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“2018’e girerken umutlarımız elbette taze; direncimiz ve zafere olan inancımız
eskisinden daha güçlü. Ama bir yanımız buruk; bir yanımız hep öfkeli.

Nazife’mizin kanser şüphesiyle, tedavisi engellenerek tecritte tutulmasına
öfkeliyiz.  Ve And olsun ki Nazife’yi Faşizmin İnsafına Bırakmayacağız!”

GELENEK MALTEPE’DEN ÇİFTEHAVUZLAR’A, ONLARCA
KAHRAMANLIK DESTANINDAN, NURİYELER’E SÜRÜYOR... ANCAK
HALKIN VE TARİHİN DEĞERLERİYLE, HAKLILIĞIYLA KUŞANANLAR
ÖLÜME YÜRÜRKEN KENDİ CANINI YOLDAŞININ ÖNÜNE SİPER EDER..
KENDİ ÖMRÜYLE BESLER YOLDAŞINI.. HEM DE NEFES ALIR GİBİ, SU

İÇER GİBİ, HER SABAH UYANIR GİBİ...
ÖYLE DOĞAL,
ÖYLE SIRADAN...



ii ç i n d e k i l e r
24 Kökleri halkın içinde 30 yıllık

bir gelenek: HHB 15. bölüm

27 Halkın Hukuk Bürosu: AKP
yeni KHK’larla Guantanamo
hukukunu ilan etti! Halktan
yana hukukçular, avukatlar,
meslek örgütleri, barolar... bu
keyfiliğe boyun eğmeyelim,
halka gerçekleri anlatalım,
faşizme karşı birlikte
mücadeleyi yükseltelim!

30 Faşizme karşı demokrasi!
Keyfi tutuklamalara karşı
adalet istiyoruz!

32 Mahalleler: Buradayız!
Mahallemizdeyiz!
Mücadelemiz sürüyor!

34 Halk Meclisleri: Halkımızın
çözümü biziz. Uyuşturucu
belası ile ancak biz baş
edebiliriz

36 Kuşlamalar...

38 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

39 Ülkemizde Gençlik: Dev-
Genç’ten yeni yıl mesajı

40 Gençlik Federasyonu’ndan:
Hiçbir zafer kendi kendine
gelmez, her zaman sökülüp
alınır. Zafere kilitlenmiş,
halkı örgütlemeye savaşı

12 Faşizm Bize Engel Olamaz:
Zorluklarla yürütülen
mücadelede yanlışlara prim
verilmez

14 Zehirde Şifa 
Kahpede Vefa Yoktur: 
İhanetiyle rahat yaşamını ve
şöhretini sürdüren onursuz
kişilik; Elia Kazan

15 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir:
Emperyalizmin devrimcilere
karşı savaşı-5 

19 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: AKP,
kontrgerilla kampları kuruyor!
Halkın can güvenliğini ancak
halkın milisleri sağlayabilir

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

23 Yeni İnsan: Kahramandır

4 AKP’nin bitmeyen korkusu;
faşizmin halk ve devrim
korkusudur! Biz haklıyız,
onlar haksız; biz meşruyuz,
onlar gayrı-meşru; biz
milyonlarız, onlar bir avuç...
Faşizmi yeneceğiz!

FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

yönetmeye aday kadrolar olmalı,

yeni kadrolar yetiştirmeliyiz

41 Grup Yorum halkın sesi, halkın

nefesidir, susturulamaz!

44 Halkın Sanatçıları: Anadolu’nun

isyankar tarihi kadar yaşımız,

öfkemizin umudun sesi olan Kızıl

Maskeliler adımız

46 Devrimciliğin Köşe Taşları:

Devrimci kararsız kalan değil,

doğru kararlar verendir

47 Özgür Tutsaklardan

50 Haklar ve Özgürlükler İçin

Mücadele Terörizm Değildir:

AKP faşizmine karşı çıkan herkes,

her an “terörist” ilan edilebilir!

52 Zaferi kazanacağız! Çünkü yeni

yılda da biz direniyoruz!

53 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 TAYAD’lı Mehmet Güvel ve

Feridun Osmanağaoğlu, yeni yılda

da dirençle, umutla en ön safta

direnmeye devam ediyorlar

Kamu Emekçileri
Cephesi Dergisi
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Barikatınızı Yıktığımız
Gibi Saltanatınızı da Yıka-
cağız!
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Faşizm, sömürücü egemenlerin güç-
süzlükleri, sürekli kriz nedeniyle yönete-
memeleri sonucu ortaya çıkan bir yönetim
biçimidir. Sürekli ve artan bir terör, baskı,
şiddet, ırkçılıkla beslenen bir diktatör-
lüktür.

AKP faşizmi “15 Temmuz darbe giri-
şimini” kendi deyimiyle “Allahın bir
lütfu” olarak değerlendirip iktidarı tümüyle
ele geçirme noktasında son pürüzleri de
ortadan kaldırdı. Daha kolay, engelsiz
yönetebilmek için OHAL ilan etti.

Hiçbir adım, hiçbir yasa AKP’ye yetmedi,
yetmiyor. Nasıl ki halkı soymaya, hırsızlığa
doymuyorsa faşist yasalara da doymuyor
AKP. Faşizm en genel anlamda baskıdır,
terördür. Fakat sonuçta onun da bir "meş-
ruluk" sorunu vardır. Ve faşizm meşruluğunu
"kanun devleti" olmaktan alır. Yani  faşizm
meşruluğunu yasalardan almaya çalışıyor.
Keyfiyet, baskı, adaletsizlik hemen her şeyi
önce fiiliyatta uyguluyor. Hemen ardından
yapmak istediği her baskıyı, saldırıyı aynı
zamanda bir yasaya dönüştürüyor. Hukuksal
bir zemine oturtuyor. 

Tüm güç elinde. Ordusu, polisi, zabı-
tası, meclisi, eğitimden sağlığa tüm devlet
kurumları, medya... Her şey elinde ama
yine yönetemiyor. Ve yine kendini, gele-
ceğini garantiye alabilmek için, halkın
gelip gırtlağından sıkıp onu yok etmemesi
için sivil faşist çeteleri örgütlüyor, kontra
yöntemler kullanıyor, kontrgerilla örgüt-
lenmelerini her gün çoğaltıyor. 

Son çıkan iki KHK da tam da AKP’nin
bu politikasının yasallaşmış halidir:

MADDE 121- 8/11/2016 tarihli ve
6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Ku-
rum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Ya-
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabul Edilme-
sine Dair Kanunun 37 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşıma-
dıklarına veya resmi bir görevi yerine
getirip getirmediklerine bakılmaksızın
15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe
teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların
devamı niteliğindeki eylemlerin bastırıl-

Bakın açıklamalara, hiçbiri
halk demokrasisi demiyor.
Burjuvaziyi alaşağı etmek ge-
rekir demiyor. Baskının, zul-
mün, sömürünün son bulması
için OHAL de içinde onyıl-
lardır iktidar olan faşizmi or-
tadan kaldırmak için birle-
şelim demiyor halka. Halkı-
mız silahlanın demiyor. Ter-
sine “sağduyu” çağrıları ya-
parak, “provakosyona gel-
meyin” diyerek halkımızın
elini-kolunu bağlarlar. Hal-
kımızı faşizme kurban eder-
ler... Çünkü halkın iktidarı
diye bir dertleri yoktur. Böyle
olduğu içindir ki AB ve bili-
mum emperyalistlere kendi-
lerine destek olmalarını ve
burjuva demokrasisini-dik-
tatörlüğünü halka birlikte ka-
bul ettirmek için görev ver-
melerini DİLENİYORLAR.

Kontrgerilla devlettir. Dev-
let olduğu içindir ki, kontr-
gerillaya karşı mücadele sa-
dece adalet için, sadece bazı
olayların hukuki planda ay-
dınlığa kavuşması için, “insan
hakları” için verilen mücadele
olmanın ötesinde faşizme, oli-
garşik devlete karşı verilen
mücadeleyle  özdeştir ve bu
bakış açısıyla ele alınmalıdır.

Eğer demokrasiden, hak
ve özgürlüklerden, adaletten,
eşitlikten, insanca yaşamaktan
söz edilecekse bu düzen te-
mellerinden sarsılmalı, tüm
kurumlarıyla parçalanmalı;
yerine halkın iktidarı kurul-
malıdır. Halkın iktidarı halka
demokrasi, sömürücü ege-
menlere diktatörlüktür.

AKP’NİN BİTMEYEN
KORKUSU

FAŞİZMİN HALK VE
DEVRİM KORKUSUDUR

BİZ MİLYONLARIZ, ONLAR BİR AVUÇ4



ması kapsamında hareket eden kişiler
hakkında da birinci fıkra hükümleri
uygulanır.” (696 Sayılı KHK)

AKP faşizminin yeni yasal dü-
zenlemesinin anlamı açıktır; sivil
faşist çetelere yasallık kazandırmak;
sivil faşistleri, devletin adeta resmi
güçleriymişcesine halkın karşısına
çıkarmak; linçleri, kitle katliamlarını
yasallaştırmak; devletin kontrgerilla
tarzında örgütlenmesinin eksik gör-
düğü yanlarını tamamlamak... 

Tarihsel, siyasal deneyimlerimiz-
den, sınıflar savaşı ve faşizm gerçe-
ğinden biliyoruz ki AKP faşizmi baskı
yasalarına doymayacak, halka karşı
yeni faşist yasalar çıkartmaya devam
edecektir. Çünkü korkuyor, her faşist
iktidar gibi korkuyor. Yönetemiyor. 

AKP'nin Halka Karşı
Savaşı, Gücünün Değil 
Güçsüzlüğün Sonucudur
AKP Faşizminin Saldırganlığı
Yönetememesinden ve
Devrim Korkusundandır

AKP'nin en büyük korkusu
2013'teki gibi bir halk ayaklanmasının

oluşmasıdır. 2013'te devrimin güçle-
rinin örgütsüzlüğü nedeniyle ayak-
lanma belli bir aşamada durdurula-
bilmiştir. Ancak AKP bundan gereken
dersi çıkarmıştır. Öyle sonsuza kadar
bu halkı bastırıp susturamaz. Yüzde
50-60 oy oranı değildir belirleyici
olan. Halkın yaşadığı yoksulluk ve
zulüm bir gün mutlaka onların be-
yinlerinde patlayacaktır. Devrimciler
için her zaman, her gün, her dakika
bir örgütlenme nedeni de, zemini de
vardır. Ancak faşizm için her gün
her dakika halkı aldatmasının, halkın
gerçeklerin görmesinin önüne geçecek
bir yol yoktur.

Bu yolu yapmaya karar vermiştir
AKP. Bunca baskı, şiddet, katliam,
halkın her gün artan oranda yoksulluğa
terk edilmesi, uyuşturucu, içki, kumar
ile yozlaştırılması yetmiyor. Apoli-
tikleştirmek de yetmiyor. İşin içine
açlık girince ne yozlaşma, ne apoli-
tikleşme fayda etmiyor. Her şey kendi
doğasında işliyor çünkü. Bu doğayı
bozmak en azından belli bir süre de-
netim altına alabilmek için OHAL
ilan etti. OHAL'den halkı yasal olarak
kuşatmak için faydalandı. Bu zeminde
halka önderlik edecekleri de tek tek
tutukladı, sokakları yasakladı. 

Ama yine de korkularından, dev-
rim kabusundan kurtulamıyorlar.

Şimdi de halkı halka karşı örgüt-
leyecek, halkı halka kırdıracak,
bir bütün olarak halkı önünde
engel olmaktan çıkaracak bir
yöntem olarak sivil faşist çe-
teleri yasallaştırdı. Yetmez. Bu
yasallığın en önemli boyutu
bu çetelerin önüne bir sınır
olarak dikilebilecek yargılanma
yollarını da ortadan kaldırarak
düzenden yana tüm kitle kat-
liamlarını da meşrulaştırmış
oldu.

Tüm dünyada ulusal, sosyal
kurtuluş mücadelelerine karşı
uygulanan bir politikadır kontra
örgütler yaratmak ve halka

karşı kullanmak. Bunun dünyaya mal
olmuş en bilinen deneyimleri Latin
Amerika'da yaşanmıştır. Ancak ABD
merkezli üretilen bu politika sadece
devrimcilere karşı değil, halkın sö-
mürüye ve zulme karşı harekete geç-
tiği her durumda uygulanmıştır.

AKP'nin Nuriye Gülmenlere açılan
dava dosyasına koyduğu gizli belge
ile ifade edilenler bu KHK'ların çık-
masını da açıklamaktadır. Şöyle ya-
zıyor dava dosyasındaki belgede: 

“Semih ve Nuriye isimli örgüt
üyelerinin hayatlarını kaybetmeleri
durumunda, belli kesimlerin bulduğu
olumlu yoğun ilginin karşılığını kul-
lanarak şahısların devlet yüzünden
öldükleri ve legal yollardan hak ara-
namayacağını, sözde intikamlarının
alınacağı şeklinde açıklamalar yapıp
sempatizan kitleleri sokak eylemleri
için politize etmeyi amaçlayabilecek-
leri, yargılama aşamasında görev
alanlara eylem yapabilecekleri...” 

ve 

"Nu-Se eylemleri birçok kişiyi ve
sol çevreleri de etrafında topladı
legal bir şekilde. Nu-Se’nin ölmesi
durumunda örgüt sağlık mensuplarına,
kolluğa silahlı eylem girişiminde bu-
lunacak. Nu-Se’nin etrafında toplanan
kişilere de ‘bakın Nu-Se sadece işini
istiyordu, Nu-Se’yi bunlar öldürdü’
diye hedef gösterecek ve böylece

Marks’ın ifadesiyle hukuk,
hakim sınıfın “yasa” haline ge-
tirilmiş iradesidir. Bu yasalar,
devlet gücü tarafından “cebren”
güvence altına alınmıştır. Top-
lumsal gelenek ve görenekler-
den farklı olarak “yasa”lar, ku-
rumsallaşmış bir gücün şidde-
tine dayanırlar. Böyle bir güç
olmasaydı, bu tür yasalar da
olmazdı, çünkü kimse onlara
uymazdı. Ve işte faşizmin de
iktidarını korumak için kendi
hukuku vardır. Böyle olduğu
içindir ki biz devrimciler meş-
ruluğu yasalarda aramıyoruz.
Meşruluğu haklılığımızda, mü-
cadelemizde arıyoruz.

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde

5FAŞİZMİ YENECEĞİZ!



silahlı eyleme sempati duyul-
masını sağlayacak.” 

Bu belgenin söylediği açıktır:
“Silahlı mücadele böyle bir ül-
kede çok meşrudur, gereklidir,
halkın sempatisini kazanır, halkı
örgütler” demiştir bu gizli belge.
Aslında bu KHK'lar faşizmin
halkın silahlı mücadelesini ne
yaparsa yapsın yok edemeye-
ceğinin de itirafıdır. Genel olarak
halkı terörist olarak gördüğünün,
halkı yok etmek istediğinin bel-
gesidir. Bu haliyle yok edemi-
yorsa, toplu katliamlarla, bunun
yaydığı korku ile sindirip, en
azından halkın devrimle bağını kes-
mek istediğinin ifadesidir. YANİ;

AKP bu KHK’lar ile Silahlı
Mücadeleyi Yok Edemiyor, Halkı
Yok Edemiyor, Kendi Faşist Yön-
temleriyle Denetim Altına Almak
İstiyor

Halka karşı savaşı gücünün değil
güçsüzlüğün sonucudur. Halklarımızı
kontra yöntemlerle susturmaya ça-
lışmak, devrimcileri böyle yok etmeye
çalışmak güçlülüğün değil güçsüz-
lüğün kanıtıdır.

AKP İktidarı
Korkmakta Haklıdır
Çünkü Bu Ah
Kıyamete Kalmaz

3 Aylık Miray bebekten 70’lik
Hüseyin Dede’ye katlediyor faşizm.
Bunlar günlük sıradan olaylarmış-
casına yaşanıyor ülkemizde. Kürt il-
lerinde panzerler evlerin içine oda-
larına dalıp çocuklarımızı katlediyor.
“Dur ihtarına uymadı”; vuruyor...
“Polise itiraz etti”; vuruyor... Dağı,
taşı bombalıyorlar; teröristleri etkisiz
hale getirdik diyorlar. Her yerlerinden
kan damlıyor. Döktükleri kanda bo-
ğulacak denli artıyor katliamları.

Katiller serbesttir, katledilenler
ceza alır bu ülkede. Tüm faşist ülke-
lerin klasiğidir bu tablo. AKP iktidarı
da faşist karakterine uygun ve halka
düşman olanı yapıyor. Halkı büyük
bir adaletsizlik çemberine alıyor.

“Huzur” ve “terör operasyonları”
adı altında halkı yıldırarak, korku

yaymaya çalı-
şıyorlar. Pan-
zerler, akrepler,
TOMA’lar, özel
timler yoksul,
emekçi mahal-
lelerinde karar-
gah kurmuştur.
Mahalleye giriş-çıkış yabancı bir ül-
keye giriş çıkışları aratmayacak kadar
denetimlidir. İş cinayetlerinde rekor
kırıyor ülkemiz. Avrupa’da birinci,
dünyada ikinciyiz. AKP faşizmi iş
cinayetlerine karşı önlem almıyor.
Bunun yerine Cuma hutbesi okutuyor.
“Allahın izni olmadan hiçbir musibet
başa gelmez” diyerek cinayetleri,
katliamları takdiri ilahi olarak gös-
teriyor. AKP faşizmi, önlem almaz,
alamaz. Önlem alırsa bu kadar sö-
müremez. Tekellere bu kadar kar ka-
zandıramaz. Değil mi ki OHAL’i de
tekeller için çıkardı; işçiler grev ya-
pamasın, kaderlerine boyun eğsinler
diye...

İşsizlik oranı her gün artıyor. İs-
tihdam seferberliği yalanlarıyla halkı
rahatlatmaya, uyutmaya çalıştılar.
Rahatlatamazlar. İşsizliği yaşayan
bilir, yalana karnı toktur halkın...
“İşsisiz,  iş istiyorum” diyene hakaret
ediyor AKP. “Vardı da vermedik mi”
diyecek adeta. Daha da pervasız,
“işten bol ne var, sen beğenmezsen
işsiz olursun tabi” diyor... Kadro is-
teyen bir taşeron işçiyi “işin var, ça-
lışıyorsun ya daha ne istiyorsun”
diye azarlıyor.

Asgari ücreti 1404 TL’den 1603
TL’ye çıkarmış olmakla övünüyorlar.

Ekonominin ne kadar güçlü ol-
duğunu söylüyorlar utanmazca.
Ne büyük ekonomi ki emekçi-
lere, yoksullara hiç etkisi ol-
muyor. Doğrudur ekonomileri
hiç olmadığı kadar büyüktür,
güçlüdür; milyon dolarlar ha-
valarda uçuşmakta, vergi cen-
netlerinde kendini katlamakta-
dır. Yoksula, emekçiye ise alay
eder gibi 3 TL’yi 4 TL’yi büyük

artış olarak yuttur-
maktadır. 

Halk düşmanlık-
ları her şeylerine
yansımaktadır; asga-
ri ücretin azlığından
şikayet eden emek-
çilere Erdoğan “gö-
zünüze, dizinize dur-
sun daha ne istiyor-
sunuz” diye hakaret
ediyor. Hakaret eder-

ken korkuyor aynı emekçilerden.

Yoksulluk, açlık bu tabloda daha
da büyüyor. Gelir uçurumu, gelir
eşitsizliği giderek artıyor. Dolar mil-
yarderlerinin sayısı da artıyor. AKP
halka değil işte bu dolar milyarder-
lerine dayanıyor.

Sadece baskı ve terörle yönetemez.
Bunu diğer faşist yönetimlerin tec-
rübelerinden iyi bilirler. Uyuşturu-
cuyu, fuhuşu, yozlaşma araçlarını
çokça kullanmaları gerekir. Uyuştu-
rucu kullanımı ve fuhuş, yozlaşma
oranlarındaki rekor artışlar bunun
ifadesidir. "Devlet yetkililerine ses-
leniyorum, çocuklarımız ölüyor, kur-
tarın bizi" diye yardım çığlıkları
atıyor analar-babalar. Ve aynı anne-
babalar uyuşturucuyu bizzat bu dev-
letin pazarladığını, engelleyemeye-
ceklerini kendi deneyleriyle öğreni-
yorlar.

Uyuşturucu çeteleri polisin gözleri
önünde şehrin meydanlarında silahlı
çatışmalara giriyor. Uyuşturucudan
elde edilen servet o derecedir ki pay-
laşamıyorlar artık. Sözde ahlak bekçisi
kesilen AKP iktidarında yozlaşma,
fuhuş zirveye ulaşmıştır. 

Faşist bir düzende yolsuzluk, hır-
sızlık, büyük vurgunlar, olmazsa ol-
mazdır. Denetleyen yok, hesap soran

Yürüyüş

7 Ocak
2018

Sayı: 48

BİZ MİLYONLARIZ, ONLAR BİR AVUÇ6



yok, ‘nereye ne harcadın’ diyen yok.
‘Nerden ne aldın’ diyen yok. Her
şey kendi denetimlerindedir çünkü.
Yargıtay da kendileri, Sayıştay da
kendileri, Danıştay da kendileridir.
Halkımızın yoksulluğuyla alay eder-
ken milyar dolarların içinde yüzü-
yorlar. 

Açlığına, yoksulluğuna, adalet-
sizliğe, işsizliğe, hakkının verilme-
mesine, iş cinayetlerinde ölmesine,
katillerinin yargılanmamasına öfke-
lidir halkımız. Genç-yaşlı-çocuk her
gün bir evladının katledilmesine öf-
kelidir Kürt halkımız. Özel Güvenlik
Bölgesi adı altında huzur içinde ya-
şayamamaktan öfkelidir. 

300 gündür işine geri dönmek
için açlık grevinde olan Semih Özak-
ça’nın annesi Sultan Özakça sesini
duyurmak için Güvenpark’ta döviz
açıp eylem yapıyor. “İktidar duy-
mazlıktan geliyor, kör, sağır, dilsiz
oldular” diye isyan ediyor. İsyanına
yerlerde sürükleyip gözaltına alarak
cevap veriyor faşist AKP.

Sultan ananın isyanı tüm hal-
kımızın isyanıdır. Bu isyanın bü-
yümesinden korkuyor faşist AKP.
Yaptığı zulmün, işlediği suçların
hesabının sorulmasından korkuyor.
Katliamlarının, iş cinayetlerinin, aç-
lığın, yoksulluğun, uyuşturucudan
öldürülen çocuklarımızın... ahının
kıyamete kalmayacağını biliyor. Öm-

rünü uzatmaya çalışıyor.

Reformizmin Bildiği,
Varsa Yoksa Barış, 
Varsa Yoksa
Laik-Hukuk Devleti
Faşizme Karşı Birleşmek,
Halk Demokrasisi İçin
Savaşmak Yoktur

Reformist partiler, küçük burjuva
milliyetçileri, sendikalar, odalar, hu-
kukçular ve burjuva muhalefeti,
AKP’nin çıkardığı 696 Sayılı
KHK’ya karşı tepkilerini ortaya koyan
açıklamalar yaptılar. 

HDP, “Türkiye’yi büyük bir kam-
plaşmaya, kaosa sürükleyecek bir
adım. Vazgeçilmeli” dedi.

ÖDP, açıklamasında “12 Eylül
öncesinde devrimciler, demokrasi
güçleri halkın birleşik mücadelesiyle
iç savaş oyunlarını nasıl boşa çıkar-
dıysa bugün de iç savaş hamlesini
halkın birleşik gücüyle boşa çıkara-
caktır. İç savaşı boşa çıkararak Tür-
kiye’nin ve halkın demokratik gele-
ceğini de birlikte kuracağız” ifadeleri
yer aldı. 

EMEP, “Düzenlemeler bizim için
bir korku değil mücadele konusudur.
Sendikalar, siyasi partiler, meslek
örgütleri ve diğer demokratik kitle
örgütleri, OHAL’e ve KHK’lı yönetme

politikalarına karşı sokak gösterileri,
mitingler, kamuoyuna açık halk top-
lantıları ve gösterilerle tepkisini gös-
termeli ve bu gidişi durdurmalıdır”
diyerek mücadele çağrısı yaptı.

KESK, “İnsanca yaşamdan yana
olan herkesi OHAL/KHK rejimine
karşı tek ses olmaya çağırıyoruz”
diyor. 

Kendi üyesi işten atılmış. 300
gündür direniyor. Üyeleri KESK’te
oturma eylemi yapıyor sendika yö-
netimini direnmeye çağırıyorlar. Ses
vermeyen KESK yönetimi, mücadele
çağrısı yapıyor. 

TMMOB yönetiminden yapılan
açıklamada iç savaş KHK’sine ilişkin
“Şiddeti özendiren, toplumsal çatış-
mayı körükleyen, hukukun üstünlüğü
ilkesini yok sayan bu cezasızlık sistemi
asla kabul edilemez” denildi. 

Bir sendika yetkilisi tepkisini
şöyle ifade ediyor: “Her ne olursa
olsun hukuk devletinde yargının ye-
rine geçip kendi cezasını kendisi ver-
meye kalkan/kalkabilecek bazı grup-
ların sırtını sıvazlayan düzenleme
kabul edilemez. Endişeliyiz.”

Faşizm gerçeği, devlet gerçeği,
hukuk gerçeği yoktur bu açıklama-
larda. Adı geçse de sınıflar mücadelesi
gerçeği yoktur...

“Hukuk devleti” deniyor. Hangi

Halk da silahlanacak el-
bette. Kuzu kuzu gelip me-
zara gömülmeyi bekleme-
yecek. Silahlı ve örgütlenmiş
bir halkı kimse yenemedi
tarih boyunca. Yine yene-
meyecektir. Bunun için bir-
leşecek, örgütlenecek, silah-
lanacaktır halkımız. Halkı-
mız faşizmin kurbanı olma-
mak için silahlanacaktır.
Can ve mal güvenliği, na-
musu, onuru, geleceği için
silahlanacaktır. 
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hukuk devleti?  Bir hukuk olduğu
kesin. Son çıkan iki KHK da bir hu-
kukun parçası. Meselesi bu mudur
sol demokrat, ilerici olduğunu iddia
edenlerin. Ufukları bu mudur? Hukuk
devleti katlettiğinde, zulmettiğinde,
sömürdüğünde meşruydu da şimdi
mi gayri-meşru oldu?

Mevcut hukukun niteliğini kav-
rayamamak, bir anlamda düzenin ni-
teliğini de kavrayamamakla özdeştir.
Üç beş kanun maddesinden ibaret
olmayan bu kavramın, güncel poli-
tikalardan stratejik tespitlerin belir-
lenmesine kadar büyük bir önemi
vardır. Marks’ın ifadesiyle hukuk,
hakim sınıfın “yasa” haline getirilmiş
iradesidir. Bu yasalar, devlet gücü
tarafından “cebren” güvence altına
alınmıştır. Toplumsal gelenek ve gö-
reneklerden farklı olarak “yasa”lar,
kurumsallaşmış bir gücün şiddetine
dayanırlar. Böyle bir güç olmasaydı,
bu tür yasalar da olmazdı, çünkü
kimse onlara uymazdı. Ve işte faşiz-
min de iktidarını korumak için kendi
hukuku vardır. Böyle olduğu içindir
ki biz devrimciler meşruluğu yasa-
larda aramıyoruz. Meşruluğu haklı-
lığımızda, mücadelemizde arıyoruz.

“Toplumu kamplaşmaya sürük-
leyecek tehlikeli bir adım” deniyor
bir başka açıklamada. 

Halkın devrimden yana saflaş-
masından korkuyor reformizm, kü-
çük-burjuva milliyetçileri. Oysa kor-
kulması gereken saflaşmanın yanlış
temellerde olmasıdır. 

Demokrat olduğu iddiasındaki bir
hukukçu diyor ki: “Bu hakkı kim
kime hangi güce dayanarak veriyor.
Yargı dışında kimse kimseye darbeci
terörist diyemez. Kolluk ve asker dı-
şında kimse kimseye müdahale ede-
mez. ... Türkiye Sudan değildir. Avrupa
Konseyi üyesidir. AİHM kuralları
Yunanistan'ı bağladığı gibi, bizi de
bağlar.” 

Bu değerlendirmeler faşizmden
bihaberdir. Faşizmin kaynağı olan
emperyalizmin kurumlarından çare
bekliyor. Ve yargı dışında kimse te-
rörist diyemez, yargı dışında kimse
müdahale edemez diyor. İşte AKP
faşizminin getirdiği de bir yasadır.

Ve yargısı da görevini yapmaktadır.

Tüm bu açıklamalar ve buna bağlı
tavır alışlar faşizmi durdurmak şöyle
dursun ona güç ve cesaret veren yak-
laşımlardır.

DİSK, TMMOB, KESK, TTB
vd. bilimum sendika ve meslek ör-
gütleri, halkın sözde en örgütlü ke-
simleri “OHAL Kalksın” kampan-
yaları yapıyor. Kalkınca ne olacak,
OHAL'den önce ne vardı? Biz yıl-
lardır faşizmin şiddetiyle karşı kar-
şıyayız, ona karşı savaşıyoruz. Hal-
kımız bunun bedelini ödüyor, köy
yakmalardan kaybetmelere, katliam-
lara, zorla göçlere halk da faşizme
karşı bedel ödüyor. Devrimciler ve
asıl olarak da biz en vahşi katliamları
yaşadık, kayıplardan, işkencelerden
zorla müdahalelelere en ağır faşist
saldırıları yaşadık. OHAL ile sadece
bize yönelik baskı daha da artmıştır.
Yoksa faşizm dün de vardı, bugün
de varlığını sürdürüyor ve iktidarını
pekiştirmek, ömrünü uzatmak için
sivil faşist çetelerini yasallaştırıyor.

Reformizmin, küçük burjuva
milliyetçilerinin tek amaçları bur-
juva demokrasisinin göze batan,
sivri yanlarını törpüleyerek bu dü-
zen içinde varlığını sürdürmesini
sağlamak.

Bakın açıklamalara hiçbiri halk
demokrasisi demiyor. Burjuvaziyi
alaşağı etmek gerekir demiyor. Bas-
kının, zulmün, sömürünün son bul-
ması için OHAL de içinde onyıllardır
iktidar olan faşizmi ortadan kaldırmak
için birleşelim demiyor halka. Hal-
kımız silahlanın demiyor. Tersine
“sağduyu” çağrıları yaparak, “pro-

vakosyona gelmeyin” diyerek hal-
kımızın elini-kolunu bağlarlar. Hal-
kımızı faşizme kurban ederler... Çün-
kü halkın iktidarı diye bir dertleri
yoktur. Böyle olduğu içindir ki AB
ve bilimum emperyalistlere kendi-
lerine destek olmalarını ve burjuva
demokrasinini-diktatörlüğünü halka
birlikte kabul ettirmek için görev
vermelerini DİLENİYORLAR.

Ancak faşizm öyle düşünmüyor.
Faşizm kendi dışında her şeye kuş-
kuyla, şüpheyle ve sonunu getirecek
bir tehlike olarak bakıyor. Halka
böyle bakıyor. Asıl sorun elbette ik-
tidarı alabilecek güçte. İşte bu güç
yok olsa da, mevcut durumda güçsüz
görünse de, halkın içinde yeniden
hayat bulacağını bilerek halkın tüm
dinamiklerini, halkı halk yapan özel-
likleri kontrol altına almak, hatta
yok etmek istiyor.

Faşizm mi
Burjuva Demokrasisi mi?
Saflaşma Bu Temelde
Değildir 
Saflaşma FAŞİZM Mİ,
DEVRİM Mİ
Saflaşmasıdır

Faşizm nedir denilse “tekelci bur-
juvazinin iktidarıdır” diyecekler. “Fa-
şizmi ortadan kaldırmak için burju-
vaziyi iktidardan indirmek gerekmez
mi” diye sorulsa verecekleri bir ce-
vapları yoktur. Çünkü reformizmin,
küçük burjuva milliyetçilerinin dev-
rim diye bir amacı yoktur. 

Faşizm, devlet, demokrasi, em-
peryalizm... konularında çarpık dü-
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şünmektedirler, değilse mücadelenin
gerektirdiği sorumluluktan kaçmakta,
bedel ödemekten korkmaktadırlar.

Bizim gibi yeni-sömürge ülke-
lerdeki sömürge tipi faşizm, uygula-
ması ve oluşumu bakımından Hit-
ler-Mussolini faşizmi gibi klasik fa-
şizmden farklıdır. Sömürge tipi fa-
şizmde, faşizmin devlet biçimi olarak
biçimlenmesi, tekelci sermayenin
oluşumundan kaynaklanmaktadır.
Nasıl ki, tekelci sermaye bizim gibi
ülkelerde emperyalizme bağımlı tarz-
da yukardan aşağıya gelişme özelli-
ğine sahipse, faşizm de böyle şekil-
lenir. Yani İtalya'da olduğu gibi kitle
tabanına ve örgütlenmelerine dayan-
maz. Burjuvazi tarafından devlet ay-
gıtının yavaş yavaş faşist tarzda ye-
niden örgütlenmesi biçiminde bir ge-
lişme gösterir. Siyasal iktidara egemen
olan tekelci burjuvazi diğer tekel ön-
cesi unsurlarla ittifak içinde faşizmi
uygular. Dolayısıyla gelişmiş kapi-
talist ülkelerde faşizmin sınıfsal temeli
tekelci sermayenin en gerici, en şoven
unsurları olurken bizim gibi ülkelerde
bir bütün olarak oligarşi olur.

Dimitrov'un tanımına esas olan
faşizm, aşağıdan yukarıya siyasal bir
hareket olarak örgütlenip iktidara
gelen bir faşizmdir. Bizim gibi ülke-
lerdeki faşizm ise, "aşağıdan gelen"
bir hareket şeklinde değil, yukarıdan
aşağıya devlet aracılığıyla inşa edilen
bir faşizm olmuştur. 

Yeni-sömürgelerde emperyalizm
içsel bir olgu haline gelmiş, sömü-
rüsünü oligarşi eliyle gerçekleştir-
mektir. Emperyalizm krizini bizim
gibi yeni-sömürge ülkelere aktararak
çözer. Türkiye halkları emperyalizmin
ve oligarşinin katmerli sömürüsü al-
tında yaşamaya zorlanır. Bu ise oli-
garşinin sürekli zoru demektir. Sürekli
faşizm, emperyalizmin yeni-sömürge
ülkelere özgü yönetim biçimidir. Sü-
reklidir; çünkü, yeni sömürge ülke-
lerde ekonomik, sosyal ve siyasal
kriz, yani milli kriz süreklidir. Sürekli

milli kriz, yeni sömürge ülkelerde
devrimin nesnel koşullarının sürekli
varlığı demektir. Bu tehdit karşısında,
emperyalizm ve işbirlikçi oligarşiler
sürekli faşizmle yönetirler.

Devlet daha baştan itibaren kontr-
gerilla örgütlenmesi tarzında inşaa
edilir. Özellikle gerilla savaşının ge-
liştiği ülkelerde 1960'lardan sonra
kontrgerilla faaliyetleri ve ona da-
yanan psikolojik savaş süratla uy-
gulamaya sokuldu. Bu ülkelerde süreç
içinde durum öyle bir hal aldı ki
devlet, ordu ve polis örgütlenmesinin
hemen tamamı kontrgerilla örgüt-
lenmesine dönüştü.

1990'lardan sonra ülkemizde olan
durum da budur. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tam bir kontrgerilla devletine
dönüşmüştür ve bu durum hala devam
etmektedir. Kontrgerilla faşist yöne-
timin başvurduğu bir yönetim tarzı
ve aygıtıdır. Oligarşik düzenin baskı
ve sindirmeye ihtiyacı devam ettiği
sürece varlığını sürdürecektir ve halka
karşı savaşın adıdır.

Bugün kendine solcuyum, ileri-
ciyim, demokratım diyen hemen her-
kesin kullandığı ve varlığını kabul
ettiği bir gerçektir kontrgerilla. Ancak
bu gerçek kabul edilmesine rağmen
buna karşı mücadele doğru temelde
ele alınmamaktadır. 

Kontrgerilla devlettir. Devlet ol-
duğu içindir ki, kontrgerillaya karşı
mücadele sadece adalet için, sadece
bazı olayların hukuki planda aydınlığa
kavuşması için, “insan hakları” için
verilen mücadele olmanın ötesinde
faşizme, oligarşik devlete karşı verilen
mücadeleyle özdeştir ve bu bakış
açısıyla ele alınmalıdır.

Eğer demokrasiden, hak ve öz-
gürlüklerden, adaletten, eşitlikten,
insanca yaşamaktan söz edilecekse
bu düzen temellerinden sarsılmalı,
tüm kurumlarıyla parçalanmalı yerine
halkın iktidarı kurulmalıdır. Halkın
iktidarı halka demokrasi, sömürücü
egemenlere diktatörlüktür.

