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(CIA ESKİ BAŞKANI) MIKE POMPEO:

“İRAN ROTASINI DEĞİŞTİRMEZSE
ABD’NİN YAPTIRIMLARI ALTINDA ÇEKTİĞİ
ISTIRAP ÇOK DAHA ACI VERİCİ OLACAK”

DÜNYA HALKLARININ ÇEKTİĞİ TÜM ACILARDAN
ABD SORUMLUDUR!

ABD EMPERYALİZMİ
DÜNYA HALKLARINA HESAP VERECEK!

ABD, ORTADOĞU’DAN DEFOL!

EEMPERYALİZME DİRENEN

İRAN HALKININ YANINDAYIZ!
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Halk Cephesi, Anti-Emperyalist
Dayanışmayı Büyütüyor

Anti-Emperyalist Cephe Hazırlık
Toplantısı Atina’da Yapıldı

Grup YORUM’un Katıldığı Konserde
Enternasyonalizm �çin 4 Bin Kişi Birleşti

ENTERNASYONALİZM,
EMPERYALİZME KARŞI DİRENEN

ve SAVAŞANLARIN BAYRAĞIDIR!
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- İnsanın kendi içinde yaşadığı savaş,
en şiddetli savaştır.

Böyle bir “iç savaş” yaşamadan, düzenin
etkisinden kurtulmak mümkün değildir.

Bu savaş kaçınılmazdır, süreklidir,
yenileştiricidir, devrimcileştiricidir. 

- Şu ya da bu alışkanlık, şu ya da 
bu davranış, herhangi bir düşünce,

özü itibariyle düşmana aitse onları da
düşman olarak görüp nefret etmek,

bu nefreti sonunda zafer olan bir savaşa
dönüştürmek zorundayız.

- Uzlaşmanın küçüğü büyüğü,
önemlisi önemsizi yoktur!

Küçük uzlaşmalar büyük uzlaşmalara,
düzenin şu ya da bu parçasıyla uzlaşma

düzenin kendisiyle uzlaşmaya,
önemsiz bir uzlaşma vahim sonuçlara

yol açan bir uzlaşmaya her an dönüşebilir.

ALEV ŞAHİN; AŞINI, DİRENİŞİN COŞKUSUNU,
GELECEĞE DAİR UMUTLARI BÖLÜŞMEK İÇİN

HER ÇARŞAMBA AKŞAMI
DÜZCE DİRENİŞ ALANI’NA ÇAĞIRIYOR!
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ŞEHİTLERİMİZİN BİR ZERRE TOZU İÇİN, TEK BİR PARÇA KEMİĞİ İÇİN YENİ ŞEHİTLERİ
GÖZE ALAN BİR İDEOLOJİ YENİLMEZ!

DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR İDEOLOJİMİZ NET, ZAFER YOLUMUZ AÇIKTIR.
SAVAŞIMIZ, HERKESİN SİLAHLARINI GÖMDÜĞÜ BİR ZAMANDA BOMBALANMIŞ,
YANMIŞ, YIKILMIŞ SIĞINAKTAN SİLAHINI ÇIKARIP HESAP SORMAYA KOŞAN LEYLALARLA
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SAVAŞIMIZ; YOKSUL GECEKONDU MAHALLELERİNİN ŞAHANLARIYLA BÜYÜYE‐
CEK!

SAVAŞIMIZ; HALKIN ÖRGÜTLÜLÜKLERİYLE BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; HALKI SAVAŞTIRARAK, SAVAŞI HALKLAŞTIRARAK BÜYÜYECEK!

ANADOLU’NUN ŞEHİRLERİ VE DAĞLARI BİZİM OLACAK!

BİZ KAZANACAĞIZ! ZAFER HALKIMIZIN OLACAK!

Devrimci Sol 27. Sayısı Çıktı! 



1-2 Haziran 2018 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti
Atina’da “Anti-Emperyalist Cephe’yi Büyütelim” top-
lantısı yapıldı.

İki gün süren toplantı boyunca İspanya, İtalya, Bul-
garistan, İrlanda, Yunanistan’dan temsilciler katıldı. Halk
Cepheliler’in de içinde olduğu Yunanistan Anti-Emperyalist
Cephe’nin örgütlediği toplantıda, iki gün boyunca em-
peryalizme karşı mücadele yöntemleri tartışıldı. 

Anti-Emperyalist Cephe (AEC), 2009 yılından beri
Türkiye’de her yıl düzenlenen Uluslararası Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sem-
pozyumu’nda biraraya gelen örgütlerin aldığı karar ile
2014 yılında, emperyalizmin saldırganlığı karşısında
ilan edilmişti. O günden bu yana Halk Cephesi’nin ısrarı
ile ortak bir işleyiş, ortak çalışma zemini yaratmak için
her yıl “Anti-Emperyalist Cephe’yi Büyütelim” toplantıları
gerçekleştirilmeye başlandı. Bu toplantıların ilki Türki-
ye’de, ikincisi Lübnan’da, üçüncüsü Yunanistan’da ger-
çekleştirildi.

Anti-Emperyalist Cephe, farklı mücadele gelenekleri
ve farklı örgütlerden temsilcilerin tüm ideolojik ve
kültürel farklılıklara rağmen, emperyalizme karşı omuz
omuza verilen bir mevzi olmuştur.

Yunanistan’da yapılan son toplantıda, halkların ortak
düşmanı emperyalizme karşı ne yapılacağı tartışıldı.

İki gün süren toplantılarda; emperyalizmin bugünkü
saldırıları ve hedefleri, Ortadoğu ve Filistin’de emper-
yalizme ve siyonizme karşı direnen halklara saldırısı ve
AEC olarak neler yapılacağı tartışıldı. Anti- emperyalist
mücadele nasıl olmalıdır, siyasi tutsaklarla nasıl dayanışma
sağlanabilir, emperyalizmin saldırdığı, terör listelerine
aldığı devrimcilerle, Musa Aşoğlu ile neler yapılabilir,
AEC içinde yer alan yapılar kendi ülkelerinde nasıl
büyütüp geliştirilebilir konuları ele alındı.

Her örgütlenme, kendi ülkesindeki mücadele pratiği
hakkında bilgi verdi. Somut kararlar alındı. Türkiye’de
her yıl düzenlenen Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nu
gerçekleştirmek için neler yapılabileceği üzerine konu-
şuldu.

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırdığı Grup
Yorum da toplantıdaki yerini aldı. Grup Yorum’a em-
peryalizmin neden saldırdığı ve nasıl dayanışma sağla-
nacağı üzerine konuşuldu.

Emperyalizme karşı halkların birliğini, ortak müca-
delesini sağlamak adına atılan her adım büyük önem ta-
şıyor. Emperyalizme karşı ortak barikatlarımızı kurmak
için gerçekleştirilen Anti-Emperyalist Cephe toplantılarının
bu süreçte yapılması, siyasi açıdan büyük önem taşı-
maktadır.

Emperyalizmin tüm dünyada tasfiye, teslimiyet
ve imha politikalarını dayattığı, FARC, ETA, PKK'nin
emperyalizmin güdümüne girdiği bir süreçte, biz
anti-emperyalist bilinci yükseltiyor, yayıyor ve bir-
leştiriyoruz. Bu nedenle her yıl düzenli toplanan Anti-
Emperyalist Cephe yaptığı tartışmalar ve aldığı ka-
rarlar ile emperyalizmin direnen halkları yalnızlaş-
tırma, solu tasfiye etme saldırıları karşısında alınmış
bir zaferdir.

Emperyalizmin saldırganlığı karşısında 2014 yılında
kuruluşu ilan edilen AEC, bugün sadece Türkiye’de
değil dünyanın dört bir yanında çalışmalarını ve faali-
yetlerini sürdürmektedir.

Yunanistan’da düzenlenen toplantı Yunanistan Anti-
Emperyalist Cephe içinde yer alan üç siyasi yapının
emeğiyle gerçekleştirildi. Toplantı için günlerce biraraya
gelinmiş, ortak konular belirlenmiş, ihtiyaçlar ortak tespit

HALKLARIN EN TEMEL İHTİYACI EMPERYALİZME
KARŞI ÖRGÜTLENMEK VE SAVAŞMAKTIR!

EMPERYALİZME KARŞI
ANTİ-EMPERYALİST CEPHEDE BİRLEŞELİM 

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI
SAVAŞALIM KAZANALIM!
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edilmiş ve sahiplenme yaratılmıştır.

Toplantının birinci gününde Yunanistan Anti-Em-
peryalist Cephe tüm kısıtlı imkanlarına rağmen em-
peryalizmin saldırıları karşısında Grup Yorum’u sa-
hiplenmek için 4 bine yakın kişinin katıldığı bir da-
yanışma konseri düzenlendi.

Konserde Anti-Emperyalist Cephe adına konuşmalar
yapıldı. Halkların emperyalizm karşısında en büyük gü-
cünün birleşmek olduğuna vurgu yapılarak, emperyalizme
karşı birleşme çağrısında bulunuldu.

Konser boyunca dayanışma amacıyla gelen tüm
gruplar dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek,
sık sık Grup Yorum için destek konuşmaları yaptı. Yu-
nanistan’da tutsak edilen 9 Halk Cepheli’nin de selamlama
mesajları okundu konserde.

AEC, Enternasyonalizmi Temsil Ediyor!
Enternasyonalizm, sadece destek ve yardım değildir.

Birlikte düşünmek, ortak sorunlara, ortak düşmana karşı
birlikte mücadele etmek, birlikte örgütlenmektir. Kendi
gücünü sınıf kardeşlerinin gücüne ekleyerek, sömürü ve
zulme karşı zaferi yakınlaştırmaktır.

Emperyalizm özellikle Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masının ardından tüm dünyada halklara yönelik zulmünü
arttırmıştır. Emperyalizm, yerli işbirlikçileri kullanarak,
uluslararası sermayeyi elinde tutan kapitalistler, günden
güne zenginliğini arttırırken, halklar açlık, yoksulluk ve
katliamlar ile adeta öğütülmektedir.

Birleşmiş  Milletler’in yayınladığı belgeler, emper-
yalizmin halkların açlığı ve yoksulluğunun sorumlusu
olduğunu açıkça göstermektedir. Bu raporlara göre, her
gün 17 binden fazlası çocuk olmak üzere, 25 bin kişi
açlıktan ölüyor.

Her yıl 18 milyon insan açlıktan, 70 milyonu ise
açlığa bağlı sebeplerden ölüyor. Bu açlığın tamamen
ortadan kaldırılması için gereken sadece 50 milyar
dolardır! Yani dünya tekellerinden birinin yıllık karı
kadar bile değil!

Açlığın yeryüzünden tamamen ortadan kaldırılması
için gerekli olan miktar 50 milyar dolarken, sadece
ve sadece Amerikan emperyalizminin 2015 yılı askeri
harcamalarının tutarı 596 milyar dolardır.

Bugün sadece Amerikan emperyalizminin elinde 10
bin nükleer silah başlığı olduğu resmi rakamlarla ifade
ediliyor ve bu silahlar bile tek başına dünyayı defalarca
ortadan kaldırmaya yeter.

Yani halkların açlığı, tekellerin varlık sebebidir.
Tekellerin varlığını korumak için de emperyalizm
baştan aşağı silahlanmıştır.

Bugün yaşanan emperyalist saldırganlık, her kıtada
ve her ülkede farklı biçimlerde kendini göstermektedir.
Emperyalizmin bugünkü gücünün tek kaynağı, halkların
örgütsüzlüğü ve umutsuzluğudur.

Emperyalizmin adını söylemekten bile kaçınan,
neoliberalizm, kolonizm vb. sözler kullanan solculara
yeniden anti-emperyalizmi, enternasyonalizmi anla-
tıyoruz. M-L kavramları bilinçte ve dilde yerine otur-
tuyoruz.

“Dünya koşulları değişti!”, “kimse emperyalistlerin
karşısında duramaz” safsataları halkların direnişleri ile
yıkılmıştır. Başta Amerikan emperyalizminin dünya halk-
larına dayatmak istediği bu düşünceleri kabul etmek,
“sol” adına teorisini yapmak, halkların açlığa, yoksulluğa,
ulusal aşağılanmaya boyun eğmesini istemektir. Dev-
rimcilerin görevi, teslimiyeti teorileştirmek değil, di-
renişleri, halkların ortak örgütlenmelerini, birliğini
örgütlemektir.

Emperyalizm yok olmaya mahkum bir sistemdir.
Ancak bu yok oluş kendiliğinden olmayacaktır. Bu
“son”u yaklaştıracak temel unsur halkların birleşmesi,
direnmesi ve savaşmasıdır.

Bugün emperyalizmin karşısında duran bir sosyalist
blok yok; ancak bunu yaratma gücü her zaman ezilen
halkların elindedir.

1. ve 2. Emperyalist Paylaşım savaşları, emperyalizmin
sosyalizm karşısındaki zayıflığını açıkça göstermiştir. 1.
Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ardından Rusya’da
Çarlık yıkılmış Sosyalist Sovyetler Birliği Kurulmuş-
tur.

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda direniş destanları
yaratan, faşizme karşı direnenler hep sosyalistler olmuştur.
Bu savaşın sonunda dünyanın üçte biri sosyalizm
bayrağı altında birleşerek emperyalizmin saldırgan-
lığını durdurmuştur. 2. Paylaşım Savaşı’yla beraber
kurulan “dünya barışını sağlama” iddiasındaki birlikler,
bugün tam olarak emperyalist ülkelerin elindedir; çünkü
bugün bu birliklerde halklardan yana söz söyleyecek tek
bir ülke dahi yoktur.

10 Haziran
2018

Yürüyüş

Sayı: 70

55SORUNLARIMIZI HALK MECLİSLERİ ÇÖZER!



Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF,
CENTO gibi birliklerin tamamı sosyalizm tehdidine
karşı kurulmuştur. Emperyalistler siyasi, ekonomik ve
askeri açıdan güvenliklerini sağlayacak onlarca örgüt
kurmuş ve Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen bu ör-
gütler, dünya halklarını hala kendilerine tehdit olarak
görmekte ve halklara karşı baskılarını sürdürmektedir.

Sosyalistlerin kurduğu en temel birlikler Marks ve
Engels’in öncülüğünü ettiği I. Enternasyonal ile 1864’te
başlamıştır ve Paris Komünü’nün de bayrağını yükselt-
miştir. II. Enternasyonal’de uluslararası işçi sınıfının
sosyalizm mücadelesi dünya işçi sınıfı içinde daha da
örgütlenmiş olmakla birlikte reformist politikalar sonucu
dağılmıştır.

III. Enternasyonal ise tüm dünyada sosyalizmin
yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir
güç olmuş ve 2. Paylaşım Savaşında
emperyalizme ve faşizme önemli dar-
beler vurmuştur. 3. Enternasyonal de
dünyada ezilen halkların, işçi sınıfının
mücadelesinde çok önemli gelenekler
yaratmıştır, İspanya İç Savaşında tüm
dünya sosyalistlerinin kanlarıyla ortaya
koyduğu dayanışma ve Dimitrov’un
Alman faşizmini yargıladığı duruşmalar
askeri ve politik olarak dünya işçi sını-
fının gücünü gösteren önemli örneklerdir. 

Vietnam ve Küba halklarının özgür-
lük mücadelesini büyütmek için yapılan
kampanyalar, politik olarak da egemen-
leri köşeye sıkıştırmış, direnişçilere
önemli bir dayanak olmuştur. Ancak
Sovyet revizyonizminin yarattığı ideo-
lojik savrulma sonucu sosyalist ülkeler

arasındaki birlikler işlevini kaybetmiş ve
hem yoksul bırakılan dünya halkları hem
de sosyalist ülkeler emperyalizmin ideo-
lojik, ekonomik ve askeri saldırıları kar-
şısında yalnızlaştırılmıştır.

Farklı yaklaşım ve ihtiyaçlar sonucu
çeşitli birlikler kurulmaya çalışılsa da
hiçbiri başarılı olamamıştır ve bugün em-
peryalizmin saldırganlığı çok daha ileri
aşamaya gelmesine rağmen karşısında di-
renişlere yön verebilecek bir enternas-
yonal yoktur. Dünya işçi sınıfı burju-
vaziyi alt etmesinde yol gösterecek pu-
sulasını yitirmiştir.

GÜCÜNÜ HALKLARIN, PAR-
ÇALANMIŞLIĞINDAN ve GÜÇ-
SÜZLÜĞÜNDEN ALAN EMPER-
YALİZM, KRİZİ BÜYÜDÜKÇE
SALDIRGANLIĞINI ARTTIR-

MAKTADIR
Emperyalizmin korkuları o kadar büyüktür ki; yalnızca

Marksist-Leninist temeldeki devrimci örgütleri değil,
emperyalizm yalnızca sosyalistleri değil, özellikle Orta-
doğu’da kendine karşı duran burjuva devletleri dahi
ortadan kaldırmak istemektedir.

Ortadoğu’da yaşayan halklar Filistin’de, Mısır’da,
Fas’ta, Lübnan’da emperyalizmin çıkarları doğrultusunda
Kürt, Arap, Sunni, Alevi, Şii vs… onlarca parçaya bölü-
nerek sürekli bir savaşın içindedir! Irak ve Libya’da ya-
şananlar emperyalizmin Ortadoğu politikalarının en
somut sonucunu göstermektedir. Bağımsızlığını tamamen
kaybetmiş ve parçalanmış ülkeler, birbirine düşman
halklar yaratılmıştır. Son olarak Suriye’de de aynı poli-
tikalar uygulanmış ancak Suriye’de 7 yıldır süren savaş,
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emperyalizmin planlarını bozmuş, direniş karşısındaki
güçsüzlüğünü açıkça gözler önüne sermiştir.

Emperyalizm halklara karşı her kıtada askeri,
ekonomik ve siyasi olarak çok örgütlü bir saldırı
içindedir. Ama en temel saldırısı ideolojik boyutta,
beyinleri teslim almaya yönelmesi, solu solla vurması,
yozlaştırıp uyuşturucuyla teslim almasıdır. Bu nedenle
dünya halkları, emperyalizme karşı her zamankinden
daha fazla birleşmek ve savaşmak zorundadır.

Çünkü emperyalizm, dünden bugüne değişmemiştir,
sömürü daha da şiddetle artmaktadır. Sosyalistler ve
halklar cephesinde ise ideolojik savrulmalar sosyalizm
için savaşan örgütleri, tüm silahlarını “barış” adı altında
emperyalistlerin güdümündeki BM’ye teslim etme, kendi
halkı için mücadele eden örgütler, para ve silah karşılığı
emperyalizmin kara gücü olma noktasına gelmişlerdir.
Bugün dünya halkları, ideolojik ve örgütsel olarak em-
peryalizmin karşısında savunmasız kalmıştır.

AEC’İN GÖREVİ ve MİSYONU NEDİR?
Emperyalizme karşı kurulan Anti-Emperyalist Cephe,

dünyanın farklı ülkelerinde mücadele eden, devrimci,
sosyalist, demokrat… örgütlerin birliğinden oluşan bir
cephedir. Amaç, emperyalizmin karşısında yer alan tüm
halk güçlerini belli ilkeler etrafında birleştirerek emper-
yalizmin önünde barikat olmaktır. 

“Bu ölüm kalım savaşı sınır tanımaz. Dünya’nın
başka yerlerinde olup bitene karşı ilgisiz kalamayız.
Çünkü herhangi bir ülkenin emperyalizme karşı zaferi
bizim de zaferimiz sayılır; aynı şekilde, herhangi bir
ulusun yenilgisiyse hepimiz için bir yenilgidir. Daha iyi
bir gelecek uğruna savaşan halklar için proletarya enter-
nasyonalizmini uygulamak yalnızca bir görev değil, aynı
zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur.” (Che)

Emperyalistler, çıkarları için tüm çelişkilerine rağmen
kolayca birleşerek halkları katletmektedir. Devrimci ör-
gütleri teslimiyet masasına oturtmakta, tasfiye edemedikleri
örgütleri ise terör listeleriyle, yöneticilerinin başlarına
para ödülleri koyarak teslim almak istemektedir.

Yani emperyalizm sömürüsünün karşısında halkların
her an isyan etme riskine karşılık ideolojik, ekonomik ve
askeri olarak saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Emperyalizmin
halkları pasifleştirmek, örgütsüzleştirmek ve umutlarını
yok etmek için kullandığı onlarca araç vardır.

Yukarıda da değindiğimiz üzere, emperyalizmin sal-
dırganlığı; devrimci, demokrat, vatansever açıkça em-
peryalizme karşı birlik olmanın ve direnmenin gücünü
göstermektedir. Bu görevin yüklediği sorumluluk şimdi
Anti-Emperyalist Cephe’nin omuzlarındadır.

Emperyalizm tüm dünyada; solu tasfiye edip tamamen
kendi güdümüne sokabilmek için teslim almak adına
yıllardır saldırıyor. Fiziki saldırılarının yanında ideolojik

saldırıları ile solu kendi dümenine çekiyor. Sol’u Sol’la
Vurma politikasını hayata geçirmişti.

1980'lerde apolitikleştirme, 1990'larda yozlaştırma
ve 2000'lerde uyuşturucuyla uyutma politikasını dayattı.
Ve solda da büyük ölçüde sonuç aldı bu politika.

Emperyalizmin başarısı olarak görünen, aslında onun
başarısı değil; sosyalistlerin ve devrimcilerin yetersiz-

Yunanistan’da düzenlenen toplantı
sonrası alınan kararlardan bazıları şun-
lardır;

- Emperyalist saldırılar karşısında di-
renen halkların yanındayız.

- Emperyalizme karşı gücümüzü bü-
yütmeli ortak eylemlilikler düzenleme-
liyiz.

- Emperyalizmi ve NATO’yu hedef
gösteren protestolar, eylemler örgütle-
meliyiz.

- Filistin halkının direnişine omuz ver-
mek için olduğumuz her ülkede ortak
eylemlilikler yapmalıyız.

- Politik Tutsaklar ile ilgili çalışmaları
devam ettirmeli şu anda süren mahke-
meleri işkence altında olan tutsaklarla
dayanışmayı örgütlemeliyiz.

- Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
başına ödül konulan devrimci müzik
grubu Grup Yorumu sahiplenme eylem-
lerine devam etmeliyiz.

- Terör listelerine ve anti-terör yasa-
larına karşı eylem programı çıkartmalı
ve Emperyalizmin başına ödül koyduğu
devrimci tutsak Musa Aşoğlu ile daya-
nışmalıyız.

- Emperyalizmin teslimiyet ve tasfiye
saldırıları karşısında Anti-Emperyalist
Cephe’yi büyütmeliyiz.
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likleridir. Reformizmin, oportünizmin başa-
rısızlıklarıdır. Çözüm devrimci mücadeleyi
büyütmek, yeni yeni halk örgütlenmeleri ya-
ratmaktır.

DÜNYADA DİRENEN 
BİR TEK BİZ VARIZ!

Dünyada bir tek biz teslim olmadık. İdeo-
lojik bağımsızlığımızı koruduk. Düzenin gün-
demiyle değil halkların gündemiyle çizdik
yolumuzu. Bir tek biz Marksist-Leninist ro-
tamızdan sapmadık.

Bu dünyada savaşan bir biz varız ve anti-
emperyalizmin bayraktarı olma görevi de bi-
zimdir.

Bugün, dünya devrimci hareketinin öncü-
lüğü, enternasyonalizmi örgütleyen,

Üçüncü Enternasyonali yeniden örgütle-
yecek olan güce ait olacaktır. Dünya devrimci
hareketinin öncülüğü ancak bu şekilde, maddi
bir güç haline dönüşecektir.

Biz bugün dünya devrimci hareketinin
ideolojik öncüsüyüz.

Anti-emperyalist olmak çok büyük bir
ideolojik güç, ideolojik bağımsızlık gerektiriyor.
Büyük bir vatanseverlik ve halk sevgisi gere-
kiyor.

Enternasyonalist olmak devrimci olmaktır.
Sadece devrimciler, hiçbir çıkar beklemeden
kendilerini dünya halkları için feda edebilir.

Enternasyonalist olmak devrimci politikadır.
Sadece devrimci örgütler, hiçbir karşılık bek-
lemeden dünya halklarının özgürlüğü için,
dünyanın her yerinde yükselttikleri bağımsızlık
sloganlarına destek olurlar.

Bugün halkların en temel ihtiyacı EM-
PERYALİZME KARŞI ÖRGÜTLENMEK
VE SAVAŞMAKTIR!

BÜYÜK SİLAHLAR, TONLARCA
PATLAYICILARLA, PROFESYONEL
ORDULARLA DEĞİL, ELLERİNDE TAŞ-
LARLA, MOLOTOFLARLA… YANİ
KENDİ ÖZ GÜCÜYLE SAVAŞMAKTIR
HALKLARI ZAFERE GÖTÜRECEK
OLAN…

EMPERYALİZMİN HALKLARIN
CELLADI OLMASINA İZİN VERME-
YECEĞİZ!

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Yüksel Direnişi’nin Sesini Bütün Anadolu’ya Yayacağız
Zaferi Biz Kazanacağız!

Yüksel Direnişçileri
“Direnen Emekçiler
Kendi Hikayelerini Ya-
zıyor” diyerek, direnişi
adım adım Anadolu halk-
larına anlatmaya devam
ediyor.

Ankara-ODTÜ:
Geçtiğimiz hafta İzmir’de yapılan söyleşiye konuşmacı

olarak Nuriye Gülmen, Ankara ODTÜ’de ise Nazan Bozkurt
konuşmacı olarak katılım sağladı. Verilen seminerde Yüksel
Direnişi, Açlık Grevi zaferi ve sendikaların sessizliği konuları
anlatıldı.

Direnişte Bedel Ödeyenleri Herkese Anlatacağız
Kamu Emekçileri Cepheliler 5 Haziran’da, tutsak Yüksel

Direnişçileri için Ankara’nın Mamak, Tuzluçayır, Sokullu,
Dikmen İlker Caddesi’nde pullama çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada birçok yere üzerinde “Yüksel Direnişi Hapsedilemez!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarının yazılı olduğu
pullamalardan yapıldı.

Kampanyalarımızla Halka Gidiyoruz
6 Haziran’da, faşizmin baskı ve keyfi

tutuklamalarına karşı Dikmen, Ahmet
Arif Parkı, Tuzluçayır Feyzullah Çınar
Parkı ve Mamak Tekmezar Parkı’nda ça-
lışma yaptı. Yapılan çalışmada üzerinde
“Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz! AKP’nin
Tutuklama Terörünü Boşa Çıkaracağız!”
içerikli bildiriler halka dağıtıldı.

Ayrıca, aynı bölgelere “Faşizme Karşı
Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz! Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Müca-
delemiz Devam Ediyor! Cephe Burada!” kampanyasının pullamaları
yapılırken, duvar gazeteleri de asıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi Halkın Gelenek ve Değerlerine
Sahip Çıkmaya Devam Ediyor

Okmeydanı Halk
Meclisi her sene dü-
zenleyip geleneksel-
leştirdiği iftar prog-
ramını polisin gözaltı
ve tutuklama tehdit-
lerine rağmen 2 Ha-
ziran'da yaptı. İftar
programına 200 kişi
katılım gösterdi.
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EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET

SALDIRISI 
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ

BİZ YENİLMEZ
MARKSİST-LENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!10. Bölüm

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

MARKSİST-LENİNİST DEĞERLERLE
SAVAŞIYORUZ - 2

Emperyalizmin Beyinlerimizi Teslim Alma,
Tarih Bilincimizi Yok Etme Saldırısına
Teslim Olmadık

Emperyalizmin 2000’ler sonrası solu ideolojik
olarak, kültürel olarak teslim alma saldırılarına karşı
direndik. Hak alma bilincimizi kurutmasına, tarihimizi,
manevi değerlerimizi unutturmasına, bizi umutsuz,
bizi köksüz bırakmasına izin vermedik.

Maraş Katliamı’nın hesabını sormak için Maraş’a,
Kızıldere katliamının hesabını sormak için Kızılde-
re’ye gittik.

38 yıl sonra, ilk kez, Kızıldere’ye yürüdük. Mahir
Çayan ve On’ların manevi huzuruna kızıl bayrakla-
rımızla, dövizlerimizle, pankartlarımızla çıktık. “Ma-
hir’den Dayıya Sürüyor Bu Kavga, Kızıldere’den
Bugüne Yürüyoruz Devrime” sloganlarımızı hay-
kırdık.

Bir ilki ve imkansız denileni daha başardık bu
süreçte. 15 yıl önce toplu mezara gömülen savaşçımız
Ali Yıldız’ı o kör kuyudan çıkardık. Kayıplarımızın
mezarları için ölüm orucuna yattık. Direnişimizin

64. gününde toplu mezarları açtırdık. Dersim Geril-
lamız Ali Yıldız’ı geleneklerimize uygun gömdük.
Toplu mezarları açtırma konusunda bir ilk yarattık. 

AKP iktidarı hasta tutsakların tedavilerini yap-
mayarak hastalıklarımızı tutsakları teslim almanın
aracı olarak kullanmak istiyordu. Birimiz hepimiz
için, hepimiz birimiz için diyerek direndik ve kanser
hastası, tutsak yoldaşımız Güler Zere’yi zulmün
elinden aldık. Bu sahiplenmeyi gelenek haline
getirdik ve hasta yoldaşlarımızı faşizmin hücrelerinden
aldık.

İşten atılan temizlik işçisi Türkan Albayrak’ın
işine geri dönmesi için aylarca süren çadır direnişi
ile halkın her kesimine ve bugünkü işçi direnişlerine
güç ve moral olacak örnek yarattık ve direnişi gele-
neğe dönüştürdük.

Trakya Halk Komitesi olarak Uzunköprü’den
Ankara’ya 40 Köy, 900 Kilometre “Ergene Trakya’dır!
Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacak!” sloganı ile
adım adım yürüdük.

Artık hiçbir Parti Cepheli faşizmin işkencehane-
lerinde yalnız değildir. Karakolların, Emniyet Mü-
dürlükleri’nin, hapishanelerin önlerini direniş mev-
ziisine çevirdik.

Yıllarca bedeller ödediğimiz direnişlerimizle 1
Mayıs Alanı Taksim’i kazandık. Anadolu’nun dört
bir yanından 36 bin olup çıktık 1 Mayıs şehidimiz

10 Bölümlük Yazı Dizimizin Bu Hafta Son
Bölümünü Yayınlıyoruz.

48 Yıllık Parti-Cephe Tarihini, 700’e Yakın
Şehidi Tek Tek Anlatmak Mümkün Değildi.
Ancak Bazı Belirleyici Süreçleri Özetledik.

Anadolu İhtilalinin Yolunda Yürümeye Devam
Ediyoruz! 10 Haziran

2018
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Mehmet Akif Dalcı’nın karşısına. On binlerce kızıl
bayrakla ve 600 şehidimizin resimleriyle donattık
Taksim’i. 36 bin hep bir ağızdan haykırdı “Umudun
Adı DHKP-C, Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor!”
diye.

Oligarşinin tüm sansür ve engellemelerine rağmen,
oportünizmin, reformizmin, Kürt milliyetçilerinin
tahammülsüzlüklerine rağmen, Anadolu’nun dört
bir yanında yürüttüğümüz çalışmayla, Grup Yorum’un
önce 55 bin kişilik İnönü Konseri’nin ardından 150
bin, 350 bin, 550 bin ve 1 milyon kişilik Bağımsız
Türkiye Konserleri yapıldı.

1 milyon örgütlenmiş bir halkın nasıl güç haline
gelebileceğinin göstergesiydi. Devrim iddiamızın
resmiydi. Oportünizm, reformizm ve Kürt milliyet-
çileri ise konser sonrası burjuva medya kadar bile
olamadılar. Bu büyüklüğü, bu halk selini küçümseyen
değerlendirmeler yaptılar.

Oya Baydak, çalıştığı DİSK Genel İş Sendika-
sı’ndan işten atıldı ve işi için (2015-2016) 391 gün
DİSK önünde direndi ve kazandı.

Oligarşi, 7 Kasım 2016 tarihinde, Dersim
Hozat bölgesinde, DHKC İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği’ne bağlı 11 gerillayı, sığınakta
kimyasal silahlarla, bombalarla katletti.

Şehitlerden Murat Gün’ün babası Kemal Gün,
“Çocuğumun tek bir kemiği dahi olsa alacağım
onlara bırakmayacağım” diyerek açlık grevine
başladı. Direnişinin 90. gününde Murat Gün ve yol-
daşlarının katledildiği sığınak açıldı. Bu direnişimizle,
dosta da düşmana şehitlerimizin bir zerre tozu için,
tek bir parça kemiği için yeni şehitleri göze alaca-
ğımızı gösterdik.

AKP faşizminin OHAL uygulamaları olan
KHK’lar ile işten atılan kamu emekçisi Nuriye Gül-
men, yüz binin üzerinde kamu emekçisi işten atıl-
masına karşın tek başına 9 Kasım 2016’da Ankara
Yüksel Caddesi’nde oturma eylemiyle direniş başlattı.
Ankara Yüksel Caddesi direniş mevzisine çevrildi.

9 Mart Günü Ankara’da Nuriye ve Semih; işleri,
ekmekleri ve onurları için gözaltında 324 gün
sürecek Açlık Grevi direnişine başladılar. Direniş
yeni katılımlarla, desteklerle büyüdü. Bu direniş
2000 Büyük direnişinde yedi yıl boyunca direnmenin
yarattığı bir sonuçtu.

2000’de direnmeyen sol, AKP faşizminin OHAL

uygulamalarına seyirci kalarak 2017’de yine diren-
medi, yine yenildi. Biz kazandık.

Yüksel Caddesi’nde direniş hala sürüyor.
Kamu emekçisi mimar Alev Şahin “işimi geri

istiyorum” talebiyle aylarca, yaz kış demeden
Düzce’de tek başına direndi. Direnişi hala sürü-
yor.

Özgür Tutsaklarımız emperyalizmin ve oligarşinin
“Ya düşünce değişikliği ya ölüm!” saldırılarına karşı
her zaman “Mücadelenin içerisi dışarısı olmaz!”
diyerek, “düşüncelerimizi değiştirmektense ölürüz”
diyerek en ön safta vuruştular. 

Faşizmin hapishanelerinde, Temmuz 2016 tari-
hinden bu yana direniş sürüyor. Sürgün-sevklerle
direnişi bitiremediler. Kitap yasaklarını hayata ge-
çiremediler. Tutsaklar hücreleri birer alev topuna
çevirerek düşmanın “silahı olan hücreleri” yine düş-
mana karşı silah haline dönüştürdüler. 

Direniş örneklerini çoğaltabiliriz.

Burada, 2000’ler sonrası, solun emperyalizmin
uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye politikalarının etkisiyle
geri çekildiği süreçte mücadeleyi her koşul altında
sürdürdüğümüze dair sadece birkaç örnek vermek
istedik.

Emperyalizmin Ve Oligarşinin Beyinleri
Teslim Almaya, Hareketimizi Bitirmeye
Yönelik Saldırıları Hiç Durmadı,
Durmuyor

Hayatın her alanında, koyu bir sansür, baskı ku-
şatması altında mücadelemiz sürüyor. 

Neredeyse hareketimize yönelik operasyonların,
gözaltıların, tutuklamaların olmadığı gün yok. Sürekli
bir saldırı ve kuşatma altındayız.

