yalanına inandırmaya
çalıştı. Bu ideolojik saldırı, bugün de,
bütün ideolojik propaganda araçları,
baskı araçları kullanılarak pervasızca
sürmektedir. Bu kuşatma altında; tüm
dünyada solun büyük bir bölümü ideo-
lojilerinden vazgeçip, silahlarını bırakıp
beyaz bayrak çekti. Kendi ideolojisine,
gücüne güvensiz, başka ülkelerden güç
alan örgütler derin bir ideolojik buna-
lımın içine düştüler. Silahlı mücadeleyle
belli bir güç olmuş bu örgütler, silah
bırakma sürecine girdiler. Zaten sos-
yalizme inancı zayıf olan, revizyonistlere
her anlamda bağımlı olan reformistler,
“emperyalizmin solu” haline geldiler.
Şüphesiz, sol iddiasını yitirmeden bu
ideolojik saldırıların sonuç vermesi
olanaksızdı. Ancak ne yazık ki karşı-
devrim rüzgarlarından etkilenen solun
birçok kesimi iddiasını ve karşı-dev-
rimlerle beraber sosyalist devletlere
olan dayanağını yitirdiğinden iyice gü-
vensizleşti.

Emperyalizmin “Yeni
Dünya Düzeni”nde Yalnızca 
Bu Düzene Uyum
Sağlayanlara Yer Vardı 
Devrimde ve Sosyalizmde
Israr Edenleri Katliamlar,
İşkenceler, Kayıplar,
Hücreler Bekliyordu

1980’lerin sonu ve 1990’ların başı,
dünyada büyük bir alt üst oluşla geldi.
Sovyetler Birliği başta olmak üzere,
sosyalist sisteme dahil birçok ülkede,
karşı-devrimler gerçekleşti. Sosya-
lizmin yıkıntıları üzerinde burjuvazi,
tarihinin en büyük ideolojik saldırı-
larından ve askeri kuşatmalarından
birini başlattı. 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının
ardından Emperyalizm, Yeni Dünya
Düzeni (YDD) adı altında emperyalist
politikalarını uygulamaya koydu. Yeni
Dünya Düzeni, Küreselleşme ve glo-
balleşme demagojisi emperyalizmin
dünya pazarlarının her köşesini ele
geçirmesi, hakimiyetini sağlaması ve
emperyalizmin, ekonomik, siyasi, as-
keri ve kültürel olarak kendini yeniden
organize etmesinin adı oldu. Tüm

dünya halklarını; “Sınıflar savaşının
sonu geldi”, “Sosyalizm iflas etti“,
“Dünya artık tek kutuplu“, “Emper-
yalizm tek güç“, “Bağımsızlığın mo-
dası geçti“, “İdeolojilerin ve Tarihin
sonu geldi“ yalanlarına inandırma
saldırısı başlattı. 

Yeni Dünya Düzeni’nde sadece
bu düzene uyum sağlayanlara yer
vardı. Devrimi, sosyalizmi, özellikle
de silahlı mücadeleyi savunanlar,
daha büyük bedeller ödemeye hazır
olmalıydılar. Birçok siyasi hareket,
bu ideolojik kuşatma altında, emper-
yalizmin saldırısına hedef olmamak
için örgütlerinin adındaki sosyalist,
komünist sıfatlarını kaldırdılar. 

Burjuva ideolojisinin bayraktarları
olarak, 1960’ların Marcus’unun yerini
Fukuyamalar, Toni Negriler aldı. Dün-
yayı “küreselleşme” ve “globalleşme”
demagojisi sardı. Artık “emperyalizm”
kelimesi ve tanımı unutturulmaya ça-
lışılıyordu. Çünkü “emperyalizm”
demek “sınıf” demekti; “taraf olmak”
demekti. “Sınıf mücadelesi” demekti;
savaşmak demekti. Kısacası artık
devrimin, sosyalizmin yerine yeni
şeyler söylemek gerekiyordu. Tüm
dünyada bir yenilgi ve teslimiyet ha-
vası eserken; İşte tam o anda, dün-
yanın Türkiye’sinden başka bir ses
yükseldi. Devrimci Sol önder kadro
ve savaşçıları, 17 Nisan 1992’de İs-
tanbul Çiftehavuzlar’da kuşatıldıkları
üslerinde, sosyalizmin orak çekiçli
bayrağını dalgalandırarak, silahlarıyla
çatışarak şehit düştüler. İki şey söy-
lediler dünyaya oradan: 

“Bayrağımız Ülkenin Her Yanında
Dalgalanacak!” “Yoldaşlarımız Ce-
zalandıracak Sizi!”. Birinci söz, sos-
yalizmin yaşayacağının, emperyaliz-
min devrimci örgütümüzü yok ede-
meyeceğinin, ikinci söz ise, örgütüne,
yoldaşlarına sınırsız bir güvenin, ateş
altında en görkemli şekilde ilanıydı.
DHKP-C, tek kutuplu dünya dayat-
masının, devrimden sosyalizmden
vazgeçirme kuşatmasının karşısına,
silahlı savaşı yükseltme ve sosyalizmi
savunma kararlılığıyla çıktı.  “Yıkılan
sosyalizm değil, revizyonizmdir“,
“Sosyalizmin sorunlarının çözümü
sosyalizmdedir.” dedi.

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

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

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

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

MAO
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2000’li Yıllar,
Emperyalizmin
“Ya Düşünce Değişikliği
Ya Ölüm!” Dayatmasına 
Devrimcilerin “Ölürüz
Düşüncelerimizi Terk
Etmeyiz!” Dediği Yıllardır

2000’li yıllar emperyalizmin sömü-
rüsünün yoğunlaştığı, halkların yok-
sullaştığı, çelişkilerin derinleştiği ve
kapitalizmin ekonomik krizlerinin ve
buna bağlı olarak da siyasi krizlerinin
yükselişe geçtiği yıllardır. Emperyalizm,
birçok örgütü, ülkeyi teslim almış ama
“huzurlu“ değildi. “21. Yüzyılın ayak-
lanmalar yüzyılı“ olacağı tespitini ya-
pıyordu. O halde önlemini almalıydılar.
Emperyalizmin “Ya Düşünce Deği-
şikliği Ya Ölüm“ politikası ve saldırıları
işte bu koşullarda gündeme geldi. 

2000 yıllarının başlarında ülkemizde
emperyalizmin ekonomik programla-
rının uygulanabilmesi için silahlı mü-
cadelenin tasfiyesi gündeme geldi. Bu-
nun için öncelikle hapishanelerdeki
devrimci tutsaklar hedef alındı. Bu yıl-
larda, dünyanın en sert sınıf çatışması
ise, ülkemizde gerçekleşti. “Ya düşünce
değişikliği ya ölüm” politikası, tüm
saldırganlığıyla Cephe‘ye karşı uygu-
lamaya konuldu. Çünkü, tüm dünyada,
devrim ve sosyalizmi bu kadar açık ve
net savunan, emperyalizmle uzlaşmayı
kesin bir şekilde reddedip bu kadar
cepheden tavır alan bir tek Cephe vardı.
Bu nedenle emperyalizmin “Ya düşünce
değişikliği ya ölüm“ politikasının so-
mutlanmış hali olan F Tipi Hapishaneler
saldırısının hedefine de DHKP-C ko-
nuldu. Ölüm Orucu direnişine, Türkiye
tarihinin en büyük hapishane katliamıyla
saldırıldı. Ardından F tipi hücreler ve
tecrit uygulamaları geldi. Dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit “IMF prog-
ramlarını hayata geçirebilmemiz için
devletin hapishanelere hakim olması
gerekiyor“ diyordu. Saldıran emper-
yalizm ve işbirlikçileriydi. Saldırının
amacı; devrimci düşünceyi tasfiye et-

mekti. Emperyalizm ve oligarşi katle-
derek direnişi kırmayı, sosyalizm umu-
dunu yoketmeyi amaçlıyordu. Başara-
madılar. Ölüm Orucu direnişi tüm he-
sapları bozarak, 7 yıl boyunca devam
etti. Kürt milliyetçi hareketi ve sol di-
renmeyerek teslimiyeti seçerken, Cephe
122 şehitle direndi. Teslim olmadı,
Anadolu topraklarının emperyalistler
ve işbirlikçileri için dikensiz gül bahçesi
olmayacağını gösterdi. Emperyalizmin
saldırıları ülkemizde istediği sonuçları
yaratamadı. 

2010-2017 Yılları; İdeolojik
Ve Siyasi Önderliğini 
Emperyalizmin Yürüttüğü
Tasfiye Uzlaşma ve
Teslimiyet Sürecidir 

1990’lı yıllar, sosyalist ülkelerde
gerçekleşen karşı devrimler ve solun
ideolojik bunalım içine girdikleri yıllardı.
İdeolojik dayanaklarını başka ülkelerin
KP’lerinden alanlar, kendi ülke ger-
çekliği ile ideolojik bir şekillenme içine
giremeyen örgütlenmeler, sosyalist ül-
kelerdeki karşı devrimlerle birlikte yön-
lerini kaybettiler. Yüzlerini nereye dö-
neceklerini bilememenin ortaya çıkardığı
bunalım, solu uzlaşma ve teslimiyete
götürdü. Sonuç; ardı ardına kurulan
uzlaşma, silahların birer birer teslim
edilmesi ve teslimiyet… Emperyalizm
ideolojik saldırıların sonuçlarını alıyordu.
Asla M-L olamamış, sınıf düşüncesinden
uzak olmuş örgütler, ilk iş olarak bay-
raklarından orak çekici çıkardılar. Bu
emperyalistlere, “biz artık sizin siste-
minizi kabul ediyoruz, yeter ki bize bu
sistemde bir yer ayırın“ mesajıydı. 

Bu dönemde, ABD emperyaliz-
minden, Avrupa emperyalistlerine,
“insan hakları“ kurumlarından, “ay-
dınlar“dan legalizme batmış sola ve
hatta Küba’ya kadar, dünyanın tüm
güçleri devrimci örgütlere “silah bı-
raktırmak“ temelinde birleşiyorlardı. 

Oysa silahsızlanmak, sınıf müca-
delesinden, iktidardan, devrimden
vazgeçmekti. Silahsızlanmak, sadece

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

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

***********

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

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ

31 Aralık
2017
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silahları değil, halkların kurtuluş özlemi toprağa
gömmek demekti.  DHKP-C, silah bırakmayı red-
detti. Emperyalizme karşı ideolojik netliği ve ba-
ğımsızlığı olmayanlar silahları emperyalizme
teslim etti, toprağa gömdü. Cephe gerillaları ise
bombalanan sığınaklarından silahları çıkararak
savaşmaya devam ettiler. 

Bu dönemde; burjuva ideolojisinin etkisine giren
solun emperyalizm anlayışında devrim, devrimcilik
ve sosyalizm anlayışında büyük çarpıklıklar ortaya
çıktı. Emperyalizme bakıştaki çarpıklık, silahlı mü-
cadelenin reddi ve iktidar perspektifini yok etti.
Örgüt olmayan örgüt modelleri keşfedildi ve birçok
çarpıklık, yozlaşma ortaya çıktı. Sivil toplumculuk
keşfedilerek düzeniçi siyasetin yolu iyice açıldı.
Latin Amerika’da çok sayıda silahlı mücadele veren
gerilla örgütü, sosyalizmin yıkılışıyla, 90’lardaki
karşı devrimlerin etkisiyle ideolojik olarak zayıflayıp,
zafer inancını ve kurtuluş umudunu yitirdiler. Ve bir
bir emperyalizmle uzlaşma masasına oturdular. 50
yıldır silahlı mücadele veren Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri (FARC) Kolombiya oligarşisiyle
“barış” imzaladı. 

Ortadoğu’da, FHKC gibi devrimci güçler ideo-
lojik olarak geriledi, İslamcı güçler öne çıktı.

Emperyalizmin ideolojik saldırıları altında Av-
rupa’daki devrimci örgütler bir bir tarih sahnesinden
silindi. IRA, ETA gibi devrimci-ilerici örgütler
silahlı mücadeleden vazgeçerek uzlaşma, ateşkes
süreçlerine girdiler. Kendi silahlı eylemleri için
dahi emperyalizmden özür dileyen, silahların gö-
mülü olduğu yerlerin koordinatlarını vermeye
kadar savruldu. Ve tarih, burjuvazinin iktidarına,
sömürü mekanizmasına dokunulmadığı yerde,
emperyalizme karşı savaşılmadığı yerde devrimden
söz edilemeyeceğini, içinde iktidar iddiası olmayan,
emperyalizme karşı savaşmayan hiçbir hareketin
kazanma şansının olmayacağı iddiasını haklı
çıkardı. Savaşmak, birkaç silahlı eylem yapmak,
dağda silahlı adamlarının olmasıyla, silah gücünün
büyüklüğüyle, gerilla sayısının çokluğuyla ifade-
lendirilecek bir şey değildir.

Savaşmak; ideolojik, siyasi ve askeri cephede
her türlü zorluk ve olanaksızlıklara rağmen
mücadeleyi devrime kadar taşıyabilmektir. Te-
mel koşul ise; ideolojik netlik,  siyasi dinamizm,
politik cürettir. Bunlara sahip olmayan bir örgüt,
ne kadar büyük silahlı gücüne sahip olursa olsun,
iktidarı alana kadar savaşma cüretini gösteremez.
İktidarı alsa bu sefer sosyalizmi kurma cüretini
gösteremez. Bugün Srilanka’da Tamillerin, Bo-
livya’da FARC’ın teslimiyetlerinin nedeni budur.
Yenilgilerinin nedeni ideolojiktir. Emperyalizmin
ideolojik hegemonyası altına girmeleridir. Em-
peryalizmin istediği sonuç da budur.
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Küçük Armutlu’da
Yozlaşmaya Karşı Mücadele Sürüyor!
Uyuşturucu, Fuhuş ve Kumar Gibi
Yozlaştırma Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz!

Küçük Armutlu’da 18 Aralık tarihinde, akşam saatlerinde
Sondurak olarak bilinen yerde Halk Cepheliler esnaf ziyareti
yaptıkları sırada bir kahvede kumar oynandığını gördüler. Hemen
müdahale edip kumar oynayanların masalarını dağıttılar ve
kumar oynayan kişileri, kahvesinde kumar oynanmasına izin
veren kişiyi ajitasyonla teşhir ettiler.

Ardından kahvede oturan diğer kişilere bu kahvede gelip
oturmamaları söylenerek, kahveden herkesin dışarı çıkmasını is-
tediler. Bunun üzerine kahvede oturan herkes kahveyi boşalttı.
Halk Cepheliler de kahve sahibine, kumar sorunu çözülmeden
açmaması gerektiğini söyleyip, kumar oynayanları ve kahve
sahibini Halk Meclisi’ne çağırdılar. 19 Aralık günü Halk Meclisi’ne
gelen kumar oynayanlar ve kahve sahibini dinleyen Halk Meclisi,
kumar oynayan kişilere aileleri ile birlikte toplantı yapacaklarını
söyleyerek, eşlerini ve çocuklarını bu toplantıya getirmelerini
söylediler. Daha sonra kahve sahibini dinleyen Halk Meclisi,
kahve sahibinin “Kumar oynandığından bilgisinin olmadığını ve
gizli bir şekilde oynandığını” söylemesi üzerine bu konuyu araş-
tıracaklarını ve bu süre içinde de kahveyi açmamasını söyleyerek
pazar akşamı gelmesini söylediler.

Verilen tarihte kumar oynayanlar aileleri ile birlikte toplantıya
geldiler. Önce neden ailelerini çağırdıklarını açıklayan Halk
Meclisi, ailenin üyelerinin birbirlerinden sorumlu olduklarını ve
bu kişilerin bu şekilde devam ederlerse ailelerine ve mahalle
halkına nasıl zararlar vereceklerini anlattılar. Sonrasında ise
Halk Meclisi kumar oynayan kişilerin ailelerine eşlerinin ve ço-
cuklarının kumar oynadıklarından haberlerinin olup olmadığını
sordu. Aileleri ise yüksek düzeyde paraların döndüğünden bilgi-
lerinin olmadığını, sadece yemeğine vb. gibi şeylerine oynadıklarını
sandıklarını söylediler. Ailelere bu sorunu nasıl çözelim diye
soruldu ve tek tek bütün aileler dinlendi.

Kumar oynayan kişiler kendilerine anlatıldığı gibi tek tek söz
verdiler. Halk Meclisi bu sözlerinin takipçisi olacağını ve ozalit
çıkarıp kahvelere isimlerini asacaklarını söyledi. Ertesi gün ozalit
çıkarıp kahvelere asılarak karar bütün halkla da paylaşılmış
oldu. Kahve sahipleri de kendilerine söylenen tarihte Halk Mec-
lisi’ne geldiler. Halk Meclisi üyeleri, kahvede bir daha oynatmama
sözü verilsin, bir daha oynatırsa da kahve komple kapatılsın
önerisi yaptı. Bunun üzerine kahve sahipleri söz verdiklerini ve
bir daha olursa bu kararı tanıyacaklarının sözünü verdiler. Bir
hafta boyunca kapalı kalan kahveyi bu şekilde açmalarına izin
verildi. Yine aynı şekilde ertesi gün bu kahveye de “Bu kahvede
kumar oynandığını görür duyarsanız Halk Meclisi’ne haber
verin” yazılı ozalit asıldı.

Armutlu Halk Meclisi: “Ne uyuşturucu, ne kumar, ne de
fuhuş gibi yozlaşma politikalarını mahallemizde barındırmayacağız.
AKP halkımızı yozlaştırarak aile ilişkilerinden toplumsal ilişkilere
kadar halkın sorun yaşamasının sebebidir. AKP’nin yozlaştırma
politikasının karşısında biz set olacağız. Halkımızın yozlaşma
bataklığında çürümesine izin vermeyeceğiz” açıklaması yapıldı.



Biz büyük bir aileyiz. Doğumda,
düğünde, cenazede, hastahanede,
hapishanede birlikteyiz... Doğal
olarak yılbaşında da birlikte olmalıyız. 

Meclisler olarak yılbaşı kutlama-
ları için alternatiflerimiz olmalı. Dü-
zenin bize “eğlence” diye sunduğu
ve “içip dağıtmak”tan başka bir amacı
olmayan yılbaşı kutlamalarına bir
alternatifimiz olmalı. 

Her şeyden önce, birarada olma-
mız önemli. Yeni yıla, ortak dilekle-
rimizle girmek önemli.  

Mücadelemiz açısından, ödedi-
ğimiz bedeller açısından, direniş ge-
leneğimize eklediğimiz yeni halkalar
açısından dolu dolu geçen bir yıl
oldu. Şehitler verdik. 122 tutsak ver-
dik. 

İdeolojik olarak ülkemiz solu açı-
sından da, dünya solu açısından da
devrimcilik ve her türden sapmanın
iyice ayrıştığı bir yıl oldu. 

Hiç kuşku yok ki, yapmak isteyip
de yapamadıklarımız olmuştur; fakat
geriye dönüp 365 güne baktığımızda,
tarih karşısında, halkımız karşısında,
alnınmız ak, boynumuz diktir. Bu

güçle, bu diklikle gireceğiz yeni yıla. 