Bunun dışında hiçbir yol, hiçbir
çözüm halkın kurtuluşunu sağlamaz.
Devrim dışında, halk demokrasisi dı-
şındaki tüm yollar yine düzene çıkar.

Reformizmin, küçük burjuva mil-
liyetçilerinin böyle bir amacı yoktur.
HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
Almanya'ya Türkiye'nin AB'ye tam
üyeliği konusunda diyor ki, “Türkiye
sadece AKP'den ibaret değildir. Başka
güçler de vardır. Müzakerelerden
vazgeçmeyin. Burjuva demokrasisini
birlikte işletelim. AKP olmaz ise bir-
likte olur”...

Nedir burjuva demokrasisi? 

Halka karşı bir diktatörlüktür. Hem
de burjuvazinin, sömürücülerin, faşiz-
min sahibi kan dökücülerin diktatör-
lüğüdür. Ve küçük burjuva milliyetçileri
“bu diktatörlüğü birlikte yürütebiliriz”
diyor sömürücü egemenlere.

OHAL kalkınca, AKP gidince ül-
keye demokrasi geleceğini, sorunun
çözüleceğini düşünüyorlar. L. Ame-
rika’da, Asya’da, Afrika’da... pek
çok faşist diktatör devrildi. Sonuç
ne oldu? Refaha mı erdi halklar?
Demokrasi mi geldi? Hayır. Çünkü
sistem değişmemişti. Devrim olma-
mıştı. Faşist diktatörlük gidip yerine
parlamenter faşizm gelmişti. Demok-
rasicilik oyunu başlamıştı. Halk es-
kisinden de yoksul, işsiz, açtı. Ada-
letsizlik devam ediyordu. Halk için
demokrasi yoktu. Halk için demok-
rasinin tek anlamı 5 yılda bir seçim
sandıklarında oyunu istediği partiye
verme özgürlüğüydü.

Faşizm ülkemizde bir sistem so-
runudur. Faşizmin bütünüyle ortadan
kalkması da bir sistem yani devrim
sorunudur. Türkiye halklarını bu te-
melde saflaştırmalıyız. Faşizmi ancak
bu temelde geriletip halkların başına
bela olmaktan çıkartabiliriz.

Biz Haklıyız;
Onlar Haksız
Biz Meşruyuz;
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Onlar Gayri-Meşru
Biz Milyonlarız;
Onlar Bir Avuç
FAŞİZMİ YENECEĞİZ

Faşizm resmi, sivil tüm güçlerini
örgütlüyor. Onları her gün, her gün
örgütlüyor. Faşizm sisteminin önünde
engel olabilecek her şeyi bir bir kal-
dırıyor. Ve bunları yasalarla garanti
altına almaya çalışıyor.

Biz ne yapacağız? Halk ne yapa-
cak?

Halk da silahlanacak elbette. Kuzu
kuzu gelip mezara gömülmeyi bek-
lemeyecek. Silahlı ve örgütlenmiş
bir halkı kimse yenemedi tarih bo-
yunca. Yine yenemeyecektir. Bunun
için birleşecek, örgütlenecek, silah-
lanacaktır halkımız. Halkımız faşiz-
min kurbanı olmamak için silahla-
nacaktır. Can ve mal güvenliği, na-
musu, onuru, geleceği için silahla-
nacaktır. Halkımız mahalle mahalle
örgütlenecektir. Nefes aldığımız yerde
faşizmin olmasına tahammül etme-
yeceğiz. 

Türkiye halklarının faşizme karşı
örgütlenme ve savaşma yeteneği, de-

neyimi vardır. Tarihimiz zulme karşı
örgütlenmeyle, mücadeleyle doludur.
15-16 Haziranlar, Gazi Ayaklanması,
1 Mayıs mücadeleleri, mevzilerimizi
savunmalarımız, tüm meydanlara,
damlara taşıdığımız bağımsızlık kon-
serlerimiz, Haziran ayaklanması...
Faşizmi titrettiğimiz, işbirlikçi tekelci
burjuvaların “gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler” dedikleri sü-
reçlerdir. Kurtuluş Savaşı'ndan
1970'ler sonrası devrimci mücadeleye
edindiği deneyimlerle  kendini nasıl
yöneteceğini, mahallesini nasıl ko-
ruyacağını bilir halkımız. Faşistlerin
kurumlaşmalarına izin vermemekten,
onları mahalleye sokmamaya kadar
onlarca yol bulur bu halk.

Silahlanmak hele ki şu koşullarda
artık çok meşrudur. Bu gerçeği AKP
faşizminin belgeleri, iddianameleri
de itiraf ediyor. Öyle Bir Zulüm Ve
Sömürü Var Ki, Silahlanmak Da,
Silahlı Mücadeleye Katılmak Da,
Onu Yükseltmek De Çok Meşru
Ve Zorunludur. 

Önümüzdeki süreçte ciddi alt-üst
oluşlar yaşanacağını söylemek ka-
hinlik olmayacaktır. Faşizmin zulmü,
zoru karşısında halklarımız da dev-

rimcilerin önderliğinde faşizmin kar-

şısına dikilip hesap soracaktır. Bu

temenni değil, iddiamızın, tarihsel-

siyasal haklılığımızın, toplumun ya-

salarının ortaya çıkaracağı bir ger-

çektir.

Toplu katliamları, linçleri yasa-

laştırabilirler. Hak ve özgürlüklerden

devrim mücadelesine tüm mücadele

biçimlerimizi, yöntemlerimizi, araç-

larımızı yasaklayabilirler. Ancak as-

lolan zorunluluklardır. BÖYLE BİR

DÜZENDE SAVAŞMAK ZORUN-

LULUKTUR. SİLAHLI MÜCA-

DELE ZORUNLULUKTUR.

AKSİ YOK OLUŞTUR, TÜKE-

NİŞTİR. TERCİHİMİZ YAŞA-

MAKTIR. YAŞAMANIN TEK

YOLU İSE BUDUR; FAŞİZME

KARŞI SİLAHLANMAK, ÖR-

GÜTLENMEK VE SAVAŞMAK.

YAŞAMAK İÇİN SİLAHLA-

NACAĞIZ, YAŞAMAK İÇİN ÖR-

GÜTLENECEĞİZ, YAŞAMAK

İÇİN FAŞİZMİ EZECEĞİZ. 

Hatay
Halk Cephesi 27 Aralık'ta Antakya'da umudun sesi

Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Armutlu ve Harbiye'de
yapılan çalışmalarda, halk ile güncel sorunlar ve  Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi direnişi anlatıldı.
Çalışmada toplam 34 dergi halka ulaştırıldı.

Ayrıca 31 Aralık’ta Ekinci Mahallesi’nde yapılan çalışmada
15 dergi halka ulaştırıldı.

Mersin
Halk Cepheliler 30 Aralık’ta Kazanlı Köyü’nde gerçeğin

sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada halkla yapılan
sohbetlerde yeni çıkan KHK’lar ile işlerine geri dönmek
için açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın direnişi konuşuldu. Sohbetlerde “Nuriye ve
Semih’i nasıl zulmün elinden çekip aldıysak zaferi de kaza-
nacağız. 1984’te Tek Tip Elbiselerini nasıl çöpe attıysak
yine atacağız! Devrimcilere TTE giydiremezler.” denildi.
Bunun ardından halkımız da Tek Tip Elbise’ye karşı tepkilerini
dile getirdi. Çalışma sonunda 60 dergi halka ulaştırıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi:
Baskılara, Gözaltılara,
Tutuklamalara Karşı
Dimdik Ayaktayız

Halk Düşmanı AKP’nin Katliamcı Resmi-
Sivil Güçlerine Karşı Halk Meclislerinde Bir-
leşelim!

Okmeydanı Halk Meclisi, OHAL kapsa-
mında çıkarılan son KHK’lar nedeniyle acil
toplantı kararı aldı. 27 Aralık’ta yapılan top-
lantıda, ana gündem maddesi son çıkan KHK
ile çete devletinin resmileştirilmesi oldu. Halka
yönelik saldırıların resmi-sivil faşistlerin or-
taklaştığı bir zeminde daha da artabileceği,
dolayısıyla olası yeni katliamların önünün
ardına kadar açıldığı konuşuldu. Tüm bu du-
rumlar karşısında alınabilecek önlemlerin de
konuşulduğu toplantı 1 saat sürdü. Halk Meclisi
bundan böyle her hafta düzenli şekilde top-
lantılarına devam edecek.

Yürüyüş
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Umudun Sesini
Ulaştırmadığımız
Gün Kalmayacak



== KARARNAMELERLE YÖNETMEK, FA-
ŞİST YÖNETİMLERİN ORTAK ÖZELLİKLE-
RİNDEN BİRİDİR: KARARNAMELER “FAŞİZ-
MİN YASALLIĞINI” EN KESTİRME YOLDAN
SAĞLAMANIN ARACIDIRLAR. 

“5 Ağustos’ta, Berlin dolaylarındaki Fuersten-
berg kışlasında Hitler, şartlarını General von
Schleicher’e kısaca şöyle anlattı: Kendisi Başbakan
olacaktı; Prusya Başbakanlığı, Almanya ve Prusya
İçişleri Bakanlığı, Almanya Adalet, Ekonomi ve
Hava Bakanlıktan partisine verilecekti; Goebbels
için de yeni bir bakanlık kurulacak, bu bakanlığın
adı Halk Kültür ve Propaganda Bakanlığı olacaktı. 

Bundan başka, Hitler Reichstag’dan kendisine
belirli bir dönem için ülkeyi kararnamelerle yö-
netme yetkisi verilmesini istiyordu; eğer bu yetki
verilmeyecek olursa Reichstag’ı ‘başından defe-
decek’ti.”

“1932 Kasım ayında Kirdorf, Krupp ve Thyssen
gibi tekel patronları Cumhurbaşkanı ile görüşüp
Hitler’in başbakan olması için baskı yaparlar. Bir
takım ayak oyunları ile Hitler 30 Ocak 1933’te
başbakanlığa getirilir. Hitler seçimlere kadar olan
kısa süre içinde özellikle sosyal demokrat ve ko-
münistler başta olmak üzere tüm muhalif güçler
üzerinde azgın bir terör dalgası estirir.”

“27 Şubat’ta Parlamento Binası’nın (Reichstag)
Naziler tarafından kundaklanıp komünistlerin
üzerine atılmasının ardından “komünist avı”
başlar. Ve yüz binlerce insan tutuklanır. Yine aynı
bahane ile “Temel Hakların Askıya Alınması”na
ilişkin bir yasa çıkarılarak dernekler kapatılır,
basın ve haberleşmeye sansür konulur, birçok hak
ve özgürlük askıya alınır. 

Hitler, Reichstag yangınından sonuna kadar
yararlandı.

Yangının ertesi günü, 28 Şubat’ta, Hitler Hin-
denburg’a "Halkın ve Devletin Korunmasını" ön-
gören bir kararname imzalattı. Böylece Anayasanın
kişi ve toplum hak ve hürriyetlerini garanti eden
yedi bölümü birden ortadan kaldırılmış oluyordu.
"Komünistlerin devleti tehdit eden kuvvet hare-

ketlerine karşı alınan tedbirler" şöyle anlatılıyor-
du:

"Kişi özgürlüğü, fikirlerin serbestçe açıklanma
hakkı ve aynı zamanda basın özgürlüğü üzerine
sınırlar konulması; toplantı ve dernek kurma hak-
larının sınırlandırılması; posta, telgraf ve telefon
muhabereleri gizliliğinin kaldırılması; ev arama
izinlerine, müsadere ve mülkiyet sınırlamalarına,
aksine sarahat olmadıkça, kanuni sınırların ötesinde
de müsaade edilmiştir."

“Seçimlerde Nazi Partisi oyların yüzde 44’ünü
kazanır. Milliyetçi Parti (DNUP) ile koalisyon ya-
parak iktidara yerleşir. 23 Mart 1933’te “Halkın
Devletin Korunmasına İlişkin Devlet Başkanlığı
kararnamesi” yasallaştırılarak Hitler iktidarını
sağlamlaştırır. 

Mevcut anayasa fiilen tasfiye edilmiş, parlamento
devre dışı bırakılmıştır. Artık Nazi Partisi istediği
yasayı çıkarabilir, istediği devletle anlaşma yapabilir.
Hitler federal eyaletleri kaldırmakla işe başlar.
Demokratları, sosyalistleri ve Yahudileri devlet
dairelerinden, üniversitelerden çıkarır. 

SA’lar sendikaları basarak sendika kasalarına
ve mallarına el koyar. Alman Sendikaları Birliği
yöneticilerinin birçoğu toplama kamplarına gön-
derilir. Bunun yerine Hitler’in belirlediği ilkelere
uygun “Alman Emek Cephesi” kurulur. Bu cepheye
tüm işçilerin katılımı zorunludur. 

Alman Komünist Partisi ilk kapatılan partidir. 

Ardından Temmuz 1933’te çıkarılan “Partilerin
Yeniden Kuruluşu Yasası” ile Nazi Partisi kendini
tek işçi partisi ilan eder. Diğer burjuva partiler
ise kendi kendilerini feshetmek zorunda bırakılır.
Yine aynı dönemde Nazi Halk Mahkemeleri ku-
rulur. Nazi Partisi’ne muhalif olan birçok insan
bu mahkemelerde yargılanarak idam edilir, toplama
kamplarına gönderilir. Hitler faşizmi iktidara yer-
leştikten sonra emekçilerin kazançlarına el koymaya
başlar. Faşistlerin hem ekonomik, hem politik
terörü emekçilerde olduğu gibi orta tabakada da
huzursuzluğa, hoşnutsuzluklara yol açar.”
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Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde

11FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

HİTLER FAŞİZMİNİN KARARNAMELERİ
(Nazi İmparatorluğu-1. Cilt)



Rusya'da devrimci
mücadelenin yavaş ya-
vaş geliştiği, örgütlen-
me çalışmalarının ya-
pıldığı 1900'lerin ba-
şında; bir yandan düş-
mana karşı, ülkeyi ha-
pishaneye çeviren Çar

yönetimine karşı mücadele verilirken
diğer taraftan dost görüntüsü altında,
mücadeleci kisvesi altında mücadeleyi
amacından saptıranlara karşı da aman-
sız bir mücadele veriliyordu. 

Düşmana karşı mücadele etmek
nispeten daha avantajlıdır. Çünkü düş-
manın düşman olduğu bilinir. Ama
"devrimden yana" görünüp düşmanın
değirmenine su taşıyanlara karşı mü-
cadele bir anlamda daha zordur. Çünkü
onlar dost güçler olarak bilinir. Rus-
ya'dan bu konudaki bir deneyimi Kav-
ganın Şafağı kitabından okuyalım:

"...Merkezden iyice koptuk. Bildi-
ğimiz tek şey şu: Merkez Komiteden
bir haberci, yanımıza gelmek için yola
çıkmış ama yarı yolda tutuklanmış.
Ayrıca sınırda birtakım yayınlar ele
geçirildi. Burada, Moskova'da bir
yoldaşın üzerinde şifreli mektuplar
bulundu. Bu söylentileri Likidatörler-
den öğrendik. Likidatörler, pek yakında
yani Ocak ayının ortasında ya da so-
nunda Merkez Komitenin bir toplantı
yapacağını söylüyorlar her yerde. Bu
toplantıda orta taktiksel çizginin be-
lirlenmesi gerekiyormuş. Bütün frak-
siyon ve akımlar birleşecek ve böylece
partideki fraksiyon kavgasına son ve-
rilecekmiş."

(...)

"Bu felâket yetmezmiş gibi hemen
hemen tüm Moskova Komitesi tutuk-

landı. Onun yerine geçici bir yürütme
kurulu oluşturuldu. Birkaç gün sonra
onlar da yakalandılar. Bizim Samosk-
voretiçye'de de tutuklanmalar oldu.
Kimi işletmelerle bağlantımız kesildi.
Polis birlikleri çılgınca işler yapıyor,
gizli polislerin sayısı iki üç kat artırıldı.
Jandarmalar her yerde düzensiz ka-
labalıkların üzerine sürülüyor. Tıpkı
bir kasırga gibi... İnsan ayakta zor
kalıyor. Hepsi de bu kadarla kalsa
neyse." 

Şurabstov derin bir soluk aldıktan
sonra yeniden konuşmaya başladı: 

"İdeolojik zehirlemeler buraya ka-
dar geliyor, anlıyor musun? Sanki işçi
sınıfının düşüncesiymiş gibi, devrim
zamanının ve illegalite modasının geç-
tiğini, eski çözüm yollarının geçerliğini
yitirdiğini ileri sürüyorlar. Herhangi
bir sağ, 'yasal yola' çekmek umuduyla
işçileri sarhoş etmek istiyorlar. Ve
şimdi sana her yerde, aramıza bir
provokatörün sızdığını söyleyecekler.
Ama öyle budalaca bir tavırla değil,
tam tersine tilki gibi kurnazca, sonsuz
çeşitlilikte yöntemlerle..."

Genel olarak böyledir; yenilgi dö-
nemlerinde, zor dönemlerde, hemen
kimileri, devrimin, illegalitenin, silahlı
mücadelenin, Marks’ın, Lenin’in za-
manının geçtiğini söylerler. Tarihi ya-
zan ise, bunlara sırtını dönenler değil;
zorluklara rağmen, bunlarda ısrar
edenler olmuştur hep. Rusya’da öyle
oldu, bizde de öyle olacak. 

Kavganın Şafağı’ndan aktarmaya
devam ediyoruz:    

"Hayır Pavel, dur hele! Henüz her
şeyi söylemedim. Şimdilerde uzlaştırıcı
denen yığınla adam çıktı ortaya. Davul
zurnayla yedi mahalleye komitenin

ZOR KOŞULLARDA
YÜRÜTÜLEN MÜCADELEDE

YANLIŞLARA PRİM 
VERİLMEZ

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!

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. 

Yürüyüş
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ideolojik savaşı bitirme kararı aldığını
yaydılar. Hepsi yalan! Ben buna
inanmıyorum. Komite böyle bir şeye
kesinlikle karar vermez; çünkü ideo-
lojik mücadele tüm çalışmalarımızın
temelidir. Evet, hatta bütün yaşamı-
mızın... Ama bu yalan dolu boş bo-
ğazlılıklar uzlaştırıcıların çok hoşuna
gidiyor. … Fraksiyon çatışmasının
zararlarını anlatan ilahiler söylüyor,
devrimci ilkelere bağlı kalacakları
üzerine yeminler ediyorlar.” 

Evet, Rusya’da devrimci hareketin
o zor döneminde, hareketi ayakta
tutan, ideolojik mücadelede ısrar ol-
muştur. Yazar o dönem için “anlamsız
ödünler vermenin … ince, zarif ağın
güçlü aslanı kuşatması gibi devrim-
cileri kıskıvrak sardığına” dikkati
çekiyor. Buna asla düşmemek gerek.
Ödünler vermek, ideolojik mücade-
leden vazgeçmek, devrimi kurtarmaz.
Tersine, zor dönemlerde, ideolojik
mücadelede daha fazla ısrar gerekir.  

***

BİR TEBEŞİR, BİR SAVAŞÇI
KURTARIR

İllegal (gizli) mücadeleyi sürdü-
renlerin konumlarının ortaya çıkma-
ması ve bir yakalanmaya karşı ön-
celikle gizlilik kurallarına azami bir
şekilde uyulması gerekiyor. Örgütün
koyduğu kurallar, bazen gereksiz
gibi de görülebilir ama gereksiz değil,
mutlaka uyulmalıdır. Çünkü bu ko-
nudaki kurallar yaşanan, yaşanabi-
leceklerden hareketle konulmuştur.
Kurallar kişiye göre esnetilmez. Ku-
rallı çalışılması durumunda risk en
aza iner.

Aşağıdaki örnek deneyim Portekiz
devrimci mücadelesinden;

“(...) Geldikleri günün akşamı
Antonio biraz dolaşmaya çıkmalarını
önerdi. Köyden yüz metre uzaklaşınca
durdu: Cuma akşamı buraya gel ve
evde sana vereceğim mavi tebeşirle
küçük bir haç çiz. Şaşırmazsın, değil
mi?”

Böylece Antonio’nun, eve döner-
ken, işlerin yolunda olduğunu anla-
yacağı işaret konusunda anlaştılar.
Bu tür güvenlik önlemleri ele geç-
memek için tüm gizli konutlarda alı-
nıyordu. Bazen arkadaşların evde
bulunmadıkları sırada pusu kuruluyor
ve onlar dönüşlerinde polisin eline
düşüyorlardı. 

Maria cuma akşamı kararlaştırı-
lan işareti koymaya çıktı. Antonio
birisi sorarsa köyden çıkış nedeni
olarak kasabadan alışveriş edeceğini
söylemesi için onu uyarmıştı... (Yarın
Bizimdir Yoldaşlar, Syf 65 )

***

KURYE

Bulgaristan devrim mücadelesi
1923 yılında yenilgiyle sonuçlandı.
Can pahasına sürdürülen bir mücadele
sonucunda başarısızlığa uğradı. Ama
hiçbir zaman devrimden vazgeçme-
diler. Taki ikinci emperyalist paylaşım
savaşı yıllarında Nazi ordularını ül-
keden atıp devrimi gerçekleştirene
kadar. Aşağıda okuyacağımız bölüm
1923 devrim mücadelesinden alın-
mıştır; 

"...Önümüzde duran görevlerin
saptanması, savaş hareketinin yeni
taktiğinin hazırlanması, halk içinde
nasıl bir tutum takınılacağı gibi so-
runlar da gündemdeydi (...) Kış için
hazırladığımız kışlıklar, sığınaklar
ortaya çıkarılmış ve milise yataklık
yapan yüzden fazla kişi tutuklanmıştı.
Ayrıca kuryeler ve öteki yardımcıla-
rımız da tutuklanmışlardı. Ortaya
çıkan karmaşık durum içinde Askeri
Bölge Komitesi bozgunun büyüklüğü
ve tutuklananların durumu hakkında
tam bilgi edinemiyordu. Yalnızca
Panagürişte ilçesinde polis merkezine
toplanan tutuklulara eşi görülmemiş
işkenceler yapıldığını biliyorduk, iş-
kenceye çekilen zavallılara herhangi
bir yardım yapıp yapamayacağımızı
düşünmemiz ve yeni tutuklamaları
önlemek için tedbirler almamız ge-
rekiyordu.”. (Yenilgiden zafere, s.104)

Sonunda, dağlardakiler, soracak-
larını sormak ve öğreneceklerini  öğ-
renmek için bir kurye gönderdiler.
Kuryenin soracakları vardı, söyle-
yecekleri vardı. Örgüt de kurye ile
göndereceği haberleri gönderecekti. 

“Konuşmamız ne fazla ayrıntılıydı
(zaten bu gereksizdi) ne de uzun sür-
dü. Kiskinov ve Tsiporkov’un se-
lamlarını iletti. Sonra, onların tembih
ettikleri gibi, Sredna Gora’da bir mi-
lisin ele geçmesiyle meydana gelen
bozgunu anlattı. Ardından iki askeri
parti yöneticisinin sorusunu ileterek,
bölge komitesiyle buluşmanın nerede
ve ne zaman yapılacağını öğrenmek
istedi.

Panagürişte yöneticilerine ceva-
bım kısaydı: Önce gizli örgütün bütün
yöneticilerine ve bütün çetecilerine
Bölge Komitesi’nden çok çok selam.
Çeteyi köylere dağıtmasınlar, sınır
dışına da çıkarmasınlar. Sorunu hep
birlikte görüşüp karara varıncaya
değin, böyle bir hareket yapılmasın.
Sonra, buluşma yerini, gününü ve
saatini belirliyorum. Tam bir hafta
sonra, ocak ayının başında, Bölge
Komitesi’nin Plovdiv’deki gizli ev-
lerinden birinde. Ağır ağır konuşuyor,
her şeyi birkaç kez tekrarlıyor, ona
da tekrarlatıyorum, iyice aklında tu-
tabilsin diye. Yazıp vermem doğru
değil, buna hakkım yok. Çünkü, geri
dönerken ne olacağı belli olmaz, tu-
tuklanabilir. Bundan dolayı sözlerimi
ezberlemesi ya da hiç olmazsa an-
lamlarını aklında tutup kendisini
bekleyenlere iletmesi gerekiyor.

Kadın, yüklendiği görevin tam
bilincinde olarak, her kelimemi hafif
sesle ve insanın gözlerini yaşartacak
bir bağlılıkla yineliyor ve sanki cahil
kalmış insan belleğine yerleştirmek
için kendini zorluyor. (Yenilgiden za-
fere, s.106)"
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İHANETİYLE RAHAT YAŞAMINI VE
ŞÖHRETİNİ SÜRDÜREN
ONURSUZ KİŞİLİK
ELİA KAZAN; 

İkinci Emperyalist Dünya Savaşı’
nın hemen sonrası Amerika'da,  Sovyetler
Birliği’ne karşı yeni politakalar belir-
lerlerken, bunun bir yansıması olarak
Amerika içinde komünist avı başlatıldı.
Bu resmen Amerika'daki ilerici, demo-
kratları Sovyetler dolayısıyla komünist
düşmanı haline getirmek, insanları kor-
kutup sindirme politikasıydı da. Üni-
versitelerde, çeşitli okullarda, sinema
sektöründe, sendikalarda akla gelebilecek
her yerde daha sonra "cadı avı" diye
adlandırılan gözaltı, baskı, işbirliğine
zorlama vb. sürdürüldü.

Gözaltına alınıp sorgulananlardan
biri de Elia Kazan idi. Kazan Amerika'da
sorgulandığı 1947'de tanınan bir yönet-
men idi. Cennet Yolu, Viva Zapata, Rıh-
tımlar Üzerinde gibi filmlerle tanınmıştı.
1947-52 yılları arasında sorgulandı. 1952
yılında önce gizli bir oturumda sonra
da açık oturumda ifade verdi, devletle
anlaşarak ihbarcılık yaptı.

1930'lu yıllarda bir dönem üyesi ol-
duğu Komünist Partisi’nden tanıdığı ya
da sonradan komünist olduğunu bildiği

arkadaşlarının isimlerini ve polisin
istediği bilgileri anlatarak "sattı" ar-
kadaşlarını. Elia Kazan'ın Amerikan
polisine ismini verdiği eski arkadaş-
larından Amerikan polisiyle/ devletiyle
anlaşmayanlar, onursuzluğu kabul et-
meyenler, ömür boyu bir daha sinema
alanında iş bulamadılar. Çünkü Ame-
rikan emperyalizmi kendileriyle an-
laşmayanlara yasak koydu.

Elia Kazan'ı sorgulayan oturumun
başkanı "Sizin gibilerin yardımları
olmasa, komünistlerin 'ihanet mekaniz-
masını' kolay kolay ortaya çıkaramazdık.
Çok teşekkür ederiz, Mr. Kazan" diyerek
Elia Kazan'a verdiği bilgiler için teşekkür
etmiştir. Elia Kazan Amerikan devletinin
verdiği rüşvetleri kabul ederek arkadaş-
larına ihanetin karşılığında teşekkürü
de hak etmişti. Böylece Amerikan sinama
sektörü Hollywood'daki işine de devam
etmiş oldu. 

Aynı dönemde Holywod’da sorgu-
lanan sadece Elia Kazan değildi, birçok
sinema oyuncusu, yönetmeni vb. sor-
gulandı ve komünistler aleyhine ifade
vermeleri sağlandı. 

Elia Kazan'ın ihbar ettiklerinden biri
de Tony Kraber idi. 

Polis, Tony Kraber'i sorgularken
senin adını Elia Kazan verdi dediğinde
"Adlarımızı açıkladığının ertesi günü
500 bin dolarlık anlaşmaya imza atan
Elia Kazan mı?" diye cevap veriyor.

Daha sonra Amerikan istihbarat ser-
vise CIA’nin Kültür Sanat Dairesi Baş-
kanı Tom Branden, bu sorgulamalar,
başlatılan komünist avı için şunları söy-
leyecekti: 

"2. Dünya Savaşı bittikten sonra,
ABD’de Sovyet bestecisi Şostakoviç’in
önderliğinde gerçekleşen, Dünya Barış
Kongresi’nde, Amerikan toplumundaki
entelektüellerin ve sanatçıların ezici bir
çoğunluğunun Amerikan Komünist Par-
tisi üyeleri olduklarını ya da Sovyetlere
sempatiyle baktıklarını fark ettik. Bir
şeyler yapmalıydık."Amerika devletinin
uyguladığı bu politika o dönemde senatör
olan  McCarthy’nin adıyla anıldı. Oysa
asıl işi organize eden Amerikan devle-

tiydi, Amerikan is-
tihbaratıydı. Sonra-
dan alkolik olduğu
da ortaya çıkan Mc
Carthy ise, bu işte
aktif olarak kulla-
nılan bir piyondan
başkası değildi. 

Elia Kazan ‘Rıhtımlar Üzerinde’ fil-
miyle başrol oynayan Marlon Brando'yu
dünyaya tanıtan kişi olarak da bilinir.

1999 yılında Oskar ödül töreninde,
Elia Kazan'ın ödül alması sırasında iha-
netinden dolayı bazı sinema emekçileri
salonu terk ederek Kazan'ı protesto
ettiler. Aradan yıllar geçse de Elia Ka-
zan'ın ihaneti unutulmamıştı.

İstanbul'da doğan Elia Kazan, Kayseri
kökenli bir ailenin çocuğuydu. 4 yaşında
ailesiyle birlikte Amerika'ya göç eden
Kazan, sonraki yıllarda zaman zaman
Türkiye'ye gelip gitmiştir. Ömrünün so-
nuna kadar Amerika'da yaşayan Elia
Kazan 94 yaşında sanat alanında bir
hain olarak ölmüştür. Dünya halkları,
tüm halkın sanatçılarının gözünde o bir
hain, üç kuruşluk kariyer için, pis yaşamı
için halkın sanatçılarını satan bir alçak-
tır.

Bugün tüm halkın sanatçılarını tu-
tuklayan AKP daha önce dönemsel olarak
halkın sanatçılarıyla çalışmış ve bırakıp
gitmiş ne kadar eski varsa uzun gözaltı-
larla işbirlikçileştirmeye çalışarak yeni
Elia Kazanlar yaratmaya çalışıyor. Nafile.
Kazan ihanet ederken daha yeni doğanlar
onu onyıllar sonra affetmemiş, protesto
etmiştir. Hain yaşayabilir onyıllar boyu.
Ama onyıllarca sonra doğanlar bile af-
fetmez onu. Tükürür yüzüne hainin.

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

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

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

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

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
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Emperyalizm devrimcilere düşün-
celerini değiştirmeyi dayatıyor. 

Birçok devrimciyi ‘’Düşüncesi de-
ğişmemiştir’’ diye cezalandırıyor. Otu-
rumlarını iptal ediyor ve daha pek çok

baskı, tehdit. 

Şimdi Musa Aşoğlu da bu tehditle
karşı karşıya. Musa Aşoğlu’nun yargı-
landığı mahkeme savcısı iddianamesinde
açıkça, “Sanık düşüncelerini değiştir-

memiştir’’ diyerek “terörizm” ile suç-
layarak kurtuluş hareketlerini ve dev-
rimcileri gayrimeşru duruma düşürüp,
kendi terörizmini meşru kılmak
istiyor. Ve bunu cezalandırmanın bir
gerekçesi olarak sayıyor. 

Kapitalist düzende, “düşünce öz-
gürlüğü” burjuvazi için vardır. Sadece
yasal olarak değil, maddi olarak da
sonsuz olanaklara sahiptirler. Kendi
tarafında saf tutanlar dışında kimseye
“düşünce özgürlüğü” yoktur. Em-
peryalizmi savunursan düşünce öz-
gürlüğün vardır, savunmuyorsan ce-
zalardan ceza, baskılardan baskı be-
ğeneceksin. Emperyalizmin ‘’düşünce
özgürlüğü’’nden anladığı budur.

- Düşünce özgürlüğü üzerine en
çok ahkam kesen, başka ülkelere sü-
rekli akıl verip düşünce özgürlüğü
tanımamakla suçlayan Avrupa ve
özel olarak da Almanya için “düşünce
özgürlüğü” sadece bir demagoji ve
yaldızlı bir yalandır. 

EMPERYALİZM, DEVRİMCİ-
LERE DÜŞÜNCELERİNDEN VE
MÜCADELELERİNDEN DOLAYI
PİŞMANLIK DAYATIYOR! 

PİŞMAN OLMASI GEREKEN
KİMDİR? 

PİŞMAN OLMASI GEREKEN
EMPERYALİSTLERDİR

- Emperyalistlerin tek amaçları vardır:
Sömürmek ve daha çok sömürmek. Bu
nedenle dünyadaki milyonlarca yoksulun,
açlıktan, çaresizlikten, hastalıktan, ola-
naksızlıklardan ölümünün, çektikleri
acıların tek sorumlusudurlar. 

- Sömürü çıkarlarını korumak ve
sömürülerini artırarak devam ettirmek
için halka karşı tek stratejileri vardır.
Halka savaş açmak. Bu savaş kuralsız,
zalimane ve ahlaksız bir savaştır. Her
türlü vahşi işkencenin, katliamların, akıl
almaz terör uygulamalarının ve baskıların
uygulandığı bir savaştır. 

Yüzyıllardır halka kan kusturuyor
emperyalizm. Sadece son yıllara bakmak
bile onun nasıl bir vahşet düzeni oldu-
ğunu anlamak yetecektir. Sadece Irak’ta
1,5 milyon insanı en vahşi yöntemlerle
katletti. 4,5 milyon insanı vatanlarını
terk etmek zorunda bıraktı. 30 milyon

DÜŞMAN
Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,
akar suyun
meyve çağında ağacın,
serip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
çürüyen diş, dökülen et,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp
gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle;
işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet.
Bursa da havlucu Receb’e,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’a
düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleyman’a düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
Vatan ki bu insanların evidir.
Sevgilim, onlar vatana düşman…
(Nazım Hikmet RAN)

EMPERYALİSTLER İÇİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ 
SADECE YALDIZLI BİR YALANDIR 
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ, TOPLUMSAL ADALETMİŞ UMURLARINDA DEĞİLDİR
EMPERYALİZM İÇİN ASLOLAN ÇIKARLARIDIR  

EMPERYALİZM KENDİNDEN OLMAYAN
HERKESE DÜŞMANDIR

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 5

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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nüfusu bulunan Irak’ta uygulanan bu
vahşet Birleşmiş Milletler yasaları kar-
şısında bile açık soy kırımdır ve insanlık
suçudur. 

Libya’yı yaktı yıktı, 50 bin insanı
bir kaç haftada katletti. Libya halkı dün-
yanın refah düzeyi en yüksek halkı iken
şimdi emperyalizmin kontrolünde alenen
köle pazarları kurulmuş bir ülke haline
getirildi. 

Suriye’de 250 bin insanı en vahşi
yöntemlerle katletti. Yüz binden fazla
insanı ülkesini terk etmek zorunda bıraktı.
Aylan Bebek gibi 20 bin insanın Akde-
niz’in soğuk sularında boğularak can
vermesine neden oldu. IŞİD gibi bir ca-
navarı örgütleyerek Tüm Ortadoğu halk-
larının başına bela etti. 

- Sömürü çıkarlarını korumak ve art-
tırmak, için hiçbir kural, yasa, ahlak ta-
nımaz. Kendi koydukları yasaları bile
ezer geçer. Bu yasaları sadece halka
baskı aracı olarak kullanır, kendisi için
bağlayıcı saymaz. 

- Bireyci, bencil bir kültürü halklara
empoze ederek herkesi herkesin düşmanı
haline getirmeye çalışır. 

- Uyuşturucu, kumar, içki, fuhuş gibi
ahlaksızlıkları yayar, örgütler ve halkları
yozlaştırarak teslim almak ister. 

İŞTE EMPERYALİSTLERİN DÜ-
ŞÜNCELERİ VE YAPTIKLARI BUN-
LARDIR... 

DEVRİMCİLER NE DÜŞÜNÜR,
NE YAPAR? 

- Sadece halkı ve halkın çıkarlarını
düşünür, emperyalist ve kapitalist sö-
mürüye karşı çıkar. Sömürüsüz ve baskısız
bir dünyayı amaçlar ve bunun için mü-
cadele eder. 

- Bu mücadelede bireyciliğe karşı
kolektivizmi, bencilliğe karşı karşılıklı
dayanışmayı örgütler. 

- Emperyalizmin ve faşizmin savaş
dayatması, zulmü ve işkencesine karşı
mücadele eder ve halkın mücadelesini
örgütlemeye çalışır. 

