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İKİLİ ANLAŞMALAR, ASKERİ ÜSLER,
KREDİ ve BORÇLAR, NATO,

IMF İLE İŞGAL EDİLEN
GÜZEL VATANIMIZIN GELECEĞİ;

SEÇİMİ HANGİ PARTİ KAZANIRSA KAZANSIN
BU TABLO DEĞİŞMEYECEK!

FAŞİST AKP’NİN İÇİŞLERİ BAKANI
SOYSUZ ve KORKAK, SÜLEYMAN SOYLU;
GAZİ’YE, ARMUTLU’YA İSTEDİĞİN GİBİ

GİREMEYECEKSİN!

HİÇBİR FAŞİST PROVOKASYONUNUZLA
SONUÇ ALAMAYACAKSINIZ!

KARŞINIZDA “HEDEF KARAKOL” DİYEN
CEPHELİLER’İ BULACAKSINIZ!

BURASI ÇAYAN
BURASI GAZİ

BURASI KÜÇÜK ARMUTLU
BURASI OKMEYDANI

BURASI YOKSUL MAHALLELER!
BURASI BİZE VATAN...

CENNET VATANIMIZI
SİZE CEHENNEM YAPACAĞIZ!

Gazi Mah.

DİRENECEK, SAVAŞACAK,
EMPERYALİZMİ KOVACAĞIZ!

VATANIMIZ BAĞIMSIZ,
HALKLARIMIZ ÖZGÜR OLACAK!



SONUÇ: BABA İLE İKİ OĞLU KATLEDİLDİ, 3 OĞUL YARALANDI!

ADİL ŞENYAŞAR: 14 YERDEN KESİCİ-DELİCİ ALETLE SALDIRIYA UĞRADI.
17 ADET FARKLI ÇAPTA SİLAHLA KATLEDİLDİ!

CELAL ŞENYAŞAR: 6 FARKLI ÇAPTA SİLAHLA YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU!

BABA, HACI ESVET ŞENYAŞAR: 20’DEN FAZLA AKP’LİNİN; 7’Sİ HAYATİ BÖLGEDEN,
23 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI.

OĞLUNUN PEŞİNDEN GİTTİĞİ SURUÇ DEVLET HASTANESİ’NDE, DOKTORLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE
BAŞINA VURULAN YANGIN TÜPÜYLE AĞIR YARALANDI.

ERTESİ GÜN, OĞULLARININ CENAZESİ SIRASINDA
YAŞAMINI YİTİRDİ.

YARALANAN DİĞER 3 KARDEŞTEN 2’Sİ SERBEST BIRAKILIRKEN
FADIL ŞENYAŞAR TUTUKLANDI!

HALK DÜŞMANI FAŞİST AKP,
İKTİDARINI KANIMIZ ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜYOR.

DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAĞIZ!
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DEVRİMCİLİĞİN
TANIMINDA

BUGÜN TEMEL OLANLAR
ŞUNLARDIR:

- DEVRİMCİLİK BEDEL
ÖDEMEKTİR,

- DEVRİMCİLİK TESLİM
OLMAMAKTIR,
- DEVRİMCİLİK

UZLAŞMAMAKTIR,
- DEVRİMCİLİK İKTİDARI

HEDEFLEMEKTİR.

FAŞİST AKP,
14 HAZİRAN’DA

SURUÇ’TA
ESNAFLARI

DOLAŞARAK
SİLAHLA

OY VERMEYE
ZORLADI



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

24 Halkın Hukuk Bürosu:
Katliam; madenciliğin değil,
düzenin fıtratında var!

27 Emperyalizme ve Faşizme
Karşı Savaş ve Savaşçı: Bir
savaşçı nasıl düşünmeli?
Savaşçı bir beyne sahip
olmalıdır

28 İki Sınıf - İki İdeoloji:
Çalışmak; kapitalizmde
eziyet, sosyalizmde
üretmenin güzelliğidir!

30 Kelimelerimiz: Halka

güvenmek

32 Devrimci İşçi Hareketi: Tüm
işçiler; işçi meclislerinde
örgütlenelim! Tek kurtuluş
yolu, işçi meclislerinde
örgütlenmektir!

34 Kamu Emekçileri Cephesi:
KHK’lara karşı Kadıköy,
Kartal, Bakırköy’de alana
çıkan kamu emekçilerinin
yükseltecekleri bayrak, KESK
yönetiminin tasfiyecilik
bayrağı değil Yüksel
direnişinin tarihsel direngenlik
bayrağıdır!

36 Kamu Emekçileri Cephesi:
Halk kurtuluş mücadelesinin
içinde olmayan kamu
emekçileri mücadelesinin
başarı şansı ve geleceği yoktur!

11 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Dünya
halklarının baş düşmanı ABD
emperyalizminin, halkları
teslim almak için uyguladığı
işkence ve hapishane
politikaları-3

15 Halk Meclisleri: Komşuluğu
güçlendirmeli, komşuluk
ilişkilerini örgütlemeliyiz

17 Gazi devrimdir! Gazi Cephe’dir!

18 Adeta küçük bir ordu ile
geliyorsun soysuz Süleyman,
işte ancak böyle
mahallelerimizin sınırına
gelebilirsin! Siz o küçük
ordunuz olmadan tuvalete
bile gidemezsiniz!

20 Yok Edemezsiniz: Haksızlık
olduğu için hukuk var.
Sömürücülerin hukuku olduğu
için halkın hukuku var

23 Halkın sanatçılarına, halkın

4 Yeni sömürgeciliğin temelleri
“ikili anlaşmalar”la atıldı. İkili
anlaşmaların iptali devrimle
sağlanabilir! Emperyalizmin
sömürü bağlarını hiçbir düzen
partisi koparamaz. Tek yol
devrim, tek kurtuluş
sosyalizmdir!

BİZ KAZANACAĞIZ!

39 Her bir işkencecinin yüzü,
söyledikleri ve o yumruklar
halklarımızın belleğine kazındı.
Silmeye asla gücünüz yetmez!

40 Yeni İnsan: Devrimcilik nedir?
Devrimci kimdir?

42 Halkın Sanatçıları: Yaşamak için
öldürmek-1

43 Milisler Mahallenin Şahanlarıdır:
Propaganda faaliyeti şahanlar için
olmazsa olmaz önemdedir

44 Türkiye halklarına direnme
geleneğini başlatan 1984 ölüm
orucu direnişi 

45 Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın mühendislerini faşizmin
tecrit hücrelerinden söküp alacağız!

47 Ülkeden ülkeye, sahneden sahneye
adım adım büyüyen
enternasyonalizm

50 Belçika’da direnen Cahit Zorel’in,
13 Haziran günü görülen
duruşmada yaptığı savunmayı
yayınlıyoruz

52 Haberler

53 Avrupa’da Yürüyüş

54 Avrupa’daki Biz: 1 Temmuz’da
Grup Yorum şarkıları ile
örgütlenmeye devam edeceğiz!

55 Avrupa’da HFG: Oluşturduğumuz
koşullar insanlarımızı bağımlılıktan
kurtarıyor!

56 Yitirdiklerimiz

GRUP YORUM
Grup Yorum Üretmeye, Faşizmin Listelerine Besteleriyle Üretimleriyle Cevap Vermeye Devam Ediyor

Grup Yorum Susmayacak, Grup Yorum Umudun Sesidir!
Aşağıda Grup Yorum’un “Listelerinize Bestelerimizle Cevap

Veriyoruz” diyerek ürettiği, faşizmin saldırılarına cevap verdiği bes-
telerini ve son süreçte düzenlediği şarkılarına ulaşabilirsiniz.

Zevzek
https://www.youtube.com/watch?v=AW6LrCxw73g&t=5

Yürü Yiğidim
https://www.youtube.com/watch?v=IIPLiepKtZk

Diren Yoldaş
https://www.youtube.com/watch?v=yNOB-h6_ft4

Çatlamış Sazım
https://www.youtube.com/watch?v=ZMR3RB7teaE

Dumanlı Dumanlı
https://www.youtube.com/watch?v=E9nYOS6d_cM

Halay Başı
https://www.youtube.com/watch?v=4tiqF2SH04o

Burası İstanbul Maltepe
https://www.youtube.com/watch?v=iEW_vJxaAhk&t=92s

Halim Yaman Böyle
https://www.youtube.com/watch?v=pWe-IUH3xdo

Umuda Dair
https://www.youtube.com/watch?v=JSHEDU0LbtU

Onurludur Dağlarımız
https://www.youtube.com/watch?v=RX2C_fgAyeI



Tek Yol Devrim! Tek Kurtuluş Sosyalizm! Bir temenni
değildir. Bu bir gerçektir. Bu tarihsel, siyasal bir zorunlu-
luktur.

Bu gerçekliği ve zorunluluğu bugün bir kez daha
yaşıyoruz güncel olarak.

Emperyalizm ve oligarşi krizini çözmek için erken
seçim oyununa başvurdu. Düzen partileri seçim meydanla-
rında, TV ekranlarında oy avcılığına soyundular. Bir yandan
olmadık vaatlerde bulunuyorlar bir yandan da kendilerinin
ne kadar halkçı, ne kadar millici olduğunu, rakiplerinin ise
ne kadar Batıcı, Amerikancı olduğunu söylüyorlar halka.

Düzen partileri her seçim döneminde olduğu gibi ikti-
darıyla, muhalefetiyle halka türlü vaatlerde bulunarak, al-
datmayı sürdürüyorlar.

Amaç halkı düzen içinde tutabilmek. İşbirlikçiliklerini,
halk düşmanı yüzlerini gizlemek. Amaç sömürücü ka-
pitalist düzenlerini meşrulaştırmak.

Amaç devrimi, devrimciliği tasfiye etmek. En büyük
korkularıdır DEVRİM!

Parlamentonun, seçimlerin, düzen partilerinin bir çözüm
olmadığını söylüyoruz. Tek yolun devrim olduğunu, kurtu-
luşun sosyalizmde olduğunu söylüyoruz.

Neden?
Çünkü ülkemiz emperyalizmin yeni-sömürgesidir.
Ve tüm yeni sömürgelerde olduğu şekilde onlarca

askeri, siyasi, ekonomik “anlaşma”yla emperyalizm
içsel bir olgu haline gelmiş, sistemin belirleyici öğesi ol-
muştur.

Emperyalizm kendisi gibi ülkemizi, halklarımızı da
çürütmekte, asalaklaştırmakta, yozlaştırmakta, iliklerine
kadar kurutmakta, değersizleştirmektedir.

Şu halde düzen partilerinin sadece vaatleri değil düzen
partilerinin kendileri, seçimleri, parlamentoları birer aldat-
macadan, demokrasicilik oyunundan başka bir şey değildir.
“İkili anlaşmalar” bunun açık belgeleri durumundadır.

Yaklaşık 70 yıldır emperyalizmin yeni-sömürgesiyiz.
Tüm düzen partileri bu sömürgeci ilişkilerin işbirlikçisi
ve ortaklarıdır. Parlamento emperyalizmle ihanet an-

laşmalarının imzalandığı ve işbirlikçiliğin meşrulaştırıldığı
kurumun adıdır.

Partiler değişiyor, liderleri değişiyor; ancak ülkenin
kaderi değişmiyor. Çünkü bu partilerin, liderlerinin halkların
kaderini, ülkemizin geleceğini değiştirme diye bir derdi
yoktur. Hiçbir düzen partisi ikili anlaşmaların, ihanet bel-
gelerinin yırtılıp atılmasını düşünmüyor, düşünemezler.
Çünkü onun altında kendi imzaları vardır. Bu partiler ve li-
derleri halklarımızdan önce Amerikan emperyalizmin hu-
zuruna çıkarlar. Finans çevrelerinden onay alırlar önce.
Halkın karşısına aldatmak için çıkarlar.

“Amerikan emperyalizmi, devrimciliğe, insana, halka
ait ne varsa yok etmek istiyor. Emperyalistlerin hiçbir
değeri yoktur. Tek değerleri kendi çıkarlarıdır. Bu çıkarları
için yapamayacakları katliam ve ahlaksızlık yoktur.
Sömürü, işgal, halkları köleleştirme, onların doğal ku-
rallarıdır. Niteliklerinin gereğidir. Bu gerçeği unutamayız,
unutturamayız. Bu gerçeği hep canlı tutmak zorundayız.
Çünkü bu gerçek, bütün dünyada işgallerle, katliamlarla,
halkları hiçleştirmekle, ülkeleri yok etmekle kendini da-
yatıyor. Bu çıplak gerçek, dün ne idiyse bugün de odur.
Değişen hiçbir şey yoktur. Emperyalizm ve direnen halklar
vardır. Halkların direnmekten başka hiçbir yolu yoktur.
Eğer direnilmezse emperyalizm istediklerini çok kolay
elde eder ve bütün dünya halklarını teslim alır. Hiçbir
halk buna izin veremez. Halk adına davrandığını iddia
edip buna izin verenler, tartışmasız işbirlikçi ve Amerikan
uşağıdırlar.” (Dursun Karataş, 2008 Yeni Yıl Mesajın-
dan)

Kendi meclisimizle direneceğiz, kendi örgütlerimizle,
kendi değerlerimizle, ideolojimizle direneceğiz. 

Kaderimiz kendi ellerimizde. Emperyalistler ve işbir-
likçilerinin bizden çaldığı geleceğimizi, ülkemizi onlardan
kurtaracağız.

Dayı, yukarıdaki sözlerinde unutmamamız, unutturma-
mamız gereken bir gerçeğe işaret ediyor. Bu gerçek yeni-
sömürgecilik gerçeğinden başka bir şey değildir. Amerika’nın

EMPERYALİZMİN SÖMÜRÜ BAĞLARINI 
HİÇBİR DÜZEN PARTİSİ KOPARAMAZ

TEK YOL DEVRİM TEK KURTULUŞ SOSYALİZMDİR!

YENİ SÖMÜRGECİLİĞİN TEMELLERİ
“İKİLİ ANLAŞMALAR”LA ATILDI

İKİLİ ANLAŞMALARIN İPTALİ
DEVRİMLE SAĞLANABİLİR!

Yürüyüş

1 Temmuz
2018

Sayı: 73

İKİLİ ANLAŞMALAR, KREDİLER, BORÇLARLA BAĞRIMIZI HANÇERLEYEN4



ülkemizi nasıl ele geçirdiğini halklarımıza anlatmalıyız,
bağımsızlık ve demokrasinin ne olduğunu anlatmalıyız de-
miştir.

Yeni-Sömürgeleştirmenin Basamakları;
İkili Anlaşmalar, “Yardımlar”, 
Borç Ve Krediler

Kapıdan kovduğumuz emperyalistler 1940’lardan itibaren
“yardımlar”, “ikili anlaşmalar” gibi yalanlarla bacadan
girdiler. Türkiye halkları bunların ne menem bir şey olduğunu
kısa sürede görmeye başladı. Anlaşmaların maddelerine,
yardımların koşullarına bakmak bile bu Amerikan politika-
larının Türkiye’yi teslim almayı amaçladığını ortaya koya-
caktır. Kaldı ki emperyalist efendiler amaçlarını da hiçbir
zaman gizlemediler.

Amerikan tekellerinin önde gelenlerinden N. Rockefeller
ne demişti: “Bizim askeri paktlarımıza çekmek istediğimiz
ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca YARDIMLAR yapmalı-
yız.”

1950’li yılların Dünya Bankası başkanı Eugene R. Blok
dış yardımlarla ilgili şunları söylüyordu:

“a) Dış ülkelere yardım, Amerikan malları ve hizmetleri
için doyurucu ve doğrudan pazar sağlar. 

b) Dış ülkelere yardım, Amerikan şirketleri için yeni
pazarların denizaşırı gelişimini hızlandırır. 

c) Dış ülkelere yardım, yardımdan yararlanan ülkenin
ekonomisini serbest teşebbüs sistemine yöneltir, bu sayede
de Amerikan firmaları gelişebilir.”

“Dış yardım (diyor o günlerde ABD Başkanı J. F. Ken-
nedy) ABD’nin dünya çevresindeki etkili durumunu ve
kontrolünü devam ettirmek, kesin olarak çökecek ya da
Komünist Blok’a geçebilecek birçok ülkenin yaşamasını
sağlamanın bir yöntemidir.” 

Emperyalistler bu yoldan ilerlediler; işbirlikçiler, em-
peryalistleri kolları açık karşıladılar.

23 Şubat 1945 tarihinde TC Hükümeti ile ABD Hükümeti
arasında bir anlaşma imzalanır. Bu anlaşma 11 Mart 1941
tarihli “Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu”ndan ya-
rarlanmak için yapılan bir anlaşmadır. Elbette yararlanan

ABD emperyalizmidir. Bu anlaşma aynı zamanda yeni-
sömürgecilik ilişkilerinin de ilk adımlarındandır.

Anlaşmanın 2. maddesinde Türkiye’nin yükümlülükleri
şöyle sıralanmıştır: 

“TC Hükümeti, sağlayabilmek vazifesinde bulunduğu
ve müsaade edebileceği maddeleri, hizmetleri, kolaylıkları
veya bilgileri, ABD’ye temin edecektir. Bu maddedeki, “ko-
laylıklar” sözü, Türkiye’nin hava meydanlarıyla, limanları
ve yollarının Amerikalılar tarafından kullanılmasından,
Türkiye’de Amerikalılar‘ın üs ve tesisler kurmalarına va-
rıncaya kadar çok değişik anlamlar taşır... (Haydar Tunç-
kanat, İkili Anlaşmaların İç Yüzü, sf. 24)

Amerikan emperyalizmi bu anlaşma üzerinden başka,
yeni imtiyaz ve tavizler alacaktır.

İşbirlikçiler “anlaşmaya” doymamaktadır. Buna anlaşma
demek de doğru olmayacaktır. Gerçekte “anlaşma” denilen,
her adımda işbirlikçilik batağına daha fazla batmak,
ülkemizin yeraltı-yerüstü zenginliklerinin daha fazla
yağmalanması, bağımlılığın, sömürünün derinleşmesi-
dir.

ABD ile Türkiye Hükümeti arasında 27 Şubat 1946
Tarih ve 4882 Sayılı Kanunla Kabul Edilen 10 Milyon
Dolarlık Kredi Anlaşması, 2. emperyalist paylaşım
savaşı sonrası yapılan ilk ikili anlaşmalardan biridir.

Kredi denilir ancak ortada bir kredi yoktur. Savaş artığı
malzemelerin satın alınması için açılan kredidir bu. Para
yerine bu savaş artığı askeri malzemeler verilmiştir. Ki
parayla verilen bu malzemeler için de pek çok şart koşmuştur
Amerikan emperyalizmi.

Söz konusu “anlaşmalar” asla konusuyla sınırlı kal-
mamış, her “anlaşma” ABD emperyalizminin siyasi,
ekonomik, askeri, kültürel vb. noktalarda ülkemize
yerleşmesi içsel olgu haline gelmesinin adeta temelleri
olmuştur.

“27 Mart 1949’da Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında
Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma” da
bunlardan biridir örneğin.

Bu anlaşmayla ABD, Türkiye’de Birleşik Devletler
Eğitim Komisyonu adı altında yeni bir organ kurmaktadır.
Bu komisyonun sekiz üyesinden dördü Amerikalı, dördü
de Türk olacaktır. Ve Amerika’nın Türkiye’deki büyükelçisi
bu komisyonun fahri başkanıdır. Oyların eşit olduğu hallerde,
başkan oyunu kullanarak anlaşmazlığı çözümleyecektir.
Komisyon her türlü davranışından ABD Dışişleri Bakanı’na
karşı sorumlu olacak, bütçesini orası vize edecek ve isterse,
komisyonun her husustaki kararlarını gözden geçirerek de-
ğiştirebilecektir.

Amerikan kanunlarına göre çalışacak olan bu komisyonun
ve orada görev alacak Amerikalıların neler yapacaklarını,
amaçlarını, Amerikalılar bilecek veya yeni bir durum kar-
şısında Dışişleri’nden yeni talimat alabileceklerdir. (...)
Sözde karşılıklı olan bu anlaşma ile bağımsız bir devlet
olan Türkiye’nin başkentinde Türk eğitimiyle ilgili bir
Amerikan Eğitim Komisyonu kuruluyor ve Türk Hükümeti’ne
bu komisyonun çalışmalarını kontrol ve denetleme hakkı

1 Temmuz
2018

Yürüyüş

Sayı: 73

5EMPERYALİZME KARŞI KURTULUŞ SAVAŞINI BİZ KAZANACAĞIZ!

Adnan Menderes ile ABD Başkanı Dwight David Eisenhower



dahi verilmiyor.” (age, sy 49-50-51)
Bu eğitim anlaşmasının bir diğer yanı da şudur; gelecek

vaat eden öğrenciler Amerikan Üniversitelerine, kolejlerine
götürülür, orada eğitilirler, doktora tezleri orada verilir.
Emperyalistler parlak ve işbirliğine açık yetişmiş bu ele-
manların bir kısmını IMF, Dünya Bankası, NATO, Amerikan
Yardım Kurulları, Amerikan şirketleri vd. emperyalist ku-
rumlarda çalıştırırken, diğer kısmını ise ülkelerine gönderir.
Kendi ülkesindeki misyonu ise emperyalizmin uşaklı-
ğını-bürokratlığını yapmaktır. Bunların önleri düzlenir,
devletin en üst kademelerine gelmeleri sağlanır. Bunlar
tümüyle Amerikanlılaşmışlardır. Süleyman Demirel,
Turgut Özal böyledir örneğin...

Böylelikle eğitim gibi en önemli kurum daha en başından
emperyalizmin hizmetine, denetimine sunulmuştur. On yıl-
lardır Amerikancı eğitim sistemine karşı mücadele edişimizin
nedeni budur.

Bugün Tarım ve Hayvancılığı Bitme
Noktasına Getiren Sürecin Temelleri 
1950’lerde “İkili Anlaşmalarla”
Atılmıştır

“Türkiye 1950-1953 yılları arasında iyi hava şartları
ve tarım arazisinin genişletilmesi, Kore Savaşı’nın yarattığı
yüksek dünya konjonktürü sayesinde, dünyanın sayılı tahıl
ambarları arasında sayılıyor ve Amerikan yardımını en
etkili bir şekilde kullanan ülke olarak propaganda ediliyor-
du.

Fakat, balayı uzun sürmedi. Kore Savaşı sona ermiş ve
dünya normal şartlara dönmeye başlamıştı. Türkiye’de
tarım arazisinin genişleme sınırlarının sonuna yaklaşılmış
ve hava şartları uygun gitmediği için de tarım ürünlerinin
üretimi azalmıştı. Ağırlaşan ekonomik şartlar, karşılaşılan
dar boğazlar ve artan dış borçlar karşısında, daha birkaç
yıl önce Amerikan yardımını çok faydalı kullandığı için
dünyanın sayılı tarım ambarı ülkeleri arasında yükselişi
propaganda edilen Türkiye, 1955’ten itibaren Amerika’dan
tarım ürünleri satın almak için şartları ağır anlaşmalar
imzalamak zorunda kalmıştır. Bu anlaşmalar Türk tarımının
gelişmesini ve fazla ürün almasını önleyici ve Amerikan
tarım ürünlerine, Türkiye’de her yıl genişleyen, bir pazar
açmayı amaç edinmiştir.” (age, sy.58-59)

Ağır sömürü ve teslimiyet bu anlaşmayla sınırlı kalmıyor
elbette. Bunu yeni bir anlaşma takip ediyor:

12 Kasım 1956 tarihli Zirai Maddeler Ticaretinin Geliş-
tirilmesi ve Yardımlaşma Hakkındaki Muaddel Amerikan
Kanununun 1. Kısmı Gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile ABD Hükümeti Arasında Münakit Zirai Emtia
Anlaşması... ve 25 Ocak 1957 tarihli ve 12 Kasım 1956
tarihli Anlaşmaya Ek Anlaşma.

“Bu anlaşma ile ABD Hükümeti yardım adı altında 12
Kasım 1956 tarihli anlaşmayla, kendi ihtiyaç fazlası olan
buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, konserve, sığır eti,
donyağı ve soya yağı gibi maddeleri, Amerikan gemileriyle,
Türkiye’ye taşıma ücretiyle birlikte 43.6 milyon dolar kar-
şılığında, bağlayıcı şartlarla Türkiye’ye verecektir.” (age,
sy. 67)

Bütün anlaşmalarda olduğu gibi bu anlaşma da tek
taraflı bir anlaşmadır. Her şey Amerikan emperyalizmin
lehine, Türkiye’nin aleyhinedir. Öyle ki Türkiye hükümeti
anlaşmada normal sayılabilecek şartları dahi ileri sür-
memektedir. Bu nasıl bir işbirlikçiliktir, nasıl bir
bağımlılık zinciridir?

“Kendi öz ürünümüz zeytinyağının, sabun yapımında
kullanılmasını bir kararnameyle yasaklayarak onun yerine
Amerika’dan satın alınan domuz karışımı donyağının kul-
lanılması mecburiyetini getiren DP (Demokrat Parti) Hü-
kümeti, Amerika’ya pazar olma uğruna Türk zeytinyağı
üreticilerini de açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediyordu.”
(age, sy. 70)

Kendi yerli ürünümüz yasaklanıp ülke pazarı Amerikan
ürünlerine açılırken bir de her türlü vergiden muaf tutul-
maktadır. İşbirlikçiler kendi üreticilerinin tabutuna kendi
elleriyle çiviyi çakıyordu. 

20 Ocak 1958 tarihli anlaşma ile ilgili olarak, 20 Ocak
1958 tarihli ve 1755 Sayılı Amerikan Hükümeti’nin Notası
da tarım alanında emperyalizme bağımlılığı pekiştiren an-
laşmalardan biridir.

“12 Kasım 1956 tarihli anlaşmada Türkiye’nin tarım
ürünleri ihracatının ABD tarafından kontrol edilebileceği
kabul edilmişti. Bu notaların Resmi Gazete’de yayımlan-
masıyla Türk dış ticaretinin bir yabancı devlet tarafından
kontrolü resmen ilan edilerek uygulanmaya geçilmektedir.
(...) Türkiye 1 Ağustos 1958 tarihine kadar Amerika’nın
isteği üzerine buğday ihraç etmeyecektir. Çünkü Amerika’nın
buğday satışı için alışılmış pazarlarından istekler bu
tarihlerde yapılacaktır. Eğer Türkiye bu şarta uymazsa,
Amerika kendi buğdayından, Türkiye’nin dışarıya ihraç
etmiş olduğu kadar eksik satış yapacağını hesaplayarak
zamanında sert tedbirler almaktadır. Türkiye bu yasağa
uymazsa, ihraç ettiği buğday kadar Amerikan buğdayını
kendi kaynaklarından finanse edeceği dövizle Amerika’dan
satın alma cezasına çarptırılacaktır ve Türkiye’de bu
şartlara uymayı kabul ettiğini bildirerek resmi gazeteyle
ilan ediyor.” (age, sy 79-80)

Bu “Nota”yı yeni bir nota takip eder: “21 Şubat 1963
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Tarihli, Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi Hakkındaki”
161 milyon dolarlık ikili anlaşma ile ilgili Nota.

“Tarım ürünleri anlaşmasının bir parçası olarak verilen
notanın birinci bölümünde Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı,
1 Kasım 1962-31 Ekim 1963 tarihleri arasındaki 12 aylık
devrede, 10.000 tonla sınırlanıyor. Eğer Türkiye’nin bu
devredeki zeytinyağı ihracatı müsaade edilen miktarı
aşarsa, Türkiye kendi döviziyle Amerika’dan aynı miktar
nebati yağ satın almak suretiyle cezalandırılacaktır. Tür-
kiye’deki zeytinyağı üretiminin artarak, dışarıya satılması,
Amerikan nebati yağlarının ihracatını etkileyeceği için,
Amerikan üreticisini korumak maksadıyla Türkiye 10.000
tonun üstünde ihraç edeceği zeytinyağına eşit miktarda
nebati yağı, döviz karşılığında peşin parayla Amerika’dan
satın alacaktır. Türkiye’nin böyle bir gücü de olmadığına
göre, ihtiyaçtan fazla olan zeytinyağı satılamayacak,
fiyatlar düşecek ve zarar eden veya mahsulünü satamayan
üretici de fakirleşerek ya işçi olarak şehre veya Almanya’ya
gidecek, ya da zeytin ağaçlarını keserek kışlık odun
olarak yakacak, tarlasına başka tohum ekecektir.” (age,
sy. 83-84)

Bugün tarım ve hayvancılık bitmiş durumdadır. Tarım
ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, hemen her şeyi dışarıdan
ithal eder hale gelmiştir. Elbette bu durumda hayvan yemi
olarak kullanılan saman dahi dışarıdan ithal edilecektir. 