Emperyalizmin uşağı AKP Faşizmi bizi susturmak,
bizi de “hizaya getirmek” için pervasızca saldırmaya
devam ediyor. Gece yarısı, panzerlerle, akreplerle,
helikopterlerle, gaz bombalarıyla mahallelerimizi, der-
neklerimizi, dergimizi savaşa gider gibi basıyorlar.

Avukatlarımızı, sanatçılarımızı, şehit ve tutsak
ailelerimizi, dergimiz çalışanlarını, işçilerimizi, me-
murlarımızı tutukluyorlar. Başlarına ödüller koyu-
yorlar. Derneklerimizi, kurumlarımızı kapatıyorlar. 

Bugünün Dünyasında M-L’de Israrı ve
Kararlılığıyla Dünya Halklarına
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Umut Olan Tek Güç Parti-Cephe’dir!
Tüm dünyada silahlı mücadele veren örgütler

bir bir teslim olurken, biz halkların kurtuluş umudu
silahlarımıza daha sıkı sarıldık.

Onlar silahları betona gömerken; Leyla, Mahir
ve Oğuz yanıklar içinde, bombalanan sığınaktan si-
lahlarını çıkarıp düşmandan hesap sordu.

48 yıldır ağır saldırılar ve kayıplara rağmen
bizi ayakta tutan;

1- İdeolojik netliğimiz,

2- Emperyalizme karşı değişmeyen tavrımız,

3- İdeolojik ve siyasi olarak ayaklarımızın
hep kendi topraklarımızda olması.

İşte bu nedenlerle hiç yalpalamadık!

Sonuç olarak;

- Silahlı mücadele anlayışının terk edildiği, em-
peryalizmle uzlaşmanın moda haline geldiği bir dö-
nemde ısrarla, silahlı mücadele anlayışımızdan, em-
peryalizmle uzlaşmazlık çizgimizden milim sapmadan
hareket ediyoruz. Bugünün dünyasında devrimci
olmanın emperyalizme ve faşizme karşı savaşmak
olduğunu biliyoruz.

- Tüm dünyaya damgasını vuran reformistleşme,
düzen içileşme ve sınıf savaşının reddi karşısında

devrim iddiamızdan ve iktidar perspektifimizden
hiçbir zaman vazgeçmiyoruz.

- Ve en önemlisi de sarsılmaz M-L inancımızla
enternasyonalizm bayrağını en yüksekte dalgalan-
dırıyor, dünya halklarına yapılan saldırıların karşısında
gerekeni yapıyoruz.

Çünkü biz Kızıldere’den Dersim’e Savaşmaya
Devam Ediyoruz. Sosyalizmi savunan bir tek biz
varız, Marksizm-Leninizm’i savunan bir tek biz
varız, emperyalizme ve faşizme karşı savaşan bir
tek biz varız.

Emperyalizmin siyasi ve ideolojik önderliğini yaptığı
tasfiye, uzlaşma ve teslimiyet politikalarına teslim ol-
muyoruz. Bugün dünyada iktidar hedefli silahlı mücadele
yürüten tek Marksist-Leninist örgütüz.

Herkes sussa da, tek başına kalma pahasına biz
susmayacağız. Marksizm-Leninizm bayrağıyla sa-
vaşmaya devam edeceğiz. Devrim ve sosyalizm
umudunun yok edilmesine, halkların çaresiz ve al-
ternatifsiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz. 

Her Koşulda Bilgehan, Leyla, Mahir, Oğuz
Gibi Savaşacağız!

“Tek Yol Devrim, Tek Kurtuluş Sosyalizm!”
Demeye Devam Edeceğiz!

BİTTİ

Umudun Sesini Halka Taşımaya, Halka Umut Olmaya
Devam Ediyoruz

Sokullu Caddesi üzerinde 31 Mayıs'ta yapılan dergi dağıtımında 150
dergi mahalle esnafına ulaştırıldı. Çayan Halk Cephesi konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şunlara değindi: “AKP’nin eli kanlı katil polislerinin
baskıları ve tehditleri nafiledir, Yürüyüş dergisini her şart ve koşulda
halkımıza ulaştırdık, yine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu baskı ve zulüm

düzeni değil biz kazanacağız, çünkü biz meşru
ve doğru olanız, biz; Halkız Haklıyız Kaza-

nacağız!”

Devrimcilik Dünyanın
En Onurlu Mesleğidir
Genç Yüreklerimizle
Bu Görevi Yapacağız

Antalya Dev-Genç'liler 4 Haziran'da,
Mazi Dağı ve Şafak Mahallelerinde kitle
çalışması yaptı. Yapılan çalışmada birçok
yere üzerinde "Devrimcilik Yapmak Suç
Değil Görevdir! Halkız Biz Faşizmi Ye-
neceğiz!" sloganlarının yazılı olduğu
pullamalardan 2000 adet yaptı. Ayrıca
"Tek Tip Kefendir Giymeyeceğiz!" slo-
ganlarının yazılı olduğu pullamalardan
da birçok yere yapıldı.

10 Haziran
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İspanya Devleti’nin
Uyguladığı Kültür ve
Medya Alanlarındaki
Zulüm

Faşizmin zulmü silahlı örgütlerle
ve halk kurtuluş hareketleriyle sınırlı
değil; sol ve ilerici bakış açısından
medyada ve kültür alanlarında ku-
rumsallaştırılan faşizmi eleştiren şa-
hıslara karşı da yoğun bir baskı söz
konusudur.

Rap Müzisyenleri
Hakim: “Doğru söylediğinize ye-

min eder misiniz?” 
Pablo Hasél: “Doğruyu söylediğim

için burdayım.”

İspanyol devrimci rap müzisyeni
Pablo Hasél’in davası böyle başla-
mıştı.

Rap müziğinin tarzının direkt ve
saldırgan olduğundan dolayı, rap mü-
zik sınıfsal bilinci olan gençler için

yozlaşmış toplumu ve çukur faşist
düzeni eleştirip adaletsizliği vurgu-
lamaya tamamen uygun bir araç oldu.
Pablo Hasél kendi müziğini PCE(r)
ve GRAPO gibi devrimcilerini sa-
vunmaya ve faşist düzeninin mirasçısı
olarak kraliyeti eleştirmek için kul-
landı. Bundan dolayı 2014 yılında
“terörizmi yüceltme” gerekçesiyle 2
yıl hapis cezasına çarptırıldı. İspanyol
yasalarına göre biri ilk defa 2 yıla
kadar cezaya mahkûm edilirse hapse
girmez. 

Pablo Hasél 2018 yılında krala
ve devlete hakaretle yine suçlandı
ve bu kez 2 yıl 1 günlük cezaya
mahkûm edildi. Bundan dolayı 5 yıl
hapis yatacak.

Pablo niye hapis yatacak? Hakaret
yüzünden değil, mahkemede dediği
gibi devrimci olarak doğru söylediği
için. Demek ki İspanya’da, kralın
devlet parasıyla rüşvet alması veya
kendi kardeşini öldürmesi üzerine
ana medyada yayımlanan haberlerden
bir devrimci söz ederse, bu suç sayılır.

(13)

Pablo’nun vakası ender değil.
Rap müzisyeni Valtonyc ve La In-
surgencia adlı bir grup da hapis ce-
zasına mahkûm edildiler. Suçları
neydi? Şarkılarının sözleri “terörizmi
yüceltip” “krala hakaret” etmek. 

Bu kez hakim ve savcılık gençlerin
hapse girmesini temin etmek için 2
yıllık cezaya 1 gün eklediler. (14)

Sosyal Medya
2014-2016 arasında sosyal med-

yadaki eylemcilere karşı “örümcek”
isimli bir operasyon yapıldı. Twit-
ter’de paylaştığı yorumları için 76
kişi gözaltına alınıp “terörizmi yü-
celtmeyle” ve “terörizm kurbanlarını
aşağılamakla” suçlandı (15). 

Ne tür bir “terörizm” yücelttiler
o insanlar? Faşist terörizmi mi, devlet
terörizmini mi, dünyadaki emperyalist
terörizmi mi, emperyalizmin kurduğu
dinci terörizmi mi? 

Hayır, devrimci ve halk kurtuluş
hareketleri, yani GRAPO, ETA ve
Terra Lliuvre (16) hakkında olumlu
yorumda bulunmak, terörizmi yü-
celtmek demek İspanya’da.

“Terörizm kurbanlarını aşağıla-
mak” ne demek? 

ETA’nin saldırdığı kişiler üzerine
şaka yapmak demek. 

Ne GAL’ın öldürdükleri, ne devlet
terörünün işkence yapıp öldürdükleri,
ne de faşistlerin idam ettikleri ya da
katlettikleri üzerine şaka yapmak
“terörizm kurbanlarını aşağılama”

AŞAĞIDA, İSPANYA’NIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ DEV-
RİMCİLERE KARŞI SAVAŞINI AKTARACAĞIZ.

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE - İSPANYA TARAFINDAN
YAZILAN YAZININ BU HAFTA İKİNCİ ve SON BÖLÜ-
MÜNÜ YAYINLIYORUZ.

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

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

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 26

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR

İSPANYOL DEVLETİ’NİN
DEVRİMCİLERE KARŞI ZULÜM POLİTİKASI - 2

Yürüyüş
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olmuyor, yalnızca ETA kurbanlarının
onurunu ve onların onuruna doku-
nulduğu zaman oluyor. (17)

Alternatif Basın
İspanya’da gazetecilik yaparak

polis vahşetini belgelemeyi denerseniz
ne olur? La Haine alternatif haber
portalındaki gazeteci Boro bir ör-
nektir. 29 Mart 2014’te gazeteci
olarak kraliyete karşı barışçıl bir gös-
teriye katıldı. Gösteriden sonra polis,
kendi vahşiliğini kamuoyundan giz-
lemek için gazetecilere saldırarak
7’sini darp etti, birkaç kamerayı kırdı
ve Boro’yu gözaltına aldı. Boro’nun
suçsuzluğunu ispat eden olayın hem
videosu hem de fotoğrafı olduğu
halde İspanyol “adaleti” Boro’yu
otoriteye karşı saldırıyla ve polis
memurlarını yaralamakla suçladı.
Aynı zamanda saldırılan gazeteciler
polise dava açtı, fakat İspanyol adalet
sistemi polisleri koruyup davayı dü-
şürdü. 

İlginç olan, Twitter’de yorumladığı
için Boro da Operasyon “örümcek”
operasyonu’na kurban gitti. (18)

Boro’nun vakasından başka bel-
geselci ve Resistencia films isimli
YouTube kanalının sahibi Alex Gar-
cia’nın vakası da göze çarpıyor. 

PCE(r) ve GRAPO üzerine yaptığı
belgesel film için “terörizmi yücelt-
me”yle suçlandı. Niye? Çünkü GRA-
PO’nun avukatı olan Juanma Ola-
rieta’yla ve bazı GRAPO’nun üye-
lerinin anneleri, Pepita Seoane’yle
görüşme yaptı! Yani Garcia’nın asıl
suçu “terörizmi yüceltmek” değil,
suçu solcu olması. Düzenin ana med-
yası Olarieta ve Seaone’yle görüşmeyi
yayınladıktan sonra cezalandırılma-
dı.(19)

İspanya’da düzene karşı düşünce
suçu hiçbir alanda cezasız kalmıyor.

Devletin İşkencecileri
İspanyol faşist devletinin mantı-

ğına göre, düzene karşı gelmek, in-
sanlığa karşı işlenen suçtan daha
ağır. Örneğin, Franko’nun en kor-
kutucu ve en sadist işkenceci Antonio

Pacheco’au, namı diğer Billy El

Niño, 2013’de Arjantin’de işkence

ile suçlanıp, dava açıldı. Ancak

2014’te İspanyol Ulusal Mahkemesi

bu kişiyi iade etmeyi reddetti. Aynı

mahkeme devrimci eylemcileri, mü-

zisyenleri, gazetecileri ve düzen karşıtı
herkesi “terörizm yüceltme”yle,
ve/veya “terörizm kurbanlarını aşa-
ğılama”yla suçlayıp hapisle cezalan-
dırır (20).

Pacheco’yu iade etmeyi reddetmiş
hakim şu anda Altsasu’lu gençleri
yargılıyor. (21)

Şaşırtıcı mı? Avrupa demokrasi-
sinde öyle olabilir mi? 

Elbette! Arjantin mahkemesinin
iadesini talep ettiği diğer işkenceci,
yani sanık, Jesús González Reglero
Leganes şehrinin karakolunun şefidir
hala (22); 

José Ignacio Giralte son zamanlara
kadar Alcobendas şehrinin karako-
lunun şefiydi ama devlete göre ölmüş
(23); faşist işkenceciler listesi çok
uzun ve hiçbiri cezalandırılmadı.

“Tamam, ama onların şuç işle-
melerinin üzerinden on yıllar geçti”
diyebilirsiniz. Doğru, ama bir şey
değişti mi? Sandra Barrenetxea 2010
yılında Izquıerda Abertzale hareketine
ait yasadışı ilan edilmiş Ekin örgü-
tünün önderi olarak gözaltına alınıp
işkenceye maruz kaldı. Barrenetxea,
işkencecileri(ni) cinsel istismarla ve
dayakla suçlayıp dava açtı. Mahkeme
kanıt eksikliği nedeniyle Sandra Bar-
renetxea’ya işkence yapan jandar-
maları beraat ettirdi ve kısa zaman
sonra Jandarma kolordu komutanlığı
beraat ettiren hakime madalya takıldı.
(24) 

Sonuç olarak;
Her Türkiyeli ilerici-devrimci,

İspanyol devrimcileriyle, anti-faşist-
leriyle ve yurtsever halk kurtuluş
üyeleriyle özdeşleşebilir. Faşizm her
yerde aynı yönetimleri kullanıyor ve
İspanyol faşizmi Türkiye’deki fa-
şizmden çok farklı değilmiş gibi gö-
rünüyor, fakat bizim için farklar ben-
zerliklerden daha önemlidir; İspanya
emperyalist bir ülke olarak kendi sö-
mürgelerini sömürürken, yani yeni
sömürgelerden değerler elde ederken,
sınıfsal mücadeleyi yatıştırıp iç çe-
lişkilerini düzleyebilir. 

Bu şekilde sınıfsal mücadeleyle
ilgilendirmeyen halk kitleleri ne dev-
rimcilere ne de milliyetçilere destek

- Emperyalizm, Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.

- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.

- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez.

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

- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.

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

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

- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır.

- Çaresi Yok! 
Emperyalizm Yenilecek ve
Halklar Özgürleşecektir.
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olmazlar.
Nihayet, ilerici, solcu ve devrimci

hareket zayıflıyor ve baskılara dire-
nemiyor. 

Dahası, bu yazı yazılırken, ETA
kendi çöküşünü ilan etti bile...

Türkiye, emperyalist bir ülke ol-
madığından dolayı diğer ülkeleri sö-
mürerek kendi dengesini kuramıyor.
Bu yüzden yalnızca zulmünü yo-
ğunlaştırabilir ve bunu yaparken,
halk desteğine dayanan devrimcileri
güçlendirir. 

Diğer bir deyişle, devlet terörü
ve faşist terör devrimci hareketin

gücüyle orantılıdır ve devrimciler
halk desteğini büyütemezse yenilir.

(Bitti)

2 BÖLÜM HALİNDE YAYINLADIĞI-
MIZ YAZIDA YARARLANILAN KAYNAK-
LAR VE DİPNOTLAR

(1) Partido Comunista de España
reconstituido, yeniden kurulmuş İspanya
Komünist Partisi

(2) Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre, 1 Ekim Anti-faşist
Direniş Grupları

(3)Kaynak:
https://arenaslibertad.wordpress.com/aspecto
s-juridicos/aspectosjuridicos

(4) Francisco Silva Sande GRAPO
militanıydı, fakat örgütün finans fonunu
çaldığı ve bir yoldaşa tecavüz ettiği için
örgütten kovuldu.

(5) Kaynak: Informe sobre la tortura y los
malos tratos en el Estado español en el año
2015

(6) Kaynak: www.presos.org.es
(7) a.g.e.
(8) Kaynaklar:

http://www.elmundo.es/cronica/2003/427/107
2098707.html

https://elpais.com/diario/1987/03/30/intern
acional/544053606_850215.html

https://elpais.com/diario/1990/12/02/espa
na/660092416_850215.html

(9) Kaynak:
http://www.angelfire.com/pq/terroristas/gal.ht
m

(10) Kaynaklar:
https://amnistiapresos.blogspot.com.es/2016/
01/cuando-los-militantes-de-eta-se.html

https://amnistiapresos.blogspot.com.es/2
016/09/reventaron-joseba-arregi-en-torturas-
en.html

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia
/20180213/estrasburgo-condena-al-estad-
espanol-a-indemnizar-a-portu-y-sarasola

https://www.lahaine.org/paisvasco/unai.ht
m

(11)
http://www.altsasugurasoak.com/es/document
acion/introduccion/

(12)
https://www.elsaltodiario.com/navarra/ocho-
acusados-que-suman-375-anos-de-carcel-
claves-del-juicio-por-la-pelea-de-altsasu

(13) Kaynaklar:
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/
actualidad/1519993957_833787.html

http://www.publico.es/sociedad/estos-son-
64-tuits-y-cancion-sido-condenado-rapero-
pablo-hasel.html

https://www.elespanol.com/espana/tribun
ales/20180201/pablo-hasel-culpable-rey-
vaya-dinero-publico/281722178_0.html

https://politica.elpais.com/politica/2014/04
/01/actualidad/1396358305_946906.html

(14) Kaynaklar:
https://www.eldiario.es/politica/Condenados-
Insurgencia-Valtonyc-Pablo-
Hasel_0_742276624.html

http://www.publico.es/sociedad/valtonyc-
son-frases-versos-valtonyc-ira-prision-tres-
anos-medio.html

http://www.publico.es/tremending/2018/04
/13/valtonyc-la-justicia-en-espana-es-muy-
rapida-cuando-se-trata-de-los-pobres/

http://www.publico.es/sociedad/son-
versos-justicia-pide-anos-carcel-12-
raperos.html

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/
raperos-insurgencia-juicio-ellos-
enaltecimiento-terrorismo-generamos-
violencia-solo-
hacemosmusica_2017110359fcdeba0cf2ebaa
1655a1a6.html

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-
cultura/20171103/juicio-raperos-la-
insurgencia-enaltecimiento-terrorismo-
6396671

(15)
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/04/ser
_vitoria/1509784511_561655.html

(16) Özgür Toprak, Katalan solcu halk
kurtuluş gerillası.

(17)
http://www.publico.es/sociedad/operacion-
arana-cara-b-acusaciones-fiscales-
enaltecimiento-redes-sociales.html

(18) https://madrid.lahaine.org/cuando-el-
acusado-se-enfrenta

https://www.elsaltodiario.com/represion/b
oro-periodista-la-haine-si-voy-a-la-carcel-
sera-por-mis-ideas-
politicahttps://www.youtube.com/watch?v=jy0
2JUYhzOk&feature=youtu.be

(19)
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/espan
ha/estoy-dispuesto-aceptar-miedo-convierta-
propia-carcel/20180402175029043066.html

(20)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gonz%C
3%A1lez_Pacheco

(21)
http://www.presos.org.es/index.php/2018/04/1
9/la-juez-que-protege-a-billy-el-nino-juzga-a-
los-jovenes-de-altsasu/

(22)
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/20
969-comisaria-no-puede-ser-dirigida-por-
torturador.html

(23)
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad
/sigue-activo-madrid-policia-acusado-torturas-
franquismo/20131006182610097072.html

(24)
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/201
71129/la-gc-condecoro-a-un-juez-que-luego-
le-absolvio-de-torturas-a-barrenetxea

"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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Emperyalizm, tekelci, asalak kapitalizmdir. Dünya
ülkelerinin ve topraklarının emperyalist devletler ve
tekeller tarafından paylaşılmasıdır. Bu paylaşım büyük
ölçüde tamamlanmıştır. Politik ve sosyal devrimler,
ulusal ve sosyal kurtuluş savaşları, dönem dönem bu
emperyalist paylaşımı alt üst eder. Emperyalizm, ege-
menliği için çok çeşitli biçimlerde savaşmaya devam
eder. 

İran, 1979’a kadar emperyalistlerin elinde ve ege-
menliğinde bir devlettir. O tarihten sonra, bu paylaşımın
dışına çıkmıştır ve o günden bu yana emperyalizmle
İran arasındaki çatışma çeşitli biçimlerde sürmektedir.
Bugün bu savaş yeni bir biçime bürünmektedir. 

EMPERYALİST TEHDİT!
ABD Dışişleri Bakanı, eski CIA başkanı Mike Pompeo,

Washington’daki yaptığı bir konuşmada İran’ı tehdit
etti. ABD-İran Nükleer Anlaşması’nı tek taraflı olarak
iptal eden ABD emperyalizmi, bunun ardından da İran’ı
tehdit etmeye başladı. 

Pompeo, bir vakfın toplantısında yaptığı “Nükleer
anlaşmadan çekildikten sonra: Yeni bir İran stratejisi”
başlıklı konuşmasında, İran’n “12 maddelik” Amerikan
şartlarına uymaması halinde İran’a ağır yaptırımlar uy-
gulayacaklarını söyledi. 

Pompeo’nun söylediklerine bakın: 

“� İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı
uygulayacağız. Tahran’daki liderlerin bizim ciddiyetimize
dair en ufak şüpheleri olmasın.

� İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul
edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD’nin
uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha
acı verici olacak.

� ABD, İran’la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, ta-
mamlandıklarında bunlar tarihteki en güçlü yaptırımlar
olacak.

� Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe
girdiğinde İran bir tercih yapmak zorunda kalacak. 

� ABD yaptırımlarını ihlal eden şekilde İran’la iş
yapan Avrupalı şirketlerden hesap soracağız.

� İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa’da
gizli suikast operasyonları düzenliyor.

� ABD ile müttefikleri, İran’ın operasyon elemanları
ile onların Hizbullah’tan müttefiklerinin dünya çapında
izini sürecek ve onları ezip çökertecek.”

Tehdit, tehdit, tehdit! 

Eski CIA başkanı, bu tehditlerin ardından da İran’a
12 şart koşuyor. 

ABD kim? Hangi hakla tehdit ediyor? Hangi hakla
ülkelere, halklara şartlar koşuyor?

Ve daha önemlisi, ABD’nin bu tehdit ve dayatmaları
karşısında biz nasıl düşüneceğiz, ne yapacağız?

“ABD-İRAN İT DALAŞI” MI?
“NE WASHINGTON, NE TAHRAN” MI?
Emperyalizmin SSCB’nin yıkılmasından, sosyalist

sistemin dağılmasından sonra başlattığı saldırı dalgasında,

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI (CIA ESKİ BAŞKANI) MIKE POMPEO:
“İran rotasını değiştirmezse ABD’nin yaptırımları altında çektiği

ıstırap çok daha acı verici olacak.”
“Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran’ı ezeceğiz.”

IRAK… LİBYA… SURİYE...
EMPERYALİSTLER İŞGAL ETTİ, YAKTI, YIKTI, YAĞMALADI
AMERİKAN EMPERYALİZMİ ŞİMDİ İRAN’I TEHDİT EDİYOR

ABD, İRAN’DAN VE ORTADOĞU’DAN DEFOL!
EMPERYALİZME DİRENEN İRAN HALKININ YANINDAYIZ!

DÜNYA HALKLARININ ÇEKTİĞİ TÜM ACILARDAN ABD SORUMLUDUR!

ABD EMPERYALİZMİ DÜNYA HALKLARINA HESAP VERECEK!
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solun birçok kesimi büyük bir ideolojik kargaşa içine
düştü. 

Emperyalizm saldırıyordu; “yeni dünya düzeni”ne
teslim olmayan her ülke, her örgüt, her lider emperya-
lizmin hedefindeydi. 

Fakat emperyalizm saldırırken, bu saldırının nedenini,
“dünyayı diktatörlüklerden kurtarmak” olarak açıkladı.
Irak halkını Saddam’dan, İran halkını Şeriatçı liderlerden,
Libya halkını Kaddafi’den, Suriye halkını Esad’dan kur-
taracaklardı. 

Bu diktatörlerin elinde nükleer veya kimyasal silahlar
vardı. Bunlar tüm dünya için tehlikeliydi.

Sosyalist sistemin yıkılmasının ardından büyük bir
cüret kazanan emperyalistler, 1990 başlarında blok
halinde Irak’a saldırdılar. 

İşte bu tarihi dönemde, solun çeşitli kesimleri bu
saldırı karşısında “tarafsız” kaldılar. Tam bir siyasi
körlük içinde emperyalist saldırıyı, “it dalaşı” olarak
adlandırdılar. “Ne Sam, ne Saddam” sloganıyla emper-
yalizm gerçeğini görmekten tamamen uzaklaşıp, emper-

yalist saldırıyı seyrettiler. Bazıları daha ileri gidip, “artık
emperyalizmin faşist diktatörlükleri destekleme döneminin
sona erdiği” teorileri yaptılar. 

Peki sonuç ne oldu?

Bu politikaların sahipleri, EMPERYALİZME GÜÇ
VERDİLER.

TARİH, bu politikaların sahiplerinin yanıldığını gös-
terdi. 

Fakat açık ki, bu herhangi bir yanılgı değildir. İdeolojik
politik olarak emperyalist düzene teslim olmanın sonucu
ortaya çıkan bir tavırdır. 

Bugün de “İran’ın da gerici olduğu”, “ŞERİATÇI”
olduğu ve benzeri gerekçelerle, bu teorileri, bu politikaları
tekrar edenler, dünya halklarının katili ABD’ye destek
vermiş olurlar.

Emperyalist Dünyanın Jandarması, Emrediyor!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından açıklanan
“12 şart”, emperyalist mantığı tüm çıplaklığıyla ortaya
koyuyor. ABD, İran’a diyor ki; bu 12 şarta uymazsan
ambargo uygulayacağım, saldıracağım!  

1- İran, vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.

2- İran, uranyum zenginleştirmeyi her daim tamamen
durdurmalı.

3- İran, balistik füze programını sona erdirmeli.

4- İran, tüm güçlerini Suriye’den çekmeli.

5- İran, Yemen’de Şii Husilere desteği kesmeli.

6- İran, Lübnan’da Hizbullah’a desteği kesmeli.

7- İran, İsrail’i tehdit etmeye son vermeli.

8- İran ülkede kayıp durumda gözüken ya da suni
suçlamalarla hapse atılan tüm ABD vatandaşlarını serbest
bırakmalı.

ABD emrediyor!

Ama İran “başüstüne” demiyor. 

Pompeo’nun  tehditlerine İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani net bir cevap verdi: 

“Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar
veriyorsun?”

Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari, “İran
halkının Pompeo’nun ağzına yumruğu yapıştıracağını”
söyledi.

Pompeo devam ediyor: “Bu stratejinin ne kadar sü-
receğine dair takvim veremem. Nihayetinde İran halkı,
İran liderliğiyle ilgili tercihini yapacaktır. Çabuk karar
verirlerse şahane olur.”

Çabuk karar vermezlerse ne olur?

Pompeo şöyle devam ettiriyor: “Öyle yapmazlarsa
bugün ortaya koyduğum sonuçları elde edene dek tüm
sertliğimizle devam ettiririz.”

İRAN-ABD KOEP ANLAŞMASI
Trump yönetimi, üç yıl önce imzalanan

nükleer anlaşmadan, tam adıyla, Kapsamlı
Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) “ABD’nin
çıkarlarına uygun değil” diyerek tek yanlı
olarak çıktığını ilan etti. 

Karşılıklı bir anlaşma yapmış ve imzala-
mışlar… ama ABD sonradan diyor ki, ben
iptal ediyorum. Haklı, meşru bir gerekçe
yok. 

Dışişleri Bakanı Pompeo, tam bir hukuk-
suzluk örneği olan ve tüm dünya halklarına
emperyalizmin hukuksuzluğunu dayatan bu
tutumu şöyle savunuyor bir de: “ABD, 2015
tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeniden
müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma mü-
zakere edecek.”

O yeni müzakere nasıl olacak? 
Bu müzakere, İran’a yönelik ambargolar,

dayatmalar eşliğinde olacak.  
Ambargo nedir? Yukarıda da aktardık.

Dünya halkları, emperyalizmin ambargosunun
nasıl bir vahşete dönüştüğünü Irak’ta gördü. 

Irak’ın işgalinde dünya halklarını aldatmak
için sahneye konulan “nükleer silah yapı-
yorlar”, “kimyasal silahları var” komplosu,
şimdi bir kez daha İran’a karşı sergilen-
mektedir.   
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İran halkına söylenenin Türkçesi şudur: Ya yönetimi
değiştirin, ya da sizi önce ambargolarla ve sonra bombalarla
katledeceğiz.

Irak’ta tam olarak böyle olmuştur. 

1991’deki Körfez kuşatmasının ardından Irak haftalarca
bombalanmış, sonra bombalama durdurulmuş ve bom-
balardan daha yıkıcı bir ambargo başlatılmıştır. Tüm
emperyalistlerin onayıyla uygulanan bu ambargoda,
ilaç ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle 500 bin Iraklı çocuk
katledilmiştir. Ambargonun katlettiklerinin sayısı 800
bindir. ABD emperyalizmi İran’ı işte bununla tehdit et-
mektedir.

Bugün ABD-İran çatışmasında hangi safta olacağı
konusunda tereddüt edenlere, Irak’a uygulanan ambargo
sonucunda 500 bin çocuğun katledilmesini ve 500 bin
çocuğun katledilmesi karşısında o zamanki ABD Dışişleri

Bakanı Madeleine Albright’ın tavrını hatırlatmak iste-
riz.

Bir gazetecinin “500 bin çocuğun ölmesine değer
mi?” sorusuna, bu emperyalist katil, “evet değer” cevabını
vermiştir. 

Emperyalizm; katlederek, yakıp yıkarak, komplolar,
provokasyonlar, linçler örgütleyerek, Birleşmiş Milletler’i,
NATO’yu kullanarak, kendi egemenlik savaşını veriyor.
İran’a saldırının nedeni, amacı da budur ve EMPER-
YALİZME KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEN HER-
KES, BU SAFLAŞMADA, ABD’YE KARŞI, İRAN
HALKININ YANINDA OLMALIDIR.

İRAN İSLAM REJİMİ, BASKI VE
SÖMÜRÜ REJİMİDİR

İran’da nasıl bir rejim var?

Bu konuda devrimcilerin kafasında hiçbir soru ve
belirsizlik yoktur. 

İran islam rejimi, kuruluşundan itibaren devrimcilere,
ilerici güçlere, halka karşı baskı ve zulüm uygulamış bir
iktidardır. 

İran’da, tıpkı Türkiye’deki gibi, Almanya’daki gibi
veya Amerika’daki gibi kapitalist sömürü düzeni ha-
kimdir. Halk sömürülmektedir. Toplumda büyük bir
adaletsizlik vardır. İslami rejimde yolsuzluklar vardır.
Çünkü islami rejimin kapitalizme bir alternatifi yoktur.
İran, eğitim ve sağlığı büyük ölçüde ücretsiz hale
getirerek, sınıfsal çelişkiyi yumuşatmak istemiştir; ama
kapitalizmin kuralı işlemiştir ve yoksulluk, eşitsizlik
bugün en önemli sorunlardır. 

İran’ın Amerikan emperyalizmiyle çelişkileri vardır.
Ancak İran tutarlı bir anti-emperyalist değildir. İran’ın
anti-emperyalizmi, birçok İslamcı güç gibi, esas olarak
anti-amerikancılıktır ve dönemseldir. Kapitalizme karşı
bir alternatifi olmayan her sistem, eninde sonunda em-
peryalizmle bütünleşmek zorundadır.

2016’da yapılan seçimleri, emperyalizmle daha yakın
ilişki kurulmasını savunan kesimler kazandı. 

Bu seçimlerin ardından emperyalist tekeller Airbus’la
uçak alımı ve petrol tekeli Total ile doğalgaz anlaşmaları
imzalandı. 

Emperyalizm, bu ortamı değerlendirerek, halkın yö-
netime karşı ayaklanmasını kışkırttı ve destekledi.
1990’larda birçok Doğu Avrupa ülkesinde, 2000’lerde
ise Ortadoğu ülkelerinde denenen ve bazılarında sonuç
alınan bu yöntem, İran’da kısa süreli gösterilerin ötesine
geçemedi. 

Kuşku yok ki; yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik, İran
halkının bugünkü en temel sorunlarındandır. Emperyalistler
halk ayaklanmalarını kışkırtırken, bu gerçek sorunları
kullanıyorlar. 

İslam Rejiminin Kurumları
Rejimin Menfaatini Teşhis Konseyi ve

Koruma Konseyi (Şorayı Nigâhban), bun-
ların en önemlileridir. Bunlar meclisin üze-
rindedirler. Şorayı Nigâhban mecliste kabul
edilen kanunların Kur’an ve anayasaya
uygunluğunu denetler. Seçimlerde adayları
veto yetkisi vardır. Yargı da “Adalet” adlı
kuruma bağlıdır. İran yönetimi, yargıyı bu
kurum aracılığıyla denetim altında tutar.  

Kuşkusuz islami rejimin en temel kurumu
Devrim Muhafızları Ordusu’dur. 

Devrim Muhafızları Ordusu, çoğu kez
sanıldığı gibi tek bir örgüt değildir;  düzenli
orduların, milis gücünün ve farklı askeri
oluşumların içinde yer aldığı islam rejiminin
temel gücüdür.

Kara, Deniz, Hava orduları, Füze ve
Uzay Merkezi, Kudüs Gücü ve Besic adı
verilen milislerden oluşur. Milis, yaygın
bir güçtür. 

Devrim Muhafızları Ordusu, aynı za-
manda ekonomik bir güçtür. Tıpkı ülke-
mizde ordunun OYAK aracılığıyla bir eko-
nomik güç olması gibi, Devrim Muhafızları
Ordusu’nun da 2 bankası, sigorta ve finans
şirketleri, çok sayıda ticaret, sanayi ve
inşaat şirketi vardır; Emeklilik fonu ve diğer
dayanışma fonların yönetiminde etkindir.
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İran’da 1979 yılında politik bir devrim oldu. 

Ekonomik sistemin, kapitalizmin değişmediği, fakat
politik yönetimin değiştiği bir devrimdi bu. 

ABD’nin Ortadoğu’daki en gözde ekonomik, siyasi,
askeri işbirlikçisi olan Şah yönetimi yıkıldı, adım adım
bir İslam rejimi kuruldu. 

Şah rejimi bir faşist diktatörlüktü. İslam rejimi de
temel olarak halka ve sola karşı bir baskı sistemi
kurdu. Tüm emperyalist faşist ülkelerde var olan burjuva
parlamentosunu korurken, islam rejiminin güvencesi
olarak yeni kurumlar oluşturdu. 

Bütün bu kurumlar, emperyalizmin dıştan müdahale-
lerine karşı, islami sistemin kendini savunmasını sağlayan
kurumlar olmuşlardır. 

ABD, İRAN’A NEDEN SALDIRIYOR?
İran’dan korkuyorlar. 