- Emperyalizmin yozlaştırma politi-
kalarına karşı mücadele eder. Uyuşturucu,
kumar, fuhuş gibi insanlığı mahveden,
insanı insan olmaktan çıkaran ve bunu
alenen teşvik edenlere karşı her yöntemle
mücadele eder. Ahlaklıdır, kurallıdır,

halkın ahlaki değerlerine sahip çıkar,
sadık kalır ve uygular. İlkeleri vardır. İl-
kelerini sadakatle takip eder. En başta
gelen ilkeleri, sömürüye ve zulme, em-
peryalizme ve faşizme karşı olmaktır. 

- Halkın çıkarlarının savunulması
yolunda her türlü fedakarlığı yapar. Ge-
rekirse canını ortaya koyar. Halka zarar
verecek en küçük davranışta bile bulun-
maz. 

- Halkın içindeki farklı düşüncelere
baskı uygulamaz. İdeolojik tartışmayı
ve iknayı esas alır. Kimseye düşünce-
sinden dolayı pişmanlığı dayatmaz, baskı
uygulamaz. Yönetmenin ve sömürünün
kendi hakkı olduğunu savunanlar asalak
egemen sınıflar dışında düşünce özgür-
lüğünden yanadır. Egemen sınıflarla ise
ideolojik, politik, askeri bütün cephelerde
mücadele eder. 

İŞTE DEVRİMCİLERİN DÜŞÜN-
DÜKLERİ VE YAPTIKLARI DA BUN-
LARDIR. 

ŞİMDİ DÜŞÜNCELERİNDEN VE
YAPTIKLARINDAN DOLAYI PİŞ-
MAN OLMASI GEREKENLER KİM-
LER? 

DEVRİMCİLER Mİ PİŞMAN OL-
MALI, EMPERYALİSTLER Mİ? 

BİZ DEVRİMCİLER DİYORUZ
Kİ; EY EMPERYALİSTLER DEV-
RİMCİLER DEĞİL, SİZ PİŞMAN
OLUN! 

TERÖR NE TERÖRİST KİM? 

- Dünya halklarının üzerine yıllardır
yüz binlerce hatta milyonlarca ton pat-
layıcı atanlar kimler? 

- Her biri yüzlerce kilo patlayıcı ta-
şıyan binlerce füze yağdıran kim? 

- Ebu Gureyb, Guantanamo, Hayber
Kalesi gibi işkence merkezleri kurup in-
sanları en vahşi işkencelerden geçiren,
en aşağılık hakaretleri yapan, ruhunu ve
bedenini olmadık eziyetlere tabi tutanlar
kim? 

- Sadece çıkardıkları iki dünya sava-
şında 50 milyon insanı katledenler, Vi-
etnam’da 2,5, Irak’ta 1,5 milyon insanı
vatanlarını savunuyorlar diye katledenler
kim? 

- Tonlarca nükleer silah depolayan
ve her fırsatta halkları nükleer silah kul-
lanmakla tehdit eden kim? Kendisi için
anasının ak sütü gibi hakkı görüp baş-
kalarının nükleer silah sahibi olmasını
savaş gerekçesi sayan kim?

- Hem sömürücü olup hem de dün-
yada tek silahlı güç olmayı hakkı sayan
kim? Bunun için milyonlarca ordu, mil-
yonlarca polis gücü oluşturan, istihbarat
örgütleri, paramiliter ırkçı örgütler kurup
halkların üzerine salanlar kim? 

- Hem sömürücü olup hem de bu al-

Yürüyüş

7 Ocak
2018

Sayı: 48

BİZ MİLYONLARIZ, ONLAR BİR AVUÇ116

- 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



çaklığını, bu insanlık düşmanlığını halk-
lara silahla dayatan kim? 

- “Ya benim sömürü çıkarlarım için
açlıktan öleceksiniz ya da buna boyun
eğmezseniz sizleri en vahşi silahlarla
en vahşi yöntemlerle katlederim” diyenler
kim? Ve bunu hakkı gören ve bu hakkını
da tüm dünyaya arsızca dayatanlar kim? 

EY EMPERYALİSTLER TERÖR
NE TERÖRİST KİM? 

SİZ Mİ, SİZİN UYGULADIKLA-
RINIZ MI? BÜTÜN BU VAHŞETİNİ-
ZE KARŞI BÜTÜN OLANAKSIZ-
LIKLARINA RAĞMEN HALKINI VE
VATANLARINI SAVUNMAK İÇİN
MÜCADELE EDENLER Mİ? 

GERÇEKLERİ BU KADAR TERS-
YÜZ ETME HAKKINI NEREDEN
ALDINIZ? HALKLARIN AKLIYLA
BU KADAR ALAY ETME HAKKINI
NEREDEN BULDUNUZ? 

BANGIR BANGIR TELEVİZYON-
LARDA, RADYOLARDA, GAZETE-
LERDE TERÖR DEMAGOJİSİ YAPIP
DÜNYA HALKLARINI VE ONLARI
SAVUNAN DEVRİMCİLERİ SUÇLA-
YACAĞINIZA BUNLARIN HESABINI
VERİN! BU YOL VE YÖNTEMLERİ
TERK EDİN! 

EN BAŞTA HALKLARI SÖMÜR-
MEKTEN VAZGEÇİN. SÖMÜRMEK
İÇİN HALKLAR KARŞISINDA İŞ-
LEDİĞİNİZ SUÇLARDAN VAZ GE-
ÇİN! 

ORDUNUZU VE POLİS GÜCÜ-
NÜZÜ, İSTİHBAHARAT ÖRGÜTLE-
RİNİZİ VE PARAMİLİTER IRKÇI
ÖRGÜTLERİNİZİ DAĞITIN! 

SİZ TERÖR UYGULAMAKTAN
VAZ GEÇTİĞİNİZ GÜN BÜTÜN
DÜNYA BİR GÜNDE BARIŞ ADA-
SINA DÖNER. 

HEM HALKLARA BASKI, ZU-
LÜM, İŞGAL, KATLİAM UYGULA-
YACAKSINIZ HEM DE HALKLARI
TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYACAKSI-
NIZ. 

SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?
DÜNYA HALKLARINI APTAL YE-

RİNE KOYMAK DÜNYANIN EN AP-
TALCA DÜŞÜNCESİDİR. SİZ DÜN-
YANIN EN APTALISINIZ!

EY ALMANYA, SEN AVRU-
PA’NIN AĞASI MISIN? 

- Almanya Avrupa’nın her köşesinde

devrimcilere karşı operasyon yapma
hakkını kendinde görüyor ve yapıyor. 

- Avrupa’nın hangi ülkesinde olursa
olsun devrimcileri alıp Almanya’ya ge-
tirmek ve yargılamak hakkını kendinde
görüyor. 

- Bu hakkı ona kim veriyor? Deniyor
ki yasa var. Bütün kanlı diktatörlerin de
yasası vardı. Sorun yasa olup olmaması
değildir. Bu yasaların meşru olup olma-
ması, halkların çıkarına olup olmamasıdır
asıl mesele. Açıkçası, bu yasa, kendini
tek egemen güç görenlerin kullandığı
bir yasadır. Almanya’ya tüm Avrupa’nın
tek egemeni benim deme hakkı tanıyan
yasadır. Halklar nezdinde hiçbir meşru-
luğu ve geçerliliği olmaması gereken
bir yasadır. 

- Bu yasaya dayanarak Erdal Gö-
koğlu’nun tutuklanmasında görüldüğü
gibi Almaya Avrupa’nın tüm ülkelerinde
kendi polisiyle operasyon yapabiliyor.
Sonra da göstermelik yargı kararları ile
tutukluyor ve yargılıyor. 

- Bu en basit deyimle kendini dün-
yanın merkezinde görmek, hukuk ege-
menliğini tek kendi hakkı olarak gör-
mektir. Hukuk tekelini elinde tutan yarın
o ülkeyi işgal hakkını da kendinde görür.
İmparatorluk dayatması yapmaya da
hakkı olduğunu savunur. Hukuk ege-
menliğini işletmek ya diğer ülkelerin
onursuzca buna boyun eğmelerini ya
da askeri zorla boyun eğdirmeyi dayatır
ki, bugünün emperyalist dünyasında bile
geçerli olan hiçbir hukuk, ahlak kuralı
ile izah edilemez. 

RUHUNA FAŞİZM İŞLEMİŞ AL-
MANYA AVRUPA’NIN AĞASI RO-
LÜNE SOYUNAN ALMANYA DEV-
RİMCİLERE KARŞI DÜŞMANCA
TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİDİR! 

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL
GÖREVDİR! 

- Dünyada sömürü ve zulme karşı
çıkan sadece devrimciler vardır. Dev-
rimciler binlerce yıldır sömürü ve zulme
karşı mücadele eden, sömürücü ve za-

"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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limlere asla boyun eğmeyen ve her dönem isyanlar
örgütleyen insanlığın en soylu damarının temsil-
cileridir. 

- Devrimciler, dünyanın en ahlaklı, en kurallı
insanlarıdır. Halklara karşı tek suç işlemezler.
Halklara karşı suç işleyenleri hesaba çekerler. 

- Devrimciler tek bir ülke işgal etmemiş, hiçbir
halkın egemenlik hakkına tecavüz etmemişlerdir. 

- Devrimciler halkın sömürüden kurtuluşu ve
özgürlüğü için mücadele ederler. 

- Tek düşünceleri vatanlarının bağımsızlığı,
halkların özgürlüğüdür. Halkın tok yaşamasıdır.
Bunun için canlarını ortaya koymak dahil hiçbir
fedakarlıktan kaçınmazlar. 

- Devrimciler kapitalizmin insanı kendine ve
topluma yabancılaştıran, bireyci, bencil, kendinden
başka kimseyi düşünmeyen, birbirine düşman ya-
ratıklar haline getirme çabası karşısında tek bari-
kattırlar. Bencilliğe karşı yardımlaşmayı, bireyciliğe
karşı kardeşliği ve toplumsallaşmayı örgütleme
çabasında olan yeni insandırlar. Bu yüzden ahlakları,
ilkeleri, kuralları, davranışları ile kapitalizmin in-
sanının tam karşıtıdırlar. 

- Devrimcilerin davası sınıf davasıdır. Bütün
ezilen, sömürülen halkların davasıdır. Binlerce
yıllık köleliği yıkma ve bütün bir gelecekte eşit,
özgür ve kolektif üretme ve paylaşarak yaşama
davasıdır. 

BU SUÇ DEĞİL GÖREVDİR. EN ONURLU
EN VAZGEÇİLMEZ GÖREVDİR.

DEVRİMCİLER, EMPERYALİZM VE FA-
ŞİZM DÜNYAYA HÜKMETTİKÇE DEVRİM-
CİLER BU ONURLU, BU EKMEK SU KADAR
GEREKLİ GÖREVLERİNİN BAŞINDA OL-
MAYA DEVAM EDECEKLERDİR. 

GEREKİRSE BUNU MAHKEMELERİNİZ-
DE ONLARCA YIL CEZA ALMA PAHASINA
HAYKIRACAK, GEREKİRSE İŞKENCELERDE,
KATLİAMLARDA DİLLERİNDEN DÜŞÜR-
MEYECEKLERDİR.

GEREKİRSE ONLARCA YOLDAŞLARI
GİBİ SON NEFESLERİNDE DUVARLARA
KANLARI İLE YAZACAKLARDIR. 

SUÇ OLAN EMPERYALİSTLERİN VARLIĞI
VE YAPTIKLARIDIR. 

TÜM DÜNYA HALKLARINA HESAP VER-
MESİ GEREKEN DE ONLARDIR. 

YALANLA, DEMEGOJİ İLE BASIN YAYIN
ORGANLARINI GASP ETMEK VE ONLAR
ARACILIĞI İLE HALKLARIN BEYNİNİ YA-
LAN BOMBARDIMANINA TABİ TUTMAKLA
BU GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ! 

Yürüyüş
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LANETLİ TERÖR DEVLETİ
ALMAN EMPERYALİZMİNİN SUÇLARINDAN BAZILARI:

Almanya, insanlık tarihinin utançla andığı en kanlı sayfaları yazmıştır.
Dünya halkları gözünde lanetli bir terör devletidir. Hitler'i çıkarmıştır. 

Alman emperyalistler bugün de, ırkçılığın hamisi ve en büyük destek-
çisidir. Tam bir polis devletidir. 

-Tüm kara Avrupa’sını Yunanistan'dan Fransa'ya, Bulgaristan'dan Po-
lonya'ya dek işgal etmeye kalkışmış, halklara aklın almakta zorlandığı iş-
kenceleri uygulamış ve soykırıma gitmiştir.

-2. Paylaşım Savaşında 30 milyon insanın ölümünden, 35 milyon
insanın sakat kalmasından birinci dereceden suçludur. Sadece Sovyetler
Birliği'nde 1718 şehri, 70 bin ilçe ve köyü yıkmış, 20 milyon insanı kat-
letmiştir. 25 milyon insanı evsiz bırakmıştır. Gaz odaları ve krematoryumlarda
6 milyondan fazla Yahudi ve komünisti vahşice öldürmüştür.

-Türkiye'deki faşist rejimin destekçisi durumundadır. Kürt, Türk tüm
Anadolu halkları bugün Alman silahlarıyla katledilmektedir.

-Alman emperyalizmi, ABD, Fransız, İngiliz emperyalizmiyle birlikte
dünya halklarının sömürülmesinin, baskı altında tutulmasının ve işkencelerin
birinci dereceden suç ortağıdır. Faşist rejimlerin işkence teşkilatlarına
eğitim, lojistik, silah ve teçhizat sağlamaktadır.

-Anti-emperyalist RAF örgütüne yönelik yüzlerce kez saldırı düzenlemiş,
önder kadrolarını katletmiştir. 

-Alman halkının faşizme karşı sağduyusunu hiçe sayarak özellikle
Ortadoğulu anti-faşist kurtuluş örgütlerini yasaklamakta, devrimci avı
yapmaktadır.

-Alman cezaevlerinde yıllardır ağır baskı koşulları hüküm sürmekte,
işkence ve infazlar yapılmaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nün '95 yılı ra-
porunda da karakollar ve cezaevlerinde işkence yapıldığı belgelenmiştir. 

-Yabancılara karşı saldırıları örgütleyen Neo-Nazi teşkilatların arkasında
Alman emperyalistleri vardır. Anayasayı Koruma Örgütünün desteğini
aldığı kanıtlanan Naziler ırkçı saldırılarda onlarca yabancıyı katlettiler. 

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!

İstanbul:
TAYAD’lı Aileler, 30 Aralık’ta

Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de Tek Tip Elbise’ye karşı basın
açıklaması yaptı. Okunan basın
metninde “Tek Tip Elbise giy-
medik, giymeyeceğiz” vurgusu
yapıldı. 9 TAYAD’lının katıldığı
eylem, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!” sloganlarıyla
sona erdi.

Ankara:
TAYAD’lı Aileler, 30 Aralık’ta

Sakarya Caddesi’nde, emper-
yalizm ve onun uşağı AKP’nin
Tek Tip Elbise politikasına karşı
basın açıklaması yaptı. Yapılan
açıklamada; “Evlatlarımız, Tek
Tip Elbise ile ilgili politikaları
1984 yılından 2007 yılına kadar

her zaman yere çalmıştır. Onlar
içeride biz dışarıda direneceğiz.
Tek Tip Elbise giymeyeceğiz!”
sözleriyle keyfiliğe direnileceği
vurgusu yapıldı. Eylem, “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz” sloganla-
rıyla sonlandırıldı.

Hatay:
TAYAD’lılar 3 Ocak’ta An-

takya’nın Armutlu, Odabaşı,
Kuzeytepe Mahallelerinde, İlk
Evler Sitesi’nde, Atatürk Cad-
desi ve Vali Göbeği civarında
Tek Tip Elbise’ye karşı yapılan
kampanya kapsamında kuşlama
yaptı. Yapılan çalışmada üze-
rinde “Tek Tip Elbise Kefendir
Giymedik Giymeyeceğiz!” yazılı
4 bin adet kuşlama yapıldı.



AKP, KONTRGERİLLA 
KAMPLARI KURUYOR!
HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ ANCAK 
HALKIN MİLİSLERİ SAĞLAYABİLİR

Önce HÖH (Halk Özel Harekat) isimli bir silahlı
örgüt kurulduğu haberleri çıktı. HÖH yöneticileri gaze-
telerde boy boy fotoğraf veriyorlar, askeri kıyafetleriyle
geziyorlar. 

Bu hafta ise AKP’nin faşist çeteleri için “kamplar”
kurduğuna ilişkin haberler çıktı. AKP’nin Tokat ve
Konya’da silahlı eğitim kamplarının olduğu belirtiliyor.
AKP kendisine sivil faşist çeteler örgütlüyor. 1970'li
yıllarda, MHP’li faşistlerin eğitildiği “komando kamp-
ları” vardı. Bu kamplarda eğitilen faşist çeteler, halka
karşı katliamlar, provokasyonlar örgütlediler. Kahveha-
neleri, otobüs duraklarını taradılar, öğrenci kitlesinin
ortasına bomba attılar. Bu katliamları örgütleyen Abdullah
Çatlı, Haluk Kırcı ve onların emrindeki faşist katiller,
hükümetlerin, polisin ve MİT’in koruması altında,
ellerini kollarını sallaya sallaya gezdiler. Maraş'ta, Ço-
rum'da Alevilere yönelik katliamlar, sivil faşist hareket
aracılığıyla örgütlendi. 

*

Sivil faşist terörün karşısında ise Dev-Genç ve Dev-
rimci Sol vardı. Sivil faşist hareketin polisle işbirliği
içinde estirdiği faşist terör karşısında, üniversitelerde,
İstanbul’un mahallelerinde, Anadolu’nun şehirlerinde
halk kendi can güvenliğini Dev-Gençlilerin öncülüğünde
silahlanarak ve nöbetler tutarak sağlıyordu artık. 

Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri
(FTKSM), faşistlerin tüm saldırılarına, anında misillemede
bulunuyordu. 

*

Bugün, Sedat Peker gibi mafya çeteleri yaygınlaştı-
rılıyor, silahlandırılıyor. AKP iktidarı, diğer çeteleri
tasfiye edip, Sedat Peker'in önünü açıyor. Peker'in
tahliye edilmesinin ana sebebi budur. AKP’nin kendine
verdiği görev doğrultusunda, AKP'ye karşı olanlara teh-
ditler savuruyor, silahlı çeteler örgütlüyor. 

AKP; yeni KHK ile, halka karşı linçlerin, halkın
mücadelesine saldırıların önünü açıyor. Yakın zamanda,
Malatya'da bazı mahallelerde Alevilerin evleri işaretlendi.
Mahallelerimizde ise zırhlı tenekeleriyle sürekli halkımızı

2018'E İNANÇLA, UMUTLA GİRİYORUZ
HHALKIMIZIN YENİ YILINI

KUTLUYORUZ!
2017 Yılı boyunca mahallelerimizi kuşatan polis,

onlarca zırhlı aracıyla, uzun namlulu silahlarıyla
halkımıza korku yaymaya çalıştı. Zırhlı araçlarıyla
çocukları ezdi, insanlarımızın üzerine ateş açtı,
katliamlar yaptı.

Sokak ortasından devrimcileri kaçırdı. Bütün
halkımızı baskı altına almaya çalıştı.

Yüzlerce insanımız tutuklanmasına rağmen,
bizi yok edemedi. Çünkü biz halkın milisleriyiz,
halkın şahanlarıyız. Mahallelerimizde ellerini kol-
larını sallaya sallaya gezemeyecekler. Zırhlı araç-
larından başlarını çıkaramayacaklar. Ancak yüz-
lerce polisle mahallelerimize girebiliyorlar. "Dev-
rimcileri bitirdik" diye sevinmesinler. Biz halkız,
halkın çocuğuyuz, halkın milisiyiz. Düşmanı hiç

beklemediği anda vurmaya devam edeceğiz. 2017
yılında halkımızı şahansız bırakmadık, 2018 yılında
atılım yapacağız, şahansız bir mahalle bırakma-
yacağız. Düşmanlar korksun, halkımız gönlünü
ferah tutsun.

CEPHE MİLİSLERİ

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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taciz ediyorlar. Ülkemizin her tarafında onlarca kişi
zırhlı araçlar tarafından ezilerek katledildi. Tek bir
soruşturma açılmadı. 

Halkımızın can güvenliği yoktur. 

Sivil faşist çeteler karşısında, polis himayesindeki
mafya çeteleri karşısında, polis terörü karşısında
halkın can güvenliği yoktur. Fırıldak Süleyman
Soylu polislere “kol bacak kırın!” diye talimat
veriyor. AKP iktidarı daha fazla iktidarda kalmak
uğruna halka karşı alçakça ve açıkça bir savaş
açmış durumda. 

Bu durumda, halkın can güvenliğini sağlayacak
tek güç, kendi milis örgütlenmesidir. 

Başta gençlik olmak üzere, yaşlı genç, kadın
erkek, güçlü bir milis örgütlenmesi, AKP’nin halka
karşı kullanmayı planladığı faşist çetelere karşı
halkın tek çaresidir.  

*

AKP’ye sesleniyoruz, silahlarınıza güvenmeyin.
Bu pervasız saldırılarınız karşısında halkın evlatlarının
elleri armut toplamayacak. Halk sizi istemiyor.  Biz
mahallelerimizi koruyacağız. Halkımızın şahanları,
halkın can güvenliğini sağlayacak. Halkın şahanlarını
boşuna aramayın, halkın şahanları halktır. 

Ülkemizin her tarafında, halktan birçok insan
kendiliğinden silahlanıyor. “Kapıma gelirlerse sı-
karım!” diyenlerin sayısı hiç de az değil. Halkımızın
kendi can güvenliğini sağlama isteğini, öfkesini ör-
gütleyeceğiz. Halkımızın elinde her şey var. Eksik
olan tek şey örgütlenmek. Halkın şahanları bu
öfkeyi örgütleyecek. Çetelerinize güvenmeyin, Çe-
telerinizin karşısında halkın milisleri olacak. Halka
sıkılan her kurşunun hesabını halkın şahanları
soracak. 

Şahanlar’ın
Dikkatine

Mao’nun savaş üzerine, çelişki üzerine sözlerini,
Şahanlar’ın dikkatine sunuyoruz. 
Her cümlede çıkarılacak sonuçlar var. 
***
Askerlik bilimini tartışırken, Sun Çi der ki: "Düşmanı
ve kendini tanırsan, yenilmeden, yüzlerce
savaşı yürütebilirsin." 
***
Şahanlar, bu sözün ışığında pekala şöyle bir çalışma
yapabilirler: 
Düşmanın zayıf ve güçlü yönleri hangileridir?
Bizim güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir?
Bunları madde madde, alt alta sıralayalım ve sonra
şu soruyu cevaplayalım: 
Bu koşullar altında, bu imkanlarla, düşmana en
etkili darbeyi nasıl vurabiliriz?
***
Mao, bir aktarma daha yapıyor: 
“İki tarafı dinlemek seni aydınlatır, tek tarafı
dinlemek seni yanıltır." 
***
Mao devam ediyor: 
“Yoldaşlarımız çoğu zaman sorunlara tek yanlı ba-
kıyorlar; bu gibiler, başlarını sık sık kayalara
çarparlar. 
...Sun Çi-yang, Çu köyüne üç kez saldırır ve
koşullar hakkında açık bir bilgisi olmadığı ve yanlış
yöntemler uyguladığı için, iki kez yenilgiye uğrar.
Sonra yöntemini değiştirmiş, önce durumu, koşulları
incelemiş, yol kavşaklarını saptamıştır. Li, Hu ve
Çu köyleri arasındaki birliği bozmuş, üçüncü savaşta
askerlerini değişik giysilerle gizlice düşman kampına
sokarak efsanelerdeki Truva atı tekniğini kullanarak
zafere ulaşmıştır. 
***
Bir kimse, ...her aşamayı ayrı ayrı incelemezse;
olaya nüfuz etme ve çelişkinin en ince özelliklerini
inceleme gereğini yadsırsa... işte buna, baştan
savma iş yapmak denir. İşler böyle ele alındı mı,
belâ hazırdır. 
MAO çelişki üzerine, sayfa: 43

Şahanlar, şehitlerimizin
size diyecekleri var:

Altan Berdan Kerimgiller:
“Bayraklarımıza ve şehitlerimize

and olsun ki zaferi biz kazanacağız.”

“Bugünler çok zor günlerdir... Bu
yükün altından mutlaka kalkacağız.
Aslanlar gibi yeneceğiz düşmanı...”

“DEV-GENÇ’liler saldırın, Haydi dur-
mayın...”

“Ailelerimizin hesabını soracağız
yoldaşlar, tamam mı?”

Şehidimizden Şahanlara

Yürüyüş

7 Ocak
2018

Sayı: 48
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YPG’YE RUSYA
KAHRAMANLIK ÖDÜLÜ VERECEK...

Kahramanlığın ölçütü nedir? Kahramanlık nedir?
Bağımsızlık demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen
kahramandır.

İşgale giden askerler kahraman mıdır?
Kahraman değildir halkın kanını dökenler, kahraman

değildir. 
Rusya’nın YPG’ye ödül vermesi,  YPG’yi yedekleme,

kullanma zemini yaratma politikasıdır.
YPG’nin ödülü alması, sırtını emperyalist ve egemen

güçlere yaslama anlayışıdır.
Kim kime kahramanlık ödülü veriyor?
Her şeyden önce kahramanlık nedir?
Kahramanlık vatanseverliktir. Kahramanlık vatan

hainlerine, düşmanlarına karşı kazanılır. Vatanımızın
düşmanları emperyalistlerden başkası değildir. 

YPG ne yapmış, emperyalistlerle kol kola savaşmış.
Hem de emperyalizmin kurduğu, kolladığı IŞİD’e karşı.
Ortada bir kahramanlık yoktur, tersine ortada emper-
yalist amaçlara hizmet eden piyonluk vardır.

FAŞİZM GİYSİLERİNİ, MEKTUPLA-
RINI VERMEYEREK YOLDAŞLARINDAN
KOPARMAYA ÇALIŞADURSUN, HALKIN
SANATÇILARININ SOFRASINDA HER
SÜRGÜN İÇİN BİR TABAK OLACAK

DİRENENLERİN, KAHRAMANLARIN
FOTOĞRAFLARI HER DAİM PANOLA-
RINDA OLACAK

SAZLARI HEP OLACAK... SESLERİY-
LE, SAÇLARIYLA, TÜM BEDENLERİYLE
HALKIN TÜRKÜLERİNİ SÖYLEMEYE
DEVAM EDECEKLER

Dün Bahar’la konuştuk, selamları var her-
kese. Hücre cezaları geliyormuş sürekli. 3 ki-
şiyiz, her akşam yemek ayırıyoruz, yedek
elbise vs. bulunduyoruz, biri sürgün gelir
diye dedi. Sağlık durumları iyi ama kalori-
ferleri açmıyorlarmış hala, “üşüyoruz” dedi. 

Dilan Poyraz ve Sultan’ dan faks ve mektup
geldi. Dilan 1,5 yıl iletişim cezası aldığını yaz-
mış. Panolara saldırıyorlar demiş, Nuriye’nin
resmi var diye. Bu tarz şeyleri sorun haline
getirip sonra da ceza veriyorlar.

Sultan da çok iyi olduklarını yazmış. Bağ-
lamaları varmış ilk sürgün sırasında, bunu
Karabük’ e göndermemişler.  Tekrar Silivri’ye
gelince yine istemiş, bu sefer de uygun değil
deyip vermemişler.  Saçımızın telinden bağ-
lama yapar yine çalarız demiş. Havalandır-
mada oturma yine devam ediyormuş, zorla
hücreye sokuyorlarmış.

Fırat’ın da ailesi görüşe gitmiş perşembe
günü, Fırat’a
sa ld ırmış lar.
Gözü şişmiş per-
şembeye kadar,
yeni geçmiş. Ay-
rıca mektup da
geldi, orda da
anlatmış.  Hücre
kapılarını kır-
mışlar hak gasp-
larına karşı, kol-
larımız sıvadık
bekliyoruz diye
yazmış. Moral-
leri iyi. 

EBRU ve BARKIN’ IN 
TEYZELERİNDEN 
HABER VAR: 

İyiler, keyifleri yerinde, iki kardeşin
beraber olmaları güç vermiş.  Pazartesi
günkü işlerini düşünüyorlar. Devamlı
slogan atmışlar, hastanede araçtan
inerken attığı slogandan sonra polis ‘sen
beni dinlemedin ben sana abla dedim’
demiş. Ondan sonra 48 saat gözaltı
süresi çıkmış.

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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KUMAR YOZLAŞMADIR, YOZLAŞMA İLE
MÜCADELE KESİNTİSİZ VE KARARLI
SÜRMEDİKÇE BATAKLIK HALKIMIZI
ÇEKMEYE DEVAM EDER.
ADIM ADIM HALKLA BİRLİKTE ÇÖZÜM
ÜRETEN DÜŞÜNCE MUTLAKA HALKI
BATAKTAN KURTARACAKTIR.

Bir Örnek:

“Pazartesi günü aidat ilişkilerinden para almak için
akşam saatinde caddeye çıktım  (...) Birlikte aidat alabi-
leceğimizi düşündüğümüz bir kahveye gittik. Bu kahvenin
ortağı olan görüşeceğimiz kişiyi görmedik.  Tam çıkarken
kahvenin yan tarafında küçük bir bölmede oyun oy-
nandığını görüp içeri girdim kumar oynanabilir diye.
Tabi tahmin ettiğim gibi çıktı sonuç masanın üzerinde
paralar vardı ve kumar oynuyorlardı. Müdahale ettik
hemen ve oyayanaları yakasından tutup dışarı attık.
Masalarına tekme atarak kırdık ve kahvede ajitasyon
çektik, kumar oynamanın ve oynatmanın suç olduğunu
söyledik. Kahvehanedeki diğer kişilere de kahveyi ka-
pattığımızı söyledik ve herkesin dışarı çıkmasını söyledik.
Nihayetinde hiç kimse itiraz etmedi ve herkes kahvehaneyi
boşaltı. Kahvenin orda bulunan ortaklarından biri olan
kişiye de burayı bizle bu konu konuşulup çözülmeden
açmamasını, açarsa bunun sonucunun kötü olacağını
söyledik. Biz kahveyi kapattıktan 1 saat sonra kahveha-
nenin 2 ortağı da yanımıza geldi. Biz de kumar oyna-
yanlarla birlikte salı günü gelmesini söyledik. Salı günü
kumar oynayan 5 kişiden 3’ü geldi. Diğer 2 kişinin ise
çalıştıklarından gelmediklerini söylediler. Gelmeyenlerin
de perşembe günü toplantıya gelmelerini,  gelmezlerse
bunun hukumuzu tanımamak olacağını,  o zaman onlarla
farklı konuşacağımızı söyledik. Bu gelenlere ne zamandan
beri kumar oynadıklarını sorduk. Hepsi çok uzun süredir
kumar oynuyormuş. 1 tanesi ise yaklaşık 14 yıldır kumar
oynuyormuş ve geçmişte Armutlu’da kahvehane çalış-

tırdığında kendinin de oynattığını itiraf etti. Bu kişiler
daha önce de çeşitli dönemlerde uyarılmış olan kişiler.
Aylık gelirlerini sorduk. Çoğunun aylık geliri 2.000 TL
kadar. İçlerinde evli olan ve olmayanlar da vardı.
Bunlara “size yıllardır söylüyoruz kumar oynamanın
suç olduğunu bunun için bunu tekrar etmeyeceğiz ve
bırakıp bırakmayacağınızı soruyoruz,  buna göre sizinle
konuşacağız” dedik. Onların hepsi bırakacaklarını söy-
lüyor. Bunun üzerine dedik “tamam o zaman aileniz
perşembe günü gelsin burdan sonrasını onlarla konuşa-
cağız” dedik. Bir komisyon kuracağız mahallede bu
konu ile ilgili ve kumar oynayanların aileleri ile birlikte
karar alacağız. Burada da şöyle yapacağız,  kumar oy-
namayacaklarının sözünü bu komisyonun ve ailelerinin
gözünün önünde verecekler. “Bir daha kumar oynarsak
devrimcilerin vereceği her cezaya razıyız”  şeklinde bir
söz alacağız ve aileleri de bu sözü verdiklerini görecekler.
Bu kararı da ozalit çıkarıp kahvelere asacağız.  “Şu, şu
kişiler kumar oynamayacaklarının sözünü vermişlerdir.
Bundan sonra oynadığını görür, duyarsanız Halk Mec-
lisine haber verin”

Kumar oynatan kahve sahipleri ile konuştuk kumar
oynayanları gönderdikten sonra. Bu kahve sahipleri 2
yıl önce de bu konudan kaynaklı uyarılmış. Bundan 4
ay önce de oynandığını duymuştuk, çağırıp konuşmuştuk
haberi olmadığını söylemişti. “Gizli, gizli oynuyorlar
benden habersiz” demişti. “Bunları söyledik kendisine
şimdi açık açık oynuyorlar haberin yok muydu şimdi
de” dedik. O da “arkaşadaşlarımız, dostlarımız oldu-
ğundan ses çıkarmadık,  böyle olacağını kestiremedik”
dedi. Biz de pazar akşamına kadar kapalı kalacağını
pazar akşamı gelmesini söyledik. Buna da yine aynı
şekilde komisyonun önünde söz verdireceğiz. “Bundan
sonra kumar oynatırsam hem mahalleden gönderilmeye
razıyım hemde kahvemi komple kapatsınlar” diye bir
söz verdirelim diyoruz. Bu kararı da yine şöyle yapabiliriz:
Bundan sonra bu kahvede kumar oynandığını görürseniz,
halk meclisine bildirin şeklinde ozalit çıkarıp kahveye
asacağız.”
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Öncelikle şunu belirtmek gerekir,
kahraman olmak bir süper güce sahip
olmak değildir. Düzenin bize çocuklu-
ğumuzdan itibaren aşıladığı süper güçlere
sahip olan süpermenler, süper kahra-
manlar bizim asla ulaşamayacağımız
göklerde uçarlar. Bize kahraman olmayı
olağanüstü bir durum olarak gösterirler.
Hayallerimiz bundan kaynaklı yaratıcı
değil, sanal olur. 

Nedir yaratıcılık? DÜŞLERLE AK-
LIN  BULUŞTUĞU DORUK NOK-
TADIR... Bizi bu buluşmadan alıkoyar.
Bu anlayışla yarattıkları insan tiplerinin
değiştirme gücü olamaz ve dünyada
olan biten gelişmelere de sadece seyirci
kalabilir. 

Çünkü DÜŞ OLMADAN İŞ OL-
MAZ. Biz düşlerimizi idealize edersek
kağıttan kaplanı göremeyiz ve kurtulu-
şumuzun sadece bir süper kahramanla
gerçekleşebileceğine inanırız. İşin gerçeği
bu süpermenlerle hayallerimizi çalarlar
ve bizi boş hayaller peşinde koştururlar.
Çünkü bizim göklerde uçmamız ge-
rekmiyor kahraman olmak için. Kah-
ramanlar yeni insandadır. HALK VE
VATAN SEVGİSİNDEDİR. SINIF
VE TARİH BİLİNCİNDEDİR. 

Bizim kahramanlarımız Bilgehan
Karpat'ın sözlerinde gizlidir “BEN
HALKIMIN ONURLU BİR EVLA-
DIYIM. Bu doğal savaşın bir savaşçı-
sıyım, ÖZEL BİRİ DEĞİLİM. Sizi se-
viyorum. Ben onurlu bir halk çocuğu
olarak GEREKEN YERDE, YAP-
MAM GEREKENİ YAPIYORUM.”
Bu kadar mütevazidir bizim komutan-
larımız, kahramanlarımız.

HER CEPHELİ BİR KAHRA-
MANDIR....

Üzerine düşen işleri yapan ve mü-
cadelenin neresinde durursa dursun

bizim doğrularımızla hareket eden ve
stratejik hedefimizden kopmayan  her
cepheli bir kahramandır. Üzerine düşeni
yapmayan ahlaksızdır, çünkü içinde bu-
lunduğumuz düzen ahlaksızdır. Bu ah-
laksız ve namussuz düzenden memnun
olan herkes de kendini sorgulamalıdır
çünkü insan kendini böylesi kirli bir
düzende memnun hissedebilmesi için
epeyce kirlenmiş olması gerekir. Dayı
bir sözünde diyorki ahlaksız ve namussuz
olan bu düzende çok fazla bir bilgiye
sahip olmak gerekmiyor, ahlaklı ve na-
muslu olan herkes bu düzeni yıkmak
için mücadele etmelidir... 

BU SAVAŞI BAŞLATANLAR EM-
PERYALİSTLER!

Çünkü eğer....

1- En zengin 3 kişinin serveti, 48
yoksul ülkenin gelirinden fazla ise,

2- Yoksulluğu bitirmek için, 50
milyar dolar yeter, ama dünyayı bir
avuç tekel ele geçirdiği için açlık ve
yoksulluk bitmiyorsa,

3- 7 milyarlık dünya nüfusunun 5
milyarı yoksul ise.