Nerede, Nasıl Bir Kutlama?
Yılbaşında nerede olmalıyız? El-

bette Meclis üyeleriyle birlikte olmayı
tercih etmeliyiz. Fakat bu sadece bir
niyet, bir istek meselesi değildir.
Meclisler olarak, bu isteği bir prog-
rama dönüştürebilmeliyiz.  Çocuk-
larımız, gençlerimiz, herkesin o ge-
ceden alacağı bir şey olmalı. 

Maddi veya manevi olarak dire-
nenlerle birlikte olmalıyız. 

Kendi Kutlama Tarzımızı, 
Kendi Eğlence Anlayışımızı 
Oluşturmalıyız

Yılbaşı, alkol alıp dağıtmak, kurt-
larını dökmek değildir. Tüketimin
en uç noktaya varması değildir. 

Biz eğlencede de, hediyede de
mutlaka halkın kendi geleneklerini,
alternatiflerini oluşturmalıyız. 

Şu iki noktayı unutmazsak; ka-
pitalizmin bize dayattığı bu yılbaşı
kutlama tarzına neden karşı olmamız
ve neden bir alternatife sahip olmamız
gerektiği daha iyi anlaşılır. 

Bir; “Noel baba”nın ve hediyeli,
Noel babalı yılbaşı kutlamaları, başta
Amerika olmak üzere emperyalist
sistemi sarsan 1929 büyük ekonomik
bunalımından sonra üretilip, yaygın-
laştırılmıştır. Tüketimi artırmak amaç-
lıdır; başka hiçbir şey değil.   

İki; ülkemize bu tarz kutlama,
1950’lerden, yani yeni-sömürgeci-
liğin ülkemize yerleşmesinden iti-
baren girmiştir. 

Alternatif Yaratmak, 
Çocuklarımıza, Gençlerimize 
Borcumuzdur

Sorun yılbaşında şunun veya bu-
nun yasak olup olmaması sorunu de-
ğildir. 

Bütün bir gece içen ve o ortama
bebeklerinden gençlere kadar çolu-
ğunu çocuğunu ortak edenler, ço-
cuklarına, içkinin kötülüğünü nasıl
anlatabilirler acaba? 

Evet, bu tarzdan başkasını tanı-
mayanlar, çocuklarına da “eğlence”
denilen şeyi böyle öğretmiş oluyorlar. 

Eğlence, eşittir iç, aksırıncaya
tıksırıncaya kadar ye, sarhoş ol, da-

Her alanda meclis olarak
alternatifimiz olmalı

� Meclisler, egemen güçlerin gücü karşısında güçsüz görünen halkı
biraraya getirerek hesaba katılan, ciddiye alınan bir güç ortaya çıkarır
ve giderek halkın gerçek gücünün görülmesini sağlar.

� Meclisler, meşruluk temelinde mücadele eder. Yasal faaliyetler yürü-
tebileceği gibi, kendini yasalarla sınırlamayan faaliyetleri de olacaktır.
Ama tüm faaliyetleri kitlelerin gözleri önünde, onların katkıları, karar ve
iradeleriyle gerçekleşecektir.

� Meclisler tarafından yürütülecek kitle çalışması, halkın “desteğini”
almak için değil, halkın doğrudan ve aktif katılımını sağlamak amacıyla
yapılır. M
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Küçükarmutlu Halkı İlan Ediyor:
İkna Odalarına İnanmayacağız!
Küçükarmutlu Halkı İlan Ediyor: 
“ARMUTLU HALKI YIKIMLARA,
RANTA VE TALANA
TESLİM OLMAYACAK!”

ğıt... Evet, çocuklarımıza bunu öğ-
retmiş oluyoruz. Onlar da büyüyünce
aynısını tekrarlıyorlar. Ama işte orada
çocuklarınıza verdiğiniz bu kültür,
orada durmuyor ve yarın alkole,
uyuşturucuya, başta yozlaşmalara
dönüşüp karşımıza çıkıyor. 

Yılbaşında alternatif bir kutlama
yapmamız, en başta da çocuklarımız,
gençlerimiz için bir ihtiyaçtır. 

Direnenlerle, 
Tutsaklarımızla Birlikteyiz

Eğer yeni yıla, güzel umutlarla
girebiliyorsak, onurla, gururla gire-
biliyorsak, elbette bunda en büyük
pay, geçen yılın mücadelesinde şehit
ve tutsak düşenlerimizin ve halen
açlıklarıyla AKP faşizmine karşı di-
renişi sürdürenlerimizindir.  

Nerede kutlama yaparsak yapalım,
orada Nuriyeler ve diğer direnişçiler
de bizimle olmalı; telefonla, bilgi-
sayarla canlı bağlantılar kurabildi-
ğimiz her yerde, bunu sağlayabil-

meliyiz; Nuriyeler, Semihler, Mehmet
Güveller, Feridunlar, yaşamlarının
en kalabalık yılbaşını yaşamalılar. 

Yeni yıla girerken tutsaklarımızı
unutmayacağız elbette. Her alandan,
her mahalleden yakın zamanda tutsak
düşenler var.

Mahallelerde, derneklerde, müm-
kün olan her yerde, onları anmak,
resimlerini asıp altına "Aramızda-
lar" diye yazmak,  "onları tutsak
etmekle, bizden koparamazsınız"

diye bir döviz yazıp asmak... hepsi
yoldaşça bir paylaşım ve düşmana
meydan okumadır. 

İnsanların akrabalarıyla, meslek-
taşlarıyla  da birlikte programları
olabilir; ama mahalle halkı olarak,
Meclis olarak, uygun bir biçimlen-
dirme yaparak ortak olmanın, yeni
yıla dair dileklerimizi, sözlerimizi,
umutlarımızı, hedeflerimizi pay-
laşmanın bir biçimini bulabiliriz.
Yeni yıla meclislerimizle girelim. 

�Yılbaşında onları hücrelerinde yalnız bırakmayalım! 
Tutsaklarımıza mutlaka yeni yıl kartları atalım. 
�Yeni yıla açlıklarıyla girenlere bir mesaj çekelim.
Yüzlerce günlük açlıkları, binlerce-onbinlerce mesajımızla
beslensin.  
�Kutlamamız nasıl biçimlenirse biçimlensin, kendi
kendimize emeğimizi, sahiplenmemizi, sorumluluk 
üstlenmemizi  ikiye katlama sözü verelim. 
Mücadelemizi büyütmeye çağrı yapalım. 
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Sözün özü
“İnsanın kendi gücüne
güvenmesinden, kendi

gücünün  bilincine
varmasından başka,
gerçek güç kaynağı

yoktur.

Bir halk, gücünün
bilincine vardığı
zaman, mücadele

etmeye ve ilerlemeye
karar verdiği zaman,
gerçekten güçlüdür ve

tüm düşmanlarına
karşı koyabilir."

Che Guevara

Armutlu Haber Armutlu Haber 
16. Sayı Çıktı16. Sayı Çıktı



HHalkın Da Kendi Hukuku,
Kendi Milisleri Var

Geçen hafta, bu sayfadaki yazımızın başlığı şöy-
leydi: “AKP kendi milisini oluşturuyor!”

Erdoğan tarafından geçen hafta çıkarılan yeni bir
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, bu konuda
yeni bir adım daha atıldı. 

24 Aralık’ta çıkarılan 696 sayılı KHK ile, AKP’nin
faşist çetelerinin saldırılarına dokunulmazlık getirdi.
Burada kararnamenin hukuki ayrıntısına girmeyeceğiz.
Ancak özünü aktaralım. 

Sözkonusu kararnamede,

“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi
bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın
15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü
ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki
eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden ki-
şilerin, hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları”
olmayacak. 

Resmi bir sıfat taşısın veya taşımasınlar;  resmi bir
görev yerine getirsin veya getirmesinler, “terör eylemleri
ve devamı niteliğindeki eylemlere” hukuki, cezai bir
yaptırım uygulanmayacak. 

AKP neden böyle bir kararname çıkardı?

Bunun cevabı da yine geçen haftaki yazımızda çok
net bir biçimde vardı: “Faşist rejimler, devletin faşist
yüzünü gizleyecek örgütlenmelere ve belli bir kitle tabanına ihtiyaç duyarlar.” AKP faşizminin de “Ya-

sadışı” vurucu güç ihtiyacı ve faşizme kitle tabanı
yaratma amacı” var. “HÖH’ün (Halk Özel Kuvvetler)
kuruluşu ve ardından AKP’nin eli satırlı çetelerine yargı
muafiyeti kararnamesinin çıkarılması, bu amaca yöneliktir.
AKP’nin “hukuk dışılığa” ve bu hukuk dışılığı uy-
gulayacak sivil faşist güçlere ihtiyacı var. Bu aynı za-
manda 

- AKP’nin nasıl çürük bir temel üzerinde durduğunu, 

- halktan ne kadar korktuğunu 

- ve meşru bir zemininin olmadığını gösteriyor.  

Meydanı Faşist Çetelere Bırakmayalım!
15 Temmuz darbe girişimi bahane gösterilerek, sivil

faşist çeteler meşrulaştırılıyor; bu çetelerin yarınki hedefi
halk direnişleri, halkın eylemleri olacaktır. 

Şahanlar, şehitlerimizin size
diyecekleri var:
Hüsamettin CİNER:
“Ben özgürlüğe sevdalıyım. Beni
bu sevdamdan, bedeli ne kadar

ağır olursa olsun, ölümün
dışında hiçbir güç vazgeçiremez.

Ölüm de ancak sıcak
mücadeleden alıkoyar, o kadar.” 

Şehidimizden Şahanlara

AKP, işte bu
faşist katiller sürüsünü yargıdan
muaf tutup, halkın mücadelesine

karşı kullanma hesapları yapıyor.
Bu hesapları bozacağız.

Bu hesapları halkın milisleri
bozacak.  

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Kararname çıktığından bu yana, bu muafiyet sadece 15-
16 Temmuz için mi, sonrasını da kapsıyor mu tartışması ya-
pılıyor. Esas olan bu tartışma değildir. Burada açığa çıkan
AKP’nin anlayışı ve amacıdır. Diyelim bu kararnameyi
yeniden gözden geçirip bu maddeyi gerçekten değiştirdi; bu
AKP’nin sivil faşist çeteler oluşturma amacından vazgeçtiği
anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. 

Sol, demokrat, ilerici tüm güçlerin yapması gereken, bu
politikayı görüp, buna göre örgütlenmektir. 

Sivil faşist hareketin arenaya sürüldüğü her yerde, onları
halka ve devrimcilere karşı saldırısında cüretlendirecek, dü-
zenin kendilerini himaye ettiğini gösterecek adımlar atılması
gerekir. 

1980 öncesinde MHP’li sivil faşistler, halka karşı terör
uygularken, MHP ile ittifak içindeki Başbakan Demirel,
“bana milliyetçiler suç işliyor dedirtemezsiniz” diyordu.
Bu da o gün faşist çetelere cezai muafiyet sağlamanın bir
biçimiydi. Şimdi Erdoğan’ın attığı adımın anlamı da budur. 

Halkın Milislerini Çoğaltalım, 
Yaygınlaştıralım!

Evet, sivil faşist harekete, AKP’nin milislerine karşı
nasıl mücadele edilecek? Her türlü hukuki itiraz yapılabilir,
düzenin kendi yasallığına uyması istenebilir elbette. Ancak
faşist çetelere karşı mücadele, sadece bunlarla sınırlı kalamaz.
Kalırsa ne olur?

Kalırsa, faşist terör hakim olur. Satırlı çeteler, meydanı
boş bulur. 

Halk, başta yoksul mahalleler olmak üzere, her alanda
kendi milislerini oluşturmalıdır.  

AKP’nin milislerine karşı halkın milisleri.

Çünkü halkın başka bir çaresi ve alternatifi yoktur. 

Sivil faşist terör karşısında halkın bu düzen içinde baş-
vurabileceği hiçbir kurum ve merci yoktur. Halk kendi gü-
venliğini kendisi almak zorundadır. 

Halk milisleri, işte bu noktada, AKP’nin milislerine karşı
çıkacak tek güçtür.

ŞAHANLAR! Milisleri çoğaltmak, artık dünden daha
önemli ve gereklidir. AKP faşizmi, kendi çetelerini örgütlerken,
biz var olanla yetinemeyiz. 

HALKIMIZ! 12 Eylül öncesinin ülkü ocaklı, MHP’li
faşistler karşısında, 1990’larda üniversitelerde gençliğin
mücadelesine saldıran faşistler, şeriatçılar, satırlarla halkı
sindirmeye çalışan Hizbullahçılar karşısında, tek geçerli
yol, halkın kendi şiddetidir. Faşist teröre karşı devrimci
şiddet! Silahlı bir gücün karşısına ancak silahlı bir güçle çı-
kılabilir; bu da milislerdir. Milisler, mahalle mahalle örgüt-
lenebilmelidir. Sivil faşist teröre karşı 40 yıllık mücadele
tecrübemizin gösterdiği budur. 

Meydanı, AKP’nin faşist çetelerine bırakmayalım; ör-
gütlenelim, silahlanalım.  

Şahanlar’ın
Dikkatine

ZORLUK, ELVERİŞLİ DURUMA
OLUMSUZLUK OLUMLUYA
YENİLGİ ZAFERE DÖNÜŞEBİLİR; 
VE TERSİ DE MÜMKÜNDÜR!
Devrimci savaşımda bazı zamanlar, zorluklar
elverişli koşullardan baskın çıkar. ... Ne
var ki, güçlükler, devrimcilerin çabasıyla
yavaş yavaş yenilir, elverişli yeni bir durum
yaratılır ve zor durum yerini, elverişli
duruma bırakır. 
(MAO, çelişki üzerine, syf: 57)

***

İki ordu savaşa tutuşurlar; birisi kazanır,
öteki yitirir. Zaferi de, yenilgiyi de iç
nedenler belirler. Kazanan ya güçlü ya da
doğru komuta altında olduğu için kazan-
mıştır; yitiren ya zayıflığından ya da yete-
neksiz komuta altında olmasından yitirmiştir;
işte bu iç nedenler yoluyla, dış nedenler
işler duruma gelmiştir. 1927'de Çin'de,
proletaryanın büyük burjuvazi tarafından
yenilmesi, o sıralarda, ... Çin Komünist
Partisi içinde bulunan oportünizmden ileri
gelmiştir. Biz, bu oportünizmi yok edince,
Çin devrimi yeniden ilerlemeye koyulmuştur.
... Siyasal bir parti, devrimi başarıya
ulaştırmak için kendi siyasal çizgisinin
doğruluğuna ve kendi örgütünün bir-
liğine güvenmelidir. 
MAO, çelişki üzerine, syf. 31

***

Savaşta saldırı ve savunma, ilerleme
ve çekilme, yengi ve yenilgi, hepsi
birer çelişik olgudur. Biri olmadan, öbürü
olamaz. Bu iki yön birbirlerine karşı savaşım
verdiği gibi birbirleriyle birlik halindedir ve
savaşın bütünlüğünü meydana getirirler,
gelişmesini sağlar ve savaş sorununu çö-
züme ulaştırırlar.
MAO, Çelişki Üzerine, syf. 35
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Kavganın ve devrim mücadele-
sinin onurlu ve yılmayan gençliği,
Dev-Genç’liler 24 Aralık’ta, Dev-
Genç’in yeni binası olarak hizmet
görecek olan Küçükarmutlu‘da yeni
Gençlik Federasyonu binasının açı-
lışını yaptı. Kurdele kesimi ile baş-
layan açılış, evin gezilmesi ve çev-
renin tanıtılması ile devam etti. Dev-
Genç’liler süreci değerlendiren ko-
nuşmalar yaptı. Dev-Genç sadece
bir binadan ibaret değildir. Dev-
Genç’liler her yerde ortaya çıkabilir,
kurumlaşabilir ve mücadelesini bu
kurumlar üzerinden sürdürebilir. Dev-
Genç’in gücü duvarlar, tuğlalar değil,
halkın içindeki örgütlülüğüdür. Bu
yüzden her yerde Dev-Genç var ola-
cak. Anadolu illerimize de yayılacak;
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelesini büyüteceğiz denildi.
Son olarak Dev-Genç’liler binanın
düzenlenmesinde yardımı ve emeği
olan halka teşekkürlerini iletti.

Dev-Genç’liyiz Biz, Duvarları
Yıkmakla Bitmeyiz, Faşizmi Yene-
ceğiz!

Tek Tip Elbise Dayatmasına
Tarihi Cevabımızı
Yineliyoruz;

“Soyun Dedi Düşman İnan-
cımızdan…

Asla Soyunmayız İnancımız-
dan…”

Dev-Genç’liler, yeni KHK ile
gündeme gelen ve Özgür Tutsaklara
dayatılan Tek Tip Elbise saldırısına
karşı yazılı açıklamalar yayınlayarak
şu sözlere yer verdi;

Ankara Dev-Genç (24 Aralık):
“24 Aralık 2017 tarihinde faşist

AKP hükümeti 2 yeni KHK yayınladı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında
yaşananları bahane ederek,  yetiştir-

diği çetelerini kendi-
sine karşı gelen her-
kesi sindirmek için
sokağa salacağını ilan
etti. Onları cesaret-
lendirmek için yar-
gılanmalarının yolu-
nu kapattı. Göster-
melik yargılamalarla
göz boyamaya ça-
lışan AKP’ nin eli
kanlı polisleriyle
yürüttüğü savaş yet-
miyor.Yeni KHK’ler çıkartıp özel
örgütlenmeler kuruyor. Öte yandan
hapishanelerde tutsaklara da Tek Tip
kıyafeti zorunlu hale getiriliyor. Biz
devrimcilerin Tek Tip kıyafet giy-
meyeceğimizi,  bedenlerimizi ölüme
yatırmaktan çekinmeyeceğimizi bil-
miyormuş gibi KHK’lar çıkarması
savaş ilanıdır. Savaşları her zamanki
gibi kabulümüzdür. Ne bu Tek Tip
dayatması ne de kendi çetelerini üze-
rimize salması bizleri yıldıramaya-
cak…”

Eskişehir Dev-Genç:
Dev-Genç’liler 26 Aralık günü

Gültepe Mahallesi’nde, üzerinde “Tek
Tip’e Geçit Yok!” sloganının yazılı
olduğu pankartı asarak şu açıklamayı
yayınladı;

“Tek Tip Elbise saldırısı devrimci
tutsakların şahsında tüm halka, baş
eğmeyen herkese yapılmış bir saldı-
rıdır. TTE projesi doğrudan emper-
yalistler ve işbirlikçileri tarafından
halkımıza karşı kurulmuş bir kom-
plodur. “15 Temmuz” ve “FETÖ”
gibi bahaneler ile meşrulaştırmak is-
tedikleri işkence, Özgür Tutsakları
teslim almaya yetmez. AKP’nin sü-
müklü generallerine benzemeyiz, biz-
ler suçlu değil Devrimciyiz. Tarihimiz
ve geleneğimizin bize öğrettikleriyle
karşı koymasını biliriz…

Bu saldırının hedefinde top-
lumun en dinamik kesimi olan gençlik
vardır. Memleketin devrimci-demo-
krat onurlu aydınları vardır. Direnen
ve direnme potansiyeli olan uluslar
vardır, direnen ve ekmeğini en zor
şartlar altında kazanan emekçi halk
vardır! Anadolu’dan, mahalleleri-
mizden faşizmin hücrelerinde insanlık
onuru için direnen devrimcilere selam
olsun!”

