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Sorun İki Tane KHK’ ya Karşı Direnmek Değil...
Hedef Emperyalizmin Çizdiği Sınırlar İçinde Kalacak, 

ISLAH EDİLMİŞ, EHLİLEŞTİRİLMİŞ BİR SOL 
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ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDA, 
İÇERDE DE, DIŞARDA DA 

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORLAR
SUSMUYORLAR, KANIKSAMIYORLAR

Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av. Yaprak Türkmen tek başına sohbet hakkı
dayatıldığı için yedi günlük açlık grevi yaptılar

Tecrit; umudu, inancı, direnci yıkmak amaçlıdır
Onlar halkın avukatı

Umut mayalanır, direnç büyür, 
inanç güçlenir zulme karşı direnince...

NE MUTLU BU HALKA, 
HALKIN AVUKATLARI TESLİM OLMUYOR



ii ç i n d e k i l e r
23 Halk Meclisleri: Kampanya

hayatı örgütlemenin temel
yollarından biridir

25 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Halkın
milisleri; ne yapar, ne
yapmazlar?

27 El ver ki, yarın elini tutacak
biri olsun

29 Zehirde Şifa 
Kahpede Vefa Yoktur: Her
insan işlediği suça karşılık
affedilme şansına sahiptir.
Ama işbirlikçi ve hainler asla
böyle bir hakka sahip
değillerdir!

32 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Yasalar kim
iktidarda ise onundur...
Kapitalist toplumda yasalar
burjuvaziyi korumak üzere
halka karşı yapılmıştır. 129,
129a, 129b maddeleri...
Almanya’da iki asırlık
hukuksuzluk!

37 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

38 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimciliğin önünü

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

17 Faşizm Bize Engel Olamaz:

Bir örgütte güven esastır ve
eğitim aksatılamaz

19 Halkın Hukuk Bürosu:

Üyelerine yabancılaşan
barolar, halk için adaletin
değil faşizmin bekasının
avukatı olur. Türkiye Barolar
Birliği ne iş yapar?

21 İki Sınıf - İki İdeoloji:

“Kapitalizm gölgesini
satamadığı ağacı keser”

4 Nuriye ve Semih’in 444 günlük
direnişi, siyasi görevini yerine
getirmiş, faşizm karşısında
direnişin sembolü, umudun adı
olmuştur. Faşizme karşı
direnmek zorunlu ve
mümkündür! Nuriye ve
Semih’in siyasi zaferi faşizmin
yenilgisidir! Zulme ve fiziki,
ideolojik tasfiyeciliğe karşı,
aşılmaz bir barikat olmaya
devam ediyoruz, edeceğiz!

DİRENENLER KAZANDI
NİHAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK

aydınlatan ışık direnişlerimizdir

39 Mahalleler: Önceliklerimiz:

Dergimiz, meclisimiz, eğitimimiz,

pratiğimiz

41 Faşist AKP’nin tutuklama terörüne

karşı kampanya sürüyor

43 Anadolu’dan haber-yorum

45 Anti-Emperyalist Cephe’den haber-

yorum

47 Uyuşturucu çeteleri devletin bir

kolu olarak kullanılır. Devletin

resmi şiddetinin işe yaramadığı

yerlerde onlar kullanılmaktadır.

51 Suçlu değil devrimciyiz! Tek tip

elbise giymedik, giymeyeceğiz! 

53 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 Tek tip elbise giymedik,

giymeyeceğiz! “Önce kendilerini

sonra düşlerini sahiplenmeye

devam edeceğiz!”

Suçlu Değil Devrimciyiz,

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

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

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

DUYURU

Bütün yasaklara, baskılara, eleman-
larının tutuklanmasına rağmen umudun
sesi Grup Yorum üretimlerine devam
ediyor. Halkın sanatını her koşulda yapan
Grup Yorum’dan Yeni Klip: Umuda Dair

Grup Yorum'un Besteleyip Seslendirdiği
'Umuda Dair' Şarkısını Aşağıdaki Linkten
Dinleyebilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=JS
HEDU0LbtU



Tasfiyecilik Can Çekişe
Çekişe Ölmektir. 

Tasfiyeciliğe Karşı Ne-
fes Nefes, Adım Adım,
Beden Beden Direneceğiz.
Cepheliler Olarak, Soluk
Soluğa Direneceğiz.

Uzlaşmak İhanettir. 

Teslimiyet İhanettir.

Politikasız Kalmak
İhahettir.

İşbirlikçiliğin Ve Uşak-
lığın Anadolu Toprakla-
rında Boy Vermesine İzin
Vermeyeceğiz. 

Teslimiyet Ve Tasfiye-
cilik Dayatmasına Karşı
Uzlaşmadan Savaşaca-
ğız!

Sazımızın Teli İle, Ne-
fesimizin Sesi İle, Silahı-
mızın Son Mermisi İle,
Son Kayamıza, Son Ağa-
cımıza, Son Dağımıza,
Son Evimize Kadar Di-
reneceğiz!

Sorun Sadece KHK’la-
ra Karşı İşe Geri Dönme
Hakkına Sahip Olmak
Değildi!

Emperyalizmin Pro-
letarya İdeolojisini Tas-
fiye Etme Saldırısına
Karşı Kurulan Bir Ba-
rikattı Ve Bu Barikatı
Yıkamadılar. 2 Tane Eği-
timci Direnmenin Haklı
Onuruyla, OHAL Ku-
şatmasını Yardı…

Nuriye ve Semih, 324 günü açlık grevi
içinde olmak üzere 444 gün süren tarihsel
bir direniş yarattılar, faşizme karşı direnmenin
mümkün olduğunu tarihe yazdılar… 

Direnişin açlık grevi bölümü 324. gününde
siyasi bir zaferle iradi olarak bitirildi. Siyasi
bir zafer kazanılan bu direniş, Nuriye ve
Semih gibi hak arama bilincine, sınıf kinine
sahip, onuruna sahip çıkan, adalet isteyen
iki eğitimci tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ama boyutları iki kişiyi aşmış, direnişin
gücü Türkiye halklarına yol göstermiş, dünya
halklarına umut olmuştur. 

Sınıflar savaşımında iki taraf vardır: Bur-
juvazi ve proletarya!

İki sınıf vardır ve sınıf mücadelesinin
anlamı da bir sınıfın iradesinin diğer bir
sınıfa kabul ettirilmesidir. Burada, bir tarafta
Nuriye ve Semih’in öncülüğündeki bir di-
reniş; diğer tarafta ise zulümleriyle, adalet-
sizlikleriyle direnişin koşullarını yaratan fa-
şizm vardır. Ve iki tarafın iradelerini birbir-
lerine kabul ettirme savaşında kazanan
Nuriye ve Semih’in direnişi olmuştur. 

Zaferi direnenler kazandı, biz kazandık.
Çünkü 444 günlük bu direniş ile faşizmin
zulmü altında ezilen, susturulmak istenen,
gözaltına alınan, tutuklanan, işten atılan,
okuldan atılan, mesleğini yapması engellenen

tüm kesimleri sarstık. Tüm halka direnile-
bileceğini gösterdik. Saldırı, dayatma ve
yaptırımlar önüne barikatlar kurduk... AKP
faşizmi bundan böyle atacakları her adımda
direnişi hesaba katmak zorunda kalacaktır.
Çünkü direnişin kendisi halkta bir bilinç
yaratmıştır. Nuriye ve Semih’in direnişi
siyasi hedeflerine ulaşmıştır.

Devrimciler için, direnenler için zafer
sadece fiziki bir kazanım değildir. Siyasi
zafer belirleyicidir. 444 gün süresince irili
ufaklı onlarca çarpışma yaşanmıştır Yüksel
Caddesi’nde ve direniş evlerinde... Gün gün,
hücre hücre süren bu çarpışmalar nihayetinde
siyasi bir zaferle sonuçlanmıştır.

Direnişin siyasi hedefleri neydi sorusuna
cevap vermek için öncelikle içinde bulun-
duğumuz koşulları değerlendirmeliyiz. AKP
16 yıldır iktidarda. Bunun son 2 senesi, 15
Temmuz 2016 tarihinde AKP’ye yönelik
gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası ilan
edilen Olağanüstü Hal (OHAL) içinde geçti.
OHAL sürecinde 36 adet Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) çıkartıldı.

AKP faşizmi, iktidarını kaybetme kor-
kusunu derinden yaşadığı 15 Temmuz 2016
darbe girişiminden bu yana saldırılarını
artırdı. 130 bin kamu emekçisi, çeşitli ge-
rekçelerle işten atıldı, açığa alındı. Gazeteler,

NNURİYE VE SEMİH’İN
SİYASİ ZAFERİ 

FAŞİZMİN YENİLGİSİDİR!

ZULME VE FİZİKİ, İDEOLOJİK
TASFİYECİLİĞE KARŞI, 

AŞILMAZ BİR BARİKAT OLMAYA
DEVAM EDİYORUZ, EDECEĞİZ!

NURİYE VE SEMİH’İN 444 GÜNLÜK DİRENİŞİ,
SİYASİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞ, FAŞİZM KARŞISINDA

DİRENİŞİN SEMBOLÜ, UMUDUN ADI OLMUŞTUR
FAŞİZME KARŞI DİRENMEK ZORUNLU VE MÜMKÜNDÜR!

DİRENENLER KAZANDI, NİHAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK!4



dergiler, radyolar kapatıldı. Uygulanan
koyu sansür ile birlikte halkın gerçek
haber alma kanalları daraltıldı.

Nuriye ve Semih; yasaların,
KHK’ların arkasına saklanan, yüzünü
demokrasi şalı ile gizleyen, buna
rağmen halk nezdinde meşruluğunu
yitirmiş olan bir düşmanla savaştılar.
Bu düşmanın adı faşizmdir... AKP
faşizmidir. 

Faşizm Halka Düşmandır.
Faşizm, Sürekli Bir Milli
Kriz Ortamında Tüm
Emekçi Halka ve Onların
Örgütlü Güçlerine Olanca
Gücüyle Saldırmaktadır

Devrimcilik, düşman politikaları
karşısında politika üretmektir. Bu di-
renişin her anı bunun somutlanma-
sıdır. Politikasız kalmadık… Düşman
direnişi görmezden gelememiş, onu
politika üretmeye zorlamış, sürekli
karşılıklı irade savaşı şeklinde sürm-
üştür. 

Nuriye ve Semih’in direnişi ve

zaferi bu koşullarda gelişmiştir. Zafere
siyasi niteliğini veren de ideolojik
üstünlüktür.

Nuriye Semih direnişi, işe geri
alınıp alınmadıklarıyla değerlendi-
rilemeyecek bir direniştir. Direniş
bu taleple başlamış, fakat bunun öte-
sine geçmiştir. İki kişinin değil, on
binlerin talebi olmuştur. Talebin de
ötesinde, AKP faşizmine karşı dire-
nişin simgesi olmuştur. OHAL ko-
şullarında direnilebileceğini göste-
rerek, tüm halka umut ve moral taşı-
mıştır. 

AKP faşizminin, direnme karar-
lılığına sahip iki kişiye boyun eğdi-
remeyecek kadar güçsüz olduğunu
göstermiştir. Direnişi kırmak için
AKP'nin başvurmadığı hemen hiçbir
yöntem kalmamıştır. İşkence, gözaltı,
tutuklama, tehdit, tecrit, psikolojik
savaş, komplo... Fakat direniş sürdü. 

Tayyip Erdoğan'ın "dünyayı ayağa
kaldırdılar" deyişi, rastgele kullanılmış
bir kavram değildir. Faşizmin tem-
silcileri, devrimci bir eylemin yarat-
tıklarını, başardıklarını abartmazlar.
Tersine küçültmek isterler. Erdoğan'ın
buna rağmen bu kavramı kullanmış
olması, bu direnişin iktidarı ne kadar
rahatsız ettiğinin ifadesidir. 

Direniş haklı ve meşruydu. 

Bir broşürle, doğrudan iki dire-
nişçiyi hedef alan bir saldırı gerçek-
leştirdiler. Fakat Soylu'nun bu saldı-
rısı, hemen hiçbir kesimde inandırıcı
bulunmadı. Gerici kesimler bile, ma-
dem öyleydi, bugün mü aklınıza
geldi diye sordular iktidara. 

İktidar haksız ve güçsüzdü. 

KHK ile işten attıklarının haklarını
aramak için bir yol bile olmadığının
farkındaydı. Nuriye ve Semih'in hak-
lılığı apaçıktı. Bu nedenle çoğu zaman
direnişe, direnişçilere aleni saldırmak
yerine, direnişi yok saymayı, direnişe
karşı sansür uygulamayı tercih etti. 

Sansürü kıran, kararlılık ve sü-
reklilikti. 

"Bir kişi idi, yüzbinler oldu".

Tarihte birçok kez tanık olunana
tanık olundu yine. 

Tarihe, anıtın önünde tek başına
dikilen Nuriye'nin resmiyle birlikte,
binlerin yürüdüğü, yüzbinlerin çok
çeşitli biçimlerde direnişi sahiplendiği
görüntüler eklendi. 

Nuriye Semih direnişi, OHAL al-
tında bir şey yapılamaz teorilerini
yerle bir etti. Direnilebileceğini, her
gün çatışa çatışa bir direnişin sürdü-
rülebileceğini gösterdi. Demokratik
mücadelenin önünü açtı. Nuriye Se-
mih ile dayanışma içindeki on binlerce
insan katıldı eylemlere.  "OHAL al-
tında bir şey yapılamaz" diyenler
bile, bir şey yapma kararı almak zo-
runda kaldılar. Sınırlı da olsa bir şey
yapacak cesareti buldular kendile-
rinde. 

Direnenlerin yakınları, KEC'lilerin
çevresi, ilk harekete geçen kesimler
oldu. O güne kadar hiçbir mücade-
lenin, örgütlenmenin içinde yer al-
mayan insanlar, "en sevdikleri için"
en militan eylemleri gerçekleştirenler
oldular. İlk kez yaşadıkları gözaltı-
larda, onlarca yılın tecrübesine sahip
devrimci militanlar gibi kararlılık
gösterdiler. Mücadelenin eğiticiliği,
öğreticiliği, halkı kahramanlaştırması,
kahramanlığın halklaşması, bu direniş
içinde tekrar tekrar hayat buldu. 

Yurtdışında çok ciddi yansıması
oldu direnişin. Türkiye'de AKP Fa-
şizmine karşı direniş, Nuriye-Semih’le
özdeşleşti. Emperyalist kurumların
anti-demokratik yüzleri, sahtekar
yüzleri bir kez daha açığa çıktı. Nu-
riye-Semih’ten değil, AKP faşizmin-
den yana saf tuttular. Fakat dünyanın
devrimcileri, ilericileri, demokratları,
Nuriye Semih direnişinin yanında

Bütün bir halka hem
umudu taşıdılar hem de
faşizmi teşhir ettiler. Halk-
ları bu direnişle birleştir-
diler...

BİRLEŞ DİREN KA-
ZAN...

Direniş ruhunu aşıla-
dılar bütün halkımıza ve
umut oldular...

4 Şubat
2018

Yürüyüş
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oldular. 

Kahramanlık bir kez daha halk-
laşmış, halk kahramanlaşmıştır. Nu-
riye Semih direnişi, Türkiye halkla-
rının mücadelesinin bu doğrultudaki
gelişimine eklenen yeni bir halka ol-
muştur. 

Bizi bekleyen, halkın yaratacağı
çok daha büyük kahramanlıklardır.
Herkes bundan emin olabilir. 2000
ölüm orucundan bu yana bakın; mü-
cadelenin bu yanı her gün biraz daha
güçleniyor.

Bu direniş, Nuriye ve Semih'in
gönüllülükleri, haklı olma bilinçleri
üzerinden yürümüştür. Kendi diren-
işleri kendilerine öğretmen olmuştur.
Faşizmin, OHAL sürecinde, torba
yasalarla kamu emekçilere yönelik
kuşatması karşısında iki barikat ku-
rulmuştur: Nuriye ve Semih!

Nuriye ve Semih'in açlık grevi
direnişi tüm Türkiye halklarına, dünya
halklarına umut olmuştur. AKP fa-
şizmi 2 açlık grevcisini tutuklayıp
hapse atma acizliğini göstermiştir.
O kadar güçsüz ve çaresizdirler ki,
İnsan Hakları Anıtını tutsak almak,
bariyerlerle çevirmek durumunda
kalmışlardır.

Yüksel'de yaratılan direniş bir
destan gibi gün gün Nuriye ve Se-
mih'i, direnişi daha da büyütmeye
hazırlamıştır. İnsan Hakları Anıtının
önü bir mevzi olarak kazanılmış, bu
mevzi, binlerce insanın faşizme karşı

omuz omuza kurduğu halaya tanıklık
etmiştir. 

Faşizme Karşı
Direnmenin Onuru Yaşa-
tılmıştır

Direniş, halkın "faşizme karşı di-
renilebilir" inancını büyütmüştür.
Nuriye ve Semih'in açlıkları Türkiye
halklarının umudu olmuştur. Direniş
geleneğinin kamu emekçileri içeri-
sindeki sürdürücüleri olmuşlardır. 

Siyasi olarak bu direniş zafer ka-
zanmıştır. 

Çünkü; Nuriye ve Semih gibi bir
akademisyen ile bir öğretmeni Tür-
kiye gündeminin ortasına oturtmuştur.
İki eğitimciden birer direnişçi yarat-
mıştır. İşten atılan, açığa alınan 130
bin kamu emekçisine direnmeyi öğ-
retmiştir. AKP faşizmini teşhir et-
miştir. Tutsaklığın, tecritin, baskıların
devrimci kişiliği ezemeyeceğini gös-
termiştir. Bu öyle güçlü bir direniştir
ki, annelerinden, eşlerinden, kardeş-
lerinden birer direnişçi daha çıkma-
sına zemin olmuştur. Sevdanın kavga
içerisinde nasıl güçlendiğine tanık
olmuştur halkımız. Ayrı ayrı hücre-
lerde aynı eylemin parçası olan Nu-
riye ve Semih, yoldaşlığın gücünü
göstermişlerdir. 

Mehmet Güvel ve Feridun Os-
manağaoğlu'nun direnişleri, Nuriye
ve Semih’in açlığına açlıklarını ka-
tışları, sahiplenmenin, yoldaşlığın
görkemli bir örneği olarak geçti ta-
rihimize. 

Nuriye ve Semih, direnmenin adı
olmuştur. Umut olmuştur.

Biz kazandık. Nuriye ve Semih
kazandı.

Direnişimiz siyasi olarak zaferi

kazanmıştır. Nuriye ve Semih'in di-
renişi onurumuzdur.

OHAL FETÖ’ye Değil
Devrimcilere Yönelik Bir
Tasfiye Saldırısıdır

OHAL ilan edildiğinde bunun
FETÖ’ye karşı olduğu  iddia edildi;
ilk başta herkes buna inandı. Oysa
amaç FETÖ’nün değil devrimciliğin
tasfiyesi idi. İlk Nuriyeler’ in eylemi
ile bu görülmeye başlandı. Açlık
grevi yapan iki eğitimci tutuklanarak
hapishaneye konuldular. AKP’nin
devrimcilere yönelik tasfiye saldırısı,
Nuriye ve Semih’in yargılandığı dava
dosyasına konulan belge ile de bir
kez daha ispatlanmış oldu.

AKP'nin Nuriye Gülmenler’e açı-
lan dava dosyasına koyduğu gizli
belgede şu ifadeler yer alıyordu: “Se-
mih ve Nuriye isimli örgüt üyelerinin
hayatlarını kaybetmeleri durumunda,
belli kesimlerin bulduğu olumlu yoğun
ilginin karşılığını kullanarak şahıs-
ların devlet yüzünden öldükleri ve
legal yollardan hak aranamayacağını,
sözde intikamlarının alınacağı şek-
linde açıklamalar yapıp sempatizan
kitleleri sokak eylemleri için politize
etmeyi amaçlayabilecekleri, yargı-
lama aşamasında görev alanlara ey-
lem 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 bulunacak. Nu-
Se’nin etrafında toplanan kişilere de
‘bakın Nu-Se sadece işini istiyordu,
Nu-Se’yi bunlar öldürdü’ diye hedef
gösterecek ve böylece "Nu-Se ey-
lemleri birçok kişiyi ve sol çevreleri
de etrafında topladı legal bir şekilde.

Biz Cepheliler savaşaca-
ğız. Kurtuluşa kadar sa-
vaşmaktan vazgeçmeyece-
ğiz. Yeni yeni Kızıldereler,
yeni yeni Çiftehavuzlar ya-
ratacağız. Hepimiz Şafak,
Elif, Bahtiyar olup emper-
yalizmin ve oligarşinin kor-
kularını gerçek kılacağız.
Savaşı bir sanat haline ge-
tirerek, bir şarkı söyler gibi,
bir resim yapar gibi, bir
kovana bal doldurur gibi
savaşacağız. 
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Nu-Se’nin ölmesi durumunda örgüt
sağlık mensuplarına, kolluğa silahlı
eylem girişiminde bulunacak. Nu-
Se’nin etrafında toplanan kişilere de
‘bakın Nu-Se sadece işini istiyordu,
Nu-Se’yi bunlar öldürdü’ diye hedef
gösterecek ve böylece silahlı eyleme
sempati duyulmasını sağlayacak.”

Bu belge ile AKP, devrimci mü-
cadelenin, silahlı mücadelenin meş-
ruluğunu itiraf etmiştir. Bir yandan
da kendi gayrimeşruluğunu ilan et-
miştir.

Devrimcilerin halk üzerindeki et-
kisinin farkında olan AKP, bu etkiyi
yok etmek için de devrimcileri tasfiye
etmek istemektedir. Tabii bu tek ba-
şına AKP’nin kendi aklıyla düşüne-
bileceği bir şey değildir. Tasfiye-tes-
limiyet-uzlaşmacılık politikasının ar-
kasındaki asıl güç emperyalizmdir. 

Nuriye ve Semih’in direnişi sadece
iki kişilik bir direniş değildir. Em-
peryalizmin ideolojik kuşatmasına,
ideolojik tasfiye saldırısına karşı, uz-
laşma ve teslimiyet dayatmalarına
karşı verilmiş çok güçlü bir cevaptır. 

Cepheliler, emperyalist tasfiye-
ciliğin önündeki en büyük barikattır.
Bu nedenle de en büyük bedeli biz
ödüyoruz. Bedel ödemeden zafer ka-
zanılamayacağını çok iyi biliyoruz.
Sorun iki tane KHK değildir. Sorun,
dayatılan bir ideolojidir. Faşizmin
baskılarının kanıksatılmak istenme-
sidir. Direniş bu nedenle tasfiyeciliğe
karşı bir direniştir. 

Biz Cepheliler savaşacağız. Kur-
tuluşa kadar savaşmaktan vazgeç-
meyeceğiz. Yeni yeni Kızıldereler,
yeni yeni Çiftehavuzlar yaratacağız.
Hepimiz Şafak, Elif, Bahtiyar olup
emperyalizmin ve oligarşinin kor-
kularını gerçek kılacağız. Savaşı
bir sanat haline getirerek, bir şarkı
söyler gibi, bir resim yapar gibi,
bir kovana bal doldurur gibi sa-
vaşacağız. 

Burjuvazinin Tasfiye Etmek
İstedikleri Nelerdir?

- Direnme dinamiklerimizi tasfiye
etmek istiyorlar.

- Sınıf ve tarih bilincimizi tasfiye

etmek istiyorlar.

- Savaşma kararlılığımızı tasfiye
etmek istiyorlar.

- İdeolojik netliğimizi tasfiye et-
mek istiyorlar.

- Yoldaşlık bağlarımızı tasfiye et-
mek istiyorlar.

- Silahlı mücadeleyi tasfiye etmek
istiyorlar.

- Sosyalizmi tasfiye etmek isti-
yorlar.

- Marksizm-Leninizmi tasfiye et-
mek istiyorlar.

- Değerlerimizi tasfiye etmek is-
tiyorlar.

- Dilimizi, düşüncelerimizi tasfiye
etmek istiyorlar.

- Devrimcileri yeryüzünden silmek
istiyorlar.

- Gerçekleri yok etmek istiyor-
lar.

- Düşmanın fiziki gücü karşısında
boyun eğmezliğimizi tasfiye etmek
istiyorlar.

- Yanlışlarla uzlaşmayan yanımızı
tasfiye etmek istiyorlar.

- ‘Emperyalizmle barış içerisinde
bir arada yaşamak mümkün değildir’
kararlılığımızı tasfiye etmek istiyor-
lar.

- Uzlaşmazlığımızı tasfiye etmek
istiyorlar.

- Vazgeçmezliğimizi tasfiye etmek
istiyorlar.

- Şehitlerimize olan bağlılığımızı
tasfiye etmek istiyorlar.

- Feda kültürümüzü-geleneğimizi
tasfiye etmek istiyor-
lar.

- Özgür Tutsaklık
geleneğimizi tasfiye et-
mek istiyorlar.

- Halkı savaştırma
iddiamızı tasfiye etmek
istiyorlar.

- Umudumuzu tas-
fiye etmek istiyorlar.

- İnancımızı tasfiye
etmek istiyorlar.

- İktidar iddiamızı
tasfiye etmek istiyor-

lar.

- Düşman ne diyorsa tersini yapma
kararlılığımızı tasfiye etmek istiyor-
lar.

- İlke ve kurallarımızı tasfiye et-
mek istiyorlar.

- Demokratik alandaki mücade-
lemizi tasfiye etmek istiyorlar.

- İllegal mücadeleyi tasfiye etmek
istiyorlar.

- İdeolojimizi tasfiye etmek isti-
yorlar

- Direniş geleneklerimizi tasfiye
etmek istiyorlar

- Örgüt anlayışımızı tasfiye etmek
istiyorlar

- Ahlakımızı, kültürümüzü tasfiye
etmek istiyorlar.

- Devrimi ve devrimcileri tasfiye
etmek istiyorlar

- Adalet anlayışımızı tasfiye etmek
istiyorlar

- Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için geleneğimizi tasfiye etmek isti-
yorlar

- Dünya halklarına yönelen her
saldırıya eylemleriyle karşılık veren
enternasyonal bilincimizi tasfiye et-
mek istiyorlar

- Marksist-Leninist ideolojimizle
dünyanın dört bir yanındaki ilerici-
devrimcilere örnek olan tarihimizi
tasfiye etmek istiyorlar.

- Mezarlarımızda ot bitirmeyecek
olan, 165 kemiği almak için ölüme
yatan bağlılığı, vefayı tasfiye etmek
istiyorlar.
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- Asla unutmayan, affet-
meyen, vazgeçmeyen sınıf
kinimizi tasfiye etmek isti-
yorlar.

- Ulusal onurumuzla, sos-
yalist gelecek düşümüzle
beslenen vatan sevgimizi tas-
fiye etmek istiyorlar.

Neden?

Sorun iki tane KHK’ya
karşı direnmek değil. Hedef emper-
yalizmin çizdiği sınırlar içinde kala-
cak, ISLAH EDİLMİŞ,  EHLİLEŞ-
TİRİLMİŞ BİR SOL YARATMAK-
TIR; EMPERYALİZMİN BESLE-
MESİ BİR SOL YARATMAKTIR. 

GÖREV; YOL YAPAN, YOL
AÇAN, YOL GÖSTEREN DEV-
RİMCİLİĞİ BÜYÜTMEKTİR. 

EMPERYALİZMİN DEVRİM-
CİLERİ TASFİYE ÇABASI YENİ
DEĞİLDİR

Amerikan emperyalizmi ile Tür-
kiye Cumhuriyeti arasındaki ilk ba-
ğımlılık anlaşması 23 Şubat 1945
tarihinde yapılmıştır. Bu aynı za-
manda Türkiye’de yeni sömürgecilik
ilişkilerinin başladığı tarihtir. 

Bu anlaşmanın 2. maddesinde
Türkiye’nin yükümlülükleri şöyle sı-
ralanmış: “T.C. Hükümeti, sağlaya-
bilmek vazifesinde bulunduğu ve mü-
saade edebileceği maddeleri, hiz-
metleri, kolaylıkları veya bilgileri,
A.B.D.’ne temin edecektir. ...Savunma
dışındaki hizmet, bilgi, kolaylık ve
maddelerin de sağlanmasını, ABD
Türkiye’den isteyebilecektir. 

Ayrıca bu maddedeki “kolaylık-
lar” sözü, Türkiye’nin hava mey-
danlarıyla, limanları ve yollarının
Amerikalılar tarafından kullanılma-
sından, Türkiye’de Amerikalıların
üs ve tesisler kurmalarına varıncaya
kadar çok değişik anlamlar taşır. Bu
madde ile Türk Hükümeti, nerede
başlayıp nerede biteceği belli olmayan
çok geniş bir yükümlülük altına girmiş
bulunmaktadır.” (Haydar Tunçkanat,
İkili Anlaşmaların İçyüzü)

İmzalanan basit bir ödünç verme,
kiralama anlaşması değil, Türkiye’nin
yeni sömürgeleştirilmesi anlaşmasıdır.

Kendi öz gücüne güvenmeyen, halka
dayanmayan, ideolojisi olmayan Ke-
malistler, sorunlarının çözümünü em-
peryalizmle işbirliğinde bulmuşlardır.
Kurtuluş Savaşı’nda savaştıkları em-
peryalistlerle masada anlaşmışlardır. 

İlk anlaşmadan itibaren, yapılan
çeşitli anlaşmalarla, bağımlılık iliş-
kileri geliştirilmiştir. Yeni sömürge-
cilik, emperyalizmin içsel bir olgu
haline gelmesidir. Açık işgallerin,
ulusal uyanışlara, ulusal kurtuluş sa-
vaşlarının gelişimine neden olduğunu
gören emperyalistler, gizli işgal ile
beyinlere girerek, asıl işgali beyinlerde
gerçekleştirmiştir. 

Bunu yapmak için de eğitim, kül-
tür ve sosyal alan kullanılmıştır. Be-
yinlerin işgali, emperyalizmin dü-
şüncelerinin yeni sömürge ülke halk-
larının kendi düşüncesi haline geti-
rilmesi hedefiyle sürmüştür. 

27 Şubat 1946 tarihinde yapılan
kredi anlaşması ile Amerika, Türki-
ye’ye 10 milyon dolarlık kredi ver-
miştir. Bu parayı nerelerde kullanması
gerektiğini de yine Amerika belirle-
miştir. Anlaşma maddelerinden bi-
rinde, paranın “Harisî, terbiyevî ve
insani gayelere” harcanacağı karara
bağlanmıştır. Türkçesi: “Kültür, eği-
tim ve insani amaçlar…”

Emperyalist kültür ve yaşam bi-
çimi sofralarımıza, evlerimize, iş-
yerlerine, okullara, yaşamın her yerine
girmiştir. Bağımlılık anlaşmalarındaki
kültür-eğitim-insani amaçlar mad-
deleri masum değildir. "Bir ulusu
fethetmenin ve köleleştirmenin iki
yolu vardır. Birisi kılıçla, diğeri borç-
la." (John Adams)

Sömürgecilik dönemindeki kılıcın
yerini yeni-sömürgecilikte borç al-
mıştır. Sömürünün gizlenmesi için
de emperyalizm günlük yaşamımıza,

düşüncelerimize sirayet
etmiştir.

“Biz ekonomik tetikçi-
ler ...öncelikle şirketleri-
mize uygun kaynakları
olan ülkeleri bulur ve gö-
zümüzü üstlerine dikeriz,
petrol gibi. Ardından Dün-
ya Bankası veya onun kar-
deşi başka organizasyon-

dan o ülkeye büyük kredi ayarlarız.
Fakat para asla gerçekte o ülkeye
girmez. O ülke yerine o ülkede pro-
jeler yapan kendi şirketlerimize gider.
...Bizim şirketlere ilaveten, o ülkedeki
birkaç zengin insanın kar sağlayacağı
şeyler. Bunlar toplumun çoğunluğuna
yaramaz. Yine de ...bütün bu ülke
borcun altına sokulur.

Bu borç ödemeyecekleri kadar
büyüktür ve bu da planın bir parça-
sıdır, geri ödeyemezler. Ardından biz
ekonomik tetikçiler gidip onlara deriz:
‘Dinleyin, bize bir sürü borcunuz
var. Borcu ödeyemiyorsunuz. O zaman
petrolünüzü petrol şirketlerimiz için
oldukça ucuza satın. Ülkenizde askeri
üs kurmamıza izin verin veya asker-
lerimizi desteklemek için dünyanın
bir yerine asker gönderin...

Sularını ve kanalizasyon sistem-
lerini özelleştiririz ve ABD şirketleri
veya diğer çok uluslu şirketlere sa-
tarız. ...Buna (özelleştirmelere) sosyal
hizmetleri, teknik şirketleri, bazen
eğitim sistemleri de dahildir. Adli
sistemlerini, sigorta sistemlerini ya-
bancı şirketlere satarız. Bu ikili-üçlü-
dörtlü bir darbedir.” (John Perkins,
Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları)

Perkins’in itiraf ettiği bu işleyiş,
yeni sömürge ülkelerde bağımlılık
ilişkilerinin nasıl geliştirildiğini an-
latıyor. Aynı 2. Emperyalist paylaşım
savaşını takiben Türkiye’nin borç-
landırma ve anlaşmalar yoluyla yeni
sömürgeleştirilmesi gibi.

“Kurtuluş Savaşı'ndan sonra An-
kara'ya gelen ilk Amerikan Sefiri
Grew'un da hatıralarından öğrendi-
ğimize göre, en büyük diplomatik
faaliyeti, kapanan Amerikan okulla-
rının yeniden açılması için hükümete
baskı yapmak olmuştur.” (Doğan Av-
cıoğlu, Türkiye’nin Düzeni)
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Eğitim alanındaki yar-
dımları da masum değildir.
Amerikan emperyalizmi
eğitime verdiği ağırlıkla,
kendi kadrolarını yaratmış,
yerli işbirlikçilerini eğitmiş,
kendi düşünce sistemini
yerli halka aktarmıştır. 27
Şubat 1946 tarihinde Ame-
rika ile Türkiye arasında
imzalanan Eğitim Komisyonu Ku-
rulması Hakkında Anlaşma yapıldı.
Anlaşmanın önemli bir maddesi şöy-
le:

“… anlaşma ile A.B.D. (Eğitim
sahasında yapılacak temaslarla bil-
ginin ve mesleki istidat sahiplerinin
daha geniş ölçüde mübadelesi) mak-
sadıyla Türkiye'de Birleşik Devletler
Eğitim Komisyonu adı altında yeni
bir organ kurmaktadır. Bu komisyo-
nun sekiz üyesinden dördü Amerikalı
dördü de Türk olacaktır. … Komisyon
her türlü davranışından A.B.D. Dış-
işleri Bakanına karşı sorumlu olacak,
bütçesini orası vize edecek ve isterse,
komisyonun her husustaki kararlarını
gözden geçirerek değiştirebilecek-
tir… Anlaşmadaki bütün hükümler
… her türlü Türk denetiminin dışında,
Türk Eğitimi hakkında araştırma
yapması, bilgi toplaması (için) gerekli
Amerikan memurlarını uzman ve
araştırmacı olarak okul, üniversite
ve Bakanlıklara yerleştirmesi ve ben-
zeri faaliyetlerini kolaylaştırmak
amacını sağlamak için getirilmiş-
tir.”

Bu anlaşmalarla, Türkiye’nin eği-
tim sistemi Amerikan emperyaliz-
minin eline teslim edilmiştir. Yani
çocuklarımızın beyinleri, ülkemizi
sömürenlerin, emeğimizi-zenginlik-
lerimizi çalarak kendi ülkelerine gö-
türenler tarafından şekillendirilmek-
tedir. 

Faşizmle ülkeyi yöneten oligarşik
diktatörlüğün yönetimine gelecek
olan kadrolar böylelikle “çekirdekten
yetiştirilmiş”tir. 80 sonrasına gelin-
diğinde zaman içerisinde doğrudan
“CIA yetiştirmesi” politik kadrolarla,
yetişme biçimi zaten işbirlikçi kapi-
talist ruha uygun olan yeni kuşak
vatan hainleri topluluğu iç içe geçmiş,

zaman zaman çizgiden çıkmak iste-
yenler ise tasfiyeye uğramışlardır. 

Özellikle 1950’ler bu bakımdan
tam bir alt üst oluş dönemidir. Bu
dönemde, genel olarak ekonominin
seyrinden ulaşıma, sağlıktan eğitime
dek her alan mutlaka en az bir ABD
heyeti tarafından “teftiş edilmiş”, ra-
porlar hazırlanmış ve bu alanlar em-
peryalistlerin isteği doğrultusunda
düzenlenmiştir. Daha sonrasında da
emperyalistlerin istekleri bitmek bil-
memiş ve onlarca kez sistemler de-
ğiştirilmiştir, yeni-sömürgecilik pe-
kiştirilmiştir. 

ABD Yardım Heyetleri’nde “uz-
man” olarak bulunan ve ülkemizde
de Devlet Planlama Teşkilatı’nda ça-
lışan Richard Podol’un 1970’lerde
Beyaz Saray’a sunduğu bir raporda
şunlar anlatılmıştır: “On yıldan fazla
süredir Türkiye’de faaliyette bulunan
ABD yardım programı şimdi meyve
vermeye başlamıştır. Önemli mevki-
lerde Amerikan eğitimi görmüş bir
Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık,
bir kamu iktisadi teşebbüsü artık he-
men hemen kalmamıştır.” 

Ve ekliyor Podol: “Burada özel-
likle orta kademe yöneticiler üzerinde
durmak gereklidir. Amaç bunlara
yeni davranışlar kazandırmaktır. Bu
grubun yakın gelecekte yüksek so-
rumluluk mevkilerine gelecekleri dü-
şünülürse, bütün gayretlerin bu kişiler
üzerinde toplanması mantık açısından
doğrudur.” 

Yeni davranışlar kazandırmak:
İşte bütün sürecin anahtar kavramı
budur. 

Amerika, özel okullar kurarak,
üniversitelere, kolejlere fonlar akta-
rarak, gizli işgal ettiği ülkemiz halkına
yeni davranışlar kazandırmayı; yani
işbirlikçi bir ruh hali ve uşaklık dav-

ranışı kazandırmayı hedef-
lemiştir. 

“Gizli işgal” kavramı sa-
nıldığı gibi salt politik alanı
kapsayan bir kavram değil-
dir; emperyalizm, kendi var-
lığını oligarşik mekanizma-
nın ve üst-orta düzeyden
bütün devlet sistemlerinin
içine yerleştirmiş, bir “içsel

olgu” haline gelmiştir. 

Emperyalist hegemonya altındaki
yeni sömürge ülkelerde sürekli bir
milli kriz vardır. Bu ise devrim du-
rumunun sürekli olarak var olması,
evrim ve devrim aşamalarının iç içe
girmesi anlamına gelir. Halkın mevcut
iktidarı alaşağı etmesinin koşullarını
yok etmek isteyen faşizm, hayatta
kalabilmek için halkı baskı ve sö-
mürüsü ile denetim altında tutmaya
çalışır. 

Krizin derinleşmesinden, iktidarını
kaybetmekten korkan faşizm, halkın
düzenden duyduğu memnuniyetsiz-
liğinin artması karşısında elindeki
silahları kullanır. Bunlar yoksullaş-
tırma, yozlaştırma, tek başına bırak-
ma, tecrit etme, korkutma, faşist terör
vb.dir.