Ülkemizde tarım ve hayvancılığı bitirme, her şeyiyle
dışa bağımlı hale getirme politikasının temelleri, 1950’lerde
bu anlaşmalarla, notalarla atılmıştır.

Amaç elbette açıktır, ki yeni-sömürgeciliğin de temel
nedenidir bu durum. Emperyalistler daralan pazarlarına
çözüm olarak yeni-sömürge pazarlarını derinlemesine
genişletmiş, sömürge ülkelerin kaynaklarını kurutmuş,
kendi ürünleri için pazar haline getirmiştir.

Emperyalist Kredilerin, Ülkenin Kalkınması
İçin Gerekli Olduğu Yalandır!
Emperyalist Krediler, Bağımlılık Zincirini
Kalınlaştıran Ekonomik, Siyasi Tavizlerdir!

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 31 Mayıs 1968 yılında Kredi Anlaşması

imzalanır. Türkiye’yi ekonomik, mali ve siyasi bağımlılığa
sürükleyen koşullu kredi anlaşmalarına çarpıcı bir örnektir.
Anlaşma 30,5 milyon dolarlık bir anlaşmaydı ve Türkiye’nin
bu borcu bazı koşullara bağlanmıştı. 

Kredi faizi, taksitlendirme ve ödeme sistemi öyle ayar-
lanmıştır ki elde para olup tüm borçlardan kurtulmak istense
dahi, ne olursa olsun faiz yükünden kurtulmak mümkün
olmamaktadır. Bunun anlamı şudur aslında; bir kez borç
alındığında artık o borçtan kurtulmak mümkün olma-
makta, aksine borçlar katlanarak büyürken, sürekli
faiz ödemek zorunda kalınmaktadır.

Tüm emperyalist anlaşma şartlarına baktığımızda şartların
ülkenin anayasasına, yasalarına aykırı olduğunu görmek
mümkündür. Söz konusu aykırılıklar da emperyalizmin sö-
mürüsünü engelleyememekte, tepki ve uyumsuzluklar yasal
düzenlemelerle aşılmaktadır. Yani her çıkan yeni yasa,
büyük gösterişli laflarla, sanki halkın yararınaymış gibi
ilan edilmiştir. Gerçekte emperyalizmin sömürüsünün
önünü düzlemek, bu noktadaki pürüzleri kaldırmak,
özel sermayenin sömürü özgürlüğünü sınırsızlaştırmak
için gündeme getirilmiştir.

Böylelikle çok rahatlıkla diyebiliriz ki; emperyalist
ikili anlaşmalar Türkiye’nin bütün yasalarından üstündür,
onun üstündedir. Örneğin emperyalist yardım kuruluşu
AID (Uluslararası Kalkınma Ajansı) vb. emperyalist kurum
ve kuruluşlar Türkiye’nin seçilmiş hükümetinin, kurumlarının
üstündedir.

Bunu biz söylemiyoruz, bunu emperyalistlerle yapılan
anlaşmalar açıkça itiraf etmektedir. Bunu yaşanan pratik
ortaya koymaktadır.

İşte bir örnek: “Amerika, Türkiye’nin ekonomik sömürüsü
için, kendi kontrolünde olan özel girişime dayanmaktadır.
Bu nedenle milli olmayan özel girişimlerin çoğalması ve
yenilerinin kurulması için teşvik edici, bağlayıcı, zorlayıcı
hükümleri ikili anlaşmalarla kabul ettirerek, süratle uygu-
lamasına geçmektedir. Türkiye’de dışa bağlı ve dış destekle
yaşatılan milli olmayan bir özel girişimciliğin geliştirilmesi
nedenleri bu maddede saklıdır. Bu anlaşmaya göre, Türk
hükümetleri 40 yıl süreyle bu şirkete hiçbir müdahalede
bulunamayacak ve sermayesinin yüzde 73’üne sahip
olduğu bu şirketi kamu yararı gerekçesiyle devletleştire-
meyecektir.” (age, sy. 107-108)

Bağımlılık İlişkileri
Askeri Anlaşmalar, Bölgesel Paktlar ve 
“Askeri Yardımlar”la Pekiştirilmiştir

“İngiltere Hükümeti, 1947 yılı başlarında, “Yugoslavya’da
üslenmiş komünist saldırılarına direnen Yunan Hükümeti’ne
yapmakta olduğu mali yardımı devam ettiremeyeceğini”
Amerika’ya bildirerek, Yunanlılar’a ve bu arada Türkiye’ye
yardım etmesini istemiştir. Başkan Truman, bu müracaata,
Amerikan Kongresi’nin 12 Mart 1947 günkü oturumunda
açıkladığı Truman Doktrini ile cevap verdi. Bundan sonra
da Amerikan Kongresi’nin kabul ettiği bir kanunla; “komünist
tehdidi altındaki Yunanistan’la benzeri tehdide maruz Tür-
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kiye’ye askeri ve iktisadi yardım yapılmasına” yetki
verilmiştir. 12 Temmuz 1947 tarihli anlaşma, bu kanuna
göre yapılmış olup, Amerika’nın savaş sonrası ilk askeri
yardımının başlangıcı sayılır.

Anlaşmanın başlangıç kısmında; Türk Hükümeti’nin,
Türkiye’nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için,
Birleşik Devletler’den yardım istediği yazılıdır. Türkiye’nin
bağımsızlık ve hürriyetini kimlere karşı koruyacağı anlaşmada
belirtilmiyorsa da, özetini vermiş olduğumuz Truman
Doktrini ve buna ilişkin yardım kanunu, yardımın komünist
tehdit ve tehlikesine karşı kullanılabileceğini söylemekte
ve bunun dışındaki her türlü kullanışı yasaklamaktadır.”
(age, sy.194)

Bundan sonra tüm askeri “yardım” ve “anlaşma”lar
Amerikan sisteminin oturtulması, Türkiye’nin Amerika’ya
askeri açıdan ve bu bağımlılık üzerinden de ekonomik ve
politik açıdan da tam bağımlılığının sağlanmasını da bera-
berinde getirmiştir.

Öyle ki Türk ordusu; giysisi, teşkilatı, silahı, üslubu,
eğitimi, yürüyüşü vb. her şeyiyle adım adım Amerikalı-
laşacaktır. Ordunun kullandığı çatal kaşıklar US dam-
galıdır. Donları dahi Amerikadandır. Türk ordusu ge-
nerallerini, subaylarını Amerikalı çavuşlar eğitir.

“Başarı” asıl olarak Türkiye ve Amerika’da eğitim
gören ordu mensuplarının sayısının artmasıyla pekişmiştir.
Türkiye’nin emperyalizmin çıkarları için Kore Savaşı’na
girmesi ve *NATO’ya alınmasıyla birlikte askeri alandaki
bağımlılık daha da yerleşir. NATO’ya girilmesiyle birlikte
NATO ile ilgili ikili ve çok taraflı anlaşmalar da beraberinde
gelir. Türk ordusunun büyük bölümü artık NATO emrine
verilmiştir.

“NATO adına Türkiye’de kurulmuş olan radar ve ha-
berleşme tesisleriyle, yakıt boruları, yakıt parkları gibi
lojistik tesisleri, üsler ve uçak meydanları tamamen Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol ve işgali altında olup, Türkler
tarafından yönetilir. NATO, Türkiye’de kurulan bu tesislerin
yapımı için şimdiye kadar 3 milyar Türk lirası harcamıştır.
Türkiye’de; iştirak payı, arazi istimlakı, yol, bina, kanalizasyon,
elektrik ve su için, yaklaşık olarak 3 milyar lira harcamıştır.”
(age, sf. 200-201)

Emperyalistler kendi çıkarlarını korumanın maliyetini
dahi sömürge ülkeye yıkmaktadır.

“Türkiye’de Bulunan Amerikan Askeri Yardım Kurulu
Personeline NATO Kuvvetler Statüsü Antlaşması’nın Tatbik
Edileceğine Dair Anlaşma”sına göre Türkiye’ye giren ve
çıkan Amerikan askerî personelinin giriş ve çıkışlarını Türk
Hükümeti kontrol edemeyecektir.

23 Haziran 1954 tarihli Askeri Kolaylıklar Anlaşması’na
göre: Amerikalıların Türkiye’de uygun bulacakları yerlerde
kuracakları üs ve tesislerin yerleri, Türk Hükümeti tarafından
sağlanacaktır. Yani bunların istimlak bedelleri Türkiye’nin
bütçesinden ödenecektir. (...) Bu anlaşma ile, Amerikan
Hava Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin Türk topraklarını kul-
lanmalarına müsaade edilmiştir.” (age, sf 309)

Sadece topraklar değil Türkiye’ye ait askeri tesisler vb.

de Amerikalılar’ın hizmetindedir.
“23 Haziran 1954 tarihini taşıyan Askeri Kolaylıklar

Anlaşması’yla Türk topraklarının, Amerikan kuvvetleri ta-
rafından barışta ve savaşta kullanılması için gerekli
müsaadeyi vermekte ve savunma tesisleri ve kolaylıklar
adları altında, barışta Amerikalılar tarafından Türk toprakları
üzerinde üs, tesis ve mevziler kurulması ve bunların Amerikan
askeri ve sivil personeli tarafından işgal edilerek kullanılması
ve gerekli güvenlik tedbirlerinin de yine kendileri tarafından
alınması kabul edilmektedir.” (age, sf 319)

Anlaşmalarla Türkiye’nin eli kolu bağlanmıştır. Anlaşmaya
uymaktan, ABD’nin her dediğini yapmaktan başka çaresi
artık kalmamıştır. Ki işbirlikçilerin, vatan hainlerinin Ame-
rika’ya karşı çıkma gibi bir yaklaşımları da söz konusu
değildir. İşbirlikçi Celal Bayar’ın dediği gibi “Amerika ne
verirse alırlar, ne isterse yaparlar”. Bu derece hevesli-
dirler.

Askeri bağımlılık ilişkileri içinde bölgesel paktların da
önemli bir rolü vardır. Bağdat Paktı bunlardan biridir. ABD,
İngiltere gibi emperyalist ülkelerin, Ortadoğu petrollerinin
denetimini ellerinde tutmak için kurulmasını teşvik ettikleri
bir bölgesel askeri pakttır. Bu doğrultuda Türk-Irak karşılıklı
işbirliği Anlaşması 24 Şubat 1955’te Bağdat’ta imzalanır.

“Bu antlaşma Arap Birliği üyesi bulunan devletlere
açıktır ve bölgenin emniyet ve sulhu ile faal şekilde ilgili ve
taraflarca mutlak olarak tanınan herhangi diğer bir devlet
de girebilecektir. İsimleri yazılı olmadığı halde bu antlaşmaya
İngiltere katılabilecek; fakat, taraflarca mutlak olarak ta-
nınmayan bölgenin devleti İsrail giremeyecektir. Bu da
gösteriyor ki, bu anlaşmada Türk Hükümeti bir vasıtadır.
Asıl amaç İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu’daki çıkarlarını
korumaktır.” (age, sy.164)

Bu tür askeri paktlar ülke çıkarlarının korunması gibi
gösterilmektedir. Oysa gerçek başkadır. Bu tür bölgesel
askeri paktlar, söz konusu sömürge ülkelerin emperya-
lizmin üssü haline getirilmesi, emperyalizmin çıkarları
için (Ortadoğu petrollerinin güvenliği için) karagücü
haline getirilmesinin ifadesidir. Türkiye ile ABD arasında
yapılan “İşbirliği Anlaşması” böyle bir anlaşmadır. Bu an-
laşmayla Türkiye sonunun nereye varacağı bilinmeyen bir
savaşa sürüklenecek ağır bir yükümlülük altına da girmiş
bulunmaktadır.

Amerikan emperyalizmi Lübnan’a saldırır. Amerikalılar
Lübnan’a deniz piyadelerini indirmek için Balıkesir ve
Adana hava limanlarını kullanmışlardır. Buralara iniş için
Amerikalılar, Genelkurmay’dan ne izin almış ne de haber
vermiştir.

Yeni-Sömürgeciliğin Temelleri
1950’lerde Atıldı
Emperyalizm Bu Temeller Üzerinde
Kendi Siyasetini, Ekonomisini, Askeri,
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Kültürel, Sosyal Yapısını
Hakim Kılmaya Çalıştı

Emperyalistlerin sözde “yardım” ve “kredi”lerinden
önce emperyalist uzmanlar, heyetler geldiler ülkemize. Em-
peryalist politikaları ülkemize nasıl tatbik edeceklerini
yerinde görmeleri gerekiyordu. Devletin tüm kurumlarına
yayıldılar. Devlet yetkililerinden daha yetkiliydiler.

Sözde ülkemizi kalkındıracaklar, modern uygulamaları
hayata geçirmek, teknik elemanları yetiştirmek için in-
celemeler yapacaklardı. Yaptılar.

1945 yılından 1954 yılına kadar siyasi, iktisadi, mali,
askeri, sosyal yanlarıyla çok geniş ve derin bir hazırlık ger-
çekleştirdiler. Ülkemizin kanunlarını, dinamiklerini, etnik
sosyal kültürel yapısını, siyasal akımları, dini yapısını,
devlet mekanizmasının nasıl işlediğini vb. akla gelecek her
şeyi incelediler. Bilgi topladılar. Devlet kurumlarının tüm
sırlarını elde ettiler. Hiçbir devlet görevlisinin sahip olmadığı
bilgilere sahip oldular. Yaklaşık 10 yıl bu incelemeyle geçti.
Raporlar hazırladılar. Bu 10 yıl içinde adımlar attılar.
Sonraki adımlarının ilk adımlarıydı bunlar. Aldıkları sonuçları
değerlendirdiler.

Ülkemizi, halklarımızı deney tahtasına koymuş em-
peryalist politikalara nasıl tepkiler verdiğimizi gözlem-
leyerek bunlardan da sonuçlar çıkarttılar.

Bu 10 yıllık süreç aynı zamanda emperyalist yeni-
sömürgeciliğin uygulanması için gerekli ortamın, “iklimin”
hazırlanması süreciydi.

Emperyalist politikalara ayak direyenler devlet olanak-
larıyla sindirilip, geri plana itilerek, para ile satın alınarak,
Amerika turu yaptırılıp işbirlikçi bir ruh kazandırılarak
tasfiye edildiler. İşbirliğine açık parlak unsurların önleri ise
sonuna kadar açıldı.

Özellikle 1950 sonrası süreç ülkemiz açısından tarihsel
önemdedir. ABD emperyalizminin yetişmiş uzmanları eliyle
bizzat ülkemizde “yoklama, araştırma, bilgi toplama, adam
seçme ve yetiştirme, örgütlenme, dostluk, yardım ve
koruyucu güçlü devlet propagandalarıyla Türkiye’ye yerleşme
faaliyetlerini” kapsayan hazırlık evresidir bu süreçler.

“İkili anlaşmalar”, “yardımlar”, “krediler”le her alanda
ağır bağlayıcı şartlar getiren, Türkiye’nin egemenliğini

bitiren, yeni-sömürgeye dönüştüren bir süreçtir bu süreç.
Bundan sonrası emperyalizmin içsel olgu haline gelişidir.

Emperyalizmin taaruzu o yıllardan bugüne devam
etmiştir. Sayısız “anlaşma”, “yardım” adı altında borç ve
krediler ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, askeri tüm
alanlarda emperyalizmle kopmaz bağlar oluşturmuştur. 

Sömürü Bağlarını Düzen Partilerinin
Hiçbir Vaadi Kopartamaz
Düzen Partilerinin
Böylesi Bir Amacı Da Yoktur
Onlar Emperyalizmin Gönüllü Uşaklarıdır

AKP’sinden, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan
Parti’ne, HDP’sine seçim meydanlarında birbiri ardına va-
atlerini sıralıyorlar.

Emperyalistlerle sayısız uşaklık anlaşmasına imza atan,
emperyalistlerin bir dediğini iki etmeyen AKP faşizmi va-
atlerde bu kez CHP’nin gerisinde kaldı.

AKP, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda
1000’er lira ikramiye vaadinde bulundu. Ve bir dizi seçim
kararı aldı. Alınan kararlara göre cezalar, vergi, prim borçları
yeniden yapılandırılacak. Stok affı getirilecek. İşyeri açan
emeklilerin geçmişe dönük borçları silinecek. Yaşlılık aylığı
266 TL’den 500 TL’ye çıkarılacak. İmar barışı ile 12-13
milyon yapıya yapı kayıt belgesi verilecek. Yaklaşık 500
bin öğrencinin üniversiteye dönüşünün yolu açılacak. Ayrıca
işyeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında gençler için de
prim desteği açıklanmıştı. 

Düzen partisi CHP ise iddialı görünmeye çalıştı; 
Asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarmayı; Tüm taşeron

işçileri kadrolu yapmayı; Aile sigortası uygulamasıyla
mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı; Geçici tarım
işçilerinin sosyal güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağını;
Çiftçiye mazotu 2.50 TL’den satmayı; orman köylülerinin
sigorta primlerini karşılamayı; emekliler arasındaki eşitsizliği
giderecek İntibak Yasası’nı çıkarmayı; Kredi kartı ve tüketici
kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80’inin silinmesini vaat
ediyor.

İyi Parti de geri kalmıyor vaatlerden:
“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara

gelmesi durumunda borçları silme sözü verdi. Akşener,
“Hiç vakit kaybetmeden, bir sosyal dayanışma fonu
kuracağız. Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik.
30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla, borçları, bankalarca veya
tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın
takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine
satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi,
kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını
satın alacağız” dedi. Akşener, bu borç silme ve azaltma fo-
nunun, bir defalık olmak üzere 2018 bütçesine maliyetinin
yaklaşık 8 milyar TL olacağını da söyledi.” (Kaynak: Ha-
bertürk)

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim
meydanlarında konuşuyor: “Ne oldu da birden bire erken
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seçim kararı aldı? Neden? Kriz kapıda, ekonomik kriz. Er-
doğan bu ekonomik krizi atlatamaz. Neden atlatamaz söy-
leyeyim? Bütün dünya ile kavgalı. Taze kana ihtiyaç var.
Erdoğan gelirse dolar 8-10 lira olur.”

Ekonomik kriz bu düzenin genel krizidir. Biz buna
milli kriz diyoruz. Sosyal, siyasal, ekonomik krizinin
genel adıdır bu ve ülkemiz emperyalizme bağımlılık
ilişkileriyle birlikte sürekli bir milli kriz içindedir diyo-
ruz.

Değil AKP, CHP hiçbir düzen partisi bu krizi atlatamaz,
çözemez. Bir kriz biter diğeri başlar. Düzen partilerinin
kriz diye sözünü ettikleri de halkın açlığı, yoksulluğu, yoz-
laştırılması, işsizliği vb. değildir.

Onlar emperyalist ve yerli tekelleri doyurma der-
dindedirler. Onlar emperyalist tekellere ve finans ku-
ruluşlarına olan borçları ödeme derdindeler. Onların
krizi budur. Onların krizi halklarımızı nasıl sustura-
caklarıdır. Onların krizi kendi içlerinde sömürü pasta-
sından daha çok pay kapma kavgasıdır.

Onun için vaatlerinin hiçbir karşılığı yoktur. CHP’nin
cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Hedefimiz eğitimi
parasız yapmaktır” diyor. Ve sıralıyor: 

“- Merkez Bankası bağımsız olacak,
- Çiftçilere her türlü desteği vererek tarımsal ithalata

son verilecek, mazot 3 lira olacak. Elektrik fiyatlarını düşü-
receğiz, hayvan sağlığı için kullanılan ilaçları devlet bedava
verecek.” 

Tarım bitirilmiş. O tarımsal ithalata son vereceğiz
diyor. Amerikancı faşist-gerici eğitim sisteminde eğitimi
parasız yapacağız diyor.

“Erdoğan milli değil, yerli değil. Çünkü Erdoğan, Ame-
rikan tütün şirketlerine teslim olmuş. Adıyamanlı, Malatyalı
kardeşim tütün ekmeyecek. Adıyaman tütününde zehir var
da Amerikan tütününde vitamin mi var? 16 yıldır bu ülkeyi
yönetiyorlar. Onlarla benim aramdaki fark; onlar ülkeyi
Moskova’dan Brüksel’den, Washington’dan yönetiyor, ben
Ankara’dan yöneteceğim.” diyerek şov yapıyor Muharrem
İnce.

Doğrudur yıllardır Ankara’dan yönetiyorsunuz
devleti. Ankara’dan ve Amerikan emperyalizmi adına.
Yeni-sömürgecilik zaten böyle bir şeydir. Emperyalizm
artık kendi ordusuna, bayrağına, valisine vb. ihtiyaç
duymuyor. Artık onun yerli işbirlikçileri var. Yerli iş-
birlikçileri emperyalizm adına o ülkeyi yönetiyorlar.
Kararlar meclisten çıkıyor gibi görünüyor oysa kararları
IMF veriyor Dünya Bankası, emperyalist finans kuru-
luşları, NATO’su veriyor. 

Ülkemiz gerçeğinden, ekonomi, siyaset biliminden
bihaber olanlar AKP faşizminin “efelenmelerini”, Tayyip’in
“Eyy Amerika, Eyy Avrupa” çıkışlarını bağımsız bir ülkenin
çıkışları gibi değerlendirmektedir. Hatta AKP’nin faşizmi
ABD emperyalizmine, Türkiye oligarşisine rağmen büyüt-

tüğünü söyleyenler
çıkmaktadır.

Bunlar kafa ka-
rışıklıklarıdır. Bunlar
sınıf ideolojisinden
yoksunluğun, sınıf
pusulasının yitiril-
mesinin sonuçları-
dır.

AKP’sinden
C H P ’ s i n e ,
MHP’sinden İYİ
Partisi’ne hepsi de
Amerikancıdırlar.
Ve tüm yalan-de-
magoji ve efelen-
melerine rağmen hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yer
kapitalist sömürü düzenidir, sömürge tipi demokrasi-
dir.

Amerikan karşıtlığı, anti-Amerikancılık bir demagojidir
düzen partileri için.  Emperyalist sömürgeciliğin, işgallerin,
zulmün olduğu yerde, bağımsızlık ve demokrasi müca-
delesi kaçınılmaz bir olgudur. Bağımsızlık ve halk için
demokrasi mücadelesi olmadan anti-Amerikancılık ola-
maz.

Yurtsever olduğu iddiasındaki Kürt milliyetçileri düzenin
has partileriyle aynı noktadadır. KCK yöneticilerinden
Cemil Bayık, halkı nasıl kontrol altında tutmaya çalıştıklarını,
BBC Türkçe muhabirine verdiği röportajda bizzat kendisi
anlatıyor. Muhabirin “Çatışma ortamında sizin payınız yok
mu?” sorusuna, şöyle cevap veriyor: 

“Biz payımızın olduğunu düşünmüyoruz. Eğer biz ça-
tışmadan yana olsaydık şimdiye kadar dokuz kez tek taraflı
ateşkes ilan etmezdik. Yine eğer biz savaşta ısrarcı olsaydık
biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif güçleri
HDP çatısı altında biraraya getirmeye çalışmazdık ve
bunları parlamentoya taşımazdık. Biz Türkiye’nin bütün
sorunlarını parlamentoya taşıdık. Parlamentoda sorunları
gündemleştirmek, çözmek istedik. Türkiye yıllardır Kürtlerle,
solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç alamadı. Ama önder
Apo, PKK, bütün bu güçleri, onların yasadışı dedikleri
bütün bu güçleri parlamentoya çekti. Bütün sorunları par-
lamentoya taşıdı ve parlamentoda sorunları tartışmak,
çözmek istedi.” (BBC Türkçe 30.11.2015)

Dün faşizmi MHP ile özdeşleştirenler bugün de
faşizmi AKP ile özdeşleştirmektedir. Reformist sol “açık
faşizmin tırmanışını engellemek” adına düzenin parla-
mentosunu, seçimleri umut olarak sunuyor. “Açık fa-
şizmin tırmanışını engellemek, uzlaşı içinde olmak”
adına CHP’nin kuyruğuna takılanlar bugün de HDP’nin
kuyruğuna takılmaktadır.

Reformist Oportünist Sol Hangi Cepheyi, Hangi
Blokları Kurmadılar Ki; Dün Barış Demokrasi Ve
Emek Cephesi’ydi, Bugün Seçim Bloku Oldu?
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Tarihin defalarca kanıtladığı bir gerçektir; faşizm devrimle
yıkılır. Görülüyor ki tasfiyeciliğin faşizmi yıkmak diye bir
derdi yoktur. O kapitalist sömürü düzeni içinde az da olsa
bir demokrasi kırıntısına razıdır. Halklarımızı da bu kırıntıya
razı etmeye çalışıyor. 

Düzenin sağı ile solu farklı gerekçelerle ama aynı
noktada buluşuyorlar. Faşizmin parlamentosunu çözüm
olarak sunanlar sıfatları, söylemleri, tonları ne olursa
olsun Amerikan emperyalizminin düzenini savunmak-
tadırlar. Yeni-sömürgeci düzeni savunmaktadırlar.

“Kim nerede, hangi safta, ne yapmak istiyor sorusunun
cevabı, devrim isteyip istememektedir. Devrim için, karşı-
devrim cephesini vurarak çökertmek ve devrimci iktidarı
isteyip istememekle özdeştir. Tasfiyeciler devrim istemiyor.
Emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin egemenliklerini
yitirdiği, ezilen halkın egemen olduğu bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir ülkeyi istemiyorlar. Emperyalistler ve
tekeller olmadan yaşayamayacaklarını düşünüyorlar. Bu
nedenle emperyalistlerin ve tekellerin egemenliklerini
sürdürdüğü “uygar” ve “çağdaş” dedikleri emperyalist
ülkelerdeki kadar “insan haklarının ve demokrasinin”
olduğu kapitalist bir düzeni, sol söylemlerle kitlelere be-
nimsetmek istiyorlar.” (Dursun Karataş, Seçme Eserler,
sy 269)

Dayı bu sözleri bundan 12 yıl önce söylemişti. Tasfiyecilik
bugün çok daha ileri boyuttadır. Yeni-sömürgeciliğin hedefi
de buydu zaten; devrimci solu, düzendışı solu tasfiye etmek,
özgürce sömürsün diye önünü düzlemek.

Yeni Sömürgeciliğin Temelleri
“İkili Anlaşmalar”la Atıldı
İkili Anlaşmaların İptali
Devrimle Sağlanabilir

Biz devrimciler vaatte bulunmuyoruz, bulunmadık. Biz
on yıllardır ülkemiz gerçeğini dile getiriyoruz. Bu ülke ger-
çekliğinde gerçek kurtuluşu söylüyoruz. Söylemekle kal-
mıyoruz bunun için savaşıyor, bedel ödüyoruz.

Yaklaşık 70 yıldır ülkemiz ABD emperyalizminin yeni-
sömürgesi durumunda. Ülkemize ne diye gelmişlerdi:
“Dünyadaki tüm anti-demokratik rejimlere, diktatörlüklere
son verilmeli, her ulus dilediği yönetim biçimini seçebilme-

liydi.”
Yani emperyalistler demokrasi, öz-

gürlük, kalkındırma demagojileriyle gel-
mişlerdi ülkemize. Demokrasi, özgürlük
sömürü özgürlüğüydü, tekeller içindi.
Halklarımıza kan kusturdular. Darbeler,
işkenceler, kayıplar, katliamlar halk-
larımız içindi, devrimciler, yurtseverler
içindi. Kalkındırdılar evet emperyalist
tekeller, yerli tekeller karlarına kar
kattılar. Halklarımızın sırtından her
yıl milyar dolarları kar hanelerine yaz-

dılar. Halklarımıza düşen ise açlık ve yoksulluk tablosu
oldu. 

Yerli işbirlikçileri ne dediler: “Türkiye, kaderini ancak
Amerika ve Büyük Britanya’ya bağlarsa esenliğe kavuşabilir.”
Bir başkası “Amerika ne verirse alırız, ne isterse yaparız”
dedi. “Ortadoğu’nun ve Türkiye’nin bir Amerikan pazarı
haline gelmesi memnuniyet vericidir” dedi bir diğer işbirlikçi
vatan haini.

Ve Gelinen Nokta;
Ekonomisini, IMF’nin, Dünya Bankası’nın, emperyalist

finans kuruluşlarının verdiği borç ve kredilerle sürdüren
bir ülke.