Dev-Genç OHAL’i KHK’ları
Tanımıyor…

Gencecik yürekli Dev-Genç’liler
26 Aralık’ta İstanbul Küçükarmutlu
Mahallesi’nde, faaliyete geçirdikleri
yeni Gençlik Federasyonu Dernekleri
binasının açılışını kutlamak için pan-
kart astı. Karakol’un alt tarafında
bulunan durak bölgesine, üzerine
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler!” yazılı pankart asıldı.

Okuma Gruplarımızla 
Bir Adım Daha İleri

Ankara Dev-Genç’liler 24 Ara-
lık’ta bir araya gelerek Okuma Grubu
çalışması yaptı. Altı kişinin katıldığı
çalışmanın sonunda okunan kitaplar
üzerine fikir alışverişi yapıldı. Son
olarak ise Özgür Tutsaklara mektup
yazılarak çalışma sonlandırıldı.

Ülkemizde Gençlik

Yeni Mevziilerimizle Kurtuluşa Kadar Savaşacağız!
Yeni Gençlik Binası İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde Açıldı…
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Devrim mücadelesinin en temel
yanlarından biri; düşmanın ürettiği
ve uyguladığı politikaları boşa çı-
kartmak, ona karşı politikalar geliş-
tirmektir. 

Düşman ne yapmak istiyor?

Bu soruyu cevaplamak, bizim ne
yapmamız gerektiğini de tesbit et-
mek demektir. 

Düşman ne yapmak istiyorsa, ter-
sine çevireceğiz. 

Devrimci faaliyet, eylem

Düşmanın politikalarına karşı

politikalar geliştirmek

Düşmanın politikalarını boşa çı-
kartmak

Devrim mücadelesinin özü bu-
dur.

Düşman yoldaşlarımızı tutuk-
luyor; onların yerlerini boş bırak-
mayacağız. Nasıl yapacağız? 

Bir: Önce o boşlukları doldurmaya
kendimiz talip olacağız. 

İki: Her insanımız birini yetiş-
tirecek. En azından kendisi düzeyinde
birini yetiştirmelidir. Bu herkesin
kendi alternatifini hazırlamasıdır.

Kadrolaşma, insan eğitme ve ye-
tiştirme, faaliyetler içinde yeralan
her insanımızın temel görevlerin-
den biridir. Hiçbir koşulda ertele-

memeliyiz.  

Düşman moralimizi bozmaya
çalışıyor; moralimizi güçlü tutma-
lıyız: Sınıf mücadelesi tarihini bilmek,
moralimizi güçlü tutmanın en temel
aracıdır.  

Kuşkuculuk, kötümserlik, çoğun-
lukla bilmemekten, bilinemezlikler-
den kaynaklanır. İnsanlar, kavraya-
madıkları olayların gerisinde kalır,
hiçbir şeye inanmaz hale gelirler. 

Kitlemiz düşmanın saldırılarına,
bizim politikalarımıza vakıf olmalı. 

Kuşkuculuk, kötümserliğin, umut-
suzluğun panzehiri bilmek ve kav-
ramaktır. Kavranılan yerde bunlar
olmaz. İnsan kavrayınca müdahale
eder insiyatif geliştirir. Aksi takdirde
sürüklenir.

Bilgi ve eğitimle, umutsuz, ka-
ramsar, kötümser yorumları yoke-
debiliriz. 

Düşman bizi tecrit etmeye çalı-
şıyor; biz hayatın içinde olmalı-
yız: Sorun çözmeliyiz:

Bir devrimci ne yaşarsa yaşasın,

neyle karşılaşırsa karşılaşsın, ilişki-
lerdeki en önemli kuralı SORUN
ÇÖZMEKTİR.

Sorun çözmek bir devrimcinin
varlık yokluk koşuludur. 

Sorunları iki başlıkta ele alabiliriz;
bir, kendi içimizdeki sorunlar. İki;
kitlenin sorunları.   

Çelişki her zaman kısa sürede
devrim lehine çözülmez. Sorunların
bir iki konuşmayla hemen çözülme-
sini bekleriz. Tabii çözülmez. Bu
noktada çatışmayı bırakmak, çözüm-
süzlüğe teslim olmaktır.  

Çatışmayı bırakmamalıyız. Her
sorunu çözemeyiz belki, her olum-
suzluğa engel olamayız; fakat çözme
çabamız bile bir çok şeyi değiştirebilir. 

İki: Kitlenin sorunlarını çözme-
liyiz. Meclislerin sorun çözme ko-
miteleri, en aktif çalışan komiteler
olmalı. Bu düşmanın devrimcileri

Pratiğimiz: Kuşlamalar

Düşman neyi
engellemek

istiyorsa, onu yap!
Bize neyi kabul

ettirmek istiyorsa,
onu reddet!

Düşmanın politikalarını

boşa çıkaracağız

Propaganda ve ajitasyonun
biçimlerinden biri de kuşlamadır. 
Kuşlama, çoğunlukla, bir meydanda, bir
caddede yüzlerce küçük el ilanının
havaya fırlatılması veya yüksek bir
yerden atılması şeklinde yapılır. 
Daha çok tek tek bildiri dağıtmak yerine
kitlenin kalabalık olduğu bir yerde veya
kitlenin yoğun geçtiği bir güzergahta
kuşlamalar atılır. 

- Kuşlamalarda ayaktaki birinin yerde
duran kağıdı okuyabileceği büyüklükte
harfler kullanılmalıdır. 
- Kuşlamaların iki tarafı da yazılı
olmalıdır. 
- Yerlerin ıslak, çamurlu olduğu yerlerde
kuşlama yapmamalıyız. 
- Kuşlamalar, direklere, trafolara
yapıştırılarak da kullanılabilir. 
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halktan tecrit etme ve halkı kendi
sorunları içinde boğma politikasının
bozulmasıdır.  

Düşman, örgütlülüğümüzü da-
ğıtmak istiyor; komiteler kurmalı,
herkese görevler verebilmeliyiz:

Operasyonlar, tutuklamalarla düş-
man “dağınıklık” yaratmak ister.
Düşmanın politikasını bozmak, da-
ğılmamaktır. Kaç kişi kalmış olursa
olsun, dağılmayıp, işleyişi sürdür-
mektir. 

Her yerde çekinmeden, cüretle
komiteler oluşturmalıyız. Komiteler,
her yerde “En iyi”lerle değil, varolan
insanlarımızın en ilerileriyle kurul-
malıdır. Komite, işlerin düzene gir-
mesi demektir. bireyci, tekil bir ça-
lışma ve yönetim tarzının yerini, ko-
lektif bir çalışmanın almasıdır.  

Çevremizde bir çok insan vardır;
şunun şu yanı eksik, bunun bu zaafı
var, şurada ne yapacağı belli olmaz
diye görev vermediğimiz bir çok
insan vardır. Güvenelim. Vereceğimiz
işi, yapamayabilir; yapmasının yolunu
arayıp bulacağız. 

Birlikte tartışalım, birlikte ürete-
lim. Sorunlara kitleyle birlikte çö-

zümler bulalım. 

Düşman dergimizi dağıttırma-
mak istiyor. Dergimiz, ideolojimiz-
dir. Derginin düzenli dağıtımını
sağlamak, önceliklerimizdendir:
Düşman, halkımızı dergisiz bırak-
maya çalışıyor. Dergi dağıtımını tüm
alanlarda birimlerde kimsenin itiraz
edemeyeceği bir hale getirmeliyiz.
Bir kişinin yüzlerce bildiri dağıtması
yerine,  onlarca kişinin üçer beşer
dergi dağıtması da bir yöntemdir. 

Ama esas olan düşmanın tüm en-
gellemelerine rağmen, o dağıtımı
sürdürmektir. Bunun yollarından biri
de dağıtımcı sayısını arttırmaktır.
Mahallelerde şu veya bu biçimde
çevremizde olan her insan dergi da-
ğıtabilir. Önemli olan, ihtiyacı ve

koşulları anlatmak, kavratmaktır. 

Mahalleler bizimdir; terketme-
yeceğiz!  Solun hemen tamamı, AKP
faşizminin saldırıları karşısında sin-
miş, emperyalist kurumların gelip
demokrasiyi tesis etmesini bekliyor. 

Haklar ve özgürlükler mücadelesi
ancak bizim yürüttüğümüz gibi yü-
rütülür. 

Günlük sorunların ötesine geçe-
bilmeliyiz. Gelişmelerin peşinde de-
ğil, önünde olabilmeliyiz. 

TABAN ÖRGÜTLENMELERİ
OLMAZSA OLMAZ Her koşulda
meclis çalışmalarını sürdürmeliyiz.
Mahallelerdeki çalışmanın en temel
amacı, halkı örgütlemek ve seferber
etmektir. 

Taban örgütlenmeleri olarak da
tanımladığımız halk örgütlenmeleri,
bu açıdan kilit bir öneme sahiptir;
Meclislerle sorunları çözer, geniş
kitle içinde örgütleniriz. 

İnsanlarımız ile burjuva ideolojisi
arasına sınırlar çizmeliyiz. Sınırlar,
bizim doğru politikalarımız ve
ideolojimizdir. Faşizm saldırdıkça,
bu barikatları güçlendirmeliyiz. Güç-
lendirmenin yolu, ısrarla, kararlılıkla
mücadeleyi örgütlemekten, örgütü
savunmaktan, ve halkın sorunlarını
çözmekten geçiyor.  

Düşmanın politikaları ortada. Ne
diyorsa tersini düşünmeliyiz, neyi
yapmamızı engellemek istiyorsa, onu
yapmalıyız, Bu noktada görevimiz
açıktır; gerisi emektir. 

TECRÜBE YOLUMUZU AÇAR
Özellikle Meclislerin kuruluş aşamasında, iradi, programlı
bir çalışma yürütülmeli, yönlendirici ve denetleyici ol-
malıyız. Bunun ıçin birebir görüşmeler ve gündemi belir-
lenmiş toplantılar örgütlenmelidir. Çalışmalarımızda
hiçbir şey tesadüfe, kendiliğindenciliğe bırakılmamalı,
önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak için ciddi bir
kitle faaliyeti sürdürülmelidir.Gerek Meclislerin kuruluş
aşamasında, gerek kurulduktan sonra, sadece kitlelere
öğreten değil aynı zamanda onlardan öğrenen olunmalıdır.
Ne istiyorlar, ne düşünüyorlar, tecrübeleriyle meselelere
nasıl yaklaşıyorlar, bunları öğrenip en başta da Meclis
çalışmalarında rehberimiz haline getirdiğimizde kitle ça-
lışmasında daha hızlı yol alabilmemiz mümkün olur.
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Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde

41ALACAĞIZ VATANIMIZI, KURACAĞIZ SOSYALİZMİ!

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

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



22 YILINDA
DEVRİMCİLİKTEN
DÜZEN SULARINDA
KULAÇ ATAN
KESK’E…

Doksanlı yılların başlarında ör-
gütlenmeye başlayan kamu emek-
çileri düzenin örgütsüzleştirme ça-
balarına karşı direnerek sendika
kurma hakkını, toplu sözleşme
hakkını kazandı. Bugün sahip ol-
duğu tüm hakları o zor yıllarda
direnerek, bedel ödeyerek kazandı.
O günden bu güne ülkemizde pek
çok olay yaşandı. KESK bu 22
yılda devrimcilikten düzenin tatlı
sularında kulaç atan sendikacılığa
doğru adım adım yöneldi. 

KESK’in faşizme karşı dire-
nerek başlayan tarih faşizme tes-
limiyete dönmüştür. Uygulanan
reformist politikalar sonucunda
militan mücadeleden, militanca
düşünmekten uzaklaştırıp bunun
yerine bedel ödemekten kaçan,
zora gelemeyen, direnmek yerine
sürekli uzlaşma arayışı içerisinde
olan KESK’i yaratmıştır. 

KESK’i bugün OHAL karşı
direnemeyen, işten atılan üyele-
rine dahi sahip çıkamaz hale ge-
tiren 22 yıldır izlenen düzeniçi
politikalardır. Devrimciliğin ol-
madığı yerde düzen teslimiyet
vardır. KESK 22 yıl boyunca
adım adım düzenin kendisini tut-
sak ettiği çembere girmiştir. 

KESK BU 22 YILDA NE-
LER YAPMIŞTIR?

-Toplu sözleşme masasını
oturdu. Ancak o masadan teslim
olarak kalktı. Emekçilerin hak-
larını almak yerine devletin ver-
diğini kabul etti. 

KANSER ŞÜPHESİ OLMASINA RAĞMEN
MUAYENEYE GÖTÜRÜLMEYEN NAZİFE ONAY

DERHAL SERBEST BIRAKLMALIDIR!
KAMU EMEKÇİLERİ 
KEC LİLER 
HALK CEPHELİLER 
NAZİFENİN TEDAVİSİNİN EN-

GELLENMESİNİ İZİN VERMEME-
LİYİZ 

NAZİFENİN TEDAVİSİ ENGEL-
LENEMEZ 

NAZİFE’YE  ÖZGÜRLÜK 
Nazife Onay bir kamu emekçisidir 
KEC'li bir öğretmendir. 
OHAL kararnamesi ile işten atılan, 
direnişe başlayan bir DİRENİŞÇİ-

DİR. 
Tek başını işimi ekmeğimi onurumu

istiyorum diye önce İstanbul cevahir'in
önünde direnmeye başladı, 

defalarca gözaltını alındı ama yılmadı. 
Her gözaltıdan sonra tekrar direnmeye

devam etti. 
Nuriye ve Semih'in Ankara'da tu-

tuklanmasından sonra direnişini Ankara
Yüksel'e taşıdı. 

Nazife Ankara'da Nuriye ve Semih
ve işten atılan 130 bin kamu emekçileri
için direniyordu. 

Burdada defalarca gözaltını alındı
ama o direnmekten bir gün bile vaz-
geçmedi. 

Direnişini kırmak için ayağına elektk-
ronik kelepçe taktıldı ev hapsi
verdiler ama Nazife hiç tereddüt
etmeden elektronik kelepçeyi
fırlatıp attı. 

Nazifeyi direşinden vazge-
çirmek için düşmanın tek bir
çare kalmışdı oda Nazifey'i tu-
tuklanmak. 

Onu da yaptılar. 
Nazifeyi tutukladılar. 
Tahliye ettiler sonra hapis-

hane kapısının önünden yeniden
gözaltına alarak tutukladılar. 

Nazife Onay şu anda kamu
emekçilerini özgür tutsağı olarak
hapishanede ve hasta bir tut-
saktır. 

Düşman her yerde düşman-

lığını yapıyor. 
Hapishane idaresi Nazife'nin hasta-

lığını bildiği halde 
"personel yok" diyerek Nazife'yi has-

taneye götürmüyor, tedavisini bilinçli
olarak engelliyor. 

BUNA İZİN VERMEMELİYİZ 
NAZİFEYİ SAHİPLENMELİYİZ 
Bütün kamu emekçileri, 
Yüksel'deki direniş emekçileri 
Nazifeyi sahiplenmeliyiz. 
Nazifeye özgürlük istemeliyiz. 
AKP faşiziminin Nazife'yi katletme-

sine izin vermemeliyiz. 
Halk Cephe'liler Nazife Onay bir di-

renişçidir. 
Bir devrimcidir. 
OHAL'in ilanında bu yana diren-

mektedir ve şu anda hapishanede hasta
bir tutsaktır. 

Nazife'yi sahiplenmeliyiz. 
Nazife'nin direnişci sesini her yere

yaymalıyız. 
Nazife'nin tedavisinin engellenme-

mesi için çağrılar yapmalıyız. 
Nazife'ye özgürlük istemeliyiz. 
NAZİFE ONURUMUZDUR 
NAZİFENİN TEDAVİSİ ENGEL-

LENEMEZ 
NAZİFEYE ÖZGÜRLÜK 
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-Grevli toplu sözleşmede sendikayı
ret etti. Düzenin tüm isteklerine boyun
eğdi. Radikal bir direniş hattı kurmak
yerine sürekli geri adım atan oldu. 

-KESK kongrelerine halk düşmanı
polisi çağırmıştır. O polis ki kamu
emekçilerini her hak arayışında gaza
boğun, coplayan işkence yapan polistir.
Bu gün Yüksel’de işi, emeği ve onuru
için direnen emekçilere saldıran, ana-
ları yerlerde sürükleyen polistir. 

-KESK polisin verdiği iftar ye-
meklerine katılmıştır.  Düşmanın sof-
rasına oturup düşmanın yemeğini ye-
miştir. Bunu yaparak kendisini düzene
kabul ettirmeye, kendisinin ne kadar
uzlaşmacı olduğunu, devrimcilikten
uzaklaştığın göstermiştir. 

-Gazi ayaklanması sırasında halkın
yanında olmak yerine sağduyu çağrısı
yapmıştır. Direnmeyin, barikatları kal-
dırın, devletten yaptığı katliamın he-
sabını sormayın demiştir. Ayaklanmaya
deste vermek yerine uzlaşmacı tavrı
ile devletin elini güçlendirmiştir. 

-Kızılay meydanında direnen kamu
emekçilerini yarı yolda bırakan da
KESK’tir. Kitle hakları için direnirken
onlar gizli görüşmeler yaparak emek-
çilerin militan mücadelesini boğmamanın
hesaplarını yapmıştır. Çünkü direnmek
bedel ister. Direnmek cüret ister. Di-
renmek sınıflar mücadelesinde net olmak
demektir. Direnmek devrimi istemektir.
İşte KESK’in sahip olmadığı inanç bu-
dur. Devrime inancı yoktur. Düzenin
içerisinde birkaç statü koparıp onlarla
yetinendir. Bu yetinmecilik bugün
KESK’i kendi üyelerinin dahi inanma-
dığı bir kurum haline getirmiştir. Di-
renmek yerine düzenin mahkemelerin-
den umut beklemek, çözümü çareyi
düzenin uygun gördüğü yerlerde aramak
KESK’i törpüleyerek küçültmüştür.
Devletin sendikaları büyürken, üye
sayısı artarken KESK sürekli üye kay-
bederek bugün toplu sözleşme masasına
dahi oturamaz hale gelmiştir. 

-78 üyesi tutuklandı, binlerce üyesi
işten atıldı, sürgün edildi. Böyle bir

durumda bir sendikanın yapması ge-
reken en asgari direnişi, sahiplenmeyi
dahi yapmadı. AKP faşizmiyle karşı
karşıya gelmemek için sürekli ken-
dinden taviz verdi. Verdiği KESK’i
ayakta tutan devrimci değerlerdir. Bu
değerler olmadığında ortaya kendine
olan inancını yitirmiş bir sendika çıktı. 