Emperyalizm, genel bunalımını
yeni sömürge ülkelere katmerli bir
biçimde yansıtmakta, sürekli bir eko-
nomik kriz yaşanmaktadır. Emper-
yalist krizi devralan yeni sömürge
Türkiye emperyalizmin dayattığı eko-
nomik programları kabul etmek, onun
ekonomik krizinin ağır yükünü de
omuzlamak durumunda kalmıştır.
Tabii yük halkın omuzlarındadır.

Her geçen gün daha da yoğunlaşan
kriz ile sınıf çelişkileri alabildiğine
derinleşmektedir. Çifte sömürü al-
tındaki emekçi halk kitlelerinin yaşam
şartları, günden güne güçleşmekte,
açlık, yoksulluk, işsizlik vb. biçiminde
yansıyan sosyal kriz gelişmektedir.

Sürekli milli kriz, halklara yönelik
sürekli bir baskı demektir. Çünkü
egemenler, halkların sömürüye baş-
kaldırmasını istemezler. Yoz, çürü-
müş, bencil, halkın değerlerinden
uzak, kendi tarihinden utanan, kendi
mücadelesinden koparılmış bir halk
elbette faşizmin karşısında birleşip
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hesap soramayacaktır. Faşizmin he-
defi işte budur. 

Eğitimcilere yönelik saldırısının
temelinde de bu vardır. Halkın ço-
cuklarını eğiten eğitimcilerin beyin-
lerini, emperyalizme göbekten ba-
ğımlı yerli işbirlikçiler eliyle teslim
almak istemişlerdir. OHAL döne-
minde işten atılan 4 bin 100’ü
KESK’li olmak üzere 130 bin kamu
emekçisinin içinde de eğitimciler
önemli bir yer almaktadır. 

Emperyalistler ve işbirlikçileri,
yeni sömürgecilik ve gizli işgali, her
cuntada, her sıkıyönetimde, her ola-
ğanüstü halde biraz pekiştirdiler, ku-
rumsallaştırdılar, derinleştirdiler.
1980’lerde bu doğrultuda ciddi adım-
lar atıldı, üniversiteler, milli eğitim,
tüm işçi ve memur alanı, yaygın bir
tasfiyeye tabi tutuldu; ama bitmedi.
Şimdi ise tam bir tasfiye yaşanıyor.
Sorun sadece FETÖ’cüleri ayırmak
değildir. Devrim umudunu, devrimci
düşünceyi, geleceğimizi gömmek is-
tiyorlar. “Ya düşünce değişikliği ya
ölüm” diyorlar. Bizi öldürerek biti-
remedi. O zaman düşüncelerimize
saldırıyorlar. Ordu ve eğitim, bu iki
noktaya vuruş yapıyor emperyalizm.
Yeniden bir kültürel şekillenme ve
ordunun yeni sömürgecilik ilişkilerine

göre yeniden örgütlenmesi söz ko-
nusudur.

Emperyalizmin yeniden şekillen-
dirmesi karşısında Cepheliler bedel
ödeyerek barikat oldular. Bedel öde-
meyi göze alamayanlar, devrimcilik
yapamazlar. Teslim olanlar ve uzla-
şanlar, devrimcilik iddiasında bulu-
namazlar. Devrim yapma şansları
yoktur.  

1972: Kızıldere’de teslim olmadık,
bedel ödedik. 

1978: Resmi-sivil faşist terörün
halkı teslim alma saldırısını, misilleme
politikamızla bozduk. 

1984: Hapishanelerde teslim ol-
madık, ölüm oruçlarıyla bedel ödedik. 

1991-92: Emperyalizmle uzlaş-
madık, teslim olmadık, 12 Temmuz-
lar’da, 17 Nisanlar’da ve yüzlerce
başka operasyonda infaz edilen yol-
daşlarımızla bedel ödedik. 

1996: Uzlaşmayı reddetmeye de-
vam ettik. Ölüm oruçlarında bedel
ödeyerek oligarşinin halka saldırısının
önüne barikat olduk, burjuva ideo-
lojisine karşı zafer kazandık.  

2000: Emperyalizmin “ya düşünce
değişikliği, ya ölüm” saldırısını, bir
direnişte karşılaşılabilecek en büyük
bedellerden biriyle, 122 şehitle yen-
dik.  

1984 ölüm orucu siyasi bir zaferdi.
2000-2007 Büyük Direnişi bir zaferdi.
TKP-ML’den MKP’ye, MLKP’ye
kadar direnişin dışında kalan tüm
reformist ve oportünist gruplar, bu
direnişlere “siyasi yenilgi” dediler. 

Yenilen kendileriydi. Reformizm,
tamamen düzen içileşmiş ve esamesi
okunmaz durumdadır. TKP-ML,
MKP, MLKP, bugün PKK’ye ye-
deklenip emperyalizmin
planlarının bir parçası
oldular. 

Büyük direniş sürer-
ken, “Direnmeyen çü-
rür!” diye yazdık tarihe.
Direniş sonrası, bunun
kanıtlarıyla doludur. 

NURİYE VE SE-
MİH DİRENİŞİ, TA-
RİHİN KAYITLARI-
NA BİR KUŞATMAYI

DAHA YARMIŞ OLMANIN ONU-
RUYLA GEÇTİ!

Yüksel’de tek başına direnerek,
açlık grevinde 324 gün hücre hücre
eriyerek, binler, onbinler olup çoğa-
larak, dünyayı ve ülkemizi ayağa
kaldıran direniş; siyasi sonuçları iti-
barıyla, yalnızca geçen 444 günü de-
ğil, önümüzdeki yılları da belirleyecek
bir direniştir. 

1- HALKIN KAHRAMANLAŞ-
TIĞI, KAHRAMANLIĞIN HALK-
LAŞTIĞI BU DİRENİŞLE; 

* Halkın direnme umudu artmış-
tır.

* Faşizmin direnişten duyduğu
korku büyümüştür.

* İktidar üzerindeki siyasi baskı
artmış, AKP teşhir olmuştur.

* AKP’nin meşruluğu tuzla buz
olmuştur. KHK’larının, yasalarının
halk nezdinde hiçbir haklılığı kal-
mamıştır.

* Milyonların öfkesi Nuriye Se-
mih’te tercümanını buldu. 

* Nuriye ve Semih’in direnişle-
rinin gücü halkı birleştirmiştir. 

* Düşmanın fiziki üstünlüğünün
“kağıttan bir kaplan” olduğunu gös-
termişlerdir. Yüzlerce polisin karşı-
sında iki bedendirler. Görüntüde böy-
ledir ama aslında çarpışma faşizm
ile faşizme direnenler arasında ya-
şanmıştır. Kazanan Nuriye ve Se-
mih’tir. Faşizmin 800 bin kişilik or-
dusu, 450 bin kişilik polis gücü,
MİT’i, jandarması, iki kişinin dire-
nişini kıramamıştır. İki direnişçinin
gücü, haklılıklarıydı. 

* Düzenin adaletsizliğine karşı
direnilebileceğine olan inanç artmıştır. 

Sürekli milli kriz, halklara
yönelik sürekli bir baskı de-
mektir. Çünkü egemenler, halk-
ların sömürüye başkaldırmasını
istemezler. Yoz, çürümüş, bencil,
halkın değerlerinden uzak, ken-
di tarihinden utanan, kendi
mücadelesinden koparılmış bir
halk elbette faşizmin karşısında
birleşip hesap soramayacaktır.
Faşizmin hedefi işte budur. 

Eğitimcilere yönelik saldırı-
sının temelinde de bu vardır.
Halkın çocuklarını eğiten eği-
timcilerin beyinlerini, emper-
yalizme göbekten bağımlı yerli
işbirlikçiler eliyle teslim almak
istemişlerdir. OHAL döneminde
işten atılan 4 bin 100’ü KESK’li
olmak üzere 130 bin kamu
emekçisinin içinde de eğitimciler
önemli bir yer almaktadır. 
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* Nuriye ve Semih, emperyalizmin
uzlaşma, tasfiye, teslimiyet dayat-
masına karşı direnişin bayrağı ol-
muşlardır.

ZAFERİN KAYNAĞI İDEOLO-
JİK ÜSTÜNLÜKTÜR

Zafer kararlılığımızın ve siyasi
zaferin kaynağı ideolojik üstünlüğü-
müzdür. 

Nuriye ve Semih direnişinin üç
önemli sonucu vardır; 

1- Birincisi; haklılık, meşruluk
çizgimizdir. 

2- İkincisi; demokratik mücade-
ledeki ısrarımız ve kararlılığımızdır. 

3- Üçüncüsü; birleştiriciliğimiz-
dir.

Birinci olarak; bu mücadelede ideo-
lojik açıdan oligarşinin icazetini red-
deden bir çerçeve çizdik. Direnişin
ara aşamalarında, AKP cephesinden
gelen her türlü “beklenti” yaratma po-
litikalarını, “ara çözüm” manevralarını
boşa çıkardık.  İdeolojik anlamda hak-
lılık ve meşruluk çizgisini, yeniden
ve çok açık şekilde hakim kıldık. İdeo-
lojik ve pratik olarak kendine güven-
sizleşen, sosyalizme inançsızlaşan ke-
simlerde, bunun ilk yansımalarından
biri, haklılık ve meşruluğuna yaslanan,
hakları mücadeleyle kazanma karar-
lılığına güvenen değil, sistemin ica-
zetine sığınan bir anlayışın egemen
olmasıdır. Bu anlayışın dili de, hesap
sorucu, yargılayıcı olmaktan uzak, di-
yalogcu, sistemin “kabul edebileceği”
bir dildir. Bu “taktikleri” de, bu tür
taktiklerin dilini de reddettik. Kazanan,
aynı zamanda haklılık ve meşruluk
çizgimizdir.

İkinci olarak; direniş, birçok açı-
dan demokratik mücadelede Türkiye
soluna yeni bir örnek sunmuştur.

Bu direniş haklar ve özgürlükler
mücadelesinde yasak savmacılığın,
temsili mücadele anlayışının, sadece
“protesto”yla sınırlı ve sadece egemen
sınıfın kurumlarına seslenen pratiğin,
sonuç alıcı olmaktan yoksun tarzın
fiili bir eleştirisidir. Aylarca sürdü.
Çok daha uzun da sürebilirdi. Aynı
yoğunlukla sürdürecektik elbette. Bu
mücadele süresince, “burjuva medya”,
burjuva basın hiç yer vermeyebilirdi

de. 

Israr ve kararlılığımız, eylemlerin
ülkemizin birçok şehrinde her hafta
yapılmaya başlaması, bu mücadele
içinde ortaya çıkan sürekli mevzilerde
somutlaştı. Solun katılımı, bu kadar
uzun süreli bir mücadeleye genellikle
hazır ve alışkın olmadıkları için,
artan azalan bir istikrarsızlık göste-
rirken, ısrarımız ve kararlılığımızla
bu mücadelenin sürekliliğini sağladık. 

Demokratik mücadelede her ısrar
ve kararlılık sonuç alabilir mi? Her
zaman belli bir kazanıma ulaşabilir
miyiz? Faşizmle yönetilen bir ülkede
bunun garantisi yoktur. Ama şu ke-
sindir; demokratik mücadelede ısrar
ve bu mücadelenin belirleyici yan-
larından biri de, solun birliği teme-
linde yürütülmüş olmasıdır. Bu birlik,
tüm ülke çapında ve tüm eylemlerde
olmasa da, politik anlamda güçlü bir
birliktelik ve sahiplenmeyi ortaya
çıkarmıştır. Bu mücadele, aynı za-
manda solda birliğin, gerçekte çok
zor olmadığını anlatan bir ders gibidir;
yıllardır konuştuğumuz bir olgu, tek

bir pankart arkasında, dövizsiz, bay-
raksız, flamasız birlikte yürümek,
bu mücadelede gerçekleştirilmiştir.
Birlik, emektir, fedakarlıktır, tavizdir,
samimiyettir; bunların hepsini ortaya
koyduk kendi cephemizden. Bu bir-
likteliğin, Türkiye solu açısından da
daha geniş, daha kalıcı birliklerin ve
daha büyük mücadelelerin zemini
olarak görülmesi temennimizdir.

Kararlılık göstermeden sonuç alı-
namaz.

Üçüncü olarak; bu direniş solu
birleştirmiştir. 

Kendi çapında mütevazı bir zafer
elde etti Türkiye devrimci hareketi.
Bu mütevazı zafer, GÜVENDİR...
KENDİNE GÜVEN, İDEOLOJİNE
GÜVEN, DİRENİŞE GÜVEN... 

BU DİRENİŞ, TASFİYECİLİĞE
KARŞI BİR ZAFERDİR

BU ZAFER SOLUN ORTAK
ZAFERİNE DÖNÜŞÜBİLİR;

BU BİRLİK, 

EMPERYALİZME KARŞI BA-
ĞIMSIZLIK, 

FAŞİZME KARŞI DEMOKRA-
Sİ

KAPİTALİZME KARŞI SOS-
YALİZM yolunda yürüyebilir. 

Devrimci hareket, demokratik
mücadele açısından Türkiye soluna
yeni bir örnek sunmuştur... Haklar
ve özgürlükler mücadelesinde;

- yasak savmacılığın, 

- temsili mücadele anlayışının, 

- sadece “protesto”yla sınırlı ve
sadece egemen sınıfın kurumlarına
seslenen pratiğin, sonuç alıcı olmaktan
yoksun tarzı geçersiz kılınmıştır.

Türkiye solu, tarihi birikimiyle, bu-
gün göründüğünden daha güçlüdür,
daha güçlü olabilmenin koşullarına
sahiptir. Ama sol buna önce kendi
inanmalı. Neredeyse son 40 yıla dam-
gasını vuran iddiasızlaşmaktan çıkmalı.
Türkiye solu ve genel olarak tüm dev-
rimciler, kendi güçlerini görmelidir-
ler...

Emperyalizmin gizli işgali, em-
peryalizmin görünmemesi değil, tam
tersine hayatın her alanını kuşatma-
sıdır. Ekonomik, siyasi, sosyal, kül-

Bu mücadelenin belirleyici
yanlarından biri de, solun bir-
liği temelinde yürütülmüş ol-
masıdır. Bu birlik, tüm ülke
çapında ve tüm eylemlerde ol-
masa da, politik anlamda güçlü
bir birliktelik ve sahiplenmeyi
ortaya çıkarmıştır. Bu müca-
dele, aynı zamanda solda bir-
liğin, gerçekte çok zor olma-
dığını anlatan bir ders gibidir;
yıllardır konuştuğumuz bir
olgu, tek bir pankart arkasın-
da, dövizsiz, bayraksız, flama-
sız birlikte yürümek, bu mü-
cadelede gerçekleştirilmiştir.
Birlik, emektir, fedakarlıktır,
tavizdir, samimiyettir; bunların
hepsini ortaya koyduk kendi
cephemizden. Bu birlikteliğin,
Türkiye solu açısından da daha
geniş, daha kalıcı birliklerin
ve daha büyük mücadelelerin
zemini olarak görülmesi te-
mennimizdir.
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türel kuşatma, en başta solu nefessiz
kılmak içindir. 

Bugün teslimiyet ve tasfiyecelikle
sol boğulmak istenmektedir. 

Direnişimiz, işte buna karşı, halk-
lara soluk olmuştur. 

TASFİYECİLİK CAN ÇEKİŞE
ÇEKİŞE ÖLMEKTİR. 

TASFİYECİLİĞE KARŞI NEFES
NEFES, ADIM ADIM, BEDEN BE-
DEN DİRENECEĞİZ. CEPHELİ-
LER OLARAK, SOLUK SOLUĞA
DİRENECEĞİZ.

UZLAŞMAK İHANETTİR. 

TESLİMİYET İHANETTİR.

POLİTİKASIZ KALMAK İHA-
HETTİR.

İŞBİRLİKÇİLİĞİN VE UŞAK-
LIĞIN ANADOLU TOPRAKLA-
RINDA BOY VERMESİNE İZİN
VERMEYECEĞİZ. 

TESLİMİYET VE TASFİYECİ-
LİK DAYATMASINA KARŞI UZ-
LAŞMADAN SAVAŞACAĞIZ!

SAZIMIZIN TELİ İLE, NEFE-
SİMİZİN SESİ İLE, SİLAHIMIZIN
SON MERMİSİ İLE, SON KAYA-
MIZA, SON AĞACIMIZA, SON
DAĞIMIZA, SON EVİMİZE KA-
DAR DİRENECEĞİZ!

SORUN SADECE KHK’LARA
KARŞI İŞE GERİ DÖNME HAK-
KINA SAHİP OLMAK DEĞİLDİ!

EMPERYALİZMİN PROLETAR-
YA İDEOLOJİSİNİ TASFİYE ETME
SALDIRISINA KARŞI KURULAN
BİR BARİKATTI VE BU BARİ-

KATI YIKAMADILAR.

2 TANE EĞİTİMCİ DİRENME-
NİN HAKLI ONURUYLA, OHAL
KUŞATMASINI YARDI...

550 BİN ÜYESİ OLAN
TMMOB; 141 BİN ÜYESİ OLAN
DİSK; 236 BİN ÜYESİ OLAN
KESK, 96 BİN AVUKATI OLAN
BAROLAR TEK BİR DİRENİŞ
GERÇEKLEŞTİRMEZKEN; NU-
RİYE VE SEMİH’İN DİRENİŞİNE
SAHİP ÇIKMAZKEN; İKİ EĞİ-
TİMCİ, NURİYE VE SEMİH BE-
DENLERİNİ AÇLIĞA YATIRARAK
DİRENDİ VE KAZANDI. BİZ KA-
ZANDIK. 

Akıllı solculuk, besleme solculu-
ğun başka bir biçimidir. DKÖ’lerde,
reformist partilerde, kitle yoktur, halk
yoktur, adeta bir sol aristokrasi vardır;
bunlar tuzu kuru solculuğu, belasız,
risksiz, akıllı solculuğu egemen kıl-
mışlardır bulundukları yerlere. 

Bunlar, bir ayakları devrimde, bir
ayakları düzende değil, iki ayaklarıyla,
beyinleriyle, yürekleriyle düzende
yaşarlar. 

Avrupa ve Amerikan emperya-
lizmi, solun belli kesimlerini kendine
yedekleyerek, onları, politik, maddi
ve askeri olarak besleyerek, solu tas-
fiye etmek istiyor. Bunlar EMPER-
YALİZMİN BESLEME SOLCULA-
RIDIR. 

Tasfiyeciliğe, besleme solculuğa
karşı ideolojik mücadele, emperya-
lizme ve oligarşiye karşı verilen dev-
rim ve iktidar mücadelesinden ayrı
düşünülemez.

EMPERYALİZMİN BESLEME
SOLCULARINA İZİN VERMEYE-
CEĞİZ.  

Bu direnişle, yalnız ülkemiz dev-
rimciliğine değil, tüm devrimci ha-
reketlere, dünya halklarına tasfiye-
ciliğe karşı mücadele konusunda
olumlu bir deney sunduk.

Tasfiyecilik VE DEVRİMCİLİK
savaşından devrimcilik galip çıka-
caktır. 

TASFİYECİLİĞİN ÖRGÜTLEN-
MİŞ HALİ REFORMİZMDİR 

REFORMİZMİ VE AKIL HO-
CASI EMPERYALİZMİ TARİHE
GÖMECEĞİZ. 

Sorun iki tane KHK’ya karşı di-
renmek değil...

Hedef emperyalizmin  çizdiği sı-
nırlar içinde kalacak, 

ISLAH EDİLMİŞ, EHLİLEŞTİ-
RİLMİŞ BİR SOL YARATMAKTIR.  

Böyle bir sol, ülkemize egemen
olamayacak. 

DİRENENLER KAZANDI. Nİ-
HAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK. 

DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİM-
LERDE SÜRECEK...
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NURİYE VE SEMİH’İN 444 GÜNLÜK DİRENİŞİ,
SİYASİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞ, FAŞİZM KARŞISINDA

DİRENİŞİN SEMBOLÜ, UMUDUN ADI OLMUŞTUR.
FAŞİZME KARŞI DİRENMEK ZORUNLU VE MÜMKÜNDÜR

NURİYE VE SEMİH’İN SİYASİ ZAFERİ, FAŞİZMİN YENİLGİSİDİR!
ZULME VE FİZİKİ, İDEOLOJİK TASFİYECİLİĞE KARŞI,

AŞILMAZ BİR BARİKAT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ, EDECEĞİZ. 
Nuriye ve Semih, 324 günü açlık grevi içinde olmak üzere 444 gün süren tarihsel bir

direniş yarattılar, faşizme karşı direnmenin mümkün olduğunu tarihe yazdılar...

OHAL FETÖ’YE DEĞİL DEVRİMCİLERE YÖNELİK BİR TASFİYE SALDIRISIDIR: Dev-
rimcilerin halk üzerindeki etkisinin farkında olan AKP, bu etkiyi yok etmek için de devrimcileri
tasfiye etmek istemektedir. Tasfiye-teslimiyet-uzlaşmacılık politikasının arkasındaki asıl güç
emperyalizmdir. 

Hedef emperyalizmin çizdiği sınırlar içinde kalacak, ISLAH EDİLMİŞ,  EHLİLEŞTİRİLMİŞ
BİR SOL YARATMAKTIR; EMPERYALİZMİN BESLEMESİ BİR SOL YARATMAKTIR. 

GÖREV; YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN DEVRİMCİLİĞİ BÜYÜTMEKTİR.

EMPERYALİZMİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE ÇABASI YENİ DEĞİLDİR
Emperyalizmin yeniden şekillendirmesi karşısında Cepheliler bedel ödeyerek barikat

oldular. Bedel ödemeyi göze alamayanlar, devrimcilik yapamazlar. 1984 ölüm orucu siyasi
bir zaferdi. 2000-2007 Büyük Direnişi bir zaferdi. TKP-ML’den MKP’ye, MLKP’ye kadar
direnişin dışında kalan tüm reformist ve oportünist gruplar, bu direnişlere “siyasi yenilgi”
dediler. Yenilen kendileriydi. 

NURİYE VE SEMİH DİRENİŞİ, TARİHİN KAYITLARINA BİR KUŞATMAYI
DAHA YARMIŞ OLMANIN ONURUYLA GEÇTİ!

- HALKIN KAHRAMANLAŞTIĞI, KAHRAMANLIĞIN HALKLAŞTIĞI BU
DİRENİŞLE; 

* Halkın direnme umudu artmıştır

* Faşizmin direnişten duyduğu korku büyümüştür

* AKP’nin meşruluğu tuzla buz olmuştur. KHK’larının, yasalarının halk nezdinde
hiçbir haklılığı kalmamıştır.

* Nuriye Semih milyonların öfkesine tercüman olmuştur.

* Nuriye ve Semih’in direnişlerinin gücü halkı birleştirmiştir. 

* Düşmanın fiziki üstünlüğünün “kağıttan bir kaplan” olduğunu göstermişlerdir. 

* Düzenin adaletsizliğine karşı direnilebileceğine olan inanç artmıştır. 

*Nuriye ve Semih, emperyalizmin uzlaşma, tasfiye, teslimiyet dayatmasına karşı di-
renişin bayrağı olmuşlardır.

- ZAFERİN KAYNAĞI İDEOLOJİK ÜSTÜNLÜKTÜR
Zafer kararlılığımızın ve siyasi zaferin kaynağı ideolojik üstünlüğümüzdür. 

Nuriye ve Semih direnişinin üç önemli sonucu vardır; 
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1- Birincisi; haklılık, meşruluk çizgimizdir. 

2- İkincisi; demokratik mücadeledeki ısrarımız ve kararlılığımızdır. 

3- Üçüncüsü; birleştiriciliğimizdir.

BU DİRENİŞ, TASFİYECİLİĞE KARŞI BİR ZAFERDİR

BU ZAFER SOLUN ORTAK ZAFERİNE DÖNÜŞEBİLİR;

BU BİRLİK;

EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, 

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ,

KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM yolunda yürüyebilir. 

Bugün teslimiyet ve tasfiyecilikle sol boğulmak istenmektedir. 

TASFİYECİLİK CAN ÇEKİŞE ÇEKİŞE ÖLMEKTİR. 

TASFİYECİLİĞE KARŞI NEFES NEFES, ADIM ADIM, BEDEN BEDEN DİRENECEĞİZ.
CEPHELİLER OLARAK, SOLUK SOLUĞA DİRENECEĞİZ.

UZLAŞMAK İHANETTİR. 

TESLİMİYET İHANETTİR.

POLİTİKASIZ KALMAK İHAHETTİR.

İŞBİRLİKÇİLİĞİN VE UŞAKLIĞIN ANADOLU TOPRAKLARINDA BOY
VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. 

TESLİMİYET VE TASFİYECİLİK DAYATMASINA KARŞI UZLAŞMADAN
SAVAŞACAĞIZ!

SAZIMIZIN TELİ İLE, NEFESİMİZİN SESİ İLE, SİLAHIMIZIN SON MERMİSİ
İLE, SON KAYAMIZA, SON AĞACIMIZA, SON DAĞIMIZA, SON EVİMİZE
KADAR DİRENECEĞİZ!

550 BİN ÜYESİ OLAN TMMOB; 141 BİN ÜYESİ OLAN DİSK; 236 BİN ÜYESİ OLAN
KESK, 96 BİN AVUKATI OLAN BAROLAR TEK BİR DİRENİŞ GERÇEKLEŞTİRMEZKEN;
NURİYE VE SEMİH’İN DİRENİŞİNE SAHİP ÇIKMAZKEN; İKİ EĞİTİMCİ, NURİYE VE
SEMİH BEDENLERİNİ AÇLIĞA YATIRARAK DİRENDİ VE KAZANDI. BİZ KAZANDIK. 

Avrupa ve Amerikan emperyalizmi, solun belli kesimlerini kendine yedekleyerek, onları,
politik, maddi ve askeri olarak besleyerek, solu tasfiye etmek istiyor. EMPERYALİZMİN
BESLEME SOLCULARINA İZİN VERMEYECEĞİZ.  

Tasfiyecilik VE DEVRİMCİLİK savaşından devrimcilik galip çıkacaktır. 

TASFİYECİLİĞİN ÖRGÜTLENMİŞ HALİ REFORMİZMDİR 

REFORMİZMİ VE AKIL HOCASI EMPERYALİZMİ TARİHE GÖMECEĞİZ. 

DİRENENLER KAZANDI. NİHAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK. 

DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE SÜRECEK…
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AVUKAT EBRU TİMTİK’TEN MEKTUP VAR:
Selçuk Kozağaçlı’yı tecrit ediyorlar. Silivri Özel Tip’te

tek başına bir hücreye atmışlar. Böylece O’nu motive
eden kaynaklardan uzaklaştırarak ıslah edecekler.

Büromuzun ve
dostlarımızın neredey-
se tümünün tutuklan-
dığı günlerde müvek-
kilerimizi avukatsız bı-
rakmayan Yaprak
Türkmen’i, zor gün-
lerin naif insanını tek
başına tutuyorlar.

Selçuk Başkan’ın ıslah
olması demek ne demek?

Dışarıda canı yananın,
mağdur olmanın, sesi kı-
sılanın yanına koşup merak
etme hallederiz dememesi
demek.

Sadece Türkiye’de değil
Suriye’de, Küba’da, Filipinler’de dünyanın neresinde
bir tokat atılmaktaysa ezilenlere, onların isyanını ço-
ğaltmaması demek, onların acılarını dillendirmemesi
demek.

Nasıl yapacaklar bunu? Onu habersiz, dostsuz bı-
rakarak, yalnız ve çaresiz bırakarak ıslah etmeyi plan-
lıyorlar.

Cehalet... Havalandırmada haykırıyorlarmış duyduk. 

Bilmezler mi sade yerin üstündekiler değil yerin
altındakiler bile ses veriyorlar sesine.

Van’da deprem göçüğü altında, Soma’da maden
göçüğü altında.

Siirt’te, Amed’de, Dersim’de, İstanbul’da, toplu
mezarlarda yatanlar, faili kuvetle belli olanlar ses ve-
riyorlar.

Onların aileleri ses veriyorlar. Gözaltında, hapis-
hanede, sokakta işkence görenler ses veriyorlar O’na.

122 kez tecrit bizi yok edemez diyenler ses veri-
yorlar.

Hapishanelerde tutsaklar ses veriyorlar.

Kimin başı sıkışsa koşup gülü verdiği avukatlar
ses veriyorlar. 

Kitaplarda dünya ve tarih ses veriyor.

Fidel, Althuser, Engels, Lenin, Mao ses veriyor.

Bilmiyorlarki bu baş bu bedenin üstünde oldukça
ıslah edemezler O’nu.

Hafızası çalınsa hücrelerinin belleği ses verir ona.
Bir ömür çekilen acıların ve kazanılan zaferlerin güçlü
etkisi çarpmaktadır yüreğinde.

Siz kimsiniz?

Siz kimsiniz de ummaktasınız O’nun korkmasını?
Acınız kadar konuşun. Zaferleriniz kadar konuşun.
Direnciniz kadar konuşun. 

1 haftalık açlıktayız şimdi. Unutmasın diye bedenimiz
Selçuk’a ve Yaprak’a yaşatılan tecriti. Duyuyoruz ha-
valandırmadan gelen sesleri.

Hücrelerimiz ses veriyor o hapishaneden,

TECRİT İŞKENCEDİR TECRİTE SON!

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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DEĞERSİZLEŞMEK
Devrimci değerlerin en güzeline, en sa-
desine, en  güçlüsüne sahibiz. Ne olursa
olsun her şeyden önce yoldaşımızı düşü-
nürüz. Güvenlik olsun, sağlık olsun, kı-
yafet olsun, yemek olsun vb. bir arkada-
şımız bizim için bir şey yaptığında onun
yaptığına ilgisiz kalmak, görmezden gel-
mek, yüzeysel bakmak yoldaşımızı kıra-
bilir. Arkadaşımızın bizim için yaptığı
inceliği tabi ki abartmamak gerekir. Ama
görmezden gelmek de karşımızdaki ar-
kadaşımızda önemsemiyor düşüncesi ya-
ratabilir. Bir arkadaşımız bizim için her-
hangi bir şey yaptığında onun yaptığı bu
şeyi bir değer olduğunu yalın bir şekilde
gösteririz. Bu şu da demek değildir. “Ben
bir şey yaptım bana teşekkür etmedi.”
İkisi arasında ince bir çizgi vardır ve bu
çizgi bizim karşımızda kini ne kadar cid-
diye aldığımızı gösterir. Çünkü arkada-
şımızın bu davranışı yıllardır savaş veren
hareketimiz içerisinde, yoldaşların bir-
birine karşı yarattığı bir değer, bir kültür
haline gelmiştir. Tabi önemli olan arka-
daşımız bizi önemsemese de bizim onu
önemsiyor oluşumuzdur. Yoldaşlık de-
ğerdir. Bu değeri yaratan örgütümüzdür.
Arkadaşımızın bizim için harcadığı emeğe,
değere sahip çıkmak, örgütümüze sahip
çıkmaktır... 

DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
* Emperyalistler, Stalin ile dalga geçen bir film yapmış,
"Stalin'in ölümü" isimli. Devrim önderlerine, Stalin'e
sahip çıkmak için devrimcilik zorunluluktur.

* Elektrik Mühendisleri Odası'nın istatistiklerine göre
100 tl'lik faturanın 27 tl'si dağıtım-iletim-kayıp kaçak
bedeli olarak halktan soyuluyor. Elektrik soygununu
teşhir etmek, buna karşı alternatifler üretmek için
devrimcilik zorunluluktur.

* Bosna Hersek'ten ithal edilen 20 ton et, bozuk ve
hastalıklı çıktı. Halka ucuz et diye bozuk et yediren
halk düşmanı alçaklardan hesap sormak için dev-
rimcilik zorunluluktur.

* Yol yapımı için halkın cebinden alınan 362 milyon
tl, danışmanlık hizmeti adı altında yandaşlara gitmiş.
AKP'nin halktan çaldıklarını geri almak, hırsızlıklarının
hesabını sormak için devrimcilik zorunluluktur.

* Nu-Se, açlık grevini bitirdi, tarihe geçecek bir direniş
bıraktı. Direnişin siyasi kazanımlarını, zaferlerini bü-
yütmek için devrimcilik zorunluluktur.

* Feridun Amca'yı Çapa Hastanesi'nde tedavi etme-
mişler, "önemli bir şeyin yok, pazartesi gel" demişler.
Dilan Ekin'e "şükret geçer" diyen zihniyet ile 170
gündür ag'de olan 68 yaşındaki bir insanı tedavi et-
meyen zihniyet aynıdır, AKP'nin gerici faşist zihniye-
tidir. Bu zihniyetten hesap sormak için devrimcilik
zorunluluktur.

ESPRİ YAPMAK
Kelimelerimizde mücedelemiz gibi
olmalıdır. Düzenin değil halkın çı‐
karlarını göstermelidir. mizahsal yan‐
larımızda politik olmalıdır. Diğer tür‐
lüsü hem devrimciliğimize zarar verir,
hem de arkdaşalarımızı kırmamıza
neden olur. Kişilik olarak bizi zayıf
gösterir. Bunu değiştirmenin yolu
devrimci bilince sahip olmak, dev‐
rimci gibi düşünebilmekten geçer.
Kelimelerimizi, düşüncelerimizi dev‐
rime yoğunlaştırmak bunu sorunu
çözmemizde yardımcı olacaktır...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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"Ona güveniyo-
rum, bu nedenle de
gelişeceği kanısında-
yım."

"Bu çok iyi, seni
uyarmak istiyorum.
Eğitiminde büyük ye-
tersizlikler var. As-
lında şimdilerde çok
yaygın bir durum bu.

Hemen hemen bütün işçiler, özellikle
de 1905'te barikatlarda savaşmış ve
tüm benlikleriyle devrime bağlı olanlar
bilgi edinmeye can atıyorlar. Şimdi
sana derim ki; Vasili'ye kol kanat ger.
Gelişimine yardımcı ol. Klavdia, Ot-
zovistlerin, bu 'kıvırtan Likidatörlerin'
Vasili üzerindeki etkisini sildiğinden
beri Vasili bambaşka bir delikanlı
oldu. Ateşli biri! Onu illegal çalışmanın
içine bizim çevreye ve bölge örgütüne
aldık. Kendisine Ivanovnisinki'den bir
işçinin pasaportunun kopyasını çı-
kardık.

Serpuşov da sana yardıma gelmek
için öyle acele etti ki yanına kimseyi
istemedi. Konoplin'in fabrikasına giz-
lice sızmayı da yüzünün akıyla başardı.
Senin tutuklandığını onun sayesinde
öğrendik. Sonra Stepan'ın kaçışını...
Ve Agaşa'nın..." (Kavganın Şafağı syf.
231)

Eğitim, bir örgütün olmazsa ol-
mazıdır. Hiçbir koşulda eğitimden
vazgeçilemez önemdedir.

Eğitimin yapılmadığı bir yerde
sağlıklı devrimci örgütlenmenin ya-
pıldığından bahsedilemez. Yukarıdaki
örnekte de bu konudaki eksiklik tespit
edilmiş ve giderilmesi çabası var. Bi-
rinci nokta budur. İkincisi devrimcilik
yapma isteği olan ve gelişebileceklerin

gelişmesi için gerekli çaba harcanmalı,
kendilerine güvenilmelidir, geliştiril-
meli, önleri açılmalıdır. Örneğimizde
bu konuda olumlu yan görülmekte-
dir.

***   

Bir Örgütte Güvenlik
Tedbiri Elden Bırakılamaz

“Vaz sakin bir sesle:

“Olup bitenler üstüne birkaç söz
söylemek istiyorum” dedi. “Benim
görüşüme göre Ramos'la ikimiz ihti-
yatsızlık ettik.”

Paulo gözlüklerinin üstünden ar-
kadaşlarını süzdü. Vaz'ın sözlerinin
doğruluğundan kuşku duyulup duyu-
lamayacağını sorar gibiydi. Ramos,
Vaz'ın düşüncesine katılmadı:

“Bunu bir trajedi haline getirmenin
gereği yok. Yardıma çağırdılar, ben
de koştum. Orada elinde çapa olan
bir adam vardı, ben de çapayı çekip
aldım. Onu bıraksak yeniden kavgaya
girişeceği açıktı. Sakinleşmesi için
buraya getirdim. Her şey yolunda gitti
ve biz gizlilik açısından güvenilirliği-
mizi bir kez daha kanıtladık. Bir
şeyden dolayı kendini bize borçlu his-
seden kişiler olması hiç de fena değil,
bugünkü olay bizim böyle bir insan
kazanmamıza yardım etti.” Ramos
gülümsedikten sonra ekledi:

“Bundan başka, değerli arkadaşlar,
arasıra kasları çalıştırmak yararlı bir
şeydir. Çalışmaya devam edelim.”

Antonio memnunlukla gülümsedi.
Paulo, Vaz'a baktı.

Vaz ağır ağır söze başladı:

“İzin verin, bir çift söz daha söy-
leyeyim. İşin başka türlü sonuçlandı-
ğını bir düşünün. Ya bizi tanık gös-
terselerdi, ya da kavgaya karışsaydık?

BBİR ÖRGÜTTE
GÜVEN ESASTIR VE

EĞİTİM AKSATILAMAZ

Legal İllegal
Yasal Yasadışı
Silahlı Silahsız
Kavgamız Sürer

Her şart altında örgütlenmenin ve mücadelenin

BİR YOLU VAR

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!

FAŞİZM     
BİZE 

ENGEL 
OLAMAZ!
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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. 



Bu evin güvenliği tehlikeye girerdi.
İhtiyatsız bir davranış!”...

(Yarın Bizimdir Yoldaşlar syf.
42)

Bir örgüt illegal mücadelede
gizlilik temelindeki çalışmayı esas
alır. Bu anlamda örgütsel faaliyeti
tehlikeye atabilecek her duruma
dikkat edilir. Portekiz'de illegal
olarak devrimci mücadeleyi sür-
düren Portekiz devrimcilerinden
Vaz da doğru gördükleri bir mü-
dahaleyi gerçekleştirdiklerini ama
sonunda bunun belirli tehlikelere
de yol açabileceğini düşünerek ih-
tiyatsızlıklarını belirtiyor.

***  

Kitleleri Devrime
Çağırmada İki Dakika da
Önemlidir

"Onlara devrimin yaşadığını,
partinin yaşadığını söyleyecek, her-
kesi saflarımızda omuz omuza sa-
vaşmaya, istemlerimiz için müca-
deleye çağıracağız."

Yefim Ivanoviç diretti:

"Tut ki iki dakikada bunlar söy-
lendi. Peki bu toplantıları kim ha-
zırlayacak?"