ÜLKEMİZDE

1* Zenginlikler 17 ailenin elinde
toplanmışsa,

2* Açlık sınırı 4900 TL, asgari ücret
1603 TL ise

3* 4.5 milyon asgari ücretli varsa,
aileleriyle birlikte 20 milyon açlığa, 70
milyon yoksulluğa mahkum edilmiş-
se...

En doğal ve sıradan yapılması ge-
rekendir bu adaletsizliğe ve haksızlığa
karşı çıkmak, savaşmak. Yani günü-
müzün kahramanları bu adaletsiz ve
açlık, yoksulluk içinde bulunan dünyada,
bu haksızlığın karşısına dikilmelidir.
Bu haksızlığın karşısına dikilmek için
ise bir süper güce ihtiyacımız yoktur.
Bizim süper gücümüz sınıf kinimiz ve
öfkemizdir. Bu silahı sınıf bilinci ile
edinebiliriz. Bir süper gücümüz de ta-

rihimizdir. Tarihten öğrenmek bize yol
gösterir, neyi nasıl yapacağımızı geçmişte
yaşanmış tecrübelerden öğrenebiliriz.
Bu güçlere ulaşabilmek için başka neler
yapılabilir? Yapmamız gereken; 

- Örgütlü olmak,

- kendimizi eğitmek,

- politika üretmek,

- şehitlerimizden öğrenmek,

- gazete okumak,

- dergi okumak,

- kitap okumak,

- pratik faaliyet,

- bilmediğimizi öğrenmek ve bildi-
ğimizi öğretmektir.

Sonuç olarak:

1- Kahraman olmak GEREKEN
YERDE, YAPMAMIZ GEREKENİ
YAPMAKTIR. Nerede bir haksızlık
varsa orada dikilmektir....

2- Kahraman olmak bir süper güce
sahip olmak değildir. Kendimizde bir
süpermen özelliği aramayalım. İhtiyaç
duyduğumuz özellikler mütevazilik,
emekçilik ve kolektivizm.

3- Üzerine düşeni yapan her cepheli
bir kahramandır. Kahramanlaşmak bir
gecede olacak bir şey değildir, zamanla
ve birikimle olur....

4- Bizim silahımız sınıf bilincidir.
Bizi ezenlere duyacağımız kin ve öfkeyle
doldurmalıyız bu silahımızın şarşörü-
nü....

KAHRAMANDIR

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde
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FAŞİZMİN SALDIRILARI
ALTINDA YARATILAN
GELENEK FAŞİZMİN 
SALDIRILARINA 
RAĞMEN YARATILAN
YENİ ÖRGÜTLENME VE
KURUMLAŞMALARLA
BÜYÜYOR

Önceki bölümün sonunda da ifade
ettiğimiz gibi Halkın Hukuk Bürosu
tek tek bireylerden ibaret olmayan
bir misyon, bir gelenektir. Hem si-
yasal, hem kültürel, hem mesleki bir
direniş odağıdır. Hayatın her alanında
bireyciliğe, bencilliğe karşı kolekti-
vizmin, örgütsüzlüğe karşı örgütlü-
lüğün savunulmasının hukuk alanın-
daki mevzisidir Halkın Hukuk Bü-
rosu.

Halkın Hukuk Bürosu'nu faşizmin
bütün saldırılarına rağmen bugüne
taşıyan, faşizmin her saldırısından
daha da güçlenerek çıkmasını sağlayan
da budur. Yani tek tek kişilerin değil
büronun, bireyin değil kolektivizmin,
örgütsüzlüğe karşı örgütlülüğün sa-
vunulmasıdır Halkın Hukuk Bürosu'nu
Halkın Hukuk Bürosu yapan.

Daha somut ifade etmek gerekirse;
Halkın Hukuk Bürosu'nun kurulu-
şundan bugüne, devrimci avukatlık,
ideolojik olarak temel aldığı değerleri
yaşam içinde büyütüp kurumsallaş-
tırarak büyümeye devam etti. Bu süre
içinde paylaşmayı, dayanışmayı, fe-
dakârlığı esas alan maddi ve ekonomik
çıkarları dışlayan bir yaşam tarzını
gelenek haline getirdi.

Niteliği itibariyle güvencesiz ve
zor bir meslek yürüten avukatların

geçimi, ekonomik sorunları değil hal-
ka karşı sorumluluk duymayı öncelik
olarak kabul ettikleri; para, mevkii
ve benzeri hiçbir maddi bağımlılık
ilişkisi kurmadan ekonomik ve sosyal
paylaşımda bulundukları kurumlar
yaratmayı esas aldılar. Bu iddialarını
önce İstanbul, ardından Ankara’da
olmak üzere, avukatlığı sadece para
kazanılan bir meslek olarak değil,
halkın yararına kullanabilecekleri bir
biçimde ele alan iki alternatif büro
açarak somutladılar.

İnsan yaşamının ihtiyaçlar teme-
linde, aşırı ve lüks tüketimden uzak
biçimde örgütlendiği, avukatların ken-
di kendilerini sosyalist ilkeler teme-
linde yönettikleri, kendi işleyiş ve
çalışma ilkeleriyle ayakta durma ve
genişleme, örnek olma perspektifini
hayata geçirdikleri bir kurumlaşma

Sevgili okurlarımız; 

12 Eylül 2017'de halkın avu-
katlarına yönelik yapılan ope-
rasyondan sonra başladığımız,
Halkın Hukuk Bürosu'nun
(HHB) 30 yıllık tarihini, bu ta-
rihin temeli olan halkın avu-
katlığını, devrimci avukatlığı
tarihsel ve siyasal açıdan ele
aldığımız yazı dizimizin 15'inci
ve son bölümü ile devam edi-
yoruz. 

Dizimizin önceki bölümünde;
avukatlığa dair bütün statüleri
parçalayan, halkın avukatlığı
geleneğinin en önemli iki hal-
kasına yer vermiştik. Bunlardan
birinin HHB'nin kurulmasında
ve geleneğin yaratılmasında bü-
yük emekleri olan Fuat Erdoğan
olduğunu ifade etmiş, öğrencilik
yıllarından itibaren faşizmin
tüm saldırı ve tehditlerine rağ-
men halk için adalet mücade-
lesinden vazgeçmeyen Fuat Er-
doğan'ın 1994 yılında İstanbul
Beşiktaş'ta bir kafede devletin
paralı katilleri, ölüm mangaları
tarafından katledildiğini belirt-
miştik. Fuat Erdoğan'dan sonra

bu geleneğe eklenen bir diğer
önemli halkanın ise Behiç AŞÇI
olduğunu, Behiç AŞÇI'nın da
Fuat ERDOĞAN gibi avukat-
lığa dair statüleri parçalayarak
müvekkilleri ve halkı için 293
gün süren ölüm orucu ile di-
rendiğini anlatmıştık. Yazımızın
sonunda da Halkın Hukuk Bü-
rosu'nun tek tek bireylerden
ibaret olmayan bir misyon, bir
gelenek olduğunu belirtmiş,
hem siyasal, hem kültürel, hem
mesleki bir direniş odağı oldu-
ğunu ifade etmiştik.

Dizimizin son bölümünde ise
faşizmin geçmişten bugüne sü-
ren bütün saldırılarına rağmen
devrimci avukatlık geleneğinin
büyümesinin somut ifadesi olan
Halkın Hukuk Bürosu'nun ya-
rattığı örgütlenme ve kurum-
laşmalarına yer vereceğiz. Ve
göreceğiz ki, halkın avukatları
faşizmin saldırılarına daha çok
örgütlenerek, daha çok kurum-
laşarak, geleneği daha da bü-
yüterek cevap veriyorlar.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU

15

Faşizme Direnmenin
Mevzileri

Örgütlenme ve
Kurumlaşmalar

Yürüyüş
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deneyimi yarattılar.

Halkın Hukuk Büro-
su, kurulduğu günden
bugüne, faşizmin saldı-
rıları altında bu perspek-
tifle varlığını sürdürdü.
Sorun varlık yokluk so-

runu değildi sadece. Geleneği bü-
yütmek, geleneğe yeni halkalar ek-
lemekti asıl olan. Faşizmin fiziki sal-
dırıları karşısında fiziksel olarak ge-
rilemeler yaşanabilirdi. Asıl olan
ideolojik temelde gerileme yaşan-
maması, ne olursa olsun, tek kişi de
kalınsa devrimci avukatlık misyonuna
uygun bir mücadele hattı izlenmesi,
geleneği yeni değerlerle, yeni halkalar
ekleyerek büyütme perspektifiyle ha-
reket edilmesiydi. Halkın avukatları
işte bunu yaptılar. Sadece ideolojik
olarak değil fiziksel olarak da büyü-
düler, örgütlenmelerini ve kurum-
laşmalarını büyüttüler.

Halkın Hukuk Bürosu'nun son
dönemdeki pratiğine baktığımızda
bu büyümenin faşizmin saldırıları
ile doğru orantılı olduğunu, yani fa-
şizmin saldırıları arttıkça örgütlen-
melerinin ve kurumlaşmalarının da
arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ör-
neğin 18 Ocak 2013'te Halkın Hukuk
Bürosu ve ÇHD'ye yönelik operas-
yonda İstanbul ve Ankara'daki Halkın
Hukuk Büroları ve evlere yapılan
baskınlarla 12 avukat gözaltına alın-
mış, 9 avukat tutuklanmış, tutuklanan
avukatlar 14 ay boyunca tutsak edil-
mişti. Halkın Hukuk Bürosu, işte bu
süreci daha da güçlenerek atlatmış,
OHAL sürecinde artan baskı ve sal-
dırılara rağmen örgütlenmesini ve
kurumlaşmalarını artırarak büyümeye,
devrimci avukatlık geleneğine yeni
halkalar eklemeye devam etmiştir.

2013'te yapılan operasyon sonrası
süreçte yaratılan kurumlaşmaları ve
örgütlenme faaliyetlerini kısaca ifade
edecek olursak;

1- Tutsak HHB avukatlarının 21
Mart 2014'te tahliye edilmelerinin

ardından, 29 Haziran 2014'te, Harbiye
Açık Hava Tiyatrosu'nda, binlerce
kişinin katılımıyla, "Halkın Avukat-
lığında 25. Yıl" adıyla, Halkın Hukuk
Bürosu'nun 25. yılının kutlandığı bir
etkinlik gerçekleştirdiler.

2- 2015 yılı Mart ayı içerisinde,
Amed Halkın Hukuk Bürosu'nu aça-
rak hem Kürt halkımızın hukuki ola-
rak bilgilenme ihtiyaçlarına bir nebze
de olsa cevap vermek hem genç avu-
katlara ve hukuk fakültesi öğrenci-
lerine devrimci avukatlık pratiğini
kavratmak ve bu pratiği zenginleş-
tirmek için model olarak sundukları
bir mevzi oluşturdular.

3- 2016 yılı Şubat ayında, bu kez
İzmir’de benzer bir büro kurarak,
devrimci avukatlık geleneğinin to-
humlarını bu kez Ege topraklarına
serptiler.

4- 2015 yılında önce Ankara'da,
ardından İstanbul'da "Adalet Okulu"
adıyla okullar kurdular. Bu okullar
HHB avukatlarının devrimci avukatlık
pratiğini, bu pratik içerisinde edin-
dikleri deneyimleri, teorik birikim-
leriyle de harmanyalarak öğrenci ve
genç avukatlara aktarmak, böylece
devrimci avukatlık geleneğinin bü-
yüyüp gelişmesini sağlamak için yeni
mevziler oldu. 

Ardından İzmir ve Amed Adalet
Okullarının da katılımıyla mevziyi
daha da güçlendirdiler. Bu okullar dü-
zenin okullarının, "piyasa hukukçusu"
yetiştiren fakültelerinin aksine halkın
hukukçularının yetiştirme; kapitalizmin

suçlarını, soygun, sömürü ve talan
düzenini savunacak, bu düzenin devamı
için çalışacak avukatlar yerine öğren-
dikleri her türlü bilgiyi halk için, halkın
yararına kullanacak avukatları yetiş-
tirme iddiasıyla yola çıktılar ve kısa
sürede önemli adımlar attılar. 

Nitekim, faşizm de bu gerçeği gö-
rerek adalet okullarına da saldırmakta
gecikmedi. AKP faşizmi, 15 Temmuz
darbe girişimini bahane ederek çıkardığı
OHAL kararnameleriyle birçok de-
mokratik kurumla birlikte adalet okul-
larını da kapatma kararı aldı. Elbette
hem halkın avukatları hem de onların
öğrencileri faşizmin bu keyfiliğine bo-
yun eğmediler, gözaltı ve işkenceler
pahasına direndiler. 

5- Kendi meslek örgütleri ve der-
neklerde, politik tespit ve ihtiyaçlar
doğrultusunda, bürolarını, kuramlarını
mevzi haline getirerek mücadele et-
tiler ve ülke çapında bir etki yaratmayı
başardılar. 

6- Kurumsallaşmayı esas alarak,
İstanbul ve Ankara'da kurulan alter-
natif hukuk bürolarıyla kendileriyle
birlikte çalışmak isteyen genç avu-
katlara yeni istihdam ve örgütlenme
alanlanları açtılar. Bunun farklı bir
pratik faydasını daha gördüler, halkın
sorunlarına daha hızla ve doğrudan
müdahale etme imkânı buldular.

Bitirirken...

12 Eylül 2017'de halkın avukat-
larına yönelik yapılan ve sonrasında
yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla
birlikte 19 avukatın tutsak edildiği
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operasyonun ardın-
dan başladığımız, 15
bölüm süren dizimi-
zin sonuna geldik. 

Yazı dizimiz bo-
yunca, Halkın Hukuk

Bürosu ile somutlanan, devrimci avu-
katlık geleneğin tarihsel temellerini
ele aldık. 

Politik dava ve politik dava avu-
katlığını, politik dava avukatlarına
yönelik dünyada ve ülkemizde ya-
şanan saldırılardan örneklerle anlat-
maya çalıştık. 

Özünde bir hak savunuculuğu
olan avukatlığın tarih boyu haklar
ve özgürlükler mücadelesindeki ye-
rini, Fransız Devrimi'nden Paris Ko-
münü’ne, Ekim Devrimi’nden Kü-
ba'ya, Vietnam’a, devrim mücadele-
lerinde avukatların rolünü ele aldık. 

Halkın Hukuk Bürosu’nun filiz-
lendiği Devrimci Sol Ana Davası
sürecini ve devrimcilerin avukatlı-
ğından devrimci avukatlığa geçişi,
Halkın Hukuk Bürosu’nun (HHB)
tarihini, bu tarihin önemli dönüm
noktalarına değindik.

Faşizmin, kuruluşundan bugüne
Halkın Hukuk Bürosu'na ve avukat-
larına yönelik saldırılarını, bu saldı-
rılar karşısında HHB avukatlarının
yarattığı direniş geleneklerini anlattık. 

HHB avukatlarının, halkın avu-
katlığı kavramını ete kemiğe bürün-
dürdükleri, direnişteki işçilerden yok-
sul gecekondululara, özgür tutsak-
lardan adalet arayan ailelere kadar
halkın değişik kesimlerinin ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesinde
geçmişten bugüne üstlendikleri rolü

anlatmaya çalıştık. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının,
devrimci avukatlığın gereği olarak
avukatlığı adliye koridorlarından, du-
ruşma salonlarından meydanlara, halkın
olduğu her yere taşıdıkları mücadele
pratiklerinden örnekler verdik. Parçası
oldukları, destek verdikleri ya da bizzat
örgütledikleri kampanyaları anlatmaya
çalıştık. 

Berkin, Dilek Doğan, Yılmaz Öz-
türk, Ethem, Ali İsmail ve devletin,
faşizmin katlettiği, adaletsiz bırakılan
niceleri adına adalet istemek için
yeri geldiğinde evladı faşizmin cel-
latları tarafından katledilmiş, adalet
arayan, bağrı yanık bir ananın peşinde
yollara düştüklerini, yeri geldiğinde
açlığa yattıklarını anlattık.  

Avukatlığa dair düzenin çizdiği
bütün statüleri yerle bir eden, avu-
katlık yapması engellendiğinde dahi
halkın adalet savaşından geri dur-
mayan, bu nedenle polis tarafından
katledilen avukat Fuat ERDOĞAN'ı;
müvekkileri için, halkı için bedenini
açlığa yatıran, 293 gün süren ölüm
orucu direnişi ile devrimci avukatlık
geleneğine onurlu bir halka daha ek-

leyen Behiç AŞÇI'yı anlattık. 

Ve son olarak faşizmin bütün sal-
dırılarına daha çok örgütlenerek, daha
çok kurumlaşarak cevap veren halkın
avukatlarının yarattığı örgütlenme
ve kurumlaşmaları ele aldık. 

Yazı dizimizi burada noktalarken
Halkın Hukuk Bürosu'nun tek tek
bireylerden ibaret olmayan bir mis-
yon, bir gelenek olduğunu belirterek
hem siyasal, hem kültürel, hem mes-
leki bir direniş odağı olduğunun altını
bir kez daha çizelim. 

Son söz yerine; en başta söylediği-
miz şeyi tekrar hatırlatıyoruz, "...onlar
Paris barikatlarında komünar, Dres-
den’de ayaklanmanın önderi, Soyvet-
lerde devrimin teorisyeni ve pratisyeni,
Küba’da devrimin komutanı, işçi sı-
nıfının ideolojik önderi hukukçulardan
güç alıyorlar." Onlar Fuat Erdoğan'ın
öğrencileri... İşte bu yüzden "devrimci
avukatlığın kökleri derindedir, yok
edemezsiniz" diyerek bu onurlu tarihin
bir parçası olarak tutsak düşen halkın
avukatlarını selamlıyor, devrimci şair
Adnan Yücel'in dizeleriyle yazı dizimizi
noktalıyoruz.

Bin kez budadılar körpe dalları-
mızı, 

bin kez kırdılar. 

Yine çiçekteyiz işte yine meyve-
deyiz 

Bin kez korkuya boğdular zamanı 

bin kez ölümlediler. 

Yine doğumdayız işte, yine se-
vinçteyiz. 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

ve sürecek, 

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

bitti...

Yürüyüş
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AKP faşizmi, 15 Temmuz darbe
girişiminin ardından ilan ettikleri,
"3 ay bile sürmeyebileceğini" söy-
ledikleri OHAL'i (Olağanüstü Hal)
olağan hale getirip 17 aydır ülkeyi
KHK'larla yönetmeye, bu KHK'larla
halka yönelik saldırılarını artırmaya
devam ediyor. 

15 Temmuz'dan bugüne 30 tane
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
çıkararak olağanüstü hal ile, darbe
girişimi ile ilgili olsun ya da olmasın
hemen her konuda düzenleme ya-
parak önce "kutsal" parlamentolarını,
yani meclisi bertaraf ettiler. Sonra
sözde devletin temelini oluşturan
anayasayı, sözde bağlı oldukları ulus-
lararası sözleşmeleri, sözde kutsal
kabul ettikleri "hukuk devleti" ilke-
lerini... tapındıkları ve bizim de aynı
şekilde tapınmamızı istedikleri ne
varsa her şeyi çiğneyerek, ezip ge-
çerek önlerini düzlediler, düzlüyor-
lar.

Son olarak 24 Aralık'ta yayınlanan
695 ve 696 sayılı KHK'larla dille-
rinden düşürmedikleri "hukuk dev-
leti" ile, her fırsatta sözünü ettikleri
"Türkiye bir hukuk devletidir" sözleri
ile neyi kastettiklerini açıkça gös-
terdiler. Evet, hukuk sınıfsal bir
nitelik taşır, hukuk zaten iktidardaki
egemen güçlerin çıkarlarını koru-
manın bir aracıdır. Bu bakımdan
AKP veya bir başka partinin olması
hiçbir şeyi değiştirmez, hele Türkiye
gibi faşizmle yönetilen bir ülkede
şu veya bu partinin iktidar olmasının
hukukun niteliği veya biçimsel uy-
gulanması açısından bir önemi yoktur.
Ancak hiçbir dönem, 12 Eylül cunta
yılları da dahil, bu kadar açık, bu
kadar pervasız olunduğu bir dönem
daha olmamıştır. 

Açık olan şudur: Hukuk bugün
AKP'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa
odur. AKP'nin yaptığı hiçbir şey hu-
kuka aykırı olamaz, hukuka aykırı
olduğu iddia dahi edilemez. Aksine
AKP'nin yaptığı her şey, ağızlarından
çıkan her söz hukukun kendisidir.
İşte bugün bize kabul ettirmeye ça-
lıştıkları, dayattıkları "hukuk devleti"
budur.

AKP'nin 17 ayda çıkardığı 30
KHK düşünüldüğünde ve bu arada
son KHK'larda yapılan düzenlemelere
baktığımızda ne söylemek istediğimiz
daha somut biçimde anlaşılacaktır.

695 ve 696 sayılı son iki KHK'da
yer alan düzenlemelerin bir bölümüne
geçen haftaki yazımızda yer vermiş-
tik. Bu yazımızda ifade ettiğimiz
gibi AKP faşizmi daha yargılaması
bile başlamamış siyasi tutsaklara tek
tip elbise (TTE) dayatması getirmiş
ve bu uygulamaya ABD'nin Guan-
tanamo adasındaki askeri üste esir
olarak tuttuğu mahkumlara yönelik
uygulamasını örnek göstermişti. As-
lında AKP'nin gösterdiği Guantanamo
örneği son derece yerinde bir örnektir.

Çünkü Guantanamo'nun ve Guanta-
namo uygulamalarının hiçbir hukuki
statüsü, hiçbir hukuki dayanağı yok-
tur. Tıpkı AKP'nin KHK'larla yer-
leştirmeye çalıştığı bu uygulamalar
gibi burjuva hukukunun evrensel il-
keleri dahi ayaklar altına alınmaktadır.
Öyle ki, artık "hukuka aykırı" uy-
gulamaların hukuk kılıfı arkasında
hayata geçirilmesini ifade eden bir
kavram olarak "Guantanamo hukuku"
hukuk ve siyaset diline girmiştir.
İşte AKP'nin bugün hukuk diye yut-
turmaya çalıştığı şey de Guantanamo
hukukundan başka bir şey değildir.

696 sayılı KHK'da yer alan ve
"Guantanamo hukuku"nun göstergesi
olan diğer düzenlemelere kabaca
baktığımızda karşımıza çıkan tablo
şudur: Avukatsız yargılamanın önün-
deki son engel de kaldırılmış, sa-
vunma hakkı tamamen yok edilmiş,
avukatlık yapılamaz hale getirilmiştir.
Polise kafasına göre dinleme ve takip
yetkisi verilmiş, sahte delil üretme
serbestliği tanınmıştır. Gerekçe ve
adil yargılama ilkelerine uyma zo-
runluluğu kaldırılıp hakimlere sonsuz

AKP YENİ KHK'LARLA GUANTANAMO HUKUKUNU İLAN ETTİ
HALKTAN YANA HUKUKÇULAR, AVUKATLAR, MESLEK ÖRGÜTLERİ, BAROLAR...
BU KEYFİLİĞE BOYUN EĞMEYELİM, HALKA GERÇEKLERİ ANLATALIM,
FAŞİZME KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
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takdir yetkisi tanınarak burjuva hu-
kukunun temel kavramlarından "adil
yargılanma hakkı"nın ruhuna fatiha
okutulmuştur. 

Sözünü ettiğimiz tabloyu oluştu-
ran, 696 sayılı KHK'da yer alan dü-
zenlemelerden en önemlileri şunlar-
dır:

1- 696 Sayılı KHK'nın 93'üncü
maddesindeki düzenleme ile mah-
kemelerin tutukluluğun incelenmesi
sonucu vereceği kararlara savcının
itiraz hakkının, tahliye kararına itirazı
da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
KHK'dan önceki düzenlemeye göre
sadece tahliye talebinin reddi yani
tutukluluğun devamı kararına itiraz
edilebiliyorken yeni düzenlemeyle
serbest bırakma (tahliye) kararına da
itiraz edilebilecek. Bunun anlamı şu-
dur:  Olur da kendini gerçekten ba-
ğımsız zanneden "idealist" bir hakim
iktidarın istemediği, hoşuna gitmeyen
bir tahliye kararı verirse hemen savcı
eliyle itiraz edilerek karar düzeltile-
cek! Yani AKP'nin "bağımsız
yargı"sını daha da güçlendirmeye
yönelik bir düzenleme olduğu açık.

2- KHK'nın 94'üncü maddesindeki
düzenleme ile Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun mektuplara postada el
koymayı düzenleyen 129'uncu mad-
desine "Elkoyma kararı veya emrinin
aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
verilmesi halinde gönderilerin bu-
lunduğu zarf veya paketler Cumhu-
riyet savcısının talimatıyla kolluk
memurları tarafından açılabilir." hük-
mü eklenmiştir. 

Bu madde ile polise hakim kararı
olmaksızın mektupları açma ve in-
celeme yetkisi veriliyor. Bu düzen-
lemeden önce polis sadece hakim
kararı veya savcı emri varsa mek-

tuplara postada el koyup mühürlü
bir şekilde adliyeye teslim etmek
zorundaydı. Artık mektupları doğ-
rudan açıp okuyabilecek. Bunun an-
lamı; ceza davalarının burjuva hukuk
ölçütlerine göre "adil" biçimde yü-
rümesi için zorunlu olan "delil zin-
cirinin bozulmaması", "delillerin gü-
venilirliğinin korunması" ilkesinin
yok sayılmasıdır. Bu da sahte delil
üretme konusunda epeyce deneyimli
olan Türk polisinin bu konuda da
yaratıcı örnekler sergileyeceği bir
yargı pratiği ile karşı karşıya kala-
cağımız anlamına geliyor.

3-  KHK'nın 95'inci maddesindeki
düzenleme ile Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 140'ıncı maddesine "Bu
Kanunun 135 ila 140'ıncı maddele-
rinde düzenlenen koruma tedbirlerinin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ek-
lenmiştir. Bu maddede geçen Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 135-
140'ıncı maddeleri ise Telekomüni-
kasyon Yoluyla Yapılan İletişimin
Denetlenmesini yani telefon dinle-
melerini, sinyal bilgilerinden yer tes-
pitini, gizli soruşturmacı ve teknik
araçlarla izlemeyi düzenliyor. Bunun
anlamı ise şudur: Eskiden kanuna
dayanarak, hakim veya savcı kararıyla
yapılan telefon dinlemeleri, gizli ka-
mera veya dinleme cihazları kulla-
nılarak yapılan teknik takipler, her
türlü elektronik yazışmanın denet-
lenmesi vb. artık yönetmelikle ve
doğrudan kolluk yani polis tarafından
yapılacak. 

4- KHK'nın 96'ıncı maddesindeki
düzenleme ile Ceza Muhakemesi Ka-
nunu'nun 188'inci maddesinin birinci
fıkrasına “mazeretsiz olarak” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “duruşmaya
gelmemesi veya” ibaresi eklenmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
188'inci maddesinin birinci fıkrası du-
ruşmada kimlerin hazır bulunabilece-
ğini, kimlerin bulunmasının zorunlu
olduğunu düzenleyen bir madde. Mad-
denin eski haline göre yargılamada
avukat bulunması zorunlu olduğu
haller CMK'nin 188. maddesinin de-
ğiştirilmesiyle kaldırıldı. Artık avukat
duruşmaya gelmediğinde veya duruş-
mayı terk ettiğinde başka bir avukat
bulunması ya da atanması beklenmeden
duruşma devam edebilecek. Bunun
anlamı da her geçen gün daha da fazla
kullanılamaz hale getirilen savunma
hakkının artık tümden yok edilmesidir.
Artık delilsiz yargılamaların yanına
avukatsız, savunmasız yargılamalar
da eklenecek.

5- KHK'nın 97'nci maddesindeki
düzenleme ile Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 209'uncu maddesinin
başlığında yer alan “okunması” ibaresi
“anlatılması” şeklinde, birinci fıkra-
sında yer alan “okunur” ibaresi “an-
latılır” şeklinde ve ikinci fıkrasında
yer alan “okunmasına” ibaresi “an-
latılmasına” şeklinde değiştirilmiştir.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
209'uncu maddesinin değişiklikten
önceki eski haline göre sorgu tuta-
nakları, talimatla dinlenen tanığın
ifade tutanakları gibi delil olabilecek
belgelerin duruşmada okunması zo-
runluydu. Yapılan bu değişiklikle bu
tür belgeler artık duruşmada okun-
mayacak, "anlatılacak". Kim anlata-
cak? Hakim. Nasıl anlatacak? Belli
değil... Yolunuz bir şekilde mahkeye
düşmüşse, herhangi bir sebeple sanık
koltuğuna oturmuşsanız artık anlatan
hakimin anlatma kabiliyetine, o günkü
ruh haline göre hakkınızdaki suçla-
maları öğrenebilecek veya öğrene-
meyeceksiniz...

6- 98'inci maddedeki düzenleme
ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
280'inci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde yer alan “maddede”
ibaresi “maddenin birinci fıkrasının
(g) ve (h) bentleri hariç diğer bent-
lerinde” şeklinde değiştirilmiştir. 

Değişikliğin yapıldığı, Bölge Ad-
liye Mahkemelerinin (İstinaf Mah-
kemeleri) vereceği kararları düzen-
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leyen maddenin son hali şu şekildedir:
"d) İlk derece mahkemesinin kara-
rında 289’uncu maddenin birinci fık-
rasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer
bentlerinde belirtilen bir hukuka ay-
kırılık nedeninin bulunması hâlinde
hükmün bozulmasına ve dosyanın
yeniden incelenmek ve hükmolunmak
üzere hükmü bozulan ilk derece mah-
kemesine veya kendi yargı çevresinde
uygun göreceği diğer bir ilk derece
mahkemesine gönderilmesine..."

Bu madddede geçen Ceza Mu-
hakemesi Kanunu'nun 289'uncu mad-
desi ise hukuka kesin aykırılık hal-
lerini düzenliyor. Bu maddenin (g)
ve (h) bentleri ise şu şekilde: 

g) Hükmün 230’uncu madde ge-
reğince gerekçeyi içermemesi.

h) Hüküm için önemli olan hu-
suslarda mahkeme kararı ile savunma
hakkının sınırlandırılmış olması.

Yani verilen karar gerekçesiz bile

olsa, savunma hakkı tamamen sınır-
lanmış bile olsa kararı temyiz ede-
mezsiniz, temyiz etseniz bile karar
bozulmaz. Bunun anlamı da hakim-
lere açık çek vermektir. "Savunma
hakkını umursamayın, hukuka uygun
olup olmadığına bakmayın, gerekçe
aramakla uğraşmayın, biz nasıl isti-
yorsak öyle karar verin..." demektir.

7- KHK'nın 100. maddesindeki
düzenleme ile de Yargıtay'da yapı-
lacak duruşmalı incelemelere ilişkin
hükümde değişiklik yapılmıştır. Bu
değişikle, maddenin değişiklikten
önceki haline göre 10 yıl ve üzeri
hapis cezası verilmesi hallerinde sa-
nığın ya da katılanın istemi üzerine
zorunlu olarak duruşmalı yapılan
temyiz incelemelerinin artık "Yargıtay
uygun görürse" yapılacağı düzen-
lenmiştir.

Sonuç olarak; 
1- Bizim gibi sürekli faşizmle

yönetilen yeni sömürge ülkelerde
hukuksal güvence yoktur, olamaz;
çünkü sürekli bir kriz vardır, bu kriz
her türlü istikrarı engellediği gibi
hukuk alanında da istikrar mümkün
değildir. Son KHK'lar bunu bir kez
daha göstermiştir. 

2- AKP faşizmi çıkardığı son
KHK'larla burjuva hukukunun kutsal
kavramlarına artık kağıt üstünde dahi
tahammül edemediğini açıkça ortaya
koymuştur.

3- AKP faşizmi ülkeyi KHK'larla
yönetmeye, halkı baskı ve terörle
sindirmeye devam etmek ve bunu
hukuk haline getirmek, hukuk devleti
masallarıyla halkı buna inandırmak
istemektedir.

4- Halktan yana hukukçular, mes-
lek örgütleri, barolar bu keyfiliğe
boyun eğmemeli, halka gerçekleri
anlatmalı, faşizme karşı mücadeleyi
yükseltmelidir.

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---Adalet; felsefenin tanımı ile bir ide, bir ideal. Ama

gerçekleştirilmesi imkânsız değil. En adil olana yaklaşmaya
çalışıyoruz. Kim adaleti istemez ki? Yalnızca haksızlar
ve zenginler. Onlar adalet sözünden nefret ederler. Ada-
letsizliği savaşımızla teşhir edecek, adaleti tesis edebile-
ceğimizi mücadelemizle göstereceğiz. Adil bir dünya
mümkün. "
II- Sorun: Adalet yalnızca soyut bir ideal, yalnızca bir
niyet midir? 
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, adalet yalnızca bir ideal, bir
niyet değildir. Adalet, kurmak istediğimiz, gerçekleşmesi
tarihsel ve siyasal olarak mümkün ve zorunlu olan bir
dünyayı anlatan bir kavramdır. Ki o dünya, sınıfsız, sö-
mürüsüz bir dünyadır.
Çözüm: Adaletin soyut bir ideal, bir iyi niyet olmadığını;
gerçekleştirilebilir, zorunlu ve mümkün olduğunu anla-
tacak mücadele yöntemleri geliştirmeliyiz. Ajitasyon ve
propagandamızı gerçek adaletin, sınıfsız ve sömürüsüz
bir dünyada mümkün olduğunu, bu dünya için müca-
delenin zorunlu olduğunu anlatacak tarzda yetkinleştir-
meliyiz.

--- “Hukuku veya yasaları değiştirerek toplumda, toplumun
maddi yaşam koşullarında köklü bir değişiklik yapılamaz.
En iyi, en adaletli, en demokratik yasaları da hazırlasanız
sömürü ilişkileri devam ettiği sürece adaleti sağlaya-
mazsınız, faşizmin maddi koşulları var olduğu sürece
ülkeyi demokratikleştiremezsiniz.
II- Sorun: Yasaları değiştirerek bir ülkeyi demokratik-
leştirmek mümkün müdür?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, mümkün değildir. Çünkü
hukuk, toplumun maddi yaşam koşullarının bir yansımasıdır.
Önce toplumun maddi yaşam koşulları değişir, hukuk
ondan sonra gelir. Örneğin kapitalist üretim ve bölüşüm
ilişkileri devam ettiği sürece emek sömürüsünü ya da
özel mülkiyeti yasaklamanın hiçbir somut karşılığı yoktur.
Buradan şu sonuç çıkar; bir ülkede faşizm varsa, o ülkenin
maddi yaşam koşulları (üretim ve bölüşüm ilişkileri vs.)
buna denk düştüğü, faşizmi zorunlu kıldığı için vardır.
Dolayısıyla, bu koşullar var olduğu, koşullar değiştirilmediği
sürece, yasaları değiştirerek demokratikleşme sağlanamaz.
Sağlandığını, ülkenin demokratikleştiğini iddia etmek ya
safdilliktir ya sahtekarlık...
Çözüm: En demokratik, en adaletli düzeni sağlamanın
yolu yasaları demokratikleşmek değil, demokratik, ba-
ğımsız, sosyalist bir ülke için mücadele etmektir.

7 Ocak
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Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde
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HALKIMIZ!
�AKP Faşizmi, Halk Cephesi’ne karşı

bir saldırı başlattı. 

� Onlarca kurum, ev, işyeri basıldı.
Aralık sonu itibarıyla 122 Halk Cepheli
tutuklandı.  

� AKP Faşizmi, bizi bitirmeyi amaçladı. 

� Bizi bitiremezler. Çünkü biz halkız.
Halk bitmez. 

� HALK CEPHESİ olarak bir kez daha
ilan ederiz ki; hiçbir baskı, saldırı, bizi
yolumuzdan döndüremez. 

� Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın
özgürlüğü için emperyalizme ve fa-
şizme karşı savaşmaya devam ede-
ceğiz.

AKP Faşizminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
110 kişilik bir tutuklama listesi açıkladı. 

Bu açıklamayla başlayan saldırılarda 122 kişi tu-
tuklandı. Yargı diye bir şey yoktur. Tutuklama
kararları baştan verilmiştir. Tutuklama terörü
'Devlet Politikası'na dönüşmüştür. 

Tutuklama, halkı teslim alma politikasıdır.

AKP Neden Halk Cephesi’ne Saldırıyor?
�Halk Cephesi olarak, faşizmle ve emperyalizmle
her türlü uzlaşmayı reddettiğimiz için bize saldırıyor
AKP. 

� Devrimi, sosyalizmi, bağımsızlığı savunmaya
devam ettiğimiz için saldırıyor. 