Çünkü İran, emperyalistlere meydan okuyor. On-
ların Ortadoğu’da kurmak istediği düzenin önünde
pürüzler çıkarıyor. 

Sorun kesinlikle İran’ın “şeriat”la yönetiliyor olması
değildir. 

Sorun, 12 şartın birincisinde söylendiği gibi “İran’ın,
vatandaşlarına muamelesi”nin nasıl olduğu da değildir.
Halka nasıl davranıldığı ABD emperyalizminin umurunda
değildir. Eğer öyle olsaydı, başta Suudi Arabistan olmak
üzere, ABD’nin karşı çıkması gereken birçok diktatörlük
var. 

ABD ile İran arasındaki çelişki, şeriat ve demokrasi
çelişkisi değildir.  Bunda herkes net olmalıdır. Bu
kavganın şeriatla demokrasi arasındaki kavga olduğunu,
veya burjuva demokrasisiyle “Ortadoğu diktatörlükleri”
arasında olduğunu düşünen ve safını buna göre belirle-
yenler, YANILIR.

Peki o halde temel sorun nedir? 

Sorun, İran’ın emperyalizmin tam egemenliğinin
önünde bir engel oluşturmasıdır.

Emperyalizmin Irak, Suriye, Filistin politikalarının
karşısına bir güç olarak çıkması ve bu ülkelere yönelik
ABD planlarını bozmasıdır. 

İran petrolleri üzerinde ABD ve İngiliz tekellerinin
denetimi yoktur. Dolar, dünyanın birçok ülkesinden
farklı olarak İran’da “hakim para birimi” değildir.
Kendisini emperyalist tekellerin “borç kıskacı”nın
tamamen değil ancak büyük ölçüde dışında tutabilmiştir.
Kısacası, İran bugün emperyalizmin dizginsizce yağ-
malayabildiği, sömürebildiği, talan edebildiği, borç
kıskacı altında istediğini yaptırabildiği bir ülke DE-
ĞİLDİR. İran’ın kapitalist bir ülke olması, halkını
sömüren bir ülke olması gerçeğin bir yanı ise, gerçeğin
diğer yanı da budur. Emperyalizm halklar çelişkisi açı-

sından esas olan da bugün için budur.

Bütün bunlar bir ülkenin emperyalizm tarafından
“tehdit” olarak değerlendirilmesi için yeterli nedenlerdir. 

Emperyalizmin saldırdığı ülkelerin özelliklerine bakın; 

Irak; petrolünü emperyalist tekellere vermeyen, IMF’ye
teslim olmayan bir ülkedir. Libya, dünyada IMF’yi eko-
nomisine sokmamış ender ülkelerden biridir. Suriye,
topraklarında Amerikan üssü olmayan bir ülkedir.

ABD, DHKP-C’yi neden “terör örgütleri” listesine
koyuyor ve neden “en tehlikeli terör örgüt” ilan edi-
yor?

DHKP-C, yüzlerce Amerikalı mı cezalandırdı? DHKP-
C, ABD topraklarında eylemler mi yaptı? DHKP-C,
ABD’li petrol tekellerini, silah tekellerini işlemez hale
mi getirdi? Hayır! Ama DHKP-C’nin suçları yine de
çok büyük. ABD raporlarında deniyor ki; 

“Örgüt, ABD ve Afganistan’daki harekâtını AÇIKÇA
eleştirdi.”

Açıkça eleştirmek suç. Başkalarına da eleştirme
cesareti veriyor. 

Ama daha önemlisi şu bölümdür: 

ABD’nin terör raporunda deniyor ki;

“DHKP-C’liler biraz kendilerine geldiler, hemen
bize yöneldiler. Bu kötü örnek olacak, herkes cüretle-
necek. Herkes bize başkaldıracak... Buna izin verme-
yeceğiz. İşimizin kolay olmadığını da biliyoruz ama
ezeceğiz onları. Yaşam hakkı tanımayacağız.”

ABD İçişleri Bakanı Pompeo’nun İran’a söyledikleri
de öz olarak aynı değil mi?

DHKP-C’nin Ankara’daki ABD Konsolosluğu’na yö-
nelik feda eyleminin ardından yazılan ABD raporundan
bir cümle daha aktaralım: 

“TEKRAR MARKSİST-LENİNİST BİR ÖRGÜTÜN
YERYÜZÜNDE GÜÇ OLMASINA ASLA İZİN VER-
MEYECEĞİZ.” 

Amerika için DHKP-C’yi stratejik hedef haline getiren
budur. 

Marksist-Leninist bir örgütün dünya halklarına öncülük
yapması, gerçek hedefi, düşmanı göstermesi, ABD için
düşünülebilecek en büyük tehlike ve tehditlerden biridir. 

Amerika, “Dünyaya olumsuz örnek olacaklar bundan
sonra herkes kendini bize karşı eylem yapabilecek güçte
hissedecek, bu çok ama çok tehlikeli bir yönelim. Buna
asla izin vermeyeceğiz” diyor.

İran söz konusu olduğunda da, ABD’nin yaklaşımı
bellidir; İslamcı olabilirsiniz, şeriatçı olabilirsiniz, sorun
yok, hatta öyle olmanız daha da iyi; ama ABD’ye karşı
bir İslamcı olamazsınız. ABD’nin egemenliğine karşı
çıkılabileceğine dair bir “örnek” oluşturamazsınız. Böyle
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bir örnek oluşturursanız, hedef olursunuz. ABD’nin ha-
zırladığı “terör örgütleri” listesinin, “terör destekçisi ül-
keler” listesinin, “Ortadoğu ve Afrika’da rejimi değişmesi
gereken 21 ülke” listesinin temel mantığı budur.  

ABD emperyalizmi; Ortadoğu’da, Asya’da, tüm dün-
yada, TAM EGEMENLİK savaşı veriyor. 

ABD emperyalizmi korkuyor. “Tam egemenlik” sağ-
layamadığı sürece güvende olmayacağını biliyor. 

En çok kimden neden korkuyorsa, en çok ve en başta
onlara saldırıyor.  

İran’a saldırısının nedeni de işte bu korkudur. 

ABD Emperyalizminin 444 Günlük Acizliği 
TARİHSEL KUYRUK ACISI
İslam devriminden sonra yaşanan bir olay ABD İran

ilişkileri açısından  belirleyici önemdedir. 

Devrimden sonra Şah Rıza Pehlevi, Amerika’ya
sığındı. İran, Pehlevi’nin iade edilmesini istedi. ABD’nin
bunu reddetmesi üzerine, ABD Konsolosluğu İran’lı bir
grup tarafından basılarak konsolosluk çalışanları esir
alındı. Bu eylem sürerken Amerikan emperyalizmi, bir
kurtarma operasyonuna girişti, ama bu kurtarma operas-
yonu, “dünyanın en büyük askeri gücü” açısından tam
bir fiyaskoya dönüştü. ABD’ye ait uçak ve helikopter
İran çöllerinde birbiriyle çarpıştı, 8 asker öldü. Rehin
alma eylemi tam 444 gün sürdü. 

ABD, bu eylem karşısında askeri olarak çaresiz,
siyasi olarak güçsüzdü.

Sorun sadece bir büyükelçilik baskını meselesi değildir;
fakat o baskının siyasal ve tarihsel anlamda ifade ettiğidir.
444 gün, ABD emperyalizminin halkların direnişi ve
eylemleri karşısındaki acizliğinin kanıtı olarak geçti
tarihe. 

EMPERYALİZMİN PLANLARINI
BOZMAK, 

ANCAK DİRENMEKLE MÜMKÜNDÜR!
ABD’nin Irak’tan sonraki saldırı hedefi İran’dı. Bu

birçok açıklamada dile getirilmişti. ABD’nin Ortadoğu
ve Afrika ülkelerine yönelik BOP planının mantığına
uygun olan da buydu. Fakat emperyalizmin Washing-
ton’daki hesapları, Ortadoğu’ya uymadı.  Körfeze devasa
bir askeri yığınak yapan ABD ve diğer emperyalistler,
Irak’a hemen egemen olabileceklerini düşünüyorlardı.
Ama Irak’taki direniş bütün hesaplarını bozdu. Öyle ki,
emperyalist işgalciler, Irak’ı ele geçirmiş olmalarına
karşın, aylar boyunca Bağdat’taki “yeşil bölge”nin dışına
çıkamadılar, onun dışında kendilerini güvende hissede-
mediler.

İşbirlikçiliğe, ihanetlere, aşiretçiliğe rağmen Irak’ta

bile direnişi kıramayan ABD emperyalizminin, bu haliyle
İran’ı işgal edip denetim altına alamayacağı, orada daha
örgütlü olacağı, öngörülen direniş karşısında tamamen
çaresiz kalacağı açıktı. Bu nedenle emperyalist plan,
İran saldırısını erteleyerek önce Libya’ya, ardından Su-
riye’ye yöneldi. 

Amerika, Suriye’de hedefine tam ulaşamadı; bugün
artık Suriye toprakları, ABD üslerinin mantar gibi
çoğaldığı bir bölgedir. Emperyalizm bu yanıyla, Suriye’de
hedeflerine kısmen ulaşmıştır. Fakat öte yandan, Esad
yönetimini yıkamadı; tüm Suriye’yi ele geçiremedi. Bu
da emperyalizmin beklemediği bir direniş karşısındaki
yenilgisidir. 

1990’lardan bu yana, yeryüzünde yaşananların ta-
nıklığında diyoruz ki, emperyalizm, direnen ve savaşan
dünya halklarını teslim alamamıştır. Emperyalizm, bazı
ülkelerde yönetimleri değiştirmeyi başardı, birçok örgütü
bağımsızlık hedefinden ve silahlı mücadeleden vazgeçirdi;
birçok yerde halkları böldü parçaladı; ama yine de ke-
sinlikle diyebiliyoruz ki; emperyalizm dünya halkları
karşısında zafer kazanamadı.

Tarihin çarkları bundan böyle daha fazla halklardan
yana dönecektir.  

SAFIMIZI BELİRLEYEN, DÜNYANIN
“BAŞ ÇELİŞKİ”SİDİR

BAŞ ÇELİŞKİ DÜNYA HALKLARIYLA
EMPERYALİZM ARASINDADIR.

1990’lardan itibaren emperyalist sisteme dair, burjuva,
küçük-burjuva çevreler tarafından yapılan tüm tahliller,
boşa çıkmıştır. Neden böyle olmuştur? Çünkü bu teoris-
yenlerin çıkış noktası, emperyalizmin artık mutlak egemen
olduğu, tarihin sonunun geldiği, sınıflar mücadelesinin
bittiği, sosyalizmin öldüğüdür. “Tek kutuplu dünya”
teorisi böyle doğmuştur. Bu teoriye göre, artık hiçbir
gücün emperyalizmin karşısında duracak gücü yoktur.

Oysa; o günden bu yana, hiçbir çelişki çözülmemiştir; 

Emek ve sermaye arasındaki çelişki, 

burjuvazi ve proletarya arasındaki çelişki, 

emperyalizmle ezilen dünya halkları arasındaki çe-
lişki

emperyalistler arasındaki çelişkiler

emperyalistlerle yeni-sömürgeler arasındaki çelişki-
ler…

Çözülmemiştir ve BU ÇELİŞKİLER ETRAFINDA,
sınıfsal, ulusal, haklı ve haksız savaşlar sürüp gitmektedir. 

Bu çelişkiler arasında bugün de öne çıkan çelişki,
yani BAŞ ÇELİŞKİ, emperyalizmle ezilen dünya halkları
arasındaki çelişkidir. 

Emperyalizmin politikaları ve dünya halklarının di-
renişleri, bu çelişki etrafında dönmektedir.
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Sonuç olarak;
1- Bu nedenle bugün dünyanın herhangi bir ye-

rindeki savaşları, direnişleri, ayaklanmaları, em-
peryalizme karşı olup olmadığıyla, halkların ya-
rarına olup olmadığıyla DEĞERLENDİRME-
LİYİZ.

2- Tavrımızı doğru belirlememizi sağlayacak
sorularımız şunlardır:

ABD’nin İran’a yönelik tavrı, tehditleri, şartları,
ambargosu, haklı mıdır, meşru mudur, kimin yara-
rınadır? Eğer emperyalizmin saldırısını haklı, meşru
görmüyorsak, İran’ın yönetiminin niteliğinden ba-
ğımsız olarak, ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI
TAVIR ALMALI, EMPERYALİST SALDIR-
GANLIĞA KARŞI İRAN HALKININ YANINDA
OLMALIYIZ.

3- İran’ın ABD emperyalizmi karşısındaki

tavrı, emperyalizmi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor
mu? İkinci bakacağımız nokta burasıdır. Bu soruya
verilecek cevap, İran’ın ABD’ye direnişinin em-
peryalizmi zayıflattığı, gerilettiğidir. 

4- Eğer İran halkının ABD’ye direnişinin, İran’ın
ABD’ye tavrının, bölgede onun planlarını bozmasının
ABD’nin saldırganlığını engelleyen, planlarını bozan
bir işlevi varsa, o halde EMPERYALİZME KARŞI
DİRENİŞLERİ DESTEKLEMELİYİZ. 

5- Emperyalizm hiçbir koşulda haklı, meşru
değildir. 

6- Meşru olan halkların emperyalizme karşı
direniş ve savaşıdır. 

7- Tüm dünya halkları, devrimci, ilerici, yurt-
sever tüm örgütler, emperyalizme karşı bağım-
sızlık, faşizme karşı demokrasi için birlikte sa-
vaşmalıdır.

Armutlu Halk Cephesi 
"Mahallemizde Seçim Çalışmasına

İzin Vermedik Vermeyeceğiz!"
Küçük Armutlu Köyiçi Meydan’a 3 Haziran günü

öğle saatlerinde bir grup HDP’li seçim çalışması
yapmak için geldiler. Kendilerine mahallemizde hiçbir
siyasi partiye Küçük Armutlu’da izin vermediğimizi
anlatmak için gittiğimizde yanlarında polislerin de ol-
duğunu gördük. Bu durum nedeniyle HDP’lilerin yan-
larına gittiğimizde ilk önce kendilerine polislerin ken-
dilerini taciz edip etmediklerini sorduk. HDP çalışanı,
"Hayır burada can güvenliğimiz olmadığı için daha
önceki süreçlerden uyarıldığımız için karakola giderek
bizim güvenliğimizi sağlamaları konusunda yardımcı
olmalarını istedik." dedi. Halk Cepheliler aldığı bu
cevap sonrasında konuşmayı sonlandırmıştır. HDP
Küçük Armutlu’ya polis korumasında gelip mahalle-
mizde 1 saat boyunca çalışma yapmıştır. Küçük
Armutlu Halk Cephesi’nin şehitler vererek kurduğu
bir mahalledir. Halkın Cephelilerle birlikteliği etle
tırnak gibidir. HDP kendini sözde Halk Cephesi’nden
korumak için polise sığınmıştır. Halk düşmanı AKP,
MHP ve İyi Parti’nin yapmadığını HDP yapmıştır.
HDP Küçük Armutlu’da polis korumasıyla çalışma
yaparak safını düşmandan yana seçmiştir. Herkes
duysun ve bilsin ki AKP’nin halk düşmanı polislerinden
yardım alan bir parti ne devrimci ne de solcu olamaz.
Emperyalizmin askeri gücüne tapanlar işbirlikçilerinin
polisiyle birlikte çalışıyor. HDP’yi ve yöneticilerini
uyarıyoruz. Mahallemizde halk düşmanlarıyla kol kola
seçim çalışması yapamazsınız. Yaptırmayacağız.

AKP Faşizmi Uşaklarıyla Beraber
Yalanlarına, Kara Propagandalarına
Devam Ediyor!

İstanbul Alibeyköy Halk Cephesi 31 Mayıs’ta ya-
yınladığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

Haberciyim gazeteciyim palavralarıyla AKP’nin
uşaklığını yapan Sabah Gazetesi yine bir yalanla ortaya
çıktı, sözde Gazi Mahallesi’nde polis huzuru sağla-
mış.

18 yaşındaki Sıla Abalay’ı katleden katil polis mi
bu ülkede huzuru sağlamış yoksa on beşinde Ber-
kin’imizi katleden katil polis mi bu ülkede huzuru
refahı sağlamış? Polis aracının içinde bir kadına tecavüz
eden alçak zihniyet nasıl bu ülkenin güvenliğini sağ-
layabilir?!

Sabah gazetesinin de zihniyeti bu sapık alçakça
zihniyetle birdir…

Hasan Ferit Gedik kimdir? Onun adına açılmış bir
tedavi merkezi nasıl bir karargah olabilir?

Hasan Ferit Gedik, uyuşturucu çetelerine karşı bu
devletin yapamadığını yapmıştır, çetelere karşı ma-
hallesini savunurken onurlu bir şekilde şehit düşmüş-
tür!

Ya siz?
Siz bu ülkenin kara lekesi, vatan haini olarak Halkın

Adaleti’nin karşısında kendinizi bulacaksınız. Sizi ge-
tirdiğiniz pisliklerinizle beraber çıktığınız o bataklığa
geri gömeceğiz!

Gazi Faşizme Mezar Olacak!
Yaşasın Haklı Ve Onurlu Mücadelemiz!
Yaşasın Halkın Adaleti!

Yürüyüş
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Canım Direniş Dostları, Halkım,
Eğitim Sen ve KESK Üyeleri,

Bir Şikâyetim Var! Bir Duyurum
Var!

Biliyorsunuz, 29 Ekim 2016 tari-
hinde 20 yıllık öğretmenlik görevim-
den ihraç edildim. Hepinizin başka
başka uğradıkları haksızlıklara ben
de ekmeğimden edilmek suretiyle uğ-
radım.

Haksızlıklar karşısında susmadım,
AKP’nin bu yekten, aleni saldırısına
ben de aleni cevap verdim. 14 Ka-
sım’da ihraç edildiğim okulun önünde
direnişe başladım.

Bugün, Yüksel direnişinin 573.
gününe gelene kadar yüzlerce kez
polis saldırısına uğradım. Bu saldırılar
esnasında rahatsızlandım ve kalbime
pil takıldı. İyi olur olmaz soluğu
Yüksel direnişinde Nuriye ve Se-
mih’in yanında aldım. Orada soğuk,
kar kış, sıcak, yağmur demeden di-
rendim.

Nuriye Semih tutuklandıktan sonra
da saldırılar işkence boyutuna vardı.
Kaç kez terörle mücadele şubesine
götürüldüm. Kaç kez terör örgütü
üyesi olmakla yargılandım. Kaç kez
beraat ettim. Ki beraat etmesem de
onlar dedi diye terörist mi olacaktım?
Kaç kez plastik mermi ve gazlı sal-
dırıya uğradım. Vücudumun çeşitli
yerlerinde plastik mermi izleri hala
mevcuttur. Gösteremedim, utandım.

Ev hapsi ile cezalandırılmak is‐
tendim. Kelepçeyi çıkardım, tutuk‐
lanmayı göze alarak direnişe dön‐
düm. Tutuklanmadım. Tesadüfen
hala biat etmemiş hakimlere denk
geldim. Tutuklanabilirdim de. Hala
Yüksel direnişinde her gün gözaltına
alınıyorum. Gözaltılarda kesilen para
cezaları 10 binleri buldu. Ne gam!
Oraya direnmeye ve bir hak almaya
gelmiştik. Hakkımızı almadan da

vazgeçecek değildik.
Bu direnişten muradım ne para

pul, ne mevki makam, ne de ünlü
olmaktı. Benim derdim çok sevdiğim
öğrencilerime kavuşmak, bu iktidara
beni ve binlerce insanı suçsuz yere
işten attığı için gününü göstermekti.

Yaptık mı? Yaptık. Ama ne rezil
bir iktidar ki işimize geri dönemedik.
Öğretmenliği, dersleri çok özledim.
Bilgilerimi insanlarla paylaşmak, on-
lardan(öğrencilerimden olduğu gibi)
bi şey öğrenmek istedim. Ders yap-
mak için yanıp tutuşurken aklıma
direniş dostlarıyla ders yapmak geldi.
Önce Tersine Dünya Okulu dedim.
Bu isim başka arkadaşlara ait çıkınca
değiştirip direndiğim yerin adını ver-
dim. Yüksel Okulu dedim.

İlk dersimi Ardıç Kafe’de vere-
cektim. Ancak Güvenlik Şube polisleri
bir gün önceden gidip Ardıç Kafe’nin
sahibini ruhsatını iptal etmek, ceza
kestirmek gibi birçok şeyle tehdit et-
mişler. Erdinç bunu bana söylediğinde
“istersen yine yap dersini hocam”
dedi. Ama ben kimsenin ekmeğiyle
oynamak istemedim.

Ben bir öğretmensem ve ihraç
edildiysem bu dersler için en uygun
yer Eğitim-Sen olabilir diyerek üyesi
olduğum Ankara 1 No.lu şubeye git-
tim. WhatsApp üzerinden Sultan ho-
cayla konuştum. Önce reddetmek
için “sendikal faaliyetler dışında bir
etkinliğe vermiyoruz şubeyi” dediler. 

Hocam dedim “Ben ihraç edilmiş
bir öğretmenim ve ders yapacağım,
bundan daha sendikal faaliyet olur
mu?” Bu gerekçeden utanmış ola-
caklar ki yönetim kurulu aralarında
telefon üzerinden haberleşerek cu-
martesi günleri 14.00 ve 16.00 arası
dersi kabul ettiler.

Önümüzdeki hafta onuncusunu
yapacağım dersler sırasında hiç kim-

seyi rahatsız etmeden kimsenin faa-
liyetlerine engel olmadan derse devam
ettim. Sendika etkinlikleri olduğunda
salondan çıkarak bir başka odada
dersimizi yaptık. Derse devam eden
insanlar son derece memnun. Konu-
ları zaten sizinle paylaşıyorum. Abes,
ahlak dışı, insanları kötülüğe sevk
edecek hiçbir konu anlatılmıyor bu
derslerde. Yaşlılar, orta yaşlılar, genç-
ler katılıyor derslerimize.

Bugün şube başkanı Sultan
Hoca’dan bir telefon geldi. Konuş-
mayı aynen aktarıyorum:

- Cumartesi yaptığın dersleri
artık yapmanı istemiyoruz. Yönetim
kurulu olarak karar aldık.

- Neden hocam? Bir aksilik mi
oldu?

- Sendikal faaliyetleri yürütece-
ğiz.

- Peki hocam biz engel mi olu-
yoruz çalışmalarınıza?

- Hocam tartışmayalım. Kararı-
mız böyle. Biz seni 1 hafta ders ya-
pacak sandık, kaç hafta oldu. Bize
bir süre bile vermedin.

- Hocam derdim tartışmak değil.
Bir gerekçe gösterin. Derslerin de-
vam etmesinin ne gibi bir sakıncası
var? Biz sendika faaliyetleri oldu-
ğunda başka odada ders yaptık. Çay
içtiğimiz için masraf olduğunu dü-
şünüyorsanız, çayımızı yanımızda
getiririz. Almayın dersimi elimden.

- Acun Hocam lütfen tartışmak
istemiyorum. Karar böyle.

- Eğitim-Sen’de ders yapılma-
yacaksa nerede yapacağım hocam
ben bu dersleri? Polis mi tehdit etti
yoksa? Öyleyse direnmek lazım.

- Hocam tartışmayı nerelere ge-
tiriyorsunuz ya! Tartışmayacağım
kapatıyorum.

- Tamam Sultan hocam. Siz key-
finize bakın. Keyif yapmaya devam
edin.

Böyle kapandı telefon. Akşam
eylemine yarım saat var. Çevremde-
kiler, direniş dostları soruyor ne oldu

KEC’li öğretmen Acun Karadağ’a,
Yüksel Okulu için yer vermeyeceğini

söyleyen Eğitim-Sen Ankara Şubesi’nin
tavrına ilişkin yazdıklarını yayınlıyoruz.

EEğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube
Yüksel Okulu’na Kapılarını Kapattı!
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diye. Suratım allak bullak, dokunsalar
ağlayacağım. Elim ayağım titriyor.

Anlatıyorum aynen size anlattığım
gibi. Perihan Annem sinirleniyor.
“Onlara da gösterelim günlerini. Ne
demek sendikayı yasaklamak” diyor.
Diğer dostlardan Armağan abi “1
hafta sandık uzun sürdü ne demek?
Gerek ki sen bitirsen onlar devam
etmelisin demeliler.” Bunun gibi o
kadar çok cümle geliyor ki.

Bense kendimi ikinci kez ihraç
edilmiş gibi hissediyorum.

Gerçekten sendikadan da mı ih‐
raç edildim? Derslerimi sendikamda
da mı yapamayacağım?

Hem iktidarla hem de sendikamla
mı savaşacağım? Sendika ne demek?
İhraç edilmiş binlerce üyesi için bir
şey yapmazken, kendini savunan,
direnen üyesinin direnişine de engel
olacak kadar ne ara uzaklaştılar
bunlar mücadeleden? Amaçları ne‐
dir?

Gerçekten anlamak mümkün de-
ğil. 40-50 yaşındaki insanlara sen-
dikacılığın tarihini, kökenini mi an-
latalım bu yaştan sonra? 

Devletin baskısından korkuyorsan
niye yönetime aday oldun bu süreçte?
Ülkedeki faşizmin farkında mı de-
ğildin? Yok baskı filan yok diyorsan
biz niye direniyoruz arkadaşım? Biz
size yoldaş diyoruz. Birinize bir ey-
lemde bir fiske vursa polis, hemen
kaplan kesiliyor, koruyoruz sizi. Tar-
tışmalarımız, bize yaptığınız haksız-
lıklar aklımıza bile gelmiyor.

Siz niye bizi faşizmin önüne atı‐
yorsunuz? Neden sahiplenmiyorsu‐
nuz bizi? Sizden değiliz diye mi?
Aynısını iktidar yapıyor. Kendinden

olmayanı ihraç ediyor. Tavrınızı ne‐
reye koyacağımı bilemedim. Düşman
desem değilsiniz, dost desem de‐
ğilsiniz. Dokunsalar ağlayacağım.
Biz mi iyi niyetliyiz, sizi hala sendikacı
sanıyoruz da üzülüyoruz yaptıkları‐
nıza? Hala bir beklentimiz var yıl‐
lardır. Bekliyoruz faşizme karşı om‐
zumuzda olacak omuzlarınız. Her
seferinde tokatlayıp atıyorsunuz
bizi. Sanıyor musunuz ki, ses çıkar‐
mazsanız, direnenden yana olmaz‐
sanız bu iktidar size dokunmaya‐
cak?

Biz öncüleriz. Sizi can siperane
koruyacak bizleriz. Bizi yalnızlaş-
tırdıktıktan sonra size vuracak bundan
emin olun. Seçimler umutlandırdı
mı sizi? 25 Haziran’da nasıl olsa
bunlar gider, önümüzde tehdit kalmaz
mı diyorsunuz? Güzel hesap. Her
hesabınızı yoldaşlığa göre değil hü-
kümetlere göre belirliyorsanız biz
bu zulme daha çok uğrarız. Sen uğ-
ramazsan çocuğun, torunun uğrar.
Bunu düşünmekten bile uzaksınız
mücadeleden.

Benim yoldaşlarımdan ve ailem-
den başka kimsem yok. Bir de sırtımı
dayadığım, sağ duyusunu kaybetme-
miş halkım var. Şimdi size sesleni-
yorum dostlar. Acun öğretmen ne
yanlış yaptı, ne hata etti ki bu mua-
meleye layık görülüyor? Yüksel’de
direnen dostlar ne yanlış yaptı da
yalnız bırakılıyor? 

Bir sendika üyesine sahip çık‐
mayacak, eylem örgütlemeyecekse
ne yapacak? Sendika bir binadan,
koltuktan, odadan, bürokrasiden
mi oluşur yoksa fiili meşru militan
mücadeleden mi? Bugün 20’ye yakın
KESK üyesi İstanbul Bakırköy’de 1
yıldır yürüttükleri eylemden 2 gün‐

dür saldırıya uğrayarak gözaltına
alındılar ve 7 gün gözaltı süresi ve‐
rildi. Acaba o üyeler orada 15‐16
kişi değil de binler olsaydı başlarına
bunlar gelir miydi? Demokratik ko‐
şullarda herkes sendikacılık yapar. 

Sendikacının sendikacı olduğunu,
sermayenin saldırıları karşısında al‐
dığı tavırda test ederiz.

Acun öğretmen Ankara 1 No’lu
Eğitim-Sen şubesinde ders yapamaz!
Nerede yapar? Bakın buradan her‐
kese duyuruyorum; Acun öğretmen
ve yoldaşları sokakta eylem yapmak
için iktidardan izin aldı mı ki kendi
sendikasında ders yapmak için siz‐
den izin alacak? Yoldaşlık ilişkisi
içinde haber verdi. Programınızı ona
göre ayarlayın, bizim orada olacağı-
mızdan haberiniz olsun dedi, geldi
konuştu. Acun öğretmen o şubede
yöneticilik yaptı. Yönetici iken tu-
tuklandı. Döndü yine geldi görevine.
Acun öğretmen sendikacılığı da bilir
mücadeleyi de...

O sendikalar kimsenin özel mül‐
kiyeti olmadığı gibi bütün üyeleri‐
nindir de. Acun öğretmen bunu bilir.
Bir sendikada hangi faaliyetlerin
yürütüleceğini de çok iyi bilir. Acun
öğretmen yaptıklarınıza üzülür, kızar
ama yoldaşlarının yanlışını da söyler.
Bu tuttuğunuz yol sınıf yolu değildir.
Derhal kendinize çeki düzen verin,
icazetle iş yapmayı bırakın!

Bu cumartesi dersimi Kars’ta ya-
pacağım. Söyleşiye gidiyorum. Ama
haftaya üyesi olduğum sendikanın
salonunda derste olacağım. Yönetim
kurulu üyelerini de derse beklerim.
Çünkü haftaya konumuz “Dünya
Sendikal Hareketinde İki Karşıt Çizgi”
olacak. Filip Kota’nın bu muhteşem
kitabından alıntılar okuyacağız. Ve
sendikaları tartışmaya açacağız daha
yaşanası günler için.

Dostlar, sevgili halkımız! Çok
zor günler yaşıyoruz. Dostların düş-
manın tavrının birbirine karıştığı
günler... Ben unutmayacağım, siz de
unutmayın bugünleri...

Yüksel Direnişçisi
Acun Karadağ
Namı diğer Acun Öğretmen

Yürüyüş
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Bitmez!
DİSK Ne Yapıyor? 
Halkın Düzene Olan Öfkesini

Düzene Yedekliyor. DİSK Bu Tavrı
İle Düzenin Ekmeğine Yağ Sürüyor!
Sömürü Düzeni Devam Etsin İsti-
yor!

DİSK’in hazırladığı son emek ra-
poru, 16 yıllık AKP iktidarında işçi-
lerin uğradığı hak kayıplarını gözler
önüne serdi. DİSK tüm işçilere, 16
yılda yapılanlar, yapılacakların te-
minatı. 24 Haziran’da TAMAM di-
yelim çağrısında bulundu.”

Bu satırlar 30 Mayıs tarihli Birgün
gazetesinden alınmıştır. 

24 Haziran’da yapılacak seçim-
lerde işçilerin, emekçilerin sendikası
olduğunu iddia eden DİSK'in söyle-
dikleri bunlar. 

Neden 16 yıl boyunca işçiler hep
kaybetti? Bunun sorumlusu kim?

16 YILDIR İKTİDARDA
OLAN AKP, BÜTÜN KATLİAM-
LARIN, HAK GASPLARININ
AÇIK VE TARTIŞMASIZ SO-
RUMLUSUDUR!

İşbirlikçi faşist AKP, emek düş-
manı, halk düşmanıdır! 16 yılda
yaşanan bütün katliamlardan so-
rumludur ve hesap vermesi gereken
tartışmasız AKP’dir. Ancak burada
tartışılması gereken DİSK’in du-
rumudur. Tespitçilikten öteye git-
meyen tavırsızlıklarıdır.

Hazırladıkları istatistiklerde bah-
settikleri katliamlar olurken DİSK
ne yapmıştır? Yapmadıkları için ne-
den tek bir özeleştiri cümlesi kur-
mamaktadır? Emekçilere, katliamları
durdurmanın yolu olarak seçim san-
dığını göstermektedir?

Emperyalizmin çıkarlarını
savunmak için 16 yıl iktidarda
bulunan AKP üzerine düşenleri
yerine getirmiştir, işçilerin kay-
bedip patronların kazanması
için bütün yasal düzenlemeleri
yapmış, yargıyı da korumuştur.
Peki DİSK 16 yıl boyunca bir
kez bile işçilerin kazanması için
tek bir şey yapmış mıdır?

DİSK 16 yıl boyunca
AKP'ye karşı ciddi hiçbir direniş
örgütlememiş, işçilerin haklarını ile-
riye taşımamıştır. Kendi mücadele
kaçkınlıklarını, basiretsizliklerini
"DİSK Araştırma Enstitüsü’nün
(DİSK-AR) hazırladığı AKP Döne-
minde Emek Raporu ile açıklaya-
maz.

"AKP’nin iktidarda olduğu 16
yılda işçilerin neler kaybettiğini, ça-
lışma ve yaşam koşullarının sermaye
yanlısı politikalarla nasıl geriletildiğini
gözler önüne serdi." diye açıklama
yapmak dışında hiçbir şey yapma-
malarıdır.  

Yayınlanan raporun içeriğine bak-
tığımızda yaşananların işçi ve emek-
çiler açısından azgınca bir sömürünün
acımasız bir şekilde sürdüğünü ve
DİSK'in de buna karşılık emeği sa-
vunmak için tek bir adım atmadık-
larını görüyoruz. Rapordaki madde-
lere göz atalım.

- Sendikal haklar zayıfladı, de-
dikten sonra; "16 yıllık AKP iktidarı
sonunda gelinen tablo şu: Her 100
işçiden sadece 10’u sendikalı, 7’si
toplu sözleşme kapsamında. Buna
göre, sendikalı işçilerin yüzde 30’u
toplu sözleşmeden mahrum."

Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu’nun işi, TESPİT YAP-

MAK değildir. DİSK bu durumu
değiştirmek için ne yaptı? 

Grev hakkı ayaklar altına alındı
diyor. "AKP hükümetleri döneminde
15 grev erteleme kararnamesi ya-
yımlandı ve 193 bin işçinin grevi er-
telendi (fiilen yasaklandı.) Grev er-
telemelerinin (yasaklamalarının) bü-
yük bölümü ‘milli güvenlik’ bahane-
siyle yapıldı. 

Grev ertelemeleri OHAL döne-
minde yoğunlaştı. 15 grev erteleme-
sinin 7’si OHAL döneminde (2016-
2018) gerçekleşti."

DİSK, grev ertelemelerine karşı
ne yaptı? 

Direnişe mi geçti? 
Sendikaların geri tavrına rağmen

direnişe geçen işçilerle dayanışma
içinde mi oldu? 

Hiçbiri olmadı. 
CHP'li belediyelerde direnen iş-

çilerin haklarını savunmak yerine
arabuluculuk yaptılar.

- Asgari ücret eridi diyor. 
"Asgari ücret döviz karşısında da

ciddi bir erimeyle yüz yüze kaldı.
Sadece 2018 yılında asgari ücret
dolar karşısında yüzde 28 eridi. 2018
yılının ilk günlerinde 3,75 TL olan
dolar kuru, 25 Mayıs itibariyle 5

DİSK’İN, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEKİ TAVRI DEMOKRASİ GETİREMEZ!