Bağımsız dış politikası olmayan bir ülke.
İşte halkını, yurtseverleri, devrimcileri ezen, katleden,

emperyalistlere, işbirlikçilere her türlü özgürlüğü tanıyan
faşist bir iktidar.

Yozlaşma batağına batırılmış bir halk gerçeği.
Tarımı bitmiş, su kaynakları, ormanları bitirilen bir

ülke.
Ulusal onuru ayaklar altına alınmış bir ülke ve halk.
Halk için demokrasi yoktur. Bağımsızlık yoktur. Em-

peryalist sömürü var, faşizm gerçeği var.
Tüm bunlar vaat kırıntıları, aldatmacası dahası se-

çimler, parlamento yalanlarıyla giderilemeyecek denli
köklü sorunlardır. Ve tek çözümü devrimdir, tek kurtuluş
sosyalizmdir.

Devrim; eskiyi yıkar, paramparça eder; yerine
yenisini kurar. Bizim devrimimiz “kadife devrimlere”,
“turuncu devrimlere”, emperyalizmin güdümü ve deste-
ğindeki “Rojava devrimi”ne benzemez.

Bizim devrimimiz emperyalizmin kapıdan kovulup ba-
cadan girmesine neden olan “küçük burjuva devrimleri”ne
de benzemeyecektir.

Bizim devrimimiz dünyayı yerinden sarsan, ezilen
dünya halklarına esin kaynağı olacak bir halk devrimidir.
Sosyalizmin inşaasını önüne hedef olarak koyan bir
devrimdir. 

Güçlü olan düzen değil devrimdir. Emperyalizm
değil devrimcilerdir. Krizlerinin temel kaynağı bu ger-
çektir. Devrim korkusudur. Düzeni değil devrimi büyü-
teceğiz, korkularını büyüteceğiz!

* NATO: Kuzey Atlantik Paktı Örgütü, 1949’da kuruldu.
Türkiye 1952’de üye oldu.
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11 Eylül sonrası, Amerikan yargısının
komploları meşrulaştı. Artık tek tek ki-
şilere düzenlenen komplolar yoktu,
komploya ihtiyaç da yoktu. “Olası şüp-
heli olarak değerlendirilmek!” yeter-
liydi.

Bu dönemde ABD, hiçbir hukuk ve
kurala bağlı olmayan yeni bir yargı
yeni bir hukuk sistemi uyguladı. Bu
yargı ve hukukun hiçbir yasal dayanağı,
meşruluğu yoktur. Buna hukuksuzluk,
emperyalizmin haydut hukuku demek
daha doğru olur:

ABD 11 Eylül saldırısından sonra,
“terörizmle mücadele” adı altında listeler
yayınladı, tamamen keyfi gözaltılar ve
ardından tutuklamalar başlattı. Amerika
kendi koyduğu yasalarını, uluslararası
hukuk kurallarını yok sayarak operas-
yonlar yaptı.

Bu operasyonlar için o güne kadar
kullanmadıkları bir yöntem başlattı.
Kendi toprakları dışında hapishaneler
inşa etti veya Amerika üslerinin ol-
duğu yerleri aynı zamanda hapishane
olarak kullanmaya başladı. İşgal ettiği
topraklarda, hapishaneler açtı. Savaş
gemilerinde, uçaklarda işkence ya-
pılıyordu. Savaş gemileri bazı bölge-
lerde aynı zamanda hapishane olarak
kullanılıyordu. Bu hapishanelerin ço-
ğunluğunun resmi hiçbir statüsü yok-
tu. Tabii, Amerika’nın da hukuki so-
rumluluğu. Bunların büyük kısmı, ka-

nıtlanamadığı için sadece yaşananların
iddiası olarak kaldı.

Çoğu olayda ise, daha gözaltı aşa-
masından itibaren, tutuklanma-yargı sü-
reci de dahil hiçbir resmi kayıt, mahkeme
vb. yoktu. Amerika geçmişte işbirlikçi
iktidarlar aracılıyla uyguladığı kayıplar
politikasını tekrar gündeme getirdi. Ve
bu politika tüm dünyaya yayıldı. 

2000’li yıllarla birlikte, tüm dünyaya
yayılan bu operasyonlar ve işgallerle
hedeflenen, beyinleri teslim almak,
korku imparatorluğu yaratmaktı: “Em-
peryalizme karşı savaşılmaz, zafer ka-
zanılmaz. Bugün dünyanın efendisi bi-
ziz.” diyordu Amerika. 

Hedef emperyalizm yenilmez, em-
peryalizme karşı zafer kazanılmaz
düşüncesi yaratmaktı. HEDEF BE-
YİNLERİ TESLİM ALMAKTI!

Dönemin ABD Başkanı George
Bush “YA BİZDEN YANASINIZ
YA KARŞIMIZDA!” 

GUANTANAMO:
Küba’nın Guantanamo Körfezi’ndeki

Amerikan donanma üssünde yer alan
tutukevi, 11 Eylül saldırısının ve bunu
takiben ABD’nin Afganistan’ı işgalinin
ardından açıldı.

Amerika’nın 11 Eylül hukuk-yar-
gısının aynası Guantanamo’dur: Buna
göre, tüm dünya halkları olası suçlu-
dur. 11 Eylül sonrası hukuk-yargılama

bunun üzerine kurulur. Yargılamaları
da bu temelde yapılır. Mahkeme, sa-
vunma hakkı vb. yoktur.

Guantanamo’ya ilk tutuklu 11 Ocak
2002 tarihinde getirildi. Hapishaneye
getirilen tutuklu sayısı arttıkça, kapasitesi
de genişletildi.  Guantanamo işkence-
leriyle, turuncu renk TTE giydirilmiş
tutsaklarıyla Amerika’nın yeni impara-
torluk politikalarının bir parçasıydı.  

Guantanamo’da tutuklular Ame-
rikan mahkemelerinde yargılanmı-
yordu. Tutukluların hangi ülkenin
hukukuna göre yargılanacağı, hangi
hukuk kurallarının geçerli olacağı
belirsizdir. Bu nedenle tutuklanan
bir kişinin yargılanma aşamasında
itiraz vb. hakkı yoktur. Çünkü ortada
ne hukuk, ne yargı vardır:

“2002 yılından itibaren askeri ha-
pishane olarak kullanılan Guantanamo
üssünde başta Afganistan olmak üzere
çeşitli ülkelerde ele geçirilen, El-Kaide
ve Taliban ile ilgisi olduğundan şüphe-
lenen kişiler tutulmakta. 

Guantanamo’da tutulanların göz-
altına alınma sebepleri dikkat çekici.
Afganistan işgalinden sonra Amerikan
yönetimi Taliban ve El Kaide militanları
için kişi başına 25 bin dolara kadar
ödül koydu. En fazla gözaltı bu sürede
yaşandı. Asılsız ihbarların kimileri için
kazanç kapısı olduğu konuşulmaya baş-
ladı. Bazıları sadece taktıkları belirli
bir marka saat yüzünden şüpheli konu-
muna düştü. Zira El Kaide ve Taliban
militanları bu marka saatle bombalı
saldırılar düzenliyordu. Tutuklananların
en az %12’si 18 yaşından küçüktü. 

ABD Emperyalizminin, İşkence Ve
Hücre Politikalarını Anlattığımız Yazının
Üçüncü ve Son Bölümünü Yayınlıyoruz.

DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI
ABD EMPERYALİZMİNİN, HALKLARI TESLİM ALMAK İÇİN
UYGULADIĞI İŞKENCE VE HAPİSHANE POLİTİKALARI - 3

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 29

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 
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ABD’li yetkililer tutuklamaların sa-
vunma amaçlı olduğunu ileri sürüyor.
Yani Washington kendi deyimiyle “te-
röristleri” cepheden uzak tutuyor. Fakat
savaşın tam olarak ne zaman biteceği
belli olmadığı için gözaltı sürelerinin
de belirsiz olacağı vurgulanıyor.” (Kuzey
Haber Ajansı) 

- Yemenli Samir Naji el Hasan
Mukbel, Usame bin Ladin’le çalışmakla
suçlanarak 2002’de Küba’daki Guan-
tanamo Hapishanesi’ne götürüldü. 1977
doğumlu Mukbel, Pakistan’ın Afganistan
sınırında pasaportu çalındığı için kon-
solosluktan yardım istediği sırada ka-
çırıldı. İki ay Afgan hapishanelerinde
kaldıktan sonra ABD’ye teslim edildi.
Ocak 2002’de Guantanamo’ya giden
ilk uçakta yer alan kişilerden biriydi.
Bin Ladin’e çalıştığı iddiasının üzerinin
çizilmesinin ardından, 2009 yılında
Amerikalı yetkililer hakkında “serbest
bırakılabilir” kararı verdi. Ancak karar
uygulanmadı.

- “ÖZÜR DİLERİZ, BÜYÜK
BİR HATA YAPTIK”

2002 yılında Pakistan’da tutuklanan
Suudi Arabistan doğumlu Ebu Zubey-
de’nin (asıl adı Zeynel Abidin Muham-
med Hüseyin), 2006 yılında Guantanamo
Hapishanesi’ne getirildi. Ebu Zubeyde
El Kaide lideri olarak tutuklandı. Ebu
Zubeyde, gördüğü işkence nedeniyle,
doktorlar dört kez ölümle karşı karşıya
geldiğini söyledi. 

Soğuk bir odada çıplak bir şekilde
uzun süre ayakta tutulduğunu, 36 saat
tuvalet ihtiyacını gidermesine izin ve-
rilmediğini, suda boğulma hissi veren
‘waterboarding’ işkencesine defalarca
maruz kaldığını ve birçok kez dövül-
düğünü anlattı. 

Ebu Zubeyde’nin ‘waterboarding’
işkencesi uygulanan ilk tutuklu olduğu
belirtildi. 

El Kaide lideri olduğu gerekçesiye
tutuklanan; ancak daha sonra hakkındaki
suçlamaların doğru olmadığı ortaya
çıkan Ebu Zubeyde, “Tüm bunların
ardından bana söyledikleri tek şey,
‘özür dileriz, büyük bir hata yapmışız’
oldu” dedi.

“Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl-
larda Guantanamo’nun askeri hapishane

olarak kullanılmasını yasadışı uygula-
maları ve zanlılara yönelik yapılan sor-
gulama tekniklerini “insan hakları skan-
dalı” olarak tanımlarken, Birleşmiş Mil-
letler (BM) de hazırladığı raporlarda
tutukevinde yapılan hak ihlallerine birçok
kez dikkati çekti.

Özellikle suyla boğulma hissi yaratma,
cinsel tehditler, makattan besleme-sulama,
uykusuz bırakma gibi sorgulama yön-
temlerinin ABD Senatosu’nun raporlarıyla
da tespit edilmesi, hem ABD’de hem de
uluslararası kamuoyunda tutukevinin
“ABD’nin utanç kaynağı ve yüz karası”
olarak adlandırılmasına neden oldu.”
(Anadolu Ajansı)

16 Haziran 2005’te ABD Savunma
Bakanlığı, savunma müteahhiti Halli-
burton’un üs etrafında 30 milyon dolarlık
bir güvenlik çemberi ve tutukevi inşa
edeceğini ilan etti. 10 Haziran 2006’da
üç tutuklunun ölü bulunduğu haberleri
yayınlandı. Pentagon, bu ölümleri, “Ken-
dilerini bariz bir intihar sözleşmesiyle
öldürmüşlerdir” diye açıkladı.

EBU  GUREYB:
ABD’nin Irak işgalinden sonra Irak

topraklarında, 2003 tarihinde açtığı bir
hapishanedir. Burada da hukuk adına
yaşanan insanlıkdışı işkenceler emper-
yalizmin ne derece vahşileşebileceğini
somutlamaktadır. Fiziki ve psikolojik
işkencelerin bir kısmı, yaşayanlar tara-
fından aktarılmıştır.

En bilinen işkence yöntemi, sopalar
ve farklı aletlerle tecavüz etme, çırılçıplak
soyma, erkeklere kadın çamaşırları giy-
meye zorlama, günlerce su ve tuvalet
bulunmayan hücrelerde tutma ve sürekli
olarak fiziki ve psikolojik işkence ya-
pılmasıdır.

Özellikle Iraklılar’ın inanç ve de-
ğerlerini ezmeye, onurlarını kırmaya
yöneliktir işkenceler.

“Yaşananların ortaya çıkmasından
sonra ABD’li Çavuş Charles Graner
askeri mahkemede yargılanarak suçlu
bulunmuştur.” (Vikipedi)

Ebu Gureyb’de sorgulamalara
CIA ajanları da katılmaktadır. Ebu
Gureyb Hapishanesi, baskın olasılığı
nedeniyle 2014 tarihinde kapatıldı.

ABD’NİN “HAYALET” HA-
PİSHANELERİ

Bir insan hakları örgütü olan Human
Rights First’un hazırladığı rapor “Hayalet
Cezaevleri olarak tanımlanan bu hapis-
hanelerin hukuku statüsünü ve uygula-
maları ortaya koyuyor:

Bu rapora göre ABD’nin yurtdışında

- 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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13 gizli cezaevi bulunuyor.
“İnsan hakları savunucusu Deborah

Pearlstein, hazırladıkları raporla ilgili
şu bilgileri verdi: 

”Burada söz konusu olan, ABD ta-
rafından işletilen ya da ABD ile işbirliği
yapan devasa bir cezaevleri ağı... Tu-
tuklular, işkence yaptığı bilinen ülkelere
de teslim ediliyor, yapılan işlemler hiçbir
şekilde denetlenmiyor. Bütün bu ceza-
evlerinde hesap verme gibi bir yüküm-
lülük de olmadığından, görevlilerin ic-
raatlarını aklıma bile getirmek istemi-
yorum.

Bilgi verilmiyor:  
Resmen varlıkları kabul edilmediği

için ”hayalet cezaevleri” olarak da ta-
nımlanan gizli cezaevleri, Amerikan dış
istihbarat örgütü CIA Savunma Bakan-
lığı ve diğer yabancı gizli servisler ta-
rafından işletiliyor. Bu cezaevlerinde
kimlerin hangi koşullarda, neden yattığı
”çok gizli” damgasıyla gözlerden ırak
tutuluyor. 

(...) Afganistan, Pakistan, Ürdün,
Hint Okyanusu’ndaki Amerikan askeri
üssü Diego Garcia ile Amerikan savaş
gemilerinde gizli cezaevlerinin kurulmuş
olduğu tahmin ediliyor.” (Gün-
dem/05/07/2004-Christoph Graben-
heinrich)

İşkenceler ve Amerika’nın haydut
hukukunun ortaya çıkmasıyla beraber,
bu hapishanelerin varlığı zorunlu olarak
kabul edildi. ABD Senatosu, CIA’nın
gizli hapishanelerini kabul etti. Senato
11 Eylül sonrası CIA’nın ABD’nin
dostu bazı ülkelerde gizli hapishaneler
açtığını, bu hapishanelerde tutuklulara
işkence yapıldığını raporda açıkladı.
Buna göre:

“CIA tutuklularına yönelik işkenceler
ve hapsedilme koşulları,  politika yapı-
cılara ve diğerlerine bildirildiğinden
çok daha kötü ve vahşi. CIA tutukluları,
bu tekniklere günlerce ve haftalarca
tekrar tekrar maruz bırakılıyor. Tokat-
lamak, duvara çarpmak gibi “sorgulama
teknikleri”, genellikle uykusuz bırakma
ve çıplaklık gibi yöntemlerle birlikte
kullanılıyor. Su tahtası yöntemini eleştiren
komite, CIA’nın ilk tutuklularından Abu
Zubaydah’ın bu yöntemle tamamen tep-
kisiz hale geldiğini ve açık kalan ağ-
zından köpükler geldiğini belirtti. Zu-

baydah’ın 266 saat boyunca tabut bü-
yüklüğünde bir kutuda bekletildiği be-
lirtilirken, tutuklulara yönelik uykusuz
bırakma tekniğiyle, tutukluların 180
saate yakın uykusuz bırakıldığı ve bu
sürede genellikle ayakta bekletildiği,
bazen elleri havada bekletildiği, anal
besleme gibi yöntemlere başvurulduğu
ifade edildi.”

(...) ABD Başkanı Obama, raporun
sorunlu bir programı belgelediğini ve
sert yöntemlerin ABD’nin değerleriyle
çelişmesinin yanı sıra, ulusal güvenlik
menfaatlerine ve terör karşıtı çabalara
da hizmet etmediğini ifade etti. Obama,
CIA’nın 13 senedir El Kaide ile müca-
dele için yaptıklarını överken, ajansın
sorgulama programının ABD’nin dün-
yadaki duruşuna önemli oranda zarar
verdiğini ve partner ülkelerle yapılacak
ittifakları zorlaştırdığını söyledi.” (Was-
hington - BİA Haber Merkezi 2014)

Obama’nın açıklamasında görül-
düğü gibi ABD Senatosu hiçbir meş-
ruluğu olmayan, hiçbir hukuka da-
yanmayan bu yargı-hukuk sistemini
ve hapishanelerdeki işkenceleri kabul
ediyor görünse de, Obama CIA’nın
El Kaide için yaptıklarını övüyor.
Senato’nun yaptığı açıklama bu an-
lamda tam bir ikiyüzlülüktür. Gerçek
olan tek bir şey vardır: ABD emper-
yalizminin “terörle mücadele” adı
altında dünya halklarına yaptığı iş-
kence ve katliamlardır.

Amerika’nın “yeni dünya düzeni”
ile birlikte yargı-mahkeme-hapishane
politikalarının özünde dünya halk-
larına saldırı-katliamlar, işkenceler
vardır.

Çünkü: Günümüzde dünya halk-
larının yaşadığı açlıktan, işsizlikten,
yoksulluktan, katliamlardan Amerika
sorumludur. Amerika dünya halkla-
rına karşı işlediği suçların farkındadır
ve korkuyor. Yaptığı katliamlardan,
işlediği cinayetlerden, öldürdüğü ço-
cuklardan korkuyor. 11 Eylül Ame-
rika’nın bu korkusunun somutlandığı,
dönüm noktası olmuştur. Ve bu korku
tüm dünya halklarını düşman ilan
etmeye dönüşmüştür. 

Bugün çok güçlü-yenilmez görünse
de Amerika güçsüzdür. Hem ülke
içerisinde, hem yeni sömürgelerdeki

politikaları güçsüzlüğünün sonucu-
dur.

Uluslararası Cezaevi Çalışmaları
Merkezi (ICPS) verilerine göre 2 milyon
228 bin 424 kişiyle en fazla mahkum
ABD’dedir. Kendi ülke halkından
milyonlarca insanı hapishanelere
atan, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu
ve Asya’ya binlerce insanı kaçıran,
yargısız tutuklayan bir devlet güç-
süzdür. Güçlü olan biziz, güçlü olan
dünya halklarıdır. Dünya halklarının
örgütlü mücadelesi, emperyalizmin
bu politikalarını da yenecektir. 

Zafer Direnen Halkların Olacak-
tır!

"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)
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KOMŞULUĞU GÜÇLENDİRMELİ
KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ

ÖRGÜTLEMELİYİZ
Halkın geliştirdiği güzel değer-

lerden biri de komşuluk ilişkileridir.
Komşu, aynı sokakta, aynı caddede
birbirine yakın evlerde oturanlara
denir. Komşuluk, belirli bir coğrafî
çevre içinde birbirlerini ziyaret eden,
şahsen veya ismen tanıyan, karşılıklı
yardımlaşan, ödünç alan ve ödünç
veren, birbirlerinin araç gereçlerini
kullanabilen, sıkı sosyal ilişkiler
kuran bir ilişki biçimidir. 

“Ev alma komşu al” der atala-
rımız. Çünkü komşular evden daha
önemlidir. Bu atasözü, kötü komşuluk
ilişkilerinin ise sürekli rahatsızlık,
güvensizlik ve yalnızlık hissi uyan-
dıracağını anlatır. Hem, yoklukların,
yoksullukların, acıların, sıkıntıların
göğüslenmesinde, hem mutluluk ve
sevinçlerin paylaşılmasında komşu-
larımızın ayrı bir önemi vardır. Kom-
şularımız varsa evden uzaklaştığı-
mızda gözümüz arkada kalmaz. Evde
eksiğimiz varsa komşudan tamam-
larız, yetişemediğimiz işlere yetişir
komşularımız, darda olduğumuzda
yardıma ilk koşan komşularımızdır.
Komşular mahallenin acil servisle-
ridir. Bacamız tütmediğinde bizi so-
racak olan ilk kişi onlardır. Komşular
dert ortağımızdır. 

Kapitalizm, birçok şeyi yok ettiği
gibi, komşuluğu da büyük ölçüde

bozdu. Şimdi komşunun komşuya
selam vermediğini görüyoruz. Artık
aynı binayı, aynı asansörü, aynı kapı
girişini kullanan insanlar birbirlerini
tanımayabiliyorlar. Üst komşunun
alt komşudan, alt komşunun yan dai-
rede oturandan haberi yok.

Komşuluk ilişkilerinden mahrum
kaldığımız için evlerimizi kameralara
emanet ediyoruz. Şu veya bu nedenle
çocuklarımızı evde bırakmak zorunda
kaldığımızda, “komşu şunlara iki
saat göz kulak ol” diyecek kimse
bulunmayabiliyor. 

Komşunun değeri sadece güvenlik
ve ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı
değil. Sosyal ilişkilerimiz açısında
da komşuluk bir ihtiyaçtır. İnsan sos-
yal bir varlıktır; paylaşmaya, ko-
nuşmaya, tartışmaya, birbirinden
öğrenmeye ihtiyaç duyar. Komşuluk
mekan ve yaşam ortaklığıdır. Ka-
pitalizm, bu ortaklığı parçalamaya
çalışmaktadır. 

Komşuluk Hukuku
Komşuların önemini anlatan o

kadar çok atasözümüz vardır ki.. 

Örnek vermek gerekirse;

komşu ekmeği komşuya borç-
tur; komşunun sunduğu armağana

karşılık verilmesini anlatır.  

Komşu hatırı; komşular arasında
gözetilen saygı.�

Komşu iti komşuya ürümez;
komşudaki�uygunsuz�kişi, başkalarını
incitse, başkalarına zarar verse de
komşusunu rahatsız etmez.�

Komşu, komşunun külüne muh-
taçtır: komşular birbirine� her
zaman�İHTİYAÇ duyarlar. 

Bu atasözleri komşuluğun tarihsel,
sosyal bir miras olduğunu anlatıyor.
Halkın geliştirdiği bir güvence.
“Komşuluk hukuku” diye bir kav-
ram bile vardır. 

Hastalandığında geçmiş olsun zi-
yaretine gitmek, bir komşu öldüğünde
cenazesinin kaldırılmasında bulun-
mak, borç istediğinde vermek, darda
kaldığında yardımına koşmak…

Bir başarıda tebrik etmek, başına

MECLİSLER! TUTSAKLARIMIZI
VE YAKINLARINI SAHİPLENMEK,
BORCUMUZDUR

Mahallelerimizden genç yaşlı onlarca insanımız
tutuklandı. 

Halkın sorunlarına sahip çıkmaktan dolayı,
uyuşturucuya karşı mücadele etmekten, meclis
çalışması yürütmekten, dernek açmaktan, konser
düzenlemekten, mafyacılara meydanı bırakma-
maktan, devrimci faaliyet yürütmekten dolayı
tutuklandılar. 

Tutsakları ve yakınlarını sahiplenmek, mecl-
islerin maddi ve manevi borcudur.

a- Tutsakları sahiplenmek için; 

Bir insanımız tutsak düştüğünde, ilk yapaca-
ğımız, mahallemizdeki duvar yazılamalarımızla,
onu sahiplendiğimizi düşmana ilan edebilmeliyiz.   

Her tutsağın ihtiyaçlarını mahallenin karşıla-
masını sağlayabilmeliyiz. 

Tutsaklara kart mektup yazılmasını sağlaya-
bilmeliyiz. 

b- Tutsak yakınlarımızı sahiplenmek için; 
öncelikle kapısını çalmadığımız tek bir tutsak

yakını kalmamalı. 
İkincisi, her tutsak yakınının acil ihtiyaçlarını

sormalı, çaresine bakmalıyız. 
Tutsak yakınlarının ziyareti gidebilmelerini

sağlamalıyız. M
e

cl
is

le
r

Atasözü:
Aç kurt bile 
komşusunu

ısırmaz
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KEŞKEK GELENEĞİ 
Keşkek, buğday ve etle yapılan bir yemektir.

Tören keşkeği, keşkeğin açık ateş üstünde, büyük
kazanlarda halkın katılımıyla yapılmasıdır. 

Keşkek geleneği, halkın dayanışmasının ürünle-
rinden biridir. 

Keşkeğin yapım ve tüketim süreci kolektif bir
nitelik taşır. Özellikle köylerde, keşkeğin malzemeleri
ve yapımı imece usulüyle sağlanır. 

Keşkek pişirilmeden önce buğday ve etin uzun
süre dövülmesi yine bir çok kişinin katılımıyla yapılır. 

Pişirilme sırasında ise yemeğin ortak bir ritimle
karıştırılması geleneğin sembolik yönlerini oluştur-
maktadır.  

Tören Keşkeği Geleneği, daha çok Yozgat, Çorum,

Çankırı, Amasya, Sinop, Adana, Erzincan, Tokat,
Tekirdağ, Aydın, Muş, Muğla, Uşak, Sivas, Kırşehir,
İzmir, Uşak, Antalya, Afyonkarahisar, Kastamonu
gibi illerde görülür. 

Tören keşkeği, düğünlerde, sünnet törenlerinde,
Ramazan ve Kurban bayramları, toplu yağmur duaları
ve mevlüt gibi vesilelerle veya Hıdırellez gibi özel
günlerde pişirilerek dağıtılır. 

Keşkek törenine davetli ya da davetsiz her yaştan,
cinsiyetten herkes, ayırt edilmeksizin katılabilir. 

Bu geleneğin öğrettikleri: Keşkek, ülkenin do-
ğusundan batısına  güneyinden kuzeyine Anadolu’nun
ortak geleneğidir diyebiliriz. Bu tür törenlerde binlerce
kişiye yemek verilebilmektedir. Ortak emekle halk
bir araya gelip ilişkilerini geliştirmiş, ortak bir çoşkuyu
paylaşmış olmaktadır. Daha çok köylerde bilinen bu
geleneği mahallelerimize taşıyabilmemiz mümkündür. 

bir kötülük geldiğinde teselli et-
mek… ne pişirdiğini belli etmemek,
belli ederse veya değişik-özel sayı-
labilecek bir şey pişirdiğinde ona da
vermek… Bu hukukun gerekleridir. 

Kapitalizm Ne Diyor?
Kapitalizm halkı parçalayıp böler,

bireyselliği ve yalnızlığı geliştirir.
İnsanın korkuları, kaygıları, yalnızlığı,
güvensizlikleri arttıkça, daha kolay
kandırılmakta ve yönlendirilmekte-
dirler. 

İnsanlar, komşudan borç almak
yerine krediye başvurmalıdır, kom-
şularla sohbet yerine dizi izlemelidir,
komşu çocukları birbiri ile oynamak
yerine çizgi film izlesinler, mahalle
halkı, sorunlarını tartışıp konuşarak
çözmek yerine başkalarına havale
etmelidir.

Halk Meclisleri
Ne Yapabilir?

Halk Meclisleri olarak, ev ziya-
retlerini örgütleyebilir, komşuluk iliş-
kilerini geliştirebiliriz. Komşuluk
halkın geliştirdiği bir değerdir. Yok
olmasını engellemeli ve daha ileriye
taşımalıyız. 

Bu, bizim halkın birliğini  ve

dayanışmasını örgütlemek hedefi-
mize hizmet edecektir. Komşuluğu,
halkı birleştiren, gücünü büyüten bir
gelenek olarak ele alabiliriz. 

Aynı apartmanda, aynı sokakta
yaşayan komşuları meclis çalışmaları
içinde birbiri ile tanıştırabiliriz. Sokak
ve apartman içi etkinlikler, yemekler
yapabiliriz. Çalışmalarımızda kom-
şuluk ilişkilerinin önemini anlatabi-
liriz. 

Komşuda hasta varsa yoklamak,
yalnızsa bir çorba pişirmek, küçük
çocuğu varsa ona bakmak, doğum-

larda birbirimizin yanında olmak,
cenazesinde yanında olmak, basit
olarak yapılabileceklerdir. 

Halk meclisleri, doğumda, dü-
ğünde, cenazede, hastalıkta komşular
arasında bu yardımlaşmayı örgütle-
yebilir. 