-Kürt Milliyetçilerinin kuyruğuna
takılarak akil adam olup AKP’nin
koltuk değnekliğini yaptı. AKP fa-
şizminin Kürt açılımı, barış, demokrasi
oyununda piyon oldu. 

- Referandum da AKP karşıtlığını
düzen karşıtlığı gibi anlatarak kamu
emekçilerini düzene taşıdı. Yaşanan
sorunları AKP’ye malederek düzenin
sorgulanmasını engelledi. Ülkede ya-
şanan tüm sorunların ana kaynağı
olan oligarşinin düzenine cepheden
karşı çıkmak yerine yine oligarşinin
seçim oyununa katılarak düzeni güç-
lendirdi. AKP kaybedince kamu emek-
çilerinin tüm sorunları düzelecekmiş
gibi bir hava yarattı. Oysa emekçilerin
sorunu AKP ile değil bizzat bu düzenin
kendisi iledir. Bugün iktidarda AKP
olması ya da CHP olması emekçilerin
sorunlarını çözmez. KESK bunu bil-
diği halde kamu emekçilerinin önüne
kurtuluşun yolu olarak yine düzen içi
çözümleri getirmiştir. 

-Ankara mitingini düzenleyenler
arasına KESK de vardı. Orada yapılan
katliam sonrası gereken tavrı ortaya
koymamıştır. AKP faşizminden hesap
sormamış, ölenlere sahip çıkmamıştır. 

-OHAL geldi 130 bin kamu emek-
çisi işten attı.  OHAL de eylem olmaz
diyerek koltuklarında oturmaya aya-
ğına çay getirtmeye devam etti. Nuriye
-Semih direnişini bir kaşık suda boğ-
maya çalıştı. 4099 kes üyesi işten
atıldı birinin bile geri alınmasını sağ-
layamadı. İşten atılan kamu emekçi-
lerinin hakların meydanlarda direniş-
lerde aramak yerine AHİM de aradı. 

Kamu emekçilerini OHAL’e karşı
eyleme çağırdığı halde OHAL yasak-
lamaları karşında geri adım attı. "OHAl

değil demokrasi" diyorsunuz diyerek
açıklamalar formlar yapıp, mitinglere
çağrılar yaptı ama mitingcilerin ya-
saklanmasına sessiz kaldı. 

KESK BUDUR!
Sözde devrimci, demokrat ama

pratikte düzenle uzlaşandır. Özellikle
OHAL ilan edildiği günden bu yana
binlerce üyesi işten atıldığı halde tek
bir direniş dahi örgütleyememiştir.
OHAL komisyonlarından medet uman,
direnen Nuriye ve Semih’e sırtını dö-
nen, hergün Yüksel’de direnen, tutsak
edilen kamu emekçilerine sahip çık-
mak şöyle dursun onları görmezden
gelmek, direnişi yok saymak gibi bir
politika izlemiştir. 

KESK 22 yılı geride bıraktı. Bu
22 yılda kamu emekçileri adına ya-
rattığı tek bir direniş, tek bir gelenek
yoktur. Bugün geldiği nokta ise sıradan
düzen sendikacılığıdır. 

KESK 22 yılı kutluyor. Ancak
yapması gereken bu 22 yılın özeleştirisi
olmalıdır.

Neden devrimcilikten uzaklaştığını,
üyelerinin dahi güven duymadığı bir
sendika haline nasıl geldiğinin ne-
denlerini ortaya koymalıdır. 

KESK küçülmek yerine büyümek
istiyorsa, kamu emekçilerini devletin
sendikasına, güdümüne sokmak iste-
miyorsa kendisine dönmeli, yanlış
politikalarıyla yüzleşmelidir. Reformist
kafa yapısından uzaklaşıp militan ve
devrimci bir sendika haline gelmelidir. 

Yanlışlarıyla samimi bir şekilde yüz-
leşmeyen KESK emekçilerin güven
duyduğu bir sendika olmak yerine dü-
zenin uygun bulduğu bir sendika olmaya
devam ederek küçülmeyi sürdürecektir. 

KESK düzen içi politikalarıyla
körler mahallesinde ayna satmayı bı-
rakıp kamu emekçilerine, direnen Nu-
riye-Semih’e ve OHAL adı altında
uygulanan faşizmle karşı karşıya kalan
halkımıza karşı sorumluluğun gereği
olarak devrimcileşerek düzenin halkın,
emekçilerin sendikası haline gelme-
lidir. 

31 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 47

Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde
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TÜM KEC'LİLERE
MERHABA
Bir yılı geride bırakırken
Tüm KEC'lileri direnişin coşkusu

ve zafere olan inançımızla selamlıyo-
ruz,sevgilerimizi yolluyoruz.

2016'dan 2017'ye direnişle girdik.
Her günü eylem olan 365 günü

geride bırakıyoruz.
365 gün, 4 mevsim boyunca hep

ileri hep halk için dedik ve direndik.
Gözlatına alındık yılmadık, 
işkenceler gördüler pes demedik,
aşağlandık insanlık onuru işkenceye

yenecek diye cevap verdik,
yerlerde sürüklendik bir kere ah

demedik, 
düşmamdan merhamet beklemedik,

hapis yattık başı dik çıktık tecritler
edildik yoldaşlarımızla gönül bağı kur-
duk. 

1 yıl boyunca akla gelecek her
türlü zulmü yaşadık ama asla teslim
olmadık, asla yılmadık, asla vazgeç-
medik. 

AKP faşizminin amaçı direnişi bi-
tirmekti. 

Ama bitiremedi. 
Hergün gün gözaltına alırsakhergün

işkence yaparsak teslim alarız diye
düşündüler ama teslim alamadılar. 

Saldırı ideolojikti.
İdeolojilerinin adı faşimzdi. 
Tekelci burjuvazinin en gerici, en

şovenist, en katliamcı ve saldırgan ke-

siminin açık baskıcı, kan dökücü dik-
tatörlüğüydü.

Faşist AKP'in polisleri hergün bu
tanıma uygun olarak KEC'lilere sal-
dırdılar.

-AKP faşizmi gericiydi; 
KEC'lilerin işlerini ekmeklerini ve

onurlarını kazanmalarını istemiyordu.
Tarihin akışı direnişten yana ak-

masını engellemek  istiyordu. Bunun
için ellerinden geleni yapıyorlardı.
AKP'in İçİşleri Bakanı S. Soylu tüm
soysuzluğunu kuşanarak direnişi ka-
ralamak için önce yemek yiyorlar
yalanı söyledi ardından direnişin tarihsel
haklılığını ve meşruluğu karalamak
için bröşür çıkarttı. İki direnişçi hak-
kında olmadık yalanları sıraladı ama
olmadı. 

-AKP faşizmi şövendi; 
Emekçilere, devrimcilere düşmandı.

Emekçilerin insanlık onuruna yarayır
bir şekilde yaşamalarını istemiyordu,
direnişi kırmak için ellinden geleni
yapıyordu. Nuriye ve Semih'in direnişi
halka mal oldukça, Yüksel'e gelenlere
Yüksel'de yaşasın nuse diye eylem
yapanlara azgınca saldırdı. Direnişi
destekliyen kim varsa tehdit etti, gözdağı
verdi gözlatına aldı, içlerinden tutuk-
lananlar, işten atılanlar oldu.   

Ne oldu?
Saldırıları karşında boyun eğme-

yenler direnenler Yüksel direnişçileri
kahramanlaştılar.

Yüksel'de bir direniş mevzinin ya-
ratılmasına öncülük ettiler.

OHAL koşullarında direnilmez di-
yenlere, tek kişi ile direnişmi olur di-

yenlere direnerek cevap verdiler. Nasıl
direnileceğini gösterdiler. 

Bugün AKP faşizminin gündemine
Yüksel direnişini soktular. 

Denebilir ki AKP saldırdıkça dire-
nişçiler çelikleşti, direniş halklaştı.

AKP saldırmaya hala devam ediyor
ama nafile. Direniş yatağını bulmuş
nehir gibi akmaya devam ediyor.

Eşleri, anneleri, kardeşleri, evinde
oturan ev kadınlarını, konu komşuyu
direnişçi yapmaya devam ediyor.

-AKP faşizmi katiamcıdır; 
130 bin kamu emekçilerini KHK'ler-

le sorgusuz suhalsiz sokacağa attı,
açlığa mahkum etti. Binlerce kamu
emekçisini işsiz güçsük bırakarak onur-
larını bir çırpıda kırdılar ama direnişi
kıramadı.

2017 yılı direnen kamu emekçile-
rinin yılı olmuştur.

Nuriye Semih ve Esra kazanmış-
tır.

Yüksel direnişçileri kazanmıştır.
Yüksel direnişinin tutsakları ka-

zanmıştır.
Mehmet Güvel Feridun Osmanağlu

kazanmıştır.
Direnen Türkiye halkları kazan-

mıştır.
2017 yılana nasıl direnerek girdiysek

2018 yılında direnmeye devam ede-
ceğiz.

Bu yılda Yüksel direnişi nehir gibi
akmaya devam edecek, hep ileri halk
için demeye devam edeceğiz.

ZAFER DİRENEN EMEKÇİLE-
RİN OLACAKTIR

Yürüyüş

31 Aralık
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Bir Ölür Bin Doğarız Kitabı Çıktı!
Bu kitabı okuyalım. Gözlerimizi kapatıp mazilere

dalmak ve hüzünlenmek için değil. Tek başımıza kalsak
da asla yalnız olmadığımızı görmek için okuyalım. Bu
kitapta ülkemizden ve dünyadan tek tek direnişlerin kısa
anlatımlarını bulacağız.

Bu kitap ölümsüzlük şerbetini içen halk kahramanla-
rının kısa öykülerini anlatıyor. Ölümsüzlük şerbeti;
halktır, halkın kalbidir… Halk içerisinde, ışık olup göğe
yükseldiğine inanılır, zorda kalanın yardımına koştuğu
düşünülür.

Nice katledici, kıyıcı olsa da , zulüm öldürmekle yok
edemez halkın kahramanlarını. Çünkü bir ölür bin doğar
bizimkiler. Arkasında ordu olsa da, zırhlı tenekelerin
içinde titreyen ırkçı, faşist katiller, korkarlar. Çünkü
halk düşmanıdırlar ve her yerde halk vardır.

Amerika’dan İskoçya’ya, Anadolu’dan Hindistan’a,
Trakya’dan Nazi işgaline karşı direnen Sovyet halklarının
kahramanca direnişlerine… 330 sayfalık kitabımızı bir
solukta okuyacaksınız. Binlerce yıllık insanlık tarihimiz
içinde, iki bin yıl öncesine gidip, günümüze geleceksiniz
satırların arasında. Hiç bitmesin isteyeceksiniz…

Ki aslında bitmediğini, bugün yaşarken de görüyo-
ruz…

Tarihimizden öğrenen Nuriye Gülmenler, işlerini is-
tedikleri için tek başına direniyorlar. Çocuğunun mezar
hakkı için Kemal Amca Dersim’de açlık grevi yaptı ve
oğlunun ve yoldaşlarının kemiklerine kavuştu. F Tipi
hapishanelerde kitap hakkı için, sohbet hakkı için tek

başına direniyor Özgür Tutsaklar.
Ve tek başına direniyor halkın örgütü. Dünyada em-

peryalizme karşı meydan okuyan başka kimse kalma-
mışken, tek başına direnme onurunu taşıyor. Türkiye ve
dünya halklarına öncülük etme sorumluluğu, işte bu
tarihte açık açık anlatılıyor. Başka hiçbir şey bilmesek
bile, bu kitabı okuduğumuzda, direnmenin tek çıkar yol
olduğunu göreceğiz. Emperyalizmle uzlaşmamanın, hal-
kımızın kurtuluşunun tek yolu olduğunu göreceğiz.

Çünkü işgalciler; direnen, örgütlü bir halkın gücünü
tahmin bile edemezler. Yerin yedi kat altından, silahlarını
gömüldüğü yerden çıkarıp halk düşmanlarına kan kusturan
halk kahramanlarını bilemezler. 16’sında direnişçi, 18’inde
kahraman nasıl olunur bilemezler…

Kitabın PDF’sini indirmek için:
https://drive.google.com/file/d/1ABtgl2Wt_5V843tW

L90gEUJJEnNiswwH/view?usp=sharing

19-22 Aralık’ın Küllerinden Yoğrulduk…
Cephe’yi, Dev-Genç’i Bitiremediniz…
Bitiremezsiniz!

19 – 22 Aralık katliamının yıldönümünde Dev-Genç’li-
lerin yaptığı anmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;

Karadeniz: Karadeniz Dev-Genç 20 Aralık’ta Trab-
zon’da, 19-22 Aralık Katliamı’nda şehit düşen 28 devrimci
için anma yaptı. İlk olarak 1 dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından film gösterimi yapıldı ve şiirler
okundu. Sonrasında ise şehitlerin hayatlarından kesitler
okundu. 19-22 Aralık direnişi, faşist devletin F Tipi ha-
pishaneler ile neyi amaçladığı, F Tipi politikasının nasıl
gündeme geldiği ve geliştiği anlatıldı. Şu anda devam
eden saldırı ve direnişler, devrimci tutsakların taleplerinin
neler olduğu, Tek Tip Elbise’nin gündeme getirilmesi
üzerine konuşuldu. 20 kişinin katıldığı anma, türküler
söylenerek sonlandırıldı.

Kütahya: Dev-Genç’liler, 19-22 Aralık yıldönümü
çalışmaları kapsamında, 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nde şehit düşen Semra Başyiğit’i Domaniç, Çok-
köy’de bulunan mezarı başında andı.

Anmada ilk olarak Büyük Direniş’te şehit düşen 122
şehit nezdinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Şehit mezarı temizlendi, kızıl karanfiller bırakıldı ve
mezarı başına kızıl bayrak dikildi. Daha sonra “Bize
Ölüm Yok” marşı okundu ve Semra Başyiğit’in yazdığı
“Gülen Kızın Öyküsü” şiiri okundu. Ardından anma
programı sonlandırıldı. Anma sonrasında Dev-Genç’liler
köy çıkışında, köy muhtarı tarafından çağırılan jandarmalar
tarafındın durduruldu. Yaşanan tartışmaların ardından
Dev-Genç’liler köyden saldırı olmadan ayrıldı.

31 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 47

Dergimizin 47. sayısının yayınlandığı 31 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 298. günündeler

*Yüksel Direnişi 418. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 223. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 183. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 140. gününde
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Bizi Bitirmeyi  Hedefleyenler
Tarihin Çöplüğünü Boyladı
AKP’nin Sonu da Farklı Olmayacak!

19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın yıldönü-
münde, katledilen 28 devrimci için yapılan anma ve
seminerlerin haberlerini sizler için derledik;

İstanbul:
İki TAYAD’lı Ana,

20 Aralık günü, eski
Bayrampaşa Hapisha-
nesi önüne giderek 19-
22 Aralık 2000’de, 20
hapishanede aynı anda
yapılan operasyonda
katledilen 28 devrimci
tutsak için anma yaptı.
Ayrıca 21 Aralık’ta TA-
YAD’lı Aileler, İstanbul
Cebeci Mezarlığı’nda katliamın yıldönümü dolayısıyla
şehitlerin mezarı başında anma yaptı. Şehit mezarlarına
karanfiller bırakıldı.

Ankara:
TAYAD’lı Aileler 23 Aralık’ta “Suçlu Değiliz Dev-

rimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” ve “19-22
Aralık Katliamı” konulu söyleşi yaptı. Söyleşi, 19-22
Aralık Katliamı şehitleri için saygı duruşuyla başladı.
Ayrıca 23 Aralık devrim şehidi Gökçe Şahin’in doğum
günüydü. Oğlunun mezarını ziyaretten gelen babası
Bayram Şahin, duygularını ve 19 Aralık  öncesi yaşa-
dıklarını paylaştı. TAYAD’ lı Naime Kara, emperyalizmin
ve işbirlikçi AKP iktidarının Tek Tip Elbise politikasını,
19 Aralık sürecini ve Abdi İpekçi Parkı Direnişi’ni
anlattı. Naime Ana, Şakran Hapishanesi tutsaklarından
mektupları ve şiirleri taşıdı. “Biz göğsümüzde iki
yürekle buradayız, biri evlatlarımızın biri kendimizin
yüreği, her zaman dediğimiz gibi önce evlatlarımızı
sahiplendik sonra düşüncelerini, bize devrimciliği öğ-
rettiler…” diyerek sözü tutsak ailelerine devretti. Ve
TAYAD’lı Aileler hapishanelerdeki dayatmaları, görüş
günlerinde yaşanan işkenceleri, kitap ve mektup ya-
saklarını anlattı. Söyleşi 19 Aralık Katliamı belgeseli
izlenerek sona erdi.

İstanbul Armutlu:
Halk Cephesi 22 Aralık’ta, 19-22 Aralık Katliamı’nda

şehit düşenler için anma programı yaptı. Öncelikle bir
açılış konuşması ve 1 dakikalık saygı duruşu ile
programa başlandı. Ardından Halk Cephesi adına açık-
lama okundu. Okunan açıklamada, 19-22 Aralık’ta di-
renenlerin bugün hala direnmeye devam etiğine ve bu
direnme gücünün Nuriye ve Semih’i yarattığına deği-
nildikten sonra, bir Dev-Genç’li şiir okudu. Şiirin ar-
dından Nuriye ve Semih için açlık grevinde olan TA-
YAD’lı Feridun Osmanağaoğlu ,19-22 Aralık saldırısına
karşı TAYAD’ın ve tutsakların nasıl cevap verdiğini
anlattı. Son olarak müzik dinletisi yapılarak 30 kişinin
katıldığı anma sonlandırıldı.



KARAKOL TEŞKİLATI
İstanbul'da yüzyılın başında, İstanbul

işgal altında iken, gizliliği katı bir şekilde
uygulayan bir örgüt vardı: Karakol Teşkilatı. 

Aklınıza hemen bildiğiniz polis karakolu
gelmesin. Bu gizli teşki-
latın adı, kurucularının iki-
sinin de adlarının "Kara"
lakabıyla başlamasıydı:
Kara Vasıf, Kara Kemal. 

Karakol, onların ön-
derliğinde kuruldu. 

Bu örgütün karakol-
larda da örgütlenmeleri vardı ama ismi bu-
radan gelmiyordu. Daha geniş ilişkileri
bünyesinde bulunduran bir örgütlenmeydi.
Bu ismin kullanılmasını isteyenin örgütün
kurucularından biri olan Baha Sait olduğu
biliniyor. Örgütün iki kurucusu Kara Vasıf
ve Kara Kemal olduğu için Baha Sait'in
kurulan örgüte isim olarak bu iki isimden
kaynaklı Karakol olmasını önerdiği ve
kabul edildiği şeklinde biliniyor. Örgütün
ön planda olan bir başka yöneticisi de Ga-
latalı Şevket Bey'dir.

Yıllarca, gizlilik koşullarında işgal al-
tındaki İstanbul'dan kurtuluş savaşının sür-
düğü Anadolu'ya silah sevkiyatı yaptılar.
İnsan taşıdılar. Haberleşmeyi sağladılar.
İstihbarat yaptılar. 

İllegalite Olmadan Olmaz
Açık işgal altındaki bir ülkede, vatan-

severler, illegal örgütlenmek zorundadır. 