DİSK TAMAM DEYİNCE "TAMAM" MI OLACAK?
SÖMÜRÜ, ZULÜM AKP'YE TAMAM DENİNCE BİTECEK Mİ? 
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TL’ye yaklaştı. 1 Ocak 2018 itibariyle
asgari ücret ile çalışan bir işçi 427
dolar alabiliyorken, bugün 340 dolar
alıyor. Dolayısıyla Ocak ayına göre
bir asgari ücretli, bugün 93 dolar
daha az kazanıyor." 

Ne asgari ücretin belirlenmesi sü-
recinde ne de sonrasında DİSK yö-
neticileri işçilerin yoksullaşmasının
önüne geçmek için hiçbir politika
üretmemiştir. Geçinemiyorum diye
kendini yakan işçileri seyretmiştir.

- İşsizlik düşmedi diyor. 
"TÜİK tarafından açıklanan dar

tanımlı (standart) işsizlik, AKP’nin
iktidara geldiği dönemde yüzde
10,8’di. 2012 yılında 9,2 olan işsizlik
oranı, 2013’te yüzde 9,7’ye, 2017’de
ise yüzde 10,9’a yükseldi. Şubat
2017’de başlatılan istihdam sefer-
berliği de başarısız oldu. Devasa is-
tihdam teşviklerine karşılık işsizlik
düşmedi ve istihdam artışı yetersiz
kaldı." 

Çalışanlar açlık sınırında çalışıyor.
Buna karşı açlık sınırı, yoksulluk
sınırı şu kadar diye araştırma yayın-
lamak dışında hayata geçirdikleri bir
şey yoktur. 

İşsizlik her gün artıyor, DİSK yö-
neticilerinin gündemini işsizlik ra-
kamlar olarak yansıyor. 

Bizim ülkemizde 16 milyon insan
açlık çekiyor. Yarı aç yaşıyor. Emek-
çilerin bu tablosunda, DİSK yönetimi
en ufak bir sorumluluk duyuyor mu?

- Özelleştirmede rekor kırıldı de-
niyor.

"2003-2016 döneminde 60 milyar
dolara yakın özelleştirme gerçekleş-
tirildi. 1986’dan bugüne kadar
220’den fazla kamu kuruluşu satıldı,
68,4 milyar dolar gelir elde edildi.
Bu gelirin 47 milyar doları Hazine’ye
ve Kamu Ortaklığı Fonu’na kaynak
olarak aktarıldı. Diğer bir ifadeyle
47 milyar dolara cumhuriyetin eko-
nomik birikimi satılmış oldu." 

Özelleştirme demek işsizlik de-
mektir. Özelleştirme demek emper-
yalizmin politikalarına boyun eğmek
demektir. Özelleştirme demek halkın
malının AKP'li patronlara peşkeş çe-
kilmesi demektir. 

Bu koşullarda bir işçi sendikasının

görevi, kölece çalıştırılan, yarı aç
yaşamaya mahkum edilen işçilere
bilinç taşıyıp eyleme geçirmektir,
grevler örgütlemektir. Oysa DİSK
yönetimi tam tersini yapıyor, kendileri
dışında başlayan direnişlere sırt çe-
viriyor, dahası direnişçilere saldırı-
yor.

En son şeker fabrikaları özelleş-
tirme kapsamına alındı ve özelleşti-
riliyor. İşçiler kendi güçleri oranında
özelleştirmeye karşı eylemler yapı-
yorlar. DİSK yöneticileri ne yapıyor,
özelleştirmeye karşı bir eylem prog-
ramı mı açıklıyorlar, işçilerle daya-
nışma içinde mi oluyorlar?

Yapmıyorlar; çünkü DİSK yö-
neticileri işçi gibi düşünmüyor. İşçi
gibi yaşamıyor. Onların yaşamı işçi
aidatları ile lüks bir yaşam. Arabalar
altlarında, toplantı yapacakları zaman
oteller hizmetlerinde... 

Tok açın halinden anlamaz diye
bir söz vardır. DİSK yöneticilerinin
içinde bulundukları durum budur.

- İş cinayetleri arttı diyor. 
"2003’te 811 işçi iş cinayeti sonucu

yaşamını kaybederken bu sayı 2016
yılında 1405’e yükseldi. 2003-2016
arası dönemde resmi verilere göre
bildirimi yapılan iş kazaları sonucu
ölen işçi sayısı 17 bine yaklaştı. Bir
diğer ifadeyle resmi verilere göre
AKP döneminde yılda ortalama 1132
işçi öldü." 

Her gün ortalama 5 işçinin öldüğü
bir ülkede sendikacılık yapıyor.

DİSK Yöneticilerine Soruyoruz;
Ölen bir işçinin ailesini ziyaret

ettiniz mi? Bırakalım dayanışmayı,
AKP’den hesap sormayı, ölen iş-
çinin ailesi ile acılarını paylaştınız
mı? Yıl yıl işçi ölümleri sayısını
açıklamak dışında bir eylem yap-
tınız mı?

Soma'da 301 madencinin, 3. ha-
valimanı inşaatındaki 400 işçinin,
Torunlar Center’de 99 TL’lik bir
aparatın alınmaması sonucunda ölen
10 işçi ve adını bile bilmediğimiz,
katledilen binlerce işçi için koltuk-
larınızda otururken kılınızı bile kı-
pırdatmadınız. Bundan sonrası için
de hiçbir politikanız yoktur. Çünkü

yerinizi emekçilerin yanında değil
karşısında belirlemişsiniz.

Sonuç olarak; AKP'nin işçilere,
emekçilere zulmü, baskısı diye sıra-
lanan maddeler aynı zamanda DİSK
yöneticilerinin patron sendikacılığı
yaptıklarının ilanıdır. 

İşçiler, emekçiler!
DİSK yöneticileri emekçilerin,

işçilerin çıkarlarını savunan bir sen-
dika olmaktan uzun zaman önce çık-
mıştır. 

Yeni DİSK Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu da, yeni DİSK Genel Sekreteri
Cafer Konca da Kani Beko ile aynı
yolun yolcusudur. Arzu Çerkezoğlu
DİSK'i devrimci işçilere kapatan,
DİH'lilere ve avukatlarına saldırıyı
örgütleyip seyreden, devrimcilere
düşmanlık eden biridir.

Yeni DİSK Genel Sekreteri Cafer
Konca daha birkaç hafta önce Genel-
İş binasında oturma eylemi yapan
KEC’li Nuriye Gülmen'e "Siz diren-
diniz de ne oldu?" diyebilme yüz-
süzlüğünü gösteren, direniş düşmanı,
emek düşmanı biridir. Çerkezoğlu da,
Konca da yeni başkan koltuklarına,
milletvekili olma hedefiyle oturmuş-
lardır.

İşçiler, emekçiler;
DİSK yönetiminin gösterdiği yol

yol değildir. Düzene meşruluk sağ-
lamanın yolu olan parlamento ve se-
çimler, emekçilerin katliamını en-
gellemenin yolu olarak gösteriliyor.
Kendi geriliklerini, uzlaşmacılıklarını
bütün DİSK’li işçilere maletmeye,
faşizmi meşrulaştırmaya çalışıyor-
lar.

DİH'liler! Sendikaların başına çö-
reklenen, sınıfına ihanet noktasına
gelen yöneticilerin işçi mücadelesine
yapacağı bir katkı yoktur. Gelecek
bizim ellerimizde, vereceğimiz mü-
cadelededir. Haklarımız için daha
çok emek verelim, daha çok örgüt-
lenelim!

Bulunduğumuz her yerde işçi
meclislerini örgütleyelim ve emek-
çilere, bu asalaklara muhtaç olma-
dıklarını gösterelim!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-
NACAĞIZ!

Yürüyüş
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“İlkini direnişimin 100. gününde kurduğumuz direniş
soframızı bu sene Ramazan ayı içerisinde her çarşamba
yeniden kurmaya karar verdiğimden beri çok heyecan-
lıydım. Ta ki o sofra kurulup da halkımızın, sofranın et-
rafında diz kırdığı ana kadar... 

Soframız direnişimin 294. gününe denk geliyordu.
Sanat Meclisi’nden dostlarımızın da katılımı ile iftar
sonrası müzik, şiir dinletisi ve sokak tiyatrosu da planlıyor,
etkinliğin halkımızda yaratacağı etkiyi çok merak edi-
yordum. Yönetmen Osman Genç, şair İbrahim Karaca,
müzisyen Serhad Raşa ve FOSEM çağrımıza olumlu
yanıt vermişti bile. 

Direniş sofrasının duyurusunun ardından ihtiyaçları
belirlemiş ve çalışmalarımıza başlamıştık. Alandan kimi
davet etsem “Ben ne yapabilirim?” diye sorarak bir işin
ucundan tutma isteğini dile getiriyordu.

Kimisi çorbanın, kimisi kartonların, kimisi evde ne
hazırlayıp getireceğinin telaşına benden önce düşmüştü.
Halkın şimdiden kendini bu denli içinde hissettiği ve sa-
hiplendiği direniş soframızın coşkulu ve samimi geçeceğini
görebiliyordum. 

294. günde, saat 13.00’da alandaydım. OHAL’deki di-
renişler ile ilgili belgesel hazırlığı içerisinde olan bir gazeteci
dostumuz benden önce alana gelmişti. Tüm gün çekim
yaparak her anımızı kayıt altına alacaktı. Direniş Soframıza
davet ettiğim dostlarım da tüm gün boyunca alana geldi
gitti ve bir eksik olup olmadığını sordu. 

Ben ayrıca esnafı da gezerek soframıza davet ettim.
Katılımın yüksek olacağını görünce yiyeceklerimiz
yetecek mi acaba diye düşünmeye başlamıştım. Ancak
telaşımın yersiz olduğunu anlamam uzun sürmeyecekti;
çünkü azımız birleşince çok ama çok olacaktı. 

Her şey tam bir kolektivizm içinde işliyor, iftar
saatine doğru heyecanım daha da artıyordu. Saat 18.00’da
her akşam oturma eylemimi bitirirken yaptığım açıklama
yerine canlı yayın yaparak alandan ayrılmayacağımı ve
soframızın hazırlıklarının başladığını duyurdum. Halkımız
elinde tepsileri, poşetleri, termosları yavaş yavaş gelmeye
başlamıştı. Sanatçı dostlarımız da alana ulaşmış ve ge-
lenlerle sohbete koyulmuştu. 

İftar saatine doğru alan kalabalıklaşınca kartonlarımızı
yere sermeye başladık ve hızlıca soframız kuruluverdi.
Halkımız yiyecekleri pay ediyor, elden ele tabakları
sofraya koyuyordu.

Soframız yoldan geçenlerin de dikkatini çekince ne
yaptığımıza bakan insanları da davet etme ihtiyacı
duydum. Önce çekimser kaldılar; ama sofraya oturunca
aramıza katılanlar oldu. Direniş sofrası geçen senekinden
daha kalabalık olduğu gibi hayalimdekinden de daha
güzel olmuştu. 

“Biz bir harman dalında bir de dost sofrasında diz kı-
rarız” diyenler biraradaydı. Evindeki azını birleştirip
çok yapanların yüzünde BİZ olmanın verdiği tanıdık
bir gülümsüme vardı. Yemeğimizin ardından çay eşli-
ğinde müzik ve şiir dinletimiz başladı. 

Serhad Raşa çalıyor İbrahim Karaca şiirleriyle eşlik
ediyordu. 

Şiiri İbrahim Karaca’ya ait olan Grup Yorum’un
“Uğurlama” bestesinin, Düzce’nin ortasında hem soframıza
katılanlar hem de yoldan geçerken etkinliğimize katılanlar
tarafından hep bir ağızdan söylendiği o an tüylerim
diken diken olmuştu. Osman Genç’in benim direnişime
armağanı şiiri ve ardından sergilediği tiyatral performans
ile etkinliğimizi bir sonraki çarşamba tekrar buluşmak
üzere sonlandırdık. 

Nasıl hep beraber kurduysak aynı pratiklik ve
kolektivizm ile toparladık. Etrafı süpürüp alandan
ve birbirimizden zor da olsa ayrıldık. Halkımızın ay-
rılırken haftaya ne getirelim diye soruyor olması
direniş soframızın birleştirici bağının kurulduğunun
ifadesi gibiydi. 

Sanatçı dostlarımız o gece bir ailemizde kalıp ertesi
sabah kahvaltıdan sonra yola koyuldular. Ben de Düzce
AKP İl Binası önündeki eylemime... Gece boyunca çaya,
sohbete, türkü ve şiirlere doyamadık. Misafir kaldığımız
ailemiz için de sanatçılarımız için de benim için de unu-
tulmaz güzellikler yaratıp tarihe notumuzu düştük.
Haftaya yeni güzellikler yaratmanın heyecanıyla
bizden çaldıkları ile zengin sofraları kuranlara inat,
direnişimi ve soframızı büyüteceğim inancıyla...”

HALKIN DİRENİŞÇİ MİMARI ALEV ŞAHİN’İN KALEMİNDEN:

DIRENIS¸ SOFRAMIZ
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26 Mayıs tarihli Cumhuriyet ga-
zetesinin haberine göre; 2011-2012
yıllarında Polonya’dan ithal edilen
yaklaşık 3 bin sığırda “deli dana”
hastalığı olduğu, Polonya’daki et
analiz şirketlerinin bu sığırlara deli
dana testi yapmadığı halde yapmış
gibi rapor verdiği öğrenildi.

Polonya, konuyla ilgili başlattığı
soruşturma kapsamında Türkiye’den
adli yardım talebinde bulunurken,
bu etlerin hem özel şirketler tarafın-
dan, hem de Et-Balık Kurumu tara-
fından satın alındığı öğrenildi. Bu
konu ile ilgili ifadeleri alınan Tarım
Bakanlığı ‘uzman’ları; kendilerinin
hastalıkla ilgili tahlil yapmadıklarını,
Polonya’da yapılan tahlil sonuçlarını
ise Lehçe olduğu için anlayamadık-
larını söyledi.

Olay bununla da sınırlı kalmadı.
Olayı itiraf eden Sağlık Bakanı Ahmet
Eşref Fakıbaba, Urfa’da yaptığı ko-
nuşmada şöyle dedi: “2011 yılında
şüpheli hastalıklı et getirmişler di-
yorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti
almasın diye hastalığı bahane edi-
yorlar. Bırakın garibanlar et yesin
29 liraya. Hala kalkmışsınız fakir
fukara, gerçekten dar gelirli vatan-
daşın et almaması için ona göz koy-
muşsunuz. 2011 haberlerini manşetten
veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o
etleri alıyorum. Onun için bütün va-

tandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir
çığır açmışız ve bu çığır Allah’ın iz-
niyle devam edecek.” (Cumhuriyet,
28 Mayıs 2018

Bu olayı birçok farklı boyutuyla
ele alabiliriz. Mesela; 1989’a kadar
emperyalizmin pazar alanının dışında
kalabilmiş sosyalist bir ülke olan
Polonya, SSCB’nin dağılmasıyla bir-
likte emperyalizmin yeni sömürgesi
olan bir Doğu Avrupa ülkesi haline
geldi. 30 yıl önce Polonya’da halkçı
iktidar yönetimdeyken; bugün ise
emperyalizmin uşaklığında Tür-
kiye’yle yarışan, ABD emperya-
lizmine “size 2 milyar lira verelim,
bizim ülkemize üs kurun” diyecek
kadar onursuz, aşağılık bir iktidar
tarafından yönetilen bir noktaya
geldi.

Kendi halkına deli danalı et sa-
tılmasına göz yumdu, bu etleri ithal
ederek düşmanlıkta kendi halkıyla
sınırlı kalmadı, diğer ülke halklarının
da hastalanmasına, belki de ölümle-
rine neden oldu.

Ama yazımızda detaylandıraca-
ğımız konu bu değil. Konumuz; Tür-
kiye’de geçmişten bugüne işbirlikçi
faşist iktidarların halka nasıl düşman
oldukları, halkın sağlığını nasıl hiçe
saydıkları...

Öncelikle “deli dana” hastalığının
ne olduğundan kısaca bahsedelim.

Deli dana; hayvanın
hayvana yedirilmesi so-
nucu hayvanlarda or-
taya çıkan, insanların
da bu hayvanları ye-
mesiyle sinir sisteminde
ağır tahribata yol açan
bir hastalık.

Gıda mühendisi
akademisyen Bülent
Şık, 28 Mayıs tarihli
Cumhuriyet gazetesinde
bu hastalığı şöyle açık-
lıyor: Hayvanlar kesime
gönderildikten sonra in-

sanların tüketmeyeceği kısımlar (sa-
katat, kemik, tırnak, kan vb.) öğütü-
lerek tekrar hayvan yemlerine katılıp
tekrar hayvanlara yedirilince, hastalığa
neden olan “prion” isimli bir etken
açığa çıkıyor.

Prion, bazı hayvanların beyninde
bulunan bir etken. Hayvanların beyni
tekrar öğütülüp yemlere karışınca,
yemleri yiyen tüm hayvanlara da bu
hastalık yayılıyor.

Deli dana; çok ciddi, öldürücü
bir hastalık. Beyin dokusunu delik
deşik ediyor, bilişsel fonksiyonları
bozuyor. Konuşmada, kasları, kolları
kullanmada tahribata, titreme ve yü-
rüyememeye neden oluyor.

Bu ülkenin Sağlık Bakanı Ahmet
Eşref Fakıbaba, insanları öldürücü
etkiye sahip bu hastalığa yol açan
etlerle ilgili halka rahatlıkla “ben yi-
yorum, siz de yiyin” diyebiliyor. Ne-
den? Yandaş et firmalarına milyon
dolarları peşkeş çekebilmek için...

İthal sığırlarda ortaya çıkan bu
rezalete benzer birçok olay yakın
zamanda da yaşandı. İşte AKP’nin
halkın sağlığına düşmanlığına birkaç
örnek daha:

“2017 yılı için 1500 sığır ithal
etme kararı alınırken, bu sığırların
Romanya’dan ithal edilen 700’ü Ma-
yıs 2017’de telef oldu.” (Odatv, 25
Mayıs 2017)

“Türkiye’ye Brezilya’dan ithal
edilen 27 bin sığırı getiren gemide
hayvanlar, dışkılarına bulanmış bir
halde haftalarca yolculuk yaptı, yol-
culuk sırasında ölen hayvanlar ise
öğütüldü.” (Evrensel, 8 Şubat 2018)

Türkiye; büyükbaş hayvan yetişti-
riciliğinde dünya birincisi iken, kendi
kendine yetebilen bir ülke iken, şimdi
dünyanın tüm kıtalarından sığır ithal
eder duruma geldi. İthal edilen bu hay-
vanların bir kısmı ülkemize taşınırken
yolda telef oluyor, bir kısmı dışkıların
içerisine batırılmış biçimde rezillik

ANAP’TAN AKP’YE, CAHİT ARAL’DAN
AHMET EŞREF FAKIBABA’YA...

FAŞİZM,
HALKIN SAĞLIĞINA DÜŞMANDIR!

Yürüyüş
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içinde getiriliyor, bir kısmı da hastalıklı
oluyor. Getirilen etleri de halkın ala-
mayacağı fiyatlara satıyorlar...

Dün Cahit Aral, Bugün
Ahmet Eşref Fakıbaba...
Biz Bu Filmi
Daha Önce de Gördük.
Faşizmin Değişmeyen
Halk Düşmanlığı

Bundan 32 yıl önce, 1986 yılında
Çernobil Nükleer Santrali’nde ger-
çekleşen faciadan 1 hafta sonra, rad-
yoaktif maddeleri içeren nükleer atık
bulutları Türkiye’ye, özellikle de
Doğu Karadeniz bölgesine yoğun ya-
ğış bırakarak giriş yaptı. Trakya ve
Karadeniz kıyılarındaki radyasyon
düzeyi, 10 gün içinde normalin 4-5
katına çıktı.

Devlet; halkı bu konuda bilgi-
lendirmesi, önlem alması gerekir-
ken; çay ve fındık satışlarına zarar
gelmesin diye bu gerçeği halktan
sakladı. Devletin konu ile ilgili açık-
lama yapacak tek yetkili olarak seçtiği
dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı
ve aynı zamanda ANAP’ın kurucu-
larından olan Cahit Aral, “Dininize,
imanınıza inandığınız gibi biliniz
ki, Türkiye’de kesinlikle radyasyon
tehlikesi mevcut değildir” dedi.
Televizyonda kameraların karşı-
sında höpürdete höpürdete çay
içti, “Ben içiyorum bir şey olmu-
yor”, “Radyasyonlu çay daha lez-
zetli” dedi. Yetkililerin “depolara
sakladık” dediği radyasyonlu çay-
lar, göz göre göre insanlara içiril-
di.

Devlet bununla da sınırlı kalmadı.
1987 yılında ODTÜ’nün açıkladığı
raporda, çaydaki radyasyon ora-
nının çocuk ölümlerine yol açabi-
leceği ifade edilmesine rağmen;

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK), ODTÜ’yü yalanladı.
Raporun hatalı olduğunu, ha-
zırlayanların özür dilediklerini
söyledi. Dönemin TAEK başkanı
Ahmet Yüksel Özemre, “Çayda
tehlike yok”, “Ne bulursanız yi-
yebilirsiniz” dedi.

Aradan yıllar geçti. Karade-
niz’de on binlerce insan, radyas-

yon nedeniyle kanserden hayatını
kaybetti. “Çernobil’den 19 yıl sonra,
2005 yılında Türk Tabipler Birliği
(TTB) tarafından Hopa’da 1939 eve,
7831 kişiye ulaşılarak yapılan araş-
tırmada; kanser ölüm oranının yüzde
48 olduğu, her iki kişiden birinin
kanserden öldüğü ortaya çıktı.” (Ev-
rensel, 24 Nisan 2016)

Dün radyasyonlu çay içirenlerin,
halkın gözünün içine baka baka halka
yalan söyleyenlerin de, bugün halka
hastalıklı et yedirip “ben yiyorum
siz de yiyin” diyenlerin de yaptık-
larına “sorumsuzluk” demek; yetersiz,
masumane bir ifade olur. Yapılan
apaçık halk düşmanlığıdır. “Bun-
ları yiyin, için” diyerek halkı bi-
linçli, kasıtlı olarak ölüme yolla-
maktır. Devlet her süreçte halka
düşmandır; halkın sağlığını değil,
tekellerin karını umursar.

Halkın Sağlığını Bozan,
Kapitalizmdir!
Çözüm Sosyalizmdedir!

Halkı bu besinlerle zehir-
leyen; bu sistemin, kapitaliz-
min ideolojisidir. Bu ideolo-
jinin gıda alanındaki yansı-
ması; yeni sömürge ülkelerde
hastalıklı et yedirmeye,  rad-
yasyonlu çay içirmeye,
GDO’lu besinleri yayarak
sağlıksız gıdalarla halkı ze-
hirlemeye mahkum etmekle
somutlanırken, Afrika’da aç-
lıktan ölmek üzere olan ço-
cuklara “böcek yiyin” diye
reçeteler sunmakla somut-
lanır.

Oysaki dünyadaki açlığın
sebebi de kendileridir. 2018

verilerine göre dünyanın en zengini,
Amazon şirketinin sahibi Jeff Be-
zos’un 132 milyar dolarlık serveti,
dünyanın en yoksul 152 ülkesinin
gayri safi milli hasılasından daha
fazladır. Dünyanın en zengin 8 mil-
yarderi, en yoksul 3.6 milyar in-
sanın (yani dünya nüfusunun ya-
rısının) toplam gelirinden daha
fazla servete sahiptir.

Emperyalizm bunlarla da sınırlı
kalmaz, halklar üzerinde kendi ideo-
lojisine uygun bir gıda kültürü yaratır.
İnsanları “Fast food” denilen, sağ-
lıksız, hazır gıdaları tüketime teşvik
eder. Obezite denilen hastalık, ka-
pitalizmin bu halka düşman gıda
politikalarının bir ürünüdür.

Her alanda olduğu gibi, gıda ala-
nında da çözüm sosyalizmdedir. Em-
peryalizmin ve işbirlikçi iktidarların
halk düşmanı gıda politikalarından
kurtulmanın tek yolu; bağımsız, de-
mokratik, sosyalist bir Türkiye için
mücadele etmekten geçer. Bu mü-
cadelenin bir ayağı; halkın kendi
meyve-sebzelerini yetiştireceği halk
bahçeleri gibi, kendi hayvanlarını
yetiştireceği çiftlikler gibi örnekleri
çoğaltmaktır.

Kendi sağlığımızı bu halk düş-
manlarından korumak için; gıda ala-
nında düzene olan bağımlılığımızı
ortadan kaldıracak sosyalist alterna-
tiflerimizi büyütelim, düzene bir
darbe de bu alandan vuralım!

10 Haziran
2018

Yürüyüş
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BBurjuva sanat umutsuzluğu, karamsarlığı, çaresizliği yayar... Bizim sanatımız yani
devrimci sanat ise umudu yayar. Çünkü burjuva sanat halktan, mücadeleden

kopuktur, gerçeklerden uzaktır. Ama devrimci sanatın hammaddesi gerçeklerdir,
halkın ve mücadelenin kendisidir... 

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

avukatları her koşulda direnme ve
mesleğini sürdürme gücünü; halktan,

sosyalizm inancından, tarih ve sınıf
bilincinden alır. Bilimsel düşünür, halk

gibi yaşar, ustalarından öğrenerek daha
güçlü dövüşür.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

28

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

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

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem



Özgür Dolaşır: Tutuklanma nedenleriniz
nelerdir?

Tutuklanma nedenimiz öncelikle ezilenlerin, yok-
sulların avukatlığını yapmış olmamız. Ve tabi bu
mesleği ele alış tarzımız, yani devrimci avukatlık
yapıyor oluşumuz en büyük nedenlerden birisi.

Soma’da katledilen 301 işçinin avukatlığını yapıyor
oluşumuz, Nuriye-Semih’in avukatı olmamız, Berkin
Elvan’ın, Dilek Doğan’ın ve katledilen tüm halk ço-
cuklarının avukatlığını yapıyor olmamız da tutuklanma
nedenlerimiz arasında. Ayrıca hapishanede bulunan
tutsakları sahiplenmemiz ve ziyaret etmemiz de tu-
tuklanmamıza sebep yapıldı.

Tüm bu saydıklarımız, tutuklanmadan önce bizlere
suçlama olarak savcılık sorgusunda ve Sulh Ceza Ha-
kimliği sorgusunda bizlere yöneltildi. Avukatlık mes-
leğini örgütlü olarak yapıyor oluşumuz da tutuklanmadan
önce bizlere soruldu hep.

Mesela savcı gözaltına alınan halkın avukatlarına
“Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışıyor musun?” diye
soru yöneltti. Bu da büromuza yönelik çok açık bir
suçlamanın olduğunu gösteriyor. Kısacası halk için,
adalet için, işçiler için avukatlık yapmamız aslında en
büyük tutuklanma gerekçemiz. Ayrıca anti-emperyalist
olduğumuz için ve bu düşünceyi savunduğumuz için
de tutuklandık.

Ö. Dolaşır: Ülkemizde adalet ve hukuk
süreci nasıl işliyor?

Ülkemizde tutuklandığımız tarih olan 21 Eylül ta-
rihinden bu yana hukuk ... (karalanmış) açık bir şekilde
işlemiyor. Bunu, izlediğimiz haberlerden, okuduğumuz

gazetelerden net bir şekilde görebiliyoruz. Faşizm,
halkı kandırmak için kullandığı hukuk şalını açık bir
şekilde indirdi. Artık bütün işlerini açık açık görüyor-
lar.

Mesela Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, hiçbir
rahatsızlık duymadan Ağır Ceza Mahkemeleri’ne
“Bana haber vermeden tahliye kararı verme” diyebiliyor
ve Adalet Bakanı da bunu savunabiliyor. Veya Danıştay
Başkanı’nın kızı daha ilk atamasında Yargıtay’a giriyor
ve bu durum hiçbir tepkiyle karşılanmıyor.

Tutuklu bulunduğumuz süreçte meslek örgütlerimiz
olan barolara da sözlü olarak saldırdı ve kapatılmakla
tehdit edildi. Bütün bunlar gösteriyor ki Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarını, bütün bu kirli işlerini rahat rahat
görmek için tutukladılar. Ancak biz buralarda da hak
mücadelemizi sürdürüyoruz. Suç duyuruları yazıyor
ve müvekkillerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne
yaparlarsa yapsınlar, halkın avukatlığını yapmamıza
engel olamazlar.

Ö. Dolaşır: Baroların, tutuklu avukatları
sahiplenmesi bu süreçte nasıl oldu?

Bu süreçte, bu kadar tutsak avukat varken elbette
baroların meslektaşlarını sahiplenmesi gerekir. Olması
gereken budur. Bizim tutsak düştüğümüz tarihten bu
yana barolar olması gereken tepkiyi yeterince göster-
mediler. Ancak pek çok basın açıklaması, hapishane
ziyaretleri vs. yaptılar.

Aklımıza gelenleri kısaca söyleyecek olursak;
Ankara Barosu öncülüğünde 9 baro, Ankara Adliyesi
önünde basın açıklaması yaptı. Yine Ankara Barosu
her hafta en az bir avukatı ziyaret etme kararı aldı.
Ayrıca Düzce Hapishanesi’nde bulunan tutsak avukatlara
kitap gönderdiler. İstanbul Barosu da bunlara benzer
basın açıklamaları, ziyaretler vs. gerçekleştirdi. Bu
yapılanlar elbette yeterli değil; ancak bizler açısından
kıymetli diyebiliriz.

Ö. Dolaşır: Devrimci avukatlık nedir?
Bu sorunun cevabı aslında bu mesleği pratikte

Burhaniye T Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının Çıkardığı
ÖZGÜR DOLAŞIR Dergisinin Mayıs/2018,

115. Sayısında, HHB’nin Burhaniye Hapishanesindeki Avukatlarıyla Yapılan
Röportajdan Alınmıştır.

Bu sayımızda tutuklu olan halkın avukatları
Avukat Aytaç Ünsal, Avukat Behiç Aşçı ve
Stajyer Avukat Naim Feyzullah Eminoğlu ile,
“Tutuklanma nedenleri, devrimci avukatlık”
üzerine röportaj yaptık. Bir dahaki sayımızda
görüşmek dileğiyle...

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

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



nasıl yaptığımızda
var. Yani başta da
açıkladığımız gibi
halk için, halkın için-
de olarak yapılan bir
avukatlık. Bizler
avukatlığı sadece
mahkeme salonları
ile sınırlı görmüyo-
ruz.

Direniş çadırla-
rında, sokakta, bari-
katlarda, gecekondu
mahallelerinde yı-
kımlara karşı halkın
yanında durularak ve
mücadele edilerek
yapılabileceğini sa-
vunuyoruz. Tarihi
olarak da büromuz,
Devrimci Sol ana da-
vasında savunmanlık
yapan avukatlar ta-
rafından kuruldu.
Devrimcilerin avu-
katlığından devrimci
avukatlığa geçiş, büromuz avukatlarının müvekkilleri
için bedenlerini ölüm orucuna yatırması sonucu yapılan
pratik ile kazanıldı diyebiliriz.

Ö. Dolaşır: Hapishanelerde karşılaştığı-
nız-yaşadığınız sorunlar nelerdir?

Tabi dışarıda olduğu gibi hapishanelerde de hak
mücadelesi vermeye devam ettiğimiz için yıllara varan
disiplin cezaları alıyoruz. Bulunduğumuz hapishanede
şu an sohbet hakkı da uygulanmıyor. Bu, kanla can
pahasına alınan hak uygulanmadığı gibi, bu durumu
kabullenmediğimiz için ve bu hakkımızın uygulanması
için direndiğimizde de neredeyse 7 yıla varan görüş
yasağı alıyoruz.

Ayrıca Aytaç Ünsal’a bu konu ile ilgili hücre cezası
da verildi. 10 farklı hapishaneye dağıtılan diğer tutsak
meslektaşlarımız da pek çok hak ihlali ve sorunla
karşılaştı. Ve hala da yaşıyorlar. Av. Selçuk Kozağaçlı
ve Av. Yaprak Türkmen Silivri Hapishanesi’nde tu-
tuklanmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen
tek olarak tecritte tutuluyorlar.

Bolu Hapishanesi’ndeki meslektaşımız Av. Barkın
Timtik’e 35 yıl görüş yasağı verildi. Tekirdağ’da bu-
lunan Av. Engin Gökoğlu’nun işkence ile kolu kırıldı.
Bunlar bir çırpıda aklımıza gelenler. Daha pek çok
meslektaşımız ve avukat arkadaşımız hapishanelerde

sorunlar ve hak ihlal-
leri ile karşılaştı. Son
olarak 2013 yılında
büromuza yapılan
operasyonun ilk du-
ruşmasında yapılan sa-
vunmalardan oluşan
“Kendimiz Adına Asa-
leten, Ezilenler Adına
Vekaleten Savunma-
lar” isimli kitap tara-
fımıza verilmedi.

Ö. Dolaşır: İd-
dianameniz kabul
edildi. Bu konuda
neler söyleyecek-
siniz?

Evet, henüz mah-
keme tarafından kabul
edilmediği için duruş-
ma günü henüz net
değil. Kısa zamanda
belli olacak diye dü-
şünüyoruz. İddiana-

menin sunulması ile bizler de savunma hazırlıklarımıza
hız verdik. Ülkemize ve dünyaya dair kolektif bir sa-
vunmaya hazırlanıyoruz. Geniş bir savunma olacak.
Burhaniye’deki tutsak avukatlar olarak emperyalizm
ve hapishaneler, hapishane avukatlığı üzerine hazır-
lanıyoruz. Duruşma günü savunmanın yargılayacağı
bir gün olacak. O yüzden büyük bir heyecanla savunma
hazırlıklarımız sürüyor. Bir kez daha faşizmi yargıla-
yacağız!

Ö. Dolaşır: Son olarak ekleyeceğiniz bir
şey var mı?

Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şunları
belirtmekte fayda var. Bu süreçte büromuzun en yaş-
lısından, deneyimlisinden, en gencine tutsak edildi.
Şu an 2 stajyer avukat arkadaşımız tutsak. Ancak bu
kadar saldırılara rağmen 4 şehirde de (İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır) bürolarımız açık, açık kalmaya da
devam edecek. Biz 12 Eylül tarihde gerçekleştirilen
operasyondan da tıpkı 2013 yılında olduğu gibi bü-
yüyerek çıkacağız.

Ne yaparlarsa yapsınlar adalet mücadelesi vermemizi
engelleyemeyecekler. İçeride de olsak dışarıda da
olsak bu mücadeleyi vermeye ve direnmeye devam
edeceğiz.



1 MAYIS DEYİNCE

Taksim Meydanı’nın kırmızı flamalarla ve bayrakla‐
rımızla donatıldığı, yüz binlerin tek yumruk olduğunu
düşünüyorum.

Mehmet Akif DALCI’yı katleden polisin cezalandı‐
rılması geliyor.