"İşletmelerin çoğunda bizden
en azından bir işçi bulabiliriz. Asıl
sorun bulduğumuz bu kişinin ağzı
sıkı biri olması ve önce yalnız en
güvenilir olanlara haber vermesi.
Mesai saatinin bitimine on beş da-
kika kala, fabrikadan çıkınca ka-
pının yanında biraz beklemeleri
ve 1905'lerde olduğu gibi birinin
konuşacağı söylenecek herkese.
Böylece, 1905 yılını hâlâ saygıyla
anan ve bizi unutmayan herkesin
toplanması sağlanmış olur. Ötekiler
de meraklarından zaten çoktan ka-
pının yanına gelmiş olurlar. Ko-
nuşmacı, herkesi etkileyecek, ateş-
lendirecek, ilgi çekecek kısa ve
coşturucu sözler bulmalı. Toplan-
tının ertesi günü işyerine giderek-
küçük de olsa-örgütü oluşturacağız.
İkinci görevimiz işletmedeki parti
örgütünün delegelerini bir bölge
konferansı için bir araya toplamak
ve otoriter, sağlam bir bölge ko-
mitesi oluşturmak olmalı. Yalnız,
bu mitingin devrim için bir ön ha-
zırlık olmadığını unutmayalım yol-
daşlar.

Bizim korsan mitinglerimiz örgüt
çalışmalarındaki sayısız yöntem-
lerden yalnızca birisidir; illegal
örgütümüzü sağlamlaştırmalı, on-
ların yardımıyla  illegal çalışma-
larda daha da etkili olmalı ve on-
ların istekleri doğrultusunda mü-
cadele etmeyi sağlamalıyız. Burada
öncelikle belirtmek istediğim şey
polisle çatışmaya girmekten ka-
çınmak. Evet yoldaşlar, hepsi bu
kadar. Şimdi karar vermek zorun-
dayız."

Dinlediklerim çok hoşuma git-
miş, yüreğim hafiflemişti. Hâlâ
daha konuşacak bir şey var mıydı
ki? Şubarstov'un açıklamış olduğu
çalışmalara bir an önce başlamak
için kalkıp gitmek istiyordum. Her
şey, açık ve de gerekliydi. (syf:
111-112)

En zor illegal koşullarda yapı-
lacak korsan mitinglerde iki daki-
kalık bir ajitasyonun önemi, ge-
rekliliği vardır, bu yukarıdaki yazıda
da vurgulanmıştır.

Tarih doğruluğun,
zorbalara ve
sömürücülere
karşı haklı bir dava
uğruna isyanların
yarattığı büyük bir
gelenektir. 
“Tarihi boyutlar
içinde düşünme
alışkanlığı”, büyük
bir güç veriyor,
tarih her zor
durumdan çıkışı
gösteriyor. 

Gazi'de Tutuklamalar ve
Baskılara Karşı
Halk Toplantısı

Gazi Mahallesi, AKP'nin en çok sal-
dırdığı mahallelerden biri. Son tutuk-
lamalarda da mahalleden Halk Meclisi
üyelerinden gençlere kadar birçok kişi
tutuklandı. 21 Ocak Pazar günü saldı-
rılarla ilgili bir toplantı yapıldı.

Toplantıda AKP faşizminin tutuklama
terörü ele alınarak, bu teröre karşı ya-
pılabilecekler hakkında çeşitli önerilerde
bulunuldu. 

Toplantıya Gazi Halk Meclisi'nden,
Pir Sultan'dan, esnaflardan katılanlar
oldu. Katılanların hemfikir olduğu konu,
Gazi faşizme teslim olmayacak! Gazi
çok baskılar, katliamlar görmüş bir ma-
halleydi. Bu saldırılar da püskürtülecekti.  

Mahalleden bir çok insanın tutuklu
olduğu vurgulanarak, TAYAD'lı Ailelerin
bu konudaki eylemlerine destek veril-
mesi, faaliyetlerine katılınması karar-
laştırıldı. Tutsaklarına sahip çıkmak,
Gazi için tartışılmaz bir gelenekti. 

Ayrıca mahallede ev toplantılarıyla,
bildirilerle faşizmin saldırılarının teşhir
edilmesi gerektiği vurgulanan toplantıya
16 kişi katıldı.

Dev-Gençliler Dağevleri’nde
Halkla İç İçe

Dev-Genç'liler tarafından, 28 Ocak
günü Dağevleri mahallesine dergi da-
ğıtımı yapıldı ve pullar yapıştırıldı, bil-
diriler dağıtıldı.

Mahallede 50 adet Yürüyüş dergisi
okurlara ulaştırıldı. Çalışmada 160 adet
pul mahallenin çeşitli yerlerine yapış-
tırıldı ve 150 bildiri dağıtıldı.

Değil Her Hafta, Her Gün Tutuklasanız
Mücadelemize Devam Edeceğiz...

Dev-Genç'liler, yaşanan tutuklama-
lara rağmen mücadelelerinden vazgeç-
miyorlar. İstanbul Dağevleri'nde çalış-
malarına devam ediyor. 28 Ocak'ta kitle
çalışması yapan Dev-Genç'liler birçok
yere güncel kampanyaların pullama ve
bildirilerinden 150 adet dağıttı. Ayrıca
50 adet Yürüyüş dergisini okurlarına
ulaştırdı.

Yürüyüş
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Avukatlık mesleği tarihsel olarak
bir suç ile suçlanan kişileri savunma
biçiminde yani bugünkü ceza yar-
gılamalarındaki savunmanlık-mü-
dafiilik mesleği olarak ortaya çıkmış,
zamanla kapsamı ve niteliği deği-
şerek bugüne gelmiştir. Türk Dil
Kurumu (TDK) sözlüğüne göre avu-
katın kelime anlamı; "Hak ve yasa
işlerinde isteyenlere yol göstermeyi,
mahkemelerde, devlet dairelerinde
başkalarının hakkını aramayı, ko-
rumayı meslek edinen ve bunun için
yasanın gerektirdiği şartları taşıyan
kimse" yani savunmandır.  Avukat
savunma makamını temsil eder. Ki-
şileri veya hakları korur...

Avukatlık Kanunun 2. Maddesi
ise şöyledir: 

“Madde 2. (Değişik: 2/5/ /2 m.)
Avukatlığın amacı; hukuki müna-
sebetlerin düzenlenmesini, her türlü
hukuki mesele ve anlaşmazlıkların
adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesini ve hukuk kuralla-
rının tam olarak uygulanmasını her
derecede yargı organları, hakemler,
resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar
nezdinde sağlamaktır. Avukat bu
amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini
adalet hizmetine ve kişilerin yarar-
lanmasına tahsis eder.”

Burada önemli nokta şurasıdır;
avukat, her türlü sorunun hakkaniyete
ve adalete uygun olarak çözülmesini
sağlamalıdır. Avukatlık özü itibariyle
toplumsal bir meslektir. 

Avukatın mesleğini, toplumsal
görevini tam olarak yerine getire-
bilmesi için örgütlü bir yapıya ihti-
yacı vardır. Türkiye’deki sistem içe-
risinde bu ihtiyacı – en azından
teorik olarak- barolar ve Barolar
Birliği sağlamaktadır. Barolar avu-
katlık mesleğinin gelişimini, güç-
lenmesini, mesleğin yapılabilmesi
önündeki engellerin ortadan kaldı-
rılmasını, hukukun halkın çıkarı için
gelişimini sağlamalıdır.  Avukat hak

ve yetkilerini kullanırken, mesleğini
yerine getirirken ne kadar güçlü ve
güvenceli olursa halkın hak ve öz-
gürlükleri de o kadar güvencede
olacaktır. Çünkü halkın hak ve öz-
gürlüklerinin mücadelesini vermek-
tedirler.  Ancak barolar ve barolar
birliği nezdinde avukat örgütlerinin
rolü teorik düzeyin ötesine geçme-
mektedir. Yani barolor da, barolar
birliği de tarihsel misyonuna uygun
örgütlenmeler olmaktan çıkmıştır.

Faşizmin Saldırıları
Karşısında Baroların da
Sorumlulukları Artar

Ülkemiz emperyalist ülkeler ta-
rafından sömürülen bir yeni sömürge
ülkedir. Sömürge tipi faşizmle yö-
netilmektedir. Yani ülkemiz sürekli
faşizm ile yönetilmektedir. İktidarlar
halka ya burjuva demokrasinin kırıntı
haklarını vererek ya da onları da
elinden alarak yönetmeyi esas alırlar. 

Ülkemizde bugün faşizmin artan
baskı, sömürü politikaları ve yöne-
tememe krizi sonucunda halkın elin-
den burjuva demokrasinin kırıntı
hakları da elinden alınmıştır. Hal
böyle olunca göstermelik yargılama
yapan mahkemeler de kendi yasa-
larına uymazlar. Avukat elinden ge-
leni yapsa da verilen kararlar da ye-
terince etkili olamamaktadır. Örneğin
bir tanık beyanıyla yüzlerce insan
tutuklanır, Nuriye-Semih gibi direnen
kamu emekçileri açlık grevi yaptığı
için tutuklanır. Yasalarda olmayan
suçlar üretilir, delil olmadan yüzlerce
kişi hakkında tutuklama kararı verilir. 

Yargının yasalara uymamasına,
keyfi kararlara karşı çıkan avukatlar
da saldırıların hedefi olurlar. 

Bu durumda sıradan, klasik sa-
vunmanlık görevini sürdürebilmek
için dahi avukatların belirli güven-
celer altında olması ve baroların bu
güvenceyi koruması gerekir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde

baro ile ilgili olarak "Sözlük anla-
mıyla Barreau veya Barre kelime-
lerinden Türkçeleştirilmiş olan baro;
bir bölgedeki avukatların kurduğu
meslek örgütleri olarak tanımlan-
maktadır." denilmektedir. 

Baroların savunma makamının
örgütlendiği bir yer olduğunu ifade
ettik. Baroların çatı örgütü diyebi-
leceğimiz Türkiye Barolar Birliği
(TBB) de teorik olarak aynı işlevi
yerine getirmektedir. Avukatlık ka-
nunu madde 110'a göre "Baro men-
suplarının genel menfaatlerini ve
mesleğin ahlak, düzen ve gelenek-
lerini korumak ve Kanunların avu-
katlara tanıdığı hakların gerçekleş-
mesine ve yüklediği görevlerin tam
ve şerefli bir şekilde yerine getiril-
mesine çalışmak" Türkiye Barolar
Birliği üzerine yüklenilen görevler-
den bazılarıdır. 

Peki pratikte durum böyle mi-
dir?

Uluslararası Barolar Birliği İnsan
Hakları Enstitüsü (IBAHRI) tara-
fından ülkemizde son süreçte yüz-
lerce avukatın tutuklu olduğu açık-
landı. Birlik, OHAL süresince 1488
avukatın zulme varan kötü muame-
leye maruz kaldığını, 572 avukatın
tutuklandığını, 79’unun ise hapis
cezasına mahkûm olduğunu duyurdu.
Burada üzerinde durmak istediğimiz
nokta şudur: Araştırmayı Türki-

Üyelerine Yabancılaşan Barolar Halk İçin Adaletin Değil
Faşizmin Bekasının Avukatı Olur

Halkın 
Hukuk
Bürosu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NE İŞ YAPAR?
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ye’deki bir hukuk örgütü mesela
TBB değil, Uluslararası Barolar Bir-
liği yapmaktadır.

Barolar ve TBB bırakın ülkedeki
sömürüyü, haksızlığı, hukuk dışılığa
karşı mücadele etmeyi, kendi üyele-
rinin yaşadıkları baskıları, karşılaş-
tırdıkları saldırıları rapor haline ge-
tirmekten, bu noktada bir teşhir faa-
liyeti yürütmekten bile acizler. 572
avukat tutukluymuş? Türkiye’de 100
bin avukatın olduğunu düşündüğü-
nüzde mevcut avukatların yaklaşık
binde altısı tutuklu. Yani bin avukattan
6’sı tutuklu. Avukat kitlesi açısından
çok ciddi bir sayıdır bu. 

Barolar ya da TBB bu avukatlar-
dan kaçını ziyaret ettiler, kaçının
dosyasını incelediler ve durumları
hakkında incelemede bulundular veya
başka herhangi bir şey yaptılar mı
bilinmiyor. 

Hak ve özgürlük mücadelesi ver-
dikleri için sürekli saldırı altında
olan Çağdaş Hukukçular Derneği
KHK ile kapatıldı, Halkın Hukuk
Bürosunun 2'si stajyer 19 avukatı
tutuklandı. İstanbul Halkın Hukuk
Bürosu polisler tarafından 3 ayda 2
kez basıldı. Bu baskınların siyasi
amaçlı olduğu ve doğrudan avukatlığı
hedef aldığı, “benim istediğim gibi
avukatlık yapacaksınız” dayatmasının
sonucu ve göstergesi olduğu belli
iken TBB bir açıklama dahi yapma-
dı.

Tutsak HHB avukatı Engin Gö-
koğlu'nun hapishanede gardiyanlar
ve müdürler tarafından kolu kırıldı,
TBB sustu.  Avukat Yaprak Türkmen
ve Avukat Selçuk Kozağaçlı şu an
hala tecritteler, bu tecrite son verilmesi
için farklı hapishanelerde tutsak olan
halkın avukatları 1 haftalık açlık
grevi yaptılar. Barolar Birliği hala
susmaya, duymamaya devam ediyor. 

Bugün gelinen aşamada, Barolar
Birliği avukatlık kanununda yazan
asli görevlerini dahi yerine getir-
mekten aciz durumdadır. Savunman-
ların örgütlü bir kurumu olan Barolar
Birliği, yapılan bu saldırı, işkence
ve tutuklamalara karşın hiçbir giri-
şimde bulunmamaktadır. Bu yapı-
lanlara karşı susmak, yapılanlara

onay vermek, ortak olmak demektir.
Ki Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu katıldığı bir radyo prog-
ramında Halkın Hukuk Bürosunda
tutuklu bulunan avukatlarıyla ilgili
olarak "Nuriye ile Semih adlı açlık
grevi yapan kişilerin tutuklanan avu-
katlarının tutuklanma gerekçesinde,
Nuriye ile Semih'in avukatı olmaları
yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C
teröristin üzerinden çıkan listede tu-
tuklanan bazı avukatların adı geçtiği
söyleniyor. Ben bu listenin değersiz
olduğunu söyleyemem" diyerek, su-
sarak, sessiz kalarak zımni (örtülü)
onay vermenin ötesine geçmiş, so-
ruşturmayı yürüten savcı ile aynı bi-
çimde düşündüğünü açıklayarak açık
destek vermiştir.

Barolar Birliği Başkanı polisin
sözcülüğünü yapıyor. Şafak Yayla'nın
cebinde bulunan “liste” dedikleri şey
avukatların kartvizitleridir. Bu kart-
vizitler her avukatın, kendini tanıtmak
amacıyla hazırlattığı ve uygun gör-
düğü biçimde verdiği ya da dağıttığı,
üzerinde iletişim bilgileri ve avukat-
müvekkil ilişkisini sağlayacak bil-
gilerin de bulunduğu küçük kartlardır.
Yani ortada bir liste falan yoktur.
Ancak Barolar birliği başkanı en
basit, en sıradan, en meşru şeyi bile
savunamayacak kadar aciz bir hal-
dedir.

Böyle bir başkana sahip Barolar
Birliğinden çok şey beklenemeyeceği
açıktır. Feyzioğlu gibi bir başkan
varken elbette avukatlar faşizm kar-
şısında savunmasız kalacak, işlerini
yapamaz hale gelecek, işkenceye uğ-
rayacak ve tutuklanacaktır...

İktidar, hapishanelerde siyasi tut-
saklara yönelik onursuz bir uygulama
olan Tek Tip Elbiseyi hayata geçir-
meye hazırlıkları yapıyor. Avukatlık
Kanunu’na göre de insan hakları ih-
lalleri karşısında etkin mücadele yü-
rütme görevleri arasında olan barolar
ve Barolar Birliğini burjuva hukuku
açısından da hiçbir hukuki dayanağı
olmayan, “temel insan hakları”na
aykırı olan uygulamaya sessiz kalıyor.
Avukatlara yönelik saldırılar ayyuka
çıkmış, avukatlık yapılamaz hale gel-
miş Ankara Barosu "İş Yaşamında

Nasıl Giyinmeliyiz, Nasıl Konuşma-
lıyız" diye paneller düzenliyor... İşte
baroların ve Barolar Birliğinin hali
budur. 

Faşizmin bu tutuklama, baskı, zu-
lüm politikalarına karşı susmak tes-
limiyeti doğurur. Teslimiyet işbirliğini,
işbirliği de ihaneti doğuracaktır. Ba-
rolar Birliği başkanı bu tavırları ile
mesleğe ve meslektaşlarına ihanet
etmektedir. 

Barolar ve Barolar Birliği, faşiz-
min saldırı politikalarına karşı hare-
kete geçmelidir. Hukuk Büroları de-
falarca basılıp avukatlar tutuklanırken,
devrimci, demokrat insanlar tutuk-
lanıp işkencelere uğrarken, tek tip
elbise gibi onursuz uygulamalara
maruz kalma tehlikesi altındayken
savunma makamının örgütlü kurum-
ları olma iddiasındaki barolar ve Ba-
rolar Birliği sessiz kalamaz. 

Savunmanların örgütlü kurumları
olan barolar ve Barolar Birliği aynı
zamanda demokratik kitle örgütü
olma özelliklerine sahiptirler. Bundan
ötürü faşizme karşı demokrasi mü-
cadelesi içerisinde yer almak zorun-
dadırlar. Siyasi iktidarın faşizm uy-
gulamaları varken Barolar Birliği ve
baroların da buna karşı politikaları
olmalıdır. Barolar ve Barolar Birliği,
meslektaşlarının, halkın, halkın avu-
katlarının yanında olmalıdır.  

Meclis önünde işsiz olduğu için
kendini yakan işçinin, Küçükçekmece
Hastanesi’nde tecavüze uğrayan 115
çocuğun, özel harekatlar tarafından
katledilip vücutları teşhir edilen dev-
rimcilerin, kentsel dönüşüm-riskli
alan bahanesiyle gecekonduları yı-
kılmak istenen insanların, sömürüye,
baskıya, zulme uğrayan insanların
haklarını savunmalı ve onlarla birlikte
mücadele etmelidir. Ne demişti Mus-
solini, "avukatlar olmasa İtalya'yı
çok rahat idare ederdim." Avukatların,
baroların, Barolar Birliği'nin üzerine
yüklenen tarihsel ve siyasal sorum-
luluk gereği faşizmin halkı yalanla,
demagoji ve terörle yönetmesine en-
gel olması gerekmektedir. Halkla bü-
tünleşerek faşizme karşı mücadele
yürütmelidir.

Yürüyüş
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Kapitalizm dünyada canlı, cansız
ne varsa sömürür. İnsanları, hayvan-
ları, ormanları, denizleri, akarsuları,
dağları, ovaları yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini, akla gelecek ne varsa
hepsini kurutur.

Marks'ın "Kapitalizm gölgesini
satamadığı ağacı keser" sözü, kapi-
talizmin her şeye kar hırsıyla nasıl
baktığını açıkça ifade eder.

Kapitalizm canlılara yaşam alanı
bırakmaz. Bilim adamlarının yaptığı
araştırmalara göre, dünyada ortalama
3 trilyondan fazla ağaç bulunuyor.
Her yıl yaklaşık 15 milyar ağacın,
tarım arazisi açma, orman yağma ve
talanı, yangınlar gibi nedenlerle yok
edildiği vurgulanan araştırmada, ilk
uygarlıkların 11 bin 700 yıl önce or-
taya çıkmasından bu yana yeryü-
zündeki ağaç sayısının, yüzde 46
oranında azaldığına dikkat çekildi.
Kapitalizm ve yarattığı özel mülkiyet
düşüncesi, doğayı katlederek içer-
sindeki ve çevresindeki canlıları da
yok ediyor.

Ormanlar dünyanın akciğerleridir.
Ormanlar yaşam alanlarıdır. Ormanlar
olmazsa dünya bir çöl haline dönüşür.
Burjuvazi çıkardığı yasalarla çevre
katliamları yapıyor. Ülkemizdeki
akarsuları, ovaları, yaylaları parsel-
leyerek, bölgedeki tüm doğal yaşam
alanlarını yok ederek yaptığı Hidro
Elektirik Santrallerle (HES) ve Termik
Santrallerle çevreyi yaşanmaz hale
getiriyor.

DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi

Başkanlığı'nın verilerine göre; Tür-
kiye'de 59 ilde 478 HES (hidroelek-
trik santrali) var. Ama yağma ve
talan iktidarına bunlar yetmiyor. 61
ile 534 HES daha yapılması planla-
nıyor. Planlananların gerçekleşmesi
durumunda 71 ilde 1012 HES olacak.
Planlanan HES'lerin 160'ı inşaat
aşamasında. 

Trabzon, HES konusunda en bü-
yük talana maruz kalan iller listesinin
başında yer alıyor. İnşaat halinde 12
HES'in bulunduğu kente, 42 HES
daha yapılması planlanıyor. Planlanan
HES sayılarında Trabzon'u 40 HES'le
Erzurum, 35 HES'le Artvin, 31 HES'le
Giresun izliyor.

Ülkemizin tüm doğal güzelliklerini
yok eden burjuvazi, kendi villalarını
deniz kıyılarına, ormanların içine
yaparken, halka nefes alacak bir alan
bırakmıyor.

Önce köyleri ekonomik olarak
yaşanmaz hale getirip, köylüleri top-
raksızlığa, açlığa mahkum ederek
büyük şehirlere göç etmeye zorladılar.
Ardından da büyük şehirleri yaşanmaz
hale getirdiler.

Köylülüğü topraklarını terk et-
meye zorlamanın son örneklerinden
biri Manisa'da yaşandı. Maden şir-
ketleri ve bu şirketlerle ortak çalışan
tarım tüccarları, Manisa’nın köyle-
rinde bulunan arazileri almak için,
köylünün zeytinini ve tütününü sa-
tamaması, ürettiğinin elinde kalması
için binbir türlü hileye başvurdular. 

Maden şirketlerinin köylülere bu
zorlukları yaşatmasının sebebi, altında
maden yatakları bulunan arazileri
çok düşük fiyatlarla köylülerden satın
almak içindir. Ürettiği, emek harcadığı
ürünü satamayan üretici, borcunu
ödemek için arazilerini maden şir-
ketlerine satmak zorunda kalmıştır.
Bunun sonucunda hem doğa, hem
de o bölgede işsiz kalan köylüler
zarar görmüştür. Köylüler ve bölge
halkı sattıkları arazilerinde maden
kuran şirketlerde çalışmak zorunda
kalırken, bir kısmı da patronların
daha çok kazanma isteklerinden do-
layı, kendi sattıkları topraklarda iş
katliamlarında can verdiler. 

Kapitalizm, acımasız ve vahşidir.
Kapitalizm, bir sistem olarak insana
ve doğaya değer vermez. Onun için

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

"Kapitalizm gölgesini
satamadığı ağacı keser”

�Sovyetler Birliği’nde, ulaşım, ilaç, elektrik,
ısınma ve su gibi ihtiyaçlar ücretsiz karşılanıyordu.

�Küba’da devrimin ilk uygulamalarından biri
elektriğin ucuzlatılması oldu.

Devrimin yaptığı ilk işlerden bir diğeri de enerji
tüketimini düşürecek olan tasarruflu elektrikli
aletlerini halka sunmaktı. Küba bu sayede
dünyada tamamıyla güç tasarruflu ampullerle
aydınlanan tek ülke oldu. 

�Günümüzde dünyanın en zenginleri, en
yoksullara göre 25 kat fazla enerji kullanıyor. 

� Dünya nüfusunun üçte biri, elektrik ve diğer
enerji hizmetlerinden yoksundur. 
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her şey kar olmalı ve sermayesine
katkıda bulunmalıdır. 

Sosyalist sistem, insana ve doğaya
birlikte değer verir. Kar’ı değil, halk-
ların geleceğini hesap eder. Doğayı
tahrip etmeden doğadan yararlanır. 

İçinde kar hırsı ve sömürü bu-
lunmaması, halkın çıkarlarıyla do-
ğanın gereklerini çakıştırmayı müm-
kün kılar. Kapitalizmin ortaya çıkar-
dığı çarpık yapılanmanın tek alter-
natifi sosyalizmdir.

Sosyalizm; ekonomik, kültürel,
sosyal... her alanda diğer toplumlardan
farklıdır. Bu farklılık, kendini insana
verilen değerde somutlar. Sosyalizm
insanı aşağılayan ve alçaltan kapita-
lizme karşı insana değer veren tek
sistemdir. Çünkü sosyalizm insanı
ve emeğini yücelten bir sistemdir.
Burada asıl unsur para değil halktır.

Kapitalizm ise zenginliğine zen-
ginlik katan HES'lerle, ülkemizdeki
akarsuları ve yeşil alanları kurutuyor,
fabrikaların zehir saçan dumanları
ve çevreye bıraktığı atıklarıyla doğayı
yaşanmaz hale getiriyor. Fabrika atık-
larının derelere, ırmaklara, su kanal-
larına bıraktıkları zehirli atıklar, in-
sanlara, hayvanlara ve doğaya zarar

veriyor. Fabrika atıklarının doğaya
karışmasından dolayı her yıl mil-
yonlarca balık telef olurken, atıkların
karıştığı akarsularda oynayan çocuklar
zehirlenerek hasta oluyor ve ölüyor. 

2013 yılında Menderes Nehri’ne,
Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi’ndeki
bir fabrikadan bırakılan kimyasal
atık nedeniyle, nehirde ve Alabalık
Üretim çiftliğinde bulunan 2.5 mil-
yona yakın alabalık telef oldu.

2016’da Denizli'nin Çivril İlçe-
sindeki Büyük Menderes Nehri'ni
besleyen su kaynaklarının kirletilmesi
nedeniyle Gökgöl Mahallesinde bu-
lunan alabalık çiftliğinde beşinci kez
toplu balık ölümü oldu. 44 havuzdaki
toplam 1.5 milyon balık telef oldu.

2017’de Tekirdağ Şarköy İlçe-
si’nde Çokal Barajı’ndaki balık ölüm-
lerine, Malkara’daki fabrikalardan
derelere verilen atıkların neden olduğu
ortaya çıktı. 

2017’de Mersin’de fabrika atık-
larının deniz kirliliğine neden olduğu
Karaduvar sahilinde, balık çeşitliliği
yüzde 50’ye kadar düştü. 

Bu örnekler, ülkemizde yaşanan
binlerce çevre katliamı sorunlarından
sadece birkaçıdır. Fabrikaların çevreye
ve doğaya bu kadar zararlı olmasının
nedeni, denetlenmemesi ve önlem
alınmamasıdır. Bu zararın sorumlusu
burjuva patronları ve onların iş-
birlikçisi iktidardır.

Alınmayan önlemlerin, çevre kat-
liamının faturasını öncelikle ödeyen,
yoksul halktır. Bu atıkların aktığı
bölgelerde villa siteleri, lüks siteler

ya da “rezidanslar” göremezsiniz.

Bu atıkların karıştığı sularda oy-
narken hastalanan ya da ölen bir
patron çocuğu göremezsiniz. Evcil
hayvanlarına bile çek-up yaptıran
asalak burjuvalar, yoksulun çocuğu
can çekişirken kazandığı paralarla
gününü gün etmektedir. Bu tür so-
runlar sadece ülkemizde değil, ka-
pitalizmin sömürüsü altında yaşayan
tüm ülkelerde böyledir.

Kapitalizm vatanı oksijensiz bı-
rakıyor. Halkı oksijensiz bırakıyor.
Vatanın dört bir yanında bir ur gibi
büyüyen çevre katliamına son ver-
menin tek ama tek yolu, kapitalizmin
yıkılması, yerine bir halk iktidarı
kurulmasıdır. Halk, kendi iktidarıyla,
ihtiyacı olan oksijeni de sağlayacaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkla-
dağı rakamlara göre, “her yıl en az
12.6 milyon insan önlenebilir çev-
resel nedenlerle (öncelikle hava
kirliliği) ölüyor.”

Yeni-sömürge ülkelerde, konut-
larda temiz yakıt kullanılmaması so-
nucu, her yıl 3.5 milyon kişi ölüyor. 

Kapitalizmin yarattığı bu kirliliği
temizlemek ancak sosyalist sistemde
mümkündür. Şehirlerde bacalardan
çıkan dumanlardan, arabaların egzoz
gazlarına kadar her şeyin çözümü,
sosyalizmdedir.

Sosyalizmde; üretimde, barajlarda,
yollarda, fabrikalarda, her türlü ya-
tırımı, halkın can  güvenliği  belir-
leyici etkenlerden biridir.

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

- Kapitalizmde birey
vardır, sosyalizmde tüm. 

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

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

Kapitalizm sömürüdür.
Sosyalizm sömürüsüz
dünyadır. 

Kapitalizm adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir. 

Yürüyüş
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Halk Meclislerinde ele alınacak
konular bitmez bir türlü. Çünkü ma-
hallenin sorunları bitmez. “Bir dokun
bin ah işit!” sözündeki gibi kime
dokunsak onlarca şikayet, onlarca
sorun duyabiliriz. Şöyle bir baktığı-
mızda sorunlarımızın toplandığı ze-
min ortaktır. Yoksulluktan, hayat pa-
halılığından, yozlaşmadan, işsizlikten,
çocuk parkı-oyun alanı, sosyal alan
yetersizliğinden, eğitimsizlikten kay-
naklanan sorunlar da olur, kişiler
arasında yaşanan kırgınlık, küskünlük,
kavga gibi nedenlerden veya ailesel
ilişkilerden, ticari ilişkilerden, esnaf
ile halk arasındaki çelişkilerden kay-
naklanan sorunlardan da.... 

Halk Meclisi, sorunları tartışma
ve birlikte çözme iradesini yansıtan
bir örgütlenmedir. Bu nedenle gün-
deme gelen mahalle içi sorunların
çözümü için, sorun çözme komis-
yonları oluşturulmuş ve yaşama geç-
miştir. Sorun çözme komisyonlarında
yüzlerce sorun, karakollara, adliyelere,
banka kredilerine başvurmadan çö-
zülmüştür. 

Ancak düzenin işleyişinden, dev-
letin yaptırımlarından kaynaklanan
sorunlarımızı ne yapacağız? Barınma
ve yıkım sorunu, zamların sonucu
oluşan hayat pahalılığı sorunu, eği-
timin yetersizliği sorunu, ulaşım so-

runu ve daha uzatılabilecek bir liste...
sorunlar...

Sorunun türü, biçimi, oluş tarzı
ne olursa olsun bu sorunları da halkla
birlikte ele almalı, tartışmalı, çözüm
yolları üretmeliyiz. Bu gibi sorunlarla
başedebilmek, çözümler üretebilmek
için, halkla birlikte hareket etmenin
yollarından biri de sorunlara yönelik
kampanyalar örgütlemektir. 

Kampanya, en kısa tanımıyla
belli bir süreçte, belli bir sorunu,
talebi ön plana çıkardığımız faali-
yetlerin bütünüdür.  Halkın gün-
deminde olan bir konuyu, ya da
halkın gündemine girmesi gereken
bir olayı- konuyu halkın çıkarlarıyla,
iktidar perspektifiyle birleştirip daha
geniş halk kesimlere ulaştırmaya ve
örgütlenmeye çalışırız.

Kampanya tanımından da anlaşı-
lacağı gibi hedefli bir çalışmadır.  

Kampanyayla, halkın sorunlarının
daha yoğun tartışılması, daha çok
insanın çalışmalara katılması, gün-
demde yer alan bir konunun doğru
bir pespektifle ele alınmasının sağ-
lanması ya da gündeme hiç girmeyen,
yok sayılan bir konunun gündem-
leştirilmesi ve çözülmesi hedeflenir. 

Her kampanyanın bir süresi vardır.
Bu süre içerisinde hedeflere ulaşmak

için hazırlanan bir programı vardır.
Program aylara, haftalara, günlere
bölünen aşamalardan geçer. 

Hedeflere ulaşmak için hangi
araçların kullanılacağı belirlenmiş
olmalıdır. Bildiri, imza toplama, ya-
zılama, çat kapı çalışması, miting,
konser, sokak tiyatrosu gibi araçlar
olacağı gibi, ele aldığımız soruna
uygun alternatif olabilecek yöntemler
de bulunabilir. 

Yoksulluğa karşı bir kampanya
çerçevesinde aş evleri kurmak,
uyuşturucuya karşı yeni yerler
kurmak gibi araçlar da olabilir. Bazı
dönemler olur, yukarıdaki araçların
tümünü kullanacak imkanımız ol-
mayabilir. Bunları aşan kampanyalar
da örgütleyebiliriz. 

Her kampanyanın bir sloganı ol-
malıdır. Slogan, sorunu ve talebimizi
ifade etmelidir. 

Kısa ve özlü olmalıdır. Örneğin
"Zamlara Karşı Halk Meclisinde ör-

KAMPANYA HAYATI 
ÖRGÜTLEMENİN TEMEL
YOLLARINDAN BİRİDİR

� Halk Meclislerinin kalıcılığı ve sürekliliği, emek,
ısrar, kitle çalışması, halkın somut sorunlarını sahiplenme,
dayanışma ve mücadele ile sağlanacaktır. 

� Meclis, halkı birleştirmeyi, her sorunda tüm halkın

birlikte tavır almasını sağlamayı özel bir görevi saymalıdır. 

� Meclislerde halkın birliğini sağlamak; halk
olduğunun bilincine varmış, yaşanan sorunlara
karşı mücadele edilmesi gerektiğini görmüş halk
güçlerinden geniş kesimlerinin bir araya getiril-
mesidir.

HALK MECLİSLERİNİN
GÜNDEMİNDE SÜREKLİ

YENİ KAMPANYALAR
OLMALIDIR

M
ec

li
sl

er

Atasözü:
İdealler yıldızlar

gibidir, onları
tutmak mu-mku-n

olmaz ama
karanlık
gecelerde

yolumuza onlar
rehberlik ederler. 

4 Şubat
2018

Yürüyüş

Sayı: 52

23DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE SÜRECEK!



gütleniyoruz!" 

sorunu ve çözümü içinde barın-
dıran bir slogandır. 

İdeal Koşullar ve Şartlar
Aramadan, Az Kişi ile De
Kampanya Örgütlenebilir

Bir kampanyayı yürütebilmek için
temel şart kişi sayısı değil, ihtiyaçtır.
Bu nedenle tek kişi ya da  iki kişi ile
kampanya yürütülebilir. Kişi sayısına,
imkan ve olanaklarımıza göre kam-
panyanın çeşitliliği, süresi, kapsamı,
hedefi değişir. 

Örneğin gündemimizin en önemli
sorunu tutuklama terörü ise, buna
uygun bir kampanyayı şartlarımıza
göre yaşama geçirmeye çalışırız.
Kampanyanın içeriği ev ev dolaşıp
halkı bilinçlendirmek olur sadece ya
da sadece yazılama yapılması içerikli
olabilir. 

3 ay boyunca mahallenin her so-
kağına yazılama yapmayı, her kapı-
sına bildirimizi ulaştırmayı hedefleriz. 

BU NEDENLE: 

Halk Meclisleri bir kampanyayı
bitirirken yeni bir kampanyaya baş-
lamalıdır. 

Çünkü, kampanya

- İradiliktir. Sürekli faaliyet içe-
risinde olmamızı sağlar. 

- Kampanya program ve kitle
ilişkisi demektir. Sonuç almamızı
sağlar. 

- Kampanya ideolojik mücade-
ledir, yeni ile eskinin çatışmasıdır.

Halka iktidar bilinci
götürür. 

BİR ÖRNEK;

Elektrik faturası fi-
yatlarında 2018 için
%8,8 oranında zam
yapıldı. 

Doğalgaza da son
bir ayda toplam %13,6
zam yapıldı. 

Trafik cezalarından
ehliyet harçlarına,
Damga Vergisi'nden
su tüketim bedellerine
kadar iğneden ipliğe
her şeye yüzde 14.47
oranında zam yapıldı. 

AKP iktidarı ek-
mekten suya her alan-
da zam yaptı. Emek-
çiler, işçiler, memurlar,
emekliler daha da fakirleşti. Fakat
bu zam oranı parça parça yapıldığı
ve burjuva basında yer bulmadığı
için halkın yaygın bir tepkisine neden
olmadı. Gündemleşmedi. Olağan-
laştı, sıradanlaştı. Halk hayatın pa-
halılığından şikayetçi ancak bu şi-
kayetlenmeler genel bir tepkiye dö-
nüşmedi. 

Bu Sorunu Direnişe
Dönüştürecek Olan
Halk Meclisidir

Görünmeyeni görünür kılacak,
haksızlığı ortaya koyup hakkı savu-
nacak, sorunu sonuç alıcı bir pratiğe
dönüştürecek olan Halk Meclisleridir. 

Kampanyaya dönüşecek birçok
gündem olabilir. Zam bunlardan bi-
ridir sadece. Bazı kampanyalar sadece
bilinç oluşturmak, kanıksatmayı en-
gellemek için de yapılabilir. 

BELLİ DÖNEMLERDE HALK
MECLİSLERİ bir aylık süreyi kap-
sayan yazılama ve açıklamalardan
oluşan ve gündem oluşturan kam-
panyalar yapmışlardır. 

Halk Meclisleri, hiçbir gündemi
atlamadan, her sorun için bir tavır
almalı, açıklamalı, örgütlenmesini
ve mücadelesini geliştirecek konu-
larda da da kampanyalar  örgütle-
melidir. Halk Meclisi, iktidar iddiasını
BÖYLE BÜYÜTECEKTİR. 

A- Düzen örgütsüzleştiriyor; biz ör-
gütlü hale getirmeliyiz. 

B- Düzen bireycileştiriyor; biz kolek-
tivizmi örgütlemeliyiz. 

C- Düzen kültürü bencilleştiriyor; biz
paylaşmayı, dayanışmayı örgütlemeliyiz. 

D- Düzen çaresizleştiriyor. Biz çareyi
örgütlemeliyiz. 

- KENDİ KENDİMİZİ YÖNETE-
BİLİRİZ

- Burjuva kültür ve apolitikleşme, in-
sanlarımızın kendilerine güvenini yok
ediyor; ben yapamam... biz yapamayız... 

Halk meclisleriyle halkın kendi kendini
yönetebileceğini, kendilerine dair ka-
rarlar alabileceklerini göstereceğiz...

HALK MECLİSLERİ 
BİR ALTERNATİFTİR

Yürüyüş
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HALKIN MİLİSLERİ;
NE YAPAR,
NE YAPMAZLAR?

Nazi Almanya'sı tüm gücüyle
Sovyetler Birliği’ne saldırmıştı. Bu
saldırı karşısında Kızılordu ilkin ge-
riye çekilmiş, ardından Moskova ön-
lerinde, Leningrad’da yüzlerce gün
göğüs göğüse bir savaş vermişti. Bu
büyük direnme savaşı, Kızılordu’nun
zaferiyle sonuçlandı. 

Ancak Nazileri yenen tek başına
düzenli ordular değildi. Nazilerin
işgal ettiği, katliam yaptığı şehirlerde
milisler örgütlendi. 

Nazi bültenleri yalan haberlerle
doluydu. Haber alma koşulları çok
sınırlıydı. Moskova’nın düşmek üzere
olduğunu söylüyordu radyolar. Yalan
söylüyorlardı. Ama milislerin bundan
haberi yoktu. 

Ancak umutsuzluğa kapılmadılar.
Tek başımıza ne yapabiliriz demediler.
Bu mahalle bizim dediler. Geçit yok
katillere dediler. Naziler'in işgal ettiği
bütün topraklarda partizan milis ör-
gütlenmeleri hiçbir emir-talimat al-
madan örgütlendiler. 