Sonuç olarak; komşuluk sosyal
bir ihtiyaç, kapitalizmin yalnızlaştırma
politikasına karşı bir güvence, halkın
geliştirdiği tarihsel bir mirastır. Kom-
şuluk ilişkilerimizi halkın kendi so-
runlarının çözümü ve birlikte hareket
etmenin aracı haline getirmeliyiz. 

GELENEKLERİMİZ
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24.06.2018 tarihinde oligarşinin mec-
lisinin seçimlerine tarih boyunca her
zaman olduğu gibi yine hile-hurda, baskı
ve zulüm karıştı. AKP destekli sivil fa-
şistlerin halka tehditlerinden, Kürdis-
tan’daki özel harekatçıların halka doğ-
rulttukları silahların gölgesinde yapılan
bir seçim yaşandı. Biz Liseli Dev-Genç’li-
ler olarak sürecin başından beri düzenin
seçimlerinin aldatmaca olduğunu, bu dü-
zende bir çözüm, bir kurtuluş olmadığını
söylüyoruz. Emperyalizmin yeni-sömür-
gesi bir ülkede, faşizmle yönetilen bir ül-
kede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede seçimler
yalnızca halkı aldatmanın, halkı kandır-
manın, gözünü boyamanın bir aracıdır.

Tarih 24 Haziran 2018. Seçimi bahane
eden oligarşi Türkiye genelinde sivil
faşist örgütlenmelerini harekete geçirdi.
Günün en başından beriyse devrimciler
faşizme mesaj göndererek “Biz buradayız,
gelin bakalım!” dediler. Mahallelerimizi
savunmak için sokaklara dökülüp, köşe
köşe sokakları tuttular.

Tarih 24 Haziran 2018. Gazi’de halk
yavaş yavaş sokağa çıkmaya, “Hırsız,
Katil AKP!” sloganlarını atmaya başladı.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak her
türlü faşist saldırıya karşı mahallemizin
başındaydık. Sokağa çıkan ve yürüyüşe
başlayan kitleye Gazi Liseli Dev-Genç’li-
ler olarak öncülük ettik. “SEÇİMLER
ALDATMACADIR TEK YOL DEV-
RİM” yazılı pankartımızla kitlenin en
önündeydik. 4 saat süren, Gazi Karakol’u
önünde sözlü açıklama da yaptığımız
yürüyüşü daha sonra kendi irademizle
sonlandırdık. Yürüyüş boyunca toplam
2000’e yakın Gazi’li sokaklara aktı.
Havai fişeklerle halk düşmanlarına uya-
rılar gönderdik…

Tüm bunlar yaşanırken Gazi’de ay-
lardır terör estiren polisin tavrı ve elbette
halkın öfkesini düzene kanalize etmeye
çalışan reformizmin tavrı bize bu açık-
lamayı yapmayı zorunlu kıldı.

Öncelikle reformizmin tavrına de-
ğinmeliyiz. 

TAVIR 1: “Liseli Dev-Genç pan-
kartını indirin yoksa polis saldırır”

Bu kaypak tavra karşı Liseli Dev-
Genç’liler hiçbir koşul ve şartta pan-
kartlarını asla indirmeyeceklerini söyle-
diler. “Liseli Dev-Genç mi meşru, katil

polisler mi meşru?” sorusunu yöneltseler
de reformistlerden bir cevap alamadılar.

Bu tavır reformistler açısından utanç
verici bir tavırdır. Ama şaşırtıcı da değildir.
Halkın öfkesini düzene kanalize etmeye
çalışanlar, her gün şehitlerimizin katilleri
mahallemizde oradan oraya dolanıp halkı
taciz ederken, faşist terör estirirken sesini
çıkarmayanlar bu yürüyüşte de kitleyi
taciz eden katillere “defolun!” diye hay-
kıracakları yerde, Liseli Dev-Genç’lilere
pankartı indirmelerini söylemişlerdir.
Bu; reformizmin bedel ödemekten kaçışı,
“biz onlarla aynı mahalleden değiliz”
diyenlerin tavrıdır. Bu dostla düşmanı
ayırt edememe sorunudur.

TAVIR 2: “Bu Kitle Karakola Yü-
rümez”

“Karakola mı yürüyelim, YSK’ya
mı” tartışmaları sırasında gerçekleşen
bir tavrı bu da reformizmin. Liseli Dev-
Genç’liler her gün katillerin Gazi’de
terör estirdiklerini, Gazi’den çıkmanın
halk düşmanlarının iradesine boyun eğ-
mek olduğunu, Gazi Ayaklanması’ndaki
“Hedef Karakol” iradesinin korunması
gerektiğini söylerken reformizmden şu
karşılık geliyor:

“Bu kitle karakola yürümez”, “O za-
manki kitleyle şimdiki bir değil”.

Burada da reformizmin yine karakte-
ristik bir özelliğini görüyoruz. Halka gü-
vensizlik ve üstenci tavır. Daha kendileri
karakola yürüme iradesini göstereme-
yenler, halkı karakola yürütemezler! Ken-
dileri savaşma iradesini gösteremeyenler,
halkı savaştıramazlar! Bu, bu kadar sade
ve nettir. Devrimci iradeyi kendisi göste-
remeyenler, halka öncülük edemezler.

Bu iki tavır dolayısıyla reformizm yü-
rüyüş sırasında halkın öfkesini seçim san-
dıklarına doğru kanalize etmeyi biraz olsun
başarabilmiş ve kitleyi kısmen bölmüştür.
Bu küçük burjuva reformizminin geldiği
noktadır. Yine söylüyoruz ki; reformizm
Gazi halkına umut olamaz.

Seçimler nasıl çare değilse, refor-
mistlerin örgütlediği veya örgütleyeceği
herhangi bir eylem de Gazi halkına umut
olamayacaktır. Şu an aslolan Gazi’deki
faşist devlet terörünü yok etmektir. Bu
da halkın örgütlü gücünü Gazi’deki ka-
tillere yöneltmekle mümkün olabilir.

AKP’nin halk düşmanı katillerine

gelirsek…
Halk düşmanları dün yürüyüş sıra-

sında acizdi. Tek kelimeyle aciz! Gazi
halkı karşısında, ona öncülük eden Liseli
Dev-Genç’imiz karşısında halk düşman-
ları itler gibi titrediler. Ne ural denen te-
nekeleri, ne yamuk yumuk görünümlü
“A1”adlı tenekeleri, ne Toma dedikleri
tenekeleri, ne akrepleri, ne kartalları…
Gazi’ye yığdıkları 20’ye yakın tenekeleri
içerisinde halk düşmanı katiller TEK
KELİMEYLE ACİZDİLER!

Gazi şehitlerimizin katilleri halkı sin-
dirmek için çok hamleler yaptı. Hızla
tenekelerini kitlenin üzerine sürdüler,
birkaç kez “dat dat”ladılar, birkaç kez
cızır cızır anons çektiler. Fakat nafile!
Karşılarındaki kitleyi yöneten güç öyle
cılız bir güç değil, LİSELİ DEV-GENÇ’in
gücüydü. Liseli Dev-Genç’liler bir adım
geri atmadı. Titrek katiller tenekeleri
içerisinde yürüyüşü, halkın karakola yü-
rüyüşünü izlemekle yetindiler.

Halk bir deryadır, halk bir denizdir.
Tükenmek bilmez. Akar ve gider, kimse
halkın örgütlü gücünü durduramaz. Dün
yürüyüş sırasında görülen bu olmuştur.
Katillerin halktan korkusudur tüm Ga-
zi’nin gördüğü… Yüzlerce insan sokak-
larda Liseli Dev-Genç’in “SEÇİMLER
ALDATMACADIR TEK YOL DEV-
RİM” pankartı arkasında umudun adını
haykıran sloganlarla yürürken, halk pen-
cerelere, balkonlara çıkmış, yürüyüşe
destek vermiştir. Katillerse tenekelerinin
içinde yere yatmış titremektedir.

Gazi ne faşist teröre kurban edile-
bilir, ne de reformizmin tutarsızlığı-
na…. Gazi’yi “Gazi” yapan Gazi Ayak-
lanması’nda “Hedef Karakol” diyen
Cepheli’lerin iradesidir. GAZİ HALK-
TIR! GAZİ DEVRİMDİR! GAZİ
CEPHEDİR!

Bir kez daha ilan ediyoruz ki;
Gazi’yi halk düşmanlarına dar ede-
ceğiz!

SEÇİM ÇARE DEĞİL TEK YOL
DEVRİM!

GAZİ FAŞİZME MEZAR OLA-
CAK!

GAZİ HALKTIR! GAZİ DEV-
RİMDİR!

YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER! 

GAZİ LİSELİ DEV-GENÇ

GAZİ NE FAŞİZMİN, NE REFORMİZMİNDİR! GAZİ DEVRİMDİR! GAZİ CEPHEDİR!
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Gazi’de ve Armutlu’da ancak akreplerin, özel hare-
katçıların ortasında miting düzenleyebilen Soysuz Sü-
leyman, kendini emperyalizme ve AKP'deki ağababalarına
kanıtlamak için devrimci hareket hakkında soysuzca ko-
nuşmaya devam ediyor.

Soysuz diyor ki: "Büyük projeleri yarım bırakmayalım
... İllet örgüt DHKP-C ile mücadeleyi yarım mı bıraka-
lım?"

Soysuz diyor ki: “Molotof kokteyliyle bu milletin
birliği ve beraberliğine kasteden, hiçbir işe yaramaz
sözde devrimcilerden değil. Bu milletin hakiki devrim-
cisidir Tayyip Erdoğan!” 

Soysuz’un beyni DHKP-C ile meşgul. 
Sözlerinden anlaşılıyor ki, DHKP-C, Soysuz’un kor-

kusu ve kabusudur.
Çok korkanlar, mezarlıktan geçerken ıslık çalarlar.

Soysuz korktukça, DHKP-C’ye saldırıyor.

“İllet” diyor DHKP-C’ye. 
Bu vatan için kim illet? Kim bu halk için illet? 
Biz halkız, senin gibi soysuzlara tek cevabımız var.

Siyasi çizgisi, ideolojisi, pratiği, halk sevgisiyle, halka
bağlılıkla, halkın çıkarlarını savunmakla şekillenen bir
örgüt var karşında.

Karşında, senin şeflerinin uşağı olduğu emperyalizme
karşı bağımsızlığı savunan bir örgüt var. 

DHKP-C’nin bu halkın içinden çıktığını herkes bilir.
DHKP-C, halkın ve tarihin derinliklerine kök salmış bir
harekettir. Bu nedenle yok edemiyorsunuz. Senin gibi
halk düşmanları Cephe’yi; Kızıldere’de, 12 Temmuzlar’da,
16-17 Nisanlar’da bitirdiklerini ilan etmişlerdi. Bak biz
yine buradayız ve tekrar söylüyoruz; tüm dünya halklarının
tek umudu biziz. Halkın beyninde ve kalbindeyiz; her
ev, her mahalle, her sokaktayız biz!

Sen neredesin? Özel güvenlikli evinde, sürekli kaçan,
sürekli korkan, kabuslar gören illetin tekisin.

Bil bakalım kimmiş illet? 
Sözlüklerde illet kelimesinin karşılığında şu yazar:

Hastalık. 
Bu vatanı çürüten bir hastalık varsa eğer -ki var- bu

hastalığın adı AKP’dir. Tüm AKP yöneticileri bu hastalığın

mikrobunu taşıyan hasta-
lardır. 

Halkın İçine Neden Gi-
remedin Süleyman?

Anlatalım sana illet de-
diğin DHKP-C'den korku-
nu!

19 Haziran’da Gazi ve Armutlu’ya geldiğinde nasıl
geldiğini anlatalım sana.

19 Haziran günü, Gazi ve Armutlu’da miting yapmaya
gelen Soysuz Süleyman bir ordu ile geldi. Mahallelerimize
bir ordu ile gelip arabadan inmeden konuşma yaparak
alelacele kaçıp gitti. 

Gazi Halkı sizin mavi berelilerinizden, Özel harekât-
çılarınızdan, akreplerinizden korkmayarak sizi protesto
etti. Halkın elinde tek bir silah yoktu. Halkın tek silahı,
halkın gerçek adalete olan güveni, bu adaletin temsilcisi
olan ideolojinin verdiği güven ve inançtı. Bu güven ve
inançla karşınızda dimdik durdu halk.

Senin gibi halk düşmanları ise geldiği gibi gider işte!
O halkın arasına giremezsiniz. Birkaç otobüs doldurarak
peşinde gezdirdiklerinle miting yapıyorsun. Bizim ma-
hallelerimizde size yer yok, bizim mahallelerimiz size;
ancak mezar olacak!

Bu halkın adaletinden asla kurtulamayacağını sen de
biliyorsun! Sen de biliyorsun o mahallelerde kendi başına
gezemeyeceğini… Ama tüm Cepheliler, alnı ak, başı
dik gezer o cadde ve sokaklarda. Senin “illet” dediğin
tüm Cepheliler’i, düşman karşısında sarıp sarmalar o
halk. 

Bu halkı bölüp parçalayan sizin gibi alçaklardır; 
Birleştiren ise devrimciler!
Ne diyordu Soysuz: “Molotof kokteyliyle bu milletin

birliği ve beraberliğine kasteden, hiçbir işe yaramaz
sözde devrimcilerden değil. Bu milletin hakiki devrimcisidir
Tayyip Erdoğan!”

Saray soytarısı Soysuz, kendini Tayyip’e kanıtlamak
için halk düşmanlığına şuursuzca devam ediyor. Kimin
devrimci kimin halk düşmanı olduğu ortada değil mi?

Kimin ırkçılık yapıp, bu halkın birliğini bozduğu

SOYSUZ SÜLEYMAN SOYSUZLUĞUNA DEVAM EDİYOR
MAHALLELERİMİZİN KORKUSU SENİ UYUTMAYACAK, ÖYLE KOLAY GELİP GİDEMEYECEKSİN,

BU KORKU SANA İÇİŞLERİ BANKANLIĞI YAPTIRTMAYACAK!
KORKULARIN İLE ÖLECEKSİN!

ADETA KÜÇÜK BİR ORDU İLE GELİYORSUN SOYSUZ SÜLEYMAN,  
İŞTE ANCAK BÖYLE MAHALLELERİMİZİN SINIRINA GELEBİLİRSİN!
SİZ O KÜÇÜK ORDUNUZ OLMADAN TUVALETE BİLE GİDEMEZSİNİZ!

Dört Bin Polis, Üç Yüz Özel Harekat, İki Yüz Mavi Bereli İle Geliyorsun. Bütün Sokakların Giriş Çıkışlarına 
Akrepler Yerleştiriyorsun.  Bu Nedenle Armutlu Cem Evi Etrafında Akreplerle Ve Sivillerle Özel Güvenlik Alıyorsun!
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belli değil mi?
16 yıldır ikti-

darda olan AKP;
halka açlık, yok-
sulluk, katliam,
baskı ve işkence
dışında bir şey
vermezken, vata-

nımızda tekellere peşkeş çekilmedik alan bırakmadı.
“Büyüyoruz” demagojileriniz, sadece bir avuç asalak

emperyalist ve oligarşinin kârına kâr katmaktan başka
bir anlam taşımıyor.

Devrimci; dünya halklarının baş çelişkisi olan em-
peryalizmin sömürüsünü ve onun yerli işbirlikçisi olan
oligarşik düzeni yıkıp yerine demokratik halk iktidarını
kurma mücadelesi verendir.

Senin efendilerin olan emperyalistler bizim baş düş-
manımızdır ve bizi iyi tanır. Efendilerinin diz çöktüre-
mediği, uzlaşma-tasfiye-teslimiyet politikalarıyla sonuç
alamadığı devrimciler var Anadolu topraklarında.

Halkların umudu olan Cepheli devrimcilerden bah-
sederken, şuursuzca, ağzına geldiği gibi konuşamazsın!
Sen ve Cumhurbaşkanın Erdoğan, devrimciliğin d’sinden
bile söz edemezsiniz. 

O kelime sizin ağzınıza yakışmaz, beyninize sığmaz. 
Biz, senin dediğin gibi devrimciliği sol yumruğunu

kaldırıp iki üç molotof ve slogan atmaktan ibaret olanlar
değiliz.

Biz dünya halklarının geleceğinin, sosyalizmin tem-
silcileriyiz, biz bu vatanın gerçek sahipleriyiz.

Biz sosyalistler dünyanın önce 1/6’sını sonra 1/3’ünü
emperyalizmin sömürüsünden kurtardık. “Sözde devrimci”
dediklerin, bu halkın içinden çıkan bu halkın evlatlarıdır.
Ve senin; aracından çıkmaya, ayak basmaya cesaret ede-
mediğin bu mahalleleri kurmuşlardır.

Faşist devletin yapmadığını yapıp, yoksul halkın ba-
rınma sorununu çözmüş, kanalizasyonundan elektriğine,
parkından sokaklarına kadar kendi elleriyle var etmiştir.
Mahallelerini, sizin mafya artığı, çetecilerinize karşı ça-
tışarak, bedel ödeyip-ödeterek kurmuşlardır.

“Sözde devrimci” dediklerin Berkin Elvan’ın, Dilek
Doğan’ın, Yılmaz Öztürk’ün, Hasan Ferit’in, İnanç Öz-
keskin’in, Sıla Alabay’ın hesabını soranlardır. Biz sizin
gibi soysuzlara karşı direnen ve teslim olmayan halkın
evlatlarıyız!

Bu nedenle korkuyorsun ve demagoji yapıyorsun,
bir gün sana da geleceğimizin korkusu sana yetiyor da
artıyor Soysuz!

Sana söyleyelim neden korkuyorsun? ÇÜNKÜ SUÇ-
LUSUN!

Katledilen Dilekler’in, Yılmazlar’ın, Hasanlar’ın,
Berkinler’in, bodrumlarda katledilenlerin baş sorumlu-
larındansın.

Binlerce insana işkence yapılmasının, halkın sanatçı-

larının, avukatlarının, mühendislerinin gözaltına alın-
masının ve tutuklanmasının talimatlarını veren sensin!

Yaptığın katliamlar ve adaletsizlikler karşısında kendini
savunacak bir gerekçen, suçunu hafifletecek bir bahanen
yoktur; bu nedenle korkuyorsun.

Bu nedenle mahallelerimize ordu ile geliyorsun,
otoban kenarına asker yerleştiriyorsun, dört bin polis, üç
yüz özel harekat, iki yüz mavi bereli ile geliyorsun,
bütün sokakların giriş çıkışlarına akrepler yerleştiriyorsun.
Bu nedenle Armutlu Cemevi etrafında akreplerle ve si-
villerle özel güvenlik alıyorsun, Cemevi inşaatına özel
harekatçıları sokup arama yaptırıyorsun.

Suçların büyük, korkun da o kadar büyük!

Mahallelerimizde bundan önceki baskınlarda bile
böylesi bir güvenlik alınmamıştı. Katliama gelir gibi
geldiler, Büyük Armutlu’dan itibaren yolları kestiler,
herkesi arayıp GBT yaptıktan sonra bıraktılar. Armutlu
Halkı, Gazi Halkı sizden korkmadığını tekrar gösterdi.

Polisinizle, Askerinizle, Mavi Berelileriniz, Özel Ha-
rekâtçılarınızla geldiniz; ama halkın öfkesini yine karşı-
nızda buldunuz.

Sloganlarla Gazi’de teşhir ettik, lanetledik sizi. ‘Hırsız
Katil AKP’ sloganlarıyla karşıladı halk.

Mahalle halkından biri polise şöyle diyordu: “Siz
bizim mahallemizde dolaşmamıza nasıl izin vermezsiniz,
siz kimsiniz?"

Cevap ver soysuz Süleyman!

Siz Kimsiniz?
Siz sömürücüsünüz, katilsiniz, alçaksınız, patronların

koruyucususunuz, soysuzsunuz, palavracısınız, bugün
söylediğini yarın yalayansınız, emperyalizmin uşağısınız,
faşizmin uygulayıcısısınız… siz busunuz.

Senin yapabileceğini söyleyelim; gelirsin Gazi’nin
girişine, it gibi havlayıp gidersin, Gelirsin Armutlu’nun
girişine, havlarsın it gibi gidersin.

Sana söyleyelim, neden giremezsin bizim mahallele-
rimize?

Çünkü BURASI ÇAYAN, BURASI ARMUTLU,
BURASI GAZİ, BURASI OKMEYDANI, burası yoksul
mahalleler. Burası bizim vatanımız. Burası bize cennet
sana cehennem olacak.

Çünkü katlettiğiniz halk çocukları bu mahallelerden
çıkmıştır. Gecekondulardan geleceğiz. Annelerimiz, ba-
balarımız, çocuklarımız ile geleceğiz ve bizzat burjuvazinin
temsilcilerinin söylediği gibi, “gırtlaklarınızı kesene”
dek durmayacak bu halk.

Hesap sormaktan asla vazgeçmeyecek bu halk.
Sen Soysuz Süleyman, bu korku ile yatıp kalkacaksın,

uykularında korkundan ismimizi sayıklayacaksın.
Ha unutmadan; bu düzen eninde sonunda seni de

kullanıp kullanıp bir paçavra gibi bir kenara atacak; her
zaman etrafında o akrepleri, özel harekatçıları, tenekeleri
bulamayacaksın. Bunu da aklının bir kenarına yaz!
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Halkın Hukuk Bürosu’nun 19
avukatı hala tutuklu; hala faşizm
tarafından hücrelerde tutuluyorlar. 

Hukuk, yarın bugünkünden daha
gelişmiş olacak. 

Hukuk, hak kelimesinin çoğulu-
dur. En kısa sözlük tanımıyla HAK-
LAR demektir. 

Ve hukuk, tarih boyunca, baskı
ve zor politikalarına boyun eğerek
değil, baskı ve zora karşı direnerek
ilerlemiş, gelişmiştir. İşte bundan
dolayı, yarın hukuk bugünkünden
gelişmiş olacak diyoruz. Çünkü her
alanda direniyoruz. 

Halkın Hukuk Bürosu neden var?
Neden bu hukuka “halkın hukuku”

adı verilmesi zorunluluğu doğdu?..
Ve neden faşizm bu hukuku (halkın
hukukunu) ve hukukçuları (halkın
avukatlarını) yok etmek istiyor?

Bu üç soruyu doğru cevaplamak
için hukukun ne olduğuna bakmalıyız.
Bu sayımızda bunun üzerinde dura-
cağız. 

Hukuk her zaman var mıydı?

Hayır!

Hukuk, ne zaman ki özel mülkiyet
ortaya çıktı, ne zaman ki adaletsizlik
başladı, ne zaman ki sömürü başladı,
işte o zaman ortaya çıktı. Ekte sun-
duğumuz Şeyh Bedreddin’in hukukun
çıkışını anlattığı metin, bunu çok
güzel ortaya koyar. 

Hukuk’un bilimsel tarifi de bu
tarihsel gerçeğe uygundur. 

HUKUK, YASAKLAR’DIR 
Hukuk nedir? Hukuk “tüm sınıflı

toplumlarda iktidarı elinde tutan ege-
men sınıfların çıkarlarını, düzenlerini
meşrulaştırmaya yarayan kurallar
bütünüdür.”

Sömürücüler, hukukla, sömürü-
lerini yasallaştırdılar. Sömürüyle elde
ettikleri servetlerini kimse ellerinden
alamasın diye, sömürülenlere yasak-
lar koydular. 

İsyan etmeyi suç saydılar; hakkını
arayanları suçlu ilan ettiler. 

Suç olunca ceza da olacaktı. 

Hukuk denilen yasakların çoğu,
ilkin yasaklar ve cezalar demekti. 

Ceza olunca, cezayı verecek ku-
rumlar gerekti. Mahkemeler ku-
ruldu, yargıçlar atandı. 

Ceza olunca, cezaların çekileceği
bir yer de olacaktı. Zindanlar yapıldı. 

Bundan böyle, zulme, sömürüye
ve zalimin hukukuna karşı çıkanlar,
bunlarla tehdit edilecekti. 

Hukuk, baştan itibaren sınıfsal
niteliğiyle karşımıza çıktı. Köle sa-
hiplerinin, feodal beylerin, ağaların,
padişahların ve sonra burjuvazinin
hukuku.

Bugün; faşizmin hukuku, karşı-
mıza yasa, yönetmelik, tüzük vb. bi-
çimlerde çıkarılır. Bunları uygulayan
yargı mekanizmasıdır. Bu mekaniz-
manın “bağımsız” olduğuna inan-
mamız istenir. Oysa, bir, bu meka-
nizma ideolojik olarak faşizmin hu-
kukuna bağlıdır. İki, bu mekanizma
idari olarak da faşist yönetime bağ-
lıdır.   

HAK VE ADALET İÇİN
ASILDIK, YAKILDIK

TIPKI BUGÜN KÜ GİBİ
Yargıçlar, mahkemeler, kanunlar..

dedikleri, sömürü sisteminin bir ara-
cıdır. Sömürü sistemini meşrulaştır-
manın aracıdır. Bugüne gelirsek, o
koca koca adalet sarayları, binasıyla,
savcısıyla, hakimiyle, kanunlarıyla,
avukatlarıyla, faşizmin örtüsüdür. 

HAKSIZLIK Olduğu İçin HUKUK Var
Sömürücülerin Hukuku Olduğu İçin

HALKIN HUKUKU Var

Sırtlanlar, Çakallar 
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ 
VARLIK NEDENİ
SİZİN SÖMÜRÜ VE
ZORBALIK DÜZENİNİZDİR!

Yoksulluğu, 
Adaletsizliği

Yok Etmedikçe 
BU ANLAYIŞI 

YOK 
EDEMEZSİNİZ!

Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

Yürüyüş
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Ama işte, bu tarihi gelişim içinde
bu örtüyü kaldırmaya çalışanlar da
hep oldu. Hak için, adalet için direndi
ve savaştı halklar. Aydınlar hak ve
adalet için ateşlerde yanmayı göze
aldılar. Hak ve adalet için oluk oluk
kan aktı. 

Bu direnişler ve mücadeleler so-
nucunda, hukuk sadece yasaklardan,
cezalardan ibaret olmaktan çıktı;
HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER bo-
yutuyla değişmeye ve gelişmeye baş-
ladı. Bugün sahip olunan haklar ve
özgürlükler, halkların binlerce yıldır
verdiği bu büyük adalet kavgasının
sonucudur. 

Halkın avukatları, bu tarihsel mi-
rasın sahibi ve günümüzdeki sürdü-
rücüleridirler. Faşizmin örtüsünü ce-
saretle kaldıran onlardır; faşizmin
gerçek yüzünü, işkencelerini, katli-
amlarını sokaklarda veya mahkeme
salonlarında cüretle teşhir eden on-

lardır. Faşizmin işkencehanelerinin
(örneğin insanların önünden geçmeye
bile çekindiği İstanbul’daki Vatan
adlı işkencehanenin) kapısına dayanıp,
müvekkillerinin haklarını savunan
onlardır. Nerede zulme uğrayan varsa,
onun yanında olan, nerede direnen
varsa, onu savunan onlardır. Bu ül-
kede halkın avukatlarının içinde yer
almadığı hemen hiçbir infaz, katliam
davası yoktur… Faşizm de işte bu
yüzden düşmandır halkın avukatla-
rına. 

TARİHİN İKİ TEMEL İS-
YAN SEBEBİ

Tarih, iki büyük kavga tanımıştır
hep. EKMEK VE ADALET KAV-
GASI.

Halklar, en çok iki şeye karşı,
yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı
ayaklanmış, dövüşmüşlerdir. Tarihteki
savaşların çoğu için ileri sürülen ge-

rekçeler, tarih kitaplarının yazdığı
gerekçeler, yalan yanlış gerekçelerdir.  

Yoksulluk ve dolayısıyla adalet-
sizlik ortadan kalkmadıkça, halkların
haklar ve özgürlükler mücadelesi
de bitmez. 

Bitmemiştir de zaten. Bakın Tür-
kiye faşizminin tarihine. 

1971 12 Mart darbesinden bu
yana, Türkiye halklarının devrimci
mücadelesini bitirmek için nice sal-
dırılar, operasyonlar, komplolar, cun-
talar, kitlesel katliamlar yapıldı. 

“Balyoz operasyonları” düzen-
lendi devrimci harekete karşı. 

Katlettiler, “bellerini kırdık” de-
diler. Katlettiler, “beyinlerini dağıt-
tık” diye ilan ettiler. Bizi bitirmek
için, Türkiye hapishanelerini yıkıp
yaktılar. 

Devrimci hareket bitmedi. 

Devrim mücadelesi bitmedi. 