� OHAL’e ve KHK’lara karşı Nuriye-Semih dire-
nişini örgütlediğimiz için saldırıyor. 

�Yoksul gecekondu mahallelerinde “kentsel dö-
nüşüm” saldırısına karşı direnişe önderlik ettiğimiz
için saldırıyor. 

�Mahallelerde yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı
mücadele ettiğimiz için saldırıyor. 

� AKP İktidarı, bu direnişin 2013’teki Haziran
Ayaklanması gibi bir ayaklanmaya dönüşmesinden
korkuyor. 

�AKP iktidarı, halkın adaletinin faşist yöneticilerin
kapısını çalmasından korkuyor. Korktuğu için
de saldırıyor.

�Halka, düzenin yıkılabilirliğini gösterdiğimiz
için tutuklanıyoruz. Tutuklamalar düzenin yıkılmasını
engelleyemeyecek! 

AKP Diyor Ki: Örgütlenmeyeceksin, Direnme-
yeceksin! Ekmek ve Adalet, Bağımsızlık ve
Demokrasi İstemeyeceksin! 

Diyoruz Ki: Örgütleneceğiz, Direneceğiz! Ekmek
ve Adalet İçin, Bağımsızlık ve Demokrasi İçin
Mücadelemize Devam Edeceğiz!

Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!

AKP'NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE

BOŞA ÇIKARACAĞIZ! 

Nuriye Gülmen
Açlığın 

300’lü günlerinde
Nuriye Gülmen



Kimleri Tutukladılar? 
Grup Yorum da içlerinde olmak üzere, Halkın

sanatçılarını albüm tanıtımını yaparken, Halkın
Avukatlarını, Nuriye-Semih davasına hazırlık
yaparken tutukladılar. Halkın Mühendislerini
tutukladılar. Halk Meclisi çalışanlarını tutuk-
ladılar. TAYAD’lıları tutukladılar. 

Dev-Genç’in İstanbul Okmeydanı’ndaki derneği,
bir yıl içinde tam 9 kez polis tarafından basıldı
ve son saldırıda da yakıldı.

Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden
Halk Cepheli devrimcileri tutukladılar. 

Sonuç Ne Oldu?
Her alanda direnişlerimiz ve örgütlülüğümüz

sürüyor. Hiçbir düşüncemizden, hedefimizden
vazgeçmedik. 

Yoksul mahallelerimizi yıkımlara karşı savunmaya
hazırız... Nuriye-Semih’in açlık grevi, 300’lü
günlerde... Yüksel Direnişi, 400 günü aştı. Fa-
şizm, 400 Bin kişilik polis gücü, 850 bin
kişilik ordu gücü ile, iki direnişçinin iradesini
kıramadı. 

Bu, devrimci iradenin gücüdür.

AKP Faşizmi, Komplolardan, 
İtirafçılardan Medet Umuyor
Hiçbir haklılığı ve meşruluğu olmayan AKP FA-

ŞİZMİ, tutukladığı devrimcilere, vatanseverlere
“ceza” verdirtebilmek için, her şeyini üç kuruşa
satan hainlerden, itirafçılardan medet umuyor. 

İtirafçılık, faşizmin devrimcilere iftira atmasıdır

Yasasıyla, zulmüyle direnişi yok edemeyen AKP
faşizminin sarıldığı son çaredir!

İtirafçılaştırma, muhbirleştirme, halkın mücadelesi
karşısında yönetememe krizi derinleşen, aciz-
leşen faşist iktidarların başvurduğu yöntemlerdir.
Fakat bu çürümüş sömürü ve zulüm saltanatını,
itirafçılar da kurtaramaz. 

AKP Faşizmi, İşkenceyle, Tek Tip 

Elbise (TTE) İle Teslim Almak İstiyor
AKP iktidarı, poliste, jandarmada işkencenin

önünü açmıştır. İşkence hep vardı! Hala var!
İşkenceler, gözaltılar tutuklamalar oligarşinin
yönetim biçimidir. Yönetememesidir. 

İşkence polisin acizliğidir, İşkenceye teslim ol-
mamak ise Devrimci İradenin Gücüdür. 

AKP hapishanelerde de 12 Eylül 1980 Askeri
faşist cuntasının deneyip başaramadığı Tek
Tip Elbise uygulamasını yeniden getirdi. İş-
kencehanelerde, hapishanelerde direnmeli, di-
renenlerin yanında olmalıyız. Direnmezsek
zulüm bitmez. Vuruşmazsak, zalim susmaz.

Halkız Biz Bitmeyiz,

Faşizmi Yeneceğiz!
AKP Faşizmi, 80 milyon halkı yenemez. Kuşatma

altında halaya duran sanatçıları, savaşçıları,
avukatları, mühendisleri, gençliği, gecekondu-
lusu olan bir halkı ve devrimci bir hareketi ye-
nebilecek hiçbir güç yoktur.

HALKIMIZ; BİRLEŞEREK, DİRENEREK,
ÖRGÜTLENEREK, AKP’nin tutuklama
terörünü boşa çıkartalım. Adaletin ol-
madığı bir ülkede adalet için mücadele etmek
zorunludur. Adalet için ayağa kalkalım!  

Tutuklama Terörüne Son / Devrimci Tutsaklara Özgürlük!

Halk Düşmanı AKP, Defol!

halkın türkülerini

söyledikleri için

tutuklandılar

halkın haklarını

savundukları için

tutuklandılar

HALK CEPHESİ



Soysuz ve Fırıldak Süleyman’ın
talimatıyla başlayan AKP Faşizminin
Halk Cephesi’ne yönelik saldırılarında
şu ana dek, 122 kişi tutuklandı. 

Tutuklananların içinde, halk mec-
lisi üyeleri var, mahalle gençliğimiz
var. Yoksul gecekondu mahallelerinde
halkın faşizme karşı mücadelesine
önderlik eden devrimciler var. 

Değil 122, binlercemizi tutuklasa
da AKP faşizmi, mahallelerde amacına
ulaşamayacak. 

Halk Meclisleri yok olmayacak. 

Gençlerin devrimcileşmesini kimse
engelleyemeyecek.

Devrimciler hep olacak, devrim
mücadelesi sürecek.  

AKP Faşizmi,
Neden Bize Saldırıyor;
Cevabı Sır Değildir

Mahallelerde, yozlaşmanın karşı-
sında biz varız. Mafya çetelerinin
karşısında biz varız. Yıkım ve işgal
saldırılarının karşısında biz varız,
“kentsel dönüşüm” saldırısının içyü-
zünü biz açığa çıkarıyoruz. Mahal-
lelerdeki faşist polis terörünün kar-
şısında biz varız. Yoksul mahallelerde
devrimin, sosyalizmin kızıl bayrağını

dalgalandırmaya, emperyalizme
karşı bağımsızlık demeye devam
ediyoruz. 

Kısacası, uzlaşmayan, teslim
olmayan sadece biz varız. 

İktidar hedefiyle silahlı mücade-
lede ısrar eden sadece biz varız. 

AKP faşizmi mahallelerde olma-
yacaksınız diyor. 

Diyoruz ki, bütün yoksul mahal-
leler bizim olacak. 

AKP faşizmi, dernekleriniz, mecl-
isleriniz, komiteleriniz olmayacak di-
yor. 

Diyoruz ki, hepsi olacak, daha da
çoğalacak.  

AKP faşizmi, bir devlet politika-
sına dönüştürdüğü tutuklamalarla,
mahallelerde devrimcileri etkisizleş-
tirmeyi hedefliyor. Tutuklama zul-
münün amacı, teslim almaktır. On-
yıllardır bir çok iktidarın deneyip ba-
şaramadığını, AKF faşizmi de deniyor. 

Tüm İnsanlarımız Bir
Göreve Talip Olabilmeli!

Devrim mücadelesinin ustaları,
bize şunu öğretmişlerdir: 

Düşman ne diyorsa tersini düşün.
Düşman ne yapmayı amaçlıyorsa,
tersine çevir. 

Bunun için, mahallelerde bu kadar
tutuklamaya rağmen, hiçbir boşluk

bırakmamayı amaçlamalıyız; herkes,
bir göreve talip olabilmeli. Eski yeni,
genç yaşlı, kadın erkek, kadro sem-
patizan, taraftar halk ilişkisi, öğrenci
işçi, ev kadını veya memur… Tüm
insanlarımız, evet mahallelerdeki tüm
insanlarımız bugün görev talep etmeli.
Boşlukları doldurmaya aday olmalı.

Saldırıya Karşı
Seferberlik!

AKP bize karşı saldırısını genel
bir saldırıya dönüştürmüştür; biz de
AKP faşizminin tutuklama terörüne
karşı bir kampanya örgütlemeliyiz. 

Kampanya, tek kelimeyle yoğun-
laşma demektir. Gücümüzü belli bir
hedefe yönelik olarak seferber ede-
bilmektir. 

Kampanyaların en önemli nokta-
larından biri şudur: “Kampanya, mev-
cut güçlerin yanısıra, hareketin po-
tansiyel durumdaki güçlerini ve atıl
güçlerini harekete geçirmektir.”

Pratiğimiz: İnsan Yetiştirmek

BBURADAYIZ! 
MAHALLEMİZDEYİZ!

Mücadelemiz Sürüyor!

İnsan yetiştirmeliyiz. 

İnsan yetiştirmek sadece yöneticilerin işi
değildir. Herkes, bir başkasını kendisi düzeyine
yükselten bir eğitim verebilir. 

Herkesin bir öğretmeni, bir de öğrencisi
olmalı. Bunu böyle formüle edebiliriz. 

Kampanya tutsak düşen yoldaşlarımızın

boşluğunu doldurmaya vesile olacaktır. Her
alandan, her yerden yeni görevlere talip olan
bir çok insan çıkacaktır. Yeni yeni ilişkiler
kurulacaktır. Eskiler canlandırılacaktır. 

Öne çıkan bu insanların değerlendirilmesi,
eğitim meselesidir. Her insanımız ben ileriyim
geriyim demeden, başka birine eğitim ver‐
melidir. 

Yürüyüş
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Direnir ve
Savaşırsak Kazanırız!

Savaşmazsak Köle
Oluruz, Yok Oluruz.

Savaşacağız ve
Kazanacağız!



Her mahallede böyle çok sayıda
insanımızın olduğu gerçektir. Peki
nasıl yapacağız? Onları nasıl harekete
geçireceğiz? Onlara ulaşıp harekete
geçirmek, onlara bugün yaşanan ko-
şulları kavratmaktan geçiyor. Eği-
timden geçiyor. 

Kampanya
Nasıl Örgütlenecek?

Kampanya veya başka bir şey;
herhangi bir işe başlarken, ilk iş ko-
mite kurmak olmalıdır.

Komite kurmak için ideal insanlar
aramayalım. 

Evet, ilk adımımız her mahallede
komite kurmak olmalıdır. Komite
yoksa, herşey kendiliğindenliğe mah-
kum olur. Kolektivizm hayata geç-
mez. 

Kolektivizmin temeli, bilgidir.
Tüm çevremize operasyonlarda ne
oldu, oluyor, bilgi vermeliyiz. 

Evden eve dolaşarak, ev toplan-
tıları yaparak, derneklerde veya uygun
başka yerlerde halk toplantılarında
AKP’nin baskı ve terörünü teşhir et-

meli; herkesi, mücadelemize, örgü-
tümüze çağırmalı, görevler üstlen-
melerini önermeliyiz.

Bildirilerimizle, duvar yazılama-
larımızla, pankartlarımız ve kuşla-
malarımızla, DEVRİMCİLER BU-
RADA diyebilmeliyiz. Bizi sustur-
maya ve sindirmeye kimsenin gücü-
nün yetmeyeceğini gösterebilmeliyiz. 

Tutsakları Sahiplenmek, 
Boynumuzun Borcudur

Her mahallede tutsakları sahip-
lenme komiteleri kurabilmeliyiz.

AKP faşizminin yok etme ve sin-
dirme, teslim alma politikalarına
verilecek en iyi cevaplardan biri,
sahiplenmektir. İçeride ve dışarıda
birliğimizi pekiştirmektir. 

Gözaltı ve tutuklamalarda mah-
keme önlerinde, tahliyelerde hapis-
hane önlerinde olabilmeliyiz. Tu-
tuklamalarda Mahkeme Önlerinde-
yiz, Tahliyelerde Omuz Omuza Ha-
laylarda… Bu sahiplenmemizi bir
üst boyuta çıkaracaktır. 

Sonuç olarak:
Bildirilerimizle, duvar yazı-

lamalarımızla, komitelerimizle,
tutuklamalar karşısında müca-
delemizin sürdüğünü göstere-
ceğiz.

İkinci olarak, tutuklamalara
son verilmesini ve tutuklanan-
ların tahliyesini talep edecek
ve yoldaşlarımızı faşizmin elin-
den geri alacağız. AKP faşizmi
güçsüzdür. Faşizmi yeneceğiz.
Bundan kuşkumuz yok. Kam-
panyamız, bu inancımızı tüm
halka yaymaktır.  

AKP’NİN TUTUKLAMA
TERÖRÜNÜ DE BOŞA ÇI-
KARACAĞIZ! 

BAĞIMSIZLIK, DEMOK-
RASİ, SOSYALİZM İÇİN MÜ-
CADELEYE DEVAM EDİYO-
RUZ!

� HFG çalışmalarımızda, 

� Uyuşturucuya‐yozlaşmaya karşı mücadelemizde, 

� Yıkım ve işgale karşı mücadelemizde, 

� Nuriye Semih direnişini destekleme çalışmalarımızda

� Halkın sorunlarını çözme çalışmalarımızda

� Eğitimde, meclislerde, dergide... 

halka görev vermeliyiz. 
Halktan komiteler oluşturmalıyız. 

SLOGANLARIMIZ
- Faşizme Karşı
Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz!
- AKP'NİN
TUTUKLAMA
TERÖRÜNÜ DE
BOŞA
ÇIKARACAĞIZ! 
- Tutuklamakla
Bitiremezsiniz
AKP Faşizmini
Yeneceğiz 
- Halk Düşmanı AKP,
Defol!

- KEYFİ TUTUKLAMA
ZULMÜNE SON
- HALKIZ BİZ
TUTUKLAMAKLA
BİTMEYİZ
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
- Halkız biz! Baskın,
gözaltı, tutuklamalarla
bitmeyiz
- Cephe Burada! 
- Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir
Devrimci Tutsaklara
Özgürlük!
- Katil AKP, 
Hırsız AKP, 
Halk Düşmanı AKP

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde

33FAŞİZMİ YENECEĞİZ!



Hangi mahallede yaşıyor olursak
olalım, o mahallenin en temel so-
runlarından biri uyuşturucudur. Her-
gün yanıbaşımızda olan çocuklarımız,
geleceğimiz, göznurumuz diye üze-
rinde titrediğimiz umutlarımız, bir
bakmışız ki uyuşturucu bağımlısı
haline gelmiş. 

Çocukların adeta kimsenin ruhu
duymadan bağımlı hale geldiği nok-
tada ise, ailelerin yapacak bir şeyi
kalmıyor. 

Eskiden çocuklarının bizimle ol-
masına gönüllü olmayan aileler, işte
bu noktada bize başvurup, “bu be-
ladan ancak siz kurtalabilirsiniz”
diyerek çocuklarını bize emanet edi-
yorlar. Çocuklarını uyuşturucudan
kurtarmak için bize getiriyorlar.  

Mahallelerin kuytu köşelerinde
yuvalanan uyuşturucu satıcılarını
bize şikayet edip sorunu çözmemizi
istiyorlar. 

Kahveye gidip insanlarla sohbete
başladığımızda sohbet konularından
biri, mutlaka ama mutlaka uyuşturucu
konusu oluyor. Birisi, torbacılar şu
yerde de satışa başlamışlar derken,
diğeri şu arkadaşı gördüm yine uyuş-
turucuya başlamış diye anlatmaya
başlıyor. Uyuşturucunun ne kadar
çok yayılmış olduğunu örneklerle
anlatıp duruyorlar. 

Halk Meclisleri Olarak 
Uyuşturucu Konusunda 
Somut Adım Atmalıyız

HER HALK MECLİSİ, Halk
Meclisleri’nin her üyesi, çalışanı,
KENDİLERİNİ SORUMLU HİS-
SETMELİ VE ÇÖZÜMÜ KONU-
SUNDA YOL, YÖNTEM GELİŞ-
TİRMEYE ÇALIŞMALIDIR. 

“ASLA ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ”
DİYEREK gideceğiz sorunların üze-
rine. BİRBİRİMİZİN YARALARINI
SARACAĞIZ. 

En başta şunu görmeliyiz:
UYUŞTURUCU, KİŞİSEL BİR
SORUN DEĞİLDİR. Tek tek her-
hangi bir ailenin, herhangi bir gen-
cimizin sorunu değildir.  Öyle ele
alındığında zaten çözmek de mümkün
değildir. 

Uyuşturucu sorunu, çözülmeyecek
bir sorun değildir; bir “UZMANLIK
SORUNU” hiç değildir. 

HER ÇÖZÜM BİR ADIMLA
BAŞLAR. HER ADIM BİZE YENİ
DENEYİMLER KAZANDIRA-
CAKTIR. 

O halde uyuşturucu konusunda
Halk Meclisleri olarak, bulunduğu-
muz mahallelerde daha somut ADIM-
LAR ATMALI, bir yerden başlama-

lıyız. 

Nasıl Yapacağız?
A- Uyuşturucu satışı yapıldığını

öğrendiğimiz bir bölge mi var?
Hedefimiz orayı temizlemek ise, o
bölgede oturan insanları bulup, sorunu
anlatıp fikirlerini alacağız. Uyuşturucu
ile yapılmak istenenleri anlatıp so-
runun çözümüne katkı sunmalarını
sağlayacağız. 

Kaç kişiyi ikna etmiş olursak ola-
lım; onlarla toplantı yapacak, çözüm
yolları üreteceğiz. Kurumlar açmak-
tan, tedavi grupları oluşturmaya, bil-
diri dağıtmaktan, yazılama yapmaya,
nöbet tutmaktan devriye atmaya, teş-
hir faaliyetine  kadar bir çok yol
yöntem sözkonusu olabilir. Birlikte
karar alıp birlikte uygulayacağız. 

Torbacıları o bölgeye gelemeyecek
duruma getirmeliyiz. Söz konusu so-
kakta, mahallede, halk ile birlikte
hareket edersek, bunu sağlamak ke-
sinlikle zor değildir, Bölgede kapısı
çalınmamış kapı bırakmayacağız.
Mahallemizi, komşularımızın çocuk-
larını sahiplenmek önemli değerle-
rimizden biridir; değerlerimizi ko-
ruyacağız. 

HALKIMIZIN ÇÖZÜMÜ BİZİZ
UYUŞTURUCU BELASI İLE

ANCAK BİZ BAŞEDEBİLİRİZ

� Meclisler, halkı baskı ve zorla etki altına
almak isteyen, canına, malına, namusuna, zarar
veren her türlü saldırı karşısında halkın meşru
savunmasını örgütler. 
� Halk Meclislerinin kalıcılığı ve sürekliliği
ciddiyet, ısrar, dayanışma ve mücadele ile 
sağlanacaktır. Mücadele içinde güven pekişecek,
bölgede daha geniş halk kesimlerine güven 
verilecek, böylece Meclis örgütlülüğünün 
genişlemesiyle, kurumlaşmasıyla kalıcılık ve
süreklilik sağlanacaktır. 

AKP İKTİDARINDA 
UYUŞTURUCU

“Birleşmiş Miletler raporuna
göre AKP iktidarının son 5
yılında uyuşturucu kullanımı 262
kat arttı. 

Artık öyle bir boyuta ulaştı ki
uyuşturucu birçok mahallede
halkın kendiliğinden isyanlarına
dönüştü. İnsanlar feryat ediyor,
“çocuklarımızı kurtarın” diye…

Bu feryadı duyacak
tek güç,

Halk Meclisleri’dir. M
ec

li
sl

er

Yürüyüş
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B- Uyuşturucu kullandığını öğ-
rendiğimiz birisi mi var? Öncelikle
ona güçlü bir biçimde sahip çıkacağız.
Ailemiz çocuğunu getirip bize mi
emanet etti. Emaneti gözümüz gibi
koruyacağız. 

Uyuşturucu bağımlısını biz nasıl
tedavi edebiliriz ki, buna zamanımız
yok, az kişiyiz nasıl yapalım demeden
çözüm üzerine düşüneceğiz. 

Uyuşturucu bağımlılarını tedavi
etmek için fiziksel imkanlara ya da
uzmanlık bilgilerine ihtiyacımız yok,
iddialı ve ısrarlı olmamız, iddia ve
ısrarımıza yoğun bir emeği katmamız
yeterlidir. 

Halkın ve devrimcilerin birlikte
çözemeyeceği bir sorun yoktur. 

Ne Lazımsa, Halktan ve 
Hayattan Çıkaracağız!

İlk adım; oturduğumuz mahallede
kaç kişinin çocuğu uyuşturucu kul-
lanıyor, bunları tespit edip onlarla
toplantı yaparak başlayabiliriz. 

Sorunun çözümü için birlikte ha-
reket etmek gerektiğini, ekonomik,
sosyal, fiziksel ihtiyaçlarımızı birlikte
çözmemiz gerektiğini anlatacağız.
Sorun karmaşık değil, bu sorunun

sonuçlarını anlatacağız. Çözüm için
gerekli ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz. 

Yeni bir yere mi ihtiyacımız var,
ailelerle birlikte bulacak veya yapa-
cağız o yeri. Paraya mı ihtiyacımız
var, kampanya başlatacağız. Bilgi
sahibi olmak için doktorlara mı ihti-
yacımız var, gönüllü onlarca doktor
bu konuda yardım edebilir. 

Hiç doktor bulamayabiliriz, biz
bir hafta oturup çalışır, geçmiş de-
neyimlerimiz konusunda bilgi alıp
öyle başlarız.. 

Uyuşturucu bağımlısı olan kişiyi

iyi tanımalıyız. Uyuşturucuya iten
sebepleri öğrenmeliyiz. Bilgi  bize
mutlaka bir yol gösterecektir. Bil-
ginin göstereceği ilk yoldan başla-
dığımızda gerisi gelecektir. 

Sorun, uyuşturucuya karşı mü-
cadelenin ancak ÖRGÜTLÜ BİR
MÜCADELE olursa başarıya ula-
şabileceğini görmek ve göstermektir.
HFG deneyimiz ortadadır; çok id-
dialıyız; uyuşturucu bağımlılığını
düzenin hiçbir kurumu çözemez. Biz
çözebiliriz. Halk Meclisleri bu çö-
züme önderlik edebilir. 

Bağımlılığın gelişimi: 
“Uyuşturucu merakla
başlar, ölümle biter.”

”Kişi nesneleri düşündüğünde,
bunlara karşı bir bağımlılık ortaya
çıkar, bağımlılıktan arzu doğar, ar-
zudan öfke doğar. Öfkeden yanılgı
gelir; yanılgıdan aklın yitimi, aklın
yitiminden ayrım kabiliyetinin çöküşü
gelir. Ayrım kabiliyetinin yok oluşuyla
kişi mahvolur.” (Bhagavad Gita)

Gençlerimizin
mahvolmasına

izin vermeyelim!

Hasan Ferit Gedik:
Yozlaşmaya karşı
mücadelede
şehit düştü.
***
Yozlaşma halk
kitlelerinin devrim
mücadelesine
katılmasının
önündeki en önemli
engellerden biridir.

Yozlaşmaya karşı mücadele halkı
politikleştirme, devrimcileştirme ve
örgütleme mücadelesinin bir parçasıdır.
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Atasözü:
Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır
Anlamı: Çocuklar, babaya göre şekillenir. Babanın

yaptığı her şey, çocukları da etkiler. Bu nedenle
çocuklerin nasıl şekillendiğinde anne babaların

sorumluluğu büyüktür. 
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Şimdi iyi
dinleyin bizi

halk düşmanları!
Biliyoruz kim olduğunuzu.

Söylediğiniz her şeyin yalan,
Ağzınızdan çıkan her sözün hukuk,

Buyruklarınızın yasa olduğunu...
Biliyoruz, yasalarınız halka 

boyun eğdirmek içindir.
“Hayat kavgasında bizi 

dizüstü süründürmek içindir”*
Ama başaramayacaksınız.

Ne size ne yasalarınıza 
boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Çünkü biz halkız, halkın avukatıyız.
Yasalarınız, zindanlarınız,

Cezalarınız umrumuzda değil...
BİZ KAZANACAĞIZ!

GRUP YORUM HALKTIR.
HALK; YARATAN VE ÜRETENDİR
HALK; ADALET VE ÖZGÜRLÜK 
ÖZLEMİ TAŞIYANDIR
HALK; EŞİT VE HAKÇA YAŞAM
İSTEYENDİR
TARİHİ YAZAN HALKTIR

* Nazım Hikmet’in “Be hey Berkley” şiirinden alınmıştır.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

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

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen
38



Dev-Genç’ten
Yeni Yıl Mesajı:

Ülkemizde ve Dünyadaki Tüm
Ezilen Halkların, Bağımsızlık, De-
mokrasi Ve Sosyalizm İçin Mücadele
Eden Kişi Ve Kurumların Yeni Kavga
Yılını, DEV-GENÇ’liler Olarak Coş-
kuyla Kutluyoruz.

2017 yılını geride bıraktık. 2017
bizimdi. Yeni direnişler ve gelenekler
yarattık. Umudu büyüterek yılları
deviriyor, yolları arşınlıyoruz.

2017 yılına Leyla ve Mahir yol-
daşlarımızın şehitliğiyle girdik. Yeniyi
yaratarak düştüler onlar. Ve onların
arkasından direnişlerde de yeniyi ya-
rattık. Şehit düşen 11 halk kurtuluş
savaşçısı için yapılan direniş ile de-
vam ettik. Yeni şehitler verdik. Bil-
gehanlar, Sılalar, İnançlar…

Düşmanımız her politikasını bizi
hesaba katarak ürettiğini kendi ağzıyla
söyledi. En ağır saldırıları göğüsledik.
En çok hedef alınan kurum ise yine
Gençlik Federasyonu oldu. Dev-
Genç’li kim varsa tutukladılar. Karşı
karşıya gelmeye, mertçe dövüşmeye
güçleri yetmedi yine. Şu an 38 Dev-
Genç’li tutsağımız var. Onlar da bu-
lundukları hapishanelerde ‘2017 bi-
zimdi, 2018 de bizim olacak’ diye
haykırdılar. “Dev-Genç’i bitiremez-
siniz!” dedik, bitiremediler. Hala bu-
radayız. Hala Okmeydanı’ndayız.
Belki binamızı harabeye çevirdiler;
ama bu saldırılar, sadece ideolojik
yenilgilerinin hıncıdır.

Gençlik Federasyonumuzdan asla
vazgeçmedik. Biz her an oradayız,
bina her şeyiyle Dev-Genç’tir.

Bakın Hala Direniyor…
Tüm Dünya halklarının ve Ana-

dolu halklarının yeni yılını kutluyoruz.
2018 de bizim olacak!

Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler!

AKP’nin Polisi İftiracıdır
Yalanlarla Baskılarla

Bizi Yıldıramazsınız!
Hatay Mustafa Kemal

Üniversitesi yönetimi, polisle
işbirliği yaparak iki Dev-
Genç’liyi tehdit etmekte ve
tacizde bulunmaktadır. Dev-
Genç’liler evlerine kadar ta-
kip edilip “arama çıkartırız,
sınavlarınız yanar” denilerek
de tehditler devam etmek-
tedir. Son olarak Hatay Siyasi
Şube polisleri Dev-Genç’li-
lerin okuluna gelerek, Dev-
Genç’liler hakkında asılsız
iftiralarda bulundular, “bunlar terörist,
bunlara dikkat edin” diyerek üniver-
site yönetimini baskı altına almaya
ve Dev-Genç’lileri fişlemeye çalış-
tılar.

Konuya ilişkin 3 Ocak’ta yazılı
açıklama yayınlayan Hatay Dev-
Genç kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Hatay polisini uyarıyoruz; arka-
daşlarımızın kılına zarar gelirse bunun
hesabını sorarız! Taciz ve takiplerinize
son verin! Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Öğrenciyiz, Haklıyız, Kazanacağız!”

Dev-Genç Gelenektir,
Gelecektir

Dev-Genç bitirilemez. Dev-
Genç’liler, yeni yılda da gelenekler
yaratarak mücadele etmeye devam
edecek.

Ankara:
Dev-Genç’liler 1 Ocak’ta Dikmen,

Sokullu ve İlken bölgelerinde Tek
Tip Elbise’ye karşı çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada üzerinde “Suçlu
Değil Devrimciyiz! Tek Tip Elbise
Giymedik, Giymeyeceğiz!” slogan-
larının yazılı olduğu ozalitler asıldı.

Ayrıca Dev-Genç’liler 2 Ocak’ta
‘Patika’ dergisinin ilk sayısının ça-
lışmasını yaptı. Kızılay bölgesinde,
halkın yoğun olarak bulunduğu ka-
felere girildi. Patika dergisinin nasıl
bir dergi olduğu, hangi amaçla çıka-
rıldığı ve içeriği hakkında halka bilgi

verildi. Çalışmada 200 adet Patika
dergisi dağıtıldı. Son olarak Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın di-
renişlerinin 300. gününde olduğu ha-
tırlatıldı.

Hatay:
Dev-Genç’liler 29 Aralık’ta Özgür

Tutsaklara mektup yazdı. Yapılan
çalışmada kısaca şu sözlere yer ve-
rildi; “Mektuplarımızla tecriti kıra-
cağız! Arkadaşlarımızı, dostlarımızı
yalnız bırakmayacağız!”

Trabzon:
Dev-Genç’liler 1 Ocak’ta bir araya

gelerek Dev-Genç’li tutsaklara mek-
tup yazdı. “Dev-Gençli tutsaklar yal-
nız değildir, tecriti mektuplarımızla
parçalayacağız!” denildi.

2017’de Biz Vardık...
2018’de de Biz Olacağız!

Trabzon Dev-Genç’liler 31 Ara-
lık’ta yılbaşı programı düzenledi.
Yapılan sohbetlerde 2017 yılının de-
ğerlendirmesi ve yıl içinde yaşanan
ve Dev-Genç tarihini içeren bir bilgi
yarışması yapıldı. İlerleyen saatlerde
de türküler söylenerek program son-
landırıldı.

Ayrıca, Trabzon Dev-Genç’liler
yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta,
üniversite öğrencilerinin yoğunlukla
yaşadığı Kalkınma Mahallesi’nde
kapı kapı dolaşarak yeni yıl mesajının
yazılı olduğu kağıtları öğrencilere
ulaştırdı.

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde
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Dev-Genç’liler 
Savaşımızın kadrolara yöneticilere

ihtiyacı var. Günlük pratik içinde
koştururken kadro yetiştirmeye dönük
bir pratik izlemediğimiz bir gerçektir.
Oysa kadro yetiştirmek ve örgütlenme
çalışması yapmak aynı şeydir. Bir-
birinden ayrı değildir. Savaşın temeli
insandır. Düşman yoldaşlarımızı tut-
sak aldıkça biz düşmanın yarattığı
zulmün içinden adalet arayan insanları
örgütlemeli, yönetici kadro durumuna
getirmeliyiz. Kendini eğiten insanın
gücünün ve yeteneklerinin sınırı yok-
tur. Mücadelemizi savaşın ihtiyaç-
larını içselleştirmiş, kendini yetiştirmiş
kadroların gücü ile büyütebiliriz.
Hiçbir zafer kendi kendine gelmez,
her zaman sökülüp alınır. Zaferi
söküp alacak olan da zafere kilitlen-
miş halkı örgütlemeye, savaşı yö-
netmeye aday insanların inancı ve
iradesi ile mümkündür. 

Savaş örgütleri, sürekli olarak
düşmanın imha politikasıyla karşı
karşıya olmalarının sonucudur ki;
eğitim faaliyetine herkesten daha
çok önem vermek zorundadır. Açık
ki, öğrenme ve öğretme faaliyeti
temel bir görev olarak kavranmazsa
düşmanın imha ve tutsak etme poli-
tikaları başarıya ulaşır.

Nasıl Kadro Yetiştiririz?
Devrimcilik sorumluluk üstlenme

cesaretidir. İnsanlarımızı bu konuda
cüretli hale getirmeliyiz. Devrimcilik
en fazla yükü omuzlamaktır. Bu ko-
nuda sahiplendirmeli, eğitmeliyiz.

Kadro yetiştirmekle kitleleri eğit-
meyi birbirinden ayrı ve birbirini
engelleyici çalışmalar olarak görme-
meliyiz. Tersine kadro eğitimi ve
kitle eğitimi aynı zaman kesiti ve
aynı faaliyet içinde hayata geçirmemiz
gereken çalışmalardır. Bir yandan
elimizdeki gelişmeye açık, görev,
sorumluluk üstlenebilecek insanla-

rımızı çok yönlü eğitirken, bir yandan
da bu insanlarımızla kitlelere gitmek
durumundayız. Bu çalışma içinde
kadro ya da kadro adayı ile kitleler
birbirinden etkilenerek, öğrenerek
gelişirler. 

Sadece “kuru”, “soyut” eğitimle,
sadece “organize” etmekle, “yapın”
demekle, “şans” vermekle kadrolaşma
gerçekleşmez. Öncelikle birlikte iş
yapacağımız, iş yaptıracağımız insan
neyi yapar, neyi yapamaz, yaparsa
nasıl yapar, bunları bilerek, onu ör-
gütsel faaliyetin çok çeşitli yanlarında
görüp izleyerek, uygun ve ona özgü
eğitim, denetim, yönetim şekillerini
geliştirmeliyiz. Eğitim programımızı,
konularımızı belirlerken somut ol-
malıyız. Somutu ve eğitim yaptığımız
alanın, insanların ihtiyaçlarını esas
almalıyız. Siyasal faaliyetimizin, ör-
gütsel, askeri, propaganda, lojistik
her boyutu, her biçimi eğitim çalış-
malarımızın konusu olmalıdır. Yol-
daşlarımıza özen göstermeli, yaptık-
ları verdiğimiz işleri denetlemeliyiz.
Hata yapan yoldaşlarımızla ikna edici
eğitici konuşmalar yapıp hatalarını
görmelerini sağlamalıyız. Karşılaş-
tıkları güçlüklerde yardımcı olmayız. 

Devrimcilik bir ruh ve coşku,
motivasyon ve moral işidir. Bu ruh
siyasi olarak beslendikçe gelişir. İs-
tediğimiz ve çabamız doğru bir eğitim
tarzı ile birleştiğinde savaşma heye-
canımız artar. Savaşçı bir ruha ve
heyecana sahip oluruz. Eğitimsiz
günlük faaliyetlerde koşturan yol-
daşlarımız doğru düşünemediklerinde
hatalar yapacaklardır, hatalarını gö-
recek siyasi düzeye ulaşamadıklarında
kolektivizmin önemine, sorun çöz-
menin yöntemlerine erişemedikle-
rinde, bu bir dizi moral bozukluğu
hata ve son olarak çöküşe doğru bir
yol izleyecektir. 

Bu yüzden kadro yetiştirmeyi,

eğitimi, yoldaşlarımızı kadrolaştırmak
için eğitmeyi ciddiyetle ele almalıyız.
Savaş örgütünün en acil ihtiyaçla-
rından diyerek ele almalıyız. 

Her Dev-Genç’li kendine kadro-
laşma hedefi koymalı. Yoldaşlarımız
partinin kadroları olmayı, yöneticileri
olmayı devrimci bir hırs ve tutkuyla
istemeli, kendilerini bir sorumlu ola-
rak, yönetici olarak yetiştirmeyi he-
deflemelidirler. Yani, gerektiğinde
bir sıra neferi olarak görevler alıp
savaşmayı bilmeli, ama sorumluluk
verildiğinde de onu üstlenebilecek
donanım ve hazırlıkta olmalıdır.

İnsanlarımız yalnız kendi görevini
nasıl yerine getireceğine değil, bu-
lunduğu birimin, giderek hareketin
tüm sorunlarına kafa yormalı, çö-
zümler üretmeye çalışmalıdır. Ör-
gütlülük, Parti, budur. Her insanımız
bir yönetici sorumluluğu ve kavrayışı
içinde olmalıdır. Yapılamayan her
iş, özel olarak onun görevi değilse
bile onu rahatsız etmeli, yapılması
için eleştiri-öneri-katılım, her biçi-
miyle müdahaleci olmalıdır.

Sonuç olarak;
1- Her Dev-Genç’linin savaşın

kurmayı, yöneticisi, kadrosu olma
hedefi olmalı.

2- Savaşın büyümesi ve zaferi
kazanmak için kadrolaşmalıyız, kad-
rolaştırmalıyız.