2012’de Taksim’de kutlanan 1 Mayıs’ta kırmızı bay‐
raklar altında kitleyi yararak ilerleyen, Tek Tip giyinmiş
Cephe korteji geliyor.

Her gün katledilen 6 işçinin hesabının sorulacağı
gün geliyor.

Halkın çatıştırılabileceği... çatışma ortasında apartman
otomatiklerine basıp evinde sahiplenen halkımız geli‐
yor.

Taksim için yürütülen irade savaşı geliyor.

Kızıl flamalardan oluşan nehirin 1 Mayıs Alanı’nı
zaptetmesi geliyor.

2011’de Taksim’e giren kızılların ayak sesleri, Tek
Tip’in gür sloganları geliyor.

Kölelik koşullarında çalıştırılan tüm emekçilerin
özgür, onurlu ve insanca yaşayacağı günlere bir gün
mutlaka ulaşacağımız geliyor.

Sosyalizme olan inancın halkta ne kadar güçlü bir
şekilde karşılık bulduğunu görmek geliyor.

Vatanın bağımsızlığını kazandıktan sonra, bir bayram
havasında halkın milyonlarla Taksim’e akacağı o seli
görmek geliyor.

Sibel Yalçın Direniş Parkı geliyor.

1 Mayıs 1886’da Amerika’da tekstil işçilerinin yakı‐
larak vahşice öldürüldüğü; emekçilerin ardından bütün
emekçilerin sermayeye karşı başkaldırması, bir isyan
geliyor.

Fotoğraf makinesinin deklanşörüne “Taksim için
sokak sokak, barikat barikat direnenleri kaydetmek
için” basılan günler geliyor.

O büyük günün yıllık olağan provası geliyor.

Birlik, mücadele ve dayanışma günü için harcanan
muazzam emek, ödenen bedeller geliyor.

Kızıl sancak deryası, on bin Mehmet geliyor.

Tüm dünya ezilen halklarının sömürüye, zulme
karşı her türlü farklılıklarını bir yana bırakıp ortak bir
ruh, ortak bir sesle “dur” diyenlerin sıkılı yumruklarıyla,
sokaklara, alanlara çıkıp çatışan, “Üreten biziz yöneten
de biz olmalıyız” dedikleri geliyor.

‘77’de Taksim’deki 1 Mayıs, katledilen 35 canımız;

‘89 1 Mayıs’ı, Mehmet Akif DALCI’nın kucağındaki taş‐
larımız; ‘96 1 Mayıs’ı, Tek Tip Elbiseli kortejimiz ve ar‐
kasındaki otuz bin kızıl bayraklı kortejimiz geliyor.

Devrim yürüyüşümüzün alanlara yansıyan küçük
bir görüntüsü geliyor.

‘95 1 Mayıs’ında heybetli bir Cepheli’nin otobüs
durağının üzerine çıkarak “Ölüm nereden gelirse gelsin
hoş geldi safa geldi” diye haykırışı geliyor.

Burhaniye T Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının Çıkardığı
ÖZGÜR DOLAŞIR Dergisinin Mayıs/2018, 115. Sayısındaki Deyince Köşesinden Alınmıştır.

HATIRLATIRIZ!

Hastalığımın merhemi
Ne doktordadır
Ne de başka şeyde
Güneşimi yasaklamış
Teksaslı Kovboyun çocukları
Yenebilir sanıyorlar
Kazanacaklarını ümit ediyorlar
Hatırlatırız!
Haydi ordan fare suratlılar
En küçük hücresine dek
Tek bir parçamız bile
Bırakmayacaktır Direniş’i!
Başlarken biz direnişe
Aynı zamanda zafer halayımızı
Çekmekteyiz unuttunuz bunu!



Ülkemizde bilmem kaçıncı dolandırıcılık pat-
ladı. Çiftlikbank adında, sahibinin Mehmet Aydın
olduğu söylenen sistem çöktü. Halktan alınan
toplam para 510 milyon TL. Şirket bu paranın
400 milyon lirasını katılımcılara geri ödemiş.

Bu durumda halktan çalınan para 110 milyon
TL. Haberlere göre Mehmet Aydın Uruguay’da
lüks bir yaşam sürüyor. Ülkede olan yüzlerce
dolandırıcılık olayından sadece biriydi Çiftlikbank.
Kendinden öncekiler gibi göstere göstere gelen
bir dolandırıcılık.

Jet Fadıl gibi gösterişli törenlerle pazarlanan
bir dolandırıcılık. Çiftlikbank polisiye bir olay
olarak da ele alınabilir, altında yatan nedenlerin
çözümlemesi yapılarak bu sonucun asıl nedenleri
ortaya konabilir. Düzen bu sonucun asıl neden-
lerini tartışmıyor.

Ama düzen Çiftlikbank dolandırıcılığını salt
polisiye açıdan bile ele alamıyor. Soruşturma
açıldı, Mehmet Aydın aranıyor. Uruguay’da Tür-
kiye’de şirketin bazı çalışanları tutuklandı. Peki
bu kadar mı? Ya o törenlere katılan imamlar,
kaymakamlar? Bu şirket yıllarca nasıl çalıştı?
Kim korudu? 

Devrimciler sudan sebeplerle tutuklanırken,
halktan insanlar bir tweet attı diye tutuklanırken,
bu adamlar herkesin gözü önünde yıllarca nasıl
çalıştılar? Daha 2017 yılında çökeceği, patlayacağı
haberleri gazetelerde çıkarken nasıl faaliyetlerini
sürdürdüler?

Türkiye gibi yeni-sömürge bir ülkede bir do-
landırıcılık için tam-eksiksiz polisiye bir soruş-
turma bile yapamıyorlar. Şirket çalışanları bile
tutuklanırken o şirketin reklamını, propaganda-
sını, örgütlenmesini yapanlar neden tutuklan-
mıyor? Ya da şirket tüm işlerini hükümetin gözü
önünde yaparken neden müdahale edilmedi?
Koruyanları yok mu acaba?

Çiftlikbank dolandırıcılığının asıl önemli olan
yanı sonuç olmasıdır. Düzenin yarattığı emeğin
değersizleştirilmesi, havadan para kazanma-
emek harcamadan para kazanma kültürünün
sonucudur Çiftlikbank. Daha 1980’lerde Başbakan
Özal “Benim memurum işini bilir” demiştir. Milli
piyango, Spor Toto, Süper Loto, Altılı Ganyan

devletin oynattığı resmi kumarlardır. Milli pi-
yangonun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi
insanın aklını başından alır. Adeta yılbaşı bileti
almamak ayıplanır hale getirilir. Kumar resmi-
leşir-alenileşir.

Çiftlikbank’a 77 bin kişi para yatırmış. Bu
çok büyük bir sayıdır. Bu kadar kişi bir anda
sisteme katılamaz. Bizce asıl sorgulanması gereken
bu kültürdür. Düzenin yarattığı bu kültüre göre
emek harcamak saflıktır. Emek harcayarak ge-
çinmek değil, köşeyi dönmek, çalmak, soymak
yeğdir.

Emeğiyle geçinen çöpçü, yağ-kir içindeki işçi
insan olarak bile görülmez bu düzende. Ama
takım elbiseli emek hırsızıın önünde herkes say-
gıyla eğilir! Çalıştırdıkları işçilerin kanlarını
emen holding patronlarının önünde paspas olunur.
Bu kültürün sonuçlarından birini halkımız geçen
haftalarda gördü.

Aynı gün meydana gelen iki ayrı kazada 11’er
kişi öldü. Özel jetin düşmesiyle meydana gelen
kazada ölenler holding sahibinin kızı ve arka-
daşlarıydı. Diğerinde bir otobüs yandı. Ölenler
halktan insanlardı. Uçakta ölenleri hepimiz ta-
nıdık; yaşamlarını, eğitimlerini, gelecek planlarının
hepsini öğrendik. Otobüste yananların isimlerini
bile öğrenemedik. Bu sonuç, işte bu kültürü de
yaratıyor.

Köşeyi dön, başkasını soy, dolandır, senden
değerlisi yoktur. Emeğiyle geçinmeye çalışanlara
da ‘aptal’ gözüyle bakılır. Elbette bu kültür hal-
kımızın bir kısmını da etkilemiştir. Bu yüzden
77 bin kişi paralarını-birikimlerini bir dolandı-
rıcıya teslim edebilmişlerdir. Bu sonuç, aynı za-
manda halkın nasıl yozlaştırıldığını da gösteri-
yor

Düzen kendi yarattığı bu sonucu-kültürü tar-
tışmaz. Bunu yapmak devrimcilerin görevidir.
Yapılması gereken emeği yüceltmek, emeğin de-
ğerini kavratmaktır. Üretimin emekle olacağı bi-
lincini halka kazandırmaktır. Yoksa böyle do-
landırıcılıklar bitmez.

ÇİFTLİKBANK, POLİSİYE BİR DOLANDIRICILIK DEĞİLDİR

DÜZENİN YARATTIĞI BİR SONUÇTUR!DEN
EME

DEN
EME



Halkın Milislerinin
Beyni Militan Olmalıdır

MİLİSLERİN AĞZI
SIKI OLMALIDIR

� Parti Sırrı romanından;
küçükken sırtımızda birer gömlekle ma-
hallede birlikte oynamıştık. Büyüdükten
sonra da bana kitaplar vermeye başlamıştı.
Onunla dosttuk, fakat partizanlarla gizli

bağlantıları olduğunu bana hiçbir zaman
söylememişti. Niçin, yoksa bana güveni
mi yoktu? Ne düşündüğümü sordu Kozarev
yoldaş. Ben de anlatıverdim hepsini. Bunun
üzerine: 

- Sırço iyi etmiş, dedi, sana bir şey söy-
lememekte haklıdır. Böyle şeyler kimseye
anlatılmaz. Bu, parti sırrıdır... 

Militanlık bazen yanlış anlam-
larda kullanılır. Militanlık, anlık bir
tepki, öfke patlaması değildir. En
fazla vurmaktan, kırmaktan söz eden
en militanmış gibi görünür. Oysa
bu, tek başına bir şey ifade etmez.
Maçlardaki holiganları düşünelim,
nasıl da ölümüne kavga ederler.
Kavga anında gözlerine hiçbir şey
görünmez. 

Militanlık; kişisel bir cüretten
öte meselelere SINIFSAL ve Bİ-
LİMSEL BAKABİLMEKTİR. 

Kişisel cüret ve cesaret, dönem-
seldir. Eğer meselelere sınıfsal ve
bilimsel bakmasını bilirsek, mili-
tanlığı da içselleştirebiliriz. Bilimsel
düşünmek demek diyalektik düşün-
mektir. Diyalektik ve tarihsel ma-
teryalizm tarihin en militan sonucu
olan devrimleri yaratmıştır.

Milis İçin Militanlık
Ne Demektir? Bir Milisin
Beyni, Militan Olmalıdır.
Bu Ne Demektir? 

Beynimizin militan olması, uz-
laşmamaktır. Her türlü düşmanla
sürekli çatışma içinde olmalıdır. 

Beynimizin militanlığı, sonuç
almaya yoğunlaşmak ve sonuca
ulaşmamızın önündeki tüm engelleri

darmadağın etmek
demektir. 

Beynimizin militanlığı, hedefe
kilitlenmektir. 

Militanlık; çatışmak ve sonuç
almak üzerine şekillenir. Çatışma
hem kendi zaaflarımıza karşı, hem
faşizme karşı sürdürülmelidir. 

İnsan Doğuştan
Militan mı Doğar?

Hayır, militanlık öğrenilebilen
bir özelliktir. Militan bir beynin gı-
dası, ideolojidir. 

Marksist-Leninist ideoloji, bize
uzlaşmamayı öğretir. Hem düşün-
cede hem pratikte uzlaşmayı red-
detmek için, düşmanı iyi tanımak
zorunludur. 

Sömürücü, zorba, alçak, namus-
suz düşmanı tanımak, bizi militan-
laştırır. 

Düşmana ait her türlü siyasi,
teknik, kültürel bilgiyi sürekli olarak
öğrenmeliyiz. 

Bilgimiz arttıkça düşmana olan
öfkemiz büyür, uzlaşmamak bir ruh
haline dönüşür. Uzlaşmayan çatı-
şacaktır. 

Uzlaşmayan düşmanın her sal-
dırısına cevap verme kararlılığını
gösterir.

Kendini ideolojik olarak en iyi

eğiten, en militan davranan olacaktır. 

Örneğin; düşman sokaklara mo-
bese kamera yerleştirdi, tenekeleriyle
sürekli köşe başlarını tutuyor. Mili-
tanlık, buna karşı politika üretmektir.
"Düşman bizi zaten biliyor" deyip
kameralara göstere göstere faaliyet
yürütmek militanlık değildir. Veya
“düşman her yeri gözlüyor” deyip
hiçbir şey yapılamaz diye düşünmek
de militanlık değildir. Militanlık
düşmanın hangi saatte ne yaptığını,
nasıl hareket ettiğini gözlemek ve
buna göre nasıl aldatılacağını bul-
maktır. Kuşatma politikasını etkisiz
hale getirmektir. 

Militan bir beyin sonuç almaya
kilitlenir. Sonuç almak; bir işi kaç
defa düşündüğümüzle ilgilidir. Dü-
şünen bir beyin sonuç alır. Bir defa,
iki defa değil. Ayaküstü iş yaparak
değil. Onlarca, yüzlerce defa dü-
şünmeli, yapacağı iş üzerine yo-
ğunlaşmalıdır. En yaratıcı eylemler,
en yaratıcı yöntemler böylesi dü-
şünme, yoğunlaşma dönemlerinde
çıkmıştır. 

Beynimizin militanlığı, sürekli
bir savaşçı ruh hali içinde olmak,
sürekli savaşı düşünmek, sürekli
düşmanı ideolojik olarak, askeri ola-
rak nereden ve nasıl vuracağımızı
düşünmektir.  

Milisler, militanlığı bir yaşam
biçimi haline getirmelidir.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

10 Haziran
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Sorun, “üzerinde düşünülmeye
değen ve çözüm getirilmesi, olumlu
ya da olumsuz bir sonuca ulaştırılması
gereken bir durum” ya da “güç iş”
olarak tanımlanır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere
her sorun olumlu ya da olumsuz çö-
zülmek sorundadır. Sorunları gör-
mezden geldiğimizde, akılcı, bilimsel
bir yöntemle çözmediğimizde, kendi
haline bıraktığımızda, sorunlar büyür,
kangrenleşir, çözümsüzleşir ve be-
delini öderiz. 

Kişisel sorunlar çözülmediğinde
bunalımlara, sosyal ilişkilerden doğan
sorunlar çözülmediğinde de bölün-
melere, halkların birliğinin zayıfla-
masına neden oluyor. 

Çözülmeyen sorunlar, halkı çü-
rütür, çözer, dağıtır. Çözülmeyen so-
runlar, halkları güvensizleştirir, umut-
suzlaştırır.  

Bu nedenle Halk Meclisleri için
halkın sorunlarına çözüm bulunması
önemlidir; bunun için birçok yerde
Halk Meclisleri bünyesinde “Sorun
Çözme Komisyonları” kurulmuştur.
Aile içi sorunlardan komşular arası
sorunlara, alacak verecek sorunla-
rından esnafların sorunlarına, hırsızlık
olaylarından iftiralara, dedikodulara
kadar çok çeşitli sorunların çözümü
için kurulmuş komisyonlar var. Sorun
çözme komisyonlarında, halk meclisi
üyeleri, gelen sorunları tartışıyor, ta-
rafları dinleyerek, sorunu anlayıp
kavrayarak tarafların da kabul edeceği
en akılcı kararları alıp sorunları çö-
züyorlar. 

Halk Meclisleri bugüne kadar
kendilerine getirilen binlerce sorunu
adaletli bir biçimde çözdü. Halk
Meclisleri, bu pratikleriyle, büyük
görünen, içinden çıkılmaz sanılan
sorunların aslında çok basit olduğunu,
doğru yöntemlerle çok kolay bir şe-
kilde çözülebildiğini halka gösteriyor.
Bu konuda güzel örnekler yaratılıyor. 

İnsanlar arasındaki ilişkilerde çı-

kan sorunlar çözülmediğinde, kır-
gınlıklar, küskünlükler, kavgalar
bitmiyor. Hatta giderek tırmanıyor.

Küçük sorunlar nedeniyle kardeş
kardeşe, çocuk babaya, mahalledeki
komşular birbirine küsüyor, düşman-
laşıyor. Kutuplaşmalar ve küsmeler
arttıkça ne aile arası birliği, daya-
nışmayı koruyabiliriz, ne de mahalle
içi dayanışmayı koruyabiliriz. 

Sorunlara boğulmuş bir halk, bu
nedenle ne direnebilir, ne örgütlene-
bilir.

Ama biz işte bu noktada, sorunları,
direniş ve örgütlenme aracına dön-
üştürebilmeliyiz. Halk Meclisleri,
komisyonlara getirilen sorunları çö-
zerek, halkı güçsüzleştiren neden-
lerden birine karşı mücadele ediyor. 

Peki halkın anlatamadığı, söyle-
mekten çekindiği, kişisel bir mesele
olarak gördüğü sorunlar için ne ya-
pacağız? Halkımız o kadar çok sorun
yaşıyor ki, sorunların içinden çıka-
mayan binlerce insanımız, genç yaşlı,
kadın erkek, sakinleştirici ismi verilen
ilaçlara başvuruyorlar. Sorunların
çözümü için kimisi psikoloğa gidiyor. 

Ancak yoksul halkın böyle bir
imkanı da yok. Onlar çaresizlik içinde
boğulup gidiyorlar. Sağlık Bakanlığı
istatistiklerine göre, yılda 8,6 milyon
kişi ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle
doktora başvuruyor. Son 5 yılda an-
tidepresan kullanımı %25,6 artmış
durumda. (İlerihaber, 24 Nisan 2018) 

Halkın yaşadığı sorunlar karşı-
sındaki çözümsüzlüklerinin getirdiği
bunalım, insanları bazen uyuşturu-
cuya, kumara yönlendirirken, bazen
de insanlarımız farklı türde uyuştu-
rucu ilaçlardan medet umuyorlar.
Bunun için antidepresan ilaç 2003
yılında 14 milyon kutu kullanılırken;
2015’te 55 milyon kutuya çıktı.

Depresyon, kapitalizmin yarattığı
değersizleşmenin, yozlaşmanın, ya-
bancılaşmanın sonucunda oluşuyor.
Kapitalizm aklımızı, emeğimizi, kül-
türümüzü çalıyor, direnme gücümüze,
inançlarımıza saldırıyor… Düşüne-

mez ve direnemez hale getirdikten
sonra, uyuşturmak için antidepresyon
ilaçlarını kullanmamızı istiyor… So-
runu yaratanlar sorunun çözümü ola-
bilirler mi? Olamazlar.  

Sorunları ancak kendimiz çöze-
biliriz. Halkın birliği ve dayanışması
ile en karmaşık sorunları bile çöze-
biliriz. 

Halk Meclisi Çalışanları
Halkın Sorunlarını
Çözmeye Yoğunlaşmalıdır

Kendini ifade edemeyen, sıkıntılar
içinde boğulmuş binlerce insanımız
var. Sistem halkımızı sorunlar karşısında
ezik hale getiriyor. Onun bir sorunu
çözme iradesini yok ediyor. İnsanlar,
en basit sorunlarını, sağlık sorunlarını
bile bir türlü çözemiyorlar. Biriyle
kavga ettiklerinde sorunu çözemiyorlar. 

Komşuluk ilişkileri, alacak verecek
sorunları bir şekilde halk meclisinin
toplantılarına konu olabiliyor. Ancak
kişisel olarak ele alınan meseleler halk
meclisinin gündemine taşınmıyor. 

Halkın kişisel gözüken sorunlarını
çözebilmemiz için onların dünyalarına,
evlerine, hayatlarına girmemiz gere-
kiyor. Yakın ilişkiler kurarak ve iyi bir
gözlem ile sorunları fark edebiliriz.
Ya da halkımıza değer verdiğimizi,
onları sevdiğimizi, saygı duyduğumuzu
gösterdiğimizde, onlar da  sorunlarını
büyük bir açıklıkla ve güvenle payla-
şacaklardır.  

Sorunlarını anlatabilmeleri için,
verdiğimiz değeri, sevgimizi hisset-
tirmemiz yeterlidir. 

Kişisel sorunların, bunalımların
kaynağı da bu sistemdir, en özel so-
runlarımız bile bu sistemin beynimizde,
duygularımızda, kültürümüzde yarattığı
tahribatlar sonucudur. Kişisel görünen
sorunları çözmek insanların hayatlarını,
yaşamlarını değiştirmek demektir. Halkı
eğitmekten, halkı sorunlara duyarlı
hale getirmekten bahsediyoruz. Bunu
yapabilmek sadece okuyarak başarı-
labilecek bir şey değildir. Hayatın
içinde onlarla birlikte olmalı ve so-

HALK MECLİSLERİ, “SORUN ÇÖZME
KOMİSYONLARI”NI GELİŞTİRMELİDİR
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runların ortala çıktığı, paylaşıldığı
yerde, onlara YÖNTEM ÖNERE-
BİLMELİYİZ. 

SONUÇ OLARAK; 

Halkımız bize her türlü sorunu an-
latabilmelidir. Sorunlara doğru ve akılcı
çözümleri biz bulabiliriz. 

Halkın sorunlarını dinlemek, çöz-
mek için çaba göstermek halka verdi-
ğimiz değerin göstergesidir. 

Sorunları yaratan düzense, çözümü
düzene bırakamayız. 

Doğru çözülmeyen her sorundan
yine düzen beslenecektir. 

Sorun çözmeyi öğretmek halkı eğit-
mektir. Halk meclisi sorunları çözdükçe
gelişecek, büyüyecektir. 

Halk Meclislerinin Çözdü-
ğü Sorunlardan Örnekler

1- Mahallemizdeki apartmanlardan
bir tanesinin alt dükkanı boştu. Buranın
tutulacağını ve kahve olarak işleteceğini
öğrendik. Kahve olacağını öğrenince
kiracı ile konuştuk ve apartman sa-
kinlerinin rahatsız olabileceğini, oranın
kahve olarak uygun olmayacağını söy-
ledik. Kahve sahibi de apartman sa-
kinlerinden izin alacağız dedi. Apartman
sakinlerinden sizi rahatsız etmeyeceğiz
diyerek izin aldılar ve kahve açıldı.
Bir süre sonra apartman sakinleri ra-
hatsız olmaya başladı. Hem gürültü
olması, hem sigara kokusu, hem geç
saatlere kadar açık olması apartman
sakinlerini rahatsız etmişti. Komşular
tekrar bu sorunu meclise taşıyıp taşı-

mamakta kararsız kalmışlar. 

Kahve sahibi kendini demokrat
gösteren, meclis çalışmalarını destek-
leyen birisi olduğundan, apartman sa-
kinleri de meclis ile yakın ilişki içeri-
sinde olmadıklarından çekinmişler.
Yine de sorun meclise taşındı. Taraflar
dinlendi. Kahve sahibi izin alarak iş-
yerini açtığını, kapatması durumunda
mağdur olacağını söylemiş. Konuşmalar
sonucunda meclis, kahve sahibinin
izin alarak işyerini açtığını, ancak açar-
ken apartman sakinlerini rahatsız et-
meyeceği sözü verdiğini,  mevcut du-
rumda rahatsızlık yarattığını, ilk şartın
bozulduğunu, apartman sakinlerinin
şikayetlerde haklı olduğunu bu nedenle
sorunun çözülmesi gerektiğini anlattı.
Tartışmalar sonunda kahvehanenin dı-
şarı kısmının apartman sakinlerini ra-
hatsız etmeyecek şekilde üstten kapa-
tılmasına karar verdik. Sonuçtan her
iki taraf da memnun oldu. 

***

2- Mahallemize iki genç kız misafir
olarak gelmişti. Mahallede gezinen
delikanlılar kızları ve yanlarında yaşıtı
iki erkeği görünce, onlara yozlaşma
olamayacağına ilişkin laf atmışlar. Bu-
nun üzerine gençler arasında kavga
başlamış. Erkekler kavga etmiş, bir-
birlerine vurmuşlar. Kavgadan sonra
gençler meclise geldi, birbirlerini şikayet
ettiler. Neden kavga ettiklerini anlattılar.
Her iki taraftan kavganın nasıl geliştiği
dinlendikten sonra laf atan gençler,
“kızların başka niyetlerle geldiğini dü-
şündük” dediler. Diğer arkadaşları da
onlar bizim okul arkadaşlarımız başka

mahallede yaşıyorlar ziyarete gelmişler,
sosyal arkadaşlarımız dediler. Biz de,
siz de başka bir mahalleye ziyarete gi-
derseniz böyle mi karşılamalısınız,
yanlış yapmışsınız, özür dilemelisiniz
dedik. Laf atan gençler özür dileyip
yanlışlarını kabul ettiler.  Şu an kavga
edenler ile misafir gelenler bir grup
olarak arkadaşlar... Grup olarak hareket
ediyor, birlikte geziyorlar.  

***

3- Bir meclis çalışanı arkadaşımız,
bir inşaat işinde işçi çalıştırmaktaydı.
İşçilerden birisi 10 günlük çalışmış ve
parasını alamadan gitmek zorunda kal-
mış. Kendisini çalıştıran kişinin meclis
çalışanı olduğunu öğrenince meclise
gelip parasını alamadığını anlattı ve
sorunun çözümünü istedi. Biz de ar-
kadaşımızı çağırdık ve işçinin gelip
parasını alamadığını söylediğini anlattık.
Arkadaşımız da “doğru parasını vere-
medik, verecektim ama gitti” dedi. 

Ertesi gün şikayetçi işçiyi  çağırdık,
tekrar konuyu konuştuk. Arkadaşımıza
da biz sorun çözüyor olabiliriz, sorun
da yaşayabiliriz. Sorun çözerken nasıl
adil davranıyorsak sorun yaşadığımızda
da sorun çözer gibi adil davranmalıyız,
parasını vermelisin, ne zaman verece-
ğini belirleyelim dedik. Bizim arka-
daşımız da “parasını verecektim, yarın
gelsin parasını vereceğim” dedi. İşçinin
parası verildi, işçiye de “sorunu bize
taşımadan kendisi ile konuşabilirdin.
Sorunu sen şikayet etmeden çözebi-
lirdin. Bundan sonra da böyle yapma-
lısın, önce sorunu muhatabı ile konuş-
malısın” dedik.... 

KAPI GELENEĞİ
(Muğla  Marmaris Taşlıca Mahallesi)
Bu geleneğe göre mahallenin arazileri bir kapıyla

ikiye ayrılıyor. Kapının bir tarafındaki toprak nadasa
bırakılıp hayvanlar otlatılırken, diğer tarafında ise ma-
halleli buğday, arpa gibi ürünleri rahatça ekip biçiyor.

Köylü arazinin etrafını çitle çevirme ihtiyacı duymadan
rahatça ürününü üretiyor. Ekimin yapıldığı alana hay-
vanların girmesi 7 ay boyunca yasaklanıyor. Hayvanların
otlandığı toprağa gübrelerini bırakarak toprağın verimli

olmasına katkı sağlıyor. Bu gelenekle ürünlerde ve-
rimlilik artıyor.

Halkın üretimi arttırmak ve hayvanların merada
rahat beslenmesi için oluşturduğu bir gelenektir. 400
yıl önce başlatılan kapı geleneği bugün Muğla’nın Mar-
maris ilçesine bağlı 650 nüfuslu Taşlıca mahallesinde
ve Çanakkale'de bir köyde yaşatılmaktadır.

Bu Geleneğin Öğrettiği:
Geleneklerimizin birçoğunda kolektivizm görüyoruz.

Çünkü kolektivizm en akılcı yöntemdir. Verimliliği ar-
tırmakta, üretimi desteklemektedir.. Halkla birlikte
kararlar aldığımızda kolektivizmi büyüteceğiz, yeni ge-
lenekler yaratacağız.

GELENEKLERİMİZ
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Yürüyüş: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Kendinizi
tanıtır mısınız?

Ö. Aslan: Adım Özgür Aslan. 1997 yılından beri
Avusturya’dayım.

Avusturya’da süresiz oturum ve süresiz çalışma mü-
saadesiyle ailemle birlikte kalıyordum. 2013 yazında
örgüt üyeliğinden tutuklandım. 26 Nisan 2018 tarihinde
tahliye oldum. 

Eskiden sahip olduğum T.C. pasaportum için konso-
losluğa gittiğimde Türkiye’den “pasaport verilmeyecek!”
talimatı geldiğini öğrendim. Avusturya oturumu ve vize
için belediyeye müracaat ettim, bunun sonucunu bekli-
yorum. 

Yürürüş: Gözaltı ve tutuklanma süreciniz nasıl
oldu?

Ö. Aslan: Benim evde olmadığım bir gün Avusturya’da
ailemle birlikte kaldığım evi polisin bastığını ve beni
aradıklarını öğrendim. Bunun üzerine bir avukatla görü-
şerek durumu netleştirmesini beklemeye başladım. 

Ben beklerken kaldığım eve özel ekiple baskın yapıldı.
Önce polis karakoluna götürüldüm. Aynı gün hapishaneye
götürüldüm. Hapishaneye götürdüklerinde Almanya’nın
talebi doğrultusunda Almanya’ya iade edeceklerini söy-
lediler ve öyle de yaptılar. 

Yürüyüş: Almanya’ya iade edilmemek için Yusuf
Taş ile birlikte açlık grevi başlattınız. Size neden ve
nasıl müdahale edildi? Açlık grevi sürecinde ve sonra-
sında ihtiyaçlarınız karşılandı mı? Hapishane idaresinin
yaklaşımı nasıldı? 

Ö. Aslan: Yıllardır Avusturya’da yaşıyorduk. Al-
manya’ya iade edilmemek için Yusuf Taş ile açlık grevine
başladık. Açlık grevinin ilerleyen günlerinde vücudum
sıvıyı kabul etmemeye başladı. İçtiğim sıvıyı çıkarıyordum.
Ki zaten tutuklanmadan önce de mide rahatsızlığım
vardı. Tahliller yaptırmıştım. Midemde küçük yaraların
olduğu tespit edilmişti. 

Sıvı alamama sonucu kötüleşmeye ve sık sık bayılmaya

başlamıştım. Birlikte kaldığım tutsaklar ilgilenip tekrar
ayıltıyorlardı. Yine bayıldığım bir gün hücredekiler beni
ayıltamayınca alarma basıyorlar ve görevliler gelip beni
hapishane revirine kaldırıyorlar. Ben kendime geldiğimde
koluma serum takılı bir şekilde buldum kendimi. Açlık
grevinde olduğumu söyleyerek serumu çıkarmaya çalıştım.
Bu sırada tekrar kendimden geçmişim. Kendime geldi-
ğimde revirdeydim. 2-3 gün sonra kendime geldiğimi
sonradan öğrendim. 

Açlık grevi sürecinde başlarda sıcak su bile alabilme
koşulumuz yoktu. İlerleyen günlerde su ısıtıcısı alabildik.
Hapishane idaresi başlarda açlık grevini fazla umursamaz
görünüyor, hatta alaycı bir tutumla yaklaşıyordu. Siyasi
tutsaklar konusunda bir tecrübeleri yoktu. Sanırım bu
nedenle direnişin uzun süre devam edeceğini öngöreme-
mişlerdi.

Direnişin 30’lu günlerini geride bıraktıktan sonra
paniklemeye başladılar. Bıraktırabilmek için değişik
yol ve yöntemlere başvurdular. Önce doktorlar ara-
cılığıyla hayati tehlike korkusu yaratmaya çalıştılar.
Bundan sonuç alamayınca da bakanlıktan gelen, kim
olduğunu tam hatırlamadığım biri direnişi sonlan-
dırmamızı istedi. Bana “Sizin burada açlık grevi yap-
manızın bir anlamı yok, biz sizi burada suç işlediniz
diye değil, Almanya sizi istediği ve bizim de Avrupa
Birliği yasalarına uymamız gerektiği için tutukladık”
dedi. 

Yürüyüş: Tutsaklığınız sürecinde Anadolu Fede-
rasyonu’nun yürüttüğü kampanya ve çadır direnişi
sürecinde, Almanya-Avusturya-Türkiye işbirliği vur-
gulanıyordu. Bunu biraz açar mısınız? 

Avusturya Devleti, kendi yasalarına göre ortada bir
suç yokken evleri basıp sizi tutuklayıp iade işlemi mi
yaptı? 

Ö. Aslan: Benimle yapılan tartışmalardan Alman
devleti ile Türkiye devletinin işbirliği içinde devrimcilere
saldırdığı anlaşılıyordu. Yukarıda açlık grevini bitirmemiz
için devreye giren bakanlık görevlisine “Hem kendiniz
uzun yıllardır Avusturya’da yaşayan bizlerin sizin ülkenizde
hiçbir suç işlemediğimizi söylüyorsunuz hem Almanya’dan
aldığınız talimatlarla bizi tutukluyorsunuz? Sizin kendi
iradeniz yok mu?” diye sormuştum. Avrupa Birliği üyesi
oldukları için böyle yapmaları gerektiğini söylüyorlardı. 

Almanya Türkiye ile yaptığı askeri, ticari anlaşmalar
çerçevesinde, Türkiye faşizminin Avrupa’da yaşayan
devrimcilerin sindirilmesi, yıldırılması talebini yerine
getiriyordu. Öyle ki, Almanya kendi sınırları içindeki

Özgür ASLAN: “Haksızlığa Karşı Olup, Hak Alma Mücadelesi
Vermek, İnsan Olmanın Gereğidir.

Devrimcilik Yapmak İse Suç Değil Görevdir.” 
Avusturya Anadolu Federasyonu çalışanı Öz-

gür Aslan ve Yusuf Taş, 2013 yılında Almanya’nın
talebiyle tutuklanmış ve iade edilmişti.

Operasyonu, Süresiz Açlık Grevi direnişlerini
ve hapishane sürecini, iki hafta önce tahliye
olan Özgür Aslan anlatıyor.



devrimcileri değil
başka ülkedeki dev-
rimcileri de kendisi
yargılamak istiyor-
du. Avusturya’dan
bizi istemesi ve
Avusturya devleti-
nin de kendi ülke-
sinde, kendi yasa-
larına göre herhangi
bir sorunu olmayan
devrimcileri tutuk-
layıp Almanya’ya
vermesi Türkiye fa-
şizmi ile işbirliğini
gösteriyordu.

Yürüyüş: Kaç kişi tutuklandınız? Ne kadar süre
tutsak kaldınız? 

Stammheim, koyu tecrit uygulamaları ve RAF tut-
saklarının tutulduğu hapishane olarak biliniyor. Tutsaklık
sürecinizden bahseder misiniz? 

Ö. Aslan: Almanya ve Avusturya’da yapılan operas-
yonlar sonucunda 4 kişi tutuklandı. 

Almanya’da, DHKP-C örgüt üyeliği ve bölge so-
rumluluğu yapmaktan yargılandım ve 4 yıl 9 ay ceza al-
dım. 4 yıl 10 ay yattım.

İddianamede, bölgede Yürüyüş dergisi dağıtımı,
Grup Yorum konserleri ve buna benzer birtakım
yasal etkinliklerin organizasyonu ve diğer kanıtlan-
mamış ama tahmin yürüttükleri örgütsel çalışmalar
vardı.