1960'lar
ABD emperyalizmi, "Ayaklanmaya Karşı Müca-
dele" stratejisiyle yeni-sömürge yönetimleri ekonomik
ve askeri olarak güçlendirerek, halkın silahlı kurtuluş
mücadelesinin önünü kesmeye çalıştı.

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50 yıllık
reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp atıyoruz.
İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve Hüseyin Ce-
vahir'in 51 saatlik silahlı direnişi...

1970'ler
Faşist Cuntalar dönemi... Emperyalizm, halk kurtuluş
savaşlarının gelişimine, cuntalarla, sivil faşist hareketlerle
cevap verdi.

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” Kızıl-
dere'de Türkiye Devriminin Manifestosu yazıldı.
Oligarşi bizi öldürdüğünü sandı ama biz o gün doğduk.
O çizgide Devrimci Sol'u kurduk. 

1980'ler
Emperyalizm tüm yeni sömürgelerde teslim alma
saldırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın
suyunu kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu. 

“Cunta, 45 milyon halkı teslim alamaz!” diyen Dev-
rimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci şiddetle,
cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm orucuyla
cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla “Sosyalizm öldü, dev-
rimler çağı bitti” deyişleri moda oldu, birçokları silah
bırakıp, bayraklarından orak çekiçleri çıkardılar. Mar-
cus’un yerini Fukuyamalar, Toni Negriler aldı.

“Bayrağımız ülkenin her yanında dalgalanacak!”
İki Devrimci Solcu'nun Çiftehavuzlardaki direnişiyle,
tüm dünyada sosyalizmin bayrağını dalgalandıran ve
silahlı savaşı yükselten biz olduk. 

2000'ler

“Ya düşünce değişikliği, ya ölüm” diye saldırdı em-
peryalizm Fukuyamalar'ın yanına, Wallersteinlar, Bo-
okchinler eklendi, “Zafer burjuvazinindir”, “Amerikan
imparatorluğuna boyun eğmekten başka yol yok” di-
yenler çıktı.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en uzun ölüm
orucu direnişiyle cevap verdik saldırıya. 122 kez
öldük, yenilmedik. Teslim olmadık. Düşüncelerimizden
vazgeçmedik. İdeolojimizden, devrim yolundan sap-
madık.

2010'lar

Emperyalizm, “terör listeleri"yle saldırıya geçti. Dev-
rimcilerin başlarına ödüller konuldu. Ülkeler işgal edildi.
Düşmanın ideolojik-askeri saldırıları altında "barış“tan
başka politika üretemeyenler, teslim ve tasfiye olup,
emperyalizmle işbirliği noktasına geldiler.

“Üç gerilla devrim yapar!” Silahlarını gömenlere
bugün Leylalar’la cevap vermeye devam diyoruz.
Teslim olmadık. DEVRİMİ, DEVRİMCİLİĞİ VE
MARKSİST-LENİNİST İDEOLOJİMİZİ tasfiye et-
melerine izin vermedik.
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Haklar ve Özgürlükler mücadelesi
bitmedi. 

Çünkü yoksulluk ve adaletsizlik
bitmedi. Her geçen gün daha da bü-
yüyor üstelik. 

İKİ HUKUK, İKİ HUKUK-
ÇU

Hukuk mücadelesi, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi biçimine bü-
rünmüş olarak, hayatın her alanında
süren bir mücadeledir. 

Her alanda farklı biçimlerde ve
farklı taleplerle sürdürülür.

Her alanda sömürücü tekellerin
çıkarlarını savunanlarla, halkın çı-
karlarını savunanlar karşı karşıyadır.
Bu, tarihsel bir ayrımdır:

Sermaye – emek.

Ezenler – ezilenler.

Sömürenler – sömürülenler.
Emperyalizm – halklar.
Bu ayrımın da hayatın her ala-

nında karşılığı vardır. 

Sermaye’nin avukatları, sanatçı-
ları, mühendisleri, doktorları, öğret-
menleri vardır; emeğin avukatları,
sanatçıları, mühendisleri, doktorları,
öğretmenleri. 

Sırtlanların, çakalların hukuku
– halkın hukuku!

Ezenlerin avukatları vardır, ezi-
lenlerin avukatları. 

Sömürücü sınıfın polisi, MİT’i,
jandarması, sömürülenlerin devrimci
örgütlerini ve sömürülenlerin avu-
katlarını, sanatçılarını, mühendislerini,
doktorlarını, öğretmenlerini yok et-
mek için akla gelebilen ve gelmeyen
her türlü yönteme başvurdular. 

Vahşette de, komploculukta da

sınır tanımadılar. 

Sahte belgelerle, itirafçılarla, se-
naryolar düzenleyip, bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesini
verenleri susturmak, sindirmek iste-
diler. 

Halkın avukatları susmadı. 

Halkın sanatçıları susmadı. 

Halk Cepheli kimse susmadı. 

Çünkü onlar, yoksulların avu-
katıdırlar.

Çünkü onlar, yoksulların sanat-
çılarıdırlar.

Faşizm onları yok etmek için sal-
dırıyor onlara. 

Çünkü faşizm biliyor ki; umut
bir kişide bile yaşıyorsa tehlikelidir. 

Bu nedenle sömürenler umudu
yok etmek isterler. Çünkü umudu
yok edemezlerse kendi düzenlerinin
yıkılacağını bilirler. 

Hukuk...
Niye gerekmiştir acaba?
Karındaşlarımız! ... izniniz olur-

sa, biz sorunu baştan almak düşün-
cesindeyiz... 

- Hukuk... Niye gerekmiştir aca-
ba?., İnsanların davranışlarına yasak
koymak zorunluluğu nerden doğ-
muştur?

Haklı, haksız sözcükleri neden
türetilmiştir? Bizce, asıl yanıtlanması
gereken sorunlar bunlardır... Yoksa,
bir kutsal kitabın, bazı bölümlerini
tanık göstererek, kişisel yorumlara
girmek, sorunu çözemez. 

Bakınız insanlar! Yasaklardan
söz ediyoruz. Hukukun ana kuralı
budur. Yasaklar... 

Ne gereği vardır yasakların? İşte
burdan başlayalım. Kutsal kitapların
bildirdiğine, bilimsel gerçeklerin or-
taya çıkardığına göre, yeryüzü in-
sanlara ortak olarak verilmiştir...
Soruna nerden bakarsanız bakınız,
insanlar eşittir... Kutsal kitaplar
açısından bakarsanız ilk insan
Adem’in ve o'nun kürek kemiğinden
yaratılmış olan Havva'nın çocukla-
rıyız tümümüz... Yani, yeryüzü,
Adem’in sayılırsa, biz, tümümüz

o'nun mirasçılarıyız... Bir anadan,
bir babadan gelen insanların payları
da eşit olur. ... Bilirsiniz ki, harca-
dığınız emek, nice olursa olsun sizin
öz malınız haline gelmektedir... Dün-
yanın gerçek düzeni, bu biçimde
kurulmuştur. 

Ama, insanoğlunun zorbası, ha-
yını vardır. Tarihin çok eski dönem-
lerinde, bir açıkgöz çıkıp öteki in-
sanların emeklerini sömürerek, ken-
disinin onlardan daha az çalışıp daha
iyi yaşayacağını düşünmüştür. Dü-
şündükten sonra da bunu uygulamaya
koymuştur. Onlardan önce silâh yap-
mış, onlardan daha güçlü duruma
gelmiştir. Gelende, sömürü başla-
mıştır. ...

İşte, o ilk zorba insanlar üzerinde
egemenlik kurduğu anda, hukuk
doğmuştur. 

Neden mi? Haksızlığın olmadığı
yerde, haklılar da olamaz. O za-
man, hukuk'un bir gereği olmaz.

Herkes eşit, herkes ürettiğinin
tam karşılığını alanda, haksızlık söz
konusu olamaz. Olmayanda, hak-
lının , haksızın ayrılması gereği du-
yulmaz. Böyle sözcükler bile olmaz
o dilde... Öyleyse, ilk hukukun baş-
langıcı, ilk sömürgenin ortaya çık-

masıdır. 
- Yeniden bakındı... Kalabalık,

nefesini tutmuşcasına o'nu dinle-
mekte... İlk kez böyle şeyler duy-
maktalar. Sürdürdü konuşmasını... 

- Demek ki, hukuk, ilk haksızlıkla
birlikte kendinin gerekli olduğunu
duyurmuştur. Öyleyse gelişmesi nice
olmaktadır? Haksızlıkların artması,
çeşitlenmesi, çoğalması ve sömü-
rünün durmaksızın işlemesi ile... O
zaman, her dalda, sömürünün gir-
diği her noktada bir haksızlık be-
lirmektedir... Ve dahi hukuk, bu hak-
sızlığı, insanların kabul edebileceği
bir düzeye indirgemek için var ol-
maktadır. 

... Açıkça bellidir ki, ilk hukuk,
sömürgenin, sömürüsünü daha sağ-
lam sürdürmesini sağlamak için ko-
nulmuştur. Çünkü ilk yasaklardan
biri, efendinin buyruğuna kayıtsız
uyulması gereğini savunur... 

… Daha açık söylemek gerekirse,
hukuk, egemenin haksızlıklarını haklı
göstermek aracıdır. Örneğin, bir insanın
ötekini öldürmesi, insanlığa aykırıdır...
Ama, egemenin isteğiyle hukuk, iki
insandan birini efendi, ötekini köle
sayanda, efendinin köleyi öldürmesi
hukuka aykırı olmamaktadır. 

Yürüyüş
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“Tarafsız müzik yoktur. Her müzik bir şey yapmaya sevk
ediyor. Bugün pop, rock, hip hop vs. bütün müzikler bu

sömürücülerin, oburların, asalakların sistemini sürdürmek
için müzik yapıyorlar. Biz de her notamızı, her sözümüzü

tabii ki bağımsız, demokratik, sosyalist bir ülke için
söyleyeceğiz. Halkımıza küçük kırıntılar verenlere, dilenci

yerine koyanlara karşı olacağız. Ve elbette halkımız
kendisine ait olan ne varsa bir bir söküp alacak.”

DDüzenin hukuk fakültelerinde avukatlara “müvekkilleriyle aynılaşmamaları” tavsiyeleri edilir.
Oysa Halkın Avukatları “müvekkilleriyle aynılaşmışlar”dır. Onlarla aynı şeye üzülür, aynı şeye

öfkelenir... Varlığı da yokluğu da, açlığı da tokluğu da paylaşır... Onlarla direnir, onlarla
kazanır... Halkın Avukatını sıradan avukattan ayıran en önemli şey de budur. Faşizm bu
yüzden halkın avukatlığını bitirmek, yok etmek ister... Ama başaramaz, başaramayacak!

Çünkü onlar bu halkın çocukları. Halk bitmeden onlar bitmez!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem
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13 Mayıs 2014’te Soma’da 301
madencinin katledilmesinin üzerin-
den 4 yıl geçti. Katliamla ilgili Soma
Holding patronları ve bazı yöneticiler
ile teknik personel hakkında açılan
davanın duruşması 19 Haziran’da
görüldü.

Duruşmada, davanın başından beri
katliamda yaşamını yitiren madenci
ailelerinin avukatlığını yapan ve 7 ay
önce tutsak edilen Selçuk Kozağaç-
lı’nın, Silivri’deki tecrit hücresinden
gönderdiği dilekçesi okundu. 

Büromuz avukatlarından Selçuk
Kozağaçlı mahkemeye gönderdiği
dilekçede “Tutuklanmama neden
olan suçlamalardan biri de bu dava
ile ilgilenmektir.” dedi. Selçuk Koz-
ağaçlı’nın dava ve savcının mütalaası
hakkında da değerlendirmelerde bu-
lunduğu dilekçesinden bazı bölümler
şöyle:

“…İlginç ve hatta garip olmakla
birlikte tutukluluğumun davamızla
da ilgisi var. Tutuklanmama neden
olan suçlamalardan biri şöyle: “Halkı
hükümete karşı kışkırtıp ayaklan-
dırmak amacıyla Soma maden kazası
ile ilgilenmek...” 

(…)
İstanbul Başsavcılığı’nın benim

kadar bilindik bir sosyalistin asli ve
tarihsel görevi olan yoksulları ayak-
landırma işini bir kenara bırakıp
tam dört sene boyunca kesintisiz

olarak bu davanın duruşmaları, di-
lekçeleri krokileri ile uğraştığıma
inanmamasında bir gariplik yok.
Ayıp olan benim yaptığım. Maalesef
bu dilekçe ve ekinden anlaşılabileceği
gibi, hapishaneden bile aklım hala
hukuk, makale, dilekçe... diye çalı-
şıyor. Umalım bu son olsun. Yarın
yoksullar gerçekten ayaklandığında
bize adliye binalarından sokağı sey-
retmeyi değil, onların yanında mü-
cadele etmeyi nasip etsin.

(…)
Savcının esas hakkındaki görüşüyle

ilgili değerlendirmeye geçmeden önce
onun bugün ortaya söylediğini, beni
yıllardır bir kenara çekip kulağıma
söylemeye çalışanların görüşlerine
değinmezsem haksızlık olacak. 

Soma’ya hayatımda ilk kez ayak
bastığım 14 Mayıs 2014 yılından,
tutuklandığım güne kadar yüzlerce
aklı başında insanla bu davayı ko-
nuştum, tartıştım ve emin olun şunları
bizzat kulağımla duydum:

Bir Belediye Başkanı: “Bak, bu
dava yüzünden ‘araştırılsın’ diyerek
madenleri kapsamlı denetime zor-
larsanız hepsi kapatılır. Hiçbiri bun-
dan daha iyi durumda değil, düzel-
tilemez. Binlerce kişi işsiz aç ka-
lacağına on yılda bir kurban ve-
rilecek böyle; başka yolu yok. Üs-
tüne gitmeyin artık, üç beş yıl neyse
versin mahkeme, kapansın, uzamasın
bu dava, hepimiz zarar görüyoruz...”

demişti.

Bir İşçi Sendikası Konfederas-
yonu Yöneticisi: “… Sen ‘iş gü-
venliği’ diye bastırıyorsun ama bak
ölenlerin aileleri kapının önünde ya-
tıyor; maden açılsın da ölünün kar-
deşini, oğlunu aynı yere işe sokalım
diye. Sizin söylediğiniz tedbirler
alınacak olsa ton başına kömür ma-
liyeti yüzde 10-12 artar, iş yavaşlar,
zaten işçi de çalışamaz. Sendikacı
hep kavga etsin istiyorsunuz, oysa
biz olurunu ayarlamaya çalışıyo-
ruz...” demişti.

Bir Kaymakam: “…Bunun pa-
rayla bir ilgisi yok. Kömür bizim
için stratejik bir sektör. İşverenin
korkmasına, yatırımda tereddüt et-
mesine yol açacak en küçük bir hata
ülkenin enerji güvenliğini tehdit
eder. Patrona senin istediğin ceza
verilirse yerli yabancı hangi serma-
yedar yatırım yapmaya cesaret ede-
bilir, milyonlarca ton kömür var
daha havzada, nasıl çıkacak? Kağıt
üstünde haklı bile olsanız, farkında
olmadan ülkeye büyük kötülük edi-
yorsunuz...” demişti.

Bir Mühendis Odası Yöneticisi:
“Mühendislere sizin tarif ettiğiniz
gibi düşünerek ceza verseler; teknik
nezaretçilik, daimi nezaretçilik, iş
güvenliği uzmanlığı, işletme mü-
dürlüğü yapacak insan bulamazsınız.

“Binlerce Kişi İşsiz Aç Kalacağına On Yılda Bir Kurban Verilecek Böyle; Başka Yolu Yok.”
“Sizin Söylediğiniz Tedbirler Alınacak Olsa Ton Başına Kömür Maliyeti Yüzde 10‐12 Artar,

İş Yavaşlar, Zaten İşçi De Çalışamaz.”
“Patrona Senin İstediğin Ceza Verilirse Yerli Yabancı Hangi Sermayedar Yatırım Yapmaya Cesaret

Edebilir, Milyonlarca Ton Kömür Var Daha Havzada, Nasıl Çıkacak?”
“Bugüne Kadar Para Cezasına Çevrilip İşveren Tarafından Ödenen Veya Ertelenen Hafif Cezalarla

Yürüdü Bu İş. Zaten Bile Bile Yapılıyor, Belli Değil Mi?…” 
BU SÖZLER SOMA’DA 301 MADENCİNİN KATLEDİLDİĞİ DAVA İLE İLGİLİ SÖYLENDİ.
BELEDİYE BAŞKANI, KAYMAKAMI, SENDİKACISI, GAZETECİSİ, SAVCISI, HAKİMİ…

HEPSİ DİYOR Kİ: BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDER, ÖLÜM MADENCİNİN FITRATINDA VAR,
FAZLA KURCALAMAYIN!

BİZ DE DİYORUZ Kİ: HAYIR! KATLİAM BU DÜZENİN FITRATINDA VAR.

DEĞİL YASALARINI GÖRMEZDEN GELMEK,
SAVUNDUĞUNUZ KATLİAMCI DÜZENİ YIKACAĞIZ!

KATLİAM, MADENCİLİĞİN DEĞİL
DÜZENİN FITRATINDA VAR!

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş

1 Temmuz
2018

Sayı: 73

İKİLİ ANLAŞMALAR, KREDİLER, BORÇLARLA BAĞRIMIZI HANÇERLEYEN224



Bugüne kadar para cezasına çevrilip
işveren tarafından ödenen veya er-
telenen hafif cezalarla yürüdü bu iş.
Zaten bile bile yapılıyor, belli değil
mi? Bugün olmasa yarın ölümlü kaza
olacağı bu koşullarda, meslek biter
ağır cezada...” demişti.

Bir Gazete Yazı İşleri Müdürü:
“Sadece siyasal iktidar değil muha-
lefet partileri de nemalanıyor o ma-
denlerden. Patronu, sendikayı arayıp
seçmenini işe sokuyor, sosyal yardım
adı altında açıktan seçmeni için be-
dava koli, kömür, yardım alıyor. Bazı
hükümet üyelerinin madene ortak
olduğu söyleniyor. Hukuken tamamen
siz haklı olsanız bile siyaset maden
patronlarına büyük cezayı kaldıramaz.
Karar verileceği gün ne yattılarsa
ceza o. Bunlar olay büyük diye fazla
bile yattılar dava bitmeyince...”

Bir Baro Başkanı: “Ermenek’te
hem sermaye daha küçüktü, arkası
yoktu, hem de maden buna kıyasla
dökülüyordu. Kemalpaşa’yı, Kara-
don’u sen biliyorsun. Taksirle biter
gider bu iş, böyle alışmışlar, senin
yapabileceğin bir şey yok, hükümle
birlikte tahliye gelir, çıkar bu iş gün-
demden...” demişti.

Bir Ceza Hukuku Profesörü:
“Adam tehlikeyi öngörmüş, güzelce
tarif etmiş, çaresini kendisi önerip
güzelce kendisi planlamış sonra da
çok para gidecek diye kılını kıpır-
datmayıp beklemiş. Tabii ki TCK
83. maddesi. Zaten maddenin tarifi
bu. Ama bir de hukuk politikası diye
bir şey var. Bu madde kanuna gireli
10 yılı geçti, var mı bir tane karar?
İş kazalarını, işveren için ciddi bir
cezai sorumluluk ve hürriyeti bağla-
yıcı ceza riski haline getiriyorsun
bir anda! Akademide biz belki kabul
ederiz ama Yargıtay lobilerinden ge-

çiremezsin. Şöyle söyleyim, teorik
olarak sen haklısın; ama karar verecek
hakim bulamazsın. Taksiri basıp geç-
mek varken kimse uğraşıp başını ağ-
rıtmaz...” demişti.

(…)
İşte böyle. Kim isterdi böyle ol-

sun? Elbette hiç kimse... Ama oldu
ve engellenebilirdi. Engellemediler!
Bu kadar çok lafın içinde hiç mi
doğrusu bulunmaz? Bilmiyorum.
Vardır herhâlde bazılarında doğruluk
payı. Ben bütün bunları dinledikten
sonra her zaman ve herkese aynı ce-
vabı verdim: 

Bunlar hakimi ilgilendirmez!
Mahkemenin işi bu değil!

Peki, gerçekten böyle mi düşün-
düm? Bütün bu kaygılar, hisler, en-
dişeler, akıllar hakimi ilgilendirmez
mi? Ceza hakiminin sadece sözde,
soyut normun somut olaya uygulan-
ması diye tarif edilen son derece hij-
yenik ve teknik bir faaliyet yürüttü-
ğüne mi inanıyorum? Elbette hayır!

(…)
Öncelikle ben sosyalistim ve bu

işlerin sınıfsal mahiyetini gayet iyi
kavrıyorum. Yani davayla uğraşayım
derken İstanbul Başsavcısının bek-
lentisini boşa çıkarıp Soma’da bir
halk ayaklanması çıkarmaya yeterli
gayret göstermemiş olabilirim; ancak
bu benim hakimlerin sadece yasa
metnine bağlı kalarak karar verdiğine
inanacak kadar “hukuk çarpması”
geçirdiğim anlamına gelmez...

(…)
... İnsanların yıllardır bu davanın

neticesi ile ilgili olarak bana anlat-
maya çalıştığı kaygıların ve akılların
hepsi gerçekten de karar verirken
hakimleri etkileyebilir hatta doğrudan
kararı belirleyebilir. Daha da önemlisi
bunda bir olağandışılık yahut gayrı-
meşruluk, yani ayıp günah yoktur:

Hukuk budur. 
Hakimler zaten hep böyle karar

verir. Hatta hepimiz neyi savunaca-
ğımıza bu gibi etkilerle karar veririz.
Ben çok iyi bir hukukçu olduğum
için doğru tezi savunmuyorum; kendi
tezimi ciddiyet, tutarlılık ve ısrarla
savunduğum için iyi bir hukukçuyum
sadece. Bana yıllardır bunları anla-
tanlar ya da duruşma savcısı da kötü,
akılsız ya da cahil oldukları için
böyle düşünmüyorlar. Aksine ken-
dilerine göre gayet sağlam hayat tec-
rübelerine, gelecek beklentilerine, iç
ve dış kariyer programlarına daya-
narak akıl yürütüyorlar.

(…)
... Uzun süredir tekrarlanıp duran

bu fikirlerin ve savcının esas hak-
kındaki mütalaasının ortak beklenti-
sini kısaca tarif edelim:

“İlk beş-altı sanığa bilinçli tak-
sirden nihai yirmi yıl (yaklaşık) top-
lam hapis cezası. Kanuni ve takdiri
indirimler, infaz mevzuatı şartlı tahliye
ve denetimli serbestlik süreleri, açık
cezaevi prosedürü derken netice altı
sekiz yıl (yaklaşık) fiili infazları kar-
şılamak için beş yıl (yaklaşık) kapalı
infaz yeter. Kalanları beraat ettirme-
diysen ertele, ortalama 3-5 yıl”

Ne dehşet verici bir arzu! Ne
kabul edilemez bir ceza adaleti vaadi!
Ölü başına altı ila on gün hapis
cezası infazı! Duvara bir ölü listesi
asıp her pazartesi birisinin adını
çizebilirsiniz “seninkini yattım”
diyerek... Yaralılar için cezaya
gerek yok. Onlar zaten maddenin
promosyonu...

Ölü için yatarken yaralı yerine
de hükmen yatmış sayılıyorsunuz.
Ceza ekonomisi denilebilir. Peki, bu
kadar çok ölüm için de mi böyle
olacak? Yasa “birden çok” demiş.
Biraz aritmetik bilen herkesin kolayca
hesaplayabileceği üzere: 2 de 162
de 301 de birden fazla. Yasa saymı-
yor kaç ölü diye.

(…)
Bırakın kararınız şaşırtıcı olsun;

madde metni de öyle. Çok canları sı-
kılırsa parayı bastırıp yeteri kadar mil-
letvekili satın alsınlar ve yasayı de-
ğiştirsinler. Ama bizi korkutarak veya
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maaşa bağlayarak yürürlükteki bir
ceza normunu görmezden gelmeye
mecbur ettiklerinde sadece ölüler için
değil kendimiz için de dik duralım.

(…)
Esas hakkındaki mütalaadan şu

üç alıntı yeterli olacaktır:

1- “... Galeri hazırlıklarına başlan-
dığı ifade edilmesine rağmen kanaa-
timizce üretim maaliyeti nedeniyle
öngörülen bu galeri söndürülmeden
üretime devam edilmiştir. Kömür ma-
denindeki yangın tehlikesi işveren ve
işveren vekilleri tarafından başlangıçtan
beri öngörülmüştür...” (sayfa 8)

2- “... Uygulama projeden anla-
şılacağı üzere işveren ve temsilcileri
olaydan çok önce henüz işin başlangıç
aşamasında sahada olası yangınlara
ve havalandırma sorunlarıyla nasıl
mücadele edeceklerini ortaya koy-
muşlardır. (sayfa 7)

3- “... Buna rağmen, yüzeye ve
temiz havaya en yakın konumda bu-
lunan (s) panolarında aşağıda açık-
lanacağı üzere meydana gelen 301
can kaybının çok büyük bölümünü
oluşturan 269 kişinin vefatı da bu
noktada gerçekleşmiştir... (sayfa 10) 

Tekrar etmeyi göze alarak sade-
leştirelim: İşveren madeni aldığı gün-
den bu yana havalandırmada sorun
olduğunu, bir yangın çıkabileceğini,
s panosunun yangından korunması
için bir galeri yapmak gerektiğini,
yoksa s panosunda insanların ölebi-
leceğini açıkça bilmektedir. Bu bilgiye
dayanarak galeri projelendirilmiş;
fakat para harcamak istemediği için
hareketsiz kalmış, bu galeriyi yap-
madan s panosundaki işin bitmesini
ummuştur.

Bu tanım TCK için de mehaz
(alındığı asıl, kaynak) Alman ceza
kanunu için de açıkça ve basitçe ih-
mali eylemle ve olası kasıtla öldürme
tanımıdır. Öyleyse savcı bilinçli tak-
siri nereden çıkarmıştır?

Savcılık mütalaasının 45. sayfa-
sında da durumu şu şekilde tarif et-
mektedir:

“Anılan yetkililer böyle bir kaza
olasılığını öngörmesine rağmen
olursa olsun kastı ile mi hareket

etmiştir yoksa bir şey olmaz ihmali
ile mi hareket etmiştir?...”

Savcı cevabı bulabilmek için üç
dayanak sunmaktadır:

1- Kanaatimizce işveren ve ve-
killerinin yüzlerce insanın ölümü ve
yaralanmasıyla sonuçlanacak bir ka-
zayı önceden öngörerek ve olursa
olsun kastıyla üretime devam etmesi
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA
AYKIRIDIR.

2- Ocağın kapanacağını, bu ne-
denle hürriyetini kaybedeceğini, ağır
tazminat yükümlülüğüne maruz ka-
lacağını göz önünde bulundurarak
KUSURLU EYLEMİNDE SEBAT
GÖSTERMİŞ OLAMAZ.

3- Ocağa kendilerinin de girdiği
ve olay günü kurtarma gayreti ile
cansiperane gayretleri BASİT BİR
NEDAMET OLARAK TANIM-
LANAMAZ.

... Neresinden tutsak elimizde ka-
lacak en az on ciddi ve kabul edilemez
değerlendirme hatası, yuvarlama, şi-
şirme yapılmış. Hukuksal bir değer-
lendirmeden çok, sanıkların bir yakını
tarafından “Canım tabii var çocukların
kusuru ama o kadar da değil” demek
için anlatılmış gibi duruyor.

... Daha basit söyleyelim, işveren
galeriyi yapmayı unutsaydı yahut dikkat
ve özen göstermeyerek kusurlu kaz-
saydı, taksir konuşurduk. Eğer savcılık
galerinin iradi bir biçimde para harca-
mamak için kazılmadığına kanaat ge-

tirdiyse taksirden söz edemez.
Yukarıda yer verdiğimiz sözler

belediye başkanı, kaymakam, sen-
dikacı, gazeteci, savcı sıfatlarına
sahip dava ile doğrudan veya do-
laylı ilgili bazı kişilere ait sözlerden,
görüşlerden bir kısmıdır.

BU SÖZLER KAPİTALİZMİN
İĞRENÇLİĞİNİ, ÇÜRÜMÜŞLÜ-
ĞÜNÜ, KAN EMİCİLİĞİNİ, burjuva
hukukunun,  faşizmin-oligarşinin hu-
kukun ne işe yaradığını, nasıl işledi-
ğini GÖSTERİYOR bir bakıma.