Emir talimata gerek yoktu, çünkü
vatanları işgal altındaydı. Çünkü sos-
yalizm saldırı altındaydı.

Sovyet milisleri bu bilinçle çar-
pıştılar. 

Halk düşmanlarına, çetecilere
karşı mahallesini savunmak bütün
vatanseverlerin görevidir. İstanbul'un
mahallelerini kuşatmaya çalışan çe-
teler, halk düşmanları, ellerini kol-
larını sallayarak gezememelidir. Hiç-
bir halk çocuğu bu onursuzluğa izin
vermemelidir.  

Halkın milisleri, örgütlenmek için
kimseyi beklememelidir. Gençlerimiz,
halkımızın her kesiminden insanlarımız,
gönüllü milis olmayı istemelidirler.
Milisler, birçok yerde böyle oluşmuştur. 

Faşizme karşı direnme sorumlu-
luğuyla hareket ederek, mahallesinin
onurunu, namusunu korumak halkın
görevlerindendir. Nazi ordularına
nasıl kök söktürdüysek, mahallele-
rimizde terör estiren faşist katillere
aman verilmemelidir. 

Nazi işgaline karşı direnen Parti-
zan milislerden öğrenebiliriz. 

Her tarafta kendiliğinden örgüt-
lenmeler kurmuşlardır. “Birileri yap-
sın da ben de katılayım” diye dü-
şünmemişlerdir. Halkın en onurlu
evlatları "ben örgütüm" diyerek en
yakınlarını örgütlemiştir. Düşman
orduları vatanı işgal et-
tiğinde, hiçbir bağı kal-

mamasına rağmen "Cephe burası"
diyerek her karış toprakta düşmana
vurmuşlardır. "Halkımın silahlı gücü
benim" diyerek düşmana saldırmış-
lardır. Ve zaferin kazanılmasında bu
milis örgütlenmelerinin önemi çok
büyüktür. 

FAŞİZME KARŞI 
HALKIN MİLİSLERİ;
NE YAPAR, NE YAPMAZ?
- Milisleri örgütlemek için hiç

kimse talimat beklememiştir. 

- Arkadaş grupları kendi aralarında
milis örgütlenmeleri kurmuş. En çok
güvendikleriyle, yıllardır tanıdıkla-
rıyla bir araya gelip; faşizme karşı
eyleme geçmişlerdir. 

- Asla mahalle halkına zarar ver-
memişlerdir. 

- Politik eğitimlerini hiçbir zaman
aksatmamışlardır. Sürekli Cephe'nin
haberlerini okumuşlardır. 

- Sürekli propaganda yapmışlar.
Duvar yazılamalarıyla, kısa bildiri-
lerle, megafonlarla, camii minarele-
rinin cihazlarıyla halkı bilgilendir-
mişlerdir. Propaganda halka umut

vermiş, direnme ve savaşma

Halkın Şahanlarına Film Önerisi
Film önerimiz: Cartel Land

Halkın Şahanları bu filmi NEDEN
izlemelidir? 

ÇÜNKÜ; Halkın milisi çete değildir. Halkın şa-
hanlarının en büyük gücü halkın içinde olmaları,
halka zarar vermemeleridir. Bu filmden çıkaracağımız
en önemli derslerden birisi; ilk başlarda bazı eylemler
güzel gibi görünebilir. Ancak zamanla devrimci-
halkçı politikadan uzaklaşanların, halk düşmanı bir
çeteye dönüşmesi kaçınılmaz bir sondur.

Hamide Öztürk
“Belki tek kişi kalırız, belki

hiçbirimiz kalmayız. Ama ya-
rından bugünlere dönüp bak-
tığında tarih; gidenlerle değil,
direnenlerle, kahramanlık ya-
ratanlarla yazılıyor.”

Şehidimizden
Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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gücü vermiştir. Tüm halkın örgüt-
lenmesine yol açmıştır.

- Düşmana hiç beklemediği anda
saldırmışlardır. 

- Düşman araçlarının geçiş gü-
zergahlarını tahrip etmişlerdir.

- Düşmanları cezalandırmışlardır. 

- Üç kişilik, beş kişilik milis ör-
gütleri, binlerce kişilik düşman or-
dusunun moralini bozmuştur. Çünkü
asla milisleri bulamamışlar. Çünkü
milisler halkın içinde sır olup saldırıya

geçmiştir. 

- Doğallık ve gizliliği esas al-
mışlar, gevezeliğe yer vermemişler.

- Sabırlı ama pratik ve hızlı hareket
etmişlerdir.

- Soğukkanlı davranmışlar, panikçi
davranışları olmamıştır.

- Disiplinli, kurallı olmuşlar, te-
sadüflere yer vermemişler.

- Hepsi çok iyi gözlemcidir, bu-
lundukları yeri sokak sokak tanımış-
lardır.

- Bunlar olması gerekenlerdir. El-
bette hayatın içinde her şey ideal
değildir. Fakat milisler, bunları hayata
geçiren bir ısrar ve çaba içinde ol-
muşlardır. 

- Milislerin eksiklikleri, yanlış-
lıkları da olmuş; fakat onlardan dersler
çıkararak, aynı yanlışlara bir daha
düşmemişlerdir. 

- İlkeli, kurallı hareket eden halk
milisleri faşizmin korkulu rüyası ha-
line gelmişlerdir. 

Umudun Sesi Bütün Anadolu’ya Ulaşacak
Gitmediğimiz Ev, Mahalle Kalmayacak!

Halk Cepheliler bulundukları bölgelerde umudun,
gerçeğin ve halkın sesi olan Yürüyüş dergisini okurlarına
ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalardan der-
lediklerimiz şu şekilde;

Hatay:
Halk Cepheliler 27, 28 ve 29 Ocak’ta, Antakya Ar-

mutlu, Maksim, Uğur Mumcu, Gümüşgöze’de ve Sa-
mandağ’ın Yaylıca, Mağaracık, Tekebaşı ve Sutaşı
Mahallelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Dergi
dağıtımı yapan Cephelileri gören halk ise uzun aradan
sonra tekrar görüşmenin mutluluğunu yaşadı. Çalış-
malarda toplam 160 dergi dağıtılırken süreç ile ilgili
değerlendirmeler yapıldı.

Mersin:
Halk Cepheliler 30 Ocak’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı

yaptı. Çalışmada yaşananları genel olarak Yürüyüş
okurları şöyle özetledi;

“… Salı günü çat kapı dergi çalışması yaptık.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın son durumu
hakkında konuşuldu. Tek Tip Elbise ve faşizm halka

teşhir edildi. Halkın da TTE’ye karşı çok büyük bir
tepkisi vardı. Gittiğimiz evlerden birinde ‘Siz kim
adına geliyorsunuz?’ diyen teyzelere ‘Bizler devrimciyiz,
Halk Cepheliyiz’ deyince ‘Baştan söylesenize şunu’
deyip evde bulunan herkes birer dergi aldı, içlerindeki
o sevgi yüzlerindeki gülümsemeye yansımıştı. ‘Bir
daha gelin’ dediler, bir daha geleceğimizin sözünü ve-
rerek ayrıldık. Gittiğimiz birçok evde bu güven ve
sevgiyle karşılaştık. Çünkü halk tanıyordu devrimcileri,
Halk Cephelileri. Bunun vermiş olduğu sevinç içimizdeki
iradeyi daha da güçlendiriyor. Gitmediğimiz ev, git-
mediğimiz mahalle kalmayacak!

Arşiv

Yürüyüş
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Bunlar milletimizin vekilleri...
Aylık maaşları ne kadar biliyor musunuz?
17.291 TL.

Meclisin yapısı güzel

Koltuğu kapısı güzel

Dışarda hepsi güzel

İçerde kıran kırana

Yukardaki fotoğrafta gördüğünüz
kim biliyor musunuz?

İşçi Sıtkı Aydın

“Geçinemiyorum” diyerek meclis
önünde üzerine benzin döküp kendini
yaktı!

Bir taraftan açlar ordusu büyüyor
ekmeğe adelete doymak için. Bir ta-
raftan da bir avuç asalak her geçen
gün zenginliklerine zenginlik katıyor.
Madenlerde kanımızı emenler onlar,
inşaatlarda kanımızı emenler onlar.
Üreten biz, çalıp çırpan onlar. Mec-
liste ceylan derisi koltuklarda uyu-
yanlar onlar. Evi başına yıkılan biz,
işsiz kalan biz, aç kalan biz, geleceksiz
bırakılan biz. Sözde milletin vekil-
lerinin aldıkları bir aylık maaşa bakın,
bize de reva görülen aylık maaşa
bakın. Bu maaşla yaşayın diyorlar.
İşçi Sıtkı “geçinemiyorum” deyip
kendisini ateşe veriyor. Bir başka
işçi İŞKUR'un önünde soyunup “iş-
çiyim ben, aç işçi, hakkımı savun-
muyorlar” diye haykırıyor hırsız,
katil AKP  iktidarına... 

Ülkemizdeki tablo bu işte. Ve ül-
kemizde halkın hakkını,  hukukunu,
geleceğini savunanın yukarıda fo-
toğrafta gördüğünüz bu milletin ve-
killeri olduğunu söylüyorlar. Sizce
bu meclis ve orda uyuyan asalak
milletvekilleri halkımızın, vatanımı-
zın, işçimizin, öğrencimizin, emek-
linin, memurun, yoksulun, işsizin
hakkını savunuyorlar mı? Bu meclis
halkın meclisi olabilir mi? Bu meclis
ancak halkın anasına küfredenlerin,
cebini dolduran hırsız AKP ve diğer
milletvekillerinin ve bürokratlarının
meclisi olabilir. En önemlisi de Koç-
lar’ın, Sabancılar’ın çıkarları için
gece gündüz demeden el kaldırıp in-
diren asalakların meclisidir.   

Halkımız, işçi Sıtkılar’ın yeri halk
meclisleridir. Halkın kendi sorunlarını
kendisinin çözdüğü meclislerde ancak
geleceğimiz olabilir. Yaşadığımız dü-
zen düzen değildir, bu düzende biz
yoksullara, işsizlere, emeklilere, me-
murlara yer yok.  Bir avuç asalaktan
başka kimsenin mutlu olmadığı bu
düzen artık değişmelidir. Çektiğimiz
bunca acı, bunca dert bitmelidir.
Azınlığın çoğunluğu yuttuğu bu dü-
zen değişmelidir.  Bunu yapacak
olan bizleriz.  Kendi göbeğimizi ken-
dimiz keseceğiz. İşe kendi sokağı-
mızda, kendi mahallemizde başla-

yacağız. Her türlü sorunumuz için
bir araya gelmeliyiz, kendimize gü-
venmeliyiz.  Her sokakta, her ma-
hallede kendi sorunlarımız için bir
araya gelip kararlar almalıyız, bu gi-
dişe dur demeliyiz. Uyuşturucu sa-
tıcılarına karşı, hırsıza karşı, kumara,
içkiye, yozlaşmaya, yoksulluğa, AKP
zulmüne karşı, evlerimizin yıkımla-
rına karşı, gelecek depreme karşı
şimdiden bir araya gelmeliyiz, ko-
miteler kurmalıyız, kendi geleceğimiz
için şimdiden seferber olmalıyız. 

Açlığın doruğundasın 

En önde elinde zafer bayrağı

Omuzlamışsın yükünü

Bir parça bedeninle

Direnen Nuriye'yi, Semih'i, Esra'yı

Ve bak bir de

Aynı direniş evini paylaştığın

Yoldaşının yükünü. 

Halkımız da var bir de değil mi?

Alnından öptüğün halkımızın be-
beleri için,

Kendini ateşe veren inşaat işçisi
Sıtkı için 

Maden ocaklarının 

en karanlık mahzenlerinden 

elleriyle dünyayı döndüren

İşçi sınıfı için...

El ver ki yarın elini tutacak biri olsun

Elde Yok, Avuçta Yok / Et de Yok, Ekmek de Yok /
Açlığımız Çok
Yetti Artık Yetti Be!
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Sonuç olarak;
1- Bu düzenin meclisi halkın çı-

karlarını koruyan bir meclis değildir.
Bu meclis bir avuç asalağın çıkarları
için el kaldırıp indirenlerin, Koçlar’ın,
Sabancılar’ın, halkın anasına küfre-
denlerin meclisidir. 

2- Bu meclis pezevenklerin, uyuş-
turucu satıcılarının, baronların, ka-
tillerin, tecavüzcülerin aklandığı, kol-
landığı bir meclistir. 

3- Bu meclis binlerce insanımızın
evlerini başına yıkan, halkımızı so-
kağa atan, inşaat tekellerini zengin
eden Aliağaoğlularının, TOKİ’lerin
meclisidir. Halkımızın meclisi olamaz. 

4- Bu meclis insanlarımızı açlığa,
yoksulluğa, geleceksiz bırakmaya

mahkum eden bir meclistir. Böyle
bir meclis halkın meclisi olamaz.

5- Bu meclis bir gecede yüzbin-
lerce insanı kapı önüne koyan, işinden
eden, KHK’larla işçi grevlerini ya-
saklayan, işçiye, memura düşman,
sana düşman, bana düşman kararlar
alan bir meclistir. Böyle bir meclis
bizim meclisimiz olamaz. Halkın
meclisi olamaz. Olsa olsa patronların
meclisi olabilir. 

6- Bu meclis OHAL ve KHK’larla
halka saldıran, devrimcilere saldıran,
işkence yapan, yüzlerce devrimciyi
tutuklayan AKP iktidarının meclisidir.
Böyle bir meclis bizim ve halkın
meclisi olamaz. 

7- OHAL var diyerek bir gecede
KHK’larla devrimci tutsakları teslim

almak için TTE dayatarak şu anda
hapishanelerde saldırıların önünü
açan, işkence ve yeni katliamların
önünü açan düzenlemelere imza atan
bir meclis halkın ve bizim meclisimiz
olamaz. 

- Halkımız kendi emeğimizle, di-
şimizle tırnağımızla kazandığımız
ne varsa bizden çalıyor bu düzen ve
bu düzenin meclisi. Buna izin ver-
meyelim, kendi meclislerimizi kur-
mak için bir araya gelelim. Göreceğiz
ki o zaman daha güçlü olacağız,
daha örgütlü olacağız ve bizden çal-
dıkları ne varsa onlardan geri alacağız,
burunlarından fitil fitil getireceğiz.
Bize yapılanların hesabını soracağız.
El ver ki yarın elini tutacak biri ol-
sun...

ABD Emperyalizmi ve
Ortado�u Projesi AKP

ABD ve İşbirlikçisi AKP Halklara Özgürlük ve Barış
Getirmez, Getireceği Tek Şey Kan Ve Gözyaşıdır

Pentagon Sözcüsü Albay Manning, Afrin’de sivil kayıplar
iddiasına ilişkin “NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde
birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili
bilgim yok” dedi.

TSK’nın Afrin işgali Amerikan emperyalizminin icazetiyle
gerçekleşiyor. Bunun aksini iddia edenler Pentagon’un 30 Ocak
salı günü yaptığı açıklamasına bakarak pekala yanıldıklarını
göreceklerdir.

AKP ve HDP’ye oy kullanan halkımız; bugün oynanan bir
orta oyunudur. Bu orta oyunun başrollerinde yine her zamanki
gibi Amerikan emperyalizmi ve onun işbirlikçisi AKP var. Bu
oyun Afrin’e hemen hemen her saat başı düşen bombalar sonucu
yaşanan sivil ölümler tüm dünya basınına kanıtlarıyla birlikte
yansıyorken bile üç maymunun oynandığı bir oyundur. Biz bu
tavrı daha öncesinden tanıyoruz. Daha önce ABD’nin 7 Ekim
2001 tarihinde Afganistan ve Mart 2003’te Irak işgali sırasında
yapmışlardı. Katledilen, tecavüze uğrayan, işkence gören Müs-
lüman Irak ve Afganistan halklarını yine beraber görmemişlerdi.
Hatta bütün bu olanlar karşısında o günün T.C. başbakanı olan
Erdoğan, Wall Street Journal’e katil ABD askerleri için ”Kahraman
genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin olabilecek en az
kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum” diye yazıyordu.

Velev ki, AKP’nin ABD emperyalizmi ile olan göbek bağında
bir çözülme olduğunu öne sürenler, artık ilişkiler eskisi gibi
değil diyenler, AKP’nin 3 Kasım 2002’de ne için ve kimlerin
sayesinde iktidara getirildiğini inkar edenlerdir.

Kahrolsun ABD, İşbirlikçi AKP!
Okmeydanı Halk Meclisi

Yürüyüş
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İrademizle, Zafere Olan
İnancımızla Biz Kazandık!
Tarihi Zaferlerle
Taçlandıranların Soyundanız!

İstanbul Küçükarmutlu’da, Nuriye ve Se-
mih’in işe geri alınması talebiyle başlatılan
Süresiz Açlık Grevi direnişinin günlüklerinden
derlediklerimiz:

24 Ocak:
Nuriye ve Semih açlık grevinin 322, Esra

Özakça 247, Mehmet Güvel 208 ve Feridun
Osmanağaoğlu 167. gününde.

Direniş evimizin temizliğini yaptık çayımızı
demledik. Feridun Abi kalktı sağlık kontrollerini
yaptık, herhangi bir sorun yok. TAYAD’dan
bir arkadaşımız ziyaretimize geldi. Sloganla-
rımızı hep birlikte attık. Çayan Mahallesi’nden
ve Dev-Genç’ten arkadaşlarımız ziyaretimize
geldi. Sloganlarımızı hep birlikte attık.

25 Ocak:
Direniş evimizin temizliğini yaptık. Dev-

Genç’liler ziyaretimize geldiler, Vefa Evi’nden
Yıldız ile birlikte TAYAD’lı Nesimi ziyareti-
mize geldi. Halkalı’dan tutsak ailemiz ve
kamu emekçisi bir arkadaşımız ziyaretimize
geldi. Sloganlarımızı hep birlikte attık.



HER İNSAN,  İŞLEDİĞİ SUÇA
KARŞILIK AFFEDİLME
ŞANSINA SAHİPTİR
AMA İŞBİRLİKÇİ VE
HAİNLER ASLA
BÖYLE BİR HAKKA
SAHİP DEĞİLLERDİR!

Bu sayımızda da devrimci hareket
saflarında bulunup ihanet eden, ihaneti
başından seçenleri veriyoruz. 

Gerek devrimi hedefleyen hare-
ketlerde gerekse kendisine tehlike
olarak gördüğü birçok yapının içine
ajan yetiştirmek, itirafçı çıkarmak
için siyasi iktidarlar çaba harcarlar.
Tabi onlar için en tehlikeli olan dev-
rim hedefli çalışan örgütlenmelerdir.
Ülkemizde de oligarşinin temsilcileri,
siyasi polisi boş durmaz. Bu konuda
devrimci hareketi özel olarak hedef
alıp bu tür çabalarını sürdürür. Dev-
rimci bir örgüt aldığı önlemlerle bunu
boşa çıkartır. Dünyanın bütün ülke-
lerinde devrimci mücadeleyi sürdüren
örgütlenmelerinin dikkat ettiği bir
durumdur. Dünden bugüne kadar
Türkiye’de de devrimci harekete
karşı bu tür girişimlere başvurmuştur
ama her seferinde hevesleri kursak-

larında kalmıştır. Çünkü bu ça-
baları boşa çıkartılmıştır. 

Düşman her yerde düşmanlı-
ğını sürdürür. Ancak devrim id-
diası olan, iktidarı değiştirme mü-
cadelesi olan ve ona göre düşmana
karşı alınması gereken önlemleri
alan, ilkeli kurallı hareket eden
bir örgütlenmeye ajan yerleştir-
mek, işbirlikçi yerleştirmek o ha-
reketin devrim mücadelesini en-
gelleyemez, devrimi engelleye-
mez. Rusya'da, Çin'de, Küba'da
vb. böyle olmuştur. Rusya'da
Bolşevik Partinin hem de en mer-
kezi yerine ajan yerleştirdiler ama
ajanları da, kendileri de yerle bir
oldu ve devrim gerçekleşti.
Küba’da koca devasa CIA tüm
deneyimlerini ortaya koyarak bu

konuda sonuca gitmek istemiştir ama
kazanan Kübalı devrimciler olmuştur.
Ve Küba’da devrimi gerçekleştir-
mişlerdi. Türkiye'de de düşmanın
çabaları sonuç vermeyecektir. Bunun
böyle bilinmesi gerekir. Bu işbirlik-
çileri, hainleri vermemizin bir yanı
hiçbir şeyi hareketimizin ilişkilerinden
saklamamaksa, diğer yanı da düş-
manın çabasının belirli düzeyde zarar
verse de sonuç alamayacağıdır. Ve
hiçbir işbirlikçi hainin affedilmeyeceği
ve kendilerini bekleyen sonla karşı-
laşacağıdır.

BİR KAHRAMAN, 
BİR HAİN

Bir evde iki kardeş, biri Ölüm
Orucunda şehit olup kahramanlaşan
Doğan Tokmak. Diğeri düşmana sı-
ğınıp yoldaşlarını katlettirmek için
özel çaba sarf eden, katlettiren bir
hain Ali Tokmak. Yaşamın gerçeğinde
bu örnekte de görüldüğü gibi kahra-
manlaşan ve hainleşen kardeşler ger-
çeğini görebiliyoruz. 

1995 yılında kış ayları olmakla
birlikte Ali Tokmak ısrarla kıra gitmek
istemiş ve gönderilmiştir. Ancak kır
yaşamında yapılması gerekenleri yap-
mak yerine, sorun olur ve sonunda

kırda bulunduğu birlikten kaçar. Bun-
dan sonrasını Ali Tokmak'ın kaçması
ve sonraki gelişmeler ve cezalandı-
rılmasıyla ilgili yayınlanan açıkla-
madan okuyalım:

"YEDİ SAVAŞÇIMIZIN
KATİLİ ALİ TOKMAK'I
CEZALANDIRDIK"

"...Kısa süre sonra kaçtı. Akşam
saatlerinde kaçan Ali Tokmak sabah
yüzlerce askeri, ana gerilla birliğinin
kışı geçirdiği noktaya getirdi. Ali
Tokmak'ın kaçışı koşullara dayana-
mama veya şehir yaşantısı özlemleri
temelinde bir kaçış değildir. Kaçtı-
ğında bölgede gidebileceği yakınları,
tanıdıkları olmasına rağmen, o bu
yolu tercih etmedi. Kaçıp doğrudan
Beykonağı köyü muhtarının evine
gidip teslim oldu. Muhtarın evinin
önünde askerler vardır. Askerleri
görür ama buna rağmen eve girer ve
içerdeki düşman subayına itiraflarda
bulunmaya başlar. Çünkü o düşmana
kendini kanıtlamak isteyen bir haindir.
Düşman hemen harekete geçti ve
bölgedeki diğer güçlerini de topla-
yarak sabah gerilla birliğinin bulun-
duğu noktaya operasyon yaptı. Kar
oldukça fazla olup, şiddetli bir kış
sürmektedir. Gerilla, Ali Tokmak'ın
kaçışından sonra barınağı terk etti,
düşman hedefe ulaşamadı. Ama Ali
Tokmak ısrarlıydı, asker elbisesi
giyip düşman güçlerine gönüllü ön-
cülük yaptı. Hatta düşmanın "Bizi
bu soğukta oyalama, bir şey yok git-
mişler" demesine rağmen; yeni yerler
göstermeye, yorumlar yapmaya, böl-
gede düşmana öncülük yapmaya de-
vam etti. Mutlaka sonuç almak iste-
mektedir. Düzende yaşaması buna
bağlıdır. Bölgeye binlerce asker kay-
dırıldı. Karın alabildiğine yüksek ol-
duğu bu mevsimde, gerillanın fazla
uzaklaşamayacağını düşünen düşman
geniş bir bölgeye yayıldı. Tokat'tan
7 bin, Sivas'tan 4100 asker bölgeye
getirildi. 15'e yakın köy ve çevresi
denetim altına alındı. Düşman takibi
ve iz sürme faaliyetleri yoğunlaştı.

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

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

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

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

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
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Gerillanın izleri bulundu. 

30 Ocak 1996'da Sivas'ın Hafik
ilçesine bağlı Yukarıasarcık köyü ya-
kınlarında 31 savaşçıdan oluşmuş,
ana gerilla birliği düşman güçlerince
kuşatıldı. Çatışmada birlik komutanı
Mete Nezihi Altınay, Komutan yar-
dımcısı Cömert Özen, savaşçılardan
Ali Duran Eroğlu, Muharrem Özde-
mir, Mustafa Aktaş, İmran Ayhan ve
Tevfik Durdemir şehit düştüler. Ali
Tokmak nihayet düşmana sonuç al-
dırmıştır. 

Ali Tokmak gerillaya vurduğu
darbenin ödülü olarak 2-3 ay gibi
kısa bir süre hapishanede itirafçı sta-
tüsünde kaldı ve serbest bırakıldı.
İşbirliğine de devam etti. Suçludur,
katliamın birinci dereceden sorum-
lusudur. Suçlarının hesabını sormak
için Cephe tarafından gözaltına alındı
ama suçunu bildiğinden gözaltından
kaçıp askere gitti. Askerlik dönüşü
gelip teslim olması için yapılan çağ-
rılara uymadı. 

Ali Tokmak 7 yoldaşımızın kat-
linden birinci dereceden sorumlu ol-
duğundan 8 Ağustos 1998 günü saat
10.40'da Okmeydanı'nda ölümle ce-
zalandırıldı. 

HAİNLER CEZASIZ KALMA-
YACAK!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu 
Açıklama 65"

***

Ankara'da kendi rahattı, çıkarı
için para karşılığı Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) ile anlaşan ve ajanlık
yapan Hilal Füsun Ünlü de, sorgula-
narak, suçlarına karşılık ölümle ce-
zalandırılan biridir. Bu konuda yapılan
açıklamayı kısaltarak veriyoruz:

BİR MİT AJANI:
HİLAL FÜSUN ÜNLÜ

Hilal Füsun Ünlü; sıradan, zorla
işbirlikçileştirilmiş, hainleştirilmiş
birisi değildir. O, gözaltında sözüm
ona işkenceye dayanamayıp çözülen
ve düşmanın psikolojik etkisi ile iş-
birliğini kabul etmiş birisi hiç değildir.
O, 1993 yılından bu yana gönüllü

ve bilinçli bir şekilde beş milyon TL
aylık ücret, tatil, hediyeler ve Avrupa
seyahatleri ile MİT'e ajanlık yapan
bir HALK DÜŞMANIDIR. 

(...)

21.3.1995 tarihinde gözaltına alın-
mış ve 4.4.1995 tarihinde tutuklana-
rak, 5.7.1995 tarihinde bırakılmak
koşulu ile Ankara Merkez Kapalı
Cezaevi'ne gönderilen bir MİT aja-
nıdır. 

O, tutuklanmasından itibaren so-
ruşturmasında samimi davranmayıp,
sürekli yalan söyleyerek, birlikte tu-
tuklandığı kişileri suçlayarak, onlar
hakkında şaibe yaratarak Partimizi
oyalama yolunu seçmiştir. Öyle ki,
soruşturma için gözaltında çözüldü-
ğünü, hatta gözaltında işbirliğini
kabul ettiğini söylemesi gerektiği
ama asla MİT ile olan ilişkilerini
vermemesi konusunda eğitilen bir
ajandır. Ve soruşturmanın son aşa-
masına kadar yalan söylemiş, eğitil-
diği gibi davranmaya çalışmıştır. 

Ama yine de aldığı eğitim dev-
rimci kararlılığımız, sabrımız ve so-
mut gerçekler karşısında yeterli ol-
mamış, bencilliği, çıkarcılığı ona
suçlarını itiraf ettirmiştir. MİT ajanı
Hilal Füsun Ünlü'yü soruşturmamızın
sonucunda ajan faaliyeti süresince
bilinçli ve gönüllü bir şekilde devrime,
halkımıza ve partimize karşı suç iş-
lediği kesinleştiğinden, 28.6.1995 ta-
rihinde ölümle cezalandırdık. Ceza-
landırıldığında yaftasında bu durum
şu şekilde belirtilmiştir:

"Gönüllü bir şekilde 1993'ten bu
yana MiT'in ajan-muhbiri olarak pek
çok operasyona neden olan Hilal Fü-
sun Ünlü'yü ölümle cezalandırdık.
Halkın devrimci adaletine sağınması
istenmesine rağmen üç ay boyunca
samimi davranmamış. Partimizi al-
datmaya çalışmıştır. Halka karşı iş-
lediği suçlar nedeniyle ölümle ceza-
landırılmıştır. 

AJANLARDAN-İŞBİRLİKÇİ-
LERDEN HESAP SORDUK,
SORACAĞIZ!

HALKA KARŞI İŞLENEN HİÇ-
BİR SUÇ CEZASIZ KALMADI,
KALMAYACAK!

YAŞASIN HALKIN

'DEVRİMCİ ADALETİ!

29.6.1995

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ

PARTİSİ-CEPHESİ Tutsakları

***

BİR İŞBİRLİKÇİ HAİN
Latife Karaman; 

Hareket saflarında yıllarca mü-
cadele içinde olan, hapis yatan, çık-
tığında görevler alan biriydi.  Ancak
son görev yerinden Partinin kuruluş
sürecinde bu ortama çağrıldığında,
kendisinde var olan eksik zaaflarında
üzerine gidilerek aşılmasına çalışıl-
mıştır. 

Kongre sürecinde kendisiyle tar-
tışılmış ve kendisiyle ilgili karar alın-
mıştır.  Alınan karar şöyle ifade edil-
miştir; 

"Kongreye kurucu üye olarak ka-
tılmaması,  bölge sorumluluğu dahil,
bütün yetki ve sorumluluklarının
elinden alınması, küçük burjuva ki-
şiliğin kırılması için hiçbir yetki,
sorumluluk, eleştiri, söz ve karar
hakkının olmadığı, bütün davranış-
larının 24 saat gözaltında tutulabile-
ceği ve denetleneceği bir yaşam bi-
çimi içerisine sokulmasına karar ve-
rilmiştir. Bu sürecin ne kadar süreceği,
kendi gerçeğini görüp görmemesine,
samimi ve içten bir çaba içerisine
girip girmemesine göre yeniden de-
ğerlendirilecektir. 

Bu süre içerisinde şu anda bu-
lunduğu yerden hiçbir yere gitme-
yecektir." kararı alınmıştır. 

Latife Karaman,  gözaltında düş-
manla işbirliği yapıyor.  Bu durumu
da gizliyor.  Ancak yapılan soruştur-
mada bu ortaya çıkarılıyor ve Latife
Karaman da düşmanla işbirliği yap-
tığını,  bildiklerini düşmana anlattığını
itiraf ediyor. 7.3.1995 tarihli,  8 nolu
haber bülteniyle Lafife Karaman'ın
cezalandırıldığı açıklandı. Açıkla-
mada;

(...)Latife'nin bu kişiliği, çalışma
yaptığı alanda uyguladığı çalışma
tarzı ve yönetme biçimiyle ortaya
çıkarılmış ve sorgulanmıştır. Sonuçta
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bütün çalışmalarda, örgüt ve halk ilişkilerinde kendi
bencilliği ile hareket ettiği, bürokrat, asalak bir yönetici
tipi çizdiği,  ideolojik, ahlaki ve kültürel olarak büyük
ölçüde burjuva düşüncelerini savunduğu ortaya çıkmıştır.
Bu bencil ve burjuva düşüncelerini savunan kişilik, doğal
ki VATAN,  HALK,  PARTİ sevgisi ve bağlılığında olamazdı.
Devrimci görev; olumsuzlukları tespit etmek, burjuva-yoz
kişiliği ortaya çıkartmakla bitemezdi. Devrimci kişiliği ye-
niden oluşturmak, vatan, halk ve parti sevgisini yeniden
yaratmak ve savaş içerisinde yeniden bir şans tanımak gör-
evimizdi. İnsanlar yanlış düşüncelerle eksik ve zaafların
etkisiyle, çok çeşitli nedenlerle hatalar yapabilir; ama
samimi olarak savaşmak ve kendini yeniden kanıtlamak
istediği durumlarda-işbirliği ve ihanet hariç-o insana en
azından savaşarak ölme şansı vermeliydik.  Latife Karaman
bu şansın kendine verilmesini partiden istemiştir. 

Ama o,  düşmanla yüz yüze geldiği ilk anda,  bu şansı
çıkarları doğrultusunda kullanarak düşmanla işbirliğine
girmiştir. Düşmanın hiçbir bilgiye sahip olmadığı Parti sır-
larımızı pazarlık kozu olarak kullanmıştır. Kendisinin kısa
sürede serbest bırakılması ve polisle işbirliğine girdiğinin,
ifade verdiğinin gizlenmesi koşuluyla anlaşmıştır. Bununla
da kalmamış, cezaevinde şaibeler yaratarak sabotör faali-
yetlerini sürdürmeye çalışmış,  denetim dışı kaldığı koşullarda
polisle işbirliğine devam etmiştir. 

(...)

Düşman, işbirlikçilik, işbirlikçi ailelerini kullanma, dar-
becilik, örgüt içi suni kişisel çatışmalar yaratma, önderlikle
kadrolar arası çelişkiler yaratma,  kişisel  karalamalar,  her
türlü yalan haber vb. kontrgerilla taktiklerinden hiçbir
sonuç alamadı. Son olarak önderimizin tutuklanmasıyla
attıkları sevinç çığlıkları da kursaklarında kalınca, bu tür
işbirlikçilik yöntemlerine umut bağlamıştır. Düşmanın bütün
oyunlarını bozduk. Yalanlarını açığa çıkardık. İşbirlikçilik,
ajanlaştırma faaliyetlerini de boşa çıkartacak ve savaşımızı
yükseltmeye devam edeceğiz. Vatanımızdan, halkımızdan,
tarihimizden aldığımız güçle, her kim olursa olsun, savaşımızı
engellemek isteyenleri ezip geçecek ve zafer yolunda hiçbir
engel tanımayacağız. 

Partimiz zayıf kişilikleri, hata ve zaafa düşmüş olanları
affedebilir. Yeniden kazanmak ve eğitmek için emek verir,
yeniden savaşma şansı tanır. Ama düşmanla anlaşanları,
yoldaşlarımızın cesetleri üzerinde pazarlık yapanları,
işbirlikçi ve hainleri asla affetmez. Affetmeyecektir. 

HİÇBİR ŞEY,  HİÇBİR KİMSE, 

VATANIMIZDAN, 

HALKIMIZDAN

VE PARTİMİZDEN DAHA

DEĞERLİ DEĞİLDİR!

Devrimci Halk Kurtuluş Cephe
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Çerkezköy-Çorlu İşçi Meclisi Paneli:
"Sosyal Haklarımız ve Her Türlü
Haksızlığa Karşı Mücadele Etmeliyiz"

Çerkezköy-Çorlu İşçi Meclisi, DİSK Tekstil Sendika-
sı’nda, “AKP ve OHAL Döneminde Kaybettiğimiz Hak-
larımız” konulu bir panel düzenledi. 28 Ocak’ta, saat
17.00’da başlayan panelde ilk önce işçi katliamlarını
konu alan 10 dakikalık bir sinevizyon izlendi.

Sinevizyon gösteriminin ardından ilk sözü Av. Nadide
alarak, AKP’nin hangi haklarımızı gasp ettiğini anlattı.

Yapılmak istenen grev, miting ve pek çok eylem
etkinlik yasaklandı.

İş kanununda yapılan değişiklik ile;
1 Ocak 2018 itibariyle iş mahkemelerine gitmeden

önce arabulucuya gitme zorunluluğu getirildi. Bunun için
tabi ki ayrı bir ücret vermek gerekiyor. Uzlaşma olmazsa
ondan sonra mahkemeye gidilecek. Burada amaç işçiyi
mahkeme açmaktan vazgeçirmek. Uzlaşma kurulu da
zaten daha azına razı olmamız için çabalayacaklar.

Kıdem tazminatı ve alacaklar için geriye doğru 10 yıl
öncesine kadar dava açılabiliyordu. Şimdi 5 yıla indirildi.

Taşeron işçilere kadro veriyoruz denilerek çıkartılan
KHK ile;

İşçilere kadro falan verilmiyor. Bu bir aldatmaca.
İşçinin emekli olmaması lazım
Sınav ve mülakat zorunluluğu getiriyor
Güvenlik soruşturması getiriyor
İşçilerin açtığı muvazaa davası ve başka davalar varsa

vazgeçmesi isteniyor.
AKP böylece birincisi, beğenmediği işçileri işten çı-

kartabilecek. İstediğini işe alacak. İkincisi, yüklü ödeme-
lerden kurtulacak. Çünkü AKP yıllarca kamuda yasal ol-
mamasına rağmen taşeronu yaygınlaştırdı. Ve işçiler bu
konuyla ilgili alacak davaları açtılar. Aynı zamanda
muvazaa davalarından vazgeçince avukatlık ücretleri üze-
rimize kalacak.

Bu bölüm soru cevap şeklinde sürdü. Ardından sözü
işçi olan Coşkun aldı.

“Mahkeme süreçlerinin uzun ve masraflı olduğunu,
tabi ki haklarımızı oralarda da aramamız gerektiğini ancak
asıl olanın mücadele etmek olduğunu’’ söyledi. İşçileri
bir araya getirmenin zor olduğuna değinen Coşkun, “zor
ancak işçi meclisleri ile bunu başarabiliriz…’’ dedi.

İşçilerin, “peki nasıl bir araya geleceğiz?…’’ sorusu
üzerine söz alan işçi emeklisi Ahmet;

“Ortak çıkarlarımızı bulabilirsek birlikte hareket etme
koşullarımız doğar. Mesela Kazova işçilerini düşünelim.
Hepsi ayrı ayrı partilere oy veriyor, farklı inanç ve kültür-
lerden geliyorlardı. Ancak hepsinin sorunu aynıydı.
Patronları alacakları ödemeden kaçıp gitmişti. İşte bu
yüzden dünyanın duyduğu bir direniş gerçekleştirdiler.
Örgütlenmek gerekiyor. Sorunlarımızı birlikte masaya
yatırarak çözümler arayabilir ve harekete geçebiliriz.
Sadece parasal haklarımız için değil, sosyal haklarımız
ve her türlü haksızlığa karşı da mücadele etmeliyiz…’’
dedi.

15 kişinin katıldığı panel saat 19.00’da sonlandırıldı.



AB emperyalizmi ve Alman em-
peryalizmi 150 yıldır komünizme
karşı mücadelede "kutsal" bir ittifak
içine girdiler. Bu ittifak tüm Avrupa
çapında burjuvaların ittifakıydı. 

Marks ve Engels yaklaşık 150
yıl önce 'Avrupa'da bir hayalet dola-
şıyor: Komünizm hayaleti' dediğinde
burjuvaların korkusu ve komünizme
karşı mücadelede yasaklamalar, tu-
tuklamalar, cezalar ve oluşturulan
anti-terör yasaları ve bunların döne-
mine göre genişletilmesi ile devam
ediyor. 