Yürüyüş dergisi ve Yorum konserlerinin meşru-
luğunu savundum. 3’te 2 mahkemesinde de aynı so-
rularla geldiler, yine savundum.

Birlikte yargılandığımız arkadaşlarla bana yapılan
suçlamalar çok farklı değildi. Benzer suçlamalar ol-
masına karşın, Yusuf Taş arkadaşımızın benden daha
uzun süredir Avrupa’da yaşıyor olması, Avrupa’da
daha uzun süre faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle onun
1 yıl daha fazla ceza almasına sebep oldu.

Mahkeme başında yapılan kimlik tespiti de olmak
üzere susma hakkımı kullandım. 

Almanya yasalarına göre ilk defa tutuklanıp ceza
alanlar (ne sebeple olursa olsun) aldıkları cezanın
3’te 2’sini tamamladıktan sonra şartlı tahliye olurlar.
Benim 3’te 2 tahliye tarihim, tahliye olduğum tarihten
19 ay önce dolmuştu. Gecikmeli yapılan duruşmada
“ıslah olmadığım” kanaatine vardıkları için son güne
kadar yatırdılar. 

Almanya’ya iade edildikten sonra direk tecrite alındık.
Diğer tutsaklarla görüşme olanağımız dahi yoktu. Hava-
landırmaya da hapishanenin çatısına özel yapılmış bölü-
münde tek başımıza çıkıyorduk. Görüşlerimiz cam
bölmeli bir yerde ve polis gözetiminde yapılıyordu.

Avukat görüşlerimiz dahi arada cam bölme olmak koşu-
luyla yapılıyordu.

Gelen giden postalarımız incelemeye gönderiliyor
ve bunların içinden hiçbir suç teşkil etmeyen en ufak
basit şeyleri delil olarak dosyalarımıza ekliyorlardı. Al-
manya içinden gelen mektupların bile bize ulaşması
ayları buluyordu.

Bizimle ilişki sürdüren özel belirlenmiş 2-3 gardiyan
vardı. Bunlar aracılığıyla periyodik olarak ıslah olmuş
muyuz diye raporlar hazırladıklarını ve dosyamıza
eklediklerini gördük. 

Hapishanede tek tip elbise dayatması asıl olarak
hüküm giydikten ve hükümlülerin olduğu hapishaneye
gittikten sonra başladı. Tek tip elbise dayatmaları
revire çıkma, görüşlere gitme durumlarında dayatı-
lıyordu. 

Ben siyasi tutsak olduğumu ve tek tip elbiseyi
kabul etmeyeceğimi söyleyerek açlık grevine başladım.
Açlık grevindeyken adli tutsakların da baskısıyla yö-
netim benimle görüşüp tek tip elbise dayatmasından
vazgeçtiğini söyledi. Tabi bu durumun tam olarak
oturması biraz zaman aldı.

Hapishanede siyasi tutsakların (Gülaferit, Şadi,
Yusuf) yaptıkları açlık grevlerine destek amaçlı
direnen arkadaşların talepleri kabul edilinceye kadar
süresiz destek açlık grevleri yaptım. Kendi koşullarım
içinde 5 veya 6 kez açlık grevi yaptım. Almanya’ya
iademin durdurulması için yaptığım açlık grevi dışında
diğer açlık grevlerim idarenin geri adım atması, ta-
leplerimin kabul edilmesiyle sonuçlandı.

Tutuklu olduğumuz dönemde tecritte olduğumuzdan
bir iki adli tutuklu görebilme imkanımız vardı. Hüküm
giyip hapishane değiştirince diğer tutukluları da görebilme
durumu oldu. Ben tek tip elbiseye karşı açlık grevindeyken
bana sormadan kendileri birer ikişer idareye sorunu
neden çözmediklerini sordular. En son topluca büroya
giriyorlar ki, gidenler sadece Türkiyeliler değil diğer
uluslardan tutuklular da vardı.

Benim talebimin kabul edilmediği durumda, benim
başıma bir şey gelmesi durumunda hapishanede so-
runsuz günün geçmeyeceğini, birçok tutuklunun işe
gitmeyeceğini söylemişler. “O bizim için mücadele
ederken tutuklanmış bir abimiz, biz onu suçlu olarak
görmüyoruz, zaten sağlığı da iyi değil, daha fazla
uzatırsanız siz de sorun yaşarsınız” şeklinde tartış-
mışlar. İdare sorunu çözeceğine dair söz verince da-
ğılmışlar. Kısa bir süre sonra idare benimle görüşmeye
gelerek elbise konusunda sorun olmayacağının sözünü
verdi.

İçeriye sadece abone olduğumuz günlük gazeteler
geliyordu. Bunun dışında Gefangenen İnfo adlı Avru-
pa’daki, daha çok Almanya’daki siyasi tutsaklar hakkında
bilgi veren, onların mektuplarını yayınlayan dergi geli-
yordu. Hapishanelerdeki gelişmeleri oradan takip edebi-
liyorduk. 

4 yıl 10 ayın büyük bölümü tecritte geçti. Tecritin
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benim açımdan en belirgin özelliğini tahliye olduğumda
fark ettim diyebilirim. Kalabalık ortamlar bana çok gü-
rültülü geliyor. Başım ağrıyor, rahatsız oluyorum.

İçeride her şeyden yalıtılmış hissediyor insan ken-
dini. Bazı olayları hızlı algılayıp müdahale edemiyor
insan. Sonradan düşündüğünde idrak ediyor. Bu ko-
nuda, yani tecriti kırma konusunda benim için en
faydalı olan mektuplardı.  Onlarca mektup alıyor ve
onlara cevap yazarak dışarıyla, farklı yerlerdeki in-
sanlarımızla bağ kurabiliyordum.

Tutsaklıkta alınan mektuplar ya da kartlar çok
önemli. Bir tek satır dahi olsa yazıldığında yalnız ol-
madığını, büyük bir ailenin parçası olduğunu hisse-
diyorsun. 

Yürüyüş: “Islah olmuş mu” diye periyodik olarak
siyasi tutsaklar bir değerlendirmeye mi tabi tutuluyor?
Size Grup Yorum ve Yürüyüş dergisi ile ilgili sorular
yöneltilmiş. Bunu biraz açar mısınız? 

Ö. Aslan: Gecikmeli yapılan, yani verdikleri cezanın
bitmesine 11 ay kala yapılan mahkemede sordukları ve
üzerinde durdukları iki soru vardı.

Birincisi hapishaneden çıktığımda Grup Yorum
konseri olduğunu duyarsam gidip gitmeyeceğim so-
rusuydu. Ben sadece konsere gitmekle kalmayıp
mümkünse  konser organizasyonuna katılacağımı ve

insanları katmaya çalışacağımı söyledim. 
İkinci soru ise Yürüyüş dergisini tanıyıp-tanıma-

dığımla ilgiliydi. Ben de dışarıdayken okuyup takip
ettiğim bir dergi olduğunu, kendilerinin hapishaneye
gelmesini engellediklerini, içeri girebilseydi okumaya
devam edeceğimi söyledim.

Bu iki soruya verdiğim cevaptan dolayı, “Hala
suç işlediğini kabul etmediği, ıslah olmadığı, çıktığında
tekrar aynı suçları işlemeye devam edeceği ve  örgütle
bağını kesmediği için cezasının kalanını kapalı hapis-
hanede geçirmeli” kararı verildi.

Yani o kadar pervasızlaşıyorlardı ki boyun eğdirmeyi
başaramadıklarında halkın türkülerini yapan Grup Yorum’u
dinlemeyi, gerçekleri yazan Yürüyüş dergisini okumayı
bile hazmedemeyerek kendilerince suç yaratmaya çalı-
şıyorlardı.

Yürüyüş: Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Son olarak
eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ö. Aslan: Teşekkürler.
Haksızlığa karşı olup, hak alma mücadelesi vermek

insan olmanın gereğidir. Devrimcilik yapmak ise suç
değil görevdir. Tekrar teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda
başarılar diliyorum.

FRANSA EMPERYALİZMİ, 14 MAYIS’TA, HAKKINDA
VERİLEN CEZA DOLMASINA RAĞMEN ERDOĞAN
ÇAKIR’I TAHLİYE ETMİYOR!

TÜRKİYE’YE İADE ETMEK İSTİYOR. MAHKEME
14 HAZİRAN’DA KARARINI AÇIKLAYACAK!

Hakkında verilen hüküm dolmuş olmasına rağmen tahliye
edilmeyen ve Türkiye faşizmine iade edilmek istenen devrimci
tutsak Erdoğan Çakır süresiz açlık grevine başladı.

Ailesine yolladığı mektupla 29 Mayıs’ta açlık grevine baş-
ladığını açıklayan Erdoğan Çakır; hakkında başlatılan iade iş-
leminin durdurulmasını ve yeni yerleştirildiği hapishanede
elinden alınan hakların geri verilmesini talep ediyor.

14 Mayıs tarihinde hükmünü doldurduğu hapishaneden
bir başka hapishaneye sevk edildi ve aile ziyaretinden telefon
hakkına, pek çok haktan yararlandırılmıyor.

ERDOĞAN ÇAKIR TAHLİYE EDİLMİYOR! Çünkü;
“Serbest Bırakıldığında Ne Yapacaksın?” Sorusuna

“Mücadeleye Devam Edeceği-m!” Yanıtını Verdi.
Fransa emperyalizmi, hücrelerle, tecritle devrimcilikten

vazgeçiremediği Erdoğan Çakır’ı Türkiye’ye iade etmek istiyor.

Türkiye faşizmine, Erdoğan Ça-
kır’ın yakında tahliye olacağını ve
iade talebinin olup olmadığını so-
ruyor.

Devrimcilik suç değil görevdir.
Sosyalist ideolojinin ve iradenin
karşısında çaresizleşen Fransa
emperyalizmi, suçlarına yeni suçlar
eklemekten vazgeçmeli, iade iş-
lemini iptal etmelidir.

Erdoğan Çakır’ın özgürlüğü için herkesin, hepimizin ya-
pabileceği bir şey mutlaka var. Telefonlarımızla, çekeceğimiz
fakslarımızla, destek eylemlerimizle yoldaşımızın tahliyesini
isteyelim; hapishane idaresinin telefon ve faksını kilitleyelim.

Emperyalizm bizi yenemez biliyoruz, bir kez daha ira-
demizi sınıyor. Ama bu muharebeyi de kazanacağız!

Tutsağımızı emperyalistlerin elinden çekip alacağız!

Tlf:  0033 03 26 65 17 87 - Fax:  0033 03 26 65 90 97

ERDOĞAN ÇAKIR’A ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ

FFransa Emperyalizmi, Erdoğan Çakır’ı Türkiye’ye İade Etmek İstiyor

ERDOĞAN ÇAKIR, 29 MAYIS’TA SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI!
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- Bir devrimci, burjuvazinin, fa-
şizmin söylediği her şeyin tersini
düşünmelidir. Neyi övüyorsa ondan
kuşkulanmalıdır. Neyi öneriyor, neyi
öne çıkarıyorsa, neyi yapmamızı is-
tiyorsa tersinin doğru olduğunu bil-
melidir.

Ki tarih boyunca burjuvazinin
halkın yararına, devrimcilerin lehine
bir şey yapmayacağına emin olarak
neden niçin sorusunu sormalıdır.

- Bir devrimci, doğru düşünce
tarzıyla doğru yöntemler bulabilir.

Doğru pratik, doğru düşünmekten
geçer. Bu gerçek propaganda ve aji-
tasyonun önemini, zorunluluğunu ar-
tırırken, propaganda ve ajitasyonda
hangi yöntemleri izleyeceğimizi de
daha ön plana çıkarır.

- Bir devrimci, düşünce tarzını
bulunduğu sınıfın çıkarlarına hizmet
eden tarzda sınıf bilinciyle donat-
malıdır. Ancak böyle doğru düşünür
ve ona uygun mücadeleyi hayata ge-
çirmede zorlanmaz.

- Bir devrimcinin, düşünce tarzını
doğru bir zemine oturtması şu üç te-
mel direk üzerinde oturmasına bağ-
lıdır.

Bir; sınıfsal bakmalı, sınıfsal dü-
şünmeliyiz. Her olaya, olguya, onun
sınıfsal bir niteliği olduğunu bilerek
yaklaşmalıyız. Sınıflar üstü hiçbir
şey yoktur. Sınıf gerçeğini unuttu-
ğumuz an, burjuva, küçük burjuva
düşünceler, bizim beynimizde daha
fazla etkili olur.

İki; hakim üretim biçiminin ka-
pitalizm, yönetim biçiminin faşizm
olduğunu hiç akıldan çıkarmama-
lıyız.

Üç; düzenin halkın çıkarına, dev-
rimin yararına bir şey yapmayacağına
kesin gözüyle bakmalıyız. Düzenin
sunduğu her şeyi sorgulamalı, akıl
mantık ve devrimci bilincimizin
süzgecinden geçirmeliyiz. Düşman

ne diyorsa tam tersini dü-
şüneceğiz.

- Bir devrimci, kitleler için her
şeyi bilinir ve düşünülür hale dönüş-
türmelidir.

Burjuvazi kitlelerin yaşadıklarının,
başlarına gelen olumsuzlukların ne-
denlerini, niçinlerini bilmemelerini,
hatta buna hiç kafa yormamalarını
ister. Kadercilik düşüncesini bunun
için körükler burjuvazi. Ekonomiden
siyasete kadar her şeyi bilinmez kav-
ramlarla, anlaşılmaz hale getirmek
burjuvazinin başvurduğu yöntemdir.

Halk için her şey bilinmez, an-
laşılmaz hale dönüşünce; işsizlik,
açlık, yoksulluk her türlü felaket
karşısında halk kendini savunamaz.
Öfkesini, tepkisini kime yönelte-
ceğini bilemez. Bu durumda ya
bunları kader, bir alın yazısı olarak
kabul eder, ya da öyle olmadığını
bilse de henüz alternatifinin olma-
dığını görünce çaresiz boyun eğer. 

- Bir devrimci, burjuvazi için en
tehlikeli silahın insan beyni olduğunu
bilir. ‘Onu bir kez teslim aldın mı
her şey biter’ demelerindeki amaç,
o güçlü silahın çalışmasını önlemektir. 

- Bir devrimci halka, doğru dü-
şünmenin, diyalektik ve tarihsel ma-
teryalizmin önemini kavratmalıdır.
Burjuvazi idealizmin ve idealist
düşüncenin kitlelerde egemen ol-
masını ister. Örneğin idealist dü-
şünce tarzı, hırsızın "doğuştan
kötü" olduğunu söyler. Bu düzenin
değişmeyeceğini, böyle gelmiş böyle
gideceğini söyler. Böyle düşünül-
mesini ister. 

Diyalektik ve tarihsel materya-
lizm ise bize, her şeyin değişebile-
ceğini ve bilinebileceğini söyler. 

- Bir devrimci, değişimin, gelişi-
min ve her olgunun, her insanın, her
toplumun içinde bulunduğu özellikleri
bilir. Değişim kesintisizdir ve en-
gellenemez. Devrimcilerin en zor
koşullarda, en koyu karanlıkta dahi

umutlarını kaybetmemelerinin kay-
nağı bu bilimsel gerçektir. 

- Bir devrimci, doğru düşünme-
diğinde mücadelede olumsuzluklar
yaratacaktır. Yürüttüğümüz her faa-
liyeti halkın özlemini duyduğu eşitlik,
adalet, özgürlük ve tam bağımsız
Türkiye temelinde ele almalıyız.

Hayatın alanında düşmanın bize
doğrulttuğu silahı yine düşmana
çevirmesini bileceğiz. Bu da doğru
düşünmekten geçer. Doğru düşüne-
mezsek, her şeye sınıfsal bakmazsak,
her şeyin sınıflar üstü vb. yaklaşımları
ve küçük burjuva düşünceler kafa-
mızda yer eder. Bu da mücadelede,
kitle çalışmasında, örgütlenmede;
yanlış, hedefsiz, muğlak, genel geçer
şeyler söylememize, yanlış hedefler,
yollar göstermemize neden olur.

- Bir devrimci, ülkemizin faşizmle
yönetildiği gerçeğini unutmadan dü-
şünmek zorundadır. Bunu başarama-
dığımız zaman hem mücadeleye,
hem de kendimize zarar veririz. Doğ-
ru düşünemeyen devrimci, neyi, ne
için, neden yaptığını bilmez ve bir
müddet sonra devrimciliği de biter.

- Bir devrimci için yaşamı anla-
mak, özünde yaşamın zorluklarını
anlamaktır. Hayatta her şey bizim
istediğimiz gibi, pürüzsüz, sorunsuz
olmayacaktır. Bizler zorluklar kar-
şısında ne yapmamız gerektiğini
öğrenir ve çözüm üretiriz. Gerçek
gelişme budur.

Yeni deneyler, zorluklar karşısında
verilen mücadele devrimciyi güç-
lendirir. Hata yapmaktan korkmamak
gerekir. Hata yapmaktan korkanlar
sağlamcıdırlar. Sağlamcılar iş yapa-
mazlar, risk alamazlar ve bilmedik-
lerini öğrenemezler.

Oysa devrimcilik sürekli bir sa-
vaşı zorunlu kılar. Devrimcilerin
yaşamları zorluklarla doludur. Be-
del ödemeyi de, bedel ödetmeyi de
göze alamayanlar devrimcilik ya-
pamazlar. Sınıflar savaşının yasa-
larını bilerek hareket edeceğiz.

DDOĞRU DÜŞÜNMEK

10 Haziran
2018

Yürüyüş

Sayı: 70

39SORUNLARIMIZI HALK MECLİSLERİ ÇÖZER!



1- ‘İSRAİL İLE ANLAŞMALARIN İPTALİ’
ÖNERGESİ, AK PARTİ TARAFINDAN RED-
DEDİLDİ

Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaların ip-
talini isteyen önergenin, AK Parti oylarıyla red-
dedildiği bildirildi. (15 Mayıs 2018, Sputnik)

İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleş-
tirdiği katliamın ardından Yenikapı’da esip gür-
leyen AKP’liler, iktidara geldikleri günden bu
yana, İsrail ile Türkiye tarihinin en büyük eko-
nomik anlaşmalarını yaptı. Halkımızın İsrail
Siyonizmine tepkisini kullanarak sözde Kudüs’e
ve Filistin halkına sahip çıkıyorlar. Riyakârlıkda
üstlerine yok! Filistin halkının gerçek dostu devrim-
cilerdir, ne sözde İslamcılar ne AKP ne de diğer
işbirlikçi düzen partileri olamaz.

2- NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA: ERDOĞAN
ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter’dan
şu mesajı paylaştı:

“Erdoğan, Hamas’ın en büyük destekçilerinden
biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz
çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı ver-
mesin.” (15 Mayıs 2018, ABC Gazetesi)

Gerek Erdoğan gerekse de Netanyahu birbirlerini
suçlarken aslında aralarında bir fark olmadığını dile
getiriyorlar. Her ikisinin de ortak yönü halka olan
düşmanlıklarıdır. Her ikisi de katletmeyi gayet iyi
bilirler. Her ikisi de ellerini halkın kanı ile yıkamış
katillerdir. 

3- CEZAEVLERİNİN KAPASİTESİ DOLDU, DE-
NETİMLİ SERBESTLİK KATLANDI

Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde kapasite sıkıntısı
yaşandığını açıklamasından sonra eleştirilmeye başlanan
denetimli serbestlik uygulamasından kaç kişinin yarar-
landığı ortaya çıktı. İstatistiklere göre rakamlar her gün
artıyor. Şubat’ta 554.467 olan denetimli serbestlikle bı-
rakılan kişilere ait dosya sayısı, Mart’ta 565.997’ye,
Nisan’da 576.022’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı’nın
Nisan ayı istatistiğine göre denetimli serbestlik uygulanan
kişi sayısı da 436.33 oldu. 2018 sonuna kadar 45 yeni
cezaevini devreye sokacak olan Adalet Bakanlığı’nda
ise yıl sonunda tutuklu-hükümlü sayısının 275.000
aşacağı tahmini yapılıyor. (16 Mayıs 2018, Sputnik)

Hapishaneler bir ülkenin aynasıdır. Eğer bir ülkenin
hapishaneleri tıka basa dolu ise, iktidar ha bire yeni
hapishaneler açmak zorunda kalıyorsa, yüz binlerce
insan hakkında, demokratik hak ve özgürlüklerini
kullandıkları için dava açılıyorsa o ülkenin yönetiminin

adı faşizmdir. Bu iktidar hiçbir sorunu çözemez. Tam
tersine sürekli yeni sorunlara yol açar. Onların yönetim
anlayışları ‘Her şey emperyalizm ve oligarşinin çıkarları
için’dir. Hal böyle olunca da düzen sürekli suçlu
yaratır. Aç, yoksul bırakılan yozlaştırılan halk, düzenin
kurbanı olarak suça bulaşır. Öte yandan ise bu iktidar
en ufak bir muhalefete dahi tahammülsüzdür. Düzeni
sorgulayanlara işkence ve tutuklama ise yapabileceği
tek şeydir. Ne kadar hapishane yaparlarsa yapsınlar
bu sorunu çözemezler. Bu sorun ancak bu düzenin
değişmesi ile son bulacaktır.

4- İŞSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR KİŞİ
MECLİS ÖNÜNDE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

TBMM önünde Oktay Alkaya isimli bir kişi kendini
yakmak istedi. CHP Milletvekili Özkan Yalım’ın mü-
dahalesi üzerine Alkaya sakinleştirildi. (17 Mayıs 2018,
Evrensel)

Halk çaresizlikten kendisini yakıyor. Türkiye’nin
gerçeğidir bu manzara. AKP’lilerin büyük güçlü Tür-
kiye, milli ve yerli üretim sözlerinin koca bir palavradan
ibaret olduğunu gösteriyor. Ancak işsizlik, yoksulluk
kendini yakmakla son bulmaz. Tek çözüm örgütlenip
mücadele etmektir. Hakkımız olanı almanın başka bir
yolu yoktur.

Kendimizi yakmakla bir şey kazanamayız. Bizi bu
kadar çaresiz bırakanların yakasına yapışıp hesap so-
ralım.

5- ‘AKP DÖNEMİNDE 432 KİŞİ FAİLİ MEÇHUL
CİNAYETE KURBAN GİTTİ’

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un hazırladığı
rapora göre, AKP döneminde 432 kişi faili meçhul ci-
nayete kurban gitti. (17 Mayıs 2018, İleri Haber)

Devletin halkı katletmesini ‘faili meçhul’ diye ifade
etmek, suçu ve suçluları gizlemeye hizmet eder. O ne-
denle öncelikle dilimizden bu sözcüğü çıkarmalıyız.
432 kişinin ölümü katliamdır ve faili devlettir.

ANADOLU’DAN HABER-YORUM
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AKP, kendisinden önce gelen tüm iktidarlara rahmet
okutmuştur. 432 kişinin kim tarafından nasıl katledildiği
bile bilinemiyorsa, bu faşizmin resmidir. Bu düzende
insanlarımız öldürülür, kaçırılıp katledilir; ama bu
düzenin mahkemeleri, savcıları, hakimleri, polisleri
üç maymunu oynar. Çünkü herkes bilir ki ortada faili
meçhul varsa orada devletin kendisi vardır. O nedenle
faili meçhul yoktur, fail de katil devletin ta kendisidir!

6- OHAL KOMİSYONU, 17 BİN BAŞVURUDAN
14 BİN 350’SİNİ REDDETTİ

Başvurulardan 14 bin 350’sini reddeden OHAL Ko-
misyonu, bazı KHK’lar ile göreve iade edilen bin 990
başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin
905 müracaat yapıldı. (18 Mayıs 2018, Birgün)

AKP OHAL ile işten atarak benden olmayana iş
yok diyor. Çözüm OHAL komisyonları değildir. Hak-
sızlığı yapandan haksızlığı gidermesini beklemek saf-
dilliliktir. Hakkımız olanı almak için tek yol direnmektir.
Bunun için örgütlenmeli, bize bu haksızlığı yapanlardan
hesap sormalı. Cellattan vicdan bekleyenler ise ancak
kendisini kandırır. Haksızlığı yapanlar adalet sağla-
yamazlar.

7- GENÇLER NE İŞTE NE DE EĞİTİMDE... İŞTE
ÜRKÜTÜCÜ TABLO

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal
Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) araştırma sonuçlarına
göre, 2016 yılında Türkiye’nin 15-19 yaş aralığında ne
eğitimde ne iş gücünde yer alan genç sayısı 700 bin
oldu. (18 Mayıs 2018, Cumhuriyet)

Gençlik, geleceğimizdir. Ancak gençlik için hiçbir
şey yapmazlar. Onların gençlik adına yaptıkları faaliyet
kendilerine taban yaratmak için din ve milliyeti kulla-
narak uyutmaktır. Kendi çocuklarına gemi filoları
kurup, yurtdışı ortaklıkları geliştirmektir.

Ülkenin gençliği ise umurlarında dahi değildir.
Onların tek derdi gençlerin devrimci olmamalarıdır.
Bunun için uyuşturucuyu yayarlar, gençliği yozlaştırmak
için her yolu denerler. Ancak bu gençlik Haziran
Ayaklanması’nda da göstermiştir ki yozlaşma da apo-
litikleşme de bir yere kadardır. Bıçak kemiğe değdiğinde
gençlik de ‘gayrı yeter’ demesini bilir. O nedenledir ki
faşizmin en büyük korkusu da gençliktir. Gençliğin
geleceği ise devrimdir. 

8- AKP SEÇMENİ DE GÖRDÜ: YÜZDE 31’İ GE-
LECEKTE EKONOMİK ZORLUK YAŞAYACAĞINI
DÜŞÜNÜYOR

Rapora göre AKP seçmeninin yüzde 36’sı internete

hiç girmiyor. İnternete girmeyenlerin ve internetten
haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok
AKP seçmeninde. En çok izledikleri televizyon kanalları
ise ATV, AHaber ve TRT. (18 Mayıs 2018, Diken)

AKP’lilerin gençleri eğitimsiz bırakıp, ‘dindar nesil’
istemesi nedensiz değildir. Ancak cahil bıraktıkları
dahi artık AKP’nin gerçek yüzünü görüyor. Çünkü
mızrak çuvala sığmıyor. Ancak bu araştırma da gös-
termiştir ki faşizmin en büyük gücü bilgiden yoksun
bıraktığı kitlelerdir. O nedenle o insanlara gidecek,
onları eğitecek olan da bizleriz. Herkesin eğitilebile-
ceğine, herkesin sömürü düzenine karşı savaştırılabi-
leceğine inanırız.

9- EMNİYETİN TEPESİNDE KRİTİK DEĞİŞİK-
LİK

Bu akşamüstü çıkan kararname ile Sabit Akın Zai-
moğlu İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanırken, 2016’dan
beri bu görevi sürdüren Akın Karatay daha pasif bir
görev olan Polis Başmüfettişliği’ne atandı. (18 Mayıs
2018, Oda TV)

Emniyetin tepesine kimi getirirse getirsinler bir
şey değişmeyecektir. O da kendilerini hiçbir zaman
emniyette hissetmeyecekleri gerçeğidir. Halka karşı
sayısız suç işleyenler elbette halktan korkacaktır. Hele
ki halkın adaletinden duydukları korku öylesine bü-
yüktür ki sürekli yeni tedbirler düşünmek zorundadırlar.
Bugüne kadar nice müdürler geldi geçti. Onların ba-
şaramadığını Sabit Akın da başaramayacak, devrim
mücadelesi büyüyerek yoluna devam edecektir. O ise
kendisinden öncekiler gibi hayatını polis evinde korku
içinde tamamlayacaktır.

10- ERDOĞAN: ARTIK BU BOZUK VE ADA-
LETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GEL-
MİŞTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler
bugün bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere
‘dur’ diyoruz. Buradaki toplantımızda, Filistinli kar-
deşlerimizin mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını
haykırıyoruz” dedi. (19 Mayıs 2018, Sputnik)

Düzenin sahibi düzenin bozukluğundan dem vu-
ruyor. Hem emperyalizme uşaklık yap, hem İsrail ile
derin ilişkiler geliştir hem de kendini tüm bunlardan
habersiz gibi göster. İşte burjuva politikacılığı budur.
Bugün açısından AKP iktidarı, bozuk düzenin ülke-
mizdeki baş temsilcisidir. Evet, bu düzen değişmeli,
değişecek. Bunu yapacak olan da Erdoğanlar, Akşe-
nerler, Muharrem İnceler, Demirtaşlar ve diğer düzen
partisi temsilcileri  değil halkın kendisidir. Ve yeni ku-
rulacak düzende faşistlere yer yoktur!
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BİZİ 
BİTİREMEZSİNİZ!

“Yanıp küle dönerler, karışırlar
toprağa ve tekrar doğarlar külle-
rinden. Çünkü bereketlidir Anadolu
toprakları, tanır, sever onun için
yanıp tutuşanları ve kucaklayıp ba-
sar bağrına. Ve en güzel filizleri ile
yeniden yaşatır.” (Anka Destanı,
syf. 5)

Anadolu toprağı, üzerinde alın
teri döken halkımızındır ve biz, hal-
kımızın özgürlüğü, vatanımızın ba-
ğımsızlığı için Anadolu toprağına
her düştüğümüzde, bu toprak, bizi
yeniden filizlendirip büyütecektir.

Sözümüzün sonunu baştan söy-
leyelim: Anadolu’nun en soylu da-
marıyız biz ve düşmanın bizi Anadolu
topraklarında bitirme hedefi asla ger-
çekleşmeyecek!

Kökümüz, halkın alın teriyle, şe-
hitlerimizin kanıyla sulanmış bu top-
raklara kök salmıştır. 

Biliyoruz, halk düşmanlarının tüm
çabası bizi bitirmektir. Biz var oldukça
da asla rahat etmeyecek halk düş-

manlarının içi. 

“Hiçbir korkuya benzemez hal-
kını satanın korkusu” demiş Nazım,
asla bitmeyecek korkuları. Bu kor-
kuyla saldırıyor faşizm.

Üzerimizdeki baskıların haddi he-
sabı yok. Derneklerimiz kapatılıyor,
bürolarımız basılıyor, yüzlercemiz
tutuklanıyoruz, hapishanelerde hak
gaspları, işkenceler yaşıyoruz, ma-
hallelerde polis terörü durmuyor. Bu
yoğun saldırılar faşizmin doğası ge-
reği zaten, bu saldırılardan daha
önemli olan bizim bu saldırılara ver-
diğimiz cevaplardır.

***

12 Eylül 1980 faşist cuntası, iş-
kencelerle, hapishanelerle, idamlarla
bizi bitirmeye çalışırken 1984’te
Metris’te “idamlar bizi yıldıramaz”
sloganını atmak idamla dahi bitme-
yeceğimizi, ölümün bizim için bir
son olmadığını anlatıyor. 

Aradan geçen 34 senede sadece
sloganın kelimeleri değişiyor ve cep-

heli tutsak Ali Ülgü, zindanlardan
“3 bin parçaya bölseniz de bizi bi-
tiremezsiniz” diye haykırıyor. 

Bizi bitiremezsiniz çünkü biz uz-
laşmayanlarız, teslim olmayanlarız. 

Zulme boyun eğmeme geleneğini
taşıyoruz. Che’nin deyimiyle nerede
ezilene atılan bir tokat varsa bunu
yüzümüzde hissedenleriz biz.

***

"Bizi bitiremezsiniz"; bizim di-
limizdeki temel sözlerden biridir. Bu
bir iddiadır, savaşma ve zafere ulaşma
kararlılığımızdır; mutlaka kazanaca-
ğımızın ifadesidir, ideolojik gücü-
müzdür.

Bu sözü ağız, yürek ve bilinç do-
lusu söyleyebilmek bize özgüdür.
Bizim dışımızda kimsenin böyle bir
iddiası, hedefi yoktur. Bugünkü teori
ve pratikleriyle de olamaz. 

“Tarih, katliamlar direnişler ve
yeniden ortaya çıkan büyük kitlelerin
mücadelesi ile doludur. Tarihte, ta-
rihimizde bunu hep yaşadık. ... Dev-
rim düşmanları bize karşı hep bir-
leştiler. Onlar, bizi yeryüzünden sil-
mek için dünya tarihini yok saymak
istiyorlar. Biz bu tarihi yeniden or-
taya çıkarıyoruz. Halk kitlelerine
unutturulmuş direniş ve mücadele
tarihini yeniden belleklere kazıyo-
ruz.” diyor Dayı. 

Şimdi bunu anlatmak görevi bize
düşüyor. Asla sloganlarımızı unut-
mamalıyız, çünkü; ağzımızdan çıkan
her slogan gibi bu da yoldaşlarımıza
ve halkımıza güven, düşmanlarımıza
ise korku yayıyor. Kan içindeyken,
yangınlar içindeyken, omuzları-
mızda tabutlarımızı taşırken yine
“bizi bitiremezsiniz” diye büyük
bir güçle ve kesinlikle haykırıyo-
ruz:

Bizi Bitiremezsiniz! 

Bizi Bitiremezsiniz!

Bizi Bitiremezsiniz!

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�� Biz, Sizi Bitirmeden görevimiz bitmez, varlık nedenimiz

ortadan kalkmaz!

�� Biz Halkız, Halkın Çocuklarıyız. Halk Bitmez!

�� Bir Bir Tutuklasanız, Bin Bin Geleceğiz!

�� Her Adımımız Düşmanlara Korku, Yoldaşlarımıza Güç Ola-

cak!

�� Bir Gider Bin Geliriz!

�� Sayılmayız Parmak İle Tükenmeyiz Kırmak İle.

�� Bizim Kökümüz Halkta Siz İse Köksüzsünüz. Siz Soysuzsunuz.

Bu Yüzden De Çürüyüp Çökmeye Mahkumsunuz. 

�� Saraylar Saltanatlar Çöker Halk Kalır!

Yürüyüş
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30 Mayıs 2018, Cumhuriyet

SAPANLI TEYZE
5. YILI CEZAEVİNDE KARŞILADI

Gezi Direnişi eylemlerinde polisin müdahalesine
elindeki sapanıyla karşılık verirken ‘sapanlı teyze’
Emine Cansever, 13 Ekim tarihinde DHKP/C üyesi
olduğu iddiasıyla tutuklandı

Sekiz aydır Bolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan
Cansever hakkındaki iddianame ise bir türlü hazır‐
lanamadı.

Gezi’nin 5. yılını cezaevinde karşılayan Cansever
gazetemize yolladığı mektupta  Gezi  direnişinin
ülkenin her yerinde devam ettiğini belirterek;

“Yüksel direnişi, Düzce direnişi, direnip
tutuklanan Boğaziçili öğrenciler, İstanbul

Üniversitesi öğrencileri, işten atılan taşeron
işçileri, okulların ticarethaneye çevrilmesine
direnen veliler, işten atılıp alanlara çıkan
işçiler, Yüksel’de direnenlere destek verirken
işkence gören Perihan ablamız ve diğerle-
ri...