Tıpkı bugün de aynı zorunluluğun
olduğu gibi. 

Emperyalizmin işgali, bugün de sürüyor;
hem de faşist bir diktatörlük var. 

Karakol teşkilatı, sınıfsal niteliği bir
yana, illegal örgütlenme açısından ciddi
bir tarihsel tecrübedir. Bu sayımızda işte
bu teşkilatı anlatacağız. 

İttihatçılar İçin Kurulmuştu
Kurtuluş Savaşı'nın Hizmetine
Girdi

Karakol Teşkilatı; Karakol örgütü illegal
(gizli) bir örgüt olarak İttihat ve Teraki
Teşkilatı yöneticilerinin talimatıyla kuruldu.
1908'den beri yönetimde olan İttihat ve
Terakki yönetimi, birinci emperyalist dünya
savaşında Almanların safında savaşa girmiş
ve savaşın kaybedilmesiyle ülkeyi yönete-
mez hale gelip yıkılmıştır. Yönetcileri ülkeyi
terk etmişlerdir. İttihat Terakki'nin üç önemli
yöneticisi Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal
Paşa ülkeyi terk etme sürecinde kendileri
gibi İttihatçı olan Kara Vasıf, Baha Said
gibi güvendikleri kişilere böylesi bir örgüt
kurdurmuşlardır. 

Talat Paşa İstanbul'u
terk etmeden önce kendisi
gibi İttihatçı olan Kara
Vasıf ve Kara Kemal'e “İt-
tihatçılıkta sebat ederek,
gizli bir örgütle birbirlerine
bağlanmalıdır” talimatını

vermiştir. Böylece 1919 yılında Karakol
Teşkilatı kurulur. İttihat ve Terakki yöneti-
cileri kendileri ülkeden ayrıldıktan sonra
adamlarına kurdurdukları bu örgüt aracığıyla
taraftarlarını, sempatizanlarını birarada tu-
tabileceklerini,varlıklarını sürdüreceklerini
düşünüyorlardı.

Karakol Teşkilatı kurulduktan sonra işe
başlamış oldu. İttihatçı yöneticiler başta
olmak üzere diğer ittihatçılara karşı başla-
yacak tehlikede onları İstanbul'dan kaçıracak
yol ve yöntemleri araştırmaya başladılar.
Bu konuda sağlam bir yol da bulmuşlardı.
Daha sonra bu çabalarını Anadolu kurtuluş
savaşının hizmetine sundular.

İngiliz İşbirlikçiliğiyle
İstanbul İşgal Ediliyor

İttihat ve Teraki iktidardan düştükten
sonra Padişah Sultan Vahdettin ve kurulan
iktidarın hükümetleri özellikle de Damat
Ferit Paşa döneminde Anadolu'da emper-
yalist işgalinden kurtulma savaşı verenlere
karşı amansız bir yoketme savaşına girdikleri
bir gerçektir. (İlk Damat Ferit hükümeti 4
Mart 1919'da kurulur. Kendisinden önce

“YA İSTİKLAL
YA ÖLÜM”

Sınıf bilinci, halk sev-
gisi, tarih bilinci ise vatan
sevgisidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, isyan-
larımız, bağımsızlık ve öz-
gürlük şiarımız, namusu-
muz, onurumuz, şehitle-
rimiz ve mezarlarımız, yer-
altındaki ve yerüstündeki
zenginliklerimiz, türküle-
rimiz ve oyunlarımız, ye-
diğimiz yemek, içtiğimiz
su, içimize çektiğimiz ha-
vadır.

Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne ka-
dar tanıyoruz? Hangi zen-
ginliklere sahip olduğu-
muzu biliyor muyuz ger-
çekten?

Bu vatanın vatan ol-
masındaki önemli döne-
meçlerden biri, 1919-1923
Anadolu Kurtuluş Sava-
şı’dır.  

Vatanımız bugün yine
emperyalist işgal altında.
KURTULUŞ SAVAŞIMIZ
sürüyor. 

1900’lerde ve 2000’ler-
de, bu savaşın her ikisin-
de de,  kahramanlarımız
var, kahramanlıklar var.
Bu sayfada işte onları an-
latmaya devam ediyoruz.

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu

Yürüyüş
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Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa  ve Tevfik Paşa hükü-
metleri kurulur.)

Sultan Vahdettin ülkeyi yönetme konusunda İngilizlerin
desteğine ihtiyaç duyarak İngilizlere İstanbul'u işgal ettirmiş
olur. İttihat Terakki yöneticileri Alman emperyalizminin iş-
birlikçileriydi. Sultan Vahdettin ise İngiliz emperyalizminin
işbirlikçisi oldu. İngilizlerin İstanbul'u işgal edip yerleşmeleriyle
tüm yönetim kendilerine geçti. Böylece yeni baskı, zulüm
politikası uygulayan İngiliz emperyalizmi idi. Sultan Vahdettin
ve Damat Ferit Paşa da İngiliz işbirlikçisi konumundaydılar.

Karakol örgütünün kurulduğu dönemde haberdar olan
Mustafa Kemal, adamlarından   Rauf Bey (Orbay) aracılığıyla
Karakol örgütüyle ilişkiye geçmiş ve bu ilişkiyi geliştirmiştir.
Karakol örgütünün yöneticilerinden Kara Vasıf, Sivas Kon-
gresine çağrılmış ve kongreye katılması sağlanmıştır. Böylece
Karakol örgütünün Anadolu Kurtuluş savaşının içinde olması,
bu konuda gerekli işleri yapması sağlanmıştır.

Karakol Teşkilatının Örgütlenme ve
Çalışma Biçimi

İtilaf devletleri İstanbul'u işgal edince bütün devlet
binalarını ve karakolları denetim altına aldılar. Ama onlar
işgalci, Karakol Teşkilatı ise bu ülkenin sahibiydi. Bu nedenle
denetim altındaki kurumlarda örgütlenerek işlerini sürdürdüler. 

Karakol Örgütü, iş esasına göre örgütlenmiştir.

Basın, propaganda, casusluk alanlarına özel önem vermiştir.
Basın, propaganda, casusluk gibi alanlarda faaliyet sürdürürken
bu alanlara sorumlular atamış ve belli bir program, disiplin
çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. İngiliz işgalinde her
türlü baskı, şiddet politikasına rağmen gizlilik temelinde ça-
lışmalar sürdürülmüş ve önemli başarılar sağlanmıştır.

Tüm baskılara rağmen Anadolu’yla haberleşme sürdü-
rülmüştür. Anadolu’ya gizlilik kurallarıyla silah kaçırmada
önemli sonuçlar alınmıştır. Anadolu’daki savaşa katılmak
için askeri ve sivil kişilerin uygun yöntemlerle kaçırılmaları
sağlanmıştır.

Bu konudaki çalışmalarına bazı somut örnekler verirsek;

Karakol örgütünün sahip olduğu örgütlenme aracılığıyla
Anadolu (Ankara) ile olan haberleşme konusundaki başarılı
çalışmalarını önceki sayımızda verdik.

İşgale karşı direnişin örgütleyicileri, basın yoluyla yapılan
propagandaların etkisinin farkındadırlar. İngiliz işgali sırasında
Anadolu Kurtuluş hareketine karşı çıkanlar aracılığıyla basın
da ciddi propagandalar sürdürmüşlerdir İngilizler. Karakol
örgütlenmesi de bunu etkisiz kılmak, karşı çalışmalar yapmak
için çalışmış ve bunda önemli başarılar elde etmiştir.

Karakol Teşkilatı'nın Ajanlara Karşı 
Önlemleri ve Karşı İstihbarat Çalışmaları

Karakol örgütü, kendilerine karşı ajan sızdırılmasına karşı
önlemler alırlar. Kendileri ise bu konuda bilgi elde etmek
için çalışmalar yaparlar. Yabancı elçiliklerde kendileriyle
işbirliği yapacak, çeşitli konularda yardımcı olacak kişileri
kazanma çabasına girip sonuca da giderler. Ülkelerin İstan-
bul'daki elçiliklerinde ilişki geliştirirler. Bunlar aracılığıyla
ülkelerin elçiliklerinden elde edilen gizli belgeleri yine gizlilik
esaslarıyla şifreli olarak telgrafla Ankara'ya iletirler...

Karakol örgütü, sadece elçiliklerde değil, İstanbul'da ken-
dilerinin dışında çeşitli çevrelerle ilişki geliştirmeyi başarıyorlar
ve güçlü bir bilgi alma haber ağı oluştururlar. Padişah'ın sa-
rayından, düşman karargâhlarından, elçiliklerden, gümrüklerden
düzenli bilgi akışını ve yapılması gereken işlerin yapılmasını
sağlarlar. Böylelikle Ankara merkezli Kurtuluş Savaşı kur-
maylığına en hızlı şekilde elde ettikleri bilgileri iletirler, bilgi
sahibi olmalarını sağlarlar.

Silah, Silah, Silah!
Anadolu'da sürdürülen savaşta silah çok önemlidir. Ve

yeterince silah yoktur. Bunun için de Osmanlı Sultanlığının
silah depolarının bulunduğu İstanbul'dan silah bulmak ve
bunları Anadolu'ya ulaştırabilmek çok önemlidir. İşte Karakol
örgütü bu alanda kurduğu örgütlenmesi ve geliştirdiği
ilişkilerle Anadolu’daki silah ihtiyacını büyük oranda karşılar.
Bazen baskınlarla silahlara el koyarak, bazen de kurdukları
ilişkiler aracılığıyla depolardan silahlar gizlice çıkarılıp, deniz
yoluyla Anadolu'ya savaşın sürdüğü şehirlere ulaştırıldı.
İstanbul İngiliz işgali altında olduğu için İstanbul'dan çıkan
her şey denetime tabidir. İstanbul'dan kalkan küçük ya da
büyük gemiler İngilizlerin denetiminde hareket etmek zo-
rundadır. Karakol örgütü aracılığıyla depolardan alınarak
gemilere yüklenen silahlar, kurulan ilişkiler ve yaratıcılıkları
sayesinde denetimleri atlatmayı başararak Anadolu'ya akta-
rırlar.

Karakol Teşkilatı gümrüklerdeki örgütlenmeye de özel
bir önem verir. Kara ve deniz ulaşımında güçlü bir örgütlenme
sağlamayı düşünürler ve bunu başarırlar.

Anadolu’ya çeşitli sevkiyatlarda bu durum işe çok yarar.

Karakol Teşkilatı'nda da İlke Aynı:
"Ya İstiklal Ya Ölüm!"

Kurtuluş savaşının sloganlarından biri olan "Ya Istiklal
Ya Ölüm" Karakol örgütü için de geçerlidir. Örgüte güven-
medikleri kişileri almama konusunda kuralları var ve aralarına
kattıkları güvenilir kişilere de yemin ettirerek alırlar. Gizli
bir örgütsel faaliyet sürdürmenin ciddiyetini bilirler. Karakol
Teşkilatı çalışmalarına katılanlar gözaltı, işkence, tutuklama,
katliam her şeyi göze alarak katılırlar. Bu çalışmanın şakaya
gelmediği, işin ucunda ölümün de olabileceği gerçeğiyle
hareket edilir...

31 Aralık
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BİR İŞBİRLİKÇİ,
BİR HAİN ALİ KEMAL;

Emperyalizmin işbirlikçisi olan Ali
Kemal gazete sahipliği, gazetelerde baş-
yazarlık, öğretmenlik, bakanlık, Belçi-
ka'da elçilik görevlisi, İstanbul'da Parti
yöneticiliği yaptı. Ama her dönem çı-
karlarını düşünen ve işbirlikçi tavrı olan
bir kişiliktir. 

İkdam ve Peyam gazetelerinde baş-
yazarlık yaptı. İttihat ve Terakki yöneti-
mine karşıydı ve bu konuda yazılar da
yazıyordu. İttihatçılar 1914 yılında baş-
layan 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda
Almanlar’ın yanında savaşa katıldı. Bu
dönemde Ali Kemal'in çalıştığı gazeteyi
kapattılar. Ali Kemal İstanbul'da öğ-
rentmenlik yaptı, ticaretle uğraştı. 

Ali Kemal sıkıştığında yurtdışına
kaçıp, koşulları uygun bulduğunda dönm-
üştür. 

Birinci emperyalist paylaşım savaşı
Almanya ve ortaklarının yenilgisiyle
sonuçlanınca Almanlar’ın yanında savaşa
girmiş olan İttihat Terakki yönetimi tu-
tunamadı ve iktidardan düştü. Yöneticileri
Enver,Talat ve Cemal Paşalar 1918’de
yurtdışına kaçtılar. Böylece Padişah Vah-
dettin dönemi başladı. Padişah Vahdettin
İngiliz işbirlikçisiydi. Vahdettin'in pa-
dişahlığında İngilizler İstanbul'u işgal

ettiler. Vahdettin İngilizlerle işbirliğini
işgal sürecinde de sürdürdü. Ali Kemal
bu dönemde Peyam isimli gazetede baş-
yazarlık yaptı.

Damat Ferit Paşa kurduğu birinci
hükümetin eğitim bakanı, ikinci hükümet
döneminde içişleri bakanlığı yapan kişi
Ali Kemal'dir.

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra tekrar
gazeteciliğe döndü. Peyam gazetesi ve
Sabah gazetesinin birleşmesiyle kurulan
Peyam-ı Sabah gazetesinin hem ortağı
hem de başyazarı oldu...

Ali Kemal işbirlikçiliğini ve Kurtuluş
Savaşı’na karşı olmayı hep sürdürdü;

Ali Kemal İngiliz işbirlikçisidir. İn-
gilizlerin İstanbul'u işgali sırasında ku-
rulan İngiliz Muhipleri Derneği'nin ku-
rucuları arasında yer alır.

Anadolu Kurtuluş Savaşı’na karşıydı.
Ortağı ve başyazarı olduğu gazetesinde
Kurtuluş Savaşı aleyhine sert yazılar
yazdı. İngiliz işbirlikçiliğini savundu.
Bu konudaki bir diyaloğunu okuyalım:

Ali Kemal İstanbul'da, Peyam-ı Sabah
gazetesindeki geniş odasında, ortağı ve
misafirleriyle çene çalıyordu.

O günkü başyazısını öven tombul
misafirine neşeyle, 'Ankara'dakiler yine
köpürecekler..'(1) dedi, ünlü kahkahasını
attı, sonra da ekledi: "..Haydutların işi
gücü savaş. Siyasetten zerre kadar an-
ladıkları yok. Ellerinde derme çatma
bir ordu, birkaç tane de düzme kahraman,
dövüşüp duruyorlar. Hükümet ölçmüş
biçmiş, uygun görmüş, Sevr Antlaşması'nı
imzalamış. Size ne oluyor a zirzoplar?
Beyhude yere kan dökmenin âlemi var
mı?..”

Mihran, 'Bunlar çılgın' diye söylendi.
Ali Kemal, bu nitelemeyi pek sevdi:

"Tabii canım! Çılgın olmasalar, sanki
cihan savaşını biz kazanmışız gibi kos-
koca Lloyd George'a(2) barış şartlarını
dikte etmeye yeltenirler miydi? Ne demiş
Arap, 'elhükmü limen galebe', galibin
dediği olur! İşte bu kadar. Bu kavrayışta,
bu bilgide, bu çapta adamlar, değil dev-
leti, ufak bir aşireti bile idare edemezler!
Edebilseler, Yunan ordusu şimdi Eskişehir
yolunda olur muydu?" 

Birer kahve daha söyledi..."

Ali Kemal de her zaman güçlü ve
haklı olarak gördüğü İngilizlerle işbir-
likçiliğini sürdürdü. Bir İngiliz hayranıydı.
Anadolu halkına hiç güvenmedi, hep
küçümsedi, aşağıladı. Anadolu halkının
emperyalizme karşı mücadelesine em-
peryalizm safında yer alarak, emperya-
lizmin ve işbirlikçilerinin çıkarları doğ-
rultusunda çalıştı. 

"-Ali Kemal, Mondros Ateşkes An-
tlaşması'nın imzalanmasından sonra 14
Ocak 1919'da yeniden faaliyete geçen
Hürriyet ve İtilâf Fırkası'nin genel se-
kreteri oldu. 4 Mart 1919'da kurulan
Birinci Damad Ferit Paşa hükümetinde
Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanlığı), bu
hükümetin Mayıs'ta istifasının hemen
ardından kurulan ikinci Damad Ferit
Paşa hükümetinde ise Dahiliye Nazırlığı
(İçişleri Bakanlığı) görevine getirildi.
Bu görevde iken Kuva-yi Milliye ve
Mustafa Kemal Paşa aleyhine emirler
yayımladı. İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin
kurucularından birisi oldu. Hükümet
içinde çıkan bir anlaşmazlık yüzünden
26 Haziran 1919'da bakanlıktan istifa
etti." 

"0 zaman Dahiliye Nazırı Ali Kemal
bey, bütün memlekete bir tamim gön-
dermiş: Sakın olmaya ki, Yunanlılara
karşı silah atmayı teşvik edesiniz, demişti.
Biz de onun emrinde birer kil~ilk memur
olduğumuzdan...(Hasan İzzettin Dinamo
3.cilt syf 200)

(...)

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

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

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

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

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR

ALİ KEMAL BEY

Yürüyüş
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Mustafa Kemal, İstanbul'dan Anadolu'ya gi-
derken, İstanbul'un görevlendirmesiyle gitmişti.
Ama Anadolu'daki çalışmaları İstanbul'daki Pa-
dişahlık yönetimine ters olunca, görevden alma
ihtiyacını duydular. Ali Kemal'in de üyesi olduğu
hükümetçe görevden uzaklaştırıldığına dair karar
alındı.

İşbirlikçi, hain Ali Kemal'in son yolculuğu;

Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla so-
nuçlanması üzerine İstanbul'u da ele geçirme ko-
şulları doğdu. Saltanat kaldırıldı. Bunun üzerine
Padişah Vahdettin İngilizlere haber göndererek
İstanbul'dan ayrılmak istediğini bildirince, İngilizler
tarafından İstanbul'dan alınarak Malta'ya götürüldü. 

Başbakanlardan Damat Ferit Paşa da yaka-
lanmamak için İstanbul'dan yurtdışına kaçtı.

Ali Kemal ise İstanbul'da yakalandı, yargı-
lanmak üzere Ankara'ya götürülürken İzmit'te
karşılaştığı sonla ilgili bir anlatımı okuyalım:

"18 Kasım 1922 günü İzmit tren istasyonunda
büyük bir kargaşa vardı. Çileden çıkan öfkeli ka-
labalık “Vurun! Öldürün haini!” diye bağırarak
55 yaşındaki bir adamı jandarmaların arasından
çekip alarak öldüresiye dövmeye başlamıştı. 

On beş-yirmi dakika sonra her şey bitmiş, 55
yaşındaki, iyi giyimli adam, yumruk, tekme, taş
ve sopa darbeleri arasında can vermişti. 

Bu adam, bir zamanlar ülkenin İçişleri Ba-
kanlığı’nı da yapmış olan ünlü gazeteci ve siyaset
adamı Ali Kemal idi. 