11 Eylül sonrası AB ülkeleri ve
ABD anti-emperyalistlere, sosyalist-
lere, anti-faşistlere yönelik baskı ve
kısıtlamalar, anti-terör yasaları ge-

nişletilerek baskılar artmıştır. Özellikle
Türkiyeli devrimcilere yönelik baskı
ve kısıtlamalar artırılmış, onlarca
devrimci tutuklanmış, yargılanmıştır.
Bu kapsamda hedef alınan örgüt lis-
tesinin başına DHKP-C eklenmiş ve
2008 yılından itibaren kendi iç hu-
kuklarını da hiçe sayarak Türkiye
adına yargılama kararları çıkarılmıştır. 

Almanya başta olmak üzere Bel-
çika, Hollanda, Fransa, İngiltere ve
İtalya'da yıllardan beri, çok sayıda
Cepheli tutuklanmıştır. DHKP-C, ne
Avrupa'nın ne de ABD'nin 'terör lis-
teleri'nden hiç eksik olmamıştır. 

Demokrasinin beşiği olmakla övü-
nen Avrupa, devrimcileri sindirmekte
acizleştikçe, her türlü hukuk dışılığa

başvurmaktan çekinmemektedir. 

Cephelileri tecrit etmek için, in-
sanlar sınır dışı ve oturum iptalleri
ile tehdit edilmekte, muhbirleştiril-
meye çalışılmaktadır. Bunların yet-
mediği yerde, komplolar düzenlen-
miştir. Piknik, gece, tatil kampı, yasal
bir derginin dağıtımı gibi demokratik
hak mücadelesi ve sosyal, kültürel
faaliyetler yasaklanarak, devrimciler
halktan tecrit edilmek istenmiştir. 

Devrimcileri tutuklamak için asıl-
sız suçlar da dahil olmak üzere de-
mokratik mücadele yargılanmış ve
en üst seviyede cezalar verilerek hak
ve adalet mücadelesi terörize edil-
meye çalışılmıştır. 

11 Eylül, bütün emperyalistler ta-

YASALAR KİM İKTİDARDA İSE ONUNDUR...
KAPİTALİST TOPLUMDA YASALAR 

BURJUVAZİYİ KORUMAK ÜZERE HALKA KARŞI YAPILMIŞTIR

129, 129a, 129b MADDELERİ...
ALMANYA’DA İKİ ASIRLIK HUKUKSUZLUK 

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 7

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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rafından dünya halklarına saldırmak
için bir vesile haline getirilmiş, “teröre
karşı savaş” adı altında o günden bu
yana haklar ve özgürlüklerin gasbı
yaygınlaşmıştır. AB, ABD'nin “terörle
mücadele” politikalarına endeksle-
nerek, ABD’nin çıkardığı “terör ör-
gütleri listesi”ni kendi sınırları içinde
yürürlüğe koymuştur. 

AB’nin bu politikasını anlamakta,
özellikle Almanya'daki uygulamalar
önemlidir. Almanya, AB üyesi ülkeler
içinde en eski 'anti-terör yasaları'na
sahip ülkedir. Almanya'daki anti-
terör yasalarının kökeni iki yüzyıl
öncesine dayalı, “Devleti Koruma
Yasası” çerçevesinde oluşmuş 129
sayılı yasadır. Geçmişte sadece 129a
olarak bilinen yasaya ilaveten, 129b
yasası ile, emperyalizmin hukuku,
Almanya ve hatta AB dışındaki ül-
kelerdeki mücadeleleri yargılayabi-
lecek bir 'hukuk' oluşturulmuştur. 

Komünizme karşı mücadelede iki
asırdır öncülük rolünü üstelenen Al-
manya hukuksal olarak da buna bir
kılıf uydurarak yasal düzenlemeler
yapmıştır. 

Bugün Almanya'da Alman Ceza
Kanunu’nun 129, 129a ve 129b mad-
deleri “terörle mücadele”de kullanılan
maddelerin tarihsel olarak ortaya çı-
kışına bakacak olursak; 

129 Yasası; 
129 yasası, 1878 yılında Weimar

Cumhuriyeti başkanı Otto von Bis-
marck tarafından çıkartılan “Sosya-
listler Yasası”na dayanmaktadır ve
onun devamıdır. Ancak daha da fazla
geriye dönüp bakıldığında Alman-
ya'da sol muhalefete karşı uygulanan
baskıların 1878'den önce de yaşandığı
görülecektir. Örneğin 1822 senesinde
Almanya'da ilk oluşumlar devrimci
faaliyet ve propagandadan dolayı ya-
saklanmış ve burjuva devrimi taraftarı
kişiler feodal devlet tarafından bas-
kılara maruz kalmıştır. 1872 senesinde
ise Alman Sosyal Demokrat Partisi
(SPD) liderleri August Bebel ve Wil-
helm Liebknecht, Fransa'ya savaş
açmaya karşı çıktıkları ve Alman
Parlamentosunda resmi olarak Paris
Komününü destekledikleri için ceza

almışlardır. 

1878'de yürürlüğe konulan "Sos-
yalistler Yasası", eski Alman devrimci
sosyal demokrasisine karşı uygulanan
baskıları meşrulaştırmak için hayata
geçirilmişir. Bu süreçte sosyalist ba-
sının yasaklanmasıyla sansür uygu-
lanmış, sosyalist oluşumlar ve gös-

teriler yasaklanmış, birçok sosyalist
takibe alınmış ve bunların birçoğu
hapis cezalarına çarptırılmıştır. 

1919 senesinde Weimar Cumhu-
riyeti'nde "Cumhuriyeti Koruma Ya-
sası" adı altında sol harekete karşı
baskılar, bağış ve aidat toplamanın
ve sosyalist yayınların dağıtılmasının
yasaklanmasıyla sürmüştür. 

Weimar Cumhuriyeti dönemine
ait olan ceza kanunu, 1933 senesinde
Almanya'da iktidarı ele geçiren faşist
Nasyonal Sosyalist Partisi (NSDAP)
tarafından da uygulanmaya devam
edilmiştir. Anti-faşist direniş ve siyasi
muhalefete karşı faşist düzen, “vatan
hainliği” adı altında baskılarını sür-
dürmüştür. 

1951 senesinde, yani Federal Al-
manya'da Nazi dönemine ait olan
siyasi ceza hukuku yeniden gözden
geçirilip değişikliklere uğramıştır an-
cak 129 yasası geçerliliğini koru-
muştur. Bu karar, Nazilerin tekrar
güç kazanmasını önlemekle gerek-
çelendirilmiştir. Fakat 129 yasasının
büyük oranda sosyalistlere karşı kul-
lanılması ve Nazilerin de devletin
yüksek kademelerinde görevlendi-
rilmesi bu ceza hukukunun asıl olarak
komünistlere karşı ayakta tutulduğunu
kanıtlamaktadır. 1945 sonrası Batı
Almanya mahkemelerinde görevlen-
dirilen hakimlerin yüzde 80'i Nazi
döneminin devlet ve hukuk makam-
larında da görev görmekteydi. 

129 yasası aracılığıyla 1951'de Batı
Almanya'da Özgür Alman Gençliği
(FDJ) yasaklanmıştır ve 1500 üyesine
karşı ağır hapis cezaları verilmiştir. 

Aynı sene Alman Komünist Par-
tisi'ne (KPD) karşı açılan yasaklama
davası komünistlere ve sola karşı
ağır baskıları birlikte getirmiştir. Sa-
dece Almanya Komünist Partisi
(KPD) üyelerine ve yakın çevresine
karşı 129 yasasından 125.000 soruş-
turma dava açılmıştır. Bu davanın
yüzde beşinde cezalar verilmiştir.
Nazi rejimi mağdurlarının birliği
olan VVN 1951 senesinde yasak-
lanmıştır. VVN'in yasaklanmasından
bir yıl önce ise, yani 1950'de birçok
üyesine kamusal alanlarda çalışma
yasakları verilmiştir. 1956 senesinde

- 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

4 Şubat
2018

Yürüyüş

Sayı: 52

333DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE SÜRECEK!



de KPD yasaklanmıştır. 

Uygulanan baskılar sadece ko-
münistleri hedef almıyordu. Batı Al-
manya'nın genel sol yelpazesi de bu
baskılardan payını alıyordu. Bunların
arasında Batı Almanya'nın 45 sonrası
yeniden silahlanmasına karşı çıkanlar,
savaş karşıtları veya anti-nükleer ey-
lemciler de bulunuyordu. Bu baskılar
1960'ların ortasına kadar sürerek yak-
laşık 10.000 kişinin yüksek para ve
hapis cezalarına çarptırılmasına yol
açmıştır. 

129a Maddesi 
Ev işgalcilerinden, küreselleşme

karşıtı inisiyatiflerden ve feminist
gruplardan oluşan militan Alman
solu, 1970'li yıllarda radikalleşerek
Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF), 2 Ha-
ziran Hareketi (Bewegung 2. Juni),
Devrimci Hücreler (RZ) ve Rote
Zora (Kızıl Zora) gibi örgütlenmeler
doğurdu. Bu yeni oluşumlara karşı
ağır baskılarla cevap veren Batı Al-
manya devleti, 1976 senesinde Stutt-
gart-Stammheim'da görülen RAF da-
vaları sırasında 129 maddesine 129a
maddesini ekleyerek uyguladığı bas-
kılara yasal bir zemin hazırladı. Sol
hareket böylece artık 129 yasasında
belirtilmiş olduğu gibi sadece “kri-
minal örgüt kurmak veya ona üye
olmak” değil, “terörist örgüt kurmak,
ona üye olmak veya onun propa-
gandasını yapmak”la baskı altına alı-
nıyordu ve 129a maddesiyle suçla-
nanları cezanın alt zemini olan üç
yıldan beş yıla yükselterek daha da
ağır cezalar bekliyordu. Ama 129a
maddesinin asıl farkı ise yüksek ce-
zalarla değil, daha çok devletin eline
verdiği geniş yetkilerle kendisini
ifade ediyordu. Bu yetkiler aracılığıyla
devlet, 'şüpheli' insanları ve grupları
kolayca geniş ölçüde takibe alabiliyor
ve yaşamları, alışkanlıkları ve ara-
larındaki bağlantılar konusunda de-
taylı bilgiler edinebiliyordu. Bu yet-
kiler arasında mektupların ve iletişim
araçlarının takip edilmesi, arama yet-
kisini kullanarak genişletilmiş, mü-
sadere, özel hapis koşulları, baskınlar,
bina girişlerine kamera yerleştirme,
uydu aracılığıyla araç takibi, bilgi

bankalarının oluşturulması ve trafiğe
ve kamu alanlarına kontrol noktala-
rının yerleştirilmesi bulunuyordu. 

Gizli servisin denetim alanı Fe-
deral Kriminal Daire (BKA)'ye dev-
redilerek, BKA içerisinde özel bir
'Terörizm Şubesi” yerleştirilmiştir
ve devleti koruma faaliyetleri konu-
sunda koordinasyon noktasını oluş-
turmaktadır. Bu şubede görevlendi-

rilen personelin sayısı 1970'den bu-
güne dek iki katına ulaşırken şubeye
sunulan maddi imkanlar dörde kat-
lanmıştır. Ayrıca 129a soruşturma ve
ceza davalarında görev alan savcılık,
BKA üzerinden gizli servisin, yani
Anayasa Koruma Örgütü (Verfas-
sungsschutz)'nün sunduğu bilgilerden
faydalanabilmektedir. 

2007 yılında Almanya'da düzen-
lenen G8 zirvesi öncesi küreselleşme
karşıtlarına karşı düzenlenen baskın-
ları gerçekleştirebilmek için kullanıldı.
Baskınlar daha sonra Federal Mah-
keme tarafından dahi yasadışı olarak
nitelendirildi. 

Bu madde, sadece radikal Alman
sol örgütlerine karşı değil, aynı za-
manda kendi ülkelerindeki faşist re-
jimlere karşı mücadele eden ve Al-
manya'da da örgütlenmesi bulunan
yapılara ve bu yapıların insanlarına
karşı da uygulanmaktadır. 

129b Maddesi 
2002 senesinde 129 ve 129a yasa

maddelerine yeni bir ekleme yapılarak
129b maddesi oluşturuldu. Nisan
2002'de çıkartılan bu yasa maddesi
ise aslında hiç de yeni değildi ve 11
Eylül öncesi parlamentoya bir taslak
olarak sunulmuş ve insan hak ve öz-
gürlüklerini kısıtlama gerekçesi ile
ret edilmişti. 

129 ve 129a maddelerinin geniş-
letilmesi ise 11 Eylül 2001'den iti-
baren artan “uluslararası terörizm”
tehlikesi ile gerekçelendirildi.
ABD'nin yayınladığı “terör listeleri”

"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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2002 senesinde tüm AB ülkeleri ta-
rafından kabul edildi ve hatta listeye
AB'ye has eklemeler yapıldı. Bu lis-
telerde islamcı örgütler, yanı sıra bir-
çok sol ve ilerici örgüt bulunmaktadır. 

129a'nın ikizi olan 129b maddesi,
“yabancı terörist örgüt kurmayı, ona
üye olmayı ve onun propagandasını
yapmayı” yasaklıyor. Almanya dı-
şında faaliyet sürdüren ve Almanya'da
terörist örgüt olarak nitelendirilen
yabancı bir örgüt için propaganda
yapmayı veya Almanya'da bu örgüt
için yeni üye kazandırmayı hedefle-
yen faaliyetler terörizm suçu olarak
görülüp takip edilebiliyor. Bir ceza
kovuşturmasının başlatılması için te-
rör şüphelisi olan birisinin Almanya
sınırları içerisine girmesi yeterlidir
ve Almanya'da suç işlemiş veya iş-
lememiş olması fark etmediği gibi,
bireysel olarak dünyanın herhangi
bir yerinde fiilen bir suça iştirak
etmiş olması da şart değildir. 

2008'den bugüne Anadolu Fede-
rasyonu yönetici ve üyelerine yönelik
suçlama ve cezalar 129b maddesinin
uygulanışına bir örnektir. Mahkeme
kararlarından bir alıntı yapacak olur-
sak: "Cephe gerisi olmadan, cephe-
deki savaş olmaz. Zanlılar Almanya'yı
bir cephe gerisi olarak görüyorlar
ve burada hem Almanya'da, hem
Türkiye'de yasadışı olan DHKP-C
örgütünü desteklemek için legal faa-
liyetler yürütüyorlar. Bu faaliyetler
Türkiye'de devlete karşı silahlı mü-
cadele veren yasadışı bir örgütü des-
teklemek için yapıldığından dolayı,
sanıklar Türkiye'de yasadışı örgütün
kurulduğu 1994'ten bu yana yapılan
tüm silahlı eylemlerden yükümlü sa-
yılmalıdır..."

Alman anayasasının tanımış ol-
duğu hak ve özgürlüklerin kullanımı,
129b yasası uyarınca imkansız hale
getirilebilmektedir. 129b'nin bir hedefi
de böylesi bir hukuksuzluk düzenini
kabullendirmektir diyebiliriz. 

129 Yasası Irkçı Bır Yasadır 
129 sayılı maddenin uygulama

alanlarına baktığımızda, yasanın ırkçı
boyutu da ortaya çıkar. 

Alman emperyalizmi, tüm halkları

bir tehlike olarak görür ve yabancıları,
göçmen kökenli insanları da Alman
emperyalizmine göre bir tehlikedir.
Bundan dolayı 129 yasasındaki her
düzenleme, paralelinde Yabancılar
Yasasında da yeni kısıtlamalar ve
hak gasplarını da beraberinde getirir. 

Bu kapsamda, Yabancılar Yasası
da uygulama alanı olarak, 129'a bağlı
bir duruma getirilmiştir. 129 yasası
genel olarak kriminal örgütlere, 129a
Alman ve Almanya'daki örgütlere,
129b ise Almanya'daki ve dünyadaki
yabancı örgütlere yönelik olarak kul-
lanılmak amacıyla çıkartılmıştır. 

Uygulama boyutunda aynı suçu
bir Alman yaptığında üç yıl, bir Al-
man "teröristi" yaptığında beş yıl,
yabancı bir "terörist" yaptığında on
yıl ceza alabilir durumdadır. Aynı
suçu işleyen bir Alman olduğunda
birkaç ayda hakim karşısına çıkartılır,
bir Alman "teröristi" hakim karşısına
çıkmak için 129a gerekçesiyle, en
fazla bir yıl beklemek zorundadır,
Ama 129b'den yargılanan bir yabancı
"terörist" yargılanmak için bir buçuk
yıl beklemek zorundadır. Hatta bu
bir buçuk yıllık süre, ihtiyaç duyul-
duğunda iki yıla kadar da uzatılabil-
mektedir. 2008 yılından bugüne açılan
129b davalarında ortalama bir buçuk
yıl hakim karşısına çıkılmak için
beklenmiştir. 

129 Maddesi Kapsamında
Ortaya Çıkan Kurumlar 

Polis: Federal Polis Teşkilatı BKA
(Bundes Kriminal Amt) bünyesinde
bir anti-terör dairesi oluşturulmuştur.
Bu dairenin bütün görevi, Muhtemel
Tehlike analizleri yaparak; kişi, kurum,
örgüt ve toplumları takibat altına alıp,
özel anti-terör savcılarına malzeme
hazırlayıp, operasyonları yürütmektir.
129 Maddesinin siyasi içeriğinden
dolayı, BKA'nın ilgili masası da bu
siyasi içeriğe göre şekillenmiş ve ya-
pılan tüm operasyonlar da asıl olarak
bu siyasi bakış açısından kaynaklan-
maktadır. 

Gizli Servis: Anayasayı Koruma
Örgütü VS (Verfassungschutz)'un
varlık sebebi asıl olarak 129 Mad-
desidir. VS tüm programını 129 çer-

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

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

***********

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

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ
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çevesinde ele aldığı Alman ve yabancı
siyasi partiler, kurumlar ve fişledikleri
kişiler üzerine yaptığı "risk analizleri"
çerçevesinde İçişleri Bakanlığına
bilgi sunar, tavsiyelerde bulunur.
VS'nin en büyük ilgi alanı ise, risk
grubu olarak gördükleri göçmen kö-
kenlilere yönelik istihbarat çalışma-
larıdır. Aslında operasyonel bir yanı
olmamasına rağmen; görevi sadece
bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına
bilgi toplamak değildir. VS'nin Adalet
Bakanlığı ile de doğrudan ilişkileri
vardır. VS'nin istihbarat bilgileri he-
men tüm Alman mahkemelerinde
tartışılmaz delil olarak değerlendi-
rilmektedir. Örneğin bir yabancı Al-
man vatandaşlığına mı başvurdu, ha-
kimin son kararı VS'nin bu kişi ile
ilgili vereceği bilgiye bağlıdır. Eğer
VS ilgili kişi ile ilgili olarak siyasi
kimliğine yönelik bir bildirimde bu-
lunmuşsa; bu kişinin vatandaşlık baş-
vurusu çok büyük bir oranda kabul
edilmez. 

Anayasalar devletlerin resmi ideo-
lojisidir. 129 yasaları ise devleti ko-
ruma yasalarıdır. VS'nin bu noktadaki
rolü ile 129 yasalarının rolleri birbi-
rinin içine girmiştir. Bu içiçelik dev-
letin genel çıkarları doğrultusunda
yasal ve polisiye düzenlemeleri be-
raberinde getirmektedir. Doğallığıyla
129 çerçevesinde ele alınan yasaklar
da emperyalist tekellerin çıkarları
temelinde yasal ve polisiye şekillen-
mektedir. 

Diğer yandan Alman komünist-
lerinin takibatı VS'nin temel çalışma
alanlarından biri olmasına rağmen;
onlarca insanı yakarak katleden, so-
kaklarda linçlerle katleden ırkçı faşist
örgütlere yönelimi 129 yasaları çer-
çevesinde ele alınmamaktadır. Oysa

bir anti-terör yasası söz konusu ise
somutta Almanya'daki terör, faşist
terördür. Faşist terörü, terör kapsa-
mında ele almamak da siyasi bir
tercih konusudur ve 129 yasalarının,
hukuk dışılığının göstergesidir. 

Özel Mahkemeler: Söz konusu
olan ACK'nın bir maddesi olan 129
çerçevesindeki davalar, sadece bu
konuda 'uzman' adı verilen savcılar
tarafından ele alınıp, yine 'uzman'
sayılan hakimler tarafından oluştu-
rulan 'özel' mahkemeler tarafından
görülmektedir. Özel Mahkemeler
dünyanın neresinde olursa olsun, ta-
rafsız yargılanma hakkının ihlalidir. 

Almanya'da bu özel mahkemelerin
varlığı bile, hukuk üzerinde siyasetin
göstergesidir. 

Sonuç olarak; 129 maddeleri, yani
anti-terör yasalarının amacı bellidir.
Sosyalist düşünce ve sosyalizm için
mücadele edenler ortaya çıktığından
bu yana yasa sosyalistlerle mücadele
etmek, sosyalizm tehlikesini “Cum-
huriyet”i koruma adı altında bertaraf
etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Bu yasalar her dönem sınıflar
arası çelişkileri tekeller lehine çözmek
amacıyla yapılmış ve kullanılmıştır.
Sınıflar arası çelişkilerin temeli sö-
mürü ilişkileridir ve çözümü de ancak
sömürünün kalkmasıyla, halkın de-
mokratik hak ve özgürlüklerinin ger-
çekleşmesiyle olur. Dünyada sömürü
ve zora dayalı halkların yaşadığı so-
runlar yasalarla çözülmemiştir. 

Bu yasaların amacı bellidir: Sö-
mürünün yarattığı çelişkileri, halkın

hak ve özgürlüklerini kısıtlayıp ör-
gütlenme ve direnişlerini bastırarak,
yasaklayarak devre dışı bırakmaktır.
Bunun gerçek anlamı ise; çelişkilerin
çözümü değil, daha da derinleşme-
sidir. 

Çelişkilerin derinleşmesi karşı-
sında yasaların yasakçılığına düzenin
çözümü, daha çok militarizm, daha
çok baskı yasası, daha fazla devlet
terörü, daha fazla polis devletidir.
Ve tüm bu önlemler de emekçilerin
daha fazla sömürülmesini beraberinde
getirir. 

129 yasaları, örgütlenme ve ifade
özgürlüklerinin kısıtlanması, yeni
polisiye ve elektronik izleme önlem-
lerini de beraberinde getirerek halkın
tüm yaşamını kontrol altına almayı
sağlamayı düzenleyen yasalardır. Bu
yasaların bugün yabancı örgütlere
karşı kullanılıyor olması, hedefinin
de bu kadarla sınırlı olduğunu gös-
termez. 

129b davalarının ortak yanı; Tür-
kiye'deki faşist rejime karşı olan dev-
rimci güçlerin ezilmesidir. 

Alman emperyalizminin devrim-
cilere yönelik saldırısının nedeni,
DHKP-C'nin devrim ve sosyalizm-
deki kararlılığı ve tutarlılığıdır. Böyle
bir örgütün varlığı hem emperyalizm
için sınıfsal olarak bir tehlike, hem
tüm dünya için, özel olarak da Av-
rupalı ilericiler, devrimciler için "kötü
örnek"tir. Bu yüzden de bu örneği,
tecrit etmek, giderek de yok etmek
istiyorlar. 
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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, İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem

Sadece siyasi davalarda değil, halk
nerede ekmek ve adalet istiyorsa,

nerede işi, aşı, onuru için
direniyorsa orada olmaktır halkın

avukatlığı... Aylarca aç kalarak
direnen Nuriye ve Semih’in,

15’inde polisin katlettiği Berkin’in,
Dilek’in... Kondusu yıkılıp evsiz

barksız bırakılmak istenenlerin,
açlığa, adaletsizliğe mahkum

edilenlerin yanında olmak, onlarla
birlikte mücadele etmektir...  

Burjuvazi bizi sanata politika karıştırmakla suçluyor. Oysa sanat zaten politikanın
bir parçasıdır. Çünkü iki sınıf vardır ve proletaryanın davasına hizmet etmeyen bir
sanat burjuvaziye hizmet eder. Halkın yanında saf tutup, sanatını burjuvaziye karşı
silah yapan ise devrimci sanattır.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket YILMAZ
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- Tarihimiz direnişler tarihidir. Her
direniş bir sonrakini yaratır, her direniş
her devrimcinin önünü aydınlatan bir
ışıktır. Her katliam bir direniş, her
direniş bir zaferdir hareket tarihinde.
Her direniş yeni bir ufuktur.

- 12 temmuz, siyasal bir zafere dön-
üştürülmüştür. Savaşta iki irade çatışır.
Yenilgi ve zafer, bu iki iradenin hangi-
sinin üstün geldiğiyle belirlenir. Düş-
manın taktik plandaki askeri üstünlüğü,
bir kuşatmada yoldaşlarımızın imhasını
sağlayabilir ama yoldaşlarımızın direnişi
koşullarında bu asla bir yenilgi olma-
yacaktır. Nitekim 12-14 Temmuz’da
yoldaşlarımız düşman tarafından imha
edildiler ama asla düşmana yenilmediler.
12 temmuz siyasi zafer olmuştur. Bu
ise mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.

- Bir devrimci Kızıldere’den öğren-
melidir. Kızıldere'de doğduk. Küllerinden
yeniden doğmayı öğrendik. Türkiye
halklarına karşı sorumlulukları için,
Türkiye devriminin yolunun aydınla-
tılmaya devam edilmesi için, devrimci
dostluk ve dayanışma için savaşı sür-
dürdüler.

- Bir devrimci faşizme karşı ölümüne
direnişi '84 ölüm orucundan öğrenebilir.
1984’ün Nisan’ında Metris büyük bir

direnişe, büyük bir alt-üst oluşa
hazırdı. Devrimci tutsaklar Met-

ris’te düşmanın tüm saldırılarını boşa
çıkarmasını bildi. Açlık grevinden ba-
rikatlara kadar birçok direniş gerçek-
leştirildi. Cuntanın saldırı politikasının
en boyutlusu olan Tek Tip Elbise saldırısı
gündeme getirildi. Tutsaklar da açlığa
yatırdıkları bedenleriyle cevap verdiler.
Ölüm Oruçlarına yattılar.

- Bir Devrimci her koşulda sosya-
lizmi savunmayı 16-17 Nisan direni-
şinden örnek almalıdır. Gelenekte güçlü
bir halka oldular. Geleneğin ilanı oldular
halka ve dünyaya. Bayrağı oldular ge-
leneğin. 17 Nisan katliamından "ölen
ama yenilmeyen, umut ve güven sağ-
layan, geleceği aydınlatan bir tavır, bir
direniş" doğdu. Hemen 17 Nisan'ı izleyen
günler de bunun tanığı ve kanıtı oldu.

- 1996'da dünyayı sarsan bir direniş.
20 Mayıs 1996'da ülkemiz devrim tari-
hinin en parlak sayfalarından birinin
yazılacağı bir süreç başladı. Bu sayfalar
halka bağlılığın, devrim kararlılığının
damgasını taşıyordu. Bu sayfalarda feda
ruhu vardı. Bu sayfalarda DHKP-C'nin
yarattığı geleneklerin önderliğinin dam-
gası vardı. ’96 ölüm Orucu eylemi ideo-
lojik ve kültürel boyutuyla ve yarattığı
sonuçlarla Parti-Cephe tarzının ifade-
siydi. 1996 Ölüm Orucu, bir halkın
kahramanlarıyla ayağa kalkışı, devrim

dalgasının beyinlerdeki görkemli bü-
yümesiydi.

- 2000’de ya teslimiyet ya ölüm da-
yatmasında ölümü tercih edip 7 yıl
süren direnişimiz 2000-2007 arasında,
tam yedi yıl süren büyük bir direniş
gerçekleştirildi bu topraklarda. 7 yılda
kelimenin gerçek anlamıyla bir tarih
yazıldı. Hiç abartısız, herkesin tartışmasız
teslim edeceği gibi, dünyada eşi benzeri
görülmemiş bir direnişti bu. 7 yıl sür-
mesinden 122 şehit verilmesine kadar,
her şey olağanüstüydü ve o güne kadarki
hemen tüm ölçülerin ötesinde cereyan
eden bir direnişti. Böyle bir direnişin 7
yıl sürmesinde, 122 şehit verilmesine
rağmen devam edilmesinde, hiç kuşku
yok ki, hem karşı-devrim cephesinden,
hem direniş cephesinden son derece
önemli, hatta hayati nedenlerin olması
gerekir. Devrimci tutsaklar için Türkiye
devriminin kaderiydi söz konusu olan.
Düşüncelerin yaşamasıydı. Bunun için
ölümü 122 kez göze aldılar. Bir tarihsel
süreci alınlarının akıyla geçtiler.

Zaferinden tam on yıl sonra Nuriye
ve Semih Büyük Direniş’in yarattığı
birikim üzerine direnişe başladılar. Ve
onlar da halkın önünde barikat oldular,
düşüncenin gücünü kanıtladılar ve Tür-
kiye devrimine altın bir sayfa daha ek-
lediler.

Devrimcinin Önünü Aydınlatan
Işık Direnişlerimizdir

“Tüm Halkın Gözlerinin İçine
Bakarak Kandırıyorlar…”

Devrimci İşçi Hareketi’nin tutuklu
olan avukatı Süleyman Gökten’in “Ta-
şerona Kadro” ile ilgili, Devrimci İşçi
Hareketi’ne gönderdiği mektubu yayın-
lıyoruz:

“...Yeni taşeron düzenlemesi de netleşti
iyice ve tabi tahmin edildiği gibi dağ
tavşan doğurdu. Taşeron olduğu gibi
kaldı. Sistem artık taşeron ile yürüdüğü
için bu sistemi kaldıramazlar. Sömürü
nasıl ki bu sistemden kaynaklı taşeronda
aynı bu sistemin yarattığı bir sorun. So-
runun kaynakları sorunu çözemezler, çöz-
mezler. Bir avuç taşeron işçiyi de taşeron
dışına çıkarmak için bir sürü şart ortaya
sürüyorlar. Bu şekilde zaten alacakları

bir avuç işçiden de eleme yapacaklar.
Tabi şöyle bir sorunla karşılaşacak işçiler.
Son kertede yine işveren güvenlik sorunu
var gibi muğlak bir sebeple işçiyi kadroya
almayabilecek.

Burada işçi davalarından feragat etmek
zorunda. Diyelim ki işçi feragat etti ve
taşeronda kaldı ne olacak? Sonucu o hak-
lardan, davalardan geriye dönüşsüz vaz-
geçmek. Yani işçi dava açamayacak ve
hem hakları yok olacak hem de işsiz ka-
lacak. Bu açıkçası aslında hukuka aykırıdır.
Bir hak için başka bir haktan vazgeçmesini
istemek hukuksuzluk, fırsatçılık ve iki-
yüzlülüktür. En hafif tabiriyle asıl utan-
mazlık, riyakarlık belediye işçileriyle
kendisini gösteriyor. Belediye taşeronları
belediye iktisadi teşebbüslerinde istihdam
edilecek. Bu aslında taşerondan başka

bir şey değil. Tüm halkın gözlerinin içine
bakarak kandırıyorlar. Bir taşerondan bir
taşerona. Burada söylenen seni artık bu
taşeronda sömüreceğiz. İş güvencesi nis-
peten güya sağlanacak.

Bu şekilde hiçbir işçinin iş güvencesi
tam olarak sağlanmamıştır. Hepsi bir ba-
londur. Asıl büyük sorun olan özlük
hakları ise aynı kalacak, maaş ve sosyal
haklarında hiçbir değişiklik olmayacak,
bu işçiler kadrolu işçilerle aynı işi yapıp
onların yarısı kadar ücret almaya devam
edecekler.

Herkese sevgi selamlarımı gönderi-
yorum. Bu seferlik bu kadar olsun. Size
Nazım’ın bir şiiriyle hoşçakalın diyo-
rum.

Umutla kalın
Süleyman Gökten
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Mücadelede ve örgütlenmede, dö-
nemsel koşullara göre, biçimler, ön-
celikler değişebilir. AKP faşizmi, as-
keri, teknolojik üstünlüğüne daya-
narak, karakollarını, zırhlılarını, ha-
pishanelerini tehdit aracı olarak kul-
lanarak, mahallelerde halkın devrimci
örgütlenmelerini yok etmek istiyor. 

Buna izin vermeyeceğiz. 

İzin vermemek için, öncelikleri-
mizde, bizim için esas olanlarda ısrar
edeceğiz, o mevzilerimizde bir adım
gerilemeyeceğiz. 

Nedir bugünkü öncelik-
lerimiz:

1- Dergimiz: Sesimizdir, solu-
ğumuzdur, örgütlenme aracımızdır. 

2- Okuma grupları: Mahallele-
rimizin geleceğidir. Bizi örgütsüzlüğe,
geleceksizliğe mahkum edemeye-
ceksiniz demektir.  

3- Yazılamalar: Biz varız de-
mektir, dosta ve düşmana karşı. “Bu
mahalle bizim” demektir. Her yazı-
lama, her bildiri, her pankart, yenil-

mezliğimiz, yok edilemezliği-
mizdir.

4- Meclis: Halkın kendi
sorunlarına sahip çıkmasıdır.

Halkın apolitikleştirilmesine, yoz-
laştırılmasına karşı örülen büyük bir
barikattır.  

Bunların her biri bizim mevzile-
rimizdir. Mevzilerimizi savaşmadan
terk etmek yok. 

Dergimizi dağıtacağız, meclisle-
rimizi örgütleyeceğiz, pratiğimizi hiç
durdurmayacağız, okuma gruplarımızı
örgütleyeceğiz. 

Düşmanın hiçbir yöntemi,  bizim
bunları yapabilmemizin önünde engel
değildir ve olamaz. Burada belirleyici
olan, her şeye rağmen bunları sür-
dürme konusundaki kararlılığımız,
ısrarımız, yaratıcılığımızdır.  

Kararlılık, ısrar, yaratıcılık. 

Onların askeri, teknolojik üstün-
lüğü, halkın gücü karşısında bir şey
ifade etmez. Bunda herkes net ola-
bilmelidir. 

Onların milyonlarca silahı olabilir;
bizim tek silahla eylem yapacak cü-
retimiz var.

İnsanoğlunun 1500 yıllık tarihi

boyunca geliştirdiği bütün aletler bi-
zim için silahtır. Burjuvazinin silahları
sayılıdır.

Açtığımız hendeğe düşen koca
bir tank, bir anda bütün heybetini,
gücünü kaybetmez mi; sinek kadar
küçülmez mi? Ellerimizle tırnakla-
rımızla açtığımız o çukur, bizi tankın
önüne geçirir..

Onların gözleri kameralardır, kaç
bin, kaç onbin kamera takabilirler
nihayetinde? Bizim gözlerimiz, ka-
meralarımız, 80 milyon halkımızın
gözleridir.

Güç halktadır. 

Ancak bu yetmez. Biz iradi olarak
neyi esas alıyor, neye öncelik veri-
yorsak, ona göre çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Dergimiz dağıtılacak.
Meclislerimiz çalışmaya devam ede-
cek. Okuma gruplarımız, eğitim ça-
lışmalarımız olacak. Duvarlarımız
boş kalmayacak. İlk fırsatta komite-
lerimizi kuracağız. Komitesiz kal-
mayacağız. Mahallenin devrimci
çarkları dönecek. Mahalleler bizim
kalacak. 

Bildirileri, kuşlamaları, aynı
zamanda afiş gibi de kulla‐
nabiliriz. 

Bildirilerimizi, kuşlamaları
afiş gibi, apartmanların giri‐
şine yapıştırabiliriz. Direklere,
trafolara yapıştırabiliriz.  

Berberlere, terzilere, bak‐
kallara, manavlara, her yere
bildiri ve kuşlamalarımızı bı‐
rakabiliriz. 

İmkansızlık diye bir şey
yok. Sarıgazi’de yapılan kuş‐
lamalara bakın; basılı kuşla‐
malar onlara ulaşmamış; bek‐
lememişler, kendileri yazıp,
kesip yapmışlar kuşlamala‐
rını. 

HERKES DUVARDA, KUŞ‐
LAMADA, BİLDİRİDE, PAN‐
KARTTA bizim sloganlarımızı
okuyacak, görecek, duyacak. 

İLLEGALİTE
Onların binlerce
kamerası, mobesesi
var. Bizim çok daha
fazlasıyla
ormanlarımız,
denizlerimiz,
nehirlerimiz,
göllerimiz,
akarsularımız var.
Her yerde kamera
işlemez burjuva
beyler!

Pratiğimiz: bildiri, kuşlama

ÖNCELİKLERİMİZ:
Dergimiz, Meclisimiz, 
Eğitimimiz, Pratiğimiz
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AKP faşizminin tutuklama te-
rörünün iki amacı var: 

Birincisi, tutukladıklarını iş-
kenceyle, tecritle, hapislikle yıl-
dırmak, teslim almak. 

İkincisi, tutukladıkları aracı-
lığıyla, tutuklanmayanları tehdit
etmek, gözdağı vermek. “Bakın,
mücadele ederseniz, sizi de tu-
tuklarız, sizi de F Tipi hapisha-
nelere atarız”. 

Faşizmin her iki amacını da,
etkisizleştirmenin yolu; 

İÇERİDE DİRENMEK’ten, 

DIŞARIDA SAHİPLEN-
MEK’ten geçiyor. 

DIŞARIDAKİLER olarak, iki
hedef koyabiliriz kendimize: 

BİR: TUTSAKLARA KART
KAMPANYASI

İKİ: TUTSAK AİLELERİ-
MİZE ULAŞMA SEFERBER-
LİĞİ

HER KART, UNUTMADIK
DEMEKTİR; SAHİPLENİYO-
RUZ DEMEKTİR

Her alan, her mahalle, kendi
tutsaklarına, kart göndermek için
önüne bir hedef koyabilir.. 

Tutsak sayısına göre, 100 kart
da olabilir, 500 kart da... Kart
unutmadık demektir. Kart sa-
hipleniyoruz demektir. Kart, tec-
ritte bir gedik demektir. Kart
yazdırma çalışması yapmak, AKP
faşizminin tutuklama terörünü
teşhir etmektir.  

Avukatlar, sanatçılar, mühen-
disler, kamu emekçileri, işçiler,
TAYAD'lılar, kimin tutsağı varsa,
her alan, birim, tutsaklara kart
göndermeyi organize edebilir. 

Tutsaklarımıza göndermek için
kartlar bastırabiliriz. En güzel

şiirleri, resimleri seçebi-
liriz onlar için. 

TUTSAK
YAKINLARININ 
KAPISINI
ÇALMALIYIZ

Her alan ve birim, ken-
di alanından tutuklanan-
ların ailelerine ulaşmayı
da öncelikli görevlerinden
biri olarak görebilmelidir. 

Neden?

Bir: Bu, en başta bir
halk geleneğimizdir. 

İki: Bir sorunları, bir ihtiyaç-
ları varsa, onların yarasına mer-
hem olmak, en başta oğullarının,
kızlarının yoldaşlarına düşer. 

Üç: Tutsaklarımız hapishane-
lerde, işkencelerle, sevklerle, TTE
dayatmasıyla karşı karşıyadırlar.
Tutsakları sahiplenme mücadelesi,
elbette öncelikle onların en ya-
kınlarıyla sürdüreceğimiz bir mü-
cadeledir. 