BU SÖZLER “SERMAYE’NİN
YÜZDE 300 KAR UĞRUNA İŞ-
LEMEYECEĞİ CİNAYET OL-
MADIĞINI” BUNUN KAPİTA-
LİZMİN DOĞASINDA OLDU-
ĞUNU, DÜZENİN YARGISININ
PATRONLARIN ÇIKARLARINA
AYKIRI KARARLAR VEREME-
YECEĞİNİ… GÖZLER ÖNÜNE
SERİYOR BİR KEZ DAHA.

İşte büromuza yapılan operasyo-
nun, 19 arkadaşımızın tutsak edil-
mesinin nedeni budur. 

Patronlardan yana işleyen çarka,
adaletsizlik çarkına çomak soktuğu-
muz için saldırıların hedefi olduk.
Ancak bu saldırılarla da hedeflerine
ulaşamayacaklar.

Tekrar ediyoruz:
BEDELİ NE OLURSA OLSUN,

SOMA’DA KATLEDİLEN 301 MA-
DENCİNİN HESABI SORULUN-
CAYA KADAR ADALET İSTE-
MEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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Grup Yorum’un İnternet Konseri
Çalışmaları Devam ediyor!

Samsun:
Dev-Genç’liler 20 Haziran’da, 1 Temmuz’da Grup

Yorum’un internet üzerinden canlı yayınla yapacağı
konserin çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmada esnaflar,
evler ve sendikalar ziyaret edilip konser hakkında
bildiriler verildi ve Samsun sokaklarına konser ile ilgili

çok sayıda sticker ya-
pıştırıldı.

Hatay:
Mustafa Kemal Üniversitesi çevresinde,

24 Haziran’da yapılan çalışmalarda birçok
yere toplam 100 adet pullama yapılarak
halka konseri izleme çağrısı yapıldı.



BBİR SAVAŞÇI
NASIL DÜŞÜNMELİ?

SAVAŞÇI MİLİTAN BİR
BEYNE SAHİP OLMALI!

Savaşçı her şeyden önce militan bir beyne
sahip olmalıdır. Nedir militan beyne sahip ol-
mak?

Uzlaşmamaktır!
Kendi eksik ve zaaflarıyla uzlaşmamak, yol-

daşlarının eksik ve zaaflarıyla uzlaşmamak, nesnel
koşullarla uzlaşmamak, düşmanla uzlaşmamak... 

Uzlaşmamak teslim olmamaktır, düşmanın
ideolojik ve fiziki saldırılarına karşı cepheden
tavır almaktır. Her koşulda savaşmayı sürdürmektir.
Ta ki hedefe varana kadar, doğruya ulaşana ka-
dar...

Peki Militan Bir Beyne
Nasıl Sahip Olacağız?

Bunun için öncelikle güçlü bir tarih ve sınıf
bilincine, sınıf kinine sahip olacağız. Ama asıl
olarak doğru düşünmeyi öğreneceğiz.

Doğru düşünmeyi öğrenmezsek tarih bilinci
de sınıf bilinci de güdük kalır, var olan da bir işe
yaramaz. 

Savaşçının düşünce tarzı DİYALEKTİĞİN 4,
MATERYALİZMİN 3 maddesine göre şekillen-
melidir.

Savaşçının beyni, savaşçının aklı Diyalektik
Materyalizmdir, 4+3’tür.

4+3 ile düşünen savaşçı, gücünün ve yapabile-
ceklerinin sınırını bilir.

Hiçbir şeyin nedensiz olmadığını, her şeyin
değişebileceğini, herkesin eğitilebileceğini, her
engelin aşılabileceğini, her sorunun çözülebi‐
leceğini bilir...

4+3 ile düşünen savaşçı için çözümsüz sorun,
aşılamayacak engel yoktur!

Savaşçının çalışma tarzı da militan bir çalışma
tarzı olmalıdır.

Militan Çalışma Tarzı Nedir?
Militan çalışma tarzı; kırıp döken, asıp kesen

çalışma tarzı değildir. Her şeyi uçlarda yaşayan,
her şeyi mekanik olarak kavrayıp uygulayan bir
tarz da değildir.

Peki, nedir o zaman militan çalışma tarzı? Kı-
saca; düşüncede de pratikte de ilkeli ve kurallı
olmaktır. Köşeli düşünmektir, sonuç alıcı ol‐
maktır.

Belirsizliklere, bilinmezliklere yer bırakma‐
maktır.

Militan bir çalışma tarzına sahip olmak
için;

a- Uzlaşmayacaksın, 
b- Hiçbir şeyi belirsiz, muğlak bırakmayacak-

sın,
c- Karar alacaksın, 
d- Kararlı davranacaksın, 
e- Sonuç alacaksın. 

Liberalliğin, muğlaklığın olduğu, neyin ne
zaman nasıl yapılacağının belirsiz olduğu, kendi-
liğindenci bir çalışma tarzının sonuç alıcı olması
mümkün değildir. 

Savaşçı; sonuç alıcı olmak için, düşüncede de
pratikte de ilkeli ve kurallı olmalıdır.

Militan bir beyinle, militan bir çalışma
tarzıyla savaşacak ve kazanacağız!

SAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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Kapitalizmde, çalışmak zor ve
eziyetli bir yüktür. Angaryadır. Emek-
çiler yorgun, bıkkın, kendini ifade
edebilecekleri ortamlardan, sosyal-
kültürel etkinlikler yapabilecek ola-
naklardan ve iş dışında, ailelerine,
halklarına, kendilerini geliştirmeye
ayıracak zamandan da yoksundurlar.
Emekçinin, fabrikadaki bir makine
kolundan farkı yoktur. Makinanın
mekanik bir aksamı olması istenir.

İşte bu nedenle işle emekçi, ürün-
le üretici birbirine yabancılaşır. 

Sosyalizmde ise, çalışmak, yaşa-
mın bir yükü değildir; insanı, toplumu
geliştiren, üretmenin ve yaratmanın

mutluluğunu veren bir eylemdir.
Emekçiler, sosyalist çalışma düzeni
içinde, kendilerini, halkı, örgütlen-
melerini geliştirebilecekleri imkan
ve zamana sahip olabilirler. Çalışmak
bir yüke, bir angaryaya dönüşmez.
Ortak paylaşım, ortak çıkarlar için
çalışan halklar, şevkle çalışırlar. Sa-
dece makine kolu çevirmezler, ken-
dilerini de katarak yaratırlar. Sınırı
olmayan bir yaratma fırsatı vardır.

“İnsanların çalışma isteği” insan-
ların sosyalizm açısından bugünden
kafalarında somutlamakta en çok
güçlük çektikleri bir konudur. Kapi-
talizmin ölçüleriyle bakıldığı için ça-
lışmanın bir mutluluk kaynağı olması
anlaşılır değildir. 

Marx: “En yüksek eşitlik çalış-
mada, elde edilen maddi değerler ve
tüketim konusunda hiçbir eşitsizlik,
hiçbir ayrımcılık getirmediği zaman
var olacaktır” der.

Ama tek derdi daha fazla kar olan
kapitalizm, kendisinin de çözeme-
yeceği çelişkilerle bir ağ gibi sarıl-
mıştır. Gitgide daha fazla ürün üre-
terek ve bunların fiyatlarını düşürerek,
kapitalizm, rekabeti keskinleştirir;
ama aynı zamanda tekelleşmenin gü-
cüyle işçilerin ücretlerini de düşürür;
işçilerin satın alma güçleri azalır.

Üretimi genişleten ve milyonlarca
işçiyi kocaman fabrika ve işyerlerinde
toplayan kapitalizm, üretim sürecine
sosyal bir nitelik verir ve böylece
kendi temelini kendisi sarsar. Çünkü
üretim sürecinin sosyal niteliği,
üretim araçlarının sosyal mülki-
yetini gerektirir. Oysa üretim araçları
özel kapitalist mülkiyet olarak kalır
ve bu durum üretim sürecinin sosyal
niteliğiyle bağdaşamaz.

Üretim güçlerinin niteliğiyle üre-
tim ilişkileri arasındaki bu uzlaşması
olanaksız çelişkiler, hiçbir koşulda
engellenemediği için, dönem dönem
patlak veren aşırı üretim krizleri
sırasında, açıkça kendilerini göste-
rirler; yığınları git gide daha fazla
yoksullaştırdıkları için yeterince alıcı
bulamayan kapitalistler, ürünleri
yakmak, üretilmiş malları yok et-
mek, üretimi durdurmak, üretim
güçlerini tahrip etmek zorunda ka-
lırlar. Bu durum, ürün azlığından de-
ğil, fazla ürün üretildiğinden dolayı,
milyonlarca insanın işsizlik ve açlıktan
acı çektikleri sırada olur. 

Sosyalist sistemdeki üretim iliş-
kilerinin temeli, üretim araçlarının
sosyal mülkiyetidir. Burada, artık ne
sömürenler vardır ne de sömürülenler.
Ürünler, harcanan emeğe göre ve in-
sanların temel ihtiyaçlarını tamamen
karşılama planıyla dağıtılır. Burada,
insanların üretim süreci içindeki kar-
şılıklı ilişkileri, arkadaşça bir işbirliği

ÇALIŞMAK;
KAPİTALİZMDE EZİYET,

SOSYALİZMDE  ÜRETMENİN
GÜZELLİĞİDİR!

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

MADDE 14)
Küba Cumhuriyeti, temel üretim

araçlarının halkın sosyalist mülkiye-
tinde olduğu ve insanın insanı sö-
mürmesinin ortadan kaldırılmasına
dayanan sosyalist ekonomik sistem
ile yönetilir.

Ayrıca, Küba, “herkesten yetene-
ğine göre, herkese emeğine göre”ye
dayanan sosyalist bölüşüm ilkesi
ile yönetilir. Bu ilkenin etkili şekilde
uygulanmasını garanti altına alacak
önlemler yasalarca tesis edilir.

MADDE 16)
Devlet, ulusun iktisadi yaşamını,

ülkenin programlı bir şekilde kalkın-
masını garanti edecek bir plana göre
ve sosyalist sistemi güçlendirmek,
toplumun ve vatandaşların maddi
ve kültürel ihtiyaçlarını gittikçe
daha çok karşılamak, insanların
kendilerini geliştirmelerini ve hay-
siyetli bir yaşam sürmelerini des-
teklemek ve ülkenin ilerlemesi ve
korunmasına hizmet etmek için ör-
gütler, yönlendirir ve denetler.

Ekonominin bütün dallarında ve
sosyal hayatın diğer alanlarında bu-
lunan işçiler üretim ve kalkınma plan-
larının geliştirilmesi ve hayata geçi-
rilmesinde etkin ve bilinçli bir katılım
sergilerler. ”

KÜBA ANAYASASINDAN
BİR BÖLÜM;
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ve sömürüden kurtulmuş işçilerin
sosyalist yardımlaşmaları biçimin-
dedir. Burada, üretim ilişkileriyle
üretim güçlerinin durumu arasında
tam bir uygunluk vardır. Çünkü üretim
sürecinin sosyal niteliği, üretim araç-
ları üzerindeki sosyal mülkiyetle des-
teklenmiştir.

Kapitalist sistem, verimsiz, müs-
rif, akıldışı ve adaletsizdir. Çünkü
en iyi işlediği yıllarda bile, üretim
mekanizmasının beşte birini kullan-
maz.

Kapitalizm, verimsiz ve müsriftir,
çünkü; ihtiyaca göre istihdam yap-
maz. Bedence ve kafaca sapasağlam
binlerce insanın çalışmadan yaşama-
larına yer verir. Kâr odaklı düşündüğü
için üretilen değerlerin ve malların
göz göre göre yok edilmesine izin
verir. Kriz dönemlerinde savaşa yol
açar, yaşamda güzel olan her şeyi
yok eder.

Sosyalizm, kalkınma planlarıyla,
üretimi artırma teknikleriyle, sosyalist
rekabeti yaratmasıyla, kolektif çalışma
ile verimli, tutumlu ve en akılcı
üretim sistemini uygular. 

Sosyalizmde yaşamak için insan
için gereken her şey emeğin ürünüdür.
Bu nedenle her sağlam kişilikli insan,
halk için halkın refahı-mutluluğu için
gerekli olanların yaratılması için
emek verir.

Kapitalizmde ise emeğin yerini
dolandırıcılık, vurgunculuk, adam
kayırma düzeni ve efendilerine kölece
bağlılık alır.

Kapitalizm ve Sosyalizm
Farkı: 
Mezarda Emeklilik ve
4 Saatlik Mesai: 

Kapitalizm, insanı posası çıkın-
caya kadar çalıştırmak ister. Emek-
lilik yaşı, yıllardır sürekli büyütül-
mektedir. Bugün birçok kapitalist ül-
kede 65, 68’e ulaşmıştır. Emperyalist
devletler, emeklilik yaşını 70’e çı-
karma konusunda da anlaşmışlardır.
Emekli olduktan sonra yaşayacak üç
beş yıllık ömrü bile kalmıyor çoğu
emekçinin. Mezarda emeklilik işte

budur. 

Buna karşı, sosyalizm ne yapıyor?
SSCB Anayasası’nın 119. Maddesi
ise, sosyalizmin ne yapmak istediğini
çok net bir şekilde ortaya koyuyor:  

“Madde 119: SSCB yurttaşları
dinlenme hakkına sahiptirler. 

Dinlenme hakkı, işçi ve ücretli
memurlar için sekiz saatlik iş gününün
saptanması, çalışma koşulları zor
olan bir dizi meslek için iş günü sü-
resinin yedi ve altı saate indirilmesi
ve çalışma koşulları daha da ağır
olan bazı işletme bölümlerinde ise,
bu sürenin 4 saate düşürülmesi, işçi
ve görevliler için her yıl paralı izin
verilmesi ve emekçilerin hizmetine
sunulmuş sanatoryum, dinlenme yurt-
ları ve kulüplerden oluşan kapsamlı
bir ağla güvence altına alınmıştır.”

Bir yanda mezarda emeklilik an-
layışı, bir yanda günlük çalışma sü-
resini yediye, altıya ve giderek 4
saate indirmeye çalışan anlayış.

- Kapitalizmde en yüce
değer, kardır.  

Sosyalizmde en yüce
değer emek. 

- Kapitalizmde birey
vardır. Sosyalizmde
tüm halk.

- Kapitalizm “ben”i
yüceltir. Sosyalizm
“biz”i.

- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır. 

Sosyalizm, değerler
yaratır. 

- Kapitalizm
sömürüdür. Sosyalizm
sömürüsüz dünyadır. 

- Kapitalizm
adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir. 

BÖLÜM:
YURTTAŞLARIN TEMEL HAK-

LARI VE GÖREVLERİ

Madde 118) SSCB yurttaşları
çalışma hakkına, yani harcadıkları
emeğin niteliğine ve niceliğine
göre ücret aldıkları bir iş güven-
cesi içinde olma hakkına sahip-
tirler.

Çalışma hakkı, ekonominin
sosyalist örgütlenmesi, Sovyet
toplumunun üretim güçlerinin
sürekli büyümesi, ekonomik kriz
olasılığının ortadan kaldırılması
ve işsizliğin tasfiye edilmesiyle
güvence altına alınmaktadır.

SSCB ANAYASASINDAN
BİR BÖLÜM;
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Yüksel Direnişi’ni
Anadolu’ya Yayacağız!

Yüksel Söyleşisi için direnişçiler
Ayvalıktaydı. Direnişçiler, KESK’in
icazetçiliğin teorisini yaparak kit-
leleri kandırmasına izin vermeye-
ceğiz dediler.

KESK’in Emekçilerin
Direnme Dinamiğini
Tasfiye Etmesine
İzin Vermeyeceğiz!

KESK Genel Merkezi’nde
KEC’li kamu emekçilerinin ihraç-
lara yönelik bir mücadele programı
çıkarılması, sürekli ve düzenli ola-
rak uygulanması talebi ile başlattığı
oturma eylemi 200’lü günleri aş-
tığını açıkladı.



HALKA GÜVENMEK
Halk kimdir?

Halk dediğimiz; uçsuz bucaksız
bir deryadır. Halk; tarihtir, bilgi, güç,
öfke ve cürettir. 

Nazım’ın deyişiyle:

“Onlar ki toprakta karınca,�

suda balık,�

havada kuş kadar

çokturlar;

korkak,

cesur,�

cahil,

hâkim

ve çocukturlar”

Halk, bir avuç sömürücü karşı-
sındaki çoğunluktur. Halk, emeğiyle
geçinen herkestir. Sömüren ve asa-
lakça yaşayan burjuvazinin, toprak
ağalarının, tefeci tüccar kesiminin
dışında kalan tüm kesimlerdir. Bu
kadar çok olan halk, bir avuç asalağı
devrimle yok edecektir. 

Halka güvenen ve halkın güven-
diği, halkın içinden ve halkın öncüleri

olarak bizler de bu devrimin en önün-
de halkımızla birlikte yürüyeceğiz. 

Korkularıyla, zaaflarıyla, olumlu,
olumsuz tüm özellikleriyle biz hal-
kımıza güveniyoruz. 

Halkta en geri eğilimler ve en
cüretli düşünceler yan yana bulunur.
Hangisinin baskın geleceği, sürece,
koşullara, devrimci önderliğe bağlıdır.
Elbette korkuyorlar, evdeki çoluk
çocuğu düşünüyorlar, taksitlerini dü-
şünüyorlar. Terörizm demagojisinin
etkisiyle suçlanmaktan, işkenceden,
F tiplerinden korkuyorlar. Ancak bü-
tün bunlar geçicidir ve aşılabilir.
Oysa kapitalizm var oldukça yok-
sulluk, açlık, bunalım, katliamlar de-
vam eder.

Bu yüzden kapitalizmin zaten
halka karşı açtığı savaş bugün olmasa
da yarın halkın örgütlü gücüyle dev-
rime dönüşecektir. Alevisiyle, Sün-
nisiyle, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi,
Boşnakı, Abhazı, Gürcüsü, Pomakı,
Çingenesiyle… bu topraklardaki halk
gerçeğini, halkın sınıfsal niteliğini
reddedenler, düzen içidirler.

Reformizm, halka güvenmediği,
halk gerçeğini inkar ettiği için, di-

linden halk sözünü de yavaş yavaş
çıkarmakta, bunun yerine “yurttaş-
lar”, “vatandaşlar” gibi, ezen ezilen
ayrımı içermeyen, sınıfsallığı yok
edilmiş kavramları tercih ediyorlar.
Emperyalizm çağında, hiçbir yerde
“yurttaşlar” devrim yapmazlar, “va-
tandaşlar”la sınıflar mücadelesi ve-
rilmez.     

80 milyon halkın yaşadığı Anadolu
halklarıyla yapacağız devrimi. 

Halkımıza güveniyoruz. Zaten
halka güvenmeyenin devrim iddiası
yoktur, sosyalizm inancı yoktur. Dev-
rimi yapacak olan tek ve temel güç
halktır, halka inanmayan devrime de
inanmıyordur.

Tabii ki halk saf, her türlü etkiye
kapalı bir sınıf değildir. 

Küçük-burjuva kültürden, düzen
ideolojisinden, emperyalizmin ku-
şatmasından etkilenir, düzenin siyasi
güçlerinin etkisi altında kalır, CHP’ye
de oy verebilir AKP’ye de. Ama tüm
bunlar; halkın eziliyor olduğu ger-
çeğini, devrimi yapacak tek güç ol-
duğu gerçeğini değiştirmez. 

Bu gerçeği görmeyen reformizm,
oportünizm halka güvenmez. Halka
güvenmekle ilgili hiçbir söz duymayız
dillerinde ve yazılarında.

Daha çok “Bu halktan adam ol-
maz”, “Halka güvenilmez” derler.
“Madem AKP’ye oy veriyorlar, böyle
yönetilmeye layıklar” derler. En
halkçı olduğunu iddia edenler ise
kendilerini halktan o kadar soyutla-
mışlardır ki “halka inmek”ten söz
ederler. 

Halk gerçeğine yabancılaştıkları
gibi kendi gerçeklerine de yabancı-
laşmışlar, kendilerini halkın üstünde
bir yerlere koyarlar. 

Hayali’nin şu sözleri bir tek ek-

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
��Halka güven kendine güvendir.

��Halka güven örgütüne, ideolojisine güvendir.

��Halka güven devrime, sosyalizme inançtır, devrim id-
diasıdır.

��Halka güvenmeden devrim iddiasında bulunulamaz.

��Halksız yapılan devrim yoktur. Halksız yapılan iktidar
değişikleri devrim değil darbedir.

��Halkız haklıyız kazanacağız!

��Halka güvenmeyen düşmana güvenir.

��Biz devrimciyiz halkın evladı halkın öncüsüyüz.

��Lenin’in dediği gibi, hep halk, daima ileri!
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sikle oportünizmin durumunu anlatır: 

“şu mahiler ki derya içredir der-
yayı bilmezler.’

Mahi, balık demektir. Deryayı
bilmeyen, veya deryaya inanmayan,
kitleleri örgütleyemez. Halka güven-
meyen oportünizm halkı da sadece
devrimin ‘destekçi gücü’ olarak görür.
Böyle olduğu için halk da onları
hiçbir zaman kendine öncü olarak
görmez. 

Bizim için ise halkın yeri açıktır: 

Halkın çocuklarıyız.

Halk kurtuluş savaşı veriyoruz. 

Halkın iktidarını kuracağız.

Kısacası, halkız biz. 

Onun bir parçası olarak bu bilinçle
örgütlemeye çalışırız halkı. Halkla
birlikte öğrenip birlikte örgütlenmek-
ten başka bir yol da yoktur. 

Gazi Ayaklanması’ndan Haziran
Ayaklanması’na, binlerce kişiyle ya-
pılan Halk Meclisi toplantılarından
on binlerce kişinin katıldığı Susurluk
eylemlerine, yüz binlerce kişinin ka-
tıldığı Grup YORUM konserlerinden
tek kişilik direnişlerle on binleri ha-
rekete geçirmeye… kadar, mücade-
lemizin her aşamasında halka güven
ve halkı katmak vardır. 

Halka güvenmek; halkı örgüt-
lülüğün içine katmaktır.

Halka güvenmenin en somut
ifadesi, Halk Meclisleridir.

İşçisi, memuru, esnafı, işsizi, öğ-
rencisi, ev kadını Halk Meclisleri
içinde yer aldılar. Meclisler içinde
halkın çok farklı kesimleri çok çeşitli
görevler üstlendi. Düşüncelerini ifade
ettiler, kararlar aldılar ve uyguladılar. 

Bu kararlar bir mahallenin kendi
yerel sorunları olduğu gibi ülkemizin
temel sorunlarını da içerdi. Halk
Meclisleri, Susurluk sürecinde kontr-
gerilla devletine karşı mahallelerde
binlerce, on binlerce kişinin sokağa
çıkmasını sağladı. 

Pratikte de görüleceği gibi biz
halkımıza güveniriz. 

Halkımıza güvenin en somut ifa-
desi; 

“bir canım var, halkıma feda ol-
sun” diyerek kurşunların üzerine yü-
rüyenlerdir. 

- son nefeslerinde “halkımız sizi
seviyoruz” diyenlerdir. 

Halkımızı örgütleyebilmemiz için
onların da bize güvenmesi gerekir,
bu yüzden hem pratiğimizde bu iki
kelimeyi yaşatmalı, hem de dilimiz-
den düşürmemeliyiz.

“Halktan öğreneceği hiçbir şey
olmadığını düşünenler halka güve-
nemezler. Halkın onlara verebileceği
hiçbir şey yoktur diye düşünürler.
Halktan öğrenmesini bilmeyen kü-
çük-burjuva, bencil, kibirli, benbili-
rimcilerdir. 

Herkesten öğrenilecek bir şey vardır.
En sıradan bir işçiden, hiç okul oku-
mamış bir köylüden, halktan öğrenmek,
bir bütün olarak kitlelerden öğren-
mektir.” (Bağımsızlık Demokrasi Sos-
yalizm İçin Yürüyüş, Sayı: 266)

Ankara:
Halk Cepheliler Ramazan Bayramı’nda ailelere

bayram ziyareti düzenledi. Yapılan bayram ziyaretlerinde
faşizmin etkisi altında kalan her olayda olduğu gibi
bayramlarda da halkın önceliklerinin gözardı edildiği,
bayramlarında faşizmin çıkarları için bir araç haline ge-
tirildiği, halkın geleneklerinden koparıldığı ve bunun
ancak devrimle son bulabileceği söylendi.

Yapılan sohbetlerde ayrıca seçimlerin çözüm olma-
dığının çözüme ancak halkın kendi öz örgütlülüğünün
oluşturduğu Halk Meclisleri’yle ulaşılacağının vurgusu
yapıldı.

Ve hapishanelerdeki Özgür Tutsakların ihtiyaçları,
üzerlerinde yapılan baskı ve hak ihlalleri hakkında ko-
nuşuldu. Son olarak 11 Temmuz’da yapılacak olan tut-

saklarla dayanışma yemeğinin ve 1 Temmuz’daki Grup
Yorum konserinin çağrısı yapıldı.

Bayramın 3. gününde de aile ziyaretlerinin yanı sıra
İdilcan Kültür Merkezi’nde bayramlaşma programı dü-
zenlendi.

***
İstanbul-Okmeydanı:
Halk Meclisi 17 Haziran’da, Ramazan Bayramı do-

layısıyla, meclis çalışanlarının ve ailelerin katıldığı bay-
ramlaşma programı düzenledi. İlk olarak programın
açılış konuşması yapılarak ikramlarda bulunuldu ve
Halk Meclisi tutsaklarından Musa Aykanat’ın mahkeme
tarihi bilgisi ve mahkemeye katılım çağrısı yapılarak
19 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

HALK GELENEKLERİMİZİ BAYRAMLARLA DA SÜRDÜRÜYORUZ
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Alibeyköy Halk Meclisi:
Mahallerimizde Katillere
Geçit Vermedik, Vermeyeceğiz!

24 Haziran’da yayınladığı yazılı açık-
lamada şu sözlere yer verdi;

“AKP emeklerimizin hırsızı, çocuk-
larımızın geleceğini çalandır. Yaklaşık
2 haftadır hukuksuzca hiçbir somut delil
bulunmadan iftira ve komplolarla tutsak
edilen arkadaşlarımız Muratcan Gözmen,
Taylan Şimşek ve Baran Katar için
adalet istiyoruz! Arkadaşlarımız derhal
serbest bırakılsın!”

Duyuru:
Hatay Evvel Temmuz
Grup Yorum Konseri

16 Temmuz
Pazartesi günü
Evvel Temmuz
Fest ival i ’nde
gerçekleşecek
Grup Yorum
konseri ile 14 ve
15 Temmuz’da
yapılacak olan
Yüksel Direnişçileri ve HFG Uyuş-
turucu İle Mücadele paneline tüm
halkımızın katılımını bekliyoruz.



- İşçileri neden örgütlemeliyiz? 

Zincirlerinden başka kaybedecek-
leri bir şeyleri kalmayan,  emeğini
satarak geçinmek zorunda olan işçi-
lerin, bugün emekleri satarak geçi-
necekleri bir işleri dahi yoktur. 

Kapitalizmin krizi derinleştikçe,
bu krizden ilk etkilenen işçiler olu-
yordu. İlk olarak onlar işsiz kalıyor,
ilk onların ücretleri azalıyor, ilk on-
ların hakları gasp ediliyor. 

Bundan dolayı bugün ülkemizde
6 milyon işsiz vardır. 

Bundan dolayı bugün ülkemizde
16 milyon insan aç yatıp aç kalk-
maktadır. 

- Her gün sömürülen, emeklerinin
karşılığını alamayan milyonlarca iş-
çinin örgütlenmesinin önündeki en-
geller nelerdir?

Neden milyonlarca işçi örgütle-
nemiyor? 

İşçileri örgütlemenin önündeki
engeller; 

- İşçilerin güvencesiz çalışmasıdır, 
- Esnek çalışmanın, taşeronlaş-

manın tüm iş kollarında yaygınlaş-
tırılmasıdır, 

- İşçilerin kayıt dışı çalıştırılması, 
- Sarı, patron, düzen sendikalarının

varlığı, 
- İşçilerin örgütlenmesini, müca-

delesini engelleyen yasalar; -polis-
devlet baskısı, 

- Dayanışma, yardımlaşma, pay-
laşmanın giderek ortadan kalkmasıdır. 

Diyebiliriz ki; biz örgütsüz kal-
maya devam ettiğimiz sürece, patron
sendikacılarına muhtaç kaldığımız
koşullarda, örgütsüzlüğümüzün önün-
deki engelleri kaldıramayacağız. 

Aksine bu engeller her geçen gün
artarak devam edecektir. 