Ali Kemal, mütareke yıllarında, İstanbul işgal
altındayken, düşmanla işbirliği yapmış, Kurtuluş
Savaşı’na karşı çıkmış, sahibi olduğu Peyam-ı
Sabah Gazetesi’nde Mustafa Kemal ve silah ar-
kadaşları hakkında çok ağır yazılar kaleme almış,
düşmanla çarpışan yurtseverleri, padişaha isyan
eden hainler olarak nitelemişti. 

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra, vatana
hıyanet gerekçesiyle yargılanmak üzere Ankara’ya
götürülürken, İzmit tren istasyonunda, halkın
saldırısına uğramış, bölgenin komutanı olan
Sakallı Nurettin Paşa’nın göz yumması, hatta
halkı teşvik etmesi sonucu, linç edilmişti." 

Dipnot(1) Ali Kemal'in Ankara'dakiler dediği
Kurtuluş savaşını sürdüren Mustafa Kemal ve
arkadaşlarıdır.

Biz İknayız Zaten Evsiz Kalmamaya, Siz Kendinizi
İkna Edin Armutlu’nun Yıkılamayacağına

Yıkıma ve Kentsel Dönüşüme Karşı Halk Komisyonunu’ndan
Açıklama;

Armutlu halkı her gün kentsel dönüşüme karşı yeni bir proje ile
karşılaşıyor. Armutlu’ yu önce riskli alan ilan eden AKP iktidarı, daha sonra
imar planlarını askıya çıkarmış ve Armutlu’yu inşaat tekellerin kar elde
edeceği bir pazar haline getirmişti. Armutlu halkı afet risk ilanına karşı dava
açmış ve askıya çıkan 1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planına, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı önüne binlerce kişi ile gidip, 6.800 dilekçe vererek bu
plana itiraz etmişlerdi. Şimdi de AKP iktidarı halkın bu tepkisini görmezden
gelerek TEKTONiKA Mimarlık adı verilen ve 2 yıldır kentsel dönüşüm
projeleri üzerine çalışan bu mimarlık şirketine yeni bir tasarım projesi hazır-
latmıştır. Bu tasarım projenin videosunu hazırlatıp yayınlatarak, bir yandan
da mahalle halkını Kentsel Dönüşüme ikna için çeşitli yollara başvuruyor.

AKP iktidarı, Armutlu halkının mahallesinde uygulanmak istenen Kentsel
Dönüşüme karşı çıkmasını görmezden ve duymazdan geliyor. Halkın verdiği
6800 dilekçeyi yok sayıyor. Ağzını her açtığında halkın isteklerini göz ardı
etmeyeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Armutlu
halkının bu itiraz dilekçelerini reddederek ve uygulanmak istenen Kentsel
Dönüşüm projesini halkın isteklerine göre değil, inşaat tekellerinin isteklerine
göre yaptığını, yaptıkları ile ilan etmişlerdir.

AKP; Ali Ağaoğlu’nun, Torunlar’ın, Cengiz İnşaat’ın, Öncü İnşaat’ın ve
diğer işbirlikçi tekellerin iktidarıdır. Bu bir avuç zenginin çıkarları için tüm
halkı işgalci ilan ediyor, halkın içinde yaşadığı iki göz gecekonduyu “kaçak
yapı” ilan ediyor. Bir avuç zengin, her gün servetine servet katarken, halk
sokaklarda yaşamaya mahkum ediliyor. AKP iktidarı kendisine kaçak saray
yapıp 1100 odalı sarayda yaşıyor. Deprem toplanma alanlarını imara açıyor,
halkın yıllardır vergisini ödediği evler ise kaçak yapı denilip halk işgalci ilan
ediliyor.

Hayır, biz işgalci değiliz, Halkız Haklıyız Kazanacağız! Yılardır biz
burada bu mahallede yaşıyoruz. Kürdüz, Lazız, Arabız, Aleviyiz, Sünniyiz.
Biz adına halk denilen kocaman bir aileyiz. Önce birer birer geldik bu kente.
Sonra bizim gibi olan yüzlerce aile ile tanıştık ve onlarla akraba olduk,
kardeş olduk, komşu olduk. Birbirimizin acısını acımız, sevincini sevincimiz
yaptık. Bu birlik berberliğimizle yaşamak için kendimize iki göz kondu
yaptık. Gelip yıktılar gecekondularımızı, tekrar yaptık. Çünkü insan
barınmadan yaşayamaz. Nihayetinde tam 30 yıldır bu mahallede yaşadık.
Uzayda, Mars’ta, Jüpiter’de yaşamadık. Bize işgalci demekle, yok saymakla
yok olmuyoruz. Böyle olsaydı çoktan bırakır giderdik evlerimizi. Çünkü
AKP’den önce de yaşadık biz bu süreçleri, AKP ile de yaşayacağız ve niha-
yetinde biz kazanacağız. AKP yok olup gidecek ve tarihin çöplüğünde
yerini alacak. Biz ise onuru ve hakkı için direnmenin adını tarihe altın
harflerle yazacağız.

Ey adına asalaklar sürüsü denilen Ağaoğlu, Torunlar, Cengiz inşaat,
Öncü inşaat ve onların zevki sefası için elinden geleni ardına koymayan
AKP iktidarı! Hiç düşündünüz mü aç bıraktığınız, evsiz bıraktığınız halkın
öfkesini? Bu öfke bir volkan kadar yakıcı, bir çelik kadar sert ve yeryüzünün
henüz görmediği bir deprem kadar yıkıcı. İşte bu öfkeyle karşı karşıyasınız.
Doğanın ve bilimin bir kuralı vardır; bu kural diyor ki, ne ekerseniz onu bi-
çersiniz. Şimdi siz rüzgâr ekiyorsunuz halkın yüreğine, o zaman fırtına biçe-
ceksiniz. Ne sizin projelerinizi istiyoruz, ne de ikna için kapılarımıza
gelmenizi istiyoruz.

31 Aralık
2017

Yürüyüş
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Tarihimizin hiçbir döneminde cephe
ideolojisi ile donanmış tek bir insanımız
bile teslim olmamıştır düşmana. 

AKP içinde bulunduğu ekonomik po-
litik krizini aşmak için kendisinden önceki
iktidarlar ne yaptı ise ancak o kadarını
yapabiliyor. Uyguladığı terörün sadece
biçimi değişiyor…

Bu çaresizlikle devrimciler karşısında
defalarca yenildikleri, asla sonuç alama-
dıkları yöntemlere yeniden yeniden baş-
vuruyorlar.

Devrimciler tarafından tarihin çöplü-
ğüne atılmış politikalarından biri de, ha-
pishane kapısından yeniden siyasi şubeye
taşıma politikasıdır. Yani 12 Eylül 1980
askeri cuntasının yaptıklarını bugün ye-
niden denemekteler.

Şu an KHK ile yasalaştırdıkları tek
tip elbise politikası da böyledir.

Devrimci Sol tutsaklarının çelikten
idaresine çarpan bu politikaları yenilmiştir,
yine yenilecek. Bu kadar net ifade ediyoruz
çünkü ideolojimizin, tarihimizin, şehitle-
rimizin yolundan gidiyoruz.

Tahliye Olanları Hapishane Kapı-
sından Gözaltına Alma Saldırısını Püs-
kürteceğiz

12 Eylül 2017 tarihinden itibaren Grup
Yorum üyesi Sultan Gökçek, Mehmet
Özdemir, Yurdagül Gümüş, Çiğdem Şen-
yiğit, Doğan Karataştan, Nazife Onay…

Aylarca tutuklu kaldıktan sonra mah-
kemeye çıkıp tahliye olmuşlar ve tahliye
işlemleri yapıldıktan sonra “hakkınızda
yakalama kararı var” denilerek yeniden
siyasi polis tarafından hapishane kapısından
işkencehanelere taşınmışlardır. Günlerce
yeniden gözaltında tutulup yeniden tu-
tuklanmışlardır. 

Yürüttüğümüz bağımsızlık savaşı kar-
şısında gayri-meşru, adaletsiz; kendi yasal
sınırları içinde bile hukuksuz bu saldırıları
sessizce kabul etmeyeceğiz. Bu saldırılarını
püskürteceğiz.

Düşman ard arda tutuklamalarla mü-
cadelemize engel olmak, tutukladıklarını
hapishanelerde çürütmek istiyor. Sürgün
sevklerden, fiili saldırılara... tüm işkence
yöntemleriyle halkın umudunu yok etmek
istiyor. Bizi devrime, halkı devrimcilere
karşı inançsızlaştırmayı amaçlıyor. Bizi
kuşatmak isteyen ideolojik-psikolojik sal-
dırılarıyla bizi önce hareket edemez hale
getirmek, sonra da teslimiyet bayrağını
çektirtmek istiyor.

Mahkemeler, savcılar zaten tutuklu
olan birisinin ifadesini  kolaylıkla alabilir.
Doğrudan hapishanedeyken ifadeye ça-
ğırabilir. Yıllardır bu süreç böyle işlemiştir.
Ama amaçları bir soruşturma yürütmek
değil, tutukluların moralini bozmak, ai-
lelerinin moralini bozmak, sürekli gözaltına
alınma tehdidini bir sopa gibi ellerinde
tutmaktır. Tahliye olduğuna bile sevinemez
hale getirmek istiyor. Faşizm bu süreci
bir ideolojik tahribata dönüştürmek istiyor.
Ve devrimcileri, muhalifleri, ilericileri
teslim almak istiyor.

12 Eylül hapishanelerinde de tutsakları
içerden alıp alıp şubeye götürüyorlardı
ama direniş, genel direniş bunu boşa çı-
kardı.

Yeniden işkenceye taşınmak istenen
yoldaşlarını kenetlenerek, yoğun işken-
celere maruz kalarak vermemek için di-
rendiler, hep birlikte yeniden işkencelerden
geçtiler ama kolay kolay koparıp götüre-
mediler hiçbir Devrimci Sol tutsağını…

O dönem tıpkı tek tip politikası gibi
yenilmişti hapishaneden işkenceye taşıma
politikası.

Bugün yeniden denemeleri kelimenin
gerçek anlamı ile çaresizlik ve ellerinde
deneyebilecekleri başka bir yöntem ol-
mamasındandır. Son üç ayda 122 kişi tu-
tuklandı. Yine de sonuç alamayacaklar.
Yani düşman ne gözaltılarla ne tutukla-
malarla bitiremiyor Cephe’ yi. Gözaltı ve
tutuklama terörü ile sonuç alamayınca bu
sefer 12 Eylül yöntemlerine başvuruyor.
Tahliye olan özgür tutsakları yeniden göz-
altına alarak teslim almaya çalışıyorlar.

Faşizmin Hiçbir Saldırısını Cevapsız
Bırakmadık, Asla Çaresiz Kalmadık.

Bu politikaların nedenlerini çok iyi
biliyoruz. Ve düşman da çok iyi biliyor
karsısındaki geleneği.

Bir kişiyle de olsa emperyalizmin iş-
birlikçisi AKP faşizmine karşı politika
geliştirdik. Politikada sonuç alan sayılar
değil, isabet, ısrar, kararlılık, cürettir...
Bizim bir anıt önünde bir kişiyle başlayan
direnişimizin düşmanımızın deyimiyle
dünyayı ayağa kaldırır hale getirmesinin
sebebi de budur. Düşmanın saldırdığı
yerde her daim bir adım öne gitmek,
gitme çabasında olmak bizim teslim ol-
mama geleneğimizin, ideolojik netlik ve
ona bağlı olarak cüretimizin sonucudur
ve biz bugüne kadar kimsenin çıt çıkar-
maya dahi mecalinin olmadığı koşulları,

karanlıkları hep böyle yardık.
12 Eylül’ün en karanlık günlerinde,

ışıl ışıl yanan yıldızlar gibi aydınlattık
karanlığı. Ailelerimiz en önde sesimizi
taşıdı. Bu gelenek;  yakalanma pahasına
yoldaşını omzuna alıp taşımaktır, az sonra
eve gidecek yoldaşlarını kurtarmak için
o eve girip katledilerek korumaktır yol-
daşlarını.

Bombalanıp yakılan yoldaşlarımızın
hesabını sormak için yerin yedi kat di-
binden yaralarından kan damlaya damlaya
silahlarını çıkarıp savaşmaktır.

“Önce ben” diyerek öne atılıp Fidan,
İbili gibi, yoldaşlarını katliamdan korumaya
çalışmaktır.

18’indeki Komutan Sibel gibi, yol-
daşlarını korumak için, çekmektir düşmanı
kendine doğru.

Fatma Koyupınar, İlker gibi yoldaşını
kenara fırlatıp kendi koşmaktır en riskli
alana. Böyle abartısız binlerce örnek sa-
yabiliriz…

Yoldaş candan öte candır;
Yoldaş dayımızın dediği gibi bir çift

gözdür. Biri ağlarken biri gülemez.
İdeolojimizin gücüdür yoldaşlığımıza

biçim veren, değerli kılan, anlamlandıran
ve asla birbirimizden vazgeçirmeyen.
Önce ben diyebilen, sahiplenmeyi yara-
tandır ideolojimiz.

Yoldaşlık bizde düşmana büyük bir
kin, adaletsizliğe büyük bir öfke üzerine
yükselir.

Gülnihal Yılmazın en büyük gücüdür
öfkesi, kendi söylemi ile: “başucunda İs-
met’in işkenceden tanınmaz haldeki resmi
vardır hep” ve “her şeyi unutsam, bilincim
gitse de tek unutmayacağım İsmet’ in iş-
kence görmüş halidir” der,  alev alev
yanan, öfkeden taşan gözlerle…

Bugün de yoldaşlarımızı yeniden daha
dışarı adım atamadan hapishane kapısından
almaları, yeniden günlerce emniyetin o
pis hücrelerinde tek başına günlerce tutup
yeniden tutuklamalarındaki amaç aynıdır.
Yalnızlık duygusu yaratmak, yıldırmak,
umutsuzlaştırmak…

YAPAMAZSINIZ, SONUÇ ALA-
MAZSINIZ! BOŞUNA UĞRAŞMAYIN,
VAZGEÇİN!

Yoldaşlarımızı size bırakmayacağız.
Tek kişi de olsak, yalnız da olsak bu

politikayı boşa çıkaran direnişçiyiz, dire-
nişin içindeyiz, içerisiyle, dışarısıyla onun
bir parçasıyız.

CEPHELİLER İÇERİSİ DIŞARISI İLE TEK YÜREKTİR BÜKÜLMEZ BİLEKTİR
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Grup Yorum‘un 2 tutsak üyesinin
faksını paylaşıyoruz sizlerle. Dilan Ekin
ve Sultan Gökçek, Silivri 9 No’lu hapis-
hanesinde birlikte kalıyorlar. Birkaç gün
arayla ikisinden ayrı ayrı fakslar geldi.
Sultan sadece faks yazabildiğini belirtmiş,
çünkü sağ bileğinden sonra sol bileği de
ödem yapmış ve şişiyor. Uzun uzun yaz-
mak bir işkenceye dönüyor böyle. Neden
bileklerinde ödem oluşuyor ve bileklerini
kullanamıyor? Çünkü işkence ile alınıp
tutuklandığı gözaltında bileğine oturtana
kadar kelepçeler takıldı. Sadece kelepçe
de değil bu duruma sebep olan, Silivri
hapishanesinde her gün yaşanan hak
gasplarına karşı direniyor Grup Yorum
üyeleri de.

Bu direnişleri bastırmak isteyen idare,
hücrelere baskınlar yaparak işkence ya-
pıyor, yerlerde sürüklüyor, bedenlerinde
yaralanmalara, sakatlanmalara yol açıyor.
Sultan’ın sol bileği de böyle bir saldırıda
sakatlandı.

Dilan Ekin’in sağlık durumu ise daha
kötü. Dilan’ın beli kırık ve platin takılı,
ikinci kez ameliyat olması gerekirken
gözaltına alındı ve yaklaşık 5 aydır
tutuklu. Gözaltı ve hapishane aşamasında
belindeki platin kaydı ve büyük acılar
içinde kaldı Dilan. Hapishaneden hasta-
neye gitmek ayrı bir direniş gerektiriyor.
Gidiyorsun bu sefer “doktora ulaşmak
zaman alıyor. Geçen hafta belinden ötürü
önce hapishane revirine gidiyor, revir
doktoru  “platin kaymış ama önemli
değil” diyor. Sonra Silivri devlet hasta-
nesine gidiliyor, oradaki doktor da “Haline
şükret, senden beterleri var, beş vakit
namaz kıl, şükür namazı kıl, geçer”
diyor. Bir doktorun bel tedavi yöntemini
ve kendi gibi düşünmeyen insanlara düş-
manlığını görüyoruz. Sonra Bakırköy
devlet hastanesine sevk oluyor, burada
doktorluk onuruna sahip doktorlarca te-
davi ediliyor ve ameliyat olmazsa felçle
karşı karşıya kalabileceğini öğreniyor.

Dilan Ekin ve Sultan Gökçek’in mek-
tubunu yayınlıyoruz.

Silivri 9 No’lu Hapishanesi
Merhaba!

Hepinizi hasretle sımsıkı kucaklıyo-
rum. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hastane
serüvenlerim devam ediyor. Burada üç
defa hastaneye gittim belim için. İlkinde
belimin kırıldığını ve “işkencede platin
kaymış” dedim. Doktor, işkence lafını
duyunca kırmızı görmüş boğaya döndü.
Platin kaymış;  ama önemli değil dedi.
Sonra yine Silivri Devlet Hastanesi‘nde
başka bir doktora gittim. O da “Beterin
beteri var, sen 5 vakit namaz kıl, şükür
kurbanı kes” dedi. Neyse ki Bakırköy
Hastanesi’ne sevkimi yaptı. Oradaki dok-
tor iyi ve ilgiliydi. Filmlerime baktı,
muayene etti, hocasına sordu ve platin
kaydığından dolayı kemik kaynamamış
yeniden ameliyat olman gerekiyor, dedi.
Ama Bakırköy’de mahkum koğuşu ol-
madığı için ameliyat olursam, başka bir
hastanede başka bir doktor ameliyat ya-
pacakmış. Ama hapishanede hastane ve
hekim seçme şansım olmadığı için pek
istemiyorum. Çünkü ameliyatın felç riski
var. Dosyam da hala açılmadı. Propa-
gandadan tutuklandım ama hala açılmadı.
Savcılığa ve mahkemeye yazdığım di-
lekçelere de cevap alamıyorum. Sağlık
raporlarımı mahkemeye yollamak için
istedim ama avukatlarımın savcılığa
yazıp istemesi gerekliymiş. Bana veril-
miyor. Zaten senden sonra avukatlarıma
yazacağım. Anlattığım gibi ciddi sağlık
sorunlarıyla yüz yüzeyim, felç olma ih-
timalim var ama her an saldırıya maruz
kalabiliyoruz. Misal geçenlerde panodaki
resimlere saldırdılar. Veya mahkemeye
gittim Çağlayan’a, gidiş ve dönüşte asker
saldırısına ve tacizine maruz kaldım.
Ringde ters kelepçe yaptılar. İlk defa
kollarımın hissizleştiğini fark ettim ve
belimi epey etkiledi. Yürürken bile
platinin biraz sinire değmesiyle felç
kalma ihtimalim varken bu koşullarda
bu ihtimal daha da fazla… Bu yüzden
de dosyamın açılması için uğraşıyorum.