3- İşlerimizi ve eğitimimizi cid-
diyetle ele almalı, programlı kolektif
bir şekilde hayata geçirmeliyiz. 

3- Eğitimimizi asla aksatmamalıyız.
Her Dev-Genç’linin eğitim çalışması
yaptığı, hedefler koyduğu yoldaşları
ve okuma grupları olmalı.

4-  İktidarı alma bilincinde olan
her kadro; kadro ve savaşçı yetiştir-
meden, kitleleri eğitmeden devrim
heyecanını, coşkusunu ve düşüncesini
taşıyamaz. Bir kadro için, hayatın
her alanı, her an, eğitim faaliyetidir.

HİÇBİR ZAFER KENDİ KENDİNE GELMEZ, HER ZAMAN SÖKÜLÜP ALINIR
ZAFERE KİLİTLENMİŞ HALKI ÖRGÜTLEMEYE, SAVAŞI YÖNETMEYE

ADAY KADROLAR OLMALI, YENİ KADROLAR YETİŞTİRMELİYİZ

GGençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

Yürüyüş
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Toplumcu sanatçılar üzerinde tarih
boyunca egemen sınıfların baskısı
hiçbir zaman azalmamıştır. Tam ter-
sine daha çok demokrasi, daha çok
özgürlük dedikleri her dönemde halka
gerçekleri gösteren aydınlar, sanatçılar
egemenlerin saldırılarına daha fazla
maruz kalmıştır. Öyle ki neredeyse
ülkemizde halktan yana olup da yolu
mahkeme kapılarına çıkmayan, tut-
saklık yaşamayan, eserleri sansüre
uğramayan, polis tahkikatına uğra-
mayan sanatçı yok gibidir. Ruhi Su,
Ahmet Arif, Yılmaz Güney, Ahmet
Kaya, Enver Gökçe, Rıfat Ilgaz, Aziz
Nesin… ve daha adını sayamayacağız
pek çok halk aydını sanatçısı devletin
zulmüne maruz kalmıştır. 

Bir bütün olarak kurulduğu gün-
den bu yana çizgisinden sapmadan
faaliyetlerine devam eden Grup Yo-
rum da çeşitli biçimlerde susturul-
maya çalışıldı. Her dönemin özgün-
lüğü içinde saldırıların şiddeti de
farklı boyutlarda olmuştur. Bugün
OHAL sürecinde ise Yorum yine en
sert saldırılara uğruyor. Üyeleri yine
tutuklu… Kültür merkezleri OHAL
ilan edildiğinden beri defalarca basılıp
talan edildi. Müzik aletleri parçalandı.
Konserleri yasaklandı. Amaç Yorumu
sanatı yapamaz hale getirip halkın
tecrit etmektir. Ancak bugüne kadar
bunu başarmaya hiçbir iktidarın gücü
yetmemiştir. Çünkü:

- GRUP YORUM HALK DER-
YASIDIR

Grup Yorum her zaman halkının
yanında yer almıştır. Türkülerini yok-
sul halkı için söylüyor. Ezilen, hor-
lanan ama direngen ve isyankar hal-
kının sesi oluyor. Elini sıcak sudan
soğuk suya sokmayan ama lafızda

da emekçilerin, işçi-
lerin yanında olduğu-
nu söyleyen pek çok
sanatçının ve tümden
toplumun, halkın so-
runlarını görmezden
gelen "sanatçıların"
aksine Grup Yorum,
türkülerini emekçi
halk için söylüyor.
Halkın içinden, halk-
tan bir oluyor. Gözal-
tılar, işkenceler, tutsaklıklar bedeli
türkülerini halkın bağrından çıkartıyor.
Ve yine o türkülerin esin kaynağı
olan halkın içerisine katıyor türkü-
lerini. Halkın içinde türkülerini ya-
ratıyor, türküleriyle halka güç veriyor.
Grup Yorum'culara soruyorlar; "Ne-
rede kalıyorsunuz?" diye... Cevapları;
"Gazi, Okmeydanı, Nurtepe, 1 Mayıs,
Gülsuyu..." oluyor.  Halk her eyle-
minde, hak alma mücadelesinde bağ-
laması ve gitarıyla Grup Yorum'cuları
omuz başında görüyor. Halk Grup
Yorum'u iyi tanıyor. Yeri geliyor dost
sohbetlerinin ortağı, dertlerin, tasaların
paylaşıldığı birer kardeş, evlat oluyor.
Yeri geliyor birlikte zalime taşların
savrulduğu, omuz omuza halaya du-
rulduğu halkın sanatçısı oluyor. Tür-
küleri, çocukların dillerinde güzel-
leşiyor.  O türkülerle şenleniyor, co-
şuyorlar. Sohbetlerin en sıcağı, dost-
lukların en güzeli oluyor halk ve
Grup Yorum yanyana olunca. Terzi
kızlar, motorcu çırakları, mahallenin
bakkalı, işçiler, öğrenciler hepsi gö-
rüyor Yorum’u. Onlardan bir farkları
olmadığını, Yorum’cu olmanın başka
sanatçılar gibi kendini halkın üzerinde
görmemek olduğunu bizzat yaşayarak
öğreniyorlar. Ve 32 yılda artık halk
ve Yorum et ve tırnak gibi birleşmiştir.

Hiçbir güç bu bağı söküp atamaz.
Ne Yorumu halktan koparabilirler
ne de halkın Yorumcu olmasını, Yo-
rum’u sahiplenmesinin önüne geçe-
bilirler. Çünkü Yorum halkın kendi-
sidir.

- GRUP YORUM ISRARDIR

1980’li yılların ortalarından iti-
baren giderek sayıları çoğalan, kimisi
belli bir siyasi çevrenin sesi olmuş,
ama zamanla az da olsa varolan,
devrimci duyarlılığını yitirmiş müzik
grupları vardır. Grup Yorum’un ku-
rulduğu 1985’li yıllara denk düşen
dönemde,  çoğunluğu üniversite gen-
çliği içinden çıkan bu gruplar, o dö-
neme özgü coşkularını,  heyecanlarını,
duyarlılıklarını, halka ve sorunlarına
yönelik hassasiyetlerini zamanla yi-
tirdiler. Kimisi bir, kimisi iki kaset
yaptı, belki birkaç konser düzenledi
ama ne yazık ki devamını getiremedi.
"Grup Merhaba",  "Bengi Türkü",
"Günola", "Grup Çağrı", "Çağdaş
Türkü" gibi gruplar ne varlıklarını
koruyabildiler ne de kalıcı izler bı-
rakabildiler. Yok oldular.

"Grup Baran", "Grup Merhaba",
"Çağdaş Türkü" ve bugün esamesi
dahi okunmayan diğerlerinin ortak
bir özelliği vardı: 12 Eylül faşist

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
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cuntasının ezip geçtiği, yıl-
mış, yıkılmış, yenilgi psi-
kolojisine kapılıp, halka ve
devrime olan inançlarını yi-
tirmiş “eseflerden” oluşu-
yordu üyeleri. Gün geçtikçe
daha fazla yozlaşan, deje-
nere olan kültürel yapıları
ve düşünme biçimleriyle,
ilk çıkışta ele aldıkları ko-
nulara olan duyarlılıklarını
bir süre sonra yitirdiler.
1980'li yılların ortalarında, 12 Eylül
cuntasının yarattığı yoz kültüre al-
ternatif olma arayışıyla ortaya çıkan
gruplar bile, bir süre sonra ya dağılma
noktasına geldiler, çalışmalarını dur-
durdular, ya da dağılıp yok oldular.

Grup Yorum ise kurulduğu günden
bugüne dört duvar arasına hapsol-
madı. Halkla soluk alıp verdi. Acı-
larını, sevincini, coşkusunu, açlığını,
yokluğunu, direnişini, kavgasını, öf-
kesini, kinini, hesap sorma isteğini
paylaştı. Örgütlü mücadele içinde,
örgütlü-militan bir sanatçı tipinin ya-
ratıcısı oldu. Grevlerde, direnişlerde,
gecekondu yıkımlarında, Zongul-
dak'ta, Paşabahçe'de, Gazi Ayaklan-
ması'nda, Sibel Yalçın'ın cenazesini
sahiplenmede, Nurtepe ve Okmey-
danı'nda barikatlar ardında, hapishane
direnişleriyle dayanışma eylemlerin-
de, evlatlarına sahip çıkan analarla
omuz omuza oldu. Hayatın ve kav-
ganın ortasında oldu hep. İşçilerden,
kamu emekçilerine, gençlikten yoksul
gecekondu halkına, hapishanelerdeki
devrimci tutsaklardan, ülkemizin dağ-
larındaki gerillalara, şehirde kırda
savaşan halk kurtuluş savaşçılarına
kadar hayatın her alanı hayat damarı
oldu Grup Yorum için.

Yorumcular her şeyden önce dev-
rimci, sonra sanatçı oldular. Her ko-
şulda, hiçbir fedakârlıktan kaçınma-
dan örgütlü mücadeleyi sürdürdüler.
Halkın acılarını izleyen,  gözlemleyen
değil, bizzat halkın içinde yaşayan
ve iliklerinde hisseden oldular.  Bu
nedenle şarkıları, türküleri, marşları
hep sıcak, hep tanıdık geldi halka.
Sade, yalın ve anlaşılır bir dille, lafı
eveleyip gevelemeden, açıkça söy-
lediler.

Bütün baskılara, yasaklamalara,
gözaltı, işkence ve tutuklamalara,
cezalarla yıldırma girişimlerine rağ-
men inanç ve kararlılıklarından bir
şey kaybetmediler. Aksine inanç ve
kararlılık, savaşma azmi aşıladılar
kitlelere. Sınıf kinini, öfkeyi, hesap
sorma ve adalet isteği ni perçinlediler.
Acıyı, yoksulluğu dile getirmekle
beraber onlara kurtuluş yolunu da
gösterdiler. Yasaklara rağmen dev-
rimci yaratıcılıkla, gözüpeklik ve ka-
rarlılıkla, düşmana inat yüzbinlerle
buluştular. Kimi zaman bir grevde,
direnişte fabrika önünde, kimi zaman
bir gecekondu mahallesinde, kimi
zaman bir mitingde, yürüyüşte ya
da gençliğin bir forumunda, boykot
eylemindeydiler.

Grup Yorum en zor koşullarda
dahi örgütlü mücadeleyi savunmuştur.
İdeolojik olarak devrim mücadelesini
içselleştirmiştir. Bu nedenle kendisiyle
aynı yıllarda kurulan birçok müzik
grubu dağılırken Yorum aynı çizgisini
sürdürmüştür. Çünkü Yorum dev-
rimde ısrardır. 

- GRUP YORUM GELENEK-
TİR

Türküden destana, marştan ens-
trümantele kadar birçok değişik formu
kullanabilen Grup Yorum, kendisine
has bir tarz yaratmış, kendisinden
sonra gelenler için de bu anlamda
somut bir örnek olmuştur. 

Devrimci sanatçılar olarak onlar,
haklı ve meşru bir davanın savunu-
cusu olduklarını da açıklıkla ortaya
koymuşlardır. Silahlı mücadelenin
ve devrimin meşruluğunu savunan
ve bunu eserlerine konu yapan Grup
Yorum, bir kez daha vurgulanmalıdır
ki, devrimin müziğini yapmaktadır.

"Cemo" adlı kasetinde; "Al-
nında yıldızlı bere / elinde
mavzeriyle / çıkıp Dersim
dağlarında / türkü söylemek
var ya..." diyen… "Bilek
var vuruşmaya / soluk var
harcanmaya / cephe var sa-
vaşmaya / zafer yakında"
demekte, ve bugün de “İlle
Kavga” diyerek çok açık
bir biçimde Anadolu halk-
larına kurtuluşun yolunu

göstermektedir.

"Ekmekten sevdaya" hayatı ve
halkı ilgilendiren her konuyu ele al-
maktadır Grup Yorum. Ele almakta,
çözümlemekte, açıkça hedef göster-
mektedir.  Sözlerinde ağdalı, anla-
şılmaz imgeler ya da belirsizlik yok-
tur. Yakınma, umutsuzluk, karam-
sarlık, sızlanma ya da bunalım  yok-
tur.

"Hakkın ara sor da gel / çadırları
kur da gel / düğün olsun grevler /
davullara vur da gel" der, coşku
aşılar; "Sarıl yurduna / sahip çık ya-
rına / savaşmak yenilmez kılar insanı"
der, kararlılık aşılar. "Kanımızla ya-
zıyoruz tarihi / haklıyız kazanacağız"
der ve başka da bir söze gerek bı-
rakmaz Grup Yorum.

Grup Yorum Pir Sultan’ın, Da-
daloğlu’nun, Köroğlu’nun yarattığı
geleneğin bugünkü devamcısıdır. Bu
gelenek zulme karşı halkın ve haklının
yanında olma geleneğidir. Bu gelenek
hiçbir zorbalık karşısında boyun eğ-
meme ve asla halkın kavgasını terk
etmeme geleneğidir. 

Grup Yorum Anadolu halklarının
bin yıllık isyan geleneğinin devamıdır.
Nasıl ki Osmanlı’ya karşı elinde ko-
puz ile halkı devrime çağıran dervişler
idi ise bugün de Grup Yorum elinde
sazı ile Anadolu halklarını kurtuluşa
çağırıyor.

- GRUP YORUM HALKA MA-
LOLMAKTIR

Grup Yorum kendisini stüdyoya
kapatıp sadece ortaya güzel müzikler
çıkarmaya çalışan olmamıştır. Akıp
giden hayatın rüzgârında sürüklenen
değil tam tersine o rüzgâra karşı yü-
rüyen olmuştur. Kendisini sadece
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devrimci müzik yapmakla sınırla-
mamış, devrimciliğini halka indirmeyi
başarmıştır. Yüksek konutlarda oturup
aşağıdakilere akıl veren değil, bizzat
ezilen halkın yanında olmuştur. Ha-
yatın her alanında süren mücadelenin
bir parçası, örgütleyicisi olagelmiştir.
Bunu bir yaşam biçimi haline dön-
üştürmeyi başarmıştır. Madenci grev-
lerinde günlerce onlarla birlikte grev
çadırlarında kalmış, üniversite anfi-
lerinde öğrenci gençliğin anti-em-
peryalist duygularına birlikte ortak
olmuş, gecekondu halkının evlerini
yıktırmamak için kurduğu barikatlarda
onlarla birlikte çatışmış, Gazi’den,
Gezi’ye her ayaklanmada en önde
saf tutmuştur. Hayatın hangi alanında
kavga varsa Yorum orada olmuştur.
Irak’ta canlı kalkan olan, Avrupa’da
ırkçılığa karşı süren mücadelede hal-
kımızın yanında yer alan olmuştur.
Yer, zaman, mekan tercihinde bu-
lunmamış, halk nerede ise, halkın
kavgası hangi zeminde boy vermeye
başlamışsa Yorum orada olmuştur.
Bu nedenle Yorum gittiği her yerde
kendisinden bir parça bırakıp halka
malolmuştur.

- GRUP YORUM HALKIN
ONURUDUR, SUSMADI SUSMA-
YACAK

Şilili ozan Victor Jara neden müzik
yaptığını şu sözlerle açıklamıştır;
“Türkü söyleme aşkımdan ya da se-
simi dinletmek için değil bunca türkü
söylemem. Benim namuslu gitarımın
sesi dünyanın yüreğinden çıkar, kutsal

su gibi şefkatli, bir güvercin gibi
uçar...  Benim gitarım okşar öleni ve
yiğidi,  Violetta  Parra'nın  dediği
gibi. O, pırıl pırıl ve bahar kokan bir
işçidir! O, cellatların, paranın ve ege-
menliğin değil,  yepyeni yarınlar için
çarpışan halkımın gi-
tarıdır...  Çünkü her tür-
kü kendi yürek atışları
gücünce anlamlıdır.  Ve
o türkü, ancak ölürken
de erkekçe türkü söy-
leyenindir:  Ben, poh-
pohlanmak ya da tu-
ristler içlensin diye de-
ğil, bir uzun şerit gibi
olan ülkem için söylü-
yorum, daracık ama
sonsuza dek derin...”

Grup Yorum da sa-
natını, ezgilerini kulağa
hoş gelsin diye yapma-
dı, yapmıyor. Ya da bi-
rileri gibi kendisine ait
statüler kazanmak, bol-
ca para kazanmak, sınıf
atlamak için kullanmı-
yor yaratıcılığını. 

Grup Yorum halkın
sanatçısıdır. Sanatını da
halkın daha iyi bir ya-
şam kurma mücadele-
sinde öne sürmüştür.
Bu uğurda bedel öde-
miş, her türlü zorbalığa
göğüs germesini bil-
miştir. Halkın kavga-
sında bir sıra neferi ol-
mayı kabul etmiştir. Bu

nedenle Grup Yorum halkımızın onu-
rudur. Ve hiçbir güç haklı bir dava
uğruna mücadele eden Grup Yorum’u
susturmayı başaramamıştır. 

Grup Yorum hiçbir zaman susmadı
ve bundan sonra da susmayacaktır…

DUYURULAR
2018 Kavga Yılında Tutsak Grup Yo-

rum’a ve İdil Kültür Merkezi Çalışanlarına
Kart Atalım. Tecrit Hücrelerinde Yoldaş-
larımızı Yalnız Bırakmayalım!

Özgür Tutsak Olan Halkın Sanatçılarının
Adresleri;

*Silivri 9 No’lu Hapishanesi
-Fırat Kıl
-Sultan Gökçek
-Dilan Poyraz
-Dilan Ekin
-Seher Adıgüzel
-Eren Erdem
***
*Burhaniye T Tipi Hapishanesi
-Bahar Kurt
-Betül Varan
-İsmail Cengiz Mumcu
***
*Bolu Tipi Hapishanesi
-Meral Yıldırım Gökoğlu
-Bergün Varan
***
*Balıkesir L Tipi Hapishanesi
-Helin Bölek
***
*İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Hapishanesi
-Özgür Zafer Gültekin
-Taylan Gültekin

7 Ocak
2018

Yürüyüş
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Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde
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Bir senedir sanatımızla biz de
ekmek, adalet ve özgürlük kavga-
mızın içindeyiz. Geleceğimiz için,
adaletli ve bağımsız bir anadolu
için, mücadele etmek temeldir. Mü-
cadele etmeliyiz ve örgütlenmeliyiz.
ÖRGÜTLENMİŞ HALK KARŞI-
SINDA HİÇBİR GÜÇ DURA-
MAZ. Kızıl Maskeliler örgütlü sa-
nat yapan ve devrim için kavga
eden üyelerden oluşuyor. Bir üye
sayısı yok, çünkü herkes kızıl
maskeli olabilir. Tek yapılması
gereken " KIZIL MASKELİ-
LERİN RUHUNDAN KOPMA-
MAK". 

Bu KOPUŞTAN kastımız ne-
dir?

Umudun iki yiğit evladı var-
mış, biri öfke, diğeri cüret ve
bu iki yiğidin gözlerindeymiş
devrim. Bundan bir yıl önce
Kızıl Maskelilerin sesi bu öfke-
den çıkmıştır. Birikmiş bu acıları
öfkeye çevirip umudu örgütlen-
mekte ve savaşmakta bulmuş. Sa-
vaşmak zorundayız, çünkü ortada
bir savaş var zaten. Bizler halkız,
halk çocuklarıyız ve bizi her gün
katlediyorlar, öldürüyorlar. So-
ma’da 301 can, Roboski’de 34 can,
19 Aralık’ta 28 can. Birçok katliam
daha sayabiliriz... Aklımızı ve eme-
ğimizi sömürüyorlar. En fazla biz
çalışıyoruz, en yoksullar da biziz.
Bütün umutlarımızı bitirmeye ça-

lışıyorlar ama biz asla umutsuz
olmadık çünkü biz tarihsel ve si-
yasal olarak haklıyız. Siyasi olarak
kimse bize sömürüyü, katliamları
ve adaletsizliği savunamaz. Tarihsel
olarak da ileri olan geri olanı hep
yok etmiştir, ilkel komünal top-
lumdan bugüne kadar böyle geliş-
miştir. Bugün de ileri olan sosya-
lizmdir ve kapitalizm çürümüştür,
gericileşmiştir. Bu yüzden yenil-
meye mahkumdur. Savaşmalıyız
çünkü bizim kaybedeceğimiz hiçbir
şey yok, tek kaybedeceğimiz acı-
larımızdır. Savaşırsak bu acıları
öfkeye ve umuda dönüştürürüz
ama savaşmazsak bu acılar asla
dinmez. 

Umutluyuz, değiştirebiliriz. 

Formül “BİRLEŞMEK, SA-
VAŞMAK VE KAZANMAK” 

Kızıl Maskeliler geçen sene Der-
sim’de şehit düşen gerillalarımızın,
katledilen bütün halk çocukları-
mızın, hesap soran tüm savaşçıla-
rımızın, haksızlığa karşı direnen
ve mücadele eden bütün halkımızın
sesidir, öfkesidir ve isyanıdır. Ana-
dolu halkının yakışığı, en yiğit, en
delikanlı, en cüretli kızlarının ve

oğullarının sesi, nefesi, haykırışıdır.
Anadolunun zülme duyduğu öf-
kenin çığlığıdır. Halkın içinden ge-
lip, düşmanın beynine silahı da-
yayandır.

"...Onlar, tutsak düştüler... vatan
ki boylu boyunca bir uzun hava...
bırakmazlar toprak su içsin... bir
damla soluğa dadanmışlar. Ondaki
hayatı almaya...  sokaklarda koşan
her çığlığa ölüm toplanırdı. Hangi
anaya varsan oğul oğul ak... bir
ırmağın başına oturmuş gözlerini
yıkar.  Kurşun ışığını yakmış; can
arıyordu...  “sevdan onurumdur,
eğilmez” dediler... has, harbi, ya-
lansızdı sevdaları... üstlerini, baş-

larını yokladılar... sessizce çıkarıp
ömürlerini, toprağa içirdiler...
vatanın özgürleşmesi için, genç-
liklerinin tam ortasında, ömür-
lerinden indiler; ölüm orucuna
girdiler... işte kızıl maskeliler bu
yiğitlerin sesidir.

NEDEN KIZIL MASKE?

Kızıl maske halk çocuklarının
zulasındaki umuttur. Bu zula en
gizli köşesinde saklıdır bu ço-
cukların.

Kızıl maske halk çocuklarının
gönlünde firari bir sevdadır. Bu
sevda her geçen gün büyüyor ve

kenetleniyor.

Kızıl maske illegal bir umuttur,
tutsak edilemez. Nazım Hikmet'i
vatansız bıraktınız, Ruhi Su'ya pa-
saport vermeyip tedavisini engel-
lediniz, Grup Yorum üyelerinin
hepsini tutukladınız ama kızıl mas-
ke rüzgardır, rüzgarı tutsak edebilir
misiniz? Edemezsiniz.

Halkın öfkesini tutuklayamaz-
sınız. 

Kızıl maske ele geçirilemez bir

HALKIN SANATÇILARI
ANADOLU’NUN İSYANKAR TARİHİ
KADAR YAŞIMIZ
ÖFKEMİZİN UMUDUN SESİ OLAN
KIZIL MASKELİLER ADIMIZ
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asidir ve asi bir şekilde hesap sor-
maya devam edecek. 

Kızıl maske bir nehirdir, mut-
laka ulaşır o halk denizine. Kimse
engelleyemez kızıl maskeyi.

2017'de neler oldu?

2017'ye "YAŞASIN HALKIN
ADALETİ" şarkısıyla giriş yaptık.
Şarkının içeriği aslında kızıl mas-
kelilerin kim olduğunu ve ne iste-
diklerini açıkça anlatıyor. Hiçbir
gizlilik yok, bütün öfkesiyle "hal-
kım silahları cepheye getirin", "po-
lisi gören taşlasın", "halkın ikti-
darını kurmayı hedefliyoruz",
"umut cephede", "gücümüzü ideo-
lojimizden alırız biz" diye haykır-
dı.

Ardından "ÜÇ GERİLLA NE
YAPABİLİR"le cevap verdik ka-
tillere. Umudu ve savaşı büyütmeye
devam edeceğiz dedik. "BİR ÖLÜR
BİN DOĞARIZ" "BU SÖMÜRÜ
BİTMEDEN DAĞLAR SUSMAZ"
dedik. Düşmanın bizim bir tane
gerillamızdan bile ne kadar kork-
tuğunu vurguladık. Düşmanın as-
lında ne kadar güçsüz olduğunu
ve ne için savaştığını bile bilmeyen
askerlerden oluştuğunu anlattık.
LEYLA, MAHİR ve OĞUZ olup
yeniden geleceğiz hesabını sormaya
diye söz verdik.

"HER YER DİRENİŞ" dedik.
Nuriye ve Semih'in bu onurlu di-
renişine çağrı yaptık "HADİ SEN
DE DİREN" dedik. Ohal var di-
renilmez derken herkes, iki öğret-
menimiz bütün türkiye ve dünya
halklarına umut oldu. Ohal'in bü-

tün meşruiyetini deldi geçti, düş-
mana hiçbir zemin bırakmadı. İŞİ-
MİZİ İSTİYORUZ dediler, daha
meşru bir zemin olamaz direnmek
için.

Bu direnişle bağlantılı ortaya
çıkan HAİN BERK ERCAN için
hainliğin ne demek olduğunu bir
kez daha vurguladık. Hain olarak
hangi değerlerin üstüne tükürdü-
ğünü anlattık ve yeni hainler çık-
masın diye hatırla dedik. "TÜ-
KÜRDÜN YEDİĞİN SOFRAYA,
TOPRAĞA, İHANET ETTİN
HALKINA VATANINA" çok so-
mut bir dilde söyledik ve bu hain-
liğin cezasının da ağır olduğunu
ve ONURUNU SATAN ADAM
ÖLMEYİ HAK ETMİŞTİR de-
dik...

2018'e bir çağrı ile başlamak
istiyoruz...

Yazının başında da belirttiğimiz

gibi, herkes bir kızıl maskeli olabilir
ve olmalıdır.

- Düzene öfke mi duyuyorsun?
Çek kızıl maskeni yüzüne.

- Adalet mi istiyorsun? Çek kızıl
maskeni yüzüne.

- Hesap mı sormak istiyorsun?
Çek kızıl maskeni yüzüne.

- Bağımsızlığını mı istiyorsun?
Çek kızıl maskeni yüzüne.

- Özgürlüğünü mü istiyorsun?
Çek kızıl maskeni yüzüne.

Kızıl maske ele geçirilemez bir
asidir....

Kızıl maske rüzgardır, rüzgarı
tutsak edebilir misiniz?..

Kızılmaske illegal bir umuttur,
tutsak edilemez...

Kızıl maskemizi yüzümüze çe-
kelim ve şiir okuyalım, türkü söy-
leyelim, rap yapalım, bu görüntü-
leri videoya çekelim. Sadece bir
konuşma veya görüntü bile olsa
çekelim ve bu görüntüleri halkın
sesine ulaştıralım. Herkesin anlat-
mak istediği bir şey vardır, olmalı.
Kızıl maskeliler adına yayınlaya-
lım... 

İLETİŞİM MAİLLERİ: hal-
kinsesitv@yahoo.com

halkinsesitv.org@yandex.com  

KIZIL MASKELİLER
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- Bir devrimci her zaman kararlar
almak ve uygulamak sorumluluğun-
dadır. Devrimci irili ufaklı birçok
sorumluluk alır, bu sorumlulukları
yerine getirirken önüne çıkan sorun-
ları çözmek için yeni kararlar almak
zorunda kalabilir. 

- Bir devrimci hiçbir zaman ka-
rarsız kalmamalı. Bir olay, bir durum
karşısında ne yapacağını, nasıl dav-
ranacağını bilmelidir.

Devrimci kararsız kaldığı zaman
belirsizlik içine düşer. Bu da ideolojik
olarak net olmamaktır. İdeolojik ola-
rak net olmayanlar kendini örgütlü-
lüğün dışında görür, yanlışlarını, ek-
siklerini tamamlayamaz. Oysa ki
devrimci bunlara izin vermemelidir,
çünkü devrimci örgütün politikalarını
hayata geçirmekle yükümlüdür...

- Bir devrimci örgütünü sahip-
lendiği ve örgütle bütünleştiği için
kararlar verir, uygular ve uygulatır.
Devrimci sürece, olaylara, yaşanan
eksiklere, yanlışlara karşı doğru ini-
siyatif kullanıp, müdahalede bulunur.
Devrimci sadece karar vermez, dev-
rimci doğru kararlar vermek zorun-
dadır. Aldığı kararların doğru  kararlar
olması için sürece, alanına, alanındaki

insanlara  vakıf olmalıdır. 

- Bir devrimci doğru kararlar ala-
bilmek için yaşananlar karşısında
5N 1K sorularını sorar. Ona göre bir
değerlendirme yapar. Olaylara mü-
dahale edebilmek için bilimsel bakar,
bu çerçevede sorar, sorgular. Ana
halkaya kadar iner ve yakalar. Böyle
yapan devrimci sonrasında doğru ka-
rarlar alır, uygular.

- Bir devrimci örgütün, devrimin
çıkarlarını düşünür ve ona göre ha-
reket eder. Tarihimizden, yaşanılan
deneyimlerden, tecrübelerden yarar-
lanır. Yanlışları, eksikleri görür, ya-
şanan süreci doğru değerlendirip al-
dığı kararları hayata geçirir.

- Bir devrimci yanlış kararlar alıp,
hatalar yaptıysa bundan da dersler
çıkarmayı bilmelidir. Yanlış kararlar
aldığında, nasıl doğru kararlar ala-
cağını öğrenmelidir. Devrimci bu
yanlışlar karşısında yılmaz, aksine
yaşadıklarından dersler çıkararak
daha da güçlenir. Öğrendikleri sa-
yesinde daha da güçlenerek her za-
man, her yerde doğru kararlar alacak
ustalığa ulaşır.

- Bir devrimci  düşmana sağlam
darbe indirmelidir. Zaaf ve kararsızlık

durumuna düştüğünde hoşgörülü ve
yumuşak davranması, halka zarar.
verir ve devrimciyi kitlelerden ko-
parır.

- Bir devrimci savaşta da daha
fazla zafer daha az yenilgi almalıdır.
Burada işin püf noktası öznel olanla
nesnel olan arasında doğru bir uyum
sağlayabilmektir.

- Bir devrimci baskılar karşısında
yılmamalı, düzenin konuyu kendi
icazet sınırları içine çekmeye yönelik
tuzaklarına düşmemelidir, her an va-
rolan durumu aşmak için sürekli
karar alabilmelidir, bu sonuç almanın
ön koşuludur. Ekonomik, demokratik,
politik mücadelenin karakteri böyle
olduğu içindir ki, belli bir noktadan
sonra, artık sonucu belirleyecek olan,
ısrar ve kararlılıktır yani engelleri
karar alarak aşmaktır. Israr ve karar-
lılık yoksa, aslında orada gerçek an-
lamda mücadelede yoktur. Israr ve
kararlılık direnmeninde savaşmanın
da  olmazsa olmazıdır... 

- Kararlılık keskin bir bıçağa ben-
zer, keskin ve düzgün keser. 

Kararsızlık ise kör bir bıçak gi-
bidir. Kestiği her şeyi parçalar ve
yırtar. (atasözü)

DEVRİMCİ KARARSIZ KALAN DEĞİL
DOĞRU KARARLAR
VERENDİR... 

Okmeydanı Halk Meclisi: Uyuşturucu
Tacirlerini ve Onların Hamisi Polisi
Mahallemizden Kovacağız!

Okmeydanı halkı tarafından 25 Aralık günü Şark
Kahvesi eski telefon kulübeleri tarafına baskın yapıldı.
Baskın sonucunda bir torbacının üzerinden çıkan uyuş-
turucular yakılarak imha edildi. Yakalanan torbacı, halk
tarafından kısa bir süre sorgulandı, ardından dövülerek
cezalandırıldı.

Torbacı sorgusunda önemli bilgiler verirken, özellikle
mahallede görevli polislerin uyuşturucuyla ilişkisinde
adeta ”kral çıplak” dedirtti. Torbacı, mahallede dolaşan
S-48 ve S-51 adlı zırhlı araçlar tarafından iki kez alı-
konulduğunu ve zırhlılardaki polislerin üzerinde bulunan
uyuşturucuları ve paraları alarak ceplerine koyduklarını
söyledi. Daha sonra uyuşturucuların bir başka torbacı
arkadaşına aynı zırhlıların polisleri tarafından satıldığını

duyunca neden böyle yaptıklarını anladığını belirtti.
Bir süredir yokluğumuzdan yararlanan uyuşturucu

çetelerine nefes aldırmayacak, çocuklarımızın zehir-
lenmesine izin vermeyeceğiz.

Torbacı Zehirler, Halk Meclisi Temizler!
Uyuşturucunun Hamisi AKP’nin Polisi!
Uyuşturucu Tacirlerini ve Onların Hamisi Polisi

Mahallemizden Kovacağız!

Yürüyüş
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2018
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Merhaba İDİL çalışanları,

Nasılsınız? Beni soruyorsanız ben
yine çok iyiyim. Yine sizinle sohbet
etmek istedim. Bugün yoldaşlık hak-
kında sohbet edeceğim.

Yoldaşlık Emektir, Vefadır

Yoldaşlık aynı yolda yürüyen, aynı
düşünceleri paylaşan, aynı hedef uğ-
runa mücadele edendir. Yoldaşlık çı-
karsızca, hesapsızca birbirini sevmek,
birbirine emek harcamaktır. Düzenin
bireyci/bencil insan tipine karşı alter-
natiftir.

Birimiz İstanbul’un bir yerinde,
Anadolunun bir yerinde, diğerimiz de
Avrupa’nın başka ülkelerinde mücadele
ediyoruz. Hatta bazılarımız dışarıda,
bazılarımız da hapishanede. Yani he-
pimiz farklı farklı yerlerdeyiz. Birbi-
rimizi görmemiş veya tanımıyor bile
olabiliriz ama yine de aramızda çok
güçlü bir bağ var. Yoldaş olmanın ge-
tirdiği ideolojik bir bağ. Birbirimizi
ilk gördüğümüzde bile aramızda bir
güven vardır. Çünkü biz aynı inanç,
aynı düşler uğruna bu yolda yürüyoruz.
Bedel ödüyoruz. 

Yan yana

Kol kola

Omuz omuza yürüyoruz.

Yoldaşlık Sahiplenmektir

Son süreçte faşizm halka ve dev-
rimcilere yoğun bir şekilde saldırmakta,
gözaltılar, tutuklamalar artmakta. Bizim

de tutsaklarımız çoğalıyor. Tut-
saklarımızın arttığı bu süreçte
onları nasıl sahipleneceğiz?
Veya bir tutsak olarak dışarıdaki
mücadelenin parçası nasıl ola-
cağız?

“Şehitlerimiz ve tutsakla-
rımız bu hareketin en değer-
lileridir”

Dayımız tutsaklarımızın
önemini bu şekilde ifade etmiş. Evet
onlar bizim için, bu mücadele için
bedel ödüyorlar. Bize düşen görev de
onları sahiplenmek, dışarıdaki sesi ol-
mak. Bazı tutsaklarımızın aileleri gö-
rüşe gelemiyorlar veya gelmek iste-
miyorlar. Biz bütün bu durumları gö-
zetmeliyiz. Biz “Büyük” bir aileyiz,
tutsaklarımızın ailesi olarak onları sa-
hiplenmeliyiz. Yoldaşlarımızın her
daim yanında olduğumuzu hissettir-
meliyiz.

Nasıl sahipleneceğiz?

1. Gözaltındayken ihtiyaçlarını kar-
şılamalıyız. Gözaltı sürelerin uzunca
yaşandığı bu süreçte yoldaşımızın kı-
yafetlerini, ihtiyaçlarını yanına gö-
türmeliyiz.

2. Tutuklandığında adliyeye gere-
ken ihtiyaçlarını götürmeliyiz. Ayrıca
maddi anlamda da ihtiyacını karşıla-
malıyız ki hapishanede zorluk çek-
mesin. 

3. Sürekli ve istikrarlı bir şekilde
yoldaşımızla mektuplaşmalıyız. Manevi
anlamda da yanında olduğumuzu ona
bu şekilde göstermeliyiz. Evet belki ilk
tutsaklığını yaşıyor olmayabilir ama biz
rehavete kapılıp “o zaten neyi nasıl ya-
pacağını bilir” diye düşünmemeliyiz.
Kaçıncı tutsaklığı olmasının hiçbir önemi
yok. Yoldaşımız bizim için bedel ödüyor,
esas olan budur. Biz de ona sürekli
mektup yazarak ihtiyaçlarını sormalıyız,
dışarıda neler olup bittiğini anlatmalıyız.
Eğitici kart notları, deyimler atasözleri,
şiirler göndermeliyiz. 