Dört: Unutmayalım; bizim bı-
raktığımız her boşluğu düşman
doldurur. Düşman, tutsakların
ailelerinin ihtiyaçları, zayıflıkları
üzerine oynayıp, onları devrim-
cilere karşı düşmanlaştırmaya,
kendi çocuklarının karşısına çı-
karmaya çalışır. 

Beş: Onları politikleştirmek,
hedefimiz olmalıdır. Çünkü ya-
kınları, şu anda AKP faşizmi ta-
rafından zulme uğratılmış, dü-
zenin zalim yanını bizzat yaşa-
maya başlamışlardır.  

- Tutsak AİLELERİNE ulaş-
mak için;  

- Birinci adım: Tutsak yakın-
larının listesini çıkarabiliriz. 

İkinci adım: Kim kimi ziyaret

edecek; belirlenir. 

Üçüncü adım: Mümkünse her
alan ve birimde, Tutsaklar ve Ya-
kınlarını Sahiplenme komitesi
oluşturabiliriz. Bu, yaptığımızı
çok daha örgütlü ve sistemli hale
getirmemizi sağlar. 

Dördüncü adım: Gittiğimiz
her aileye şu üç konuyu sorabili-
riz: 

a- sağlık durumları nasıl?

b- acil bir ihtiyaçları var mı?

c- ziyarete gidecek yol paraları
var mı? 

Halkın dayanışmasıyla, pay-
laşmasıyla, yaratıcılığıyla, örgüt-
lülüğüyle, bu sorunların hepsi
çözülebilir. Her sorunun çözü-
münü örgütlü hale getirebiliriz.
Her sorunun çözümünü örgüt-
lenmenin bir aracı haline getire-
biliriz. 

Evet, bütün alanlarda, faşizm
bizim örgütlenmemizi dağıtmaya
çalışacak; biz örgütlenmeye ça-
lışacağız. İrade savaşı sürüyor.
Örgütlenmeye en yakınlarımızdan
başlayacağız. Tutsak yakınları,
en yakınımızdakilerdir. Oradan
başlayacağız. Örgütlenip faşizmin
karşısına dikileceğiz. Faşizmi tu-
tukladığına pişman edeceğiz.  

Yürüyüş
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AKP Faşizminin Tutuklama-
larına karşı kampanya, çeşitli
şehirlerde sürüyor. İstanbul'da
10 bin el ilanı, 5000 stiker bas-
tırılarak başlanılan kampanya
çerçevesinde, bir çok mahallede
yazılamalar yapıldı, pankartlar
asıldı, kuşlamalar yapılıp bildiri
dağıtıldı.  

Kampanya çerçevesinde çe-
şitli alanlar yaptıkları açıkla-
malarda, kendi alanlarından
tutsak düşenleri sayarak, onların
özgürlüğü için mücadele ede-
ceklerini belirttiler. 

8-10 Ocak; tutuklamalara
karşı kampanya çerçevesinde
Küçükarmutlu'da yağlı ve plas-
tik boya ile 3 gece boyunca ya-
zılama yapıldı. Faşizmin yol-
daşlarını tutuklamasına karşı,
gençlik, mahalleyi faşizme teslim
etmeyeceklerini gösterdi bu ya-
zılamalarla. 

Dağevleri'nde
10 duvar yazıla-
ması yapıldı. 2
pankart asıldı.

Şehidimz Mahir
Bektaş’ın yazdığı “Ma-
hir Hüseyin Ulaş” ya-
zılaması yenilendi.

Örnektepe'de yazı-
lama yapıldı.

18 Ocakta, Bahçe-
lievler'de iki yere ya-
zılama yapıldı. 

Küçükarmutlu'da
biri meydana, diğeri ise
karakol geçişindeki
yola 2 pankart asıldı. 

Gazi Mahallesi’nde
400 adet kuşlama ya-
pıldı. 3 kez yazılama
yapıldı. 

23 Ocak'ta Küçükarmutlu'da
bir pankart asıldı, 5 yere yazı-
lama yapıldı. 200 stikir yapıştı-
rıldı. 

Örnektepe'de bir pankart
asıldı. 

Bahçelievler'de iki pankart
asıldı. 

İkitelli'de 6 yazılama
yapıldı. 

Alibeyköy'de iki pan-
kart asıldı. 

26 Ocak'ta Çayan'da
200 adet pullama yapıldı. 

Asılan her pankart, her
duvar yazısı, dağıtılan her
bildiri, direklere yapıştırı-
lan her stiker, havada sü-
zülüp yere düşen her kuş-
lama, AKP faşizminin “bi-
tirdik, yok ettik” propa-
gandalarını çürüten bir
darbe oluyor. 

Faşizme Karşı Demokrasi

Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz!

FAŞİST 

AKP'NİN 

TUTUKLAMA

TERÖRÜNE KARŞI

KAMPANYA 

SÜRÜYOR

Dağevleri

Çayan

Sarıgazi

Sarıgazi

Sarıgazi: ‘Suçlu Değil, Devrimciyiz’
Sarıgazi’de 31 Ocak akşam saatlerinde Cemevi bölgesi ve Pir
Sultan Abdal Parkı çevresine “Suçlu Değil Devrimciyiz", "Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz" yazılı kuşlamalar yapıldı. 

Yine aynı mahallede, “Devrimcilik Yapmak Suç Değildir”
kampanyası kapsamında ara sokaklara ve Demokrasi Caddesine
Halk Cephesi imzalı stickerlar yapıştırıldı.
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“… Halkımız! Hep söyledik,
söylüyoruz: bir gider bin geliriz
diye. Katiller 14 avukatı gözaltına
aldıklarında direnişi bitireceklerini,
Nuriye ve Semih’in adalet arayışını
durduracaklarını, direncimizi kıra-
bileceklerini düşündüler fakat ya-
nıldılar. 14 avukat değil yüzlercesi
savunma yaptı 14 Eylül’de ki mah-
kemede, Yüksel Direnişi 400’üncü
günlerini aştı; bitiremediler direni-
şimizi, durduramadılar.

Faşizm devrime ait olan her
şeye saldırıyor. Bunlardan biri de
Grup Yorum’du. Kültür bakanlığınca
onaylı albümün tanıtımında ‘sakın-
calı’ bularak saldırdı Grup Yorum

üyelerine. İşkenceyle gözaltına alıp
tutuklayarak bitirebileceklerinin dü-
şünüyorlardı halkın sanatını. Fakat
... bütün üyeleri tutuklansa dahi bi-
tiremediler Grup Yorum ‘un sesi-
ni…

Adalet Bakanı Süleyman Soylu
bir konuşmasında ‘Türkiye’deki te-
rörü bitireceğiz’ diyor ve şimdi ka-
tiller, terör adı altında devrimcilere
saldırmayı, işkenceyi ve baskıyı
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Asıl
terörü her gün kendileri uygulu-
yorlar; mahallelerde dolaşan zırhlı
araçlarıyla katlettikleri 10 yaşındaki
çocuklara, dükkanlarını bastıkları
esnaflara, an ve an korku salmaya

çalıştıkları halka. Bizler bunun kar-
şısında ‘devletin terörünü bitirece-
ğiz’ diyoruz. Çocukların sokaklarda
rahatça dolaşabileceği, halkın eşit
özgürce yaşayabileceği bir Türkiye
kuracağız…

Adaletsizce tutukladıkları her
devrimci için hesap verecek katiller
halka ve elbet bulacak onları da
halkın adaleti.

AKP faşizmi 5 ayda 130’a yakın
devrimciyi gözaltına alıp tutukla-
yarak, bitirebileceğini sanıyordu
bizleri… Faşizm için devrimcileri
tutuklamak da yetmiyor artık; dev-
rimci tutsaklara Tek Tip Elbise iş-
kencesini öne koşuyor. Tek Tip El-
bise ile devrimcileri ‘ıslah’ edebi-
leceğini düşünüyor, fakat bizler
TTE işkencesini faşist 80 cunta-
sından yani onların ağababalarından
tanıyoruz. Cuntanın kanlı ellerini
nasıl üzerimizden attıysak 84’te
şimdi de aynı netlikle haykırıyoruz
alanlarda ‘TTE Giymedik Giyme-
yeceğiz!’ diyerek.

Faşizm, hapishanelerde ve dı-
şarıda sürdürdüğü baskıyla bizleri
bitirebileceğini düşünüyor. Bizler
48 yıllık bir geleneğin çocuklarıyız,
bizler bu tarihin çocuklarıyız; tari-
himiz Türkiye halkalarının tarihidir,
tarihimiz dünya üzerindeki bütün
ezilen halkların tarihidir… Faşizm
onlarcamızı, yüzlercemizi tutuklasa
dahi 80 milyon halkı teslim alama-
yacak. Bu yüzden faşizm Cephe’yi
teslim alamayacak. Çünkü biz bir
halk örgütüyüz ve gücümüzü halktan
alıyoruz…”

25 Ocak 2018

Ankara Halk Cephesi:
Faşizm Cephe’yi teslim
alamayacak. 
Çünkü biz bir halk örgütüyüz ve 
gücümüzü halktan alıyoruz…”

TAYA D :
Hiçbir keyfi tutuklama saldırısı 
AKP faşizminin ömrünü 
uzatmaya yetmeyecek

“… İçlerinde TAYAD’lı ai-
lelerimizin de bulunduğu
Halk Cephesi ‘ne yönelik
yapılan operasyonlarda
120’nin üzerinde insanımız
keyfi bir şekilde tutuklandı.
Keyfiyetin ulaştığı boyut,
tahliye olan insanların ha-
pishane kapısından tekrar
gözaltına alınıp tutuklan-
ması. Hiçbir keyfi tutuklama
saldırısı AKP faşizminin

ömrünü uzatmaya yetme-
yecek, tarihte faşizmin yeri
çöplüktür.  Bizde hakket-
tikleri yere tarihin çöplüğüne
gömeceğiz AKP Faşizmini.
Tüm bu keyfi tutuklama
saldırısına karşı biz her za-
manki yerimizdeyiz halkın
içindeyiz ve meydanlarda
haykırıyoruz; AKP Faşiz-
mini yeneceğiz!”

28 Ocak 2018
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- YASAKLADILAR, KAPIYA
POLİS DİKTİLER

* Onur Orhan'ın yazdığı, Caner
Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın
sahnelediği "Sadece Diktatör" oyu-
nu Kadıköy'deki tüm tiyatrolarda
yasaklandı. Kadıköy Emek Sahne-
si'nde dün sahneleneceği duyurulan
oyunu izlemeye gelenler polis en-
geliyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekip-
leri tiyatro girişinde önlem aldı,
içeri girmek isteyenlere izin ver-
medi.

20 Ocak Birgün

---  Faşizmin tarih boyunca
en büyük düşmanlarından birisi
de sanat olmuştur. Sanat doğası
gereği halktan ve haklıdan ya-
nadır. Ve halkın düzene olan tep-
kisini ortaya koyduğu bir alandır.
AKP de faşizminin sanat yoluyla
dile getirdiği için “Sadece Dik-
tatör” oyununu yasaklamıştır.
Kendi gerçeğinin halk tarafından
bilinmesinin önüne geçmek için
yüzlerce çevik kuvvetini tiyatro
salonunun önüne doldurup in-
sanların oyunu izlemesini engel-
lemeye çalışmıştır.

- 'KAFA KOPARACAĞIZ' Dİ-
YEN VALİNİN SORUŞTURUL-
MASINA DANIŞTAY'DAN RET

Cengiz Holding’in Artvin Ce-
rattepe’de maden çıkarma faali-
yetlerine karşı çıkan halka yönelik,
“Türkiye’de bakır üretiminin önün-
deki tüm engellerin kafasını kopa-
racağız” diyen Trabzon Valisi Yücel
Yavuz hakkında İçişleri Bakanlı-
ğı’nın soruşturma izni vermemesine
yapılan itiraz, Danıştay tarafından
da reddedildi.

20 OCAK BİRGÜN

--- Halkımız “it iti ısırmaz”
demiş. Cengiz Holdingi, büro-
kratları, valileri halka karşı omuz
omuza vermiş durumdalar. Ol-
ması gereken bir valinin halkın

doğasına sahip çıkma kavgasında
halkın yanında olmasıdır. Ancak
bu çürümüş düzende her şey kar
içindir. Ne doğa tanıyorlar ne de
halk. Onlar ancak halkı dişlerine
vururlar… Ancak unutmasınlar
ki gün gelir kısa çöp uzundan
hakkını alır.

- TARTIŞILAN SADAT BAŞ-
KANI GÜVENLİK ZİRVESİN-
DE

Afrin harekatı konusunda Cum-
hurbaşkanı Erdoğan başkanlığında
yapılan "Güvenlik Zirvesi" toplan-
tısı sona erdi. SADAT Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Danışmanı emekli
Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin,
toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan'ın yanına oturması dikkat
çekti.

23 OCAK CUMHURİYET

---  Sadat Başkanı hangi yetki
ile bu toplantıya katılmıştır? Hal-
ka karşı kurulmuş özel bir kontr-
gerilla örgütlenmesinin başında
olan birinin böylesi bir toplantıya
katılması halka karşı sürdürülen
savaşın açıktan yürütüldüğünün
resmidir. Çünkü Sadat ve benzeri
paramiliter örgütlenmelere ihti-
yaçları var. Halkın düzene olan
tepkisi büyüdükçe daha çok si-
lahlanmaya, daha çok askere ih-
tiyaç duyuyorlar. Dün 15 Tem-
muz’da sahne alan Sadat yarın
Gezi ve benzeri halk ayaklan-
malarında ortaya çıkacaktır.  

- ERDOĞAN'IN 'CEVAP VE-
RİLMELİ' DEDİĞİ AFRİKA GA-
ZETESİ’NE SALDIRI ANLARI
ORTAYA ÇIKTI

Afrin operasyonuna dair attığı
manşet sonrası Erdoğan'ın 'Cevap
verilmeli' dediği KKTC'de yayın-
lanan Afrika gazetesi'ne düzenlenen
saldırının görüntüleri ortaya çık-
tı.

24 OCAK CUMHURİYET

--- At sahibine göre kişner de-
miş halkımız. Erdoğan talimatı
verdi, faşist güruh harekete geçti.
Afrika gazetesine yapılan basit
bir saldırı değildir. AKP faşizmine
muhalif olan tüm halk kesimle-
rine yönelik bir gözdağıdır. Kimse
AKP’ye karşı çıkmasın, kimse
onları tenkit etmesin istiyorlar.
Ve en önemlisi halk gerçekleri
bilmesin, duymasın, görmesin is-
tiyorlar. Bu nedenle Afrika ga-
zetesine yapılan saldırı faşizmin
örgütlenmiş şiddetinin açığa çık-
mış halidir. Ki ileride daha büyük
saldırıların işaretidir. 

- 130 BİN İŞÇİ GREV KARA-
RI ALMIŞTI: METAL SEKTÖ-
RÜNÜN DEV FİRMALARI LO-
KAVT AÇIKLADI

Otomotiv, beyaz eşya ve de-
mir-çelik sektöründe çalışan 130
bin işçiyi temsil eden üç sendikanın
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
işverenle anlaşamayarak 2 Şubat’ta
grev kararı açıklamasının ardından
işveren sendikası lokavt kararı aldı.

24 OCAK DİKEN

---  İşçilerin emeği üzerinden
milyarlar kazanırlar ama işçiyi
açlığa mahkum etmek için her
yolu denerler. İşçi sınıfı üretimden
gelen gücünü kullanmaktan im-
tina etmediği, örgütlü kapitalizme
karşı örgütlü, kararlı ve ısrarlı
bir mücadele hattı yarattığı sürece
lokavtı boşa çıkaracaktır. Eko-
nomik anlamdaki kazanım siyasi
kazanıma da dönecek ve işçi sınıfı
gücünün farkına varacaktır. 

- FİLİSTİNLİLERİN CENA-
ZELERİNE KISITLAMA YASA-
SINA İSRAİL PARLAMENTO-
SU'NDAN İLK ONAY

İsrail'in elinde 253 Filistinli şe-

ANADOLU’DAN HABER-YORUM
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hidin cenazeleri bulunuyor. İsrail
hedeflerine yönelik operasyon dü-
zenledikleri iddiasıyla şehit edilen
Filistinlilerin naaşlarının teslimine
ilişkin kısıtlamalar getiren yasa ta-
sarısı, İsrail parlamentosu Knes-
set'te yapılan ilk oylamada kabul
gördü.

25 Ocak T24

--- Cenaze hakkı insanlığın
binlerce yılda oluşturduğu bir
değerdir. Savaşta da olsa, düşman
da olsa ölüye saygı vardır. Ancak
Türkiye’de AKP faşizminin, Fi-
listin’de İsrail siyonizminin bu
hakka bir saygısı yoktur. Cena-
zeleri dahi halkların mücadelesini
bastırmakta araç kullanıyorlar.
Filistin halkını topraklarını işgal
ederek, evlerini yıkarak, kamp-
lara toplayarak, katlederek teslim
alamayan İsrail, Filistin halkını
cenaze hakkını gasp ederek de
teslim alamayacak. 

- 'AÇLIK VE YOKSULLUK
SINIRI' AÇIKLANDI!

Dört kişilik bir ailenin açlık sı-
nırı 1615 lira, yoksulluk sınırı ise
5262 lira oldu. Bekar bir çalışanın
aylık yaşama maliyeti ise 1998 lira
olarak açıklandı.

25 OCAK YURT

--- AKP Türkiye’de kişi başına
düşen gelirin 25 bin dolar oldu-
ğunu açıkladı. Türkiye dünyanın
en büyük 13. ekonomisiymiş.
Ama bu ülkede milyonlarca insan
asgari ücretle çalışıp açlık sını-
rının altında bir gelire sahiptir.

Gelir dağılımındaki bu uçurum
açların öfkesini doğuruyor. Bir
avuç burjuvazinin korkusu da
budur. Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler diye bo-
şuna söylemiyorlar. Ne de olsa
görünen köy kılavuz istemiyor. 

- AİHM'YE EN ÇOK BAŞVU-
RU GELEN 3'ÜNCÜ ÜLKE TÜR-
KİYE

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin (AİHM) 2017 bilançosu
belli oldu. İstatistiklere göre, önünde
56 bin 250 dava dosyası bulunan
AİHM'ye en çok başvuru gelen
üçüncü ülke, 7 bin 518 başvuruyla
Türkiye oldu.

25 OCAK BİRGÜN

--- AKP adaletinin sonucu ola-
rak Türkiye AİHM’de hakkında
en çok dava açılan üçüncü ülke
olmuş. Yasalarda yaptığı deği-
şiklikle kendisini ancak üçüncü
sıraya kadar atabilmiş. Adaletin
olmadığı bir ülkede elbette AİHM
de çare değildir. Ancak bu bile
Türkiye’de adaletsizliğin ulaştığı
boyutu göstermesi açısından
önemlidir. 

- NATO MÜTTEFİKLERİ
TÜRKİYE'Yİ SİLAHSIZ BIRA-
KABİLİR Mİ?

Der Spiegel dergisi, Almanya
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in
açıklamalarına dayanarak, göreve
devam eden Alman hükümetinin
yeni koalisyon hükümeti kurulun-

caya kadar Türkiye'ye silah ihra-
catının askıya aldığını duyurdu.

25 OCAK SPUTNİK HABER

---  Emperyalizm Türkiye
oligarşisi asla silahsız bırakmaz.
Dönem dönem çelişkileri, çıkar-
ları çatışsa da aslolarak hem
Türkiye oligarşisinin hem de em-
peryalistlerin ortak düşmanı Tür-
kiye halklarıdır. Ve o silahlar
halkı karşı kullanıldıkça onlar
açısından hiçbir sorun yoktur.
Bu nedenle halkımızın ortak düş-
manı emperyalizmdir.

- SOLCU GENÇLERE ÖLÜM
TEHDİDİ: EVLERİNİN ÖNÜN-
DE CAMI FİLMLİ ARABALAR
NÖBETE BAŞLADI

Ankara’da sol görüşlü üniversite
öğrencileri, kendisini polis olarak
tanıtan bir kişiden ölüm tehdidi
aldı. Evlerinin önünde camı filmli
arabalar nöbete başladı.

25 OCAK CUMHURİYET

---  Halkın düzene olan tepkisi
arttıkça faşizmin yapabileceği
tek şey daha fazla baskı uygula-
mak, yetmedi katliam yapmaktır.
Dün beyaz Toroslarla kaçırıp,
kaybedip, katlediyorlardı. Bugün
ise camı filmli arabalarla şimdilik
korkutup sindirmeye çalışıyorlar.
Yarın daha fazlasını da yapa-
caklardır. Faşizme karşı tek çare
örgütlenmeyi ve mücadeleyi bü-
yütmektir. Daha çok halk milisi
yaratıp onları değil evlerimizin
önüne mahallelerimize dahi gi-
remez hale getirmektir.

Bu Ateş Hiç Sönmeyecek
Ankara Halk

Cephesi 29 Ocak'ta
Yüksel Direnişi ko-
nulu pankart astı.
Yüksel Direnişinin
Ateşi 444 Gündür
Sönmedi, Sönme-
yecek! Yaşasın
Yüksel Direnişimiz!

Yürüyüş
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Kampanyalarımızla Hedeflerimizi Belirtiyoruz
İstanbul Çayan Halk Cephesi

26 Ocak’ta mahallenin birçok ye-
rinde, otobüs duraklarında, yaya
geçitlerinde “Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz!” kampanyasının ça-
lışmasını yaptı. Çalışmada 200
adet “Halkız Biz Faşizmi Yene-
ceğiz!” sloganının yazılı olduğu
pullamalardan yapıldı.



HABER:

*ABD Hamas lideri İsmail Haniye'yi
"terör listesine" aldı

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye,
ABD tarafından "küresel terörist" ilan
edildi. Gerekçe olarak Hamas'ın askeri
kanadıyla olan ilişkisi gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Filis-
tin'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde
bulunduran Hamas örgütünün Siyasi
Büro Şefi İsmail Haniye'yi "Özellikle
Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT)
listesine dâhil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, Haniye'nin
"Hamas'ın askeri kanadıyla olan yakın
bağlantısı ve siviller de dâhil olmak
üzere silahlı mücadelenin taraftarı” ol-
ması dolayısıyla SDGT listesine ek-
lendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tiller-
son'ın sözlerine yer veren bakanlık
metninde "Bu SDGT listesi, aralarında
İran'ın doğrudan destek verdiği ve yö-
nettiği iki grubun da dâhil olduğu, Or-
tadoğu'daki istikrarı tehdit eden, barış
sürecini zedeleyen ve müttefiklerimiz
Mısır ve İsrail'e saldıran önemli terör
gruplarını ve liderlerini hedef almak-
tadır" ifadesi yer aldı.

Açıklama bu kararın alınmasında,
Haniye'nin İsrailli sivillere karşı dü-
zenlenen "terör saldırılarına” karışmasını
ve Hamas'ın da 17 ABD vatandaşının
ölümünden sorumlu olmasını gerekçe
gösterdi.

Karar uyarınca Haniye'nin eğer
varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak
ve ABD merkezli kişi ya da kuruluşlarla
finansal işlem yapmasına yasak getiri-
lecek.

Hamas'tan tepki

ABD'nin adımı üzerine Hamas yet-
kilisi Sami Ebu Zuhri, Gazze Şeridi'nden
bir açıklama yaparak kararın "değersiz"
olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Ebu
Zuhri, "Bu kararı reddediyor ve kınıyor,
aynı zamanda Siyonist bir çetenin Ame-
rika'nın kararına hükmetmesinin bir

yansıması olarak görüyoruz" ifadesini
kullandı.

Hamas ayrıca internet sitesinden
yazılı bir açıklama yaparak ABD'nin
kararını "direniş hareketini baskılamak
için başarısız bir girişim" olarak nite-
lendirdi. Bu hamlenin Hamas'ı "işgalden
kurtulmak için direnişten caydırama-
yacağı" belirtildi.
(www.dw.com.tr- 31 Ocak 2018)

YORUM:
Emperyalizm, İslamcı ve milliyetçi

örgütler de dahil, kendisine ve iş-
birlikçilerine tehdit oluşturan tüm
örgütleri terörist ilan ediyor.
Trump'ın Kudüs kararı sonrası Ha-
mas'ın İsrail güçlerine karşı -gös-
termelik de olsa- yaptığı yeni intifada
çağrısı yapmasının karşılığı bu. Hele
ki geçen yıl "yeni vizyonlarını açık-
layıp" 1967 sınırlarını kabul ede-
ceklerini söyleyip siyonist işgalcilerle
uzlaşmayı kabul etmesinin, geri adım
atmasının ardından tekrar bu çıkışı
yapmasını cezalandırmak istiyor em-
peryalizm. Biz diyoruz ki emperya-
lizmin tüm "terör örgütü" ilanları,
kendisine karşı olanların başlarına
ödül koyması; bir gurur kaynağı ol-
malıdır. Çünkü asıl terörist olan,
dünya halklarının baş düşmanı olan
emperyalizmin korkusunun ifadesidir
bunlar. Ama Filistin davasında halk-
lara hiçbir umut götüremeyen, iş-
galcilere karşı savaşma ve savaştırma
meşruluğundan uzak olan HAMAS,
bu bakış açısından çok uzaktır.

HABER: 

*Kolombiya'da 5 polisin hayatını
kaybettiği saldırıyı ELN üstlendi

Barranquilla kentinde 5 polisin ha-
yatını kaybettiği bombalı saldırıyı üst-
lenen ELN, hükümete müzakere çağ-
rısında bulundu.

Kolombiya’nın Barranquilla ken-
tindeki polis merkezine düzenlenen ve
5 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı
Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.
Kolombiya basınında yer alan haberlere
göre, ELN bir bildiri yayınlayarak, ül-

kenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki
Barranquilla kentinde polisleri hedef
alan bombalı saldırıyı üstlendiğini du-
yurdu.

'MÜZAKEREYE AÇIĞIZ' ME-
SAJI

Bildiride, örgütün "Ülkedeki çatışma
ortamından siyasi bir çözümle çıkıla-
bilmesi için müzakereye açık olduğu"
da belirtildi.

Barranquilla kentinde polisleri hedef
alan bombalı saldırıda 5 polis hayatını
kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralan-
mıştı.

1 GÜN SONRAKİ SALDIRILAR-
DA 2 POLİS DAHA YAŞAMINI Yİ-
TİRDİ

Öte yandan, 5 polisin yaşamını yi-
tirdiği saldırıdan bir gün sonra Soledad
ve Santa Rosa kentlerinde de polislere
yönelik bombalı saldırılar düzenlendi.
Barranquilla'nın güneyindeki Soledad
kentindeki bir polis merkezine düzen-
lenen bombalı saldırıda 5 polis ve 2
sivil yaralandı. Bolivar yönetim böl-
gesine bağlı Santa Rosa kenti kırsalın-
daki bombalı saldırıda ise 2 polis öldü.

SANTOS 'TERÖRİZM BİZE BO-
YUN EĞDİREMEYECEK' DEMİŞ-
Tİ

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos,
saldırının düzenlendiği şehre gitmiş ve
hastanedeki yaralıları ziyaretinin ar-
dından yaptığı açıklamada "Bu hain
ve korkak saldırı cezasız kalmayacak.
Terörizm bize boyun eğdiremeyecek."
ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 48 saat içinde düzenlenen
ve 7 polisin can verdiği bombalı saldı-
rılarda, 21'i polis 48 kişi de yaralan-
mıştı.

HÜKÜMET İLE ELN ARASIN-
DAKİ ATEŞKES BU AY SONA ER-
MİŞTİ

ELN, 102 gün süren çift taraflı
ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin
bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleş-
tirmiş, petrol boru hatlarını hedef almıştı.
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen
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barış görüşmelerinin beşinci turu
için Ekvador'da bulunan müza-
kere heyetine ülkeye dönmesi
talimatı vermişti. Santos, birkaç
gün önce ise Başmüzakereci Gus-
tavo Bell'i yeniden Ekvador'a
gönderdiğini sosyal paylaşım he-
sabından duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM)
görüşmelerin yeniden başlama-
sına yönelik çağrılarını hatırlatan
Santos, Bell'in, Ekvador'da "ELN
ile yapılacak müzakerelerin de-
vam ettirilmesine imkan sağla-
yacak bir ateşkes ihtimalini" de-
ğerlendireceğini vurgulamıştı.

(Sputnik-28 Ocak 2018)

YORUM:
Birbirinin kopyası iki ha-

reket; Türkiye'de PKK, Ko-
lombiya'da ELN... İkisi de bir
taraftan silahlı eylemlerini sür-
dürüyorlar, oligarşinin güçlerini
vuruyorlar; diğer taraftan da
dillerinden "barış", "ateşkes",
"müzakere" kelimelerini dü-
şürmüyorlar. ELN için durumu
çok daha vahim kılan şey ise,
yakın zamanda FARC'ın ya-
şadığı süreç. Önce barış gö-
rüşmelerine başladılar, muta-
bakata vardıklarını söylediler.
Sonra milyonların önünde ka-
tilleriyle el sıkışıp silah bırak-
tıklarını açıkladılar, silahlarını
betona gömdüler, erittiler. Mu-
tabakatın neredeyse tüm mad-
delerini Kolombiya devlet baş-
kanı Santos'un değiştirmesine
seslerini çıkarmadılar. Pa-
pa'dan, "zarar verdikleri yüz
binler için" özür dileyecek ka-
dar alçaldılar. Ve isimlerinin
kısaltmalarını değiştirip, gül
logosu koyup 10 milletvekili
karşılığında Kolombiya par-
lamentosuna girip legalizm ba-
tağında kendi kendilerini boğ-
dular. ELN'nin de bu çizgide
devam ettiği sürece gideceği
nokta farklı olmayacaktır.

HABER: 

“Filistin’in cesur kızı” Tami-
mi’nin gözaltı süresi altıncı kez

uzatıldı

Batı Şeria’da, ABD’nin Ku-
düs’ün İsrail’in başkenti olduğuna
ilişkin kararının ardından ger-
çekleşen eylemlerde işgalci İsrail
askerleri tarafından gözaltına alı-
nan Ahed Tamimi’nin gözaltı sü-
resi altıncı kez uzatıldı.

ABD Başkanı Donald
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanımasının ardından
Filistinliler protestolara başlamıştı.
“Filistin’in cesur kızı” Ahed Ta-
mimi 19 Aralık’ta Batı Şeria’da
düzenlenen gösteriler sırasında
gözaltına alınmıştı.

Tamimi’nin gözaltı süresi İs-
rail Mahkemesi tarafından altıncı
kez uzatılırken, Tamimi ve an-
nesinin duruşma tarihi 6 Şubat
olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İn-
san Hakları Yüksek Komiserliği
Ofisi, İsrail makamlarının bu da-
vadaki eylemlerini eleştirirken,
Tamimi’nin de aralarında bulun-
duğu reşit olmayanların uzun
süre gözaltında tutulmasına ilişkin
endişeli olduklarını ifade etti.

(Cumhuriyet-30 Ocak 2018)

YORUM:
Emperyalizm ve siyonizm,

15-16 yaşındaki evlatlarımızdan
korkuyor. 16 yaşındaki Ahed'i
neredeyse 1 aydır gözaltında
tutuyorlar. Katil İsrail askerine
attığı tokat ve tekme ile herkes
tanımıştı Ahed'i. Ve katlettikleri
yüz binlerce Filistinli başta ol-
mak üzere tüm dünya halkları
için atmıştı o tokadı siyonizme
Ahed. Katiller aylarca gözal-
tında tutarak, işkence yaparak
Filistinli çocukları susturacak-
larını sanıyorlar; ama orada
binlerce Ahed var. Ve binlerce
Ahed, yalınayaklarıyla, elle-
rindeki taşlarla, molotoflarla
siyonizme Filistin'i dar etmeye
devam ediyor, edecek. Ta ki
işgalciler defolup gidinceye ka-
dar, zafere kadar...

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324.
Günde Açlık Grevlerini Sonlandırdı!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL
Komisyonu’nun kararını açıklamasıyla yargı
yolunun açılmasının somut bir kazanım olduğunu
ifade ederek, açlık grevlerini sona erdirdiklerini
ilan ettiler.

Nuriye Gülmen: Yargı yoluna başvuracağız.
Bugün (26 Ocak) itibariyle açlık grevimizi son-
landırıyoruz. Ama direnişimiz devam ediyor.
Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan
sonra mücadelemiz devam edecek.

Semih Özakça: Bu direniş, iktidarın ne kadar
acımasız ve pervasız aynı zamanda güçsüz ve
haksız olduğunu teşhir etti.

9 Kasım 2016’da açlık grevine başlayan Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça, Ankara’daki
direniş evinde, doktorları ve avukatlarının katı-
lımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek karar-
larını açıkladı.

Devrimci İşçi Hareketi, konuyla ilgili
27 Ocak’ta yazılı açıklama yayınlayarak şu söz-
lere yer verdi;

“OHAL Komisyonu, Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakça için kararını açıkladı, işe iade ta-
leplerini reddetti. Zaten aksi bir sonuç beklemi-
yorduk. Önemli olan diz çökmemek, yapılan
haksızlığa boyun eğmemekti.

Ankara’nın göbeğinde bir direniş, hem de öyle
bir direniş ki; ‘OHAL varken olmaz, yapılamaz’
denileni yaptılar. Tüm dünyaya faşizme karşı nasıl
mücadele edileceğini, umudun hiç tükenmeyeceğini
gösterdiler. Tam 440 gün süren ve 324 günü açlık
grevi olarak sürdürülen, her gün gözaltı saldırısının
olduğu bir direniş… Adalet Bakanlığı eliyle ve
devletin tüm imkânları kullanılarak karalama kam-
panyaları yaptılar olmadı, tutukladılar yine de
vazgeçiremediler… Başaramadılar! Biz kazandık.
İşe iadelerini de sağlayacağız. Şimdi tüm dünyaya
mal olmuş bu direnişi daha da büyüterek nihai
zafere ulaştırmak görevi başta ihraç edilen tüm
kamu emekçileri olmak üzere herkesin önünde
duruyor.

Direnişimiz Kesintisiz Sürecek
Her Yere Duyuracağız,
Halkımızı Direnişimize Katacağız!

Ankara Halk Cephesi Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın direnişlerini daha çok kesime
duyurmak için üzerinde “Yüksel Direnişi’nin
Ateşi 444 Gündür Sönmedi, Sönmeyecek! Ya-
şasın Yüksel Direnişimiz!” sloganının yazılı ol-
duğu pankart astı.
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Uyuşturucu devletin halka yö-
nelttiği etkili bir silahtır. Devlet bu
silahı doğrudan kendisi yöneltmez;
bunun için uyuşturucu baronlarını,
mayfa gruplarını ve irili ufaklı çeteleri
kullanır.

Uyuşturucunun devlet açısından
iki işlevi vardır. Birincisi yoksulları
yozlaştırmaktadır. İkincisi, gizli büt-
çeye olan katkısıdır. Yani ekonomik
yönüdür, büyük bir rant aracı olma-
sıdır. Avrupa ülkelerinden uyuşturu-
cuya yılda 23 milyar euro harcandığı
söylenmektedir. Her iki nedenden
ötürü devletin vazgeçemediği, vaz-
geçemeyeceği bir araçtır uyuşturucu.
Bu iki nedenle bütün yoksul mahal-
lelerde temel sorunların başında gel-
mektedir uyuşturucu.

Devrimcilerin olduğu mahallelerde
ise daha ağırlıklı olarak devreye so-
kulmakta, uyuşturucu ile devlet ara-
sındaki ilişki buralarda daha açık
görülmektedir. Bunun en çarpıcı ör-
neği Hasan Ferit Gedik'in uyuşturucu
çeteleri tarafından katledilmesi ile
ilgili dava dosyasına yansıyan dev-
let-çete ilişkisi, işbirliğidir. 

Gülsuyu-Gülensu mahallesi dev-
rimciler tarafından kurulmuş bir ma-
halledir. Yine devrimcilerin varlığı
ve mahalle halkının politik bilinci
sayesinde uyuşturucu, mafya ve diğer
yozlaştırma araçları uzun süre bu
mahalleye girememiş veya girişi çok

yavaş ve daha geç olmuş, mahalle
halkı barınma ve onurlu yaşam hak-
kını koruyabilmiştir. Nüfusu 25 bine
dayanan Gülsuyu-Gülensu mahalle-
leri, 2000’lerin ortalarında ‘kentsel
dönüşüm’ adıyla ciddi bir yıkım teh-
didiyle karşılaşmış fakat bu tehdide
örgütlü şekilde karşı çıkılarak yıkım
engellenmiştir.

Halkın örgütlü olması nedeniyle
devlet, istediği politikaları burada
yaşama geçirememiştir. Gülsuyu ma-
hallesinde dışarıdan çeteleri, mafyayı
mahalleye sokamamış, yavaş yavaş
mahallenin kendi gençlerini uyuştu-
rucu, kolay para kazanma gibi yollarla
çeteleştirmiştir. 

Gülsuyu mahallesinde palazlanan
uyuşturucu çeteleri sadece uyuşturucu
faaliyeti yürütmüyor aynı zamanda
çek senet tahsilatı, uyuşturucu ve
silah ticareti, gasp, adam kaçırma,
haraç, tehdit, adam öldürme, sakat-
lama gibi suçları da işliyordu.  

Mafya-Devlet İlişkisi
Kapitalist Devletin
Özünde Vardır

Mafya-devlet ilişkisinin siyâsi-
ekonomik temelleri vardır ve  esas
olarak sömürü, yağma, talan düzeni
olan kapitalizmden doğar ve beslenir.
Açlık, yoksulluk, işsizlik, evsizlik,
eğitimsizlikle, baskı ve zulüm altında
yaşayan halkın, hak taleplerini bas-

tırmak ve halkı genel olarak
sindirmek zorunda olan dev-
let bazen resmi bazen de
gayrı resmi baskı ve zor
araçları kullanmıştır. Ülke-
nin Cumhurbaşkanı'nın, ge-
nerallerinin, İçişleri ve Ada-
let Bakanlarının ağzından
bu durum açıkça ifade edil-
miştir.

Devlet - Mafya ilişkile-
rinin devletçe isimlendirilmiş
hali: "Rutin dışı işler"dir. 

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın muhtarlarla yaptığı
toplantıda muhtarlara hitap

ederek “Mevzuat şöyledir, böyledir.
Yeri geldiği zaman koyun mevzuatı
bir tarafa, siz zihinsel inkılabınızı
devreye sokun” sözleri, Türkiye Ana-
yasa Platformu’nun düzenlediği top-
lantıda söylediği "Eğer mevzuat ama-
cıyla bu işi yürütmeye kalksaydık
biz yanmıştık. Onu kendimize uy-
durduğumuz için bu işi başardık.
Onun bizi bağlayıcılığına evet de-
mediğimiz için bu işi başardık. Bü-
rokratik oligarşi gelir senin önüne
mevzuatı koyar. Sen de bunun altın-
dan kalkamazsın" şeklindeki sözleri
açıkça "rutin dışı işler" yaptıklarının
itirafıdır. Halka karşı savaşta, hu-
kukdışı bir çok yöntemi denedikleri
açıktır. 