O zaman biz ne yapmalıyız? 
Örgütlenmeliyiz.
En temel eksikliğimizi, örgütsüz-

lüğümüzü ortadan kaldırmalıyız. 

Örgütlenerek, patronların ellerini
kollarını sallayarak bizi işten atmasına
izin vermemeliyiz.

Örgütlenerek, bizi kölelik koşul-
larında çalıştırmalarına izin verme-
meliyiz. 

Örgütlenerek, işçiler ile dayanışma
içinde olur, birlikte direnir, haklarımızı
birlikte kazanırız. 

Örgütlenirsek, birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için diyebiliriz. 

Örgütlenirsek, işsiz kalma, aç kal-
ma korkusunu yeneriz. 

Örgütlenirsek, bunların hepsini
yaparız ve bunları yapmakla yetin-
mez; Soma katliamının, 3. Havali-
manı inşaatında katledilen 400 işçi-
sinin, Torunlar Center’da katledilen
10 işçinin ve her gün katledilen 5 iş-
çinin hesabını sorarız.

İşçileri örgüleyecek, işçilerin hak-
larını savunacak, işçileri patronlara

karşı tek bir yumruk haline getirecek
sendikalardır. 

Ama sendikaların bugün içinde
bulundukları durum bunun tam ter-
sidir. İşçilerin haklarını savuna-
caklarına, patronların çıkarlarını
savunuyorlar. 

İşçi sınıfının çıkarlarını koruya-
caklarına, “işyerimi seviyorum” di-
yerek patronların karlarını kolluyorlar. 

Bugün DİSK de,
TÜRK-İŞ de,
HAK-İŞ de bu durumdadır. 
İşçilerin değil, patronların çıkar-

larını savunan konfederasyonlardır. 

- İşçiler olarak nerede, nasıl ör-
gütleneceğiz? 

Sendikaların işçilerden çok pat-
ronların haklarını savundukları bir
ortamda işçiler için işçi meclislerinde
örgütlenmek zorunluluktur. 

Nedir İşçi Meclisleri?
- İşçi meclisleri, işçilerin öz ör-

gütleridir. 
- İşçilerin birliğinin ve örgütlü

gücünün ifadesidir. 
- Her işçinin; söz ve oy hakkının

olduğu, işçilerin iradesini temsil eden,
işçilerin doğrudan karar aldıkları ve
bu kararı hayata geçirdikleri örgüt-
lenmeleridir. 

- İşçi meclisleri meşru örgütlen-
melerdir. 

- Gücünü ‘yasallık’tan değil hak-
lılıklarından alan örgütlenmelerdir. 

- Ne patronlardan ne de iktidar-
lardan izin almadan kurulan örgüt-

TÜM İŞÇİLER;
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

TEK KURTULUŞ YOLU,
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENMEKTİR! 
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lenmelerdir. 
- İşçilerin biraraya geldiği, so-

runlarını ve çözümlerini tartıştığı,
ortak kararlar aldığı ve hep birlikte
uyguladıkları yerlerdir. 

Sonuç olarak; 

İşçilerin, kendi örgütlülüklerinden
başka güvenecekleri bir güçleri yok-
tur. 

Bu güç İşçi Meclisleri’dir. 
İşçiler ancak işçi meclislerinde

örgütlenerek devletin baskı ve şid-
detine, patronların sömürüsüne, patron

sendikacılarının işçileri satmalarına
karşı direnebilirler. Var olan haklarını
savunabilir ve yeni haklar kazanabi-
lirler. 

İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖR-
GÜTLENELİM!

Tarih boyu sömürülen ve savaşmadığı müddetçe sö-
mürülmeye devam edecek olan işçi sınıfının savaşmaktan
başka bir seçeneği yoktur. 

Haklarımız, kurulu düzende lütuf olarak sunulurken
işçilerin bir kısmı, görevini bilse de, bir kısmı bilmiyor;
ancak somut olarak sömürüldüğünde fark ediyor. 

Emperyalizm, nefes almayı bile para karşılığında
sunuyor. Sınıf, bunun farkına varıyor.

Sınıf, ilmek ilmek örüyor kurtuluşunu. İşçiler, em-
peryalizm gerçeğinin ve kendi gücünün farkına vardıkça,
adeta zulmün kalesinden tuğla çekiyoruz. 

Her gün bir bir... O büyük güne, her gün bir adım
daha yaklaşıyoruz. 

Flormar Direnişini değerlendirecek olursak; öncelikle,
günlerce örgütlenmesini birebir yürütmekten onur duy-
duğumuzu belirtmek isteriz.

İlk adım olarak, bir selamlama-tanışma ziyareti ger-
çekleştirdik. 6 Haziran 2018 Çarşamba günü ziyaret
gerçekleştirdik. "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganlı,

Devrimci İşçi Hareketi imzalı bir ozalitimiz bulunmak-
taydı. 

120 işçinin direndiği Flormar fabrikası önünde coşku
ve umut dolu gözlerle karşılandığımızı görmemek müm-
kün değildi. 

İşçilerin bize ilgisi çok yoğundu. 23 gündür direnen
işçiler, önceleri politik bakışları olmadığını, süreçle po-
litikleştiklerini ve sömürüldüklerini fark ettiklerini
belirtti. 

Umutla ve sabırsızlıkla bizi beklediklerini belirten
işçiler, en çok da Grup Yorum'u beklediklerini ifade
ediyorlar.

Sendika, direnişi apolitikleştirmeye çalışırken, işçiler
bunun aksine politikleşiyor. 

Politikleştiklerini kendileri söylüyorlar.

Özgürlüklerinin kısıtlandığını, çalışırken aşağılan-
dıklarını, çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını,
haklarının verilmediğini belirtirlerken, bu sorunların
tek bir sebebi olduğunu fark ettiklerini belirtiyorlar. 

O sorunun adını, “bu düzen” olarak tarif ediyorlar.
İşçiler, bu bir kıvılcım ve biz kazanacağız diyor.

Her biri gücünün farkında ve gözlerinde umut var. 

İşçiler diyor ki, "Bize saldırıyorlar, terörist diyorlar,
üzerimize araba sürüyorlar. Bunu yapanlar, patronlar
tarafından kışkırtılan diğer fabrikaların işçileri. Bir
terörist varsa o da bu haksızlıklara sebep olanlardır,
baştakilerdir, saraydakilerdir."

Bu sözleri söyleyen işçileri, sendika asla istediği
gibi şekillendiremez, yönlendiremez. Biz, bağ kurarsak
asla sendikaların etkisi altında kalmazlar.

FFLORMAR DİRENİŞİNİ ZİYARET EDEN DİH’LİLER ANLATIYOR:
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Bakırköy İncirli Özel Ethica Hastanesi
Önünde Direniş Devam Ediyor

Derya Koçak 3 buçuk yıldır hasta bakıcı
olarak çalıştığı hastaneden 22 Mayıs 2018
tarihinde haksız olarak işten çıkartılmıştı.
Bunun üzerine Derya Koçak haklarını almak
için hastane önünde direnişe başladı. Derya

Koçak’ın direnişi 19 Haziran 2018
den bu yana devam ediyor. 

Derya Koçak'ın Yanındayız
Esenyurt ve Kuruçeşme Halk

Cephesi 20 Haziran’da Bakırköy
Ethica Hastanesi önünde direnişe
başlayan Derya Koçak’ı ziyaret etti. 



KESK İstanbul Şubeler Platformu,
70 haftadır İstanbul’da Kadıköy, Kar-
tal, Bakırköy meydanlarında belli
gün ve saatlerde sürdürülen ihraçlara
yönelik eylemliliklere ‘ara verdiğini’
açıkladı.

Öyle bir açıklama yapmışlar ki
her satırında yılgınlık ve korku, icazet
dilenciliği ve tasfiyeci teslimiyet ya-
rışıyor.

Bakın, ilgili açıklamanın en so-
nunda ne deniyor: “16 Haziran ve 18
Haziran’da Kadıköy’de yapılan ey-
lemde emniyetin özellikle gözaltı yapıp
ortamı provoke etme yaklaşımı gö-
rülmüştür. Bu bakımdan 24 Haziran
seçim gününe kadar olası bir provo-
kasyona yer vermemek için ve arka-
daşlarımızın sandık görevlerinin ba-
şında bulunmaları ve oy kullanabil-
meleri için eylemlerimiz seçimden
sonra kaldığı yerden devam edecek-
tir.”

Oportünist-reformist kesimlerin
“tarihsel” yaklaşımıdır bu. Düşman
hak ve özgürlük mücadelesine saldırır.
Bedel ödemek kaçınılmaz olur. Bunlar
hemen “olası bir provakasyona yer
vermemek için” açıklaması yaparak
direniş kaçkınlıklarını somutlar.

Dünden bugüne bu rezil anlayışı
hayatın her alanında tanıyoruz. Uz-
laşmacıların misyonu budur. Hak ve
özgürlüklere dair eylemlilik ve di-
renişleri tasfiye etmektir. Sol içinde
yüklendikleri misyon budur. Böyle
olduğu içindir ki yeri gelince “tasfi-
yeci sol” diyoruz bu kesimlere.

Var oluş sebepleri tasfiyeciliktir.
İşte bakın İstanbul’un üç meydanında
70 haftadır süren Kanun Hükmünde
Kararname’lerle (KHK) yapılan ih-
raçlara karşı, KESK üyelerinin KESK
önlükleri giyerek yaptıkları eylemleri
“provokasyon olmasın” diyerek tas-
fiye ediyorlar. 

Bugünün Türkiyesi’nde sol ikiye
ayrılmıştır. Birincisi sol olmanın, sos-
yalist olmanın, devrimci olmanın bütün
tarihsel değer, ilke, ahlak ve kültürünü
içeren devrimci sol... Diğeri ise KESK
yönetiminden HDP’ye uzanan yelpa-
zedeki tasfiyeci solculuk...

Devrimci solculuk, onca saldırıya,
işkenceye, yaralanmalara, tutsak düş-
melere rağmen mevzisini terk etme-
den Yüksel’de direnmeye devam edi-
yor. 

Tasfiyeci solculuk ise alanda
KESK bayrağı olmasından hareketle
işine geldiği zaman “Ama biz de di-
reniyoruz” diye örnek gösterebildiği
eylemliliği tasfiye ediyor. 

Hem de ne gerekçeyle!...
Okuyun ve tasfiyeci solculuğun

ne olduğunu, nasıl direniş düşmanı
olduğunu, direniş yerine seçimlerden
nasıl medet umduğunu görün.

“... İstanbul’da Bakırköy, Kadıköy
ve Kartal’da yetmiş haftadır düzen-
lenmekte olan OHAL ve KHK’lara
karşı direniş eylemi, seçim süreci ba-
hane edilerek bir süredir keyfi ve hu-
kuksuz bir biçimde müdahale edil-
mektedir. AKP, Kaymakamlık ve Em-
niyet ortak hareketiyle� kanunsuz bir
yaklaşımla terörize edilmektedir. KESK
İstanbul Şubeler Platformu, KESK’li
direnişçi arkadaşlarla istişare ettikten
sonra bu emrin bilinçli yapıldığı ve
iktidar partisinden geldiği anlaşılmıştır.
Seçim öncesi olası bir provokasyona
mahal vermemek için elimizden geleni
yaptık ve hala yapmaktayız...”

Sizin göreviniz “olası bir provo-
kasyona mahal vermemek” bahane-
siyle eylemi tasfiye etmek değil.
Sizin göreviniz -eğer ki yüzü emek-
çilere dönük bir sendika iseniz- polis
saldırısının karşısına başta yönetici-
leriniz olmak üzere kitlenizle dikil-
mektir. Neden aklınıza bu gelmiyor?

Gelmez, gelemez; çünkü siz di-
renmeyi “provakasyon” olarak gö-
renlersiniz.

Diyorsunuz ki: “... Bilindiği gibi
bu süreçte gerek Kadıköy, gerek Ba-
kırköy, gerekse de Kartal meydanında
gözaltılar yaşandı ve gözaltına alınan
arkadaşlara kötü muameleler yapıldı.
Özellikle kadın arkadaşlarımıza şiddet
uygulandı...” 

Ne demek “kötü muamele?”
Önce doğru kavramlarla konuşun:
İşkenceye işkence bile diyemiyor-
sunuz. Kadıköy, Kartal, Bakır-
köy’den gözaltına alınan direnişçi
emekçilere işkence yapılmıştır.

Sizden üyelerinize yapılan bu iş-
kencenin hesabını sormanız beklenir.
Üyeleriniz işkence altında iken, kaç
gün gözaltında tutulurken, o işkence
merkezlerinin kapısından ayrılmamanız
gerekir. Neden yapmadınız bunu?

Bırakın böyle davranmayı, göz-
altında direnen üyelerinizin maruz
kaldığı işkenceyi gündeme taşıyıp
teşhir etmek için kılınızı bile kıpır-
datmadınız. Öyle ya, onlar da di-
renmeselerdi değil mi? Zaten kim
söyledi onlara bu eylemi bu kadar
uzatmayı değil mi? İşte seçimlere
gidiliyor ya, ne gerek var direnmeye
değil mi? Direnmek, “provokasyona
gelmek” oluyor çünkü!

KESK diyor ki “... Her şeye rağ-
men örgütümüz kendi belirlediği
eylem çizgisine sahip çıkmak için
elinden geleni yapmıştır. Bu süreçte
eylemlere katılan ve alanları boş
bırakmayan üyelerimize özellikle
teşekkür ederiz.”

KESK’in eylem çizgisi dedikleri
zoru görünce kaçmaktır. Bedel öde-
memek için kırk takla atmaktır. Militan
direniş çizgisi yerine, faşizmin icazetini
kabul edip, direniyor görüntüsü veren
riyakar bir çizgidir bu. Bu çizgi di-

KHK’LARA KARŞI KADIKÖY, KARTAL, BAKIRKÖY’DE ALANA ÇIKAN
KAMU EMEKÇİLERİNİN YÜKSELTECEKLERİ BAYRAK,

KESK YÖNETİMİNİN
TASFİYECİLİK BAYRAĞI DEĞİL

YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN
TARİHSEL DİRENGENLİK BAYRAĞIDIR!
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rengenlik, cüret, bedel ödeme, meşruluk
bilinci ve “direne direne kazanacağız”
kararlılığı içermez. Herkesin göreceği
kadar açıktır bu.

Ve dahası da şu ki, eylemlerini
yukarıdan bir kararla, direnişi bitir-
meyi dayattığınız üyelerinize öze-
leştiri vermeniz gerekirken “teşekkür
etmek”, yavuz hırsızın ev sahibini
bastırma arsızlığından başka bir şey
değildir. Ne teşekkürü? KESK yö-
netimi direnişçilerin iradelerini hiçe
sayarak yukarıdan aldığı bir kararla,
faşizmin saldırılarına rağmen devam
eden eylemi tasfiye etmiştir. Teşekkür
etmek yerine hesap vermelidir.

Neden? Çünkü üç ilkeyle mey-
dana çıkan eylemcilerin iradeleri hiçe
sayılmıştır. Eylem yapan kamu emek-
çilerinin, birlikte kararlaştırdıkları
ve 70 hafta boyunca bağlı kaldıkları
üç ilke şunlardır:

“1. Direnme iradesi gösteren bir
kişi kalsa dahi bu direniş sürecektir. 

2. Kararlar oy birliğiyle alınır.
Bir kişi dahi itiraz ederse ikna edi-
linceye kadar yeni karar alınamaz.

3. Şubeler platformu direnenlerin
iradesi dışında karar almayacaktır...”

Ancak gelinen aşamada Şubeler
Platformu bu ilkeleri de tasfiye ederek
yılgınlığını dayatmıştır. Bu üç ilkenin
üçünü de KESK yönetimi paspas
gibi ezip geçmiştir. Yok saydıkları
70 hafta boyunca alana çıkıp “bir
kişi kalsa dahi çıkacağız” diyenlerin
emeği, iradesidir. KESK yöneticile-
rinin demokratik olmaktan ne anla-
dığının ifadesidir bu yaklaşım. Ken-
dilerini “güç” hissettikleri yerde tas-
fiyecilikleri dizginsizleşmektedir.  

KESK İstanbul Şubeler Platformu
yaptığı açıklamada önceliğinin direniş
değil, seçimler olduğunu eylemi bi-
tirme açıklamasında vurguluyor:
“Keyfi tek adam rejimine karşı mü-
cadelede önemli bir aşama olan 24
Haziran seçimlerine dört gün kaldı.
Pek çok kamu emekçisi arkadaşı-
mızın sandık görevi olduğu ya da
müşahitlik yapacağı bu seçimlerde
iktidarın çeşitli hilelere tevessül ede-

ceği bilinen bir gerçektir.”

Görüldüğü gibi KESK kendisini
“keyfi tek adam rejimine karşı” mu-
halefet ile sınırlamış durumdadır.
Bunun odağına da seçimleri koy-
muşlar ve dahası da şu ki; üyelerini
direnişe değil seçim sandıklarında
müşahitlik yapmaya yönlendiriyor.
Çünkü direnişe inancı yoktur KESK
yönetiminin.

Ülkemizde sürekli faşizm vardır
ve hak ve özgürlükler seçim sandık-
larında değil, kavga meydanlarında
direnilerek kazanılır. KESK yönetimi,
bu tarihsel gerçeğe sırtını dönmüş,
faşizm gerçeğini gizleyerek, direnmek
ve bedel ödemeyi gereksiz gibi gös-
termektedir.

Faşizm olmadığına göre, faşizme
karşı direnmek, demokratik hak ve
özgürlük mücadelesi vermek anlam-
sızdır! Bu anlayışa sahip olduğu için,
reformist yaklaşım Yüksel direnişçi-
lerine ‘Siz kimsiniz?”, “Siz direndiniz
de ne oldu?” deme cüretini gösterebi-
liyor. Böyle olduğu içindir ki direnişin
öznesi olmayı değil, seçim sandıklarının
müşahidi olmayı seçiyor. 

Ve KESK İstanbul Şubeler Plat-
formu’nun ilgili açıklamasının son
bölümü emekçilere direniş yerine
seçim sandıklarına sahip çıkmayı
vaaz ederek bitmektedir. Diyorlar
ki: “16 Haziran ve 18 Haziran Ka-
dıköy’de yapılan eylemde emniyetin
özellikle gözaltı yapıp ortamı provake
etme yaklaşımı görülmüştür. Bu ba-
kımdan 24 Haziran seçim gününe
kadar olası bir provokasyona yer
vermemek için ve arkadaşlarımızın

sandık görevlerinin başında bulun-
maları ve oy kullanabilmeleri için
eylemlerimiz seçimden sonra kaldığı
yerden devam edecektir.”

İşte KESK budur! Emekçilerin
direnişine sahip çıkmak yerine, seçim
sandıklarına sarılın demektedirler.
Ve dahası, faşist AKP polisinin sal-
dırısını “Emniyetin özellikle gözaltı
yapıp ortamı provoke etme yaklaşı-
mı” olarak değerlendiriyorlar.

Faşizm saldırmadığı sürece “di-
reniş” yapabilirler ama ne zaman
ki faşizm saldırıp gözaltına almaya
başlar; işte o zaman “ortamı pro-
voke etme yaklaşımı” diyerek alan-
lara çıkmaktan vazgeçerler. Böylece
provokasyona gelmemiş olurlar(!)
Faşizmin işine gelen bu yaklaşım
KESK’i yılgınlığa mahkum ederek
çürütmüştür.

Kendi üyelerinin 70 hafta boyunca
İstanbul’un üç meydanında gerçek-
leştirdiği KHK eylemliliklerini iptal
eden KESK, elbette Yüksel Direni-
şi’ni tasfiye edemiyor. Çünkü, Yüksel
Direnişçileri direnişlerinin başından
itaberen KESK yönetiminin çürü-
müşlüğüne, tasfiyeciliğine tavır alarak
hareket etmişlerdir. Ellerinde KESK
bayrağı değil, direniş bayrağı olduğu
için ne KESK ne de AKP faşizmi o
bayrağı elden düşürememiştir.

Tam da bu nedenle 70 hafta bo-
yunca Kartal, Kadıköy, Bakırköy’de
KHK’lara karşı alana çıkan emekçi-
lerin yükseltecekleri bayrak, KESK
bayrağı değil, Yüksel Direnişi’nin
direngenlik bayrağıdır.
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Kamu emekçileri mücadelesinde
esas nokta onun halkın kurtuluş mü-
cadelesinin bir parçası olduğu ger-
çeğidir. 

Kamu emekçileri mücadelesi bu
perspektifle geliştirilmelidir ve ancak
bu zeminde gelişebilir. Bu perspek-
tiften uzaklaşan kamu emekçileri ha-
reketi yozlaşmaya, düzen içileşmeye
mahkumdur.

Gerek genel kamu emekçileri mü-
cadelesi, gerekse de devrimci kamu
emekçileri mücadelesi değerlendiri-
lirken; pratiğinin halkın mücadelesinin
neresinde olduğu belirleyicidir.

Bir hareketin niteliğinin temel öl-
çütü; devrimci mi reformist mi, düzen
içi mi düzen karşıtı mı olduğunu be-
lirleyen şey; o hareketin halk kurtuluş
mücadelesi içindeki yeri ve pratiğidir.

Peki Halk Kurtuluş Mücadele-
sinin Anlamı Nedir?

Halk kurtuluş mücadelesi; ezilen,
sömürülen, düzenle çelişkileri olan
Kürt, Türk tüm milliyetlerden, Al-
evi-Sünni tüm mezheplerden işçi,
köylü, memur, esnaf, aydın, öğrenci
vb. tüm halk kesimlerinin kurtuluş
mücadelesidir.

Halk Kurtuluş Mücadelesi, Tür-
kiye halklarının anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrim ve iktidar mü-
cadelesidir.

Halk Kurtuluş Mücadelesi, ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesidir.

Kamu emekçilerinin mücadelesi
işte bu doğrultu üzerinde gelişmeli,
geliştirilmelidir.

1) Emekçilerin mücadelesinde iki
temel sapma vardır:

Bir; mücadeleyi salt ekonomist
bir mücadeleye indirgeyen, politik
iktidar mücadelesiyle bağını koparan

sağ ekonomist anlayış.

İki; her şeyi politik mücadeleye in-
dirgeyen, diğer ekonomik, demokratik,
ideolojik mücadeleyi yok sayan sol
sapma anlayış.

Diyebiliriz ki ülkemiz gerçeğinde
bu iki sapma anlayıştan baskın olanı
reformizm de dediğimiz sağ sapma
anlayıştır.

2) Reformizm, kamu emekçileri-
nin mücadelesini sendikal mücade-
leden ibaretmiş gibi görür. Teorik
olarak böyle olmasa bile pratikteki
yaklaşımı, mücadele ve örgüt anlayışı
böyledir. 

Ve doğaldır ki kamu emekçilerinin
mücadelesini sendikal mücadeleye
indirgeyen çarpık anlayış, sendikal
mücadeleyi de esas olarak ücret ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi
mücadelesiyle sınırlar.

Hemen belirtmek gerekir ki re-
formizmin politik mücadeleden an-
ladığı da seçimler ve parlamenter
mücadeleden başka bir şey değildir.

Bu anlayış daha en başından
emekçilerin mücadelesini düzenin
sınırları içine çekmektir.

3) Ülkemizde bu reformist anla-
yışın temsilcileri Kürt milliyetçileri,
ÖDP, EMEP, TKP, Halkevleri'dir. 

Bu anlayışlar bulundukları sen-
dikalarda kamu emekçileri mücade-
lesini düzen içileştirirler.

KESK'in tüzüğünün amaç bölü-
münde, "Sendikal mücadelenin de-
mokrasi ve özgürlük mücadelesinin
bir parçası olduğunun bilinciyle" ha-
reket edildiği belirtilmektedir.

Ancak bırakalım "demokrasi ve
özgürlük mücadelesinin" bir parçası
olmayı, sendikal mücadelenin sıradan
gerekleri dahi yerine getirilmemek-

tedir.

Bu çarpık anlayışın yansımalarını,
yaptığı ve yapmaklarını pratikte gör-
mek mümkündür. 

* Emekçilerin kurtuluşunu par-
lamenter mücadelede görmek.

* KESK'in, DİSK'in mücadelesine
bakılsın; işçi ve memurların sorunları
dışında halkın sorunlarıyla ilgili tek
bir kampanyası, eylemliliği yoktur.

* Katliamlar, açlık-yoksulluk, yoz-
laşma, uyuşturucu, kentsel dönüşüm,
çeteleşme, işkence, Kürt sorunu, ulusal
onurun ayaklar altına alınması bu ül-
kenin, bu halkın sorunlarıdır. Bir bütün
olarak emekçilerin sorunlarıdır. Ancak
reformizmi ve reformist sendikaları
bu mücadelelerin hiçbir yerinde gö-
remeyiz. Sembolik açıklamaları dışında
yokturlar.

* Bu ülkede emperyalizmin dev-
rimciliği tasfiyesine karşı 7 yıl süren
dünyada eşi benzeri olmayan bir di-
reniş yaşanmıştır; Büyük Direniş.
122 devrimci şehit düştü bu direnişte.
Reformizm ve onların yönetimindeki
sendikalar "bırakın" çağrıları yap-
manın dışında kılını bile kıpırdatmadı.
Seyretti. Görmezden geldi.

* Ülkemizin dağlarında, şehirle-
rinde, hapishanelerinde onlarca, yüz-
lerce devrimci katledildiğinde de
aynı şeyi yaptılar.

* Devrimci mücadeleyi, devrimci
eylemi "terörizm" olarak değerlen-
direbilecek kadar düşmanlaştılar dev-
rimcilere karşı.

* Kürt halkı katledilirken yaptık-
ları "barış” çağrısı yapmanın ötesine
geçmedi.

Yürüyüş
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* İbretlik bir örnektir; 1995 yılında
Gazi'de kontrgerillanın bir katliamı
oldu. Gazi halkının buna cevabı Gazi
Ayaklanması'ydı. O dönemde
KESK'in önceli olan KÇSP'nun
(Kamu Çalışanları Sendikaları Plat-
formu), reformist yönetimi Gazi hal-
kının ayaklanmasına destek vermek,
katliamı lanetleyip hesap sormak için
eylemliliğini büyütmesi gerekirken
tersine aldığı eylem kararını "sağ-
duyu" adına iptal etti.

Gazi’de halk katliama direnirken,
mevcut eylem kararını “sağduyu”
adına iptal edip, katliamcı iktidarın
övgüsünü kazanan anlayış, sendikal
mücadeleyi, halkın mücadelesinin
bir parçası haline getirebilir mi?

* Direnenlere, devrimcilere, emek-
çilere sendikaları kapatmak da düzen
içiliğin bir başka ifadesidir.

* Devrimcileri sendikal yapılar-
dan, kitle örgütlenmelerinden tasfiye
etmeye çalışmak.

* Reformizm, emekçilerin faşizme
karşı saflaşmasından korkar hale gel-
miştir. Faşizm her türlü politikasıyla
kendi tabanını büyütmeye çalışırken,
tersine çelişkileri yumuşatma der-
dindedir.

4) Türkiye'nin sorunlarıyla, halkın
tümünün sorunlarıyla ilgilenmeyen
bir sendika sendikacılık yapamaz.

NEDEN?

ÇÜNKÜ, halk kesimlerinin sorun-
ları birbirinden bağımsız değildir. So-
runları, sorunlarının kaynağı ortaktır.
Sorunların çözümü de ortaktır.

ÇÜNKÜ, halk kesimleri güçlerini
birleştirdikleri, kendi dışındaki kesim-
lerle dayanışmayı örgütledikleri oranda
başarılı olurlar. Tersi durumda burju-
vazinin saldırıları karşısında yalnız
kalmaya ve kaybetmeye mahkumdur.

ÇÜNKÜ, egemen sömürücü güç-
ler sözkonusu olan halk kesimleri
olduğunda aralarındaki bütün çeliş-
kileri bir kenara bırakıp halk güçlerine
karşı birleşirler. O halde biz de bir-

leşmeliyiz.

ÇÜNKÜ, kamu emekçileri de hal-
kın bir parçasıdır. Halkın tüm sorunları
bir şekilde memurları da etkiler.

ÇÜNKÜ, ülkemiz yaklaşık iki mil-
yonu aşkın kamu emekçisinin yaşadığı
Türkiye ve Kürdistan’dır. Ulusal ve
sosyal kurtuluş sorununun olduğu bir
ülkedir yani. Ve buna hizmet etmeyen
hiçbir mücadelenin emekçileri bir yere
götürmeyeceği gerçeği vardır.