Tüm bunlar Gezi’nin bitmediğinin, alan-
lara yayıldığının göstergesidir. Yoksulluğun,
açlığın, işsizliğin, zulmün olduğu her yerde
direniş devam eder”

diye yazdı. Mektubunda haksızlığa asla boyun
eğmediğini ve eğmeyeceğini aktaran Cansever;

“KHK ile işten atılan öğretmenlere, öğre-
tim üyelerine, doktorlara, hemşirelere,
memurlara, devrimci avukatlara, özgür tut-
saklara selam olsun. Filistin’de savaşanlara,
savaşıp düşenlere selam olsun” dedi.

EEMİNE CANSEVER: YOKSULLUĞUN, AÇLIĞIN, İŞSİZLİĞİN,
ZULMÜN OLDUĞU HER YERDE DİRENİŞ DEVAM EDERBASINDAN
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Halk Meclisleri’nden 
Halkın İktidarı’na

Düzen partilerinin yeri göğü vaad
eden konuşmalarını dinliyorsunuz.

Vaatlerde her şey var.

Esnafın faiz borçlarının silinmesi
var, gençlere ek burs verilmesi var,
bedelli askerlik var, kanal İstanbul
var, TRT’nin satılması var… 

Ama bazı konular var ki, onlar
söz konusu olduğunda yalandan boş
vaatlerde bile bulunmuyorlar. Onları
hiç ağızlarına almıyorlar.

Mesela, 475 milyara ulaşan dış
borçlar konusunda bir şey demiyor-
lar.

Mesela, özelleştirmeler konu-
sunda bir şey demiyorlar. 

Peki, düzen partilerinden herhangi
birinin kentsel dönüşüm’den söz
ettiğini duydunuz mu?

AKP zaten bu yağma talan poli-
tikasının sahibidir. Dolayısıyla onun
bu konuda söyleyecek bir sözünün
olmaması doğaldır. Peki ya “muha-

lefet” olduğu iddiasındaki partiler?
Onlar neden hiç söz etmiyorlar?

Sorun şudur; düzen partilerinin
hiçbiri, hiçbir muhalefet partisi,

emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
çıkarlarına zarar verecek konulara
kesinlikle girmiyorlar.

Kentsel dönüşümün amaçlarından
biri yağma ve rant; ikincisi ise, yoksul
mahallelerdeki devrimcilerin etkin-
liğini, halk örgütlülüklerini dağıt-
maktır. Yoksul halkı şehrin dört bir
yanına dağıtarak, onların öfkesinin
birlikte bir güç olmasını önlemektir.

İşte bu amaçta TÜM DÜZEN
PARTİLERİ HEMFİKİRDİR.

İşte bu nedenle, hiçbir muhalefet
partisi, göstermelik bile olsa kentsel
dönüşüme karşı bir şey dememekte-
dir.

Sadece kentsel dönüşüm değil;
halkın en büyük sorunlarından biri
olan yozlaşma ve uyuşturucu sorunu
da düzen partilerinin gündeminde
yok. Nasıl olsa, asıl zararı gören
yoksul halk çocuklarıdır. Uyuşup
uyusunlar, bağımlı olup geberip git-
sinler. Burjuvazinin partileri soruna

böyle bakıyorlar.

Bu halkın gepegenç çocukları iş-
siz. Peki hangi partinin açıkladığı
seçim bildirgelerinde işsizliğe bir
çözüm var. Bırakın tam çözümü, iş-
sizlerin sayısını yarıya indireceğiz
diyebilen var mı?

Açlık ise gündemlerinde hiç yok.
Sömürü diye bir kavram ağızlarından
duyulmuyor. 

Düzen partileri, halktan değil,
düzenden yanadırlar

Özelleştirmeleri durduracağız di-
yen yok. 

Kentsel dönüşümü durduracağız
diyen yok.

Uyuşturucuyu önleyeceğiz diyen
yok.  

İşsizliği yok edeceğiz diyen yok. 

Yok, yok, yok.      

Ne iktidarında, ne muhalefetinde,
halkın sorunlarına hiçbir çözüm yok-
tur. 

Çözüm halkın kendisindedir. 

Çözüm, halkın kendi örgütlülük-
lerindedir. 

Onlar TV ekranla-
rından konuşuyorlar,
biz duvarlardan...

Onların konvoyla-
rına karşı bizim bil-
dirilerimiz, kuşlama-
larımız, ev ev, cadde

cadde dolaşacak...

Devrimle düzenin mü-

cadelesinde, güçler, olanak-
lar, silahlar, araçlar eşit de-
ğildir ve hiçbir zaman da
olmayacaktır. 

Ama halkların yaratıcı-
lığı ve emeği vardır; halk-
ların öncülerinin kararlı-
lığı, cüreti vardır. Emek,
yaratıcılık, cüret, kararlılık;
eşitsizliği, halkın üstünlü-
ğüne dönüştürür.   

Atasözü:
Düşmana
düşmanlık

gerekir, 
dosta 

dostluk!

Yürüyüş

10 Haziran
2018

Sayı: 70

DÜZEN HALKI EZER,44



Çözüm, halk meclisleri ve halkın
iktidarındadır.

Halk meclisleri, sorunları bugün-
den çözmeye başlamamızın araçla-
rıdır. Yarının ise iktidar organları
olacaklardır. 

Halk meclisleri, bugün için, düzen
devam ettiği sürece, sorunları ancak
kısmen çözebilecektir. Bu kısmen
çözüm sürecinde ise, halkın birliğini,

dayanışmasını, ör-
gütlenmesini sağ-
layıp, halkın ikti-
darı mücadelesini
güçlendirecektir. 

Bundan Halk
Meclisleri’nin çok
fazla şey yapama-
yacağı sonucu çı-
karılmamalı. Ter-
sine, özellikle yukarıda söz ettiğimiz,
yoksul mahalleler için temel önem-
deki iki konuda, kentsel dönüşüm
saldırısı ve uyuşturucu konusunda
Halk Meclisleri, çözüm için tek ad-
restir.

Halkın kentsel dönüşüme karşı
direnişini ancak Halk Meclisleri ara-
cılığıyla sağlayabilir, saldırıyı ancak
halkın örgütlü direnişiyle durdura-
biliriz.

Uyuşturucu konusunda ise; birin-
cisi; uyuşturucu önlenemez değildir,
ikincisi; bağımlı hale getirilen genç-
lerimizi bataklıktan kurtarmamız im-
kansız değildir. Bunları Halk Meclis-
leri’yle sağlayabiliriz.

Mahallelerde uyuşturucu ticaretini
önlemekten Uyuşturucuya Karşı Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezleri aracılı-
ğıyla gençlerimizi bağımlılıktan kur-
tarmaya kadar, bu alanda yaptığımız
ve yapabileceğimiz çok şey var. AKP

faşizmi de bunu çok iyi bildiği için
Halk Meclislerine saldırıyor, uyuş-
turucuya karşı mücadele merkezle-
rimize saldırıyor.

Faşizm saldırıyorsa doğru yoldayız
demektir. İyi şeyler yapıyoruz de-
mektir. Düzen partileri bu konulardan
hiç söz etmiyorsa, kentsel dönüşüm,
uyuşturucu emperyalizmin politika-
larıdır derken, doğru söylüyoruz de-
mektir. 

Halk Meclisleri’ni örgütlemek,
halkımızı halk meclisleri bünyesinde
toplamak, Halk Meclislerini, yoksul
mahallelerde hayatın merkezine oturt-
mak için daha sistemli, iradi, ısrarlı
bir çaba göstermeliyiz.

Bırakın düzen partileri sandık
başında birbirini yesin, bırakın
parlamento bataklığında boğul-
sunlar. Biz örgütlenmemize baka-
lım.

Meclis üyeleri, Halk
Cepheliler, bu hafta

kaç evin kapısını
çaldınız?

Kapıları çalmak, o
evlere devrimi,

umudu, alternatifi
taşımak demektir. 

Kapıları çalmadıysak,
bu hafta onların
kapısından içeri,

onların beyninden,
yüreğinden içeri

devrim değil, düzen
girmiş demektir.

Halk Cepheliler; kapı
çalmayı örgütleyin.

Bu, devrimi, hareketi
örgütlemek demektir.  

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) İstanbul
Şubeleri, 2 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, tutuklu
yöneticilerinin ve hasta tutsakların serbest bırakılmasını
talep etti. 

Yapılan açıklamada Küçük Armutlu şubesinden hasta
tutsak Haydar Yıldırım'ın ve PSAKD Genel Başkan
Yardımcısı Erol Yeter'in serbest bırakılması talep edil-
di.

PSAKD yönetecilerinden Nejla Gül tarafından yapılan
açıklamada şöyle denildi: "AKP hükümeti kendinden
olmayan herkesi baskı ve tehditle sindirmeye çalışıyor.
Bizler boyun eğmedik, biat da etmeyeceğiz."

PSAKD: Yıldırım ve Yeter Serbest Bırakılsın!
AKP'ye Biat Etmeyeceğiz!

10 Haziran
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24 Haziran’da seçimler yapılacak.
Faşizm koşullarında seçimlerin birçok
işlevi vardır, onlardan bir tanesi de
kitlelerin düzenden yana umutlarını
ve inançlarını diri tutmaktır.

Halkın bazı kesimlerinden insan-
lar, şöyle bir düşünce taşıyabiliyor:
“Sağ partiler hele bir iktidardan ay-
rılsın, ‘solcular’ iktidara gelsin, bu
baskılar da azalacaktır. Bundan ha-
pishanedeki tutsaklar da nasibini
alacaktır. Oyumuzu verelim, daha
rahat ederiz, nefes alırız.”

Ancak biz TAYAD’lılar kuruldu-
ğumuz günden beri yaşadığımız onca
deney ve tecrübelerimizden bunun
böyle olmadığını, “Sol, sosyal de-
mokrat partilerin” göz boyamaktan
ibaret olduğunu biliriz.

Kendisine ‘sol’ diyen partiler dö-
neminde yaşadığımız katliamlardan
biliriz. Bu yüzden biz TAYAD’lılar,
hep devrimcilere güvendik, düzenin
soluna, sosyal-demokratına değil.

Seçimlerin bize bir şey kazandır-
mayacağını, baskıları azaltmayacağını
görmek için, çok uzağa gitmek ge-
rekmiyor. Bugünkü koşulları bile in-
celersek bunu çok net bir şekilde
görebiliriz.

Şu anda yüzlerce HDP’li tutuklu.
Yüzlerce avukat, sanatçı, gazeteci
tutuklu. Peki ne yaptılar, ne yapı-
yorlar? Bir şey yapabildiler mi? HDP
veya CHP ne yapıyor? Basın açıkla-
ması dışında ne yapıyorlar? Daha
kendi milletvekilleri için bile etkili
eylemler yapamayanlar, bizim ev-
latlarımıza sahip çıkar mı?

Hayır! Çünkü evlatlarımızı hap-
seden faşist düzeni değiştirmek gibi
bir sorunu yoktur!

Biz sol ve sosyal-demokrat par-
tilerinin tutsaklar ve hapishaneler ile
ilgili ne yaptıklarını bizzat kendi pra-
tiklerinden biliyoruz. 

19 Aralık katliamı yaşandığında,
hükümet ortaklarından biri “solcu”
DSP idi. DSP-MHP-ANAP koalisyo-

nunun Başbakanı ise Bülent Ecevit’ti.

Tutsak evlatlarımıza değil sahip
çıkmak, kimyasallarla diri diri yak-
tılar. 28 insanımızı katlettiler. 19-22
Aralık Katliamı, bugüne kadar ya-
şanan en büyük hapishane katliamı-
dır.

Ecevit; ancak evlatlarımızı kat-
lettikten sonra IMF programını hayata
geçirebileceğini söylemiştir kameralar
karşısında.

Katliamdan sonra Amerika’ya
uçup, ABD Başkanına yalakalık yap-
mıştır. Bizim evlatlarımızın kanı ona
Amerika’ya giriş biletini sağlamıştır. 

1978’deki Maraş Katliamındaki
Ecevit neydiyse, 2000’lerdeki Ecevit
aynı halk düşmanı politikaları hayata
geçirendi.

Mecliste sağcısı-solcusu bütün
düzen partilerinin aynı olduğunu bi-
liriz. Biz TAYAD’lılar derneğimizin
kurulduğu günden beri bunlara de-
falarca tanık olduk. 1990-91’li yıllarda
Eskişehir’de Türkiye’deki ilk hücre
tipi hapishane yapıldığında az aşın-
dırmadık Meclis kapısını.

1996 Ölüm Orucu hemen seçim-
lerden sonra gerçekleşmişti.

“24 Aralık seçimlerinden sonra
ANAP-DYP koalisyon hükümeti ku-
ruldu. İlk hedef hapishanelerdi. Kontr-
gerilla şefi Mehmet Ağar, bu süreçte
Adalet Bakanlığı’na getirildi. Önce
halka sokaklar yasak edildi.

Derneklerimize baskılar, takipler,
tacizler arttı. 6-8-10 Mayıs Genel-
gesi’yle tutsaklara teslim olmaları
dayatıldı. Tutsakları birbirinden ve
mücadeleden koparmak için Eskişehir,
Kırıkkale, İnebolu, Sinop vb. yerlerde
tabutluk hapishaneler oluşturuldu.

Oligarşinin bu politikasına karşı
Cezaevi Merkezi Koordinasyonu
(CMK) kararıyla 23 hapishanede
1500 tutsak açlık grevine başladı.

Direniş sürerken ANAP-DYP Hü-
kümeti yerine REFAH-YOL koalis-
yonu iktidar oldu. Saldırılar gittikçe

arttı. Biz yaşlı ana-babaların kafa-
ları-kolları kırıldı polis tarafından.
Gözaltına alındık, işkencelerden ge-
çirildik.” (TAYAD, sf 72)

Sorunun çözülmesi için, iktidar
veya muhalefet demeden birçok mil-
letvekiliyle görüştük. Düzen parti-
lerinin arasında hiçbir fark yoktur.
Burjuva politikacılarının hepsi ya-
lancı, hepsi riyakar, hepsi ikiyüzlüdür. 

Bununla ilgili bir örnek aktara-
lım:

“Temmuz 1983 yılında idamları
engellemek için yürüttüğümüz faaliyet
kapsamında, bazı milletvekilerini zi-
yaret etmiştik. Bunların arasında
MDP başkanı Turgut Sunalp vardı. 

Turgut Sunalp’e sorunlarımızı an-
latmaya başardık. Yapılanların de-
mokrasiye ve insan haklarına ters
düştüğünü söyledik. Bizlerin üzerinde
de baskıların yoğunlaştığını belirttik.
Konuyu ölüm cezalarına getirdik.
“İdamlara çok üzülüyorum. Şu anda
bu dosyayı hemen inceleyeceğim ve
gerekli yerlere ileteceğim. İktidara
geldiğimizde de idam cezasını kal-
dıracağız. İdamlar çok büyük ve unu-
tulmaz bir acı...” Seçimlerden sonra
bizleri tekrar beklediğini belirterek
görüşmeye son verdi. Ve oradan ay-
rıldık. Anlattıklarına inanmamıştık”...

Aynı Sunalp, daha sonra işken-
celerle ilgili olarak; “Elimizde taş
gibi oğlanlar varken, copa ne gerek
var” diyecekti…”

(12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TA-
YAD, sayfa 23)

Biz ne kazandıysak, ne başardıy-
sak kendi emeğimizle, tırnaklarımızla,
canımız pahasına ödediğimiz bedel-
lerle başarmışızdır. Bedel ödemişizdir,
direnmişizdir, düşman politikalarına
karşı politika geliştirmiş ve tek bir
adım bile geri atmamışızdır. 

1984, 1996 ve 2000-2007 yılları
arasında ölüm orucuna yatarak, düş-
manın politikalarını püskürtmüş, boşa
çıkartmışızdır. 

TAYAD ve SEÇİMLER
Tayad’lı Aileler
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Özellikle Büyük Direniş sürecin-
de, içeride ve dışarıda tecrite ve san-
süre rağmen direniş sürerken, çal-
madığımız kapı, gitmediğimiz kesim
kalmamıştır. Bunların başında da si-
yasi partiler gelmektedir. Bir yandan
tabutları omuzlarken, 122 evladımızı
toprağa gömerken, her türlü mücadele
biçimini hayata geçirirken bir yandan
da sorunun çözülmesi için hep uğ-
raştık.

Gittiğimiz her kapıda, görüştü-
ğümüz herkese kendi irademizi kabul
ettirdik. Devrimci düşüncelerimiz,
değerlerimiz ve kimliğimizi savun-

duk. 

Hasta tutsaklarımızı tahliye ettirme
sürecinde de benzer şeyler yaşadık.
Ancak hiçbir düzen partisi, bizim
lehimize adım atmamıştır.

Güler Zere’nin tahliye edilmesi
için dişe diş bir mücadele vermek
zorunda kalmışızdır. Ülkenin birçok
yerinde ve yurtdışında aylarca, her
gün bir eylem düzenlemiş, sonunda
zulmün elinden çekip alabilmişizdir. 

Sonuç olarak;

1- Hiçbir düzen partisi halkın so-

rununa çare olamaz. Bu yüzden hiçbir
düzen partisine verilecek oyumuz
yok!

2- Bizim sorunlarımız, iktidarın
bir partiden öbürüne geçmesiyle çö-
zülemez. Çünkü bozuk düzende sağ-
lam çark olmaz. 

3- 34 yıllık tarihimizden çok iyi
biliyoruz ki, düzenin meclisine değil,
halk meclislerine güvenmeliyiz. So-
runları yaşayan bizsek, çözen de biz
olacağız!

4- Sorunlarımızın kaynağı em-
peryalizm ve faşizmdir. Seçim çare
değil devrim!

Her Mektup, Sahiplenmedir
Her Mektup, Dostluk, Ar-

kadaşlık, Yoldaşlıktır
Her Mektup, Dayanışmadır
Her Mektup, Tecrite Bir Dar-

bedir
TECRİT ÖZGÜR TUT-

SAKLARI TESLİM ALAMA-
DI ALAMAYACAK!

Aşağıda, güzel vatanımızın
onlarca şehrine yayılmış hapis-
hanelerde yatan Özgür Tutsak-
ların listesi var.

Güzel vatanımızın her yanını
zulüm merkezleriyle dolduruyor
faşizm.

Durmadan yeni hapishaneler
yapıyor.

Çünkü mücadeleyi ve örgüt-
lenmeyi bitiremiyor.

372 Özgür Tutsak, faşizme
karşı boyun eğmeyenlerdir.

372 Özgür Tutsak, AKP fa-
şizmine karşı her alanda direnişi
örgütleyenlerdir.

372 Özgür Tutsak, halkın
sanatçıları, halkın avukatları,
halkın mimar mühendisleri,
yoksul mahallelerin çocukları-
dır. Halk Cephelilerdir.

AKP faşizmi, hayatın ve kav-
ganın içinde boyun eğdiremediği

devrimcilere,
şimdi F Tipi
Hapishanelerin
hücrelerinde
boyun eğdirme-
ye çalışıyor.

Hapishane-
lerde direniş sü-
rüyor.

DİRENİŞE
MEKTUPLA-
RINIZLA DES-
TEK VERİN.

Tecrit, tutsa-
ğın dışarıyla ba-
ğını kesmektir.

Mektup ise dışarıdan içeriye
uzanan bir eldir:

Dışarıdan içeriye bir selam-
dır.

Dışarıdan içeriye hücre hücre
dolaşan bir yürektir.

Mektup yazalım.
Mektuplaşalım.
Dışarıyı anlatalım. Onların

anlattıklarını okuyalım.
Onlardan öğrenelim, onlara

öğretelim.

HER ALAN, EN BAŞTA
KENDİ TUTSAKLARINA YA-
ZABİLMELİ.

Mahalleliler, kendi mahal-
lelerinden tutsak alınanlara,

Gençlik, Dev-Genç’li özgür
tutsaklara; avukatlar, tutsak
olan halkın avukatlarına; mü-
hendisler, tutsak olan halkın
mimar mühendislerine; sanat-
çılar, tutsak olan halkın sanat-
çılarına…

MEKTUPLAR YAZALIM.
Bugüne kadar direnişimizle

ve dayanışmamızla tecriti alt
etmeyi başarabildik.

Bundan sonra da böyle ola-
caktır.

TECRİTİ HEP BİRLİKTE
YENECEĞİZ.

TUTSAKLARIMIZA MEKTUP YAZALIM, YAZDIRALIM
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“Herkesin adayı, sağı da solu da birleştiren, halkçı,
köylü çocuğu, öğretmen” diye tanıtılan Muharrem İnce
ve partisi CHP kimdir, CHP’nin iktidar olduğu dönemlerde
ülkemizde hangi sorunlar çözülmüştür... 

Muharrem İnce, seçim meydanlarında ülkede açlık-
yoksulluk, yolsuzluk gibi sorunlara çözüm getireceğini,
aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve siyasi olarak ba-
ğımsızlığını sağlayacağını, emperyalizme bağımlı bir
ülke olmaktan Türkiye’yi kurtaracakmış gibi konuşurken,
bu vaatlerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğinin bilincinde
olarak konuşuyor. 

Çünkü, bağlı olduğu parti CHP’nin, tarihi boyunca
hiçbir dönem emperyalizme karşı bir tavrı olmamıştır.
Olamaz da. Çünkü CHP de tıpkı iktidar partisi AKP gibi
işbirlikçi oligarşinin partisidir. Bu nedenle de birbirlerinin
alternatifi olacak durumları yoktur.

Ülkenin ekonomik ve siyasal sorunlarını çözmeye
aday Muharrem İnce’de kendinden önce CHP iktidar
olduğunda ne yaptıysa bunun tekrarını yapmaktan öte
gitmeyecektir. Çünkü iktidar olduğu hiçbir dönem halkın
sorunlarını çözmemiş, adına layık “halkçı”, halkın çı-
karlarını gözeten bir siyasi çizgisi olmamıştır. 

CHP’nin seçim programında mazotun düşürüleceği,
tarımın geliştirileceği, eğitim-sağlık vb. alanlarda halkın
lehine atılımlar yapılacağı söylemleri olsa da bunu nasıl
yapacağının bir programı yoktur. Var olan program da
kendi ülke gerçekliğimize uygun değildir. Çünkü halkın
lehine yapılacak her türlü girişim için iktidarın halk
iktidarı olması gerekir, oysa bizim ülkemiz emperyalizme
bağımlı bir ülkedir. Yani hem ekonomide hem siyasette
bağımsız olmadığımız için, CHP halkın sorunlarını tes-
pitten, sunduğu her çözüm de vaatten öte gidemez. 

Halkın düşünce ve inanç özgürlüğünü savunan ve
bu konudaki ayrımcılığa bir son vereceğini vaat eden
Muharrem İnce’nin bağlı olduğu CHP’nin geçmişinde
katliamlar ve halk düşmanı politikalar vardır. İster tek
parti olsun, ister tek başına iktidarda olsun, ister koalisyon
içinde olsun her dönemde izlediği politika farklı olma-
mıştır. 

Bugün “laiklik elden gidiyor, din devlete alet edildi”

diye seçim meydanlarında özellikle alevi halkımıza
yönelik yaptığı seçim propagandasında Alevilere yönelik
baskı ve zulüm politikasını Osmanlı’dan devraldığını,
“Takrir-i Sükun” yasası ile alevi dergahlarını kapattıklarını,
ibadetlerinin yasaklandığını, eğitim sistemlerine son ve-
rildiğini, Alevi dedelerinin geleneksel uzun bıyık ve sa-
kallarının görülen her yerde jandarma tarafından çıplak
elle yolunduğunu, devşirme politikasını anlatmazlar. 

Dinin devlet güdümüne alınması, Diyanetin kurulması
CHP’nin tek parti iktidarı döneminde gerçekleşmiştir.

1948’de Köy enstitülerini kapatan, Kur’an kursları
ve imam hatiplerin açılmasının önünü açan yine CHP’dir. 

CHP, ülkemiz tarihinde yaşanan katliamların ya
suçlusu ya da suç ortağıdır. 

- Dersim katliamı; CHP, 1938 yılında Dersim’de
çoğu kadın ve çocuk 10 bini aşkın insanın katledilme-
sinden, on binlerce insanın sürgün edilmesinin doğrudan
sorumlusudur. 

- 1978, Maraş katliamı; CHP iktidardadır. Ecevit
başbakandır ve katliamlara sessiz kalmıştır, ABD güdümlü
kontrgerillanın halkı katletmesine göz yummuş, sorum-
luları yargılanmamıştır. 

Malatya’da yaşanan katliamlarda CHP yine iktidar-
dadır.
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- 16 Mart 1978 Beyazıt katliamı: İstanbul Üniversitesi
önünde 7 devrimci öğrenci kontrgerilla tarafından, üzer-
lerine bomba atılarak katledildi. Katiller on yıllar
boyunca bizzat Ecevit tarafından korundu.

Katliamı protesto eden 1 milyon emekçi, başbakan
Ecevit tarafından işten atılmakla tehdit edildi.

- 1993, Sivas katliamı; 33 kişinin yaşamını yitirdiği
katliamda DYP ve SHP iktidardaydı. Tıpkı Maraş kat-
liamında olduğu gibi sorumluları yargılanmadı, “halkçı”
olduğunu iddia eden bir parti halkını sahiplenmedi. 

- Gazi katliamı; 1995 yılında 18 kişinin yaşamını
yitirdiği Gazi katliamında CHP geleneğine sadık Baykal
hükümetin başındaydı. Baykal üç maymunu oynayarak
katliama sessiz ve seyirci kaldı.

- SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dö-
nemde SHP’li İnsan Haklarından sorumlu bakan Mehmet
Kahraman’ın nezaretinde 5 devrimci kuşatıldıkları evde
katledildi. 

- SHP’nin koalisyon hükümetine ortak olduğu dönem
boyunca tam 500 civarında devrimci gözaltında kaybe-
dildi.

- 26 Eylül 1999’da Ecevit’in başbakan olduğu dö-
nemde 10 devrimci tutsak Ulucanlar Hapishanesi’nde
katledildi.

- 19 Aralık katliamı; 2000 yılında yaşanan hapishaneler
katliamında CHP iktidar ortağıydı. CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal, 2000 Kasım’ında tüm parti teşkilatlarına
bir genelge göndermiştir. Genelgede; “Ülkemiz önü-
müzdeki günlerde sıcak gelişmelere gebedir. Kamuoyunda
umulmadık bir süreç yaşanacak. Parti örgütleri, parti
binalarını parti üyesi olmayanlara açmayacaklar ve
gelişen olaylar karşısında herhangi bir demeç vermeye-
ceklerdir. Bu talimatlara uymayanlar hakkında gerekli
işlemler yapılacaktır.” açıklaması vardır. 

Genelgenin nedenini soran bazı partililere Deniz
Baykal “Jandarma ve Genelkurmay tarafından çağrıl-
dığını, görüştüklerini, genelkurmayın hapishane sorununu
çözmeye kararlı olduğunu, bunun için kamuoyunda
umulmadık şeyler yapılacağını, kendilerinin onayının
istendiğini, bunun karşılığında kendilerinin önünün açı-
lacağının vadedildiğini, bunları (devrimci tutsakları,
tutsak yakınlarını, devrimcileri) partiden uzak tutacağız,
partimizi ve partililerimizi de bu olaydan uzak tutacağız.”
demiştir.

- 122 devrimci; tecrite karşı sürdürülen Büyük Dire-
niş’te katledildi. CHP, bu katliamların yapılmasında

doğrudan sorumluluğu olan ya da susarak ortak olan
bir partidir.

Faşist düzenin sürdürücüsü olan bir partiye neden
oy verelim?

Muharrem İnce, yaptığı mitinglerde diyor ki;

"Artık sağcı solcu yok, o defteri kapattık. Meydan-
larda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız, Mehmet
Akif Ersoy'dan da. Hepsi bu toprağın insanı. Artık
sağcı, solcu değil, bir büyük uzlaşma, bir büyük
şemsiye, bir büyük birlik, bir büyük dirlik olacak."
(13 Mayıs 2018, AA)

Ülkemizdeki sorun sağ-sol çatışması değil, devlet
eliyle yapılan resmi ve sivil faşist terör vardır. Muharrem
İnce, cunta döneminin ‘karıştır-barıştır’ politikasıyla
halkın her kesimini kucaklayabileceğini sanıyor.

‘Sağcı-solcu yok, Nazım Hikmet ile Mehmet Akif’i
aynılaştırarak, ezen-ezilen hepimiz aynı gemideyiz, sö-
mürülseniz de katledilseniz de unutun, ne olacak aynı
şemsiyenin altında birlik olalım, demeye getiriyor.

Hatırlamayın, hesap sormayın diyor.

Sonuç olarak;
1- CHP’nin ülkemizde yaşanan baskı ve zulme, yok-

sulluğa son vereceği vaatten öteye gidemez.

2- Ülkemizde sürekli faşizm vardır. Hangi parti,
hangi Cumhurbaşkanı adayı seçilirse seçilsin, emper-
yalizmin politikalarını hayata geçirmekle yükümlüdür. 

3- Katillerimizi unutmayacağız, hesap soracağız.
Faşist düzenin hiçbir partisine verilecek oyumuz yok!

4- Halkın sorunlarının çözümü oligarşinin meclisinde
değil, halk meclislerinde, halkın kendi iktidarındadır.

Halkın Matbaasında Seçim Çare Değil
Yazılamaları Yapıldı

Alibeyköy Cengiz Topel’de Halk Cepheliler ta-
rafından seçimlerle ilgili 2 Haziran'da "Seçim Çare
Değil, Tek Yol Devrim!", "Seçim Çare Değil, Çare
Halk İktidarı! Halk Cephesi" imzalı yazılamaları
yapıldı.
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12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Irak genel seçimlerine
143 siyasi parti ve 27 koalisyon katıldı.

Seçimlere katılan siyasi partilerin sayısı ve oluşturulan
koalisyonları nasıl değerlendirmek gerekir? 

ABD’nin işgalinden sonra, katliam, yoksulluk içinde
yaşayan Irak halkları yeni bir sürece mi giriyor? Yoksa
seçimler, emperyalizmin yeni saldırılarını perdelemek
için sahneye konan oyun mudur?

Bu sorunun cevabı, emperyalizmin saldırı-katliam
politikalarından bağımsız değildir. 1990’lardan sonra
ABD’nin politikalarının odağında tek bir hedef vardı:
TESLİM ALMAK.

ABD tüm dünya halklarını teslim almak, karşısında
direnen tek bir güç bırakmamak için saldırdı, saldırmaya
devam ediyor. 

Ve saldırıları, sadece askeri güçle sınırlı değil. İdeo-
lojik-kültürel-etnik-dini vb. her türlü politikayı uyguluyor.
Irak’ta 143 parti ve 27 koalisyonla yapılan seçimleri de
bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor.

Hiçbir grup, hiçbir mezhep tek başına güç olamayacak
kadar parçalı ve zayıf. Tek başına politika üretecek,
siyasi, ekonomik, askeri güce sahip değil. 27 koalisyon
bu güçsüzlüğün ifadesidir.

Emperyalizme karşı direnme ve savaşma tavrı alın-
mazsa, şu veya bu emperyalistle işbirliğinden medet
umulursa ortaya çıkacak tablo budur.

Şehir şehir, aşiret aşiret, mezhep mezhep, milliyet
milliyet, tarikat tarikat parçalara ayırmış. Ve çözümü
emperyalizmden destek almakta görüyorlar.

Emperyalizm Irak’ı dini ve etnik ayrılıklar temelinde

bölerek yönetmeyi hedefliyor. Irak, Ortadoğu’daki diğer
ülkeler gibi içinde birçok din, mezhep ve ulusu barındır-
maktadır.

Sunni ve Şii Araplar, Kürtler, Türkmenler, Hristiyanlar...
Irak halkı, emperyalist müdahaleye kadar, kendi toprak-
larında kardeşçe yaşarken, işgal sonrası emperyalizm
tarafından kışkırtılan din-mezhep savaşları ortaya çıkmıştır.
Irak halkı milliyetler, dinler, mezhepler temelinde
bölünerek, emperyalizme karşı birlik olmaları en-
gellenmek istenmektedir.

Emperyalizmin bugün Irak’ta uygulamaya koyduğu
politikalara dünya halkları yabancı değildir. Balkanlar’dan
Asya’ya kadar bu politikalarla halklar teslim alınmaya
çalışılmaktadır. 

Örneğin Yugoslavya; 2. Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’nda, Nazi işgaline karşı direnen Yugoslavya Partizanları
tarafından 1943 yılında kuruldu.

Sosyalist bir ülke olan Yugoslavya’da, Devlet Başkanı
Tito’nun ölümünden sonra ülke içinde ekonomik bunalım
ve etnik çatışmalar başladı. Bu süreç 1990’ların sonuna
kadar devam etti. Yugoslavya’da Tito’nun ölümünden
sonra ülke içerisinde yaşanan bu çatışmaların sorumlusu
emperyalizmdir. Ülkede yaşanan sorunlar, emperyalizmin
kışkırtmalarıyla derinleştirilmiş, iç savaşa kadar uzanan
süreç böyle başlamıştır.

Sonuç: Yugoslavya toprak bütünlüğünü kaybetti ve
tek bir Yugoslavya’dan 7 ayrı devlet ortaya çıktı.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin ortadan
kalkmasıyla aynı topraklar üzerinde kurulan devletler:

Bosna-Hersek

Hırvatistan

27 Koalisyon...
143 Parti...
Bir Halk...

Mezhepçilikle, Milliyetçilikle, Bölgecilikle, Aşiretçilikle,
İşbirlikçilikle Paramparça...

EMPERYALİZM, BÖLÜYOR, PARÇALIYOR, BÖYLE YÖNETİYOR!

DÜNYA HALKLARI!
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM,

EMPERYALİZMİ ORTADOĞU’DAN KOVALIM!
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Slovenya

Makedonya

Sırbistan

Karadağ

Kosova

Yugoslavya toprakları bugün emperyalist devletler
tarafından yağmalanmıştır. 7 ayrı devlete bölünen Yu-
goslavya halkları güçsüzdür. Yugoslavya halklarının
direnişini, askeri saldırılarla kıramayan emperyalizm,
halkları milliyet, mezhep, din vb. temelinde bölmüş-
parçalamıştır.

Emperyalizmin fiili tüm saldırılarına karşı direnen
Ortadoğu halkları, bugün aynı saldırıyla karşı karşıyadır.
Ortadoğu topraklarında emperyalizme karşı direniş
bayrağı her koşulda ve süreçte dalgalandırılmıştır.

Filistin’den Cezayir’e kadar Ortadoğu halkları savaşmış,
direnmiş, ölmüş, öldürmüş; ama teslim olmamıştır. Kat-
liam-yağma-tecavüz politikalarıyla teslim alınamayan
Ortadoğu, bu kez böl-parçala-yönet politikasıyla teslim
alınmak isteniyor. 

ABD, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile Ortadoğu
halklarını kolayca teslim alacağını düşünüyordu.

BOP’un ilk adımı Irak işgali oldu.

Emperyalizm, işgali meşrulaştırmak için çeşitli ge-
rekçeler üretti: Saddam diktatördü, kendi halkına karşı
kimyasal silah kullanıyordu, katildi vb. İşgali dünya
halklarının gözünde meşrulaştırmak için her türlü yalan
üretiliyordu.

Ancak, Irak halkının direnişi ABD’nin politikalarını

engelledi. İşgal direnişle karşılandı. Irak halkının di-
renişini kıramayan emperyalizm, Irak halkının kendi
içerisindeki bütünlüğünü parçalamaya çalıştı.