Tutsaklarımızın ihtiyaçlarını gö-
zetmeliyiz. Kış geliyorsa içlik alıp

göndermeliyiz. Pantolon istediyse ve
biz gönderdiysek, olup olmadığını
sormalıyız. Yani sonuç almalıyız, yol-
daşımızın sorununu çözüp onu sahip-
lendiğini göstermeliyiz. Sonuç alana
kadar durumu denetlemeliyiz. Evet
bazen yoldaşımız nelere ihtiyacı olup
olmadığını söylemeyebilir. Biz öngö-
rülü olup bunları gözetmeliyiz.

Özgür Tutsaklar Cephesinden
Mücadeleyi Büyütüyoruz

İçeride veya dışarıda olmamız fark
etmiyor. Nerede olursak olalım, her
yerde mücadele etmeye devam edi-
yoruz.

Tutsaklık cephesinde de mücadeleyi
büyütüyoruz. Dışarıda yaşanan olaylara
politika üretip cevap veriyoruz. Ör-
neğin ana gündemimiz olan Nuriye
ve Semih direnişinde bir değişiklik
varsa, onlara yönelik bir saldırı varsa
tutsaklar da sessiz kalmıyor.

Farklı yöntemlerle direnişi omuz-
luyoruz.

- Nuriye ve Semih sloganları atı-
yor,

- Kapı dövüyor,

- Başsavcılığına suç duyuruları ya-
zıyor,

- Nuriye ve Semih’e köşe yazarla-
rına, basına mektuplar yazıyoruz.

Bunun dışında tutsaklık cephesin-
den tutsaklar da birbirini sahipleniyor.
Bu süreçte sürekli sürgünler de yaşı-
yoruz. Bizler de her yoldaşımızın tek
nerede olduğunu öğrenmek için çaba
sarf ediyoruz. Aramızda yaygın bir
mektuplaşma var.

Kurumlarımıza Mektup Yazma-
ya Devam Ediyoruz

Evet ihtiyaçlarımız için de yazmalıyız
ama asıl olarak yoldaşlarımızı sahip-
lenmek için. Dört duvar arasında dışa-
rıdan haber almak zordur, zaman alır.
Hatta dışarıda tam olarak neler olup
bittiğini detaylı olarak bilemeyiz. Örneğin
ihtiyaçlarımız karşılanmıyorsa veya çok
zor karşılanıyorsa, kızmamalıyız. Doğru

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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düşünmeliyiz. Belki yetiştirememiştir, belki çok
yorgundur veya kendimi iyi ifade edememişimdir
diye düşünmeliyiz. Yeni yöntemler bulmalıyız.
Sorunu büyütmek yerine, sorunu nasıl çözerim
diye düşünmeliyiz.

Güveneceğiz

Yoldaşlarımızın sahiplenmesine güveneceğiz.
İçimizde bir kaygı oluşmamalı. “Benim yol-
daşlarım beni her koşulda kesinlikle sahiplenir”
diye düşünmeliyiz. Evet kendine güven bir yanı
da yoldaşlarının sahiplenmesine güvenmektir.
Onlar dışarıda bizim sesimiz olup bizi kesinlikle
sahipleneceklerdir. Evet sorunlar mutlaka çıka-
caktır ama biz sorunları çözmek için emek har-
cayacağız. Şikayet etmeyeceğiz. Şikayet etmek
kendini misafir görmektir. Şikayet değil sorunu
sahiplenip çözeceğiz. 

Yoldaşlık Emektir

Birbirinin olumlu yönünü büyütüp olumsuz
yönüyle savaşmaktır. Birbirini çıkarsızca
sevip, birbirimiz için bedel ödemektir. Her
daim onu yanında hissetmektir. Dışarıdaysak,
hapishanedeki yoldaşlarımızı sahiplenmektir. 

İçeride hapishanedeysek, dışarıdaki mü-
cadeleyi göğüsleyip yoldaşlarının yanında ol-
maktır. 

“Aynı karından doğmadık

Ama bizden öte kardeş yoktur

Yoldaş olduk baş eğmedik

Zulme karşı dimdik durduk” (İlle Kavga)

Kan bağı değil, esas olan aynı yolda yü-
rüyüp aynı düşünceler uğruna bedel ödemek
mücadele etmektir. 

Kısaca böyle seninle sohbet etmek istedim.
Sen de herkese çok selam söyle

Sevgilerle 

Bergün 

PROMETHE
ağzımı tıkayın çığlıklarımı boğun
canım daha çok bağırmak isteyecek
vurun yumruklarımı zincire
canım zinciri daha çok kırmak isteyecek
etimi parçalayın
kemiklerimi dağıtın
bayrağım olacak kanım
kemiklerim üstünde başka bir insanlık
yükselecek
çünkü burada yok olmaz hiçbir şey
-burada kural ya yenmek ya ölmek-
yitip giden bu hayat
daha çok yaşamak isteyecek

JOAQUIM NAMORADO 

Yürüyüş
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TUTSAKLARDAN-1:
Son dönemde kitap, yayın ve mektupla ilgili sorunlar had safada.

Biliyorsunuz 10 kitap sınırlaması getirmişlerdi. Şimdi ek olarak kültür
sanat ve mizah dergilerini de kitap sayacaklarını söylediler. Bu
durumuyla birkaç dergimiz varsa kitap hakkımız dolmuş fazla kitap
olmuş oluyor. Diyorlar ki bunları çöpe atın ya da ailenize gönderin.
Hücre dışında depoda bulunan kitapları da çıkarın yoksa yeni gelen
kitaplarınızı vermeyeceğiz dediler. Tabi bu neyin kararıdır, nereden
çıktı bu dedik. Yazılı bir karar istedik verilmedi. Yani anlayacağınız
yeni bir keyfi uygulamayla karşı karşıyayız. Bunun dışında gönderdiğiniz
ve bize gelen mektuplarda sansür ve el koymalar o kadar çoğaldı ki
neredeyse mektup gönderemez ve alamaz hale geldik. 

Yazılı ve sözlü bu sorunların çözülmesine yönelik taleplerimiz
cevapsız kaldı bugüne kadar. Bu nedenle günlük kapı dövme eylemi
başlattık. 22 Aralık Cuma günü yine kapı dövme eylemi yaptık.
Ancak bu sefer saldırıya uğradık ve işkence yapıldı. Olayı size an-
latmak istiyorum. 

Ben ve aynı hücrede benimle kalan Hasan Farsak’la beraber
içerideydik. Umut Gündüz Altun havalandırmadaydı. Kapı döverken
bir anda gardiyanlar havalandırmaya açılan kapıdan girdiler. Umut’u
da sürükleyerek getirdiler. Birkaç saniye de yüz yüze geldik. Umut’a
saldıranlara yöneldim, ellerinden çekmek için. 4 -5 kişi bana saldırıp
yüz üstü  yere yatırıp vurmaya başladılar. Kollarımı büküp ters
kelepçe taktılar. Arada biri “kolunu kırarım bak” deyip duruyordu.
O arada sopa kırılma sesi geldi ama yüzüm kapıya dönük olduğu
için ne olduğunu anlayamadım. “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”
sloganı atıyorduk sürekli. Biri “bunları yukarı götürün” dedi. Bizi
sürükleyerek süngerli hücreye götürdüler. Bu sürükleme esnasında
dizlerimde, dizüstü ve altında yaralanmalar oldu. Malta’da sürük-
lerlerken elbiselerimi de çekiştirdiler. Biri büyük ihtimal yakadan
çekince boğazım sıkıldı. Nefes alamadım, bu iki defa tekrarlandı.
Ayağa kaldırmak istediler kalkamayınca yere yatırdılar. Arkadan
gelen biri “yatırmayın, kaldırın” dedi. Zorla ayağa kaldırdılar. Sün-
gerliye götürürlerken bazı yerlerde “kamera var vurmayın” falan
diyorlardı. Sürgerli hücrenin önüne gelince ayakkabı çıkarıp hücreye
attılar. Hücrede Fatih Özgür Aydın vardı. Umutla Hasan’ı da yan
taraftaki süngerli hücreye koydular. Fatih’in şakağı çok kötü mo-
rarmıştı. Hücreye girip “her şeyin sorumlusu bu diye saldırmışlar.”
Onu korumak isteyen Hasan Öztürk ve Hüseyin Kaşkır’a da saldır-
mışlar. İkisi de kalp hastası ve yaşlı arkadaşlar fenalaşmışlar zaten. 

Süngerlide öksürük başladı bende. Özgür ensemin kan içinde
olduğunu söyledi. Öksürük çoğaldı, nefesim kesiliyor kusacak gibi
oldum. Ayakta duramadım çömeldim. Sürekli kusacak gibi öksürü-
yordum. Bu arada gelip Özgür’ü götürdüler. Ayağa kalkamıyor
sürekli öksürüyordum. Kelepçeyi açıp dışarıya çıkardılar, ayakkabımı
verdiler. Revire götürdüler oradan. “Bir şey yok oranın havasındandır”
diyordu biri. “Ne oldu hasta mısın astımın mı var? gibi bir sürü
soru soruyorlardı. “Kafanı bir yere mi vurdun” diye sordu biri.
Revirde doktor yoktu, biri tansiyonumu ölçtü, pencere önüne
götürüp temiz hava al dediler, kendine gelirsin. Baş gardiyanlar
geldi, aynı soruları sorup durdular. Her tarafımıza vurdunuz dedim.
“Niye kapıları kırıyorsunuz” diye sordu biri. Oysa biz kapı falan
kırmamıştık. Her zamanki gibi kapı dövme eylemi yapıyorduk.
“Biz bir şey yapmadık, sorunlarımızı neden çözmüyorsunuz?



Görüşme taleplerimizi bile kabul etmediniz.” dedim.
Kusma belirtileri ve öksürük devam ediyordu. Ortada
doktor yoktu. Beni hücreye geri götürün, arkadaşlarımın
yanına dedim. Herhangi bir sorun yok diye yazılı bir
kâğıt imzalamamı istediler. Kabul etmeyince geri götür-
mediler. Hastaneye sevkimi çıkarttılar. Silivri Hapishanesi
Kampus Hastanesi’ne götürdüler. Bir kadın doktor vardı.
Ensemdeki ve vücudumdaki yaraları gösterdim. Çok
kötü kusacak gibi öksürdüğümü görünce göğüs filmine
ardından göğsüme kablolar takarak bir test daha yapıldı.
Adını bilmiyorum. Tansiyonumu ölçtüler ve kan aldılar.
Oradan da Silivri Devlet Hastanesi acil servisine kaldı-
rıldım. Orada tomografi çekildi. Akşam 21.00’da testler
temiz denildi. Bizimle gelen gardiyanlardan biri ben de
oradaydım bir şey olmadı dedi. “Tabi” dedim, yaraları
gösterdim. “Biz kendi kendimize yaptık, bunları kim
yaptı” diye sordum. Askerler de vardı cevap vermeden
gitti. Akşam 21.30 gibi hapishaneye geri getirdiler. Bu
arada ne bir ilaç verildi ne de yaralarıma müdahale
edildi. Ensemdeki yarayı söyledim de pansuman yaptılar.
Yoksa kimsenin ilgilendiği yoktu. 

Şimdi aşırı öksürmekten boğazlarım kötü durumda,
sesim kısık ve hırıltılı çıkıyor. Hastanede de doktorlara
söylemiştim öksürürken göğüs ağrısı var. Şimdi ara ara
öksürüyorum. Ensemde boydan boya, boyun sağ yan ta-
rafına kadar uzanan uzun bir çizik var. Arkadaşlar yan
tırnakla yırtılmış ya da bir şeyle vurulmuş diyorlar. Ba-
caklarım da bayağı çizikler, sıyrıklar var.  Sırtımın her
tarafında ağrılar var. Ağrılar henüz geçmiş değil, yaralar
da henüz kapanmadı. Diger arkadaşları revire dahi çı-
kartmamışlar. Onların durumu da aşağı yukarı aynı. 

İdare bu saldırıyla haklarımızı talep etmekten vaz-
geçmemizi istiyor. Çözüm üretmek yerine işkence yaptılar.
Sorunların böyle çözülmeyeceğini biliyorlar aslında
bizim de vazgeçmeyeceğimizi. Sevgi ve Selamlarımla 

ŞERİF TURUNÇ
Silivri 9 Nolu Hap.

EK, Kusura bakmayın en önemli kısımlarından birini
unutuyordum. Benimle aynı hücrede kalan Hasan’la
Umut’a süpürge sopasıyla kırılana kadar “Falaka”
işkencesi yapmışlar. İki gün yürümekte zorluk çektiler
bayağı. Yani 12 Eylül cunta yıllarındaki  işkenceleri
burada yaşıyoruz.  

TUTSAKLARDAN-2:
Size 22 Aralık günü yaşadığım işkenceyi anlatmak

istiyorum. Hapishane idaresi birçok hakkımızı gasp
ediyor, keyfi yasaklamalarla hukuk tanımaz kararlar alıp
uygulamaya çalışıyor. En son "icraatları" zaten sınırlı

olan kitap hakkımızı (10 kitap sınırı var) gasp etmek
oldu. Buna göre içeri alınan karikatür, kültür-sanat, bilim
dergileri de kitap sınırına dahil olacakmış. Yani böylece
halihazırdaki sınırı iyice geri çekmiş oluyorlar. Bunun
dışında bir de mektuplarımız üzerindeki sansür ve en-
gelleme kararı hat safhaya ulaşmış durumda. Öyle ki 10
mektubun 9'u sansürlenip engellenir durumda. 5 ay
sonra verilen, kaybedilen mektuplarımız var. 

Bizler de doğal bir hak olarak bu keyfiliği, hukuk-
suzluğu protesto etmek amacıyla 22 Aralık günü kapıları
dövme eylemi yaptık. 10 dakika boyunca hücre ve ha-
valandırma kapılarını dövecektik. Ancak son dakikalara
doğru havalandırmada tek olan Umut (Gündüz Altun)
isimli arkadaşımızı 15-20 gardiyan ite kaka içeri soktular.
Müdahale etmeye kalmadan beni de kollarımı geriye
doğru bükerek hızlıca yere çarptılar. Tekme tokatlar, ha-
karetlerle dayak atmaya başladılar. Bir yandan kafamı
bastırıp diğer arkadaşlarımı görmemi engellerken, bir
yandan da ters plastik kelepçe taktılar. Bir süre dayak
attıktan sonra yüzü koyun yere yatırıp başıma ve belime
bastırdılar. bu sırada ayaklarımı kaldırıp falaka diye
tabir edilen işkenceyi uyguladılar. 8-10 defa ayaklarıma
çekpas sopası ile vurarak sopayı parçaladılar. Hızlıca
koluma girip koridorda sürükleyerek "süngerli hücreye"
fırlattılar. Ayaklarımın ağrısından üzerine basamıyordumn.
Orada Umut’u benden önce getirmişledi. Aynı işlemi
ona da yapmışlar, falaka yapmışlar. Ayağa kalkamıyordu.
Yan taraf süngerli hücrede F. Özgür Aydın ve Şerif Tu-
runç’u da getirdiklerini seslerinden anladık ve durumlarını
sorduk. Şerif abi kusuyordu, onu apar topar revire gö-
türmüşlerdi. Bizi de 10 dakika bekletip hiçbir şey
olmamış gibi "kibar" davranarak çıkardılar.  Koridorda
kitap yayın hakkımızı istediğimizi sesli şekilde anlatarak
gelirken 2. müdür olduğnu düşündüğüm takım elbiseli
şahısları gördüm. Onlara dönerek bu falakanın sorumlusu
sizsiniz, kitap hakkımızı gaspettirmeyeceğiz" dedim.
"Sus lan sus" gibi pişkince bağırdı. Beni getiren gardiyan
boğazımı sıktı. onunla tartıştık. Haklarını isteyen insanlara
saldırmanın insanlığa aykırı olduğunu söyledik. Bu
şekilde hücreye getirildim. Benden hemen sonra Umut
getirildi. şerif abinin hastaneye kaldırıldığını sonradan
öğrendik. Yerden sopa parçalarını topladık sopamızı da
çalmışlardı. 

Benim kafamın sağ ön tarafında şişlik, sol kulağımda
ve kafamda sol arka tarafında şişlik vardı. Kollarımda,
bacaklarımda sıyrıklar ve morluklar vardı. 

HASAN FARSAK
25.12.2017 Silivri 9 Nolu Hap.
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15 Temmuz'dan bu yana, OHAL uygulamaları ve üst
üste yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle
baskılar gittikçe arttırıldı. 

Geçen hafta yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ise, AKP içinden dahi tepki çekince
Başbakan Binali Yıldırım, KHK'lara karşı çıkan herkesi
“darbeci” ilan etti.

O kadar ki, AKP’nin kurucularından, yıllarca AKP’nin
Başbakanı, Cumhurbaşkanı olarak gö-
rev yapmış olan Abdullah Gül, 496
sayılı kararnameyi eleştirdi diye, “dar-
beci, “terörist” ilan edilecek duruma
gelmiştir. 

Bu, 80 milyon halk herhangi bir
nedenle 'terörist' ilan edilebilir de-
mektir. Yani bir avuç AKP'li işbirlikçi
dışında herkes, faşizme karşı olan,
iktidarın değirmenine su taşımayan
herkes, 'darbeci, terörist' ilan edilebilir. 

Kriz ne kadar büyükse, o
kadar çok kişi terörist ilan
edilir... 1970'lerden bu yana oligar-
şinin, halka ve devrimcilere ve hatta
düzen içi muhalefet yapan kesimlere
karşı baskı ve terörü hiç bitmedi. Oli-
garşinin yönetememe krizi öyle bir
seviyeye ulaşmıştır ki baskı, işkence
ve terör dışında uygulayacağı bir yön-
tem kalmamıştır. Başka türlü ayakta
kalamayacak durumdadır.

AKP'nin hedefi olmak için illa
devrimci, örgütlü olmak veya silahlı-
silahsız bir eylem içinde olmak ge-
rekmiyor. İnternet üzerinden yazdığınız
bir cümle veya iktidarı onaylamadı-
ğınızı ima etmeniz bile 'terörist' ilan
edilmeye ve cezalandırılmaya yeter.

696 sayılı KHK'nın en çok tartışılan
"darbe teşebbüsü ve terör eylemleri
ile bunların devamı niteliğindeki ey-
lemlerin bastırılmasına karışanlar
hakkında soruşturma açılmaz." iba-
resiydi. Yani 'darbeci, hain veya terörist'

yaftası yemişseniz düzenin sivil faşist çeteleri tarafından
Ali İsmail gibi linç edilebilirsiniz. Ve linççiler, “teröre
karşı mücadele” ettiği için, haklarında da hiçbir soruş-
turma açılmaz. 

AKP ısrarla bu maddelerin sadece 15-16 Temmuz’da
darbecilere karşı yapılan saldırılarla sınırlı olduğunu
söylese de, yukarıda da görüldüğü gibi neyin terör sayı-

lacağı yoruma açık bırakılmıştır.

İkincisi; ‘terörist, hain, darbeci’ de-
nilen kişiler, sokak ortasında katledi-
lebilir, linç edilebilir ve bunu yapanlar
devlet tarafından korunup kollanır.
Yani AKP’nin eli silahlı çeteleri, ça-
pulcuları canının istediğini vurup öl-
dürebilir ve değil yargılanmak bir de
kahraman muamelesi görecektir.

Bunu bizzat Binali Yıldırım söy-
lüyor:

“Neymiş efendim; 'Darbeye direnen
vatandaşları koruyan kanun çıkardı-
nız?' Ne var bunda? Yani bir daha
darbe girişimi olursa vatandaşlar so-
kağa çıkmasın mı, memlekete sahip
çıkmasın mı? Darbe başarılı olsaydı,
onu mu istiyorsunuz? O darbecilerin
üzerine giden, tankların üstüne çıkan,
darbecileri derdest edip emniyete teslim
eden kahraman vatandaşlarımızı ko-
rumak için kanun çıkarttık. Buna kim
itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden
farkı yoktur. Bu kadar açık..."

“Terör” Yasasındaki Bilinçli
Muğlaklık: KHK’lar geçici, anayasa
ya da 'terörle mücadele' yasası belir-
leyicidir diye düşünenler olabilir. İşin
püf noktası da buradadır. Anayasada,
TCK’da, Terörle Mücadele Yasası’nda
‘terör’ tanımı faşist yönetime göre be-
lirlendiği için, tanım, halkın her türlü
eylemini, sözünü, muhalefetini, 'terör'
sayılabilecek genişlikte yapılmıştır.
Yani tanımda bırakılan muğlaklık bi-

AKP FAŞİZMİNE
KARŞI ÇIKAN

HERKES, HER AN
“TERÖRİST” 

İLAN EDİLEBİLİR!

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!

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TERÖRİZM DEĞİLDİR
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linçli bir politikadır ve gerektiğinde halkın her kesimini
terörist ilan edebilmek için öyle belirsiz bırakılmıştır. 

Tanımda da görüleceği gibi, “devlet otoritesini zaafa
uğratmak”, “genel sağlığı bozmak” gibi her anlama
gelebilecek ifadelerle, her türlü eylem, terör kapsamına
sokulabilmiştir. 

Yasaya göre; ortada bir kanıt olmasa da, ‘şüphe veya
ihtimal’ üzerine uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmıştır
insanlarımız.

Hapishanelerdeki tutsak sayısı, 1980 cuntası dönemini
çoktan aşmıştır. Ülkemiz, dünyada en çok gazetecinin
tutuklandığı ülke durumundayken, AKP “Gazetecilikten
tutuklu kimse yok, onlar terör faaliyetlerinden ötürü
tutuklu” diyebilecek bir aymazlık içindedir.

Herkesi “Terörist” ilan etmek ve tutuklamak, AKP
faşizmi tarafından bugün bir devlet politikasına dönüş-

türülmüştür, 

Direnip de terörist ilan edilmeyen var mı?
Bugüne kadar ‘terör’ yasasından kimler hüküm giymemiştir
ki? Başta devrimciler olmak üzere, parasız eğitim isteyen
öğrenciler, bağımsızlık isteyen gençler, işi-aşı için
mücadele edenler, demokratik taleplerini haykıranlar,
Tek Tip Elbise gibi onursuz dayatmaya karşı çıkanlar...

Tek göz kondusunu yıktırmamak için zabıtaya direnen
de ‘terörist’ sayılmıştır; halkın sanatçıları, hukukçuları
da. Düşük faizli kredi talep eden de, kota uygulamasına
karşı çıkan da, ana dilinde eğitim isteyen de. Madende
yaşam odası isteyen işçi de, köyüme HES yapılmasın
diyen köylüler de, nükleer santrallere karşı çıkan çevreciler
de, elektrik kesintisi nedeniyle tarlasını sulayamayan
köylüler de, Amerikan üslerine karşı çıkanlar da...

Ocak 2017'de Tayyip, ard arda rekor kıran döviz kur-
larına ilişkin muhtarlara yaptığı konuşmada "Ekonomiyi
çökertme gayretleri karşısında milli bir seferberlik
içinde olmalıyız. Elinde silahı olan teröristle; elinde
doları, avrosu olan terörist arasında fark yoktur" de-
mişti.

1.603 TL’lik asgari ücrete tepki gösteren emekçilere:
“Beyefendiler asgari ücreti beğenmiyor, elinize dilinize
dursun” diyen Tayyip, halk düşmanlığını bir kez daha
gösterdi.

Faşizmin kendi yasalarındaki tanıma bakarak bile
şunu söyleyebiliriz. Halkı baskı ve şiddetle korkutan,
temel hak ve özgürlükleri yok eden, halkın kanını döken
devletin kendisidir.

Bugün AKP eliyle uygulanan faşist terör, bir devlet po-
litikasıdır. AKP ile başlamadığı gibi bitmeyecektir de.

Terörist değil halkız! Her türlü baskıya, yozlaştırmaya,
tutuklama terörüne, kurumlarımızın basılmasına, işimiz-
alınterimiz-onurumuzla oynanmasına izin vermeyece-
ğiz.

Terörizm demagojilerine verilecek en iyi cevap,
terörist AKP’ye ve faşizme karşı mücadeleyi büyütmektir.   

2005'te çıkarılan TMK'nın 
1. maddesindeki "terör" tanımı:

"Terör; baskı, cebir ve şiddet,
korkutma, yıldırma, sindirme
veya tehdit yöntemlerinden bi-
riyle, Anayasada belirtilen Cum-
huriyetin niteliklerini, siyasi, hu-
kuki, sosyal, laik, ekonomik dü-
zenini değiştirmek, Devletin ülkesi
ve milleti ile bölünmez bütünlü-
ğünü bozmak, Türk Devletinin
ve Cumhuriyetinin varlığını teh-
likeye düşürmek, devlet otoritesini
zaafa uğratmak veya yıkmak veya
ele geçirmek, temel hak ve hür-
riyetleri yok etmek, devletin iç
ve dış güvenliğini, kamu düzenini
veya genel sağlığı bozmak ama-
cıyla bir örgüte mensup kişi veya
kişiler tarafından girişilecek her
türlü eylemlerdir."

Devrimcilik, terörizm değil,
insanlığın en soylu
eylemidir. 
Halkın mücadelesi 
terörizm değil, haktır. 

7 Ocak
2018

Yürüyüş
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Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler

*Yüksel Direnişi 425. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 314. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 190. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 147. gününde
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Nuriye Gülmen, Semih-Esra Özakça,
Mehmet Güvel, Feridun Osmanağa-
oğlu’nun açlık grevi direnişi devam
ediyor. Direniş ile ilgili yapılan çalış-
malardan derlediklerimiz şu şekilde;

Kamu Emekçileri Cephesi
(KEC):

- KEC’li öğretmenler 28 Aralık’ta
Ankara Çankaya’da “Nuriye ve Semih
İşe Geri Alınsın” yazılı şablon çalış-
ması ve pullama yaptı.

- Kamu Emekçileri Cepheli 42
yıllık öğretmen Selvi Polat, 28 Ara-
lık’ta Ankara Güvenpark’ta Nuriye-
Semih ve ihraç edilen tüm devrimci,
demokrat kamu emekçileri için oturma
eylemi yaptı. Ardından saldırıya uğ-
rayarak gözaltına alındı.

Polisin işkencesine sloganlarla di-
renen Polat, sürekli olarak Nuriye ve
Semih’in işe geri alınması talebini
haykırdı. Selvi Polat, daha sonra ser-
best bırakıldı.

- KESK binasında oturma eylemi
yapan KEC’liler ve Yüksel Direnişçileri
30 Aralık’ta yılbaşı programı için bira-
raya geldi. Direnişçiler türküler söyleyip
yeni yılda direnişi büyütme çağrısı
yaptı. Ardından herkesi 31 Aralık’ta
Yüksel Caddesi’nde yapılacak akşam
açıklamasına davet etti.

TAYAD:
TAYAD’lı Aileler 28 Aralık’ta,

Ankara Mamak’ta, “Nuriye ve Semih
İşe Geri Alınsın!” yazılı şablon ça-
lışması yaptı.

Ankara:
Halk Cepheliler 1 Ocak’ta, 300

gündür açlık grevinde olan kamu
emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için Dikmen, Sokullu ve İlker
Caddesi’nde 400 adet ‘Halk Cephesi’
imzalı bildiri dağıttı. 4000 adet ‘Kamu

Emekçileri Cephesi’ imzalı kuşlama
ve 100 adet ‘Kamu Emekçileri Cep-
hesi’ imzalı pul yapıştırıldı. Aynı ça-
lışmada yeni çıkarılan KHK ile siyasi
tutsaklara dayatılmaya çalışılan Tek
Tip Elbise dayatmasına karşı tutsak-
ların kararlılığını anlatan “Suçlu Değil
Devrimciyiz! Devrimci Olmak Suç
Değildir! Tek Tip Elbise Giymedik
Giymeyeceğiz! Halk Cephesi” yazılı
10 adet ozalit asıldı.

Hatay:
Samandağ Halk Komitesi 24

Aralık’ta, semt pazarında üzerinde
“Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul
Edilsin!” yazılı kuşlamalardan 200
adet yaptı. Ve “Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın sesini her yerde
duyurmaya devam edeceğiz!” diyerek
çalışmalarını sürdürdü.

TAYAD’lı Aileler 1 Ocak’ta An-
takya Armutlu, Ekinci Mahallelerinde,
Kurtuluş Caddesi’nde, Eski Antakya’da
ve Maksim civarında Nuriye ve Semih
için kuşlama çalışması yaptı. Binlerce
kuşlamanın yapıldığı çalışmada “Nuriye
ve Semih’i sahiplenmeye, seslerine
ses, soluklarına soluk olmaya devam
edeceğiz” denildi.

İzmir:
İzmir Halk Cephesi’nin de arala-

rında olduğu kurumlar, 2017’nin son
Cuma gününde sağanak yağmura rağ-
men eylem yaptı. Nuriye ve Semih’in
açlıklarına ses olmak için Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
yapılan açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi;

“...Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
neredeyse bir yıldır işleri için açlık
grevindeler. 2017 yılını açlıklarıyla ge-
çiren Nuriye ve Semih, 2018 yılına da
işe iade talepleri için açlık greviyle

girmektedirler. Nuriye ve Semih için
OHAL Komisyonu yeni yılla birlikte
bir an önce işe iade kararı vermelidir.
Mahkemenin açıkladığı gerekçeli ka-
rarda Nuriye Gülmen’e verilen örgüt
üyeliği cezasını, sosyal medyadan pay-
laşılan bir teşekkür mesajına bağlamaları
onların çürümüşlüğünün, korkularının
bir kanıtıdır. Nuriye ve Semih, tüm
emekçi kesimlere umut olmakta, yol
göstermektedir. Nuriye ve Semih, tüm
işçiler, emekçiler ve ezilen halklara di-
renmenin zorunluluğunu göstermekte-
dir.”

İstanbul-Armutlu:
Halk Cephesi ve Dev-Gençliler 2

Ocak’ta, Nuriye ve Semih’in açlık
grevinin 300. gününde Küçükarmutlu
Direniş Evi’nde yapılacak olan ‘Türkü
Gecesi’ için kapı çalışması ve bildiri
dağıtımı yaptı. Ayrıca Dev-Genç’liler,
Nuriye ve Semih’in açlığının 300.
gününü selamlamak amaçlı ozalit
asıp ajitasyonlar çekti.

Yüksel Direniş Sergisi Açıldı!
Yüksel Direnişi ile ilgili çizim ve

resimlerin yer aldığı direniş sergisi
28 Aralık’ta başladı. Sergide, çocuklar
ve Özgür Tutsaklardan gelen çizim-
lerin yer aldığı Özgür Tutsak köşeleri
de var. Saat 19.00’da açılışı yapılan
sergide ziyaretçileri “OHAL Komis-
yonu Nuriye ve Semih’i İşe İade Et-
sin!” dövizi ile Nuriye Gülmen’in
kardeşi Beyza Gülmen karşıladı. Ser-
giye, açlık grevi direnişçileri görüntülü
bağlandı. Nuriye Gülmen ve diğer
direnişçiler işlerini geri alana kadar
direneceklerini söylediler.

En güzel sanat eserleri direnişlerin
içinden, direnen halkın bağrında fi-
lizlenecektir. Halkın onurlu emekçileri
işlerini geri istemeye, direnmeye de-
vam ediyor.

Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz!
Yaşasın Yüksel Direnişi!

Zaferi Kazanacağız!
Çünkü Yeni Yılda da Biz Direniyoruz!

İzmir

Ankara



� ALMANYA
Almanya Dortmund’da Grup Yo-

rum İçin Stant Açıldı!
28 Aralık Perşembe günü Dort-

mund’un çarşısında Grup Yorumla da-
yanışma amaçlı stant açıldı ve çarşı
içinden geçen halka Grup Yorum ile
ilgili bildiriler dağıtıldı. İnsanlara; Türkiye
ve Avrupa’da Grup Yorum’a uygulanan
yasaklar ve onun için yürütülen çalışmalar
anlatıldı.

Çalışmaya 6 kişi katıldı.

 DayEv’de Nuriye ve Semih İçin
Türkü Akşamı

21 Ekim 2017 Cumartesi günü Dort-
mund’da bulunan DayEv’de Nuriye ve
Semih için Türkü akşamı yapıldı. Türkü
akşamının ana teması 300 gündür işleri,
ekmekleri için Açlık grevinde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ydı.
Onların direnişlerinin özetlendiği açılış
konuşmasında şöyle denildi: “...Dire-
nişçiler, AKP faşizminin ve emperyalizmin
icazetiyle direnişe başlamadılar. Zaten
AKP hukukunun emperyalizmden ba-
ğımsız olmadığını biliyorlardı. Biz de
biliyoruz. Halka, haklılıklarıyla verdikleri
mücadeleye güvendiler. Bizler de onların
yoldaşları, candaşları, halkı olarak on-
lara güveniyoruz.

Nuriye ve Semih’in talepleri, artık
sokaklarda isimleri bile yasaklanmışken,
alanlara çıkıp, tutuklanmayı göze alarak
“Nuriye, Semih” diyen onlarca avuka-
tının, seslerini yoksul gecekondulara
taşımak için canını dişine takan ve sürek
avı yapılarak tutuklanan devrimcilerin,
daha da açığı Halk Cephelilerin talebi-
dir.

Dostlar,
Onlar kendi hayatlarını bizim elle-

rimize bıraktılar, öylece, bize güvenerek.
Onların emaneti hepimizin omuzların-
da… öylece duruyor…  Biz yaşatacağız
y a

da biz yaşatacağız.
Başka bir yol yok.
Kazanmaya yakınız
hepimiz ama hepi-
miz biraz daha
omuz verelim son
darbeyi vurmak,
Nuriye’yi almak ve bu direnişi zafere
ulaştırmak için. Şimdi bu talepleri daha
güçlü haykırmak ve Nuriye ve Semih’i
yaşatmak boynumuzun borcudur. Bu sa-
dece AKP iktidarına karşı değil, ona
destek veren tüm emperyalistlere karşı
da direnmek ve mücadele etmek anlamına
gelmektedir. Kazanacağımız zaferde
Anadolu halklarının hanesine yazılacak
bir ZAFER olacaktır.

Bugünkü tüm türkülerimizi başta
NURİYE VE SEMİH olmak üzere YÜK-
SEL DİRENİŞÇİLERİNE ve tüm dire-
nenlere gönderiyoruz diyor, bizimle aynı
duyguları paylaşıp türkülerimize ses
katmaya geldiğiniz için sizlere teşekkür
ediyor, HOŞ GELDİNİZ diyoruz.”

Türkü akşamına SEMİH ÖZAK-
ÇA’NIN önceki duruşmadaki konuş-
malarının ve daha dün çıktıktan sonra
yaptığı kısa konuşmasının kendi sesiyle
dinlenmesiyle devam edildi. Grup Yo-
rum’un “Bir Görüş Kabininde” şarkısını
seslendiren. İdil ve Sena öylesine içten
ve güzel söylediler ki şarkıyı alkışlar
koptu bir kez daha söylenmesini istedi
herkes. Onlar da bir kez daha seslendir-
diler şarkıyı aynı içtenlikle. Ardından
sanatçı dostumuz, her çağırdığımızda
yanımızda olan, Dayev’lilerin pek sevdiği
Zeynel Aba aldı sazı ve halkımızın o
güzel ezgilerini Nuriye ve Semih’e gön-
derdi. Semih’in sevdiği türküyü seslen-
dirdi Zeynel Aba bizi kırmayarak “Felek
Çakmağını Üstüme Çaktı” dedik. Yük-
sel’e Nuriye ve Semih’in direnişine
ilişkin düşüncelerini, güzel duygularını
paylaştı bizimle Sevgili Zeynel ABA.
Ardından çok sevdiğimiz o Mahsuni

ezgisini seslendirdi.  Karadeniz Türküleri,
Kürtçe Türküleri de yolladık Anado-
lu’nun Ankara’sına Yüksel’e doğru di-
yerek Türkü akşamı 85 kişinin katılımıyla
saat 22.30’da bitirildi.

Emperyalizmin Uyuşturucusuna
ve Kumarına Karşı Duisburg’da
Afişleme Yapıldı

Duisburg’da kurulacak olan Uyuş-
turucu ve Kumara Karşı Mücadele Mer-
kezi’nin afişleme çalışmalarına bugün
27 Aralık 2017 Çarşamba günü devam
edildi. Yaklaşık bir saat süren afişlemede
toplam 70-80 adet “Uyuşturucu ve Ku-
mara Karşı Mücadele Merkezimizi Ku-
ruyoruz” afişleri Duisburg’un Rhein-
hausen semtinde akşam saatlerinde ya-
pıldı. İki kişiyle yapılan çalışma afişlerin
bitmesiyle sonlandırıldı. Afiş çalışması
saat 18:30’dan 19:30’a kadar sürdü.