AKP iktidarının yönetme anlayı-
şında en önemli yeri, faşizmin devlet
geleneğindeki yeri tartışmasız olan
ve "rutin dışı işler" olarak tarif edilen
hukuk tanımazlık, mafya ve çeteler
yardımıyla halkın öncülerini, örgüt-
lülüğünü bertaraf etme politikası
oluşturmaktadır.

AKP İktidarı ile Mafya ve
Suç Örgütleri İlişkileri

AKP, iktidara geldikten kısa bir
süre sonra, “Türkiye bağırsaklarını
temizliyor” diyerek birçok mafya ve
çete liderine operasyonlar düzenlendi.
2 Haziran 2006 tarihli hemen hemen
bütün gazetelerde “14 çete hakkında
araştırma-soruşturma yürütüldüğü”
haberleri manşetlerden verildi.

AKP iktidarı, içlerinde 2 emniyet
müdürü, 2 subay ve 2 astsubayın
bulunduğu Atabeyler, Sauna operas-
yonu, Bufalo operasyonu, Sedat Pe-
ker’in tutuklanması, Çakıcı’nın önce
kaçırılıp sonra yurtdışmdan getiril-
mesi, Ergenekon dosyasında olduğu
gibi çok sayıda çete, uyuşturucu ve
fuhuş operasyonu yaptı. 30’un üze-
rinde mafya ve çete liderini tutuk-
lattı.

AKP, bu operasyonların, mafyaya
ve çetelere karşı mücadele olduğu
propagandası yaptı. Böylece halkta

UYUȘTURUCU�ÇETELERİ�DEVLETİN�BİR�KOLU�OLARAK�KULLANILIR
DEVLETİN�RESMİ�ȘİDDETİNİN�İȘE�YARAMADIĞI�YERLERDE
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“çeteler tutuklanıyor, AKP faili meç-
hul cinayetleri çözüyor” izlenimi ya-
ratıldı. AKP’nin gerçek amacının,
kendi iktidarını güçlendirmek, mafya
ve çeteleri kontrol altına almak ve
denetimleri dışında bir şey yapamaz
hale getirmek olduğu, mafyanın ha-
kimiyet alanlarını kendi eline geçi-
rerek kendi mafya ve çetelerini kur-
mak olduğu sonraki yıllarda anlaşıl-
dı.

“Çeteleri bitirdik” diyen AKP'nin
15 yıllık iktidarında, rüşvet, yolsuzluk,
altın kaçakçılığı, arazi yağmacılığı,
hazine hortumculuğu yapan bakan
ve bürokratlara ve bunların en üst
düzeyde sahiplenilip üstünün kapa-
tılmasına tanıklık ettik.

2009 yılında dönemin başbakanı
R. Tayyip Erdoğan her gittiği yerde:
“Türkiye’de mafya çete ayağını çö-
kerten bir iktidarız biz. Çeteler, maf-
yalar bizim dönemimizde olması ge-
reken yere gittiler”, “AK Parti, birileri
gibi, çetelerin partisi, çetelere kol
kanat geren, çetelere avukatlık yapan
bir parti değildir. Görüyorsunuz bazı
partilerin rotasını çeteler, mafya be-
lirliyor ama AK Partinin rotasını çe-
teler değil millet çizmiştir” dema-
gojileri yapmaya devam etmektey-
di.

AKP aslında yargı operasyonları
ve tutuklamalarla denetim altına ala-
madığı ya da denetimi dışına çıkan
bütün uyuşturucu çetelerini hizaya
getirip kendisine bağlamıştır. “Maf-
yayı çökerttik, çeteleri bitirdik, son
5 yılda yeraltı dünyası gündemden
düştü. Liderleri hapse giren suç ör-
gütleri dağıldı” şeklindeki propagan-

dalara rağmen, mafya ve çetelerin
gücünü büyük oranda kırdıktan sonra
liderleriyle anlaşma sağlamış, bundan
sonra da tutuklu mafya şefleri birbir
tahliye edilmiştir. Milliyet Gazete-
si’nden Tolga Şardan 29 Aralık 2014
günlü haberinde; “Yasal değişiklikler,
infaz hesaplarına yönelik düzenle-
melerin de etkisiyle, Türkiye’nin ge-
nelinde faaliyet gösteren 34 organize
suç örgütünün 22’sinin en önemli
isimlerinin tahliye olduğunu” belirt-
miştir.

Bir kez daha tekrar edelim; bütün
devletler, katliamdan talana, haraçtan
ihaleye, adının geçmesini istemediği
tüm gayrimeşru işlerinde mafya ve
çeteleri kullanır. Ancak bazı dönemler,
rantın paylaşımından kaynaklanan
sorunlar ve çıkar çatışmalarının so-
nucu olarak, denetim dışına çıkan
unsurları tekrar denetim altına almak,
mafya ve çetelere çeki düzen vermek
için, “çeteler temizleniyor”, "ülke
bağırsaklarını temizliyor”, “bu sene
şu kadar çete ortaya çıkartıldı” söy-
lemleriyle operasyonlar yapılır. Böy-
lece bir taşla iki kuş vurulmuş olur.
Hem denetim dışına çıkanlar hizaya
çekilir hem halk yanıltılmış olur,
devletin uyuşturucuya, çetelere karşı
mücadele ettiği algısı yaratılır. Bunun
için mafya şefleri büyük gürültü ile
tutuklanır, sessiz sedasız da tahliye
edilir.

Her ne vesile ile olursa olsun,
birkaç uyuşturucu-mafya liderinin
tutuklanıp yargılanması ya da gücü-
nün kırılıp tasfiye edilmesi, mafya
ve çetelerle devletin işbirliğine son
vermeye, tasfiye etmeye yönelik ope-

rasyonlar değildir. Mil-
yonlarca liralık mafya pi-
yasasında, milletvekili, po-
lis, ordu içinde kurdukları
ilişkilerle ekonomik olarak
büyük güç elde eden fakat
buna rağmen daha büyük
pay isteyen, artık denetle-
nemez duruma gelmiş olan
mafya ve çeteleri bir biçi-
miyle hizaya getirme, di-
sipline etme operasyonla-
rıdır bunlar.

Devlet, uyuşturucu, ku-

mar, fuhuş, çek-senet tahsilatı, arazi
mafyacılığı, haraç kesme ve tehdit,
şantajcılık, şikecilik vb. mafyanın
faaliyet alanına giren bütün alanları
kendi denetimine almıştır. AKP'nin
çetelerle, mafyayla olan bu ilişkisinin
en açık göstergesi Hasan Ferit dava-
sının sanıklarıyla ilişkili olduğuna
dair bilgilerin dosyaya yansıması,
çete lideri Sedat PEKER'in çizdiği
yardımsever-vatansever işadamı pro-
fili ile doğrudan AKP iktidarının po-
litikaları doğrultusunda hareket etmesi
ve hatta "dünyada bir ilk" diye ha-
berleştirilen, "teröre lanet" mitingi
yaptırılarak AKP'ye oy istenmesidir. 

Çete lideri Sedat Peker, "teröre
lanet" demagojisiyle “Oluk oluk kan
akacak”, " kanlarıyla duş alacağız"
gibi sözlerle  AKP yalakalığı yapmış,
AKP'nin himayesinde, aydınları, sa-
natçıları, akademisyenleri kısaca ül-
kedeki bütün muhalefeti açık tehdit
etmiştir.

Sedat PEKER, AKP döneminde
"yardımsever işadamı" olarak gös-
terilmiş, yılın işadamı ödülleriyle
meşrulaştırılmış, milliyetçi, muha-
fazakar siyasi söylemler kullanmasına
ve demagojiler yapmasına izin veri-
lerek, halka karşı savaşta bir tehdit
unsuru olarak kullanılmıştır.

Hasan Ferit Gedik davasının sa-
nıklarının mensup olduğu silahlı çete
de yine halka karşı savaşta AKP ik-
tidarı tarafından kullanılmış, dev-
rimcilerin etkin olduğu yoksul ma-
hallelerde yozlaşma ve yıkım politi-
kalarının hayata geçirilmesinde rol
almış ve işlediği  suçlarla AKP'nin
siyasi amaçlarına hizmet etmiştir.

Gülsuyu-Gülensu
Mahallelerinde Faaliyet
Yürüten Silahlı Uyuşturucu
Çetesinin Tüm Faaliyetleri
AKP'nin Denetiminde
Gerçekleşmiştir

Gülsuyu-Gülensu mahallesinde
2012-2013 yılları arasında artık iyice
kendini gösteren ve halk üzerinde
baskı ve egemenlik kurarak korkutan,
haraç kesen çete üyeleri, bizzat bu
mahallenin çocuklarıdır. Gülsuyu
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halkının çocukları da "kolay para
kazanma, kendini güç olarak görme"
duyguları istismar edilerek devletçe
çeteleştirilmiştir. Devlet, mahallede
devrimcilerin gücünü, yapılan kitlesel
soruşturma ve davalar yoluyla kır-
maya çalışmış, "terör örgütü operas-
yonu" adı altında helikopterli devasa
askeri mahalle baskınlarıyla onlarca
devrimciyi tutuklamıştır. 

Ancak Hasan Ferit’i katleden Gül-
suyu çetesinin faaliyetleri ve işlediği
suçlar bilindiği halde uzun süre bun-
lara hiç müdahale edilmemiştir. Buna
karşılık devrimcilerin uyuşturucuya,
fuhuşa, kumara ve her türlü yozlaş-
tırmaya karşı yaptıkları basın açık-
lamaları bile "terör" ilan edilerek,
ardı arkası kesilmeyen davalar açıl-
mış, tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. 

Devletin Elinde Çete
Hakkında Her Türlü Bilgi
Vardır

Hasan Ferit'i katleden çeteciler
hakkında katliamdan aylar önce ra-
porlar hazırlandığı dava dosyasına
da yansımıştır. Bu çete hakkında ilk
rapor, 18.01.2013 tarihli Maltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rapo-
rudur. Maltepe İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nün 18.01.2013 tarihli raporunda
özetle; Maltepe İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü sorumluluk bölgesinde "si-
lahla yaralama, kasten öldürme, tehdit
ve uyuşturucu madde ticareti" suç-
larını gerçekleştiren bir grubun ol-
duğu, bu gruptan bazı isimlerin ya-
pılan çalışmalar sonucu yakalanarak
tutuklandıkları, bu şahıslarla alakalı
geriye dönük olarak yapılan analiz
ve değerlendirilmelerde de bu suçları
işleyen şahısların birbirleri ile irtibatlı
oldukları, aralarında hiyerarşik bir
yapılanmanın bulunduğu, bu şekilde
birçok silahlı eylem ve uyuşturucu
satma eylemi gerçekleştirdikleri be-
lirtilmiştir.

Bu rapora bakıldığında Maltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü Hasan Ferit
öldürülmeden yaklaşık 10 ay önce
Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bilgilen-
dirmiştir. Çetenin artan eylemlilikleri
nedeni ile bu rapordan yaklaşık 3 ay
sonra, ikinci rapor daha somut verilere

dayanılarak hazırlan-
mış ve savcılık bilgi-
lendirilmiştir.

30.04.2013 tarihli
ikinci rapor: UĞUR
taksi durağının basıl-
ması üzerine hazırlan-
mıştır. Raporda özet-
le;

"Mesut TURHAN,
Aytekin TURAN ve oğlu Uğur TU-
RAN isimli şahısların Maltepe İlçesi,
Esenkent Mahallesinde gayri resmi
yollarla taksi durağı işlettikleri, bu
yolla uyuşturucu ticaretini gerçek-
leştirdikleri, Gülsuyu Mahallesinde
bulunan Uğur Taksi durağını kalabalık
bir grupla bastıkları, bir kişiyi yara-
ladıkları, bu taksi durağını da alarak
uyuşturucu trafiğini sağlamak iste-
dikleri, bu şahısların birlikte hareket
ederek birçok eylemi gerçekleştir-
dikleri ve etraftan haraç adı altında
para aldıkları" belirtilmiştir.

Raporda devamla;

"Konu ile ilgili yapılan çalışma-
larda yukarıda isimleri belirtilen şa-
hısların aynı bölgede devamlı suç
işledikleri, işlemiş oldukları suçların; 

- uyuşturucu madde kullanmak,

- bulundurmak,

- satmak ve sattırmaktan kaynak-
landığı,

- silahla yaralama olaylarının da
yine bu suçlarla bağlantılı olduğu,

bu bağlamda haksız ekonomik
çıkar sağlamak amacıyla hareket
eden bir suç örgütünün var olduğu,
bu örgütün özellikle Maltepe ilçesi
ve civarında Uyuşturucu Madde Ti-
careti suçunu işledikleri, bölgelerin-
deki rantı başka suç örgütlerine kap-
tırmamak için silahla yaralama vb.
tarzda bir takım eylemler gerçekleş-
tirdikleri, suç gelirlerini arttırabilmek
amacıyla cebir, şiddet ve tehdit un-
surlarını kullanarak yağma eylemle-
rine giriştikleri değerlendirilmiştir."
demektedir.

Bu rapordan anlaşıldığına göre
başta Maltepe İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ve İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı çetenin faaliyetlerinden ha-
berdardır. Çeteye müdahale edip suç

işlemesini engellememişler, sadece
çeteyi teknik takip altına almış ve
telefonlarını dinlemekle yetinmişler-
dir. Yani çeteyi aylarca izleyip suç
işlemesine ortak olmuşlardır. 

Bu çete İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın yukarıda yer verdiğimiz
raporla haberdar edildiği 18.01.2013
tarihinden Hasan Ferit'in katledildiği
29.9.2013 tarihine kadar geçen yak-
laşık 10 aylık süre zarfında adam
öldürmeye teşebbüs, adam yaralama,
adam kaçırma, konut dokunulmaz-
lığını ihlal, uyuşturucu satma yağma
vb. gibi çok çeşitlilikte suç işlemiş
ancak haklarında ciddi bir işlem ya-
pılmamıştır. Hasan Ferit davası id-
dianamesine Hasan Ferit'in öldürül-
mesi dışında 27 olay daha konu edil-
miştir. 

Çete öyle rahattır ki, 07.08.2013
tarihinde 1 günde 3 farklı zaman di-
liminde (sabah, öğlen ve akşam) top-
lam 9 kişiyi silahla yaralamıştır. 1
günde aynı mahallede 3 silahlı eylem
olmasına rağmen Emniyet mahallede
güvenlik tedbiri almamış, hiçbir çete
üyesini gözaltına almamıştır. 

Uyuşturu ve Çetelerle
Mahalleleri Kontrol Altına
Almaya Çalışma AKP'nin
Politikasıdır

Gülsuyu halkı üzerinde baskı kur-
maya çalışan bu çete 27 ayrı suç iş-
lemiştir. Ki bunlar Emniyet Müdür-
lüğü tarafından kaydı tutulan suçlardır.
Daha kayıt altına alınmayan suçlar
da vardır. Çete beslenmiş ve yön-
lendirilmiştir. 

Hasan Ferit'in katledilmesinden
sonra devlet daha fazla teşhir olma-
mak için çete üyelerini gözaltına al-
mıştır. Gözaltı aşamasından sonra
AKP ve diğer çetecilerle bağları or-
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taya çıkmaya başladı. 

Hasan Ferit'i katleden çetenin ba-
şında Yusuf Turhan isimli kişi bu-
lunmaktadır. Yusuf Turhan Kocaeli’de
yaşıyor. Kendisi Active Rentacar
isimli bir firmanın sahibi gibi görü-
nüyor. Facebook sayfasındaki pay-
laşımlardan Dilovası Belediye Baş-
kanı ve kaymakam ile yakın ilişkiler
içinde olduğu, mafyası Mehmet Ali
Ağca ile birlikte hareket ettiği anla-
şılmaktadır. 

Yusuf Turhan Mafyacı Mehmet
Ağca ile birlikte Dilovası Belediye
Başkanı’nı ziyarete gidiyor, Ağca,
Yusuf Turhal'ın oğlunun kirvesi olu-
yor, işyeri açılışında yanında bulu-
nuyor. Yusuf Turhal'ın AKP'lilerle,
mafyacılarla ilişkilerini yansıtan fo-
toğraflar bir bir paylaşılmış. 

Sedat Peker, Yusuf Turhan'ın dü-
ğününe çelenk göndermiş, Yusuf Tur-
han da davete katılan Mehmet Ali
Ağca, Belediye Başkanı Cemil Yaman
ve çelenk gönderen Sedat Peker için
teşekkür metni yayınlamış. Metinde
Peker için "Yardımseverlik, dürüstlük
ve cesaret abidesi" ifadesi kullanmış.
Metinde birçok AKP'li yöneticinin
de ismi geçiyordu. 

Dilovası Belediye Başkanı, basına
yansıyan bilgilerden sonra bu ilişkileri
kabul etmediğini ifade eden açıklama
yapmış. Ancak Belediye başkanı sa-
dece sünnet düğününe değil Turhan'ın
işyeri açılışına da gitmiş. İşyeri fo-
toğrafı altına Yusuf Turhan'ın pay-
laştığı yazısı şöyle:

"İşyerimize hayırlı olsuna gelen
çok değerli abim MEHMET ALİ
AĞCA... ve Dilovası belediye baş-
kanımız sayın Cemil Yaman'a misa-
firlerimize gösterdiği ilgi ve alakadan
dolayı teşükkür ederim. Yusuf Tur-
han"

Yusuf Turhal yine Haziran ayak-
lanması sürecinde “Erdoğan’ı yedir-
memek” namına 500 kişilik ekibiyle
MHP’den AKP Gençlik Kolları’na
geçmişti.

Bir çetecinin çıkarsız bir biçimde
kendi kitlesini MHP'den AKP'ye ge-
çirdiğini düşünmek için saf olmak
gerekir. Yusuf Turhal'ın serbest kal-

ması da, dışarıda Ağca ve Se-
dat Peker ile ilişkileri, kirli
işleri olmasına rağmen doku-
nulmuyor olmasının nedeni
bu siyasi ilişkileridir.  

Çete üyelerinin AKP ile
ilişkileri sadece Yusuf Turhan
ile sınırlı değildir. Sanıklardan
Mert Kazan da bu durumu
duruşmada anlatmıştır. 

Daha önce bütün ifadele-
rinde Hasan Ferit'i ben vurdum
diyen Mert Kazan, 33. du-
ruşmada itirafta bulunup para
karşılığı suçu üstlendiğini
açıklamıştı. Aynı ifadesinde
Mert Kazan "Çete üyeleri için-
de bu mağdur edilen kişiler
şikayette bulunamıyor çünkü
öyle kişileri tahliye ettiniz ki,
dışarıda bir grup kurmuşlar
(devlet destekli olduğunu dü-
şünüyorum Suriye'ye gidip geliyorlar)
ve milleti de ürkütmüşler. Uyuşturucu
tezgahları kurmuşlar. Bakın cezaev-
lerini araştırın, uyuşturucu parası ge-
liyor 200-300 lira. Bana da geldi."
diyerek devlet-çete işbirliğini de ifşa
etmiştir. 

Mert Kazan'ın itiraflarında be-
lirttiği bir nokta da çarpıcıdır. Mert
Kazan bu çete üyelerinin Suriye'ye
gidip geldiklerini söyleyerek çetelerin
yalnızca ülke içinde değil ülke sınırları
dışında da devlet tarafından kulla-
nıldığını ortaya koymuştur. Neyin
karşılığında? Elbette ki uyuşturucu
ve diğer yasadışı işlerine göz yu-
mulması karşılığında... Nitekim çete
üyelerinden Uğur Köroğlu, Ercan
Çiftçi ve birçok çete üyesi tahliye
edildikten hemen sonra Türkmen da-
ğına gitmiş, orada bulunduğuna ilişkin
fotoğraflar yayınlamıştır.  

Son olarak, çetenin tutuklu üye-
lerinden, Mert Kazan'ın da itirafla-
rında Hasan Ferit'in katili olduğunu
söylediği Şahin Eren'in de aralarında
bulunduğu çete üyeleri Cumhurbaş-
kanı’na mektup yazarak "Afrin ope-
rasyonunda görev almak istediklerini,
devlet için ölmeye ve öldürmeye
hazır olduklarını" söylemiştir. Anla-
şılan, çete üyeleri bir zamanlar uyuş-
turucu ve silah kaçakçılığından fuhuşa

kadar her türlü pis işi yapan kontr-
gerilla için kullanılan "devlet için
kurşun atan da kurşun yiyen de şe-
reflidir" sözünün bugün de geçerli
olduğunu, bir yandan  devlet için
"çalışıp" bir yandan da her türlü pis
işi yapabileceklerini çok iyi biliyor...

Sonuç olarak; hiçbir uyuşturucu
çetesi devletin onayı olmadan rahat
çalışamaz. Uyuşturucu mafyası hem
halkın çocuklarını uyutup düzene
karşı damarlarını söküp almanın yo-
ludur. Devrimciler halkın en zayıf
damarlarını bile adaletsizliğe karşı
örgütleyebilmekte, uyuşturucuya karşı
savaşmalarını, mücadele etmelerini
sağlamaktadırlar. 

Bugün AKP'nin politikarı karşı-
sında halkı örgütleyecek tek güç dev-
rimcilerdir, bugün devrimcilere yö-
nelik saldırının yoğunluğu bu ne-
denledir. Kentsel dönüşüme, uyuş-
turucuya, fuhuşa, pahalılığa, taşe-
ronlaşmaya, iş cinayetlerine, soyguna,
talana karşı halkı birleştirip mücadele
edecek gücü yani devrimcileri yok
etmek istiyorlar. Uyuşturucu çetele-
rine karşı, uyuşturucu sorununa karşı
mücadeleyi büyütmeli, uyuşturucu
batağına saplanan gençlerimize sahip
çıkmalıyız.
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AKP çıkardığı KHK ile hapisha-
nelerde Tek Tip Elbise uygulamasını
getirerek devrimcileri kişiliklerinden,
kimliklerinden, düşüncelerinden vaz-
geçirerek teslim almak istiyor. Cun-
tanın 1984’te uygulamaya çalıştığı
Tek Tip Elbise uygulamasına dört
devrimci tutsak; Apo, Fatih, Hasan,
Haydar bedenleriyle siper olup giy-
mediyse şimdi de AKP devrimci tut-
saklara Tek Tip Elbise giydiremeye-
cek.

Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz!

İstanbul:
TAYAD’lı Aileler, 27 Ocak’ta

Taksim Galatasaray Lisesi önünde
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı
basın açıklaması yaptı. Sloganlarla
başlayan basın açıklamasında, TTE
saldırısı öncesi yapılan sürgün sevkler,
hak ihlalleri ve hasta tutsakların te-
davilerinin engellenmesi dile getirildi.
Yapılan açıklamada ayrıca Nu-Se’ye
destek amaçlı “Nuriye-Semih Onu-

rumuzdur!” slo-
ganı atılarak ey-
lem bitirildi.

Ankara:
TAYAD’lı Ai-

leler 28 Ocak’ta
Sakarya Cadde-
si’nde Tek Tip El-
bise ile ilgili basın
açıklaması yaptı.
TTE ile ilgili ya-
pılan eylemlerin
yedinci haftasın-

da, üzerinde “Suçlu Değil Devrim-
ciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!”
yazılı ozalit açarak eylemin yapılacağı
alana gelen TAYAD’lılar, emperya-
lizmin ve onun uşağı AKP’nin TTE
politikalarını teşhir etti. Ve “İçeride
evlatlarımız, dışarıda biz teslim ol-
mayacağız…” denilerek eylemlerin
her hafta kararlılıkla devam ettirile-
ceği vurgulanarak açıklama sonlan-
dırıldı.

Ayrıca TAYAD’lı Aileler 28
Ocak’ta, Ankara sokaklarında Tek
Tip Elbise politikasına karşı 200 adet
pullama çalışması yaparak, AKP fa-
şizminin dayatma ve saldırıları teşhir
etti.

İzmir:
Tek Tip Elbise’ye Karşı Koordi-

nasyon bileşenleri, 27 Ocak’ta Al-
sancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
önüne “Tek Tipleşmeye Geçit Ver-
meyeceğiz” konulu basın açıklaması
yaptı. Yapılan açıklamada kısaca şu
sözlere değinildi;

“İktidar, OHAL kapsamında çı-
karılan 695-696 sayılı kararnamelerle
toplumun tüm kesimlerini etkisiz-
leştirerek tehdit etmiştir. Bu karar-
namelerle işçilerin kadro hakları gasp
edilmiş, OHAL uygulamaları daha
da derinleştirilmiş, tutuklulara tek
tip elbise dayatılmıştır. Bununla be-
raber paramiliter güçlere dokunul-
mazlık zırhı hazırlanmıştır…

Guantanamo örneği verilerek gün-
demleştirilen “Tek Tip Elbise” da-
yatması; İkinci bir cezalandırma, bo-
yun eğdirme, biat ettirme, tutsaklara

uygulanarak, hem onları hem de dı-
şarıdakileri tek tipleştirme amaçlı-
dır.

Tutuklular zaten haksız yere ha-
pishanede tutulurlarken bir de son
kararnameler ile “tek tip elbise” da-
yatmasıyla karşı karşıya bırakılmış-
lardır.

“*TTE, sayıları yaklaşık 60 bini
bulan tutuklu için masumiyet kari-
nesinin ihlalidir.

* TTE, tutsaklar arasında kategorik
bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık
yasağının ihlalidir.

* TTE, kişiyi kimliksizleştirmeyi,
kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araç-
tır.

*TTE, giymeyi kabul etmeyen
mahpuslara ziyaret yasağından baş-
layıp hücreye kapatılmaya varan bir-
çok ceza verilmesine yol açacaktır.

* TTE, giymeyi kabul etmeyen-
lerin mahkemeye çıkarılmamasına
ve adil yargılanma haklarının elle-
rinden alınmasına ve mahkemeye çı-
karılmadan haklarında hüküm veril-
mesine sebep olacaktır.”

Faşizme geçit vermeyeceğiz!” de-
nilerek 25 kişinin katıldığı açıklama
iradi olarak sonlandırıldı.

Mersin:
Halk Cepheliler, Tarsus ilçesinde

26 Ocak’ta üzerinde “Tek Tip Elbise
Giymedik, Giymeyeceğiz! Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz!” sloganlarının
yazılı olduğu 1500 adet kuşlama ya-
parak dayatma ve saldırıları teşhir
etti.

SSuçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz!
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� ALMANYA
Musa Aşoğlu’nun İlk Mahkemesi

Hamburg’da Görüldü
Almanya’nın Hamburg şehrinde 2

Aralık 2016’da Alman polisi tarafından
kaldığı eve yapılan baskın sonucu göz-
altına alınıp tutuklanan Musa Aşoğlu’nun
ilk duruşması 25 Ocak günü Hamburg
Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görül-
dü.

Duruşma öncesi mahkeme binası
önünde bir araya gelen Almanya Halk
Cepheliler açtıkları pankart ve flamalarla,
attıkları sloganlarla Musa Aşoğlu’na öz-
gürlük istedi. Burada yapılan kısa bir
konuşma ile gelişmelere ilişkin  bilgi
verildi. Çalınan Grup Yorum marşları
ile Musa Aşoğlu’nun yalnız olmadığı
vurgulandı.

Musa Aşoğlu’nun Hamburg’daki
mahkemesine Almanya’nın çeşitli şe-
hirlerinden yoğun bir katılım oldu. 130
kişilik mahkeme salonu 6 gazeteci
dışında tam olarak doldu.

Saat 10.00’da mahkeme önüne ge-
lenler, “Musa Aşoğlu’na Özgürlük” pan-
kartı açtılar. 

Musa Aşoğlu mahkeme salonuna
yüzünde gülümseme ile zafer işareti
yapıp gelenleri selamlayarak girdi. Musa
Aşoğlu’nun mahkeme salonuna girmesi
ile birlikte salonda bulunan izleyiciler
ayağa kalkıp alkışlarla birlikte “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük, Musa Aşoğlu Onu-
rumuzdur, Devrimci Tutsaklara Özgür-
lük” sloganları attılar.

Mahkeme, hakimin kimlik yoklaması
yapması ile başladı. Daha sonra savcı,
Musa Aşoğlu hakkındaki iddianameyi
okudu.

Savunma avukatı ise söz alarak, id-
dialara ilişkin açıklamada bulunarak,
Türkiye’nin AKP faşizmi tarafından yö-
netildiği, AKP’nin bir faşist baskı rejimi
olduğu, Türkiye’de OHAL uygulama-
sının olduğu, binlerce insanın işlerinden
atıldığı, öğrencilerin, avukatların, mil-
letvekillerinin, emekçilerin, gazetecilerin
gereksiz yere işkence ile gözaltına alı-
narak tutuklandığını vurgulayarak, Tür-
kiye’nin açık bir cezaevi olduğunu ak-

tardı.
Aynı şekilde AKP’nin Avrupa’da is-

tihbarat örgütlenmesinin yoğun olduğu,
Osmanlı Ocakları’nın katliam yapmak
amacıyla Avrupa’da örgütlendiği, bütün
bunları Türkiye devletinin finanse ettiği
ifade edildi.

Ayrıca iddianamede bulunan Musa
Aşoğlu’nun, “DHKP-C’nin üst düzey
yöneticisi olup, DHKP-C’nin ise Tür-
kiye’de silahlı mücadele vermesine”
ilişkin cevabında, savunma avukatı, fa-
şizm ile yönetilen, katliamların, işken-
celerin sistematik yaşandığı ülkelerde
silahlı mücadelenin şart olduğunu ve
bunun meşru olduğunu savundu.

İkinci savunma avukatı ise yaptığı
konuşmada, bu davanın meşru hiç bir
yanının olmadığını, faşizme karşı verilen
mücadeleden dolayı insanların başına
ödül konularak, gözaltına alınarak tu-
tuklanamayacağını vurgulayarak bu da-
vanın iptalini, Aşoğlu’nun koşulsuz ser-
best bırakılmasını istedi. Avukatların
yaptığı ön savunmadan sonra mahkeme
30 Ocak Salı günü saat 12.30’a ertelen-
di.

Musa Aşoğlu mahkeme salonunu
terk ederken salonda bulunanlara el sal-
layarak veda etti. Salonda bulunan din-
leyiciler de Musa Aşoğlu’nu sloganlar
ve alkışlarla selamladı.

Duruşma çıkışında kitle tekrar mah-
keme binası önünde bir araya gelerek
burada basın açıklaması yaptı. Musa
Aşoğlu ile Dayanışma Komitesi, yaptığı
açıklama ile görülen ilk duruşmaya
ilişkin bilgi vererek, herkesi Musa Aşoğlu
nezdinde devrimci tutsakları sahiplen-
meye çağırdı.

Halk Cephesi, TAYAD, Dev-Genç,
Alman solunun ve halkın katıldığı du-
ruşma atılan sloganlar ve söylenen marş-
larla son buldu.

Musa Aşoğlu Adalet Nöbetinde
5 Dev-Gençli’ye İşkenceli Gözaltı

Geçen sene tutuklanan Musa Aşoğ-

lu’nun mahkemesi 25 Ocak günü Ham-
burg’da başladı. Dev-Gençliler de mah-
kemeye Musa Aşoğlu’nun olduğu ti-
şörtlerle katıldı. Yine aynı gün 57 haftadan
beri devam eden Musa Aşoğlu adalet
nöbeti de vardı.

Cezaevindeki gösteriye Dev-Gençliler
de katılarak Musa Aşoğlu ve Erdal Gö-
koğlu için özgürlük talep ettiler. Eylem
saat 16.00’da başladı. Eylem başlar baş-
lamaz Dev-Gençliler, Musa Aşoğlu’nun
ve Erdal Gökoğlu’nun sevdiği Grup
Yorum şarkıları dinletildi, halay çekildi
ve sloganlar atıldı. Eylem saat 17.00’da
sona erdiğinde, polis bir Dev-Gençli’nin
yanına giderek eylemin izinsiz olduğu
gerekçesiyle kimliğini istedi. Kimlik
alamayan polis, biz o zaman zorla alırız
diyerek saldırmaya kalktı.

5 kişi polisin saldırısı sonucu gözaltına
alındı. Karakolda da işkence devam etti
ve onursuz (çıplak) arama yapıldı. Zorla
parmak izi alınmasına direnen Dev-
Gençliler hücrede de saldırıya uğradı.
Kimlik vermeyi reddeden Dev-Gen-
çli’nin ayaklarına kelepçe ve kollarına
ters kelepçe yapılarak 7-8 kişi tarafından
işkence yapıldı ve zorla parmak izi
alındı. Gözaltılar 01.00’da serbest bıra-
kıldı. Gözaltının olduğu andan itibaren
Halk Cepheliler, polis karakolunun önün-
de eylem yaptı ve yoldaşlarını sahip-
lendi.

Musa Aşoğlu Özgürlük 
Komitesi’nden, Hamburg’da 
Dev-Gençliler’in Gözaltına 
Alınmasına İlişkin Açıklama:

Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komite-
si’nin hapishane önünde yaptığı haftalık
hapishane eylemlerinden sonra eylemciler
polis saldırısına uğradı.

Polisin belirli bir kişiyi gözaltına al-
mak için özel çaba sarf etmesinden an-
laşılacağı gibi saldırı daha önceden plan-
lanmıştı. Alman emperyalizmini bugünkü
Musa Aşoğlu’nun mahkemesine yoğun
katılım rahatsız etti. Hukuk, adalet ve
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özgürlük kavramlarından ne anladığını
gösteren Alman polisi, eylemcileri pro-
voke edecek şekilde sözlü saldırılarda
da bulunarak, aslında eyleme katılan
herkesi gözaltına alma niyetini de gös-
termiş oldu.

Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi
olarak, haklı davamızdan vazgeçmeye-
ceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Dünya halklarına sözümüz var. So-
nuncumuza kadar yılmayacağız. İşken-
celer, gözaltılar bizi haklı davamızdan
vazgeçirmeyecek, korku ve gözdağı bizi
yıldıramayacaktır.

Berlin’de Musa Aşoğlu Eylemi
Berlin’de Halk Cephesi tarafından

Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’na öz-
gürlük istendi.

Mahkeme bitiminde 5 Dev-Genç’liye
yapılan işkenceli gözaltının ardından
eylem yapıldı.

26 Ocak’ta Kottbusser Tor’da yapılan
eylemde, Musa Aşoğlu ve Erdal Gö-
koğlu’nun resimleri açıldı. Almanca;
“Devrimcilik yapmak suç değildir Musa
Aşoğlu’na özgürlük” pankartlarının da
açılarak yine aynı başlıklı Almanca bil-
diriler dağıtıldı. Saat 16.00’da başlayan
eylemde Türkçe-Almanca sohbetler edi-
lerek dava hakkında bilgiler verildi.

Almanlardan da katılanların olduğu
eylemde uzun yürüyüşün ve eylemlerin
devam edeceği, devrimciliğin suç değil
bir görev olduğu bir kez daha vurgu-
landı.

Karlsruhe Konsolosluk Önü 
23. Hafta Nu-Se Eylemi

Karlsruhe TC Konsolosluğu önünde
onursuzluğa boyun eğmeyenlerin des-
tanını yazan Nuriye ve Semih için 26
Ocak Cuma günü eylem yapıldı.

Konsolosluk yine provokatörler ge-
tirmişti. Eylem bitiminde zafer haberi
alan eylemciler zafer halayı çektiler.

Grup Yorum 28 Ocak’ta 
Hamburg’da

Almanya’nın Hamburg şehrinde 28

Ocak Pazar günü “Umudun Türkülerini
Her Yerde Söylemeye Devam Edeceğiz”
başlığı ile Grup Yorum’un Avrupa’da
konserlerinin yasaklanması, baskılara
maruz kalması, vize yasaklarının kaldı-
rılması ve halkın sesi olan Grup Yo-
rum’un konserlerinin engellenmesine
karşı konser düzenlenecek.

Hamburg Grup Yorum Gönüllüleri
tarafından haftalardır çalışması yapılan
konser, 28 Ocak Pazar günü Friedrich-
Frank-Bogen 165 21033 Hamburg ad-
resindeki Hit-Hause Veranstaltungssaal
salonunda yapılacak.

Hamburg’da Grup Yorum 
Konseri

Almanya devletinin ve AKP faşiz-
minin tüm baskılarına rağmen "Türküler
Engel Tanımaz" diyerek yola çıkan Grup
YORUM, 28 Ocak tarihinde, Hamburg
Hit House’da konserini gerçekleştirdi.

Nuriye ve Semih’in direnişinin se-
lamlandığı ve AKP faşizminin işgalci
bir anlayış ile Afrin’e saldırısına değinen
açılış konuşmasının ardından, Halk
oyunları gösterisi sahneyi renklendirdi.

Konuk sanatçıların da türkülerinin
ardından sahne alan Grup YORUM,
alkış ve sloganlar ile karşılandılar. Toplam
6 saat süren konserde, marşlar ve umut
türküleri söyleyen Grup YORUM, ha-
layları ile de halkımızı coşturdu. Yaklaşık
800 kişinin katıldığı konser, sloganlarla
bitirildi.

Mannheim, 4 Şubat’ta Yapılacak
Grup Yorum Konserine 
Hazırlanıyor

28 Ocak Cuma günü bir araya gelen
Grup Yorum gönüllüleri konsere az bir
süre kala hazırlıkları gözden geçirdiler.
Sinevizyon gösteriminin de yapıldığı
toplantı, sohbetlerle sona erdi.

“Umudun Türkülerini Her Yerde
Söylemeye Devam Edeceğiz” başlığı
ile Grup Yorum’un Avrupa’da konser-
lerinin yasaklanması, baskılara maruz
kalması, engellenmeye çalışılması, konser
düzenlemeyi “suç” sayıp hapislik cezalar

vermeye kalkması ve vize yasaklarının
kaldırılmasına karşın Almanya’nın Mann-
heim şehrinde 2 Şubat Pazar günü Grup
Yorum konseri düzenleniyor.

Mannheim Grup Yorum Gönüllüleri
tarafından organize edilen konser Mann-
heim Rüya Düğün Salonunda (Eisen-
bahnstraße 22, 68199 Mannheim), 2
Şubat Pazar günü saat 14:00’da başla-
yacak.

Fulda Belediyesi’nin Hazımsızlığı
Devam Ediyor

17 Haziran 2017 tarihinde Alman-
ya’nın Fulda şehrinde gerçekleştirilen
Grup Yorum’un ve daha birçok sanatçı
ve konuşmacının katıldığı festivalin üze-
rinden aylar geçmiş olmasına rağmen
Fulda Belediyesi hukuk dışı yaklaşım-
larına devam etmekte.

Festival alanı için imzalanmış söz-
leşmeyi hukuksuzca iptal eden ve festi-
valin gerçekleşmesini engellemek için
bin bir türlü oyunlara başvuran fakat
festivalin miting olarak da olsa hayat
bulmasına engel olamayan Fulda Bele-
diyesi gülünç durumlara düşmeye devam
ediyor.

Festival sorunsuz bir şekilde yaklaşık
olarak 5000 kişinin katılımı ile büyük
bir coşku ile gerçekleştirildi.