Bunun ilk adımı işbirlikçi iktidarlar yaratmak oldu
(Kürt Yönetimleri). Buna paralel olarak halkı din ve
etnik köken temelinde bölmeye başladı. Irak’ta Saddam
sonrası yapılan yeni anayasada petrolden alınacak pay
Irak halkının din-etnik kökenine göre belirlenecekti.
Devlet nezdinde yapılan bu ayırımcılıkla, halklar birbirine
karşı kışkırtılacaktı.

İşgal sonrası işbirlikçi iktidarlardan istediği sonucu
alamayan emperyalizm, Irak topraklarını fiili olarak böl-
mek, yeni küçük devletler yaratmak istiyor. Dün Bal-
kanlar’da, Yugoslavya’da yaptığını, bugün Irak toprak-
larında yapmak istiyor.

İşgale rağmen teslim alamadığı halkları, böl-par-
çala-yönet politikalarıyla teslim almayı hedefliyor.
Irak’ta 27 koalisyon ve seçimlere katılan 143 siyasi
parti ile hedeflenen budur.

Sonuç olarak;
21. yy.da emperyalizmin karşısındaki tek güç dünya

halklarıdır. Açlığı, yoksulluğu, sefaleti yaşayan dünya
halklarının elindeki tek silah direnmektir.

Emperyalizm bu gerçeği halkları bölüp parçalayarak
yok etmek istemektedir. Direnişin yaşandığı tüm ülkelerde
etnik ve dini ayrılıkların kışkırtılmasının nedeni budur. 

Irak halkı, Arap, Kürt, Türkmen...Sünni, Şii, Hristiyan...
Tüm halklar kardeştir.

Irak halkının kurtuluşu din ve mezheplere göre bö-
lünmek değildir. Ortak düşman ABD’ye karşı savaş-
maktır.

Çayan’da Hiçbir Düzen Partisine
Seçim Çalışması Yaptırmayacağız

Çayan Mahallesi'nde 4 Haziran günü 6 kişilik HDP
grubu Halk Çay bahçesi önünden Halk Çay Bahçesinin
bitimine kadar seçim afiş çalışmaları yapıldığında Çayan
halkı yapılanın yanlış olduğunu ve bu caddeye hiçbir
düzen partisinin yapacağı çalışmaya izin verilmeyeceğini

söyledi. Yaptıklarının yanlış olduğu, bu mahallenin bir
değerinin olduğu söylenmesine rağmen daha önce ara-
larında teşhir edilen kişilerin de olduğu HDP grubu
provoke davranışlarda bulunup saldırgan tutum ve söy-
lemde bulundu.

Çayan Halk Cephesi'nden 4 Halk Cepheli aynı gün
Çayan Mahallesi Sokullu Caddesi’nde, Sedef Caddesi'nde
düzenin seçim yalanına karşı
yazılamalar yaptı. Ana cadde
üzerinde duvarlara ve esnafın
kepenklerine 9 adet yazılama
yapıldı. Ayrıca 5 Haziran'da
ana cadde ve otobüs durak-
larına 8 adet, üzerinde "Se-
çim Çare Değil, Halk Mecl-
isleri'nde Örgütlenelim!" slo-
ganının yazılı olduğu oza-
litler asıldı.

10 Haziran
2018
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TAYAD’lı Aileler bulundukları
bölgelerde evlatlarının sesini ve ira-
delerini her yere taşıyor. Yapılan
basın açıklaması ve çalışmalardan
derlediklerimiz şu şekildedir;

İstanbul: TAYAD’lı Aileler 2
Haziran’da, Taksim Galatasaray Mey-
danı’nda biraraya gelerek hapishane-
lerde yaşanan işkenceleri ve Tek Tip
Elbise dayatmasını teşhir eden bir
basın açıklaması yaparak şunları söy-
ledi:

Burhaniye T Tipi Hapishanesi’nde
Tutsak Grup Yorum üyesi Betül Varan’a
işkence yapılmış ve gördüğü işkenceden
kaynaklı 1 haftalık rapor almıştır.

Adana F tipi Hapishanesi’nde tutsak
Dev-Genç’li Hakan İnci, mahkemesi
için İstanbul’a getirildiğinde mahkeme
öncesi Metris Hapishanesi’ne götü-
rülmüştür. Metris Hapishanesi girişinde
ayakkabı araması adı altında işkence
yapılmıştır.

Yönetemedikçe saldırıyor AKP fa-
şizmi. Saldırıları Özgür Tutsakların
çelikten iradesine çarpıyor, direnişle
karşılık buluyor. İçeride tutsaklarımız,
dışarıda TAYAD’lı ana-babalarımız
direnmeye devam ediyor.

Antakya’da, TAYAD’lı iki anamızın
yapacağı Tek Tip Elbise basın açıkla-
masına polis sabahtan gelip tüm alanı
çelik bariyerlerle kapatıyor. Anaları-
mızın tüm meşruluğu ile evlatlarını
savunduğu açıklamaya onlarca polisle
gelmişler ve tek söyleyebildikleri yasak,
mülki idare orda.

Ankara’da bir baba çıkıyor geçti-
ğimiz hafta Sakarya meydanına, yine
onlarca polis ve bir baba.

Değil onlarca, on binlerce de polis
yığsanız iki ana bir babanın karşısında
hükmü yoktur.

Haklı ve meşru olan bizleriz. Ül-
kemizi emperyalizme peşkeş çektiren
sizlersiniz. Kazanacak olan bizleriz,
kaybedecek olan sizlersiniz!

Ülkemizde emperyalizmin devrim-
cileri teslim almak için işbirlikçileri
aracılığı ile uygulamak istediği Tek
Tip Elbise politikalarını, analarımız
babalarımız ve direnen ama asla teslim
olmayan Özgür Tutsaklarımızla par-
çalayacağız.

Ankara: TAYAD’lı Aileler 3
Haziran’da, Sakarya Caddesi’nde
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı
basın açıklaması yaptı. Açıklama es-
nasında işkenceci katil polisler, üze-
rinde “Suçlu Değil Devrimciyiz, Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz!” sloganının
yazılı olduğu ozaliti parçaladı.

Ayrıca, 5 Haziran’da TAYAD’lılar
Misket Mahallesi ve Tekmezar Par-
kı’nda, Tek Tip Elbise’ye karşı üzerinde
“Suçlu Değil Devrimciyiz, Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz!” yazılı pulla-
malardan birçok yere yapıştırdı.

TAYAD’lı Aileler Çayan’da
Kahvaltıda Biraraya Geldi

TAYAD’lı Aileler Çayan Mahal-
lesi Aile Çay bahçesinde 3 Haziran'da
biraraya geldiler. Kahvaltıda hapis-
hanelerde tutsakların yaşadığı işken-
celer, sürgün sevkler ve hak gaspları
üzerine konuşuldu. Telefon günü
olan tutsaklarımız ailelerini aradığında
kahvaltıda olan tüm ailelerimiz bir
merhaba dediler. Kahvaltıda ayrıca
aile ziyaretleri kararlaştırıldı.

Halk Cephesi Ve TAYAD İzmir’de
Pazar Kahvaltısında Buluştu

İzmir Halk Cephesi ve TAYAD'lı
Aileler Doğançay'da 3 Haziran'da
kahvaltıda biraraya geldi. Hep beraber
getirilen yiyecekler ve içecekler,
kahvaltı masalarına yerleştirildikten
sonra beraber kahvaltı edildi. Yapılan

kahvaltının ardından Doğançay köy
halkı ile sohbet edildi. Sohbette ilk
gündem maddesi olarak AKP'nin fa-
şizmi teşhir edilerek Yüksel direni-
şinin yarattığı umut ve direnişler
üzerine konuşmalar yapıldı. En son
İzmir Konak direnişi, Bornova dire-
nişi üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Ardından Özgür tutsaklarla dayanış-
mayı büyütmek, tecrit’i yıkmak için
mutlaka Özgür tutsaklara mektup
yazılması, ihtiyaçlarının karşılanması
üzerine TAYAD’lı Aileler birer ko-
nuşma yaparak dayanışmanın önemini
vurguladılar. Kahvaltı programına
30 kişi katıldı.

TAYAD'lı Aileler Ankara'da
Kahvaltıda Buluştu

TAYAD'lı Aileler 5 Haziran'da
Ankara'da kahvaltıda buluştular.
Kahvaltıdan sonra çözümün sandıkta
değil, Halk Meclislerinde olduğu ve
devrimci tutsakların yaşadıkları hak
gasplarının çözümü ile ilgili sohbet
edildi.

Evlatlarımız Suçlu Değil… Tek Tip Elbise Giymeyecekler!

Ankara

Ankara

İstanbul

Çayan

İzmir



ÇÖZÜM SANDIKTA DEĞİL, HALK MECLİSLERİNDE!

Armutlu
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Çayan

Çayan
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� ALMANYA
Berlin: 5 Haziran tarihinde Gü-

laferit Ünsal ile Dayanışma Komitesi,
bir panel düzenledi. Panele 40 kişi
katıldı. 

Erdal Gökoğlu’nun Duruş-
masına Katılalım

Erdal Gökoğlu’nun 7 Haziran ta-
rihinde Hamburg’da görülecek olan
davası için 6 Haziran’da eylem ya-
pıldı. Alman Devletinin devrimciliği
yargılamaya çalışması Özgürlük Ko-
mitesi tarafından protesto edildi.

Gülaferit Ve Dayanışma Gru-
bu Eylemlerine Devam Ediyor

31 Mayıs Perşembe günü saat 13.00
ile 14.00 arasında Berlin�BAMF (Fe-
deral Göç ve Mülteciler Dairesi)
önünde eylem yaptı.

4 Haziran günü saat 13 ile 14
arasında Gülaferit ve dayanışma gru-
bu, Berlin Yerel Parlamentosunun
yakınında eylem yaptı.

6 Haziran günü saat 13.00 ve
14.00 arasında aynı yerde bildiri da-
ğıtımına devam edileceği bildirilerek
dayanışma çağırısında bulunuldu.

Berlin Halk Meclisi Yozlaşma
Karşıtı Kampanyasına Devam
Ediyor

1 Haziran Cuma günü Wedding
semtindeki Gesundbrunnen Center
ve Ubahn Pankstrasse durağında bil-
diri dağıtımı yapıldı. HFG Uyuşturucu
karşıtı merkezine dair bildirilerin da-
ğıtıldığı eylemde sohbetler edilerek
de kampanya anlatıldı.

Bir saat süren eylemde 200 adet
HFG bildirisi ile birlikte 100 adet
de Berlin Halk Meclisi broşürü da-
ğıtıldı. Halk Meclisinin Berlin’deki
kampanyası devam ediyor.

Berlin’de Grup Yorum Eylemi
Devam Ediyor

Berlin Grup Yorum Gönüllüleri
2 Haziran Cumartesi günü de yap-
tıkları eylemle türkülerin susmaya-
cağını bir kez daha yinelediler.

Erdoğan Çakır İçin Eylem
Siyasi tutsak Erdoğan Çakır’ın

Türkiye’ye iade tehdidine karşı,
Frankfurt Fransa Başkonsolosluğu
önünde 5 Haziran 2018 günü eylem
gerçekleştirildi.

Mannheim: Halk Cephesi Er-
doğan Çakır ile ilgili Açıklama
Yaptı

Yapılan açıklamada  “Herkesin,
hepimizin yapabileceği bir şey mut-
laka vardır, telefonlarımızla, çeke-
ceğimiz fakslarımızla, destek eylem-
lerimizle devrimci tutsak Erdoğan
Çakır’ın tahliyesini isteyelim; ha-
pishane idaresinin telefon ve faksını
kilitleyelim.” denildi.

� BULGARİSTAN
09 Haziran’da Grup Yorum’un Bul-

garistan’ın başkenti Sofya’da vereceği
konser için afiş çalışması yapıldı. 

� İSVİÇRE
İsviçre’ye Sınır Almanya Weil

Am Rhein Şehrinde Festival
2 ve 3 Haziran tarihlerinde yapılan

festivale Halk Cephesi katıldı. Ma-
salarının arkasına astıkları dövizlerle
Türkiye ve Avrupa’daki gündemi
sergilediler. Masalarının üzerine ‘Grup
Yorum Halktır Susturulamaz’ pan-
kartını serdiler. Yapılan sohbetlerde
tutsaklar ve HFG anlatıldı.

� HOLLANDA
Erdem Varan Kızları Bergün

Ve Betül İçin Özgürlük İstemeye
Devam Ediyor

Her hafta cumartesi günü Rotter-
dam istasyonu önünde eylem ger-
çekleştiren Erdem VARAN bu hafta
eyleminin 10.sunu yaptı. 

� BELÇİKA
“Belçika Devletinden Oturum

Hakkımı İstiyorum” Direnişi 41,
42, 43, 44. Gününü Tamamladı

17 Nisan’dan beridir Oturum da-
vasının görüleceği mahkeme binasının
önünde oturma eylemi yapan Cahit
Zorel eyleminin 41, 42, 43, 44. gün-
lerinde de misafirlerini ağırladı.

Bildiriler dağıtarak direnişinin
nedenlerini ve Mawda Bebek’i an-
lattı.

Belçika’da Polis Kurşunu ile
Katledilen MAWDA Bebek’in Ce-
nazesi Kaldırıldı

16 Mayıs günü polis kurşunu ile
hayatını kaybeden Mawda bebek 30
Mayıs günü Belçika’nın başkenti
Brüksel’de toprağa verildi. Cenaze-
sine binlerce, aralarında Halk Cephesi
de bulunan insan katıldı.

� AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu’na Yö-

neli̇k Davayla İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme
Eylemi̇

2 Haziran 2018 tarihinde Viya-
na’nın kalabalık alış veriş caddesi
Mariahilfer Strasse’de Anadolu Fe-
derasyonu üyelerine açılan dava ile
ilgili Avusturya halkını bilgilendirmek
için 3 saat boyunca masa açıldı ve
konuyla ilgili bildiriler dağıtıldı.

� YUNANİSTAN
Atina’da Grup Yorum Coşkusu

Binleri Buluşturdu
Yunanistan’ın Atina şehrinde 1

Haziran günü Grup Yorum ile daya-
nışma konseri büyük bir coşkuyla
gerçekleştirildi. Konser öncesi Halk
Cepheliler onlarca pankart, 3500 afiş
ve binlerce bildiriyle tüm Atina’da
konser çalışması yapıldı. Konsere
4000’e yakın insan katıldı.�

Konser alanı 1 Haziran sabahı
hazırlanmaya başlandı. Öğlene doğru
polis hazırlıklara devam eden, konseri
örgütleyen Yunan solu ve Halk Cep-

Av ru pa’da

Belçika
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helilerle görüşerek konsere izin vermeyecek-
lerini söylediler. Kısa bir tartışma yaşandı. İs-
tediği sonucu alamayan polisler geri gittiler
ve yarım saat sonra tekrar alana gelerek saat
24.00’a kadar konsere izin vereceklerini söy-
lediler. Bu esnada çevrede MAT olarak bilinen
Yunan çevik polisleri parkı sarmışlardı. Yunan
solunun ve Halk Cephesinin her ne pahasına
olursa olsun konser alanını terk etmeyeceklerini
ve ellerinde sopalarla kararlılıklarını göstermesi
sonucu alan kazanılmış oldu.�

Selanik’te Grup Yorum Konseri
5 Haziran Salı gecesi Grup Yorum, Sela-

nik’te konser verdi. Türkiyeli 9 devrimci
tutsakla dayanışma amacıyla yapılan konsere
Grup Yorum ve 3 yunan müzik grubu katıldı.
Coşkunun yüksek olduğu konser sahasına gece
boyu 600 kişinin katılımı gerçekleşti.

� FRANSA
Özgür Tutsak Erdoğan Çakır İçin Da-

yanışma Eylemi
Fransa Özgürlük Komitesi, Fransa’nın tu-

tukluluğunun bitmesine günler kala Türkiye’ye
iade etmek istediği Erdoğan Çakır için 2 Ha-
zirangünü, saat 15.00’da Paris’in Republique
meydanında eylem yapıldı.

Kitle çalışmasında ısrar etmenin, sonuç almanın en
önemli özellikliklerinden birisi olduğunu biliriz. 

Israr etmek, doğru araçlar ve yöntemleri bulmayı da
gerektirir. 

Israr, aynı zamanda ulaşmayı hedeflediğimiz insanlar
için doğru araçları seçerek onlara ulaşmayı, bu konuda
yaratıcı olmayı da gerektirir. 

Israr bir hedefe sahip olmak, o hedefe gidecek bilince
sahip olmak kadar bir coşku ve ruh işidir de... 

Bilinci de, coşku ve ruhu da veren haklı olmaktır. 

Sadece haklı olanlar, haklı bir tarafın savunucusu olanlar
sahip olabilir bu coşku ve ruha... 

Kendi meşruluğuna inananlar, haklı ve doğru olanda
ısrar etmenin her koşulda gereklerini yerine getirirler. 

Yediden yetmişe, dünyanın her yerinde bu bilinci sağ-
layabilen sadece Cephe’nin ideolojisidir. 

Bunun bir örneğini de İsviçre’deki 1 Mayıs standında
çalışma yapan 10 yaşındaki bir Cepheli’de gördüm. 

1 Mayıs döneminde Zürih’te Avrupa ve Türkiye solu
standlarını açıyor, burada yayınlarını sergiliyordu. 

10 yaşındaki Cepheli arkadaşımız; standları gezen İs-
viçreliler’e Yürüyüş dergisini anlatıyordu. 

İçinde yazılanları, tek tek başlıkları, ülkemizde faşizme
karşı verdiğimiz mücadeleyi... Her şeyi tek tek anlatıyordu. 

Onu dinleyen İsviçreliler diyorlardı ki; “Çok güzel an-
latıyorsun, doğru söylüyorsun ama bu yayın Türkçe... Biz
bunu anlayamayız ki... Almanca değil bunlar.” 

Yürüyüş’ün Almanca yazıları yoktur elinde. Ancak
Cepheli arkadaşımız bu konuda çözümsüz kalmaz tabi... 

Orada İngilizce olan bir başka yayını verir o zaman
bunu alın der... Yine de içine sinmez... Bu defa da Grup
Yorum’un CD lerini verir. “Eğer Türkçe okuyamıyorsanız,
o halde gerçekleri müzik olarak dinleyin” diyerek çözümü
tamamlar... 

Militanlık çözümsüz kalmamaktır, uzlaşmamaktır. 

Kitle çalışmasında da böyle militan olunabilir, bunu
öğrendik.

AVRUPA'DA HAYATIN ÖĞRETTİKLERİ

“EĞER TÜRKÇE OKUYAMIYORSANIZ,
O HALDE GERÇEKLERİ MÜZİK

OLARAK DİNLEYİN”

AVRUPA’dakiBİZAtina

Berlin

Hollanda
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“Merak etmeyin yoldaşlar bu kez de biz kazanacağız,
mutlaka başaracağız” Adalet Yıldırım

18 Haziran - 24 Haziran

Ali YÜCEL:
Kendini Dersim dağlarında bir savaşçı olmaya

hazırlarken Kırıkkale yakınlarında 23 Haziran
1995’te geçirdiği trafik kazasında yitirdik. Ali
1978 doğumluydu. Kaybettiğimizde henüz 17 ya-
şındaydı. 17 yaşındaki Ali’nin en büyük isteği bir
gün halkı için dağlarda gerilla olarak savaşmaktı.
Özellikle Dersim dağlarına sevdalıydı. Mezarı Ço-

rum’un Kuşsaray Köyü’nde.

Ali Yücel

Mehmet BÜÇKÜN:
1959 Malatya doğumludur. Adana ve çev-

resindeki mücadeleye önderlik etti. Adana’da
sol içi bir sorunu çözmek isterken kendine
“Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri tarafından
19 Haziran 1979’da öldürüldü. Mehmet, böl-
genin yönetici kadrolarından biriydi.Mehmet Büçkün

Kenan AYDEMİR:
1961 doğumlu olan Kenan, Dev-Genç'in

militan kadrolarından biriydi. 
14 Haziran 1979 tarihinde yapılan İstanbul

Kocamustafapaşa MHP binasının yakılması
eyleminde ağır derecede yanıklar içinde kal-
dırıldığı hastanede, 20 Haziran 1979 günü
şehit düştü. 

Kenan Aydemir

Hüseyin ÇUKURLUÖZ,
Bekir BATURU:
Ölüm Orucu direnişçisiy-

diler. 27 yıllık devrimci 42 ya-
şındaki Çukurluöz’le, 36 ya-
şındaki 11 yıllık devrimci Ba-
turu, 22 Haziran 2004’te, Sin-
can F Tipi’nin bir hücresinde,

elele, aynı ateş çemberinin içinde, bedenlerini tutuşturarak
şehit düştüler. Çukurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri
gün, 22 Haziran’da şehit düşerken, Baturu bir gün sonra
şehit düştü.

Hüseyin, Çorum’un Sungurlu Kazası’nın Çukurlu Kö-
yü’nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz’le tanışarak
mücadeleye katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü ve 11
yıl hapishanelerde kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze’de
faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı. 1996 Ölüm Orucu’nda
birinci ekiplerde yer aldı. 19 Aralık 2000 katliamında ağır
yaralandı. 20 Ekim 2003’te 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
alarak direnişin bayrağını omuzladı.

Bekir, 1968 Gaziantep doğumludur. 93 yılında Kasta-
monu gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldırılarda
yaralandı, polis işkencelerinden geçirildi, tutsaklık yaşadı.
94’te Batı Karadeniz’de öğrenci gençliğin örgütlenmesinde
görevlendirildi. 97 Kasımı’nda tutuklandı. 19 Aralık 2000
Katliamı’nda Bartın’da daha sonra şehit düşecek yoldaşlarıyla
omuz omuza direndi. Onlardan öğrenerek devrimciliğini
büyüttü. Büyüyen inancı ve kararlılığıyla alnına kızıl bandı
taktı. Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.

Hüseyin Çukurluöz Bekir Baturu

Semiran POLAT:
16 Ekim 1975 Dersim Mazgirt Basu (Güneşdere)

Köyü doğumludur. Ancak gençliği İskenderun’da
geçmiştir.

Devrimci hareketle tanışması 1995’tedir. 1997’de
gençlik örgütlenmesinin Mersin temsilciliğini yaptı.
1998’de kendini tümüyle halkın kurtuluşu müca-
delesine adadı. 1999’da gençlik örgütlenmesi so-

rumluluğuna getirildi. 2001’e kadar bu görevini sürdürdükten
sonra illegal alanda istihdam edildi ve bir süre sonra da Silahlı
Propaganda Birlikleri’nde yer aldı.

Hapishanelerde yoldaşlarının katledilmesine karşı, İstanbul’da
24 Haziran 2004’te bir eylem hazırlığı içindeyken, taşıdığı bom-
banın kaza ile patlaması sonucu şehit düşerken, kazada halktan
Zehra Şahin, Kemal Polat, Feride Ilgız da hayatını kaybetti.
Halkın kurtuluşu ideali uğruna mücadele ederken işkenceler
gördü, tutsaklık yaşadı. Ama bu halk için, bu vatan için değerdi.
Bu mücadele içinde şehit düştü.

Semiran Polat

Hasan Hüseyin BOYRAZ:
1974 Sivas doğumlu. 1996’da Ankara’da gençliğin

mücadelesine katıldı. AYÖDER komitesinde ve Ege
TÖDEF yönetiminde yer aldı. 2000 Temmuz’unda
gerillaya katıldı. Abisi Haydar Boyraz da aynı birlik-
teydi. Ağabey kardeş omuz omuza aynı birlikte çar-
pıştılar. 2003 yazında Dersim’e giden ağabeyin Mart
2004’te şehit düşmesinden üç ay sonra 22 Haziran

2004’te Tokat’ın Erbaa İlçesi Benli Yaylası yakınlarında Karadeniz
Recai Dinçel Silahlı Propaganda Birliği’ne bağlı bir grup gerilla ile
oligarşinin askeri güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

H.Hüseyin Boyraz

Adalet YILDIRIM:
22 Haziran 1996’da saat 21.35 sularında, dev-

rimci tutsaklara yapılan baskıların hesabını sormak
için DYP İstanbul Kâğıthane İlçe Binası’na dü-
zenlenen baskından sonra gerilla birliği geri çeki-
lirken çatışmaya girdi. Adalet kendini feda ederek
diğer yoldaşlarının geri çekilmesini sağladı ve ça-
tışarak şehit düştü.

1977 doğumludur. Dersimli olup Kürt milliyetindendir. Henüz
çocuk sayılabilecek bir yaşta atıldı kavgaya. 1994’te Dersim’de kır
gerilla birliğinde savaştı. 1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde
istihdam edildi. Şehit düştüğünde 19’unda komutan yardımcısıydı.
Halkımız bu fedakâr kızını asla unutmayacak. Mezarı Dersim
Merkez Asri Mezarlığı’ndadır.

Adalet Yıldırım



İstanbul’a ilk gelip gitmeye başladığım
zamanlarda tanışmıştık onunla. “Merhaba,
hoşgeldin, nasılsın”dan ibaretti o ilk
zamanlarda sohbetlerimiz. Büroya
gelip gidiyordum, öyle karşılaşı-
yorduk. 

Sonraki yıllarda daha yakın-
dan tanıştık, çünkü ben de artık
İstanbul’a gelmiştim. Sohbet-
lerimiz biraz daha uzamıştı.
En azından akşamları soh-
betlerde oluyordu Semiran.
Ama o kadar yoğundu ki,
neden sohbetlere katılmadı-
ğını, omuzladığı sorumluluk-
ları öğrenince anlıyordu insan.
Gençliğin operasyonlarla za-
yıfladığı, zor günler yaşadığı
zamanlarda yönetici olmuştu
Semiran. Ve kısa sürede topar-
lanmıştı gençlik. 

Bir işi bir görevi üstlenmişse, Se-
miran mutlaka sonuçlandırırdı. Yarım
kalan bir iş görmedim. Bir bölgede ilişkiler
kopmuş, örgütlülük yok denecek durumdaydı.
Bölge sorumlusu ile birlikte tek tek insanlara ulaşmak
için uğraşmış, bulduğu insanları, kurduğu ilişkileri bölge
sorumlusuna verip yardımcı oluyordu. Ve ulaşıldı da.

O yılın sonunda o bölgeden gelenler, dergi alanlar ol-
muştu. Selam verdiği bir kişiyi bile unutmaz, değer verir
ve mutlaka bir yolunu bulup giderdi yanına. Gidemiyorsa,
bir başkasını yollardı. Hani denir ya, “devrim için tırnağını
verecek insan da, başını verecek insan da değerlidir”
diye, işte bu Semiran’ın pratikte somutlayarak öğrettik-
lerinden biriydi. Bu yanıyla “kimse yok” denilen okullardan
ilişkiler çıkarılmış, örgütlülükler yaratılmıştı. Bilirdi kimin

neyi ne kadar yapacağını. Ve yapabileceğinin en iyisini
yaptırırken, bununla yetinmez, daha ileri adımlar attırmak

için çaba ve emek harcardı. 
Örgütlenme dışında pratik işlerde de iş bitiriciydi Se-

miran. Diyelim ki biri Parti’nin parasını vermemiş,
Semiran mutlaka alır. Mutlaka bir yolunu bulur.

Biri mi uyarılacak, biri mi cezalandırılacak,
mutlaka o iş hallolur. Biri mi bulunamıyor,

mutlaka bulunur. Çünkü yapamamaya
değil, mutlaka yapmaya kafa yorardı. 

Bilene çok uzatmadan anlatırdı Se-
miran. Ama bilmeyen birisine de sa-
bırla, emekle, bıkmadan anlatır, kav-
ratırdı. Eğitim çalışmalarında da
özenliydi. Dikkatle seçerdi grupları. 

Sadece toplu çalışmalarda değil,
bireysel çalışmayı da aksatmazdı,
yoğunluk var deyip ertelemezdi.
Çoğu zaman gözleri uykusuzluktan
kanlanmış halde olurdu. Eyüp Beyaz
da o günlerdendi. “Yeni örgütlenmiş
ama hızlı geliştiriyor kendini. Şu

bölgeye bu arkadaş bakacak, ona
göre çalışmalıyız” demişti Eyüp için.

Öyle de oldu. Her yönüyle görüp de-
ğerlendirebiliyordu insanları.    
Çoğu zaman birini tanımlarken, “tam

bir devrimciydi... tam bir komutandı” denir
ya hani; Semiran öyleydi. Layık olmak, öğret-

tikleriyle yolunda yürümektir diyor, anıları önünde
saygı ve bağlılıkla eğiliyorum.

Bir yoldaşı Semiran Polat’ı anlatıyor:
“Tam Bir Devrimci”

Clara ZETKİN: “İnsanın
inancı uğruna ölmeye hazır olması
gerektiğini öğrendim.”

5 Temmuz 1857’de bir köy
öğretmeninin kızı olarak dünyaya
geldi. Gençlik yıllarında sosyalist
düşüncelerle tanıştı. Almanya’da
mücadelenin en zorlu dönemle-
rinde mücadeleye büyük katkılar

sundu. 1889’daki 2. Enternasyonal’in hazırlan-
masına katıldı. Spartakistlerin kurulmasına önderlik
etti. 20 Haziran 1933’te aramızdan ayrıldı.

Clara Zetkin

Recep SİNAN:
1959 doğum-

lu. Halkının fa-
şizme, oligarşiye
karşı mücadele-
sinde saf tutmuş,
bir Devrimci Sol
militanıydı. 24

Haziran’da Gemlik Hamidiye
bölgesinde faşistlerle çıkan bir
silahlı çatışmada şehit düştü.

Recep Sinan

İlhami ÇAVUŞOĞLU:
Kocamustafapaşa

MHP binasının yakılma-
sı eyleminde şehit düşen
Devrimci Sol savaşçısı
Kenan Aydemir'in cena-
ze töreni sırasında, jan-
darmanın cenazeye ka-

tılanlara açtığı ateş sonucu, 21 Haziran
1979’da şehit düştü.

İlhami Çavuşoğlu

Başsağlığı
Emekçi Devrimci Dostumuz
Mustafa Özgür Fındıklı’yı Kaybettik

Emekçi, devrimci dostumuz Mustafa Özgür
Fındıklı 3 Haziran günü öğlen saatlerinde kanser
hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Bahçelievler
Halk Cephesi olarak Ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

Anıları Mirasımız



HHER DAKİKA ÖNEMLİDİR...
NE KADAR ERKEN FARK EDERSEK

SEVDİKLERİMİZİN ÖMRÜ O KADAR
UZAR...

Aynı evde yaşadığımız bir insanın uyuşturucu
kullandığını nasıl anlarız?

1- Aynı evi paylaştığımız bir insanda uyuşturucuya
başlamış olmasının ilk belirtileri kişinin ev halkından
kaçmasıyla başlar. Uyuşturucuya ilk başlanıldığında
kendini açığa vermekten korkar uyuşturucu kullanan
kişi. Bu yüzden kullandığında kendi odasında
kalmayı veya dışarda olmayı tercih eder. Davranış
biçimleri devamlı değişir, çünkü uyuşturucu kul-
landığında farklı bir kişilik ve algı oluşur.

2- Uyuşturucu kullanımına ergenlikte başlayan
kişilerde bunu anlamak biraz daha zorlaşabiliyor,
çünkü zaten bir değişim yaşayan gencimizin uyuş-
turucudan kaynaklı mı yoksa ergenlikten kaynaklı
mı değiştiği sorusuna cevap vermek zordur. Burada
çok dikkatli olmalıyız. Şunlara dikkat edebiliriz,
hangi tarz müzikler dinliyor, hangi filmleri tercih
ediyor, nasıl giyiniyor, bizim olduğumuz ortamlarda
sıkılıyor mu?

Bu belirtilerin bizim yaşamımıza uymayan şeyler
olduğu düşüncesine varırsak o zaman daha dikkatli
olup gencimizle konuşmak zorundayız ve anlamaya
çalışmalıyız. Gencimiz mutlaka bir yolunu bulup
böyle bir şeyin olmadığını anlatacaktır ve ikna te-

melinde sakince sizinle tartışacaktır.

Burada gencimizin dediklerini esas almak zo-
rundayız ama şüphemizi aradaki güveni sarsmadan
sorgulamalıyız. Gencimizle kurduğumuz ilişki çok
önemli, gençlerimizin hayatlarına girebilmeliyiz
ve onlarla konuşmalıyız. Yaşadığımız düzen akıl
dışı ve ahlaksızdır, bundan dolayı eğer tepkili yak-
laşırsak onları kaybederiz.

3- Uyuşturucu bağımlılığını anlayıp da susmak
doğru bir yöntem değildir. Böylesi durumlarda iki
taraflı bir anlaşma söz konusu. Bir taraf gencimizin
uyuşturucu aldığının farkında ve kabul etmek iste-
miyor yani gerçeklerden kaçıyor, diğer taraf ise bu
durumu kullanarak normal içmesine devam ediyor
ve bir sorun görmüyor. Bu durum iki tarafı da
yıpratır ve zamanla çok ciddi bir güvensizlik yaratır.
İlişki devamlı süren bir kavga haline dönüşür.

4- Belli bir süre uyuşturucu kullanıldığındaki
belirtiler bir yandan daha açık görünür duruma
gelir, bir yandan ise uyuşturucu maddesine alışmış
olan kişi çok daha rahat evde ve farklı ortamlarda
bu durumu gizleyebilir. Belli bir süre sonra bağımlılık
kişinin karakteriymiş gibi kabul edilir.

Şu belirtilere dikkat edebiliriz. Evde birlikte bir
hayat paylaşıyor mu yoksa kendini devamlı tecrit
mi ediyor? Ev halkıyla zaman geçirebiliyor mu
yoksa genelde dışarıda ve eve geldiğinde odasında
mı bulunuyor? Sorunlar üzerine tartışabiliyor mu
yoksa en ufak bir tartışmada abartılı bir şekilde si-
nirlenip kızıyor mu... Sorumluluklarını yerine geti-
riyor mu yoksa bir asalak gibi mi yaşıyor? Bu say-
dıklarımız bir yaşam tarzıdır ve uyuşturucu bağım-
lılarında sık rastlanan bir yaşam tarzıdır.

Bağımlıyla ilişkimiz hangi halde başlayıp devam
ederse etsin, devrimcilere başvurmalıyız. Açtığımız
HFG'ye gelip bilgi alış verişinde bulunabiliriz.
Uyuşturucu bağımlılığından emin olup da çözümsüz
olmak, gizli tutmak ya da kabullenmek bir çözüm
değildir.

Uyuşturucu sorunu ortak bir sorundur ve ancak
birlikte çözebiliriz. Böylesi durumlarda kesinlikle

devrimcilere gidilmelidir ve
açtığımız HFG ile bağlantıya
girilmelidir. Eğer gencimizi
seviyor, onu bağımlılıktan kur-
tarmak istiyorsak. Düzen bu
sorunu çözemez çünkü sorunu
yaratan düzendir.

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN

YOZLAŞTIRARAK YOK ETME 
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail    : uyusturucukumarason@yandex.com

uyusturucukumarason@gmx.de
Tel : +49-1632257926
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