Almanya Duisburg Hamborn’da
Yürüyüş Dağıtımı Yapıldı

30 Aralık 2017 Cumartesi günü Du-
isburg’un Hamborn semtinde kahvelerde
Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.
“Bizler Halk Cepheliyiz. Mahir Çayan’ın
yoldaşlarıyız. Devrimci yayın organımız
Yürüyüş’ün dağıtımını yapıyoruz. Halka
derginin içeriği ve anlamı anlatıldı. Ya-
pılan çalışmada 15 dergi halka ulaştırıl-
dı.

Karlsruhe Konsolosluk Önü Nu-
riye Ve Semih Eylemi

2017 yılının son NuSe eylemi 29
Aralık Cuma günü yapıldı. Konsolosluk
ön giriş kapısını kullanıma kapatırken
eylem yapanları selamlayan halka ha-

Av ru pa’da

7 Ocak
2018

Yürüyüş

Sayı: 48

Dergimizin 48. sayısının yayınlandığı 7 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 305. günündeler
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*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 230. gününde
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zımsız konsolosluk güvenliği tepki gös-
terdi. Eylemde yapılan açıklamada; AKP
faşizminin Nuriye ve Semih’ in direnişinin
karşısında kaybettiği ve son KHK ile
“iç savaş” hazırlığı yaptığına değinilirken
kontra örgütlenmeler yarattığı söylendi.
Atılan sloganlarla, Grup Yorum türkü-
leriyle devam eden eylem 12.00’de son-
landırıldı.

DAYEV’de Yeni Yıl Etkinliği
Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla

2018’e girerken Dayev’de bir program
yapıldı. Program akşam 19.00’da başladı.
Önce kısa bir konuşma yapıldı. Konuş-
mada “2017 yılının direnişle geçtiği,
2018 yılının ise bundan farklı olmayacağı,
daha büyük saldırıların ve direnişlerin
yaşanacağı, buna da halk olarak hazırlıklı
olmak gerektiği anlatıldı...  Şu anda ül-
kemizde direniş var. Nuriye-Semih işleri
için açlık greviyle direniyor.  Ve ülke-
mizde AKP yeni KHK’larla daha da
saldıracağını ilan ediyor. Tutsaklara Tek
Tip Elbise uygulaması dayatılıyor. Di-
renmekten başka ve geçerli yol da yok.
Bizim için 2017 direniş dolu bir yıl
oldu, 2018 de bizim olacak...” denildi.
Gelenlerin katılmasıyla şiirler, türküler
söylendi. Bunun ardından yine kolektif
olarak hazırlanan hediye paketleriyle
çekiliş yapıldı. Çekiliş hem kolektif ha-
zırlandı, insanlarımızın evlerinden ge-
tirdikleri, esnaflarımızın kendi yaptıkları
işlere uygun olarak kattıklarıyla kolektif
olarak yapıldı. Güzel olan ise gelirinin
halkı için mücadele ederken tutsak düş-
müş arkadaşlarımıza adanması olunca
bütün hazırlanan çekilişlere sonuncusuna
kadar alındı. Neşeyle geçen çekilişin
ardından halaylar çekildi, oyunlar oy-
nandı. Ve herkesin katıldığı bir bilgi ya-
rışması yapıldı. Gruplar oluşturularak
yapılan yarışmada birinci olan grup ye-
nilen gruplardan birine “Çiftetelli oynama
cezası” verdi. Yarışma bittiğinde saatler
de gece 24.00’a yaklaşmıştı. Ve Dışarı
çıkılarak yeni gelen yıl selamlandı. Yeni
bir kavga yılına girerken düzenin bencil,
yoz eğlence anlayışını reddedip kendi

değerlerimizle, bir arada, emeğimizle,
kattıklarımızla da eğlenebileceğimizi ilk
kez gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza
göstermiş olduk. Yılbaşı etkinliğine 30
kişi katıldı.

Mannheim Halk Cephesi 19 Ara-
lık 2000 Hapishaneler, Maraş ve
Roboski Katliamları Anması Ger-
çekleştirildi

25 Aralık 2017 Pazartesi günü davet
edilen şehit aileleriyle birlikte kahvaltı
yapıldı. Sonra anma gerçekleştirildi.
Anma katliamlarda katledilen halk ve
devrimcilerin için saygı duruşuyla başladı
ve 28 devrimci tutsağın katledildiği, yüz-
lerce tutsağın sakat bırakıldığı 19 Aralık
2000  hapishaneler katliamının neden
emperyalizmin ve oligarşinin tutsakları
katlettiği, amaçları ve devrimcilerin 7
yıl süren direnişle nasıl boşa çıkarttığı
anlatıldı. Yeniden dayatılan tek tip elbise
işkencesine tutsakların bedel ödeyerek
yine direneceklerine değinildi. Ölüm
orucu gazisinin canlı tanık olarak katli-
amda tanık olduklarını anlattı. Okunan
şiir ve Grup Boran’ın söylediği direniş
marşları ve türküleriyle anma sona erdi.

� İNGİLTERE
Londra’da 2018’e Nuriye Semih

Onurumuzdur Haykırışlarıyla Gi-
rildi

Her yıl olduğu gibi 2018 de alternatif
bir kutlamayla karşılandı. Pir Sultan
Kültür Merkezi’nde  yapılan alternatif
eğlencede, Nuriye ve Semih’in direniş-
lerini anlatan bir konuşma yapıldı. Saat
19:00’da türküler eşliğinde hep birlikte
akşam yemeği yendi. Kutlamaya, tüm
devrim şehitlerimiz, 19-22 Aralık şehit-
lerimiz ve 24 Aralık Maraş’ta katledi-
lenlerimiz için bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlandı. Dünyada ve ülkemizde
yaşanan saldırılar, saldırılara karşı başta
Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu, Yunanis-
tan’daki devrimci tutsaklar ve direniş
anlatıldı. “Yoldaş ki” şiiri okundu. “Dev-
rimcilik Yapmak Suç Değildir” videosu

alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla izlendi.
Davul zurna eşliğinde “Omuzdan

Tutun Beni, Halkımızın Gelini” söyle-
nerek devam eden kutlama, Grup Nisan
şarkıları ve marşlarıyla devam etti. Ço-
cuklarımızın yaptığı eğlenceli bir çekilişle,
bir Grup Yorum CD’si, pasta, bardak
takımı ve kahve fincanı ailelerimize he-
diye edildi. Saat 24.00’a dakikalar kala
yine çocuklarımızla birlikte Nuriye ve
Semih’in zaferi kucaklayacaklarına olan
inancımızla “Nuriye Semih Onurumuz-
dur, Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganlarıyla alkışlar ve zılgıtlarla 2018’e
girildi.

120 kişinin katıldığı alternatif yeni
yıl eğlencesi, Meryem Altun Halk Sah-
nesi’nin sunduğu skeçle ve Grup Nisan
şarkıları, türküleri ve halaylarıyla geç
saatlere kadar devam etti.

Avrupa Dev-Genç
Kış Tatil Kampı

2. GÜN
Kampımızda her gün olduğu gibi

birlikte kahvaltımızı yaptıktan sonra, bi-
rinci eğitim konumuzu işledik. Burda
“Biz Kimiz Ne İstiyoruz?” sorusuna
açıklık getirdik. Dev-Genç’i anlatan bir
sinevizyon izleyip daha sonra hakkında
konuşuldu. Ayrıca skeç, şiir ve bilgi ya-
rışmasıyla konumuzu akıcı bir şekilde
işlemiş olduk. Daha sonra spor saatinde
yakar top oynadık. Öğle yemeğinden
sonra pratik çalışma ekipleri kuruldu.
Bu ekipler sosyalist rekabeti hayata ge-
çirerek kamp boyunca günlük Yozlaşma
Kampanyası örgütleyecekler. Akşama
doğru oyunlarımızla günümüzü sonlan-
dırdık. Tüm gençlerimizi kış kampımızın
ilerleyen günlerinde bize dâhil olmaya
davet ediyoruz.

3. GÜN
Kahvaltımızı yaptık ve ardından

‘Yozlaşmaya Nedir?’ sorusunu 2. eğitim
çalışmamızla cevapladık. Hazırladığımız
bir video ile başlayan çalışmamızı yoz-
laşma üzerine sohbetle bitirdik. Spor
yaptıktan sonra öğle yemeğimizi yedik

Yürüyüş
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ve üretim saatimizde iki gruplara ayrılarak
bir grup özgür tutsaklarımıza mektup
yazdı, ve öteki grup resim tablosu üret-
meyi öğrendi. Devam ettirdiğimiz pratik
çalışmanın ikinci gününde 4 gruptan
birisi akşam yemeği esnasında uyuştu-
rucuya karşı eylem yaptı. Yılbaşı için
hazırlayacağımız şenlik için kültürel ça-
lışmalarımız da başlamış oldu. Burada
3 gruba ayrıldık, koro-şiir, tiyatro ve
halk oyunları ekiplerinde toplandık ve
hazırlıklara yılbaşı şenliğinde sahne
almak üzere başladık. Akşam oyunları-
mızı oynayarak, halaylarımızı çekerek
3. Günümüze de son verdik!

4. GÜN
Bugünkü eğitim konumuz, ülkemiz-

deki kültürel ve manevi değerlerin ko-
runmaya muhtaç olduğu ve bu değerlerin
gerekliliğinin yüksek önem taşıdığıydı.
Vatan Sevdası başlığını taşıyan bu eğitim
çalışmamız, kamp üyeleri tarafından il-
giyle karşılandı ve dikkatle dinlendi.
Vatanseverlikle alakalı güzel bir şiir ve
müzik dinletisinin ardından bu çalışmaya
son verildi.

Pratik çalışmalarımızın 3. Gününde,
yozlaşmaya karşı çalışmalar yürüten
grup örgütlenmelerimiz, yozlaşma karşıtı
ifadeler içeren çeşitli afişler hazırladı.
Kamp binamızın göz önünde bulunan
çeşitli yerlerine, bu anlamlı afişler grup
üyeleri tarafından asıldı. Daha sonra ko-
nuyla alakalı detaylı bilgilendirmeler
içeren bildiriler hazırlandı. Gruplarımı-
zından bir tanesi, hazırlamış olduğu bil-
diriyi akşam yemeğinin hemen öncesinde
okuyarak, yüksek önem taşıyan bu ko-
numuzla alakalı olarak kamp üyelerini
aydınlatmış oldu.

Daha sonra, dün başlamış olduğumuz
kültürel çalışmalarımızı, gruplar halinde
tekrar gerçekleştirdik.

6. GÜN

Kahvaltı sonrası çeşitli oyunlar dü-
zenleyerek, kamp üyelerimizin keyifli
zaman geçirmesi için güzel bir etkinlik
yapmış olduk. Sonrasında kamp alanı-
mızın futbol sahasında, centilmence bir
maç düzenledik. Daha sonra Yunanis-
tan’da tutuklu bulunan, Dev-Genç’li
Özgür Tutsak Anıl arkadaşımız, bizi te-
lefonla arayarak, özlem duyduğumuz
bu arkadaşımızla biraz da olsa hasret
giderme imkânını bize sağladı.

Akşam yemeğinin hemen öncesinde,
grup örgütlenmelerimiz, yozlaşma karşıtı
bildiri ve şiir okuma eylemleri gerçek-
leştirdi. Akşam yemeğinden kısa bir
süre sonra, güncel haberlerden seçilmiş
çeşitli haberler okunarak, kamp üyelerinin
gündemden haberdar olması sağlandı.
Daha sonra aynı kamp üyelerimiz tara-
fından önder yoldaş Mahir Çayan’ın
hayatı ve mücadele yılları anlatıldı. He-
men sonrasında, otomat binasının önünde
yozlaşmaya ve bencilliğe karşı zincirleme
eylemi yapıldı. Ardından yılbaşı gecesi
düzenlenecek olan sahne performansları
için, günlük rutin kültürel etkinlik ça-
lışmaları yapıldı.

7. GÜN
Tutsak arkadaşımız Hazal bizi ara-

yarak kendisiyle hasret gidermemizi
sağladı. Diğer bir tutsak arkadaşımız
Anıl’ın yolladığı tatlıyı hep birlikte
yedik. Belçika’dan OHAL’e karşı mü-
cadele komitesi kampımıza ziyarette
bulunarak bizi onure ettiler. Grupları-
mızdan bir tanesi, uyuşturucu karşıtı bir
protesto eylemi düzenlediler.  Onlara
eşlik eden sanatçı dostlarımız İsmail D.
ve Tanar Ç. kendi dallarında performans
sergilediler ve karikatür dersi verildi.
Bütün misafirlerimizle birlikte keyifli
bir akşam yemeği yedik.

8. GÜN
Kamp alanımızda geniş çaplı bir te-

mizlik yaptık. Günün eğitimi olan “Ger-
çek Sevgi”yi işledik. Günümüz sevgi
anlayışının yanlışlığından ve gerçek sev-
giyi hangi koşulların bir araya getirdi-
ğinden bahsedildi. Spor ve dayanıklılık
antrenmanı yapıldı. Üretim saatinde ise

arkadaşlarımız emekleriyle ortaya güzel
eserler çıkardılar. Pratik çalışmalarında
gruplar yozlaşma karşıtı çalışmalara de-
vam ettiler. Yılbaşı günü için hazırlanan
sahne performanslarına ağırlık vererek
günün büyük bölümünü kültürel etkin-
liklere ayırdık.

9. GÜN
Günün eğitim konusu “Sosyalizm”

oldu. Sosyalizm bütün kamp üyelerinden
anlayabileceği bir dilde, çeşitli örnekler
eşliğinde anlatıldı. Yılbaşı programı için
hazırlanan sahne performanslarının ça-
lışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirildi
ve son hazırlıklar tamamlandı. Kamp
üyelerimizin çeşitli ülkelerinden gelen
aile üyeleri de bize katıldı. Yunanis-
tan’daki Özgür Tutsak Dev-Genç’li yol-
daşımız Anıl bizi aradı ve yılbaşımızı
kutladı. Tutsak yoldaşlarımızın ailelerine
kutlama videoları çekip yolladık. Akşam
saat 18.00’da yılbaşı programımıza ye-
mek eşliğinde başladık. Gecenin baş-
langıcı olarak hoşgeldin konuşması ya-
pıldı. Ardından kültürel etkinliklerimizi
başlattık. “Yozlaşma batağındaki bir
gencin devrimci olma hikayesi” isimli
tiyatro oyunu sahnelendi. Daha sonra
koro ve şiir ekibi aynı anda sahne aldılar.
Halk oyunu ekibimiz coşkulu bir per-
formansla, kültürel etkinliklerin sergi-
lediler. Seyircilerin ve katılımcıların ke-
yifle ilgi gösterdiği “sandalye kapmaca”
oyununu oynadık. Yeni yıla girmeye sa-
niyeler kala, hep birlikte dışarı çıktık ve
halaylarla, sloganlarla son derece coşkulu
bir şekilde yeni yıla girdik. Yılbaşı pas-
tamızı da kestikten sonra, hediye bilek-
liklerimizi herkese dağıttık.

10. GÜN
Yılbaşının ertesi günü olmasından

dolayı bugün biraz geç saatte kahvaltımızı
yaptık. Aramızdan ayrılan arkadaşları-
mızla vedalaşırken duygusal anlara tanık
olduk. Birçok arkadaşlarımız gözyaşlarına
hakim olamadı. Kamp üyeleriyle teker
teker kamp değerlendirmesi yapıldı.Genel
bir temizlik ve toparlanma çalışmalarının
ardından günü akşam yemeğiyle son-
landırdık.
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15 Ocak - 21 Ocak

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin: 
“Biz sınıflar ortadan kalkıp sosyalizm

kurulmadıkça savaşların ortadan kalk-
mayacağını biliyoruz.”

Önderliğiyle, teorisyenliğiyle, Rus-
ya’nın ve dünyanın kaderini değiştiren
Ekim Devrimi’nin yolunu aydınlattı. Dün-
yanın ilk proletarya iktidarının kurulma-
sında, ilk sosyalist inşanın gerçekleştiril-

mesinde Sovyet işçilerine, köylülerine, aydınlarına kılavuzluk
yaptı. 1870 yılının Nisan'ında Rusya Simbirsk’te dünyaya
geldi. Devrimci düşüncelerle ağabeyi aracılığıyla tanıştı.
Ağabeyi Rus Çarı’na karşı suikast düzenlemekten dolayı
idam edildi. 18 yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı.
Lenin, ağabeyinin de üyesi olduğu Narodnikler’in müca-
delesinden çıkardığı derslerle, Marksizm’in ışığında yürü-
meye devam etti. 1890'lı yılların ortasında Petersburg'da
İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği adındaki
illegal örgütlenmenin kuruluşuna önderlik etti. Ki bu ör-
gütlenmeler, devrimci bir partinin de çekirdeğini oluştura-
caklardı. Örgütleyiciliğiyle, teorik önderliğiyle giderek
öne çıktı.

1901'de RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu
üyesi oldu. Lenin takma adını ilk kez burada kullandı.

Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal
şovenizme karşı verilen mücadeleler içerisinde, ayrışmalar
ve saflaşmalarla Bolşevik Parti’nin yaratılmasına önderlik
etti. Önderi olduğu parti, 1917 Ekim Devrimi’ni gerçek-
leştirdi. 1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal
kuruldu. Dünya devrimci hareketi yeni bir ivme kazandı.
21 Ocak 1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına
her daim yol gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun
teorik ifadesi olan bir öğretiyi miras bıraktı. Dünyanın
tüm devrimcileri, onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla
sosyalizm uğruna savaşmaya devam ediyorlar.

V.I. Ulyanov Lenin
Birtan Altınbaş:
Birtan Altınbaş, 1967 Tekirdağ Malkara İlçesi

Sarıpolat Köyüʼnde doğdu. 1987 sonundan itibaren
mücadelesini aktif biçimde DEV-GENÇ saflarında
sürdürmeye başladı. Devrimci mücadele içinde ol-
gunluğuyla, direngenliğiyle öne çıktı. 9 Ocak
1991ʼde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampü-
süʼnün çıkışında gözaltına alındı. Ağır işkencelere

maruz kaldı. 16 Ocakʼta işkenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp
Akademisiʼne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991 günü şehit düştü

Birtan Altınbaş

Bahri Mutlu,
Cemal Karapınar:
Devrimci İşçi Hareketi’nin iki

neferiydiler. İstanbul’da Basın-İş Gre-
vi’nde, patronlara karşı direniyorlardı.
19 Ocak 1980’de grev nöbetini bi-
tirdikten sonra kurulan bir pusuda
faşistler tarafından katledildiler.

Bahri Mutlu Cemal Karapınar

Oysa,
bilmezler ki,
yüzlerce ırmağımız
özgürlüğün kızıl kılıçları ellerinde
onbinlerce küçük karabalığımız var bizim
Uçsuz bucaksız mavili aydınlıklar aşkıyla yanan

Gençlik olarak bir eğitim çalışmamız ve grubumuz
vardı. Hafta sonları sabahın erken saatlerinde geliyor,
genel olarak perspektif çalışması sürdürüyorduk. Mücadele
içerisinde birkaç yıldır olmasına rağmen benim ilk defa
gördüğüm bir arkadaş vardı bu çalışmalarda, sessiz,
sakin, pek fazla konuşmayan, düşünceli görünümüyle,
Birtan'dı bu. İşte böyle başlamıştı tanışmamız ve ölünceye
kadar sürmüştü bu tanışma. Birlikte bir yıl kadar süreci
sahiplenmemize rağmen, aramızda neler geçti birlikte
neler yaşadık. Bunları dahi bilemiyorum. Çünkü o adeta
kendisinin varlığını hissettirmeyecek kadar bir sessizliğe
sahipti.

Bugün onu düşmana karşı SER VERİP SIR VER-
MEYEN biri olarak tanımlamanın eksik kalacağını dü-
şünüyorum. Asıl önemlisi onun örgütsel ilişkilerimiz

Ercan Özçeken
18 Ocak 1996’da İzmir Buca’da kuşatıldığı

evde teslim olmama geleneğimize yeni bir halka
ekleyerek şehit düştü.  Aslen Kars’lıdır. Küçük
yaştayken ailesi İzmir Küçükçiğli’ye yerleşmiştir.
Kürt milliyetindendir. Küçükçiğliʼde Devrimci
Hareketʼin faaliyetleri içinde yer aldı. Son gör-
evinde silahlı bir ekibin üyesiydi. 

Ercan Özçeken

Bir Yoldaşı
Birtan Altınbaş’ı Anlatıyor: 

“Geleceğin yeni insanını sanki o zaman
yaratmıştı hareketimiz Birtan özgülünde.” 

“Eve polis getirip yoldaşın yakalanmasına neden ola-
cağıma orada ölürüm” Birtan Altınbaş

Anıları Mirasımız



içerisinde çok güçlü bir SIR sahibi olduğu olgusuydu.
Hareketimize bu derece bağlıydı. Siyasi şubeden her
defasında zaferle çıkmasının altında yatan olgu sanırım
bu olsa gerek.

Gençliğin tanımış olduğu dinamizmin yanında onda
bizden farklı olan bir yan vardı. Bu yanı hiçbir zaman
unutmayacağım. Kuşkusuz onun proleter yanıydı. Bilgisayar
mühendisliğinde okuyor, yazları inşaatlarda işçilik yapı-
yordu. Günlerce aç parasız kalmasına rağmen hareketin
maddi anlamdaki sorunlarına vakıf olarak işçilikten ka-
zandığı paraları harekete yolluyordu.

AYÖ-DER'in açılması sürecinde bir yığın faaliyet-
lerinin yanında maddi anlamdaki katkılarının yanında
da sahiplenmişti derneğimizi. Ankara'da akşam gazeteleri
satarak göstermişti bu özveriyi.

Gençlik olarak 60 kişilik bir yaz kampındayız. Ve
kampta yine sakinliği, sessizliği ile kampta erimiş, sanki
yok. Ama her işte o değişmez olarak var. Yaklaşık 1 km
uzaklıktan günde üç-dört defa kampın ihtiyaçlarını karşı-
lamak için su getiriyoruz. Yoruluyoruz. Bir takım arkadaşlar
birkaç defa gitmekten mırın-kırın ediyorlar. O ise yine
sabit, yine değişmeyen işçi.

Geleceğin yeni insanını sanki o zaman yaratmıştı
hareketimiz Birtan özgülünde. Çünkü Birtan'ın kişiliği
gerçekten bunu ifade ediyordu. Devrimin çıraklığını,
işçiliğini yapan bir kişilikti bu. Konum, kariyer ona
yabancı, tanımadığı, bilmediği şeylerdi. Gönüllülüğün
somuttaki ifadesini, duruluğunu, saflığını, doğallığını
taşıyordu kişiliğinde.

Ölümünden hemen sonra öğretim
üyelerinin sıradan arkadaşlarının
onu sahiplenmesi sıradan ol-
masa gerek. Bu sahiplenme
de onun kişiliğinin
önemli bir yanı olduğu
ortada. Bu onun hal-
ka bağlılığının bir
sonucu diye düşü-
nüyorum.

Aynı sahip-
lenmeyi köylüleri
de bir başka bi-
çimi ile göster-
miştir. Polis Bir-
tan'ı katlettiğini
açıklamaz. Cena-
zeyi kaçırarak jan-
darma ile birlikte ai-
lesi tarafından toprağa
verilmesini ister.

Ankara'dan daha sonra
arkadaşlarımız ailesini ve me-
zarını ziyaret etmek için Tekirdağ'a

köyüne giderler. Malkara'ya vardıklarında bir taksi
tutarlar ve Sarı Polat köyüne gitmek istediklerini
söylerler. Taksici arkadaşlarımızın öğrenci olduklarını
anlar ve Birtan’ın arkadaşları mısınız diye sorarlar.
Evet, yanıtını alınca bir daha da konuşmaz. Arkadaşla-
rımızı doğru köyün kahvesine götürür. Köylülere
Birtan'ın arkadaşları gelmiş der. Köylüler, muhtar ar-
kadaşları hüzün ve sevinçle karşılarlar. Yalnız köylüler
üzerinde olayın etkisi büyüktür. Köyde yas ilan edilmiştir.
Hiç kimse tek kelime konuşmaz. Birtan'a saygı-sevgileri
o kadar fazladır ki, anlatmak, paylaşmak istedikleri
çok şey olduğu halde o hüzün konuşturmaz onları.
Sonra topluca Birtan'ın ailesinin evine, oradan mezarlığa
giderler. Birlikte anma yapılır. Yalnız Birtan'ın annesi
köylülerden farklı bir tavır koyar. O hüznü bir ölçüde
atmıştır. Evde duvarda Mehmet Akif Dalcı'nın resmi
asılıdır. Onu gösterir arkadaşlara. "Nasıl ki Devrimci
Sol Mehmet Akif Dalcının hesabını sorduysa Birtan'ın
da hesabını sorar" der. 

Ölümünden 3-4 ay sonra idi. Beytepe kampüsünde
yoğun bir gözaltı yaşıyoruz. Hemen hemen tüm AYÖ-
DER'li arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Tekrar bu birimi
toparlamak istiyoruz. Beytepe'ye gidiyorum. Gözaltına
alınmayan yeni AYÖ-DER'li arkadaşlarımıza ulaşma ça-
basındayız. Doğru kantinlere gittim. Kantinin bir köşesinde
bir grup öğrenci var. Ve oldukça anlamlı hazırlanmış bir
Birtan Altunbaş köşesi oluşturulmuş. Doğruca köşeye
yaklaşıyorum. Resimlere bakıyorum. Birkaç kişi hemen

yanıma yaklaşıyor. Yeni insan olduğumu sanıyorlar.
Bana Birtan'ı anlatmaya başlıyorlar. Sonra

sohbetimiz derinleşiyor. Birkaç gün
önce kantinde forum olduğunu,

form sırasında jandarmanın bu
köşeye saldırdığını, köşeyi

parçaladığını, bu sırada di-
renen arkadaşları da göz-

altına aldığını söylü-
yorlardı. Sonraki gün-
lerde kendilerinin ye-
niden köşe oluştur-
duğunu ve her gün
sabahın erken saat-
lerinde astıklarını,
akşam tekrar okul
kapanırken indirdik-
lerini anlattılar. 

İşte Birtan'ın hal-
kına, hareketine, de-

mokratik üniversite mü-
cadelesine bağlılığı buy-

du.

Şehidimizi
Tanıyalım

* Şehidimiz 1972 İstanbul, Kasımpaşa
doğumludur.

* 19 Eylül 2001 İstanbul, Tekirdağ F Tipi Hapis-
hanesi’nde FEDA eylemi yaparak ölümsüzleşmiştir.

* Çarpışma anı geldiğinde tereddütsüz kendisini su-
nandır. Çünkü bilir alev kanatlı şahanımız “Sevmesini

bilmek ölmektir.” 
* Kendisi direnişiyle “İNSAN OLMANIN DESTANINI”
yaratanlardandır.
* Bir yoldaşı onun için “Görev adamıdır, emekçidir, yara-
tıcıdır, askerdir ama hepsinden öte gönül adamıdır.” de-
miştir.
* “Fazla söze gerek yok. Biz haklıyız ve bu haklılığı-

mızı ölümüne dek savunacağız. Yaşamım partime,
halkıma, vatanıma FEDA olsun” diyendir.

* “Şimdi Armutlu direnişten bir kale, BİZ
DE ÖLEREK BU DÜZENİ

DİNAMİTLİYORUZ”
diyendir. Şehit sorusunun cevabı:

İbrahim ERLER
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TAYAD’lı Direnişçilerin Küçük
Armutlu Direniş Evi Günlükleri

27 Aralık 2017 Çarşamba
Nuriye Semih’in açlık grevinin

294. günü. Esra 219, Mehmet Güvel
181, Feridun Osmanağaoğlu 139 gün-
dür açlıklarıyla direniyorlar.

Direniş evinin temizliğini yapıp
çayımızı demledik. Feridun Abi kalktı,
sağlık kontrollerini yaptık. Çok az
kilo kaybı var, bir de küçük tansiyonu
biraz yüksek. Çayımızı birlikte içtik.
Bugün, tüm günümüzü kitap okumaya
ayırdık. Sloganlarımızı Dev-Genç’liler
ile birlikte attık. Vefa Evi’nden Yıldız
abla geldi, Feridun Abi ile yürüyüşe
çıktılar. Dev-Genç’liler Vefa Evi ve
HMM ile birlikte 19 Aralık katliamı
ve Nuriye-Semih direnişini anlatan
sinevizyon izledik.

28 Aralık 2017 Perşembe
Direniş evimizin temizliğini yaptık

çayımızı demledik, Feridun Abi kalktı
sağlık kontrollerini yaptık herhangi
bir sağlık sorunu yok. Feridun Abi’nin
refakatini 2 saatliğine Dev-Genç’lilere
bırakıp TAYAD’a gittik. Ankara’dan
bir arkadaş ziyaretimize geldi.  Vefa
Evi’nden İrfan abiye dergi dağıtırken
araba çarpmış, hemen sağlık ocağına
gittik ufak tefek sıyrıklar dışında bir
sağlık sorunu yok. TAYAD’lı Aileler,
Dev-Genç’liler ve Vefa Evi’nden ar-
kadaşlarla birlikte sloganlarımızı attık.
Cemile abla ziyaretimize geldi, Silivri
Hapishanesi’nden tutsaklarımızın se-
lamlarını getirdi.

29 Aralık 2017 Cuma
Dev-Genç’liler ziyaretimize gel-

diler. Feridun abinin TAYAD tutsak-

larına yazdığı mektubu verdik posta-
neden göndermeleri için. TAYAD’lı
Nadire Ana ziyaretimize geldi. Slo-
ganlarımızı mahalleden arkadaşlarla
birlikte attık. Feridun abi yürüyüşe
çıktı. Yunanistan’dan Özgür Tutsak
Halil Demir Feridun Abiyi aradı sohbet
ettiler. Sloganlarımızı direnişçimizle
birlikte attık. Çayan Mahallesi’nden
bir arkadaşımız ziyaretimize geldi.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezi’nden bir ar-
kadaşımız ve Dev-Genç’li bir arka-
daşımız ziyaretimize geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi
TAYAD’lı İsmail baba ziyaretimize

geldi. Tekirdağ Hapishanesi Özgür
Tutsaklarımızdan faks, Edirne Ha-
pishanesi Özgür Tutsaklarımızdan
mektup geldi. Mahalleden arkadaşlarla
birlikte sloganlarımızı attık. Kemal
Baba, Çayan Mahallesi’nden İbrahim
Baba ve Vefa Evi’nden Yıldız Abla
ziyaretimize geldi. Nadire Ana geldi
ziyaretimize, Galatasaray Lisesi önün-
de, Tek Tip Elbise’ye karşı yapılacak
basın açıklamasına gitti. Sloganlarımızı
Dev-Genç’liler, Vefa Evi ve mahal-
leden arkadaşlarla birlikte attık. Ga-
latasaray Lisesi önünde yapılan Tek
Tip Elbise eyleminden sonra TA-
YAD’lı Ailelerimiz ziyaretimize gel-
di.

31 Aralık 2017 Pazar
Vefa Evi’nden Yıldız Abla ziya-

retimize geldi. Sloganlarımızı mahal-
leden arkadaşlarla birlikte attık. Pala
Dayı ve Muharrem Amca ziyaretimize
geldi. Yeni Yıl için ziyaretçilerimiz
gelmeye başladı. Halk Cepheliler yeni

yıl etkinliği programı dahilinde direniş
evimizi ziyarete geldiler. Direnişçimiz
Feridun Abi bir konuşma yaptı. Direniş
evimizin sokağı “Nuriye Semih Yalnız
Değildir, Yaşasın Açlık Grevi Dire-
nişimiz” sloganları ile inledi. Marş-
larımızı söyleyip halaylarımızı çektik
sonrasında sokağımızı havai fişekler
aydınlattı. Birbirimizin yeni yılını
kutlayıp umutlarımızı paylaştık.

1 Ocak 2018 Pazartesi
Feridun Abi kalktı, sağlık kont-

rollerinin ardından yürüyüşe çıktı.
Sloganlarımızı mahalleden arkadaş-
larla birlikte attık. Pala Dayı ve TA-
YAD’lı Nadire Ana ziyaretimize gel-
diler. Vefa Evi’nden İrfan Abi, Yıldız
Abla, Ferhat ve Dev-Genç’liler ile
birlikte attık sloganlarımızı. İkitelli
Mahallesi’nden dostlarımız ziyareti-
mize geldiler.

2 Ocak 2018 Salı
Her sabah olduğu gibi direniş evi-

mizin temizliğini yaptık, çayımızı
demledik. Feridun Abi yürüyüşe çıktı.
Sloganlarımızı mahalleden ve Vefa
Evi’nden arkadaşlarla birlikte attık.
Nuriye ve Semih’in Açlık Grevi’nin
300. günü dolayısıyla yapacağımız
programın hazırlıklarını yapıyoruz.
Sloganlarımızı bugün kitlesel bir şe-
kilde attık. 300. gün etkinliğimiz, saat
17.00’de direnişçimiz Feridun Abi’nin
direnişe dair konuşması ile başladı.
Sonrasında hep birlikte direniş tür-
külerimizi söyledik ve dilek fenerle-
rimizi uçurduk. Bir saat süren prog-
ramımız Nuriye ve Semih sloganları
ile sona erdi. Nuray Ana ziyaretimize
geldi.

TAYAD’lı Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu,
Yeni Yılda da Dirençle, Umutla
En Ön Safta Direnmeye Devam Ediyorlar…



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Yoldaşlık, Yoldaşının Kalbini Kendi Kalbin Bilmektir. 
Yoldaşlık Sevgisi  Savaşma Gücü Verir.

Yoldaşlık Aynı Amaç Uğruna Bedelleri Göze Alarak Omuz Omuza
Yürümektir. 

Yoldaşlık İlişkilerimiz Sevgi ve Saygı Üzerine Kurulmuştur / Yoldaşlık Her
Koşulda Yoldaşını Sahiplenmektir / Yoldaşlık Biz Olmaktır / Yoldaşlık Sevgisi

Savaşma Gücü Verir.
Karşılıklı Çıkar Gözetmeden Birbirlerine Emek Harcayan Tek İlişki

Yoldaşlık İlişkisidir. 
Yoldaşının Gelişmesi Bizleri Yanyana Getiren Hedeflerimize Ulaşmada Daha

Hızlı Olmamız Demektir. 
- Yoldaşlık gözü kapalı canını yoldaşına emanet etmektir. Kendini güvenli ve

güvende hissetmektir. Bu karşılıklı ilişkilerimizde yaratılan bir güvendir. 
- Her bir yoldaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Onun eksikleri, hataları,

kararsızlıkları, olumluluk ya da olumsuzlukları hepsi bizimdir. 
- Bizim yoldaşlarımızla paylaştığımız hayatın, kavganın kendisidir.

Yoldaşımızın sağlığından okuduğu kitaplara, gelişiminden sorunlarına kadar
her şey bizi ilgilendirir. 

Yoldaşlık, sadece eylem örgütlemek, eğitim çalışması yapmak demek değildir. 
- YOLDAŞLIK BİZ OLMAKTIR 

Yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız, adını bilmediğimiz yüzlerce
yoldaşımız vardır. Dünyanın bir ucunda olsak da bizi birbirimize bağlayan

sonsuz bir güce sahibiz. İdeolojik birliğimiz, düşüncede, davranışlarda
ortaklaşmamızı sağlamıştır. 

- Yoldaşlık bir bütünün parçası olmaktır. Bu nedenle her tutsak, her şehit,
ödediğimiz her bedel bizden bir parça alır götürür. Aynı zamanda her

tutsağımızın, 
her şehidimizin direnişi gücümüze güç katar; yolumuzu açar. 

- Bizim olan her şey çok kıymetlidir. 
Bir yoldaşımızın tırnağını dünyalara değişmeyiz.

- Biz birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için der ve ona göre savaşırız. 
- YOLDAŞLIK SEVGİSİ YOLDAŞININ YOKLUĞUNU

HİSSETTİRMEMEKTİR 
-YOLDAŞLIK SEVGİSİ DİRENME, SAVAŞMA GÜCÜ VERİR 

- Yoldaşlık; arkadaşlığın, dostluğun gelişmiş en üst halidir. İçi doldurulmuş,
kalıcılık kazanmış, ortak bir amaçla bütünleşmiş bir dostluk ve arkadaşlıktır.
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“Onun 72 yaşında göze aldığı bu direniş,bu bedel bana 
tekrar direnişimizin güçünü ve hakllılığını anlatıyor. 

Biz ikimiz mutluyuz.” 

NURİYE GÜLMEN

“O yüzü görebilmem, o kahramanlığı hep
televizyonlarda gazetelerde seyretmek bana zaten

bir güç bir moral veriyordu. Şimdi onunla
yanyana olmak, onunla birlikte bu eylemi sürdürmek,

bana büyük mutluluk,
büyük bir moral ve büyük bir güç  verdi.”

MEHMET GÜVEL