Bu seferlik böyle gelmiş oldum. Siz
nasılsınız? Neler yapıyorsunuz merak
ediyoruz, anlatırsın… Sizlere olan özle-
mim bu faksa sığmaz ama maalesef sa-
tırlarımın sonuna geliyorum. Herkese
selam, sevgi ve hasretle… 

Dağlarca Umudumuzun Adına Bağ-
lılıkla

Dilan Ekin
Tavır emekçilerine ayrıca selamlar…

Rüyamda dergi için çalıştığımızı gör-
düm…

Silivri 9 No’lu Hapishanesi
Sevgili (…) Abla,
Hasretle sımsıkı kucaklıyorum, na-

sılsınız? Tekrar bir faksla geleyim dedim
yanınıza. Mektup yazacaktım fakat bi-
leğimden ötürü bir süre yazı yazamadım
için, size mektup yazamadım uzun uzun.
Hem bunu haber edeyim hem de bir
selam edeyim dedim. Sol bilekten sonra
sağ bilek de kötü oldu, egzersiz vs. yap-
maya çalışıyorum ama ödem oluyor, şi-
şiyor çok zorluyor. Yoksa hep aklımda-
sınız, merak ediyorum sizi çok özledim.
Faksla da olsa sizinle böyle kısa sohbete
geldim, yazı yazamayınca malum bol
bol kitap okuyorum.” Soğuk Savaş” ki-
tabını okudum en son, şimdi de Hüsnü
Mahalli’nin “Diren Suriye” kitabını oku-
yorum. Bilgi, birikim açısından epey iyi
oluyor. Sizden bir ricam olacak, elinizden
geldiğince yapabilirseniz çok sevineceğim.
“Atlas” ve “Türkçe Sözlük” (kalınından)
göndermenizi isteyeceğim. Ahmet Babaya
tarif ederseniz onun da göndereceğini
düşünüyorum. Biz daha buralardayız sa-
nırım. İki Dilan arasında kaldım. Dilan
Ekin bugün hastaneye gitti.  Doktor
“ameliyat olman gerekiyor” demiş. O
ayrıntılarını yazar yine. Sıkıca kucaklıyor,
sizi çok seviyorum. Birbirinize iyi bakın.
Umutla, dirençle kalın…

Sultan Gökçek
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Grup Yorum Üyeleri Sakat Bırakılmak İsteniyor, “Namaz Kıl Şükret Geçer” Deniyor



� ALMANYA
Duisburg’da Uyuşturucu ve 

Kumara Karsı Afişleme Yapıldı
Bugün (21 Aralık 2017 Perşembe)

Duisburg şehrinde Uyuşturucuya ve Ku-
mara karşı afişleme yapıldı. Afişlemeye
iki kişi katıldı. Yaklaşık 150 adet “Uyuş-
turucuya ve Kumara  Karşı Mücadele
Merkezimizi Kuruyoruz. Umutsuz ve
Çaresiz Değiliz, Çözüm Halk Meclisle-
rinde Kumara ve Uyuşturucuya Karşı
Mücadele Merkezi” imzalı afişler Duis-
burg’un Neudorf, Stad Mitte, Dellplatz
ve Hochfeld semtlerinde yapıldı.

19 Aralık Hapishaneler Katliamı
Ve Maraş Katliamı Anması…

Almanya/Bielefeld Tren Garı önünde
19 Aralık Salı günü, saat 12.00-18.00
arasında; 19 Aralık 2000 Hapishaneneler
ve Aralık 1978 Maraş katliamı ile ilgili
resim sergisi açıldı. “Erdoğan’dan önce
de Türkiye’de faşizm vardı. Sonra da
olacak, Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz!”
teması ile düzenlenen etkinlikte başlıca
hapishaneler katliamları; Buca, Ümraniye,
Diyarbakır, Ankara Ulucanlar ve 19-22
Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı ve
Büyük Direnişin şehitlerinin fotolarının
tarihsel sıra ile yer aldığı resim sergisinde,
aynı ay içerisinde gerçekleşen Maraş
katliamı ve Roboski katliamları da aynı
şekilde resimlerle anlatıldı. Hapishaneler
katliamı, Büyük Direniş ve Maraş Katliamı
ile ilgili, Almanca-Türkçe bildiri dağıtıldı.
Bilgisayardan “Diri Diri Yaktılar” filmi
düzenli olarak izletildi. Büyük direnişin
122 şehidinin yer aldığı  karanfillerle
süslenmiş pankart özellikle ilgi ve sorular
odağı oldu. 

Karlsruhe Konsolosluk Önünde
Nuse Eylemi

Nuriye ve Semih’in işe geri alınması
talebiyle Karlsruhe Konsolosluğu önünde
yapılan eylemlerde bir süredir konsolosluk
da provokasyonlar hazırlıyor. Bu hafta
yine önceden konsolosluğa provokatör
bir grup çağrılmıştı. Sözlü küfür ve ha-
karet, müzik boksunu kapatmaya çalışma,

açıklamayı almaya
çalışma, eylem ya-
panlara saldırı girişimi
oldu. Konsolosluğun
eylemi bitirtme ça-
baları sonuç vermedi.

Bunun üzerine ön giriş kapısını
kapatıp arka çıkış kapısını açtılar. Saldırıya
geçenlerle konsolosluk çalışanlarının “sel-
fi” çektirdikleri görüldü. 

Öte yandan eylemi destekleyenler,
Nuriye ve Semih’e selamlarını gönderen
halktan insanların destekleri de vardı.

Stuttgart Halk Kültür Evi’nde
Halk Toplantısı

Stuttgart Halk Kültür Evi’nde 24
Aralık Pazar günü halk toplantısı yapıldı.
Öncelikle ülke gündemine dair bilgilen-
dirme ve hapishanelerde uygulanmak is-
tenen tek tip hakkında konuşuldu.

Daha sonra 10 Aralık tarihinde ger-
çekleşen Grup Yorum konseri değerlen-
dirildi. Halk toplantısına 15 kişi katıldı.

� İSVİÇRE
19-22 Aralık Hapishaneler 

Katliam Anması
17 Aralık pazar günü Basel şehrinde

bulunan Boran Kültür Merkezi’nde 19-
22 Aralık anması gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasıyla başlayan anma
saygı duruşuyla devam etti. Ardından
sinevizyon gösterimi yapıldı. 

Sinevizyonun ardından bir arkadaşın
anlatımı ile 19-22 Aralık’a nasıl gelindi-
ğini, devrimci tutsakları teslim alma po-
litikasının 12 Eylül cuntasıyla başlayıp
Buca, Ümraniye, Burdur, Ulucanlar ve
19-22 Aralık ile devam ettiğini ve her
defasında faşizmin karşısına direniş ile
geçildiğini anlattı.

Konuşmanın ardından anmaya ara
verildi. Aranın ardından şehitlerimiz için
yapılan helva dağıtıldı. 23 kişinin katıldığı
anma sona erdirildi.

� AVUSTURYA
Yaşar Minaz'ı Sonsuzluğa 

Uğurladı
HALKINI SEVDİ, KAVGASINI

SEVDİ, KİMSE KAR-KIŞ DEMEDİ
YAŞAR ABİSİNE HOŞÇAKAL DE-
MEYE GELDİ!

18.12.2017 Pazartesi günü iş yerinde

geçirmiş olduğu kaza sonucu kaybetti-
ğimiz değerli abimiz, emekçimiz sevgili
Yaşar Minaz’ı Avusturya’nın Linz şehrinde
düzenlenen kalabalık bir törenle sonsuz-
luğa uğurladık.

Sabah saat 10.00’dan itibaren Traun
merkezdeki St. Martin mezarlığında top-
lanan halkın, Halk Cephelilerin ve Yaşar
Abinin sevenlerinin huzurunda Alevi yol
ve inancına göre bir cenaze erkânı yürü-
tüldü. İnançsal temeldeki görevlerin yerine
getirilmesinin ardından, Avusturya Halk
Cepheliler tarafından türkü söylendi, şiir
okundu ve Yaşar Abimizin hayatına, Bü-
yük Ailemize verdiği emeklere dair bir
konuşma  yapıldı. Soğuk havaya rağmen
400’e yakın insanın katıldığı tören Yaşar
Abinin toprağa verilmesiyle son buldu.

19-22 Aralık Hapishaneler, Maraş
ve Roboski Katliamları Anması 
Yapıldı

Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 24
Aralık Pazar günü saat 15:00’da açılış
konuşması ve saygı duruşu ile başlayan
anma Ahmet Kulaksız’ın anlatımları ile
devam etti. Anmaya gelen şehit yakınlarına
karanfil verildi.

Sonrasında katliamları anlatan bir sin-
evizyon izlendi. Kısa bir aradan sonra
anma etkinliği şehitlerimizin sevdiği tür-
küler söylenip, şiirler okunarak saat
18.00’a kadar devam etti. Anmaya 55
kişi katıldı.

Halk Meclisi Toplantısı
Aşağı Avusturya Halk Meclisi 24

Aralık 2017’de Ternitz’te toplandı. 30 ki-
şinin katıldığı toplantı divana bir kişinin
seçilmesi ile başladı. Gündem belirlendi.

Ele alınan ilk gündem Aralık ayı an-
maları idi. İkinci gündem; 3 Mart 2018
tarihinde yapmayı planladığımız Grup
Yorum ile dayanışma konseri idi. Üçüncü
gündem; bir süredir çalışmalarını yürüten
Halk Meclisi’nin yasal bir kimliğe ka-
vuşması için tüzük hazırlama ve yasal
başvuru yapma kararı alındı. Son olarak
Wr. Neustadt Alevi Derneği ile birlikte
Halk Meclisi olarak düzenlenecek yılbaşı
etkinliğine çevrenin çağrılması duyurusu

Yürüyüş
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yapıldı.
Maraş, 19 Aralık 2000 Hapishaneler

Katliamı ve Roboski Anması Avusturya
Alevi Birlikleri Federasyonu öncülüğünde,
Wr. Neustadt şehrinde, Maraş katliamının
39. Yılı vesilesiyle Maraş, 19 Aralık
2000 Hapishaneler ve Roboski katliam-
larının anması yapıldı. Anmada müzik
dinletisi, tiyatro ve sinevizyon gösterimi
ile bir de panel yapıldı. Panelistlerden,
2000-2007 Büyük Ölüm Orucu şehitle-
rinden Zehra ve Canan Kulaksız’ın babası,
TAYAD üyesi sevgili Ahmet Kulaksız;
katliama dair anılarını ve o dönem yaşa-
nanları ayrıntılarıyla katılımcılara anlattı. 

Anmada Yürüyüş dergisi standı açıldı,
Yüksel ve Açlık Grevi direnişçileri Nuriye
Gülmen, Semih Özakça için pankart
asıldı. Mart ayında Grup Yorum ile da-
yanışma adına düzenlenecek konserin
biletleri satıldı, afişleri asıldı. Mini bir
resim sergisiyle Maraş, Hapishaneler ve
Roboski katliamı halka gösterildi. Yaklaşık
500 kişinin katıldığı anma deyişlerle son-
landırıldı.

� YUNANİSTAN
Yunanistan’da Filistin Halkıyla

Dayanışma Eylemi Yapıldı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 22

Aralık 2017 saat 18.00’de, İsrail’in Atina
konsolosluğu önünde protesto eylemi
yapıldı. Eyleme sol örgütler, anarşist
gruplar ve Halk Cepheliler katıldı.

Eylem yaklaşık 1 saat sürdü.

� İNGİLTERE
Londra’da Halk Toplantısı 

Yapıldı
Yeni yıl etkinliği hazırlık çalışmaları

konuşuldu. Biletinden, müzik, skeçler,
sinevizyon ve yemek organizesine kadar
yapılması gereken işler konuşuldu. Gerekli
görev bölüşümleri yapıldı. Yeni yıl gecesi
buluşmak üzere toplantı sona erdi.

� BELÇİKA
Özgür Tutsaklara Mektup 

Yazmaya Devam Ediyor
Belçika Halk Cephesi olarak “Tut-

saklarımıza mektup yazalım, tecriti par-
çalayalım” kampanyasını 35 kart daha
yazarak sürdürüyoruz. Ülkemiz ve Av-
rupa’daki özgür tutsaklarımız mektupsuz
bırakılmayacak çağrısı yapıldı.

Nuriye ve Semih’in Çağrısıyla
Faks Çekme Eylemi 
Gerçekleştirildi

Belçika’dan faks çekme eylemi; Cu-
martesi günü Nu-Se’nin çağrısıyla Brük-
sel’de toplu faks çekme eylemi gerçek-
leştirildi. 17 kişinin katıldı.

Belçika OHAL İle Mücadele 
Komitesinden Eylem

Nuriye ve Semih’in Sesiyiz eylemini
gerçekleştiren OHAL ile Mücadele Ko-
mitesi 23 Aralık Cumartesi günü de
Brüksel’de Santral istasyonunun önün-
deydi. 15 kişi ile gerçekleştirilen eylemde
açılan pankartlarda “Nuriye ve Semih
için adalet istiyoruz” yazıyordu. Eylem
1 saat sürdü.

19-22 Aralık ve Maraş Katliamı
Anması

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 19-
22 Aralıkta katledilen kahraman şehitle-
rimizi andık. 23 Aralık Cumartesi günü
yapılan anma toplantısında katliam ile
ilgili bir video izlendi. 19-22 Aralık ce-
zaevleri katliamı ve Maraş katliamı ile
ilgili anlatımlar ile devam eden anma 1
saat sürdü.

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü

1. GÜN
Bizler Avrupa Dev-Genç’liler olarak

her sene sonu olduğu gibi bu sene de 22-
23 Aralık ve 2 Ocak 2018 tarihleri arasında
gençlik kış kampı düzenliyoruz. Bizler
kamplarımızda düzenin yoz kültürüne
karşı alternatif bir eğlence ve tatil anlayışı
yaratmak istiyoruz. 

Yozlaşmaya Karşı Mücadele Kam-
panyamızın bir parçası olarak 10 günlük

kış kampları düzenliyoruz. Bu seneki
kampımız 23 Aralık 2017 tarihinde baş-
ladı.

Gece yarısından itibaren gençlerimiz
Avrupa’nın dört köşesinden gelmeye baş-
ladılar. Yatak odalarına yerleştikten sonra
uzun yolculuktan dinlenenler, daha sonra
kahvaltıda biraraya geldiler. Kahvaltıdan
sonra birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri
için herkes kendini tanıttı. Daha sonra
oyunlara geçildi. Gün içinde sürekli yeni
gelenler oldu ve akşam yemeği yenildikten
sonra günlük program akışıyla ilgili ve
kampta düzenleyeceğimiz etkinliklerle
ilgili kısa konuşma yapıldı. 

Birlikte yaşamımızı 10 gün boyunca
daha sorunsuz geçirmek için ortak kurallar
belirledik ve daha sonra tekrar oyunlar
oynayarak ilk günümüzü bir toparlanma
günü olarak sonlandırıldı

� AMERİKA
Amerika Texas’ta Musa Aşoğlu’na

Özgürlük Eylemi Yapıldı
20.12.2017 günü Amerika’nın Texas

eyaletinin adalet binası önünde, Red Gu-
ards Austin (Austin Kızıl Muhafızlar)
Musa Aşoğlu için yaptıkları eylemin vi-
deosunu yayınladılar.

Red Guarden Muhafızları Musa Aşoğ-
lu’nun tutuklandığından bugüne Ameri-
ka’da birkaç kez dayanışma eylemleri,
duvar yazılamaları ve toplu “3 milyon
dolar değil, Musa Aşoğlu’na özgürlük
istiyoruz” dövizleriyle resim çektirerek
sosyal medyada paylaştılar.

Anti Emperyalist Cephe (AEC) olarak
geçen ay Marsilya’da bir heyet olarak
Red Austin Guards’la tanışmaya gittik.

Musa Aşoğlu’na özgürlük kampanyası
çerçevesinde 16.12.2017 günü Marsilyalı
anti faşist FRAP örgütüyle ortak bir panel
gerçekleştirildi.

Panele katılan bir İspanyalı arkadaş
bizi Madrid’e davet ederek, orada da
aynı paneli vermemizi istedi. Önümüzdeki
kısa sürede Madrid, Paris ve Hamburg’da
bilgilendirme panellerimiz olacak.

31 Aralık
2017
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8 Ocak - 14 Ocak

Rosa LUXEMBURG,
Karl LİEBKNECHT
Alman devriminin kararlı, cüretli,

iki önderiydi Rosa ve Karl. Polonyalı
olan Rosa, daha 15 yaşında müca-
deleye katıldı. Alman Sosyalist De-
mokrat Partisi (SPD) içinde devrim
ve sosyalizm için dövüştüler. SPD

revizyonistleştikçe, onlar Marksizmin bayrağını yükselttiler. 1.
Emperyalist Paylaşım Savaşı başladığında Sosyalist Demokrat
Partiʼnin birçok önderi burjuvaziyle aynı safta yer alırken, buna
karşı çıkan sadece iki kişi vardı: Rosa ve Karl. 1916ʼda Rosa
Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve Clara Zetkinʼin
önderliğinde bir grup, Spartaküs Birliğiʼni oluşturdular. Spartaküs
Birliği, 1918 sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosyalist
devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919ʼda SPDʼli İçişleri
Bakanıʼnın emrindeki polisler Rosa ve Karlʼı bir otelde tutuklayarak
orada kurşuna dizdiler.

Rosa Luxemburg Karl Liebknecht

Reyhan Havva İPEK, Selim YEŞİLOVA 
Hüseyin DENİZ, Refik HOROZ
12 Ocak günü Diyarbakır’da gözaltına alınan Refik

Horoz’la birlikte eve gelen polis içerde bulunan Reyhan,
Selim, Hüseyin’le birlikte Refik’i de katlettiler. Hepsi de
TÖDEF’li öğrencilerdi. 

Reyhan Havva İpek, 1970 Siverek doğumluydu. Kürt
(Zaza) milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü
3. sınıf öğrencisiydi. 93’te mücadeleye katıldı. Mezarı
Urfa Siverek ilçesinin bir köyündedir. 

Hüseyin Deniz, 1974 Adana Ceyhan doğumlu ve Kürt
milliyetindendi. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Dicle
Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 93
Ekimi’nde örgütlü ilişkiler içinde yer almaya başladı.
Mezarı Adana Ceyhan Kızıldere köyü mezarlığındadır.

Refik Horoz, 1971 Antakya doğumlu ve Arap milliye-
tindendi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf
öğrencisiydi. Bir dönem Diyarbakır’da demokratik alanda
yöneticilik yaptı. Mezarı Hatay Yaylıca’dadır.

Selim Yeşilova, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4.
sınıf öğrencisiydi. Arap milliyetindendi.

Reyhan H. İpek

Cemal UÇAN:
1970’li yılların sonunda mücadeleye katıldı.