O gün sorun yok diyenler buyurun
seneye de gelin yine yapın diyen yetkililer
birilerinin müdahalesi ile olacak ki
festival ile ilgili ceza yazacak bir şeyler
icat ettiler. Konserden bir gün önce üze-
rinde anlaşma sağlanılan hususlar ile
ilgili festivalin sorumlusu olarak Frei-
denker derneğinden Alman dostumuza
para cezası kestiler. Cezaya neden olan
hususlar ise önceden konuşulduğu ve
üzerinde anlaşıldığı için fazladan kurulan
bir yemek çadırı, az sayıda olduğu iddia
edilen güvenlikçiler ve kutuda satılan
meşrubatlar. Paranın ödenmesi ile ortadan
kalkacak olan bu cezaya itiraz ediyor
ve hukuk dışı olan bu tutumu kabul et-
miyoruz.

Fulda Belediyesi’ni daha fazla gülünç
olmamaya davet ediyor ve halkımızı 1
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Şubat Perşembe günü Fulda’da görülecek
olan itiraz mahkemesine bekliyoruz.

Amtsgericht Fulda: Konigstr.38
36037 Fulda

Avrupa Halk Meclisleri 
Açıklama:

Nuriye ve Semih işte böyle bir anda
tarihin çağrısına kulak verdiler. Halkın
çıkarlarını savunmak için büyük feda-
karlıklar uğruna öne çıktılar. Esra sev-
dasını da kuşanarak hemen omuz baş-
larında yerini aldı. TAYAD’lı Mehmet
ve Feridun amcalar TAYAD’lılık onurunu
ve misyonunu kuşanarak saflara katıl-
makta gecikmedi. Ve tüm Yüksel Dire-
nişçileri, en büyüğünden en küçüğüne
kadar tarihin bu çağrısına tereddüt gös-
termeden büyük bir kararlılıkla uydu-
lar.

Tarihsel bir direniş yarattılar.
Türkiye ve dünya halklarının elinde

yeni bir direniş bayrağı oldular.
Faşist AKP’nin ve OHAL’in karşı-

sında direnilebileceğini göstermiş, tüm
Anadolu Halklarına bir umut, bir direniş
azmi ve kararlılığı aşılamıştır.

Bu direniş, dünyanın dört bir yanın-
daki halklara ulaşmış, emperyalizmin
ve faşizmin kudurmuş saldırganlığı kar-
şısında direnme umudunu yeşertip güç-
lendirmiştir.

Bu direniş, faşizmi yenebileceğimizi,
halkın iktidarı yolunda her şart altında
yürüyebileceğimizi göstermiştir.

Ve en nihayet bu direniş, sansür du-
varlarını parçalamış, gerçeklerle yalanı,
doğrularla çarpıtmaları, at izi ile it izini
ayrıştırmada, halkın çıkarlarını savun-
duğunu iddia eden sahtekarlarla, halkın
davasının gerçek temsilcilerini ayrıştır-
mada güçlü bir adım olmuştur.

Bunlar kuşkusuz büyük bir zafer-
dir!

Bunlar kuşkusuz büyük bir kahra-
manlıktır!

Avrupa Halk Meclisleri olarak, kah-
ramanlarımızı ve kahramanlarımızın za-
ferini selamlıyoruz.

Tüm halkımızı bu onurlu görevde

Halk Meclislerinde örgütlenmeye ve
mücadelemizi zafere taşımak için öne
atılmaya çağırıyoruz!

Zafer Yolunda Kahramanlarımızı
Selamlıyor, Yeni Ufuklara Yürüyoruz!

Halkız Haklıyız Kazanacağız!

� İNGİLTERE
Londra Türkiye Elçiliği önünde

Protesto
Binlerce emekçinin sesi soluğu olan,

milyonların telebini haykıran Nuriye ve
Semih için protestolar devam ediyor.

Londra Alman Elçiliği Önünde
Protesto

Her hafta Perşembe olduğu gibi bu
hafta da Musa Aşoğlu’nu desteklemek
için, tam da mahkemesinin olduğu gün
Alman emperyalizminin Londra’da bu-
lunan elçilikleri önünde bir protesto
gösterisi yapıldı.

Musa Aşoğlu Terörist Değil. Dev-
rimcidir. Devrimcilik Yapmak Suç De-
ğildir. ABD’yle işbirliğine son şeklinde
konuşma yapıldı.

Londra’da Musa Aşoğlu’na 
Destek

Emperyalizmin başına ödül koyduğu
Türkiyeli devrimci Musa Aşoğlu’nu
desteklemeye devam ediliyor. Mahke-
mesinin olduğu gün onun yanında olmak
için Londra’nın iki ayrı mahallesine,
Manor House ve Tottenham’a Almanca,
İngilizce ve Türkçe “Musa Aşoğluna
Özgürlük” yazılı pankart asıldı.

Londra’da Halk 
Toplantılarımızla Paylaşımlarımıza
Devam Ediyoruz

Bu haftaki halk toplantısının; Nuriye
ve Semih, Devrimci tutsak Musa Aşoğlu
ve Afrin olmak üzere dört ayrı gündemi
vardı.

Nuriye ve Semih’in Açlık Grevi di-
renişlerini iradi olarak sonlandırdıkları
ve direnişlerinin geldiği evre, hangi aşa-
malardan geçip ne kazanımlar elde et-
tiklerine, direnişin bitmediğine devam

edeceğine dair sohbet edildi. Söz alıp
konuşanlar genel olarak, işlerini geri
alıncaya kadar direnişin devam edeceğine
inandıklarına vurgu yapıldı.

Musa Aşoğlu’nun neden yargılandığı,
devrimcilik yapmak ülkesi ve insanlarının
özgürlüğü ve adalet için mücadele et-
menin suç değil görev olduğu belirtildi.
Musa Aşoğlu’nun mahkemesi konuşuldu.
Mahkemenin devam edeceği ve katılmak
gerektiği konuşuldu.

Londra’da “Bedreddin’den 
Berkin’e” Oyunu için Çalışmalar
Başladı

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde ça-
lışmalarına devam eden, Meryem Altun
Halk Sahnesi (MAHS) oyuncuları “Bed-
reddin’den Berkin’e” oyununu sergile-
mek için çalışmalarını başlattı. Yılda
iki kez oyun sergileyen MAHS oyun-
cuları bu oyunun diğerlerinden farklı
olduğunu ve çok ciddi bir çalışmayla
güzel bir performans sergilemeyi ha-
zırlamayı hedeflediklerini belirttiler.

27 Ocak 2018 Cumartesi günleri
13:30’da provaları yapılan, 14 bölüm
ve tek perdelik oyun için 15 kişi emek
veriyor. İlerleyen süreçte oyunda geçen
semah ve deyişler için yaklaşık 20
kişinin oyunun sahnelenmesi için ter
dökeceği vurgulandı.

Coşkuyla hazırlanan oyunun, haziran
ayının ilk haftası sahneleneceği bilgisi
verildi.

Londra Pir Sultan Kültür Mer-
kezi’nde Türkü Akşamı Yapıldı

27 Ocak Cumartesi günü, Pir Sultan
Kültür Merkezi’nde sanatçı dostumuz
Metin Öztem’in katılımıyla bir türkü
akşamı yapıldı. Sivas Koçgiri yöresinden
ağıtlar ve türküler seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren bir performans
sonunda 14 yaşında bir genç kızımız
da bir eserle eşlik etti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı türkü
akşamı halaylarla sona erdi.

Londra’da Adana Şehitlerimiz
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Bülent Dil, Besat Ayyıldız ve Mehmet
Topaloğlu Anıldı

28 Ocak 1998’de Adana Kiremit-
hane’de katledilen, Bülent Dil, Beşat
Ayyıldız ve Mehmet Topaloğlu’nun şe-
hitlik yıldönümleri nedeniyle bir anma
programı düzenlendi.

Londra’da bulunan Pir Sultan Kültür
Merkezinde 30 Ocak Salı günü yapılan
anma programı Bülent Dil, Beşat Ay-
yıldız ve Mehmet Topaloğlu özelinde
tüm devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun
ardından şehitlerimize yazılan yazı okun-
du. Bülent Dil’in iki ablası ve kardeşinin
de katıldığı anma programında Bülent’in
ablası Bülent’e yazılmış “Gülüşün Var
Ya” adli şiiri okudu.

Anma programı, Bülent’i tanıyan
arkadaşlarının anılarının anlatımıyla sür-
dü. 

31 kişinin katıldığı anma programı
her yıl olduğu gibi Bülent’in sevdiği
yeşil elmalar dağıtılarak bitirildi.

� YUNANİSTAN
Filistin Halk Kurtuluş Cephe-

si'nin Yunanistan’da Tutuklanan
9 Halk Cepheli ve Özgür Tutsaklarla
İlgili Dayanışma Açıklaması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, geç-
tiğimiz günlerde Yunanistan’da tutuk-
lanan dokuz Türkiyeli mücadelecinin
derhal özgürlüğüne kavuşmasını talep
ediyor ve onlarla dayanışma içinde ol-
duğunu belirtiyor. 

FHKC, dünyadaki her yerde adalet
ve kurtuluş güçleri ile ve halklarının
kurtuluşu için verilen mücadeleler ne-

deniyle hapse atılan devrimci yoldaşla-
rımızla dayanışma içindeyiz. İşkence
ve hapishane acısını çok iyi biliyoruz;
Genel Sekreterimiz Ahmed Saadat 12
yıl boyunca İsrail cezaevlerinde tutuldu
ve Filistin Otoritesi tarafından bunun
öncesinde ABD ve İngilizler tarafından
dört yıl hapse mahkum edildi. Filistin
halkının direncini kırma girişiminde bu-
lunan Siyonist devlet tarafından tutuklu
yaklaşık 6,200 Filistin mücadeleci ve
özgürlük savaşçısı arasında liderdir.

Yunanistan’dan Türkiye’ye, Fran-
sa’dan Filistin’e, cezaevi duvarlarını yı-
kın! Özgürlük şimdi!

Yunanistan’da İadelere Karşı
Tutsaklar Komitesinin Çalışmaları
Devam Ediyor

Türkiye Faşist devletinin katletmek
amacıyla iadesini istediği Mehmet Doğan
ve Şadi Naci Özpolat. Şu anda Yuna-
nistan hapishanelerinde tutsak olarak
kalmaktalar. Faşist Türkiye devleti ise
uydurma senaryolarla Türkiye’ye iadesini
istemektedir. Mahkemeleri 30.01.2018
tarihinde olacaktır.

İadelerine izin vermeyeceğiz. İadeleri
durdurmak, faşizme fırsat vermemek
bizler için bir görevdir.

Özgür Tutsaklarımıza Mektup
Yazalım Tecriti Kıralım!

Yunanistan’da ki tutsak Dev-Gençli
Burak Ağarmış’a ve 8 devrimciye mek-
tup yazalım, tecriti kıralım.

Atina’da Devam Eden İade 
Davaları İçin Çalışmalar

31 Ocak 2018’de Mehmet Doğan’ın
2 Şubat 2018 Cuma günü görülecek
iade mahkemesinin ikincisi için mah-
keme ile ilgili çağrı çalışmaları başladı.

Filistinlilerin Kudüs protestosu se-
bebiyle Manastıraki meydanında yap-
tıkları gösteride, çağrı bildirisi dağıtımı,
mail attırma, ozalit ve pankart asma
şeklinde çalışmalar yapıldı.

Şadi Özpolat ve Mehmet Do-
ğan’ın İade Mahkemesi Görüldü

Atina Temyiz Mahkemesi Türki-
ye’nin iade talebiyle gerçekleştirilen da-
vada bugün Mehmet Doğan ile Şadi
Özpolat’ın duruşması gerçekleştirildi.
Şadi Özpolat’ın mahkemesi avukatlarıyla
görüşme imkânı bulunduğu hapishane

uzak bir yerde olması nedeniyle ger-
çekleştirilemediği için 6 Şubat tarihine
ertelendi. 

Mehmet Doğan’ın duruşmasına bu-
gün başlandı. Saat 10:30’dan itibaren
dayanışma için temiz mahkemesinin
önünde toplanmaya başlandı. Tutsaklarla
dayanışma komitesi imzalı ‘Türkiyeli
9 Devrimci Üzerindeki Komplolara Son
Verilsin. İadelere Hayır. Derhal Serbest
Bırakılsınlar’ pankartı açıldı. Saat
12:00’da duruşmanın başlamasıyla bir-
likte tüm Yunan solu ve anarşist çevre-
sinden temsilcilerin salona girmesiyle
mahkeme salonunun yeterli olmadığını
ifade eden heyet davanın başka, daha
büyük bir salonda devam etmesini istedi.
Ve bunun üzerine 70’in üzerinde destekçi
yeni salonda yerlerini aldı. 

Söz alan Mehmet Doğan konuşma-
sında şunları söyledi “öncelikle beni
kesmeden dikkatli dinlemenizi istiyorum
zira benim söyleyeceklerim sizin dos-
yalarınızda yer almayan gerçeklerdir. 

20 yaşında üniversite öğrencisiyken
elimizde sadece kitaplar olmasına rağmen
uğradığımız bombalı ve silahlı saldırı
sonucunda yanı başımızda arkadaşları-
mızın katledildiğine tanık olduk. Biz
onların organlarını toplamak zorunda
kaldık, sizin dosyanızda bunlar yer
almaz. 

1 Mayıs 77’lerde 500 bin kişinin
üzerinde yağdırılan mermi ve bombalarla
37 kişi katledildi, bunlar sizin dosyala-
rınızda yer almaz. 2000 yılına kadar
benim de sizin gibi 2 gözüm vardı,
2000 yılında hapishanelere yapılan ope-
rasyonlarda yanımdaki arkadaşlarımın
can verdiğini gördüm ve o operasyon-
larda 1 gözümü kaybettim diyerek protez
sol gözünü çıkartıp masaya koydu, biz
halkların kardeşliği ve sosyalizm için
mücadele ediyoruz, 60 yaşındayım ve
bu yaşıma kadar bunun mücadelesini
verdim, bizler terörist değiliz bizi yar-
gılamakla Yunanistan’da albaylar cun-
tasına karşı direnen anti faşistlerle Hitler
faşizmine karşı direnen anti faşistleri
yargılamak arasında fark yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti savcı mütalaası ve
avukat savunmalarının bitirilmesi için
duruşmayı 2 Şubat Cuma saat 11.00'a,
Şadi Özpolat’ın ise iade davası 6 Şubat'a
ertelendi.

4 Şubat
2018
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12 Şubat - 18 Şubat

Çağlar COŞKUNER,
Ercüment AKSOY:
Çağlar Coşkuner 1956, Er-

cüment Aksoy 1958 doğum-
luydu. Anti-faşist mücadele
içinde yer alan iki devrimciy-
diler. Şubat 1978’de Ankara’ya
giderken geçirdikleri bir trafik

kazası sonucu aramızdan ayrıldılar. 

Çağlar Coşkuner Ercüment Aksoy

İrfan BARLIK:
1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan köyünde

doğdu. Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da
öğrencilik yıllarında, öğrenci gençliğin anti-
faşist mücadelesi içinde yer alarak devrimci
mücadeleye katıldı. 1983 yılında tutsak düştü.
1991 Eylül’ünde Ortadoğu’ya kamp alanına
gitti. Daha sonra Hareketin Ortadoğu Komitesi

üyeliğine atandı. Gerillanın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak
için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken, 14 Şubat 1995
gecesi çıkan çatışmada şehit düştü.

İrfan Barlık

Ali Hüseyin AVCI:
Elazığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sür-

dürdü. İlkokulu ve liseyi Hozat’ta okuyan Ali
Hüseyin, gerillaya katılmadan önce örgütlenme
faaliyetleri yürütmüş, 1983’te gerillaya katıl-
mıştır. 14 Şubat 1984’de Tunceli Çemişgezek
bölgesi Hadişar Köyü'nde birliğinin öncüsü
olarak jandarmayla çatışmaya girdi. Yoldaşları

için, öğretmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız
ölümün üstüne gitti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının kuşatmayı
yarması için tek başına çatışarak şehit düştü.

Ali Hüseyin Avcı

Ali Necip BOZALİOĞLU:
Sivas Zara doğumluydu. Dev-Genç örgütlenmesi

içinde yer aldı. Şubat 1977’de Beşiktaş Mimarlık
Yüksek Okulu’nu basan sivil faşistler tarafından kat-
ledildi.

A. Cenip Bozalioğlu

Ulaş BARDAKÇI:
Mavzeri, türküsü ve partisi mirastır bize. THKP-

C’nin önder kadrolarından olan Ulaş, 1947’de
Kırşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. ODTÜ’de
okuduğu yıllarda devrimci mücadele içinde aktif
olarak yer aldı. 60’lı yıllarda Türkiye devrim mü-
cadelesine egemen olan reformist kesimlere karşı
tavır alarak doğru devrimci bir çizgi oluşturma
mücadelesinde Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir’le

birlikte aynı safta yer aldı. 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun
Dev-Genç’e dönüştürülmesinde yer alanlardan biri de Ulaş’tır. 60’lı
yılların sonlarında gerek reformizme karşı ideolojik mücadelede,
gerekse de emekçilerin tütün, fındık gibi direnişlerinde, köylünün
toprak direnişlerinin içinde yer aldı.

Dev-Genç mücadelesinin en ön saflarında örgütleyicilerinden
biriydi. 6 Ocak 1969'da ODTÜ’ye gelen ABD Ankara Büyükelçisi
Robert Commer'in arabasını yakan öğrencilerin başında yer alanlardan
biri de yine Ulaş’tı.  Türkiye devrim mücadelesine yön verecek bir
partinin zorunluluğunu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yanında,
Ulaş’ı da görüyoruz. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ni birlikte
kurarlar. Ulaş, partinin ilk Genel Komitesi’nde yer alır. THKP-C’nin
kuruluşundan tutuklanmasına kadar geçen sürede, partinin tüm ey-
lemlerinin içinde yer alanlardan biridir. 1971 yılında İstanbul’da
gözaltına alınır, işkencelerden geçirilerek tutuklanır. Konulduğu
Maltepe Askeri Hapishanesi’nde, devrimci bir tutsak olmanın bilinciyle
hareket eder. Bir yandan örgütlenen “özgürlük eyleminin” örgütleyi-
cilerinden olurken diğer yandan Selimiye Kışlası’nda hücrede tutulan
Mahir Çayan’ın da Maltepe Hapishanesi’ne getirilmesi ve “firar” ey-
leminden yararlanması için yollar ararlar. Mahir Çayan’ın da Maltepe’ye
getirilmesiyle 29 Kasım 1971 günü firar eylemi gerçekleştirilir. Mahir
Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna
Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firar ederler. Firar sonrası kendi
canlarını kurtarmanın derdine düşmezler. Savaşı kaldığı yerden sür-
dürmek isterler. Mahir, Ulaş ve bazı THKP-C yönetici ve kadrolarının
tutuklanması ve Cevahir’in şehit düşmesinden sonra dışarıda mücadeleyi
sürdürmek yerine, partiyi hareketsiz hale getirip can derdine düşen
Münir, Yusuf ihanetçileriyle hesaplaşıp partiden uzaklaştırırlar. Mahir
ve Ulaş başta olmak üzere partiyi yeniden organize edip, mücadeleye
kaldıkları yerden devam etme kararı alırlar.  Bu süreci yaşarlarken,
19 Şubat 1972’de İstanbul Arnavutköy’de Ulaş’ın kaldığı ev kuşatılır.
Tereddütsüz çatışmayı seçer. Silah elde çatışan Ulaş katledilir. Mavzeri,
türküsü ve partisi miras kalır Türkiye halklarına.

Ulaş Bardakçı

Fikret KARA:
1957 doğumluydu. Bir emekçi olarak mücadeleye

katıldı. Şubat 1978’de İstanbul Şehremini’de çalıştığı
inşaatta sivil faşistler tarafından katledildi.

Fikret Kara

"Dediğimizi yapmalıyız!" Ulaş Bardakçı

Ali Rıza AĞDOĞAN:
16 Şubat 1991 İstanbul Okmeydanı’nda,

emperyalist savaşa karşı halkı mücadeleye
çağırırken gözaltına alındı. İşkenceciler önün-
de boyun eğmediği için Beyoğlu Emniyeti’nin
3. katından aşağıya atıldı. Kaldırıldığı has-
tanede şehit düştü. Ali Rıza, 1971 Tunceli
Ovacık doğumluydu. Yedi çocuklu yoksul

bir Kürt işçi ailesinin oğlu olan Ali Rıza, ortaokuldayken
öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Oturdukları Okmeydanı
Örnektepe Mahallesi’nde çocukluk arkadaşları, çevresinde
bulunan insanlar gibi o da devrimci harekete sempati
duydu ve mücadeleye katıldı. 

A. Rıza Ağdoğan



Arzu ÇOLAK:
Sesi-soluğu yettiğince tu-

tuklu-devrimci evlatlarının
sesi olmaya çalışan, onlar için
bedenini açlığa yatırıp, yeri
geldiğinde polislerin yakasına
yapışan biriydi. Hapishane-
lerle ilk tanışıklığı 12 Eylül

cuntasıyla oldu. Oğlu tutuklanmış ve Mamak
Askeri Hapishanesi’ne konmuştu. O günden
itibaren tutuklu aileleri mücadelesi içinde
yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nede-
niyle 16 Şubat 2009’da aramızdan ayrıldı.

Arzu Çolak

Şehitlerimiz kavgayı bize öğreten, devrim yolumuzu aydın-
latanlardır. Onların yaşamları da şehit düşmeleri de birer okuldur.
Eğer Parti kültürü, Parti inancı, önderlik sevgisinden bahsedeceksek
Ferhat'ın yaşamını ve şehit düşmesini anmadan geçemeyiz.

Ferhat'ta bir hedefe ulaşmak için iki gün bile sabretmemenin
eserini bulamayız. Hedeflerini en genel olarak belirler ve ortaya
çıkacak sorunların çözümünde her zaman en ağır sorumluluğu
kendine alır. Beyni oportünizmin ve teslimiyetçiliğin suyunda
kırk kere yıkanmış nice insanlara aylarını vermiştir. Bu derece
gözleri kör edilmesine rağmen Ferhat onlara muhakkak bir
şeyler öğretmiştir. İlgilenmeye başladığı insan bir süre sonra
deyim yerindeyse büyülenir. Ferhat'ın çok ilgilendiği insanla az
ilgilendiği insan arasındaki farkı çok bariz görmeniz mümkündür.
Her insanın en sıradan sorunu bile onun için üzerinde saatlerce
durulması gereken, çözüm bulunması gereken sorunlardır. Her
insanı, her ilişkiyi sabırla işler ve her zaman uzun vadeli düşün-
memiz gerektiğini anlatırdı. Bu sabır bir dervişin veya İsa'nın
sabrı değil; bilakis gerektiği yerde patlamak için bekleyen bir
bombanın sabrıdır. Coşku, inanç, devrimin bir adım daha ileri
taşınması özlemleri içini yakıp kavurmaktadır. Ama O sakin,
sabırlı bir şekilde yapısını inşa etmekle meşguldür.

Kendi alternatifini yaratma, onlara çaba sarf etme onda bir
tutkudur. Kesinlikle bıkmaz. Tekrar tekrar anlatır. Karşısındaki
anlamadığı veya hata yaptığı zaman sebebini ilk önce kendinde
arar. Tekrar tekrar “niye anlatamadım” diye düşünür. En son
karşısındakini sorgulamaya başlar. Öğretebileceği her şeyi öğ-
retmeye ve bir an evvel Parti'ye yeni bir kadro yetiştirmeye
çalışır. Yanında çalışanlar anne babalarından öyle itina, öyle
çaba, öyle ilgi görmemiştir dersek yanlış olmaz.

Parti'nin kendisine verdiği görevlerin yerine getirilip getiril-
memiş olması onun kendi kişiliğini tartarken alacağı temel
ölçüdür. Eğer bir görev yerine getirilmişse, Ferhat Parti'mizle
bütünleştiğini düşünür. Yok eğer görev şu veya bu sebeple
yerine getirilmemişse Ferhat'ın sorgu sandalyesinde göreceğimiz
yine Ferhat'tır. Bizim insanlarımızla çalışırken de, sıradan
insanlarla çalışırken de yöntemi budur. İşler ters gittiğinde
"Parti'nin karşısına çıkacak yüzüm kalmadı" demiştir birçok
kere.

Hayat onun için yaşanılacak değerdedir. Hayatı sever ve
dolu dolu yaşar. Esprilerinden nasibini almayan yoktur. Esprileri
de kendi kişiliğinin göstergelerinden biridir. Hedef yine öğretmek

ve kırmamak.
Her davranışından hareketimizin yoğun tecrübesini taşıdığını

görmek mümkündür. Ama ondan ne konumuna ne de yılların
insanı olduğuna dair en ufak bir hareket göremezsiniz. Hareketimiz
içinde 16 yıldır bulunduğunu anlattığımızda insanların saygısı
bir kat daha arttı. Ayrıca ne kadar emek harcadığını, yorgun
olup olmadığını da anlamak mümkün değildir. Bunları asla
konu etmez. Çalışma alanını dirhem dirhem, taş taş kendi inşa
etmiştir. Bununla övündüğü asla görülmemiştir. Ama yarattıklarını,
Parti'nin olanaklarını koruma söz konusu olduğunda Ferhat
bombası patlar ve asla affetmez. İlişkilerin çarçur edilmesine,
küçük burjuva zaaflardan, kuralsızlıklardan dolayı Parti'mizden
soğutulmasına asla anlayış göstermez. Şehitlerimizin her damla
kanının, yılların emeğinin o ilişkilerde ve olanaklarda cisimleştiğini
görür ve bunların ziyan edilmesine yönelik bir davranış Ferhat'ı
kesinlikle karşısında bulur. Yani tam anlamıyla bir sahiplenme
ve mütevazilik okuludur Ferhat...

Kılavuz, cephanenin geçirilmesi aşamasında çalışma kural-
sızlıklarına düştü. Ferhat onu sorgularken "Başıma her şey
gelebilir. Ama cephane sapasağlam gerillaya ulaşmalı." demişti.
Bu sahiplenme duygusuna kılavuz şaşırıp kalmıştı.

Şehit düşmesi de bir okuldu, yaşamı gibi. Parti'ye, gerillaya,
yani Ferhat'ın özlemlerine, sevdiklerine cephane ulaştırma emri
almıştı. Bu emri yerine getirmek için can atıyordu. Cephaneyi
geçiren kafileye katılmak zorunda değildi. Ama yoldaşlarıyla
uzun bir süre tartışarak kendisi gitmeye karar verdi. Tehlikeli
diye hamallar fünyeleri taşımak istemediler. Fünyelerin olduğu
çantayı o sırtlandı. Kafasında eğer pusuya düşülürse, fünyelere
bir mermi sıkıp onlarla beraber düşmana sıkılan bir kurşun
olmayı planlamıştı. En önde sınırı geçti. Onun yaptığı bu
davranış diğerlerine cesaret kaynağı oldu. En önde çatışarak
şehit düştü, ne yazık ki, fünyeleri patlatmaya zamanı olmadı.
Ama Ferhat bombası düşmanın beyninde patladı. Artık düşmanın
korkması için bir sebebi daha var.

Parti'yi ve yeni insanı bu denli özümsemiş bir yoldaşımızın
kendi çevresinde bıraktığı etki yüksek olmalıdır kuşkusuz.
Nitekim öyle de oldu. Onlar Ferhat'ı iyi tanıyorlardı. Ferhat
onlara emek harcayandı. Onların dert ortaklarıydı. Hatta bir
kısmının hayata bağlanma sebebiydi. Bugün Şam'ın, Halep'in
yoksul Kürt evlerinde onun resmini görmeniz mümkün. Çünkü
Ferhat, Kürt halkının, Kawalar kervanının bir neferidir artık.

Bize, yoldaşlarına onun anısını yaşatmak, hesabını sormak
görevi kalıyor. Düşmanın korkusunu, halklarımızın umudunu
büyütmek görevimiz var. Sana ve bütün şehitlerimize and olsun
ki, başaracağız.

"Ferhat Yoldaş Yaşıyor, Partimiz Yol Gösteriyor, Cephemiz
Savaşıyor!"

"Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!"

Çalışma Arkadaşları İrfan Barlık'ı Anlatıyor:
İrfan Barlık (Ferhat) Yoldaşımızı Kavgamızda
Yaşatıyor, Hesabını Sormaya Devam Ediyoruz

Ali Turgut AYTAÇ, Duran ERDOĞAN:
Amerikan 6. Filosu 10 Şubat 1969’da İstanbul boğazına

gelip demirlediğinde vatansever devrimci gençlik ve emekçiler
“ABD defol” demek ve 6. Filoyu protesto etmek için 16 Şu-
bat'ta İstanbul’da bir yürüyüş düzenlerler. Yürüyüş Beyazıt’tan
başlayıp Taksim’de bitecektir. Devrimciler, vatanseverler
yürüyüşe hazırlanırken, gerici, faşistler de yürüyüşü engellemek
için hazırlıklarını sürdürdüler. Gerici, faşist gazetelerde,  “ya

tam susturacağız, ya kan kusturacağız”, “kızılları boğmanın vakti geldi”  gibi yazılar
yazılır.  16 Şubat günü yürüyüş kolundaki ilk gruplar, Taksim alanına girerken, aralarında
şu anki AKP’nin yöneticilerinin de olduğu gericilerin ve faşistlerin saldırısına uğradılar.
Saldırıda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adındaki devrimci işçiler katledildiler.

Ali Turgut Aytaç Duran Erdoğan

Anıları Mirasımız
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Hatay TA-
YAD’lı aileler-
den Hayat Uçu-
cu’nun, Tek Tip
Elbise (TTE) ile
ilgili CHP mil-
letvekillerine
yazdığı dilekçeyi
yayınlıyoruz:

Sayın CHP Milletvekilleri,
24 Aralık 2017 günü yayınlanan

696 sayılı KHK ile hapishanelerdeki
tutuklulara tek tip elbise giyme zo-
runluluğu getirilmiştir. Tutsak evlat-
larımız bu elbiseyi giymeyeceklerini,
yırtıp atacaklarını beyan etmişlerdir.

Geçmişte 80’lerde 34 yıl önce
denenen tek tip elbise uygulaması
ve yaşananlar hala hafızalarımızdan
silinmemiştir. Bu uygulama anti de-
mokratiktir, insan haklarına aykırıdır.
Hapishanelerde saldırılar, sürgün
sevkler, işkenceler devam ediyor.
Tek tip elbise dayatması öncesi de-
neyebilecekleri tüm yöntemleri de-
niyorlar. Tek tip elbise demek, ha-
pishanelerde yeni katliamlar demektir.
AKP iktidarının tek tip elbise politi-
kasıyla amacı halkımızın açlık ve
yoksulluğunu daha da katmerlendir-
mektir. Tutsaklara giydirilmek istenen
tek tip elbise Türkiye halklarına giy-
dirilmek istenen kefendir. Evlatlarımız
hırsız değil, katil değil, vatanın onurlu,
namuslu evlatlarıdır. Halkı sevdikleri
için, ezilen kesimin yanında oldukları
için, haksızlığa, adaletsizliğe, zulme
karşı direndikleri için tutuklandılar,
devrimci düşüncelerinden ötürü hap-
sedildiler. AKP iktidarı KHK ile tek
tip elbise giydirip devrimci tutsak
evlatlarımızı ve onların düşüncelerini
teslim almak istiyor. Ama asla başa-
ramayacaklar, başaramayacaklarını
da biliyorlar. Çünkü Özgür Tutsaklara
hiçbir güç TTE giydiremedi, giydi-
remeyecek!

80’li yıllarda Özgür Tutsaklara
TTE giydirmeyi denediklerinde, Öz-
gür Tutsaklar tarafından asla kabul
edilmemiştir. Bu uğurda yıllarca
bedel ödenmiş, şehitler verilmiştir.

Gerektiğinde mahkemelere iç ça-
maşırlarıyla gidilmiş, günlerce so-
ğukta kalınmış, ama tek tip elbise
giyilmemiştir. Her mahkeme günü
işkence ile zorla giydirilmek istenen
tek tip elbiseler mahkeme salonlarında
parçalanıp faşizmin yüzüne fırlatıl-
mıştır. TTE giyilmiyor diye yıllarca
ziyarete, avukata, hastaneye götü-
rülmemişlerdir. Ama Özgür Tutsaklar
yılmadılar, korkmadılar, zulmün bütün
zorluklarına karşı direndiler. Tek ce-
vapları şu idi: Tek tip elbise giymedik,
giymeyeceğiz!

Yani bu son dönemde hapishane-
lerde kötü tecrit koşulları günden
güne artıyor, hücreler basılıp tutsak-
lara saldırılıyor.

Sayın CHP milletvekilleri sizin
bu konularla ilgili duyarlılığınızı bi-
liyor ve teşekkür ediyoruz.

Son süreçte tutsakların yaşadıkla-
rıyla ilgili haberiniz olmayabilir çünkü.
İçeriden tutsaklarımız size yazıyorlar,
durumu bildirmeye çalışıyorlar; ama
hapishane idareleri tarafından yazılanlar
engelleniyor, yazdıkları yazılara, di-
lekçelere el koyuyorlar. Savcılara, Ada-
let Bakanlığı’na, bazı gazetelere, ya-
zarlara gönderilmek istenen dilekçeler
dışarıya ulaştırılmıyor.

Biz tutsak aileleri olarak evlatla-
rımızın sesi olmaya çalışıyor, seslerini
sizlere duyurmak istiyoruz. Bu ne-
denle Adalet Bakanlığı’na dilekçe
gönderdik, bu zulüm yasasının iptal
edilmesini talep ettik. Ülkemizde ha-
pishanelerde TTE zorunluluğu ne-

deniyle yaşanacak sorunlar bizleri
çok endişelendirmektedir.

Sayın CHP milletvekilleri biraz
zaman ayırıp, birkaç hapishaneye
uğramanızı, içerde uygulanan zulmü
ve haksızlıkları bizzat görmenizi is-
tiyoruz. Özellikle siyasi tutsaklara,
Silivri 9 No’lu hapishanesinde her
gün saldırılıyor, tutsaklara her gün
işkence yapılıyor. Birçok kişinin ko-
lunu kırdılar, ağızlarını burunlarını
kanattılar. Tutsakların mektuplarına
el konuluyor, mektup ve görüş ya-
sakları, telefon hakları engelleniyor.
Van Yüksek Güvenlikli hapishane-
sinde 8 ay birden iletişim ve görüş
yasakları uygulanıyor. Bittiği anda
yenisini koyuyorlar. Tutsaklara kitap
ve dergi verilmiyor. İzmir Şakran’da,
Tekirdağ F tipi ve T tipi hapishane-
lerinde ve hemen hemen her yerde
aynı zulüm uygulanmaktadır. AKP
iktidarı devrimci tutsaklarımızı teslim
almak istiyor, onları savunan Halkın
Hukuk Bürosu’nun onurlu avukat-
larına iftira atıp 18 aydın avukatı tu-
tuklayıp hapsediyor, işkenceden ge-
çiriyor. En son avukat Engin Gökoğ-
lu’nun kolunu kırdılar hapishanede.
Onları, tutsak evlatlarımızı, Nuriye
ve Semih hocalarımızı savunuyorlar
sahipleniyorlar diye hapsettiler, tekrar
tekrar bürolarını basıp talan ettiler.
Halkın Hukuk Bürosu’nun değerli
avukatları tutsak evlatlarımızı bedeli
ne olursa olsun hep savundular, yalnız
bırakmadılar. Biz de onları sahiple-
niyoruz. Ne tutsak evlatlarımıza, ne
de onların tutsak avukatlarına hiçbir
güç TTE giydiremedi, giydiremeyecek.
Ne pahasına olursa olsun onların ya-
nında olacağız, gerekirse hapishane
önlerinde gece gündüz nöbet tutacağız.
Önce kendilerini sonra da düşünce-
lerini sahiplenmeye devam edeceğiz.

Sayın CHP milletvekilleri sizlerin
de çocuklarımızı sahiplenmenizi talep
ediyoruz, onurlu halkımızın da aynı
duyarlılıkta olmasını istiyoruz.

Hayat Uçucu
Antakya/Hatay

Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!
“Önce Kendilerini Sonra Düşüncelerini Sahiplenmeye
Devam Edeceğiz!”



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bütün hücrelerimizle
devrimci olmalıyız...

Hayallerimiz,
rüyalarımız,

düşüncelerimiz,
duygularımız,
pratiğimiz ve
yaşamımızla... 

Böyle bir devrimcilik
yenilmez...
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HALK CEPHESİ TUTSAKLARI ALMAN EMPERYALİZMİNİN TECRİT HÜCRELERİNDE DİRENDİLER
TTE’Yİ, IRKÇI DAYATMALARI KABUL ETMEDİLER, HİÇBİR SALDIRIYI CEVAPSIZ BIRAKMADILAR
TECRİT HÜCRELERİNDE DE, DURUŞMA SALONLARINDA DA ÖZGÜR TUTSAKLIĞI VE DEVRİMCİ

İDEOLOJİYİ SAVUNDULAR
ALMAN EMPERYALİZMİ GRUP YORUM’U VE KONSERLERİNİ YASAKLADI

YASAL BİR DERGİYİ DAĞITMAYI KRİMİNALİZE ETMEYE ÇALIŞTI
DEVRİMCİLER ÜZERİNDE SÜREKLİ BASKI KURARAK ONLARI HALKTAN KOPARMAYI AMAÇLADI

25 OCAK’TA MUSA AŞOĞLU’NUN İLK DURUŞMASINA KATILAN KİTLE
BU SALDIRILARA BİR CEVAPTIR

25 OCAK’TA MUSA AŞOĞLU’NUN DURUŞMASINDA SOLUKSUZ SLOGAN ATAN, ALKIŞ TUTAN
KİTLE AVRUPA’DA YARATILAN ÖZGÜR TUTSAKLIK GELENEĞİNİN MEYVESİ, CEPHE

TUTSAKLARININ DİRENİŞ BİRİKİMİDİR

MUSA AŞOĞLU NEZDİNDE YARGILANMAK İSTENEN DEVRİMCİ DÜŞÜNCELER DİMDİK AYAKTADIR
MUSA AŞOĞLU NEZDİNDE YOK EDİLMEK İSTENEN DEVRİM VE SOSYALİZM İNANCI MAHKEME

BİNASI ÖNÜNDE KİTLENİN ELİNDE DALGALANAN KIZIL BAYRAKTIR
TUTSAK DA EDİLSEK, ONYILLARCA HAPİS DE EDİLSEK, YASAKLANSAK DA ZAFER BİZİMDİR

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR!

Sorun İki Tane KHK’ ya Karşı Direnmek Değil...
Hedef Emperyalizmin Çizdiği Sınırlar İçinde Kalacak, 

ISLAH EDİLMİŞ, EHLİLEŞTİRİLMİŞ BİR SOL 
YARATMAKTIR.  

Böyle Bir Sol, Ülkemize Egemen Olamayacak!
DİRENENLER KAZANDI,

NİHAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK!
DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE SÜRECEK!

Sorun İki Tane KHK’ ya Karşı Direnmek Değil...
Hedef Emperyalizmin Çizdiği Sınırlar İçinde Kalacak, 

ISLAH EDİLMİŞ, EHLİLEŞTİRİLMİŞ BİR SOL 
YARATMAKTIR. 

Böyle Bir Sol, Ülkemize Egemen Olamayacak!
DİRENENLER KAZANDI,

NİHAİ ZAFER DE BİZİM OLACAK!
DİRENİŞ ÇOK ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE SÜRECEK!