Cunta döneminde uzun süre tutsak kaldı. Tutsaklı-
ğının ardından İstanbul’da mücadelesini sürdürürken,
yakalandığı hastalık sonucu 10 Ocak 1993’te ara-
mızdan ayrıldı.

Cemal Uçan

Dört TÖDEF'liydi onlar. Selim, Refik, Reyhan ve Hüseyin...
1995’in 12 Ocak'ını 13 Ocak'a bağlayan gece katledildiler.
Aslında bu dörtlü ve onların şehadeti halkımızın, devrimimizin,
ülkemizin pek çok karakteristik yanına tanıklık ediyorlar adeta... 

Onların katledilişi Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki yüzlerce
kontrgerilla cinayetinden herhangi biri belki. Ama yine de
onların Kürdistan TÖDEF'ten olmaları, sahip oldukları ulusal
kimlikler, kişilikleri oldukça çok şey söylüyor bize. Bu katliamda
ayrıştırmamız gereken yanlar olduğunu söylüyor:

Amed'deki dört şehit ne söylüyorlar bize? Şehadetleri ne

gösteriyor?
Halklarımızın Kardeşliğini Gösteriyorlar Bize: Refik, Maraş

Katliamı’nın protestosunda gözaltına alınmış ve mahkemeye
çıkarılmıştı. Hakim "Oğlum sen Arapsın, ne işin var Kürtlerin
arasında?" diye soruyordu ona... Selim de Arap'tı... Reyhan ise
bir Zaza kızı. Hüseyin bir Kürt'tü... Ulusal değerlerine bağlıydılar.
Örneğin Selim'in normalde son derece sakin, sessiz bir yapısı
vardı, ama Arapça konuştuğunda o sakinliğinden pek eser
kalmaz, ateşli bir konuşmacı oluverirdi... Diğerleri de en az
onun Arap olduğu kadar Kürt'tü, Zaza'ydı. Ama onlar halkların
kardeşliğine, kardeşlikten öte, birlikte savaşması gerektiğine
inanıyorlardı. İşte bu yüzdendi ki, halkların kardeşliğine yakılmış
bir türküydü onların şehadetleri.

Bazı sekter, çarpık yaklaşımlarla da karşılaşmıyor değillerdi
elbette. Refik'e Diyarbakır'da bir Arap olarak mücadele
etmeyi "yakıştıramayan" sorgu hakimi gibi, Reyhan’a da

Mustafa EROL: 
Halkının anti-faşist mücadelesinde saf tutan,

devrim umuduyla devrimci hareket içinde yer
alan bir devrimciydi. Çeliktepe’de halkın güven-
liğini sağlamakla görevliydi. Bu sorumluluğunun
bilinciyle hareket ederken 12 Ocak 1980’de
gericiler tarafından katledildi.Mustafa Erol

Amed'de Dört Genç... 
Dört Yoldaş, Dört Kardeş...

Selim Yeşilova Hüseyin Deniz Refik Horoz

Anıları Mirasımız



bazıları "sen Kürtsün, Kürt halkına ihanet ediyorsun, TÖ-
DEF'lilerle dolaşma" diyorlardı. Ama onlar bu ülke gerçeğini
bir ucundan yakalamışlardı. Onun için mücadele içindeydiler.
Onun için TÖDEF içindeydiler. Onun için, onların ışığı Par-
ti-Cephe ışığıydı. 

Gençliğimizin fedakarlığını gösteriyorlar; Reyhan'ın
babası bir aşiret reisiydi. Annesi de bir aşiret reisinin kızı.
Bu düzen içinde çok rahat yaşayabilecek koşullara sahipti.
Ama o aşiret ağalarına karşı yoksul köylüsünün, halkının
yanında yer almayı tercih etti... Yani kendi sınıfına karşı
halkının yanında... O halkını tercih ederken, mücadelenin
saflarına gelirken ailesinin "aşiret" soyundan gelen herhangi
bir burnu büyüklüğü de yanında taşımamıştı. Tam tersine
halkını tercih ederken, halk olmayı, halkının özellikleriyle
donanmayı da başarmış, bu yolda epeyce mesafe katetmişti.
Herhangi bir şeye ihtiyaç olduğunda onun ağzından çıkan
sözler hep "ben bulurum", "ben ya-
parım", "ben giderim" olmuştur...
Refik de düzen içinde aynı ola-
naklara sahipti... Selim tam tersine,
maddi durumu pek de iyi olmayan
orta halli bir çiftçi ailesinin çocu-
ğuydu. Fedakardı, okulundan arta
kalan zamanda pazarlarda bir şeyler
satıp okumaya çalışıyordu. Ve onlar
tüm bu aynılık ve ayrılıklarına karşı
kavgada birlikteydiler: Aslında hepsi
düzen içinde istedikleri gibi bir
yere sahip olabilirlerdi. Fizik, Ma-
tematik, Biyoloji bölümlerinde 3.
ve 4. sınıf öğrencisiydiler... 

Ne var ki, onların hayatının
“kendini kurtarmaktan” öte amaçları
vardı... İşte onlar Amed'de devrimci
olmayı, Amed'de demokratik mü-
cadele yürütmeyi böyle bir amacın
parçası olarak kavramışlardı. Dicle
Üniversitesi’nde boykotlarda hep
onların emeği, çabası, fedakarlığı,
kahramanlığı vardı. 

Kontrgerilla'yı Gösteriyorlar; Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Laz,
Gürcü tüm ulus ve milliyetlerden gençliğin örgütlülüğü olan
TÖDEF çatısı altında demokratik üniversite mücadelesi yürü-
tüyorlardı. Kaldıkları evde açıkça infaz edilmişlerdi. Ne çatışma
vardı, ne bir şey. Yalnızca bu olayı hatırlamak bile bugün
ortalıkta "temiz siyaset" diye, "hukuk devleti" diye dolaşanların
ikiyüzlülüğünü görmek için yeter. İnsanın midesini bulandıran,
öfkesini beynine sıçratan bir ikiyüzlülüktür hem de bu. 

Tipik bir kontrgerilla katliamında yitirdik onları. Bugün
"hukuk devleti" falan diyenlerin hiçbiri o gün bu katliam
karşısında ses çıkartmamışlardı. 

Çıkartmasınlar. Biz "katilleri kontrgerilladır" diye hay-
kırmayı sürdürdük. Bizim haykırışlarımız olmasaydı, kuşkusuz
Susurluk da Susurluk olmazdı.

Yıllardır ölen bizdik. Katledilen bizdik. Ölen Refik’ler,
Selim’lerdi. Onların yerdeki kanı temizlenmeden, o kanın

hesabı sorulmadan hiçbir şey temiz ol-
mayacaktır bu düzende. 

Birleşerek Savaşmanın Gereğini, Yani
Kazanmanın Yolunu Gösteriyorlar: Onların
ilham kaynağı kurtuluşun yıldızıydı. Cep-
henin yıldızıydı. Cephe yıldızı halkları
birleşip savaşıp kazanmaya çağırıyordu.
Onlar bu çağrıya kulak vermişlerdi. Ne
diyordu sorgu yargıcı; oğlum sen Arapsın
Kürtlerin içinde ne işin var? Bir başkasına
aynı şey, sen Türksün, Van'da niye ortalığı
karıştırıyorsun diye söylenir. Bir başkasına
İstanbul'da bak işte buraya da gelmişsin,
bırak artık Kürtlüğü, Kürdistan'ı falan
diye ifade edilir... Mesele halklar birbi-
rinden ayrı dursun, mücadeleden uzak
dursundur. Bu, elbette ki oligarşinin me-
selesidir.

Bizim meselemizse, Reyhan, Selim,
Hüseyin, Refik gibi yanyana gelmektir.
Amed şehitleri işte bu meseleyi çözmüş-
lerdir. Yanyana kavga etmiş, yanyana şehit
düşmüşlerdir. Halklarının gençliğine kur-
tuluşun ışığını, yolunu göstermişlerdir. 

Refik Horoz'un Bir Şiiri: 
Gözlerine kurban 
olduklarım
Tutmuşlar dağ başlarını
Yürek çaresiz bir serçedir
Çırpınır
Şimdi cihan parçalarının
türkülerine
Silah sesleri karışıyor
Ben zapt etmem yüreğimi
Ah derim ah
Kuşların kanatlarında
şafaklara bulanmak varsa 
O serinlikte ürpermek
vardı ya
Barut kokularında umudu tadandım
Nehir boylarında koşandım
Parmaklarım gömülürken toprağa
Ölüme yatardım
Ah demedim mi ah
Ah Diyarbekir
Sevdiklerimden ettin beni

Yürüyüş'ü Halkımıza Okutuyoruz
Adana: Akkapı Mahallesinde 24 Aralık'ta Yürüyüş

dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında 16 dergi
halka ulaştırıldı. Mahalle halkıyla tek tip elbise da-
yatması üzerine sohbet edildi.

İkitelli: 21 Aralık'ta 200 adet Umudun sesi Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Kudüs Filistin Halkınındır
Halk Cephesi İkitelli’de 17 Aralık akşamı, Filistin halkı

için şu yazılamaları yaptı: "Kudüs Filistin Halkınındır!
Filistin Halkı Yalnız Değildir!”, “Kahrolsun Siyonist İsrail
Yaşasın Filistin! - Halk Cephesi"

arşiv



Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
taleplerinin kabul edilmesi için Süresiz
Açlık Grevi’ne başlayan Mehmet Güvel
ve Feridun Osmanağaoğlu’nun direniş
günlüklerini yayınlıyoruz.

12 Aralık: Mehmet Amca ve Feridun
Abi’nin sağlık kontrollerini yapıyoruz.
Har sabah düzenli olarak direnişçilerimizin
sağlık kontrollerini yapıyoruz. Mehmet
Amca’nın tansiyonları normal. Ağızda
kuruma ve ishal devam ediyor. Feridun
Abi’nin tansiyonu normal, kilo kaybı
devam ediyor. TAYAD’dan, Büyük Ar-
mutlu’dan aileler ve mahalleden kom-
şularımız ziyarete geldiler. 

13 Aralık: Tüm coşku ve kararlılığı-
mızla direnişimiz sürüyor. Zafere kadar
da sürecek! Yaşasın direniş, yaşasın za-
fer!

Nazife Onay’dan Mehmet Amca’ya
faks geldi. Hepimize ayrı ayrı selamlarını
iletiyor. Ayrıca Yeter ve Seher’in de se-
lamlarını aldık.

Sloganlarımızı arkadaşlarımızla be-
raber attık. FOSEM’den arkadaşlar geldi.
Feridun Abi ve Mehmet Amca ile video
çekimi ve haber yaptılar. Sarıgazi’den
aileler ziyarete geldiler. İsmail Akkol’un
ablası aradı, İsmail’i ziyarete gidecekmiş.
Biz de selamımızı iletmesini rica ettik. 

14 Aralık:
Mahalleden arkadaşlar ziyarete geldi.

Yunanistan’dan bir Özgür Tutsak, Mehmet
Amca’yı telefonla aradı. Sağlığını ve sü-
reci sorup selamlarını gönderdi. Gazi
Mahallesi ve Nurtepe’den arkadaşlar
Mehmet Amca’yı ziyarete geldiler. Meh-
met Amca ile Vefa Evi’ne kadar yürüyüş
yaptık. TAYAD’dan de  ziyaretçiler gel-
di.

15 Aralık: İsmail Baba ziyarete geldi.
TAYAD’lı Aileler hiç yalnız bırakmıyorlar,
bugün de birlikteyiz. Mahalleden bir
tutsak ailesi ziyaretimize geldi. Tutsak-
larımızın zeytin çekirdeğinden yaptığı
tesbihleri getirmişler. 

16 Aralık: Direnişçilerimizin sağlık
kontrollerini yaptık. Mehmet Amca’nın
bir gün önce küçük tansiyonu yüksekti.
Bugün tansiyonunda sorun yok. İshal
yok fakat ağızda kuruma ve iki direniş-
çimizin de kilo kaybı devam ediyor.
Bunların dışında bir problem yok.

Mehmet Amca ile Cem-
evi’ne yürüyüş yaptık. Orada
kalabalık bir grupla sohbet etti.
Avukatlarımız Mehmet Amca’yı
ziyarete geldiler. Toplu resim
çektirdik.

17 Aralık: TAYAD’lı Aileler
geldiler direniş evimize. Ma-
halleden baba-kız bir ailemiz
ve bir komşumuz direnişçileri-
mizle sohbete geldi.

18 Aralık: Feridun abi günlük yaptığı
yürüyüşe çıktı. Yürüyüşten geldikten
sonra dinlenmeye çekildi. Mahalleden
gelen arkadaşlarla beraber sloganlarımızı
attık. 

19 Aralık: Bugün 2 genç arkadaşımız
direnişçilerimizi ziyaret etti. Ardından
Çağlayan Adliyesi’ne Grup Yorum mah-
kemesine gittiler.

Pala Dayı ve Vefa Evi’nden Yıldız
Abla ziyarete geldiler. Mahalleden ar-
kadaşlar, Dev-Gençliler, HMM, Vefa Evi
ve mahalleden analarımız ile hep bir
ağızdan haykırdık sloganlarımızı. Ana-
larımız ziyarete geldiler. Kezban Ana,
Zeynep Ana, Aslı Ana ve Neriman Ana
hep birlikte direnişçilerimizi ziyaret etti. 

Direniş Evi’nde 19 Aralık Anması
yaptık. Anma 19 Aralık şehitlerimiz nez-
dinde tüm devrim şehitlerimiz için 1 da-
kikalık saygı duruşuyla başladı. Sonra-
sında 19 Aralık Katliamı’nda Bayrampaşa
Hapishanesi’nde olan açlık grevi dire-
nişçimiz Mehmet Güvel amcamızın 19
Aralık’ı anlatması ile devam etti. Mehmet
Amca’dan sonra açlık grevi direnişçimiz
Feridun Osmanağaoğlu 19 Aralık’ta dı-
şarıdaki eylemliliklerini anlattığı bir ko-
nuşma yaptı. Anma programımız 1,5
saat sürdü.

20 Aralık: Genel bir temizlik yaptık.
Pala Dayı ve Yıldız Abla direnişçilerimizi
ziyarete geldiler.

Direnişçilerimizle birlikte şiir okuma
etkinliği gerçekleştirdik. 1 saat süren et-
kinliğimizde direnişçilerimizle birlikte
birbirinden güzel şiirler okuduk.

21 Aralık: Sloganlarımızı gazilerimiz
Yıldız abla, Madımak abla ve mahalleden
arkadaşlarla birlikte attık. Şehir dışından,
şehidimiz Güler Zere’nin annesi, TA-
YAD’lı Ailelerimiz ziyarete geldi. Direniş

evimiz doldu taştı bugün.

22 Aralık: Nuriye aradı. Mehmet
amca bugün Ankara’ya gidecek.

Mehmet amcanın yol hazırlığını ya-
pıyoruz. Mehmet Amcayı yolcu etmek
için mahalleden ailelerimiz gün boyu
direniş evine geldi. 19 Aralık anmamızı
Küçük Armutlu Cemevi’nde yaptık. Açlık
grevi direnişçisi Feridun Osmanağaoğlu
da bir konuşma yaptı Saat 19.15’de açlık
grevi direnişçimiz Mehmet amcayı An-
kara’ya yolcu ettik. Açlık grevi direnişini
Nuriye ile birlikte sürdürecek bir süre.

23 Aralık: Mehmet Amcamız artık
Ankara’da. Mehmet amca aradı, yolcu-
luğu iyi geçmiş. Direniş evinde DEV-
GENÇ’lilerin de yardımıyla genel bir
temizlik yaptık. 

24 Aralık: Vefa evinden Yıldız abla
ve mahalleden Pala Dayı ziyarete geldi.
Sloganlarımızı birlikte attık. Mahalleden
Muharrem amca ziyaretimize geldi. DEV-
GENÇ’liler Küçük Armutlu’da bugün
açacakları yeni yerlerine gittiler.

25 Aralık: Feridun abi yazı yazmak
için odasına çekildi. Sonrasında yürüyüşe
çıktı. Çayan, Sarıgazi ve Armutlu ma-
hallesinden ziyaretçilerimiz geldi. Ayrıca
TAYAD’lı Naime Ana bizimle. Feridun
abi ile birlikte şiir gecesi yaptık, birlikte
şiirler okuduk. Feridun Abi yazı yazıyor,
biz de Karabük Hapishanesi’ndeki tut-
saklarımıza mektup yazıyoruz.

26 Aralık: Feridun abi günlük yürü-
yüşüne çıktı ve geldi. Hava bugün çok
güzel, güneşte dışarıda oturuyor. Pala
Dayı ziyarete geldi. Hatay’dan ailelerimiz
ziyarete geldiler. Armutlu’dan Nadire
Ana, Halkın Mühendis Mimarları ve
Dev-Genç’liler ziyaretimize geldiler. Slo-
ganlarımızı hep birlikte attık. Kıraç Ma-
hallesi’nden arkadaşlar ziyarete geldi-
ler.

Armutlu Direniş Evi Günlükleri

Yürüyüş

31 Aralık
2017

Sayı: 47

BİZ, O DAĞLARDAN GELİP KESECEĞİZ GIRTLAĞINIZI!558



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

SOVYETLERDE LENİN,  
KIZILDRERE’DE MAHİR, 
LATİN AMERİKA’DA CHE, 

ANADOLU’DA CEPHELİLER
TESADÜF DEĞİLDİR 

ÇÜNKÜ; BİZ HALK ÇOCUKLARIYIZ
HALK SAVAŞI VERİYORUZ

HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ
BİZ HALKIN TA KENDİSİYİZ, HALK YENİLMEZ  

ÇÜNKÜ; O HALKIN KAHRAMANLARI
KENDİ ÇOCUKLARIDIR 

NEDİR KAHRAMANLIK KİMDİR KAHRAMAN?
Kahraman; yapılması gerekeni, yapılması gereken

zamanda ve yerde yapmaktır.
Kahraman olmak, savaşın zorlu koşullarına

teslim olmamaktır.
Kahraman olmak, her türlü zorluğa, olanaksızlığa

rağmen, düşman kuşatması altında savaşma kararını
alabilmektir. 

Kahraman olmak HER KOŞULDA  YAPMASI
GEREKENİ YAPMAKTIR 

Onlar halkın evlatları, halkın kahramanlarıdır.
Bu tarihin yaratıcısı onlardır, geleceğin kurucusu da

onlar olacak. 
Bu halkın savaşan evlatları olduğu SÜRECE

halkı bitiremezsiniz
ÇÜNKÜ KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK BİTMEZ. 

ÇÜNKÜ KAHRAMANLAR ÖLMEZ
HALK YENİLMEZ.



DEV-GENÇ’İN GÜCÜ DUVARLARDAN, 
TUĞLALARDAN İBARET DEĞİLDİR.

DEV-GENÇ’İN GÜCÜ HALKIDIR, 
HALK İÇİNDE SALDIĞI KÖKTÜR

TARİHİDİR, ÖRGÜTLÜLÜĞÜDÜR, ŞEHİTLERİDİR
DEV-GENÇ’LİYİZ BİZ,

DUVARLARI YIKMAKLA BİTMEYİZ!
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
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