Bu ülkede sendika gibi yasal ör-
gütlerin hiçbir zaman güvencesi yok-
tur. Her şeyini buna bağlayan bir
halk kesiminin hakları her an gasp
edilebilir ve o kesim örgütsüzlüğe
mahkum edilebilir.

5) Sorun direnen, savaşan, giderek
kendi iktidarını isteyen bir kitlesellik
yaratabilmek, var olan kitleselliği bu
çizgide dönüştürebilmektir. Sendikalar
bu noktada büyük bir olanaktır, bu
yapıların, kitleselliğin içini boşaltan
bürokratik yapılara dönüşmesine izin
vermemeliyiz.

Sendikalar bir örgütlenme aracıdır.
Ve tek başına bu örgütlenme aracının
varlığı hiçbir anlam taşımaz. Sorun
bu aracın emekçilerin kurtuluş mü-
cadelesine ne kattığıdır. 

Bu araçlar emekçilerin kurtuluş
mücadelesine katkı sunmuyorsa bur-
juvaziye, sömürü düzenine güç taşıyor
demektir.

Faşizmin baskıları karşısında di-
renmeyerek, direnenlere destek ol-
mayarak, halk kesimlerini saldırılar
karşısında yalnız bırakarak, sendi-
kaları faşist sömürü düzenini meş-
rulaştırmanın araçları yaparak, kendi
kitlesinin haklarını kazanmak için
gücünü harekete geçirmeyip düzenden
bekleyerek bunu yaparlar.

Bir tek örnek gösterilemez ki, bu
tasfiyeci, düzen içi anlayış çatışırak,
direnerek, emekçileri halkın tüm ke-
simleriyle bütünleştirerek bir zafer
kazanmış olsun.

Elbette düzen içilikten beslenen
anlayışların direnen, kendi iktidarını

isteyen, militan bir kitlesellik yaratmaları
söz konusu değildir. Bunu ancak dev-
rimci sendikacılık yapabilir.

6) Kamu emekçilerinin mücade-
lesini halk kurtuluş mücadelesinin
içinde görüp görmemek, sendikal
çalışmayla siyasal çalışma ilişkisinde
de ortaya çıkar.

Geçmişten bugüne, kamu emek-
çileri hareketinin bünyesini kemiren
ekonomist mantığın yol açtığı ve aç-
makta olduğu en olumsuz sonuçlardan
biri, bu ilişkinin çarpık bir şekilde
kurulması, kavranmasıdır.

Elbette bu mantığın sahipleriyle
teorik bir tartışmaya girildiğinde sen-
dikal çalışmayla siyasal çalışma, ya
da ekonomik-demokratik mücade-
leyle siyasi mücadele arasındaki
bağın ne olduğu, ne olması gerektiği
üzerine Lenin'den çok güzel ve doğru
formülasyonlar aktaracaklardır!

Ama o güzel formülasyonlarla
örneğin Gazi'deki tavrı açıklamak,
teori cambazı olsalar yine mümkün
değildir. Çünkü bu ilişki formülas-
yonlarla değil, hayatın canlı dina-
miğiyle, kavganın, savaşın kendi ko-
şulları içinde kurulur.

Pratik şekillenme içinde çalışma-
nın ağırlığı, bazen o yana bazen bu
yana kayar. Donmuş bir kalıbı, hazır
bir reçetesi yoktur, olması da mümkün
değildir; çünkü hayatta bir donma
olmaz hiçbir zaman.

Sendikal çalışmayla siyasal çalış-
mayı, ekonomik demokratik mücade-
leyle siyasal mücadeleyi birbirinden
koparan, bütünüyle ayrı kanallardan
akıtmaya çalışan bir mücadele hattı,
ne halkın hak alma mücadelesini ba-
şarıya götürebilir, ne de devrim mü-
cadelesini. Her ikisi de bir noktadan
sonra tıkanmaya mahkum olur.

7) Memurlar emekçidir, memurlar
bu halkın bir parçasıdır. Faşist sömürü
düzeninin ezdiği kesimlerin başında
gelir. Onun için kamu emekçileri deriz.
İşte kamu emekçileri bu vatanın insa-
nıdır. Halk katledilirken, yerinde dur-
mamalı kamu emekçileri. Emperyalizm
halklarımıza her gün saldırırken yerinde
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durmamalı kamu emekçileri.

Ekmek ve sendika kavgasıyla,
onurun, bağımsızlığın, özgürlüğün
kavgası aynı kavgadır.

8) Güç toplamak, iktidar karşısında
güç olabilmek için diğer halk güçleriyle
birlikte olmak şarttır. İşte sivil top-
lumculuk, icazetçi anlayış, halk güçlerini
birbirine yabancılaştırmıştır.

Bırakın eylemlerde tüm halk ke-
simlerini, tüm örgütlü güçlerini bir-
leştirmeyi, devrimci örgütlülüklere
bile “katılmayın” diyorlar.

Kürt milliyetçi hareketi, onun
sendikalardaki yöneticileri "Başta
Kürt sorunu olmak üzere" diyerek
kamu emekçileri mücadelesini mil-
liyetçi bir anlayışa hapsettiler. Böy-
lelikle onun gücünü böldüler. Opor-
tünizm, reformizm; Kürt milliyetçi-
lerinin, hareketi bölen-parçalayan
anlayışına göz yumdular. Onları il-
gilendiren kamu emekçilerinin, halkın
mücadelesi değil sendikalarda üç-
beş koltuk kapma derdiydi.

Düşünmelidirler ki, genelde de
kamu emekçilerinin halkın kurtuluş
mücadelesine verdiği güç, sunduğu
katkı, pek çok açıdan büyük oranda
gerilemiştir.

9) Devrimci memur cephesi içinde

oluşturulan birlik düzenle uzlaşmayı
değil, çatışmayı, devrimci halk ha-
reketinin bir parçası olmayı, müca-
deleyi yükseltmeyi hedefler.

Kamu emekçileri hareketinin dev-
rimcileşmesi, halk hareketiyle bir-
leşmesi ve iktidar hedefiyle donan-
ması önündeki engeller hızla aşılmak
zorundadır. Milyonlarca kamu emek-
çisinin kazanması, düzenin saldırıları
karşısında ezilmemesi, köleleşmemesi
buna bağlıdır.

Sınıflar mücadelesinin kaçınılmaz
gerçeği kamu emekçileri hareketi
içinde kendini dayatmıştır. Bu ger-
çeklik mücadelenin düz bir hat izle-
memesi, sayısız kavşaklar içermesidir.
Bu kavşakların her biri aşılırken ha-
reketin içindeki asalaklar, safralar
bir bir dökülür.

Kavşakları aşanlar doğru devrimci
çizgiyi izleyenler olur. Bugün ve
önümüzdeki süreçte kamu emekçileri
hareketinin kendini yenilemesi, uz-
laşmacı, reformist etkiden kurtulması,
halk hareketinin, devrimci halk cep-
hesinin bir parçası olabilmesi için
Devrimci Memur Cephesi'ni oluş-
turmak zorundayız. Kamu emekçileri
hareketinin bu süreçte önündeki yolu
aşabilmesi, doğru devrimci bir rotada
sınıflar mücadelesindeki yerini ala-
bilmesi için Devrimci Memur Cep-

hesi'ni hızla yaratma sorumluluğu
sürecin ertelenemez görevidir.

10) Hedef devrim ve devrimci
halk iktidarı olmalıdır.

Kamu Emekçileri bir mücadele
alanıdır. Halkın bir parçası olarak kamu
emekçileri kapitalist sömürü düzeninin
ezdiği, sömürdüğü kesimlerden biridir.
Diğer halk kesimleriyle ortak sorunları
dışında onlardan farklı olarak kendi-
lerine özgü sorunları vardır. 

Bu alanı başta kamu emekçileri ol-
mak üzere bütün  halkın mücadelesinin
bir mevzisi haline getirmeliyiz.

Kamu emekçileri hareketi, sen-
dikal mücadelelerini devrimci pers-
pektifiyle yürüterek;

Kamu emekçileri hareketi, müca-
delelerini tüm halk güçlerinin müca-
delesiyle birleştirip cepheleştirerek;

Kamu emekçileri hareketi, meclisleri,
komiteleri ile devrimci memur cephesini
yaratarak;

Hak ve özgürlük mücadelesini
iktidar hedefine kilitlemelidir.

Kamu Emekçilerinin Ve Halkla-
rımızın Sorunlarının Çözümünü Ya-
kınlaştırmak İçin

Birleşelim, Mücadeleyi Büyüte-
lim, Kazanalım!

Yürüyüş
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Özgür Tutsaklar Onurumuzdur
Alnımızın Akıdır!
Özgür Tutsakları Savunmaktan
Vaz Geçmeyeceğiz!

Halk Cepheliler’in, genel direnişteki
özgür tutsakları sahiplenmek için yap-
tığı eylemliliklerden derlediklerimiz:

ANKARA
TAYAD’lı Aileler 22 Haziran’da

Sakarya Caddesi’nde Tek Tip Elbise
ile ilgili basın açıklaması yapmak

istedi. Açıklama sırasında katil işkenceci
polisler saldırarak, TAYAD’lı Armağan
Özbaş ve Halil İbrahim Şener’i göz-
altına aldı.

Ayrıca TAYAD’lı Aileler 26 Hazi-
ran’da saldırılar ve gözaltılar ile ilgili
yazılı açıklama yayınladı.

İSTANBUL
Taksim: TAYAD’lı Aileler 23 Ha-

ziran’da Galatasaray Lisesi önünde bir
araya gelerek, Tek Tip Elbise dayat-
masına karşı basın açıklaması yaptı. 

Esenyurt: Halk Cepheliler 21 Ha-
ziran’da Balıkyolu Köprüsü’nün otoban
bağlantı yoluna, üzerinde “12 Eylül
Faşizmi Giydiremedi AKP İktidarı da
Giydiremeyecek! Tek Tip Elbise Giy-
medik Giymeyeceğiz! Halk Cephesi”
sloganının yazılı olduğu pankart astı.

Kuruçeşme: Halk Cepheliler 21
Haziran’da mahallede, üzerinde “Suçlu
Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giy-
medik Giymeyeceğiz! TAYAD’lı Ai-
leler” yazılı pankart astı.

Yenibosna: 22 Haziran günü ma-
hallenin çeşitli yerlerine 11 Haziran’da
AKP’nin iftira, yalan ve komplolarıyla
tutuklanan Taylan Şimşek, Baran Katar
ve Muratcan Gözmen için dövizler
asıldı.



Yüksel direnişinin 577. günü (8
Haziran 2018) direnişçiler, işi-ek-
meği-onuru için yine alandaydı.
Her gün 2 kez ağır işkencelerle
gözaltına alınan direnişçiler, yine
saldırıya uğradı. Yaşanan saldırı
sonucunda Nazan Bozkurt’un el-
macık kemiği kırıldı, gözünü kay-
betme riski yaşadı. O gün yaşa-
nanlar, polisin çektiği kamera gö-
rüntüleri yayınlandı. Görüntüde Na-
zan'ın başında 10 işkenceci görü-
lüyor. 

Yani olay anında en az 10 faşist

ve katil işkenceci
var. İşkenceciler-
den biri aracı kul-

lanıyor. Biri çekim yapıyor. Diğer
7 işkenceci katil, yere yatırılan Na-
zan'ın başında. Biri, yere yatırmış,
iki eliyle Nazan'ın yüzünü yere bas-
tırıyor ve ardından yumrukluyor.

Nazan güçlükle ayağa kalkıyor
ve "Şerefsiz" diye bağırıyor. O
sırada 8 işkenceci Nazan'ı zorla
polis aracına bindirmeye çalışıyor.
O sırada çekim yapan polisi gören
Nazan: “Çektin mi onu, attığı yum-
ruğu çektin mi?” diyor. Arabaya
binmemek için direniyor.

Aracın kapısında; kırmızı göm-

lekli, güneş gözlüklü işkenceci,
elini yumruk yaparak çok ani ve
sert bir biçimde Nazan'ın yüzüne
vuruyor.

Daha önce araca bindirilmiş olan
Yüksel direnişçileri "Ne vuruyor-
sun?" diye tepki gösteriyor. Halk
düşmanı polislerin hepsi birlikte,
direnen Nazan'ı 06 DC 9780 plakalı
beyaz polis aracına zorla itip kapıyı
kapatıyor.

Bu arada ekranda yine ilk yum-
ruğu atan görünüyor. Her işkence
ve katliamın ardından yaptıkları
gibi delilleri ortadan kaldırmanın
rahatlığıyla, çekim yapan polise
şöyle diyor:

"DEVREM SİLERSİN!"

İŞKENCECİ POLİS, ÇEKİM YAPAN POLİSE DİYOR Kİ: “SİLERSİN DEVREM SİLERSİN!”
SİLEMEZSİNİZ! O GÖRÜNTÜLER AN AN BEYNİMİZE KAZINDI!

HER BİR İŞKENCECİNİN YÜZÜ, SÖYLEDİKLERİ VE O YUMRUKLAR
HALKLARIMIZIN BELLEĞİNE KAZINDI. SİLMEYE ASLA GÜCÜNÜZ YETMEZ!

Nazan’a İlk Yumruğu Atan İşkenceci

Nazan’a İkinci Yumruğu Atan İşkenceci
1 Temmuz

2018

Yürüyüş

Sayı: 73

39EMPERYALİZME KARŞI KURTULUŞ SAVAŞINI BİZ KAZANACAĞIZ!



1- Devrimciler; eskiyi yıkıp yeniyi,
sosyalizmi kuracak olanlardır.

Çünkü devrimciler ileri olanlardır.
İleri olanı savunanlardır. Tarihin öğrettiği
de ileri olanın, yani sosyalizmin kuru-
lacağıdır. Bunun için devrimciler de
sosyalist ve sosyalist bir düzen kurmayı
hedefleyenlerdir. Halkların bağımsız-
lıklarını, özgürlüklerini hedeflerler ve
bu idealler için savaşıp ölürler. Bunları
da tarihlerinden, Demirci Kawalar’dan,
Pir Sultanlar’dan, Mahirler’den, Da-
yılar’dan öğrenmişlerdir. 

2- Devrimcilik onuruna, namusuna
sahip çıkmaktır. 

Devrimcilik onuruna ve namusuna
sahip çıkmanın tek yoludur. Çünkü
yaşadığımız düzen ahlaksızdır. Mesela
düzen, sanatçılarıyla bizlere bir gecelik
cinsel ilişkinin normal olduğunu söyler.
Veya dizilerde bile kimin kimi kiminle
aldattığının belli olmadığı konular iş-
leniyor.

Biz ise onurumuza, namusumuza
ve halkımızın değerlerine sahip çıkarız.
Düzen; halkı yozlaştırır, çürütür ve
ahlaksızlaştırır. Bundan dolayı onurlu
ve namuslu kalmanın tek yolu dev-
rimciliktir. Devrimciler en onurlu, mert
ve başı dik yaşayanlardır. Çünkü onlar
bu yaşadığımız düzendeki haksız-
lıkları, ahlaksızlıkları ve adaletsiz-
likleri görüp, bunlara karşı susmayıp,
mücadele etmeyi seçmiş olanlardır.

Devrimciler, bilip de mücadele
etmemeyi, adaletsizlikler karşısında
susmayı ahlaksızlık ve suç sayarlar.
Çünkü susanlar, düşmandan yana
saf tutmuş olurlar. 

3- Devrimciler, değerlerine sahip
çıkanlardır. 

Devrimciler halka ait olan güzel-
likleri ve değerleri korurlar. Devrimciler
halkını ve vatanını sevmenin ustalarıdır.
Sevmenin, paylaşmanın, direnmenin,
savaşmanın ve dayanışmanın temsil-
cileridir. Devrimciler, emperyalizmin

sadece askeri saldırılara değil; ideolojik,
siyasi ve kültürel saldırılarına karşı da
direnirler. 

Emperyalizm sanatıyla, dizisiyle
ve sinemasıyla saldırı. Devrimciler ise
buna karşı halkını korumak için bunların
alternatiflerini yaratırlar. Kendi filmlerini
çekerler, düzen sanatına karşı kendi
örgütlü devrimci sanatçılarını yaratırlar.
Yani hayatın her alanında alternatifler
hayata geçirir ve halkın tarihini, gele-
neklerini ve değerlerinin yok edilme-
sinin önünde barikat olur.

4- Devrimcilik; ahlaksız sömürü
düzenini her şeyiyle reddetmek, onun
günlük yaşamdaki bütün yansımalarına
karşı kin duymaktır. Devrimciliğin
ideolojik nedenlerinin yanı sıra ahlaki
ve vicdani nedenleri de vardır. Mahal-
lelerimizde her geçen gün bir genci-
mizin daha uyuşturucu bataklığına sap-
landığını görüp de buna susmak ah-
laksızlıktır, vicdansızlıktır. Devrimciler
düzenin dayattığı yaşam biçimini her
şeyiyle reddederler. 

Devrimcilik düşmanın saldırısına
karşı örgütlenmek ve mücadele et-
mektir. Devrimciler sınıf düşman-
larına karşı mücadelenin sadece ör-
gütlü bir biçimde yapılabileceğini
tarihten öğrenmişlerdir ve halkı ör-
gütlenmeye ve örgütlü bir biçimde
direnmeye, savaşmaya çağırırlar.
Devrimcinin en büyük ideali halk-
ların kurtuluşunu sağlamaktır. Bu
idealleri için bedel ödemeyi de göze
alırlar. 

5- Devrimciler halkın öncüleridir.
Devrimciler halka her alanda ön-

cülük yapmalıdırlar. Devrimciler halkı
sosyalist bilinçle şekillendirmeli, halka
bir yön vermelidir. Bunu yaparken de
kendileri bu düşünceleri benimsemeli
ve hayata geçirmelidirler. Yani dev-
rimciler devrim iddialarını, düşün-
celerini ve duygularını, devrim coş-
kularını hayatın içinde yansıtmalıdır.
Devrimciler halka hayatın her ala-
nında örnek olmalıdır. Bir devrimci
en zor anda bile halklara direnme
gücünü, örgütlenme ve mücadele
etme bilincini taşıyabilecek cürete

ve kararlılığa sahip olmalıdır. Herkes
susarken onlar konuşmalıdır.

Mesela yüz binlerce kamu emekçisi
işinden ihraç edildiğinde ve ülkede
OHAL’in yarattığı bir korku duvarı
varken Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça işi, ekmeği, onuru için direnmeyi
seçtiler. O korku duvarını yıkıp geçtiler
ve onların başlattığı direniş şimdi 600.
gününe yaklaştı.

6- Devrimcilik milyonların içinde
yalnız yaşamayı kabul etmemektir. 

Bu düzen insanları yalnızlaştırıyor,
bireycileştiriyor. ‘Bana dokunmayan
yılan bin yaşasın’ tarzı düşünceleri
halka dayatıyor. Devrimciler ise bu
yalnızlaşmaya karşı kolektivizmi ya-
şatıyor, hayatını halkıyla, yoldaşlarıyla
paylaşmayı seçiyor. 

Komiteler, halk meclisleri kura-
rak düzenin yarattığı sorunları; tek
başına, yalnız bir biçimde değil ko-
lektif bir biçimde, yani halkı katarak,
çoğul yapıyor. Devrimciler halkın
sorunlarını, kendi sorunu bilir ve
küçük veya büyük her soruna aynı
ciddiyetle yaklaşır. Düzenin yarattığı
çaresizliği kabul etmez.

7- Devrimciler sorumluluk sahibi-
dirler.

Devrimciler; tarihe, halka ve ge-
lecek nesillere karşı sorumluluk du-
yar. Halkın kurtuluş mücadelesini
sürdürür; çünkü halkına ve gelecek
nesillere sömürüsüz, açlığın yoksul-
luğun olmadığı bir yaşam sunmayı
hedefler. Bu düzen akıl dışıdır. Bu
akıl dışı, insanlık dışı düzeni değiş-
tirmek artık yapılabilecek en mantıklı
iştir. Devrimciler ise mantıklı olanı
yapanlardır. 

Aynı idealleri paylaştığı yoldaş-
larına ve şehitlerine karşı da so-
rumluluk sahibidir, yoldaşının eksik
kaldığı yeri o tamamlar, yani yol-
daşına sonsuz bir güven duyar. 

8- Devrimci, her şeye sınıfsal ba-
kabilendir. 

Bu dünyada iki sınıf vardır. Ezen
ve ezilen. Biz ise ezilenin, sömürülenin
safında, düşümana düşman deyip ona

Devrimcilik Nedir? Devrimci Kimdir?YENİYENİ
İNSANİNSAN
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karşı mücadele etmeliyiz. Düşmanı
kendi safımızdan uzak tutmalıyız. İk-
tidar perspektifimizi kaybetmemeliyiz. 

Baş çelişki dünya halkları ve
emperyalizm arasındadır. Biz, bizi
yok etmek isteyen düşmanla uzlaş-
mayız, masaya oturmayız. Uzlaşma
ve teslimiyet bizim sözlüğümüzde
yazmaz; çünkü biz teslim olmayız,
halkımıza vatanımıza ihanet etmeyiz.
Bir avuç işbirlikçi ve hain hariç
herkesin bizim olduğunu da biliriz. 

9- İdeolojik olarak net olandır.
Düşmanın yaratığı ideolojik bula-

nıklık karşısında her daim ideolojik
olarak net olmaktır devrimcilik. Halkına

sarsılmaz bir inanç ve güven duymaktır.
Halkının yaratıcılığına, örgütün ideo-
lojisine ve yoldaşlarının sahiplenmesine
güvenmektir. Sosyalizmin ideolojik
üstünlüğünü içselleştirmek, bunu da
tarihimizi öğrenerek kendimizi yeni-
leyerek ve ilerleterek başarabiliriz.
Devrimciler öğrenmeye açıktır.

10- Devrimci, hayatı politikleşti-
rendir. Programlı, ilkelere ve kurallara
uyarak bir hayat sürdürendir.

Devrimcilerin hayatı disiplinli ve
programlı olmalıdır, ilkeleri ve kuralları
olmalıdır. Programlı olmak hayatımızı
kolaylaştırır, sorunların çözümünü ba-
sitleştirir. İşlerimizi zamanında yerine

getirmemizi sağlar. Disiplinli bir hayatı
severek benimsemeliyiz. Her işe prog-
ramlı yaklaşarak bir yöntem üretmeliyiz
ki o yapacağımız işi en verimli şekilde
yapabilelim.

Sonuç olarak;
Halkına, vatanına, tarihine, örgütüne

ve yoldaşlarına bağlılık ve sorumluluk
duymaktır devrimcilik. Devrimciler
ahlaklı yaşamayı seçmiş ve Marks’ın
dediği gibi ‘İnsanlık dışı bu sistemde
insan kalmanın tek yolu, bu insanlık
dışı sisteme karşı savaşmaktır’ diyen-
lerdir. Sömürücülerin ‘hümanizm’ saf-
satalarındaki gibi değil, devrimciler
İNSAN kalanlar, sosyalizmin YENİ
İNSAN’ı olmayı başaranlardır.

Okmeydanı Halk Meclisi, kumarhaneci ve pavyoncu
bir karı pezevengi olan mafyacı İdris Özbir’in hayatını
konu alan ‘Çukur’ denilen dizi filminin çekimlerinin
mahallemizde çekileceğine dair duyumlar almıştır.

Halk Meclisi bunun üzerine toplanarak konunun
araştırılması için bir komite oluşturulmasına karar verdi.
Oluşturulan komite ile birlikte 12 Haziran Salı günü
dizinin başrol oyuncusu Ercan Kesal’ı ziyaret edilmesi
programlandı. Komitemiz planlanan tarihte kendisini
ziyaret etmek istediyse de yerinde olmadığı için asistanı
ile görüşerek konunun doğruluk durumunu teyit etmek
istedi.

Asistanın verdiği bilgiye göre ‘Çukur’ denilen dizinin
sezon finali yaptığını, burada herhangi bir çekimin ya-
pılmasının söz konusu olmadığını ileterek konuyu net-
leştirdi.

Komitemiz bunun üzerine ‘Çukur’ dizisi ile ilgili
eleştirilerini sıralayarak böyle bir dizide Ercan Kesal’ın
başrol oynamasını yadırgadıklarını belirttiler.

Ayrıca dizide rol alan bazı tiplerin mahallemizde
torbacılık yaptıkları bilgisi de verildi. Bunun yanında
Esra Erol’un sunduğu evlilik programında, iki devrimci
kadın Soma katliamını protesto için pankart açmış;
ancak İdris Özbir’in oğlu olan Ali Özbir tarafından
nasıl küfürlerle polise teslim edildiği de aktarılmıştır.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ko-
nunun takipçisi olmaya devam edileceği söylenerek ay-
rılındı.

Çukur’u da Çukur’larını da Mahallemizde İste-
miyoruz!

Mahallemizde Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Mafyacı Ali Özbir İşbirlikçiliğinin Hesabını Ve-

receksin!

Okmeydanı Halk Meclisi: Çukur’u da
Çukur’larını da Mahallemizde İstemiyoruz!

Grup Yorum, 5 Nisan 2017 günü Dersim’in Hozat il-
çesinde bir konser verdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, konserde atılan
sloganları “suç” sayarak, Emrah Sarıtaş ve Mesut Geyik’e
“DHKP-C propagandası” yaptıkları gerekçesiyle 10’ar
ay hapis cezası verdi.

2011 yılında Yargıtay’ın cezayı onaylamasının ardından
AİHM’e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuran
Geyik ve Sarıtaş’ın davası sonuçlandı.

AİHM, Türkiye’yi ifade özgürlüğünü ihlalden suçlu
buldu, Emrah ve Mesut’a 5’er euro manevi tazminat
ödenmesi kararı verildi.

Davaya Konu Olan Sloganlar:
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Devrimci Tutsaklar

Onurumuzdur, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş, Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede, Yaşasın
Direniş Yaşasın Zafer”

AİHM: Grup YORUM Konserinde
Atılan Sloganlar İfade Özgürlüğü
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YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜRMEK!

Yaşamak için öldürmek başlığı aslında
ne kadar çelişkili bir başlıkmış gibi görü-
nüyor

Birinin yaşaması için diğerinin ölmesi
gerek. Bu nasıl bir zorunluluk, ikisi de ya-
şayamaz mı? Bu başlığı okurken, akla bu
soru gelebilir. Mümkün olsa, ikisi de yaşasa
denilebilir; ama bu mümkün değildir!
Neden mi? Çünkü sınıfsal bir gerçek vardır. 

SİYASİ OLARAK: 
Mesela, dışarıda lapa lapa kar yağdı-

ğında 70 milyon insan sıcak evinin pen-
ceresinden bu güzelliği izleme şansı bu-
lamıyor. Sıcak evinde, huzur içinde otura-
mıyor. Bir evi varsa ve selde veya soba
zehirlenmesinden ölmediyse, ısınabilmek
için yakabileceği ne varsa ateşin içine at-
mak zorunda kalıyor. Ne üstte var ne
başta, kışın büyük bir kısmını üşüyerek
geçiriyor.

Eve ekmek getirebilmek için çalışmak
zorunda halkımız, emeğinin karşılığı sadece
kuru bir ekmektir. Emeğinin hiçbir değeri
yoktur. 60 milyon insan yoksulluk içinde
yaşıyor. Bizi sömüren egemen sınıf, bizleri
ekmek parası için köle gibi çalıştırıyor.
4.5 milyon asgari ücretli var; aileleriyle
birlikte 20 milyon açlığa, 70 milyon yok-
sulluğa mahkum edilmiştir. 

İlkbaharın ilk çiçekleri açtığında, doğa
bize en güzel değişimini gösterdiğinde,
kuş sesleri eşliğinde gözlerimizi renkleriyle
boyadığında, yani bütün marifetlerini açığa
çıkardığında, 16 milyon insan hala aç
yatıp, aç kalkıyor. Doğanın bu güzelliği ve
verimliliği halkımız için hiçbir şey ifade
etmiyor. Mevsimler değişse de biz hep
yoksuluz çünkü.

İlkbaharın o güzel kokulu sabahının,
açlığa hiçbir faydası olmadığı gibi bir
anlam da taşımaz aç bir insan için. Kuşların
sesini duyamayacak kadar sağırdır aç bir
insanın kulağı. Aç bir insanın bu güzellikleri
görmesi mümkün değildir, önce karnını
doyurması gerekir. 

Yaz yaklaşıyor, havanın sıcaklığı her
geçen gün artıyor. Güneş artık insanları
yakmaya hazırlanıyor. Gölgeler değer ka-
zanıyor. Deniz kenarında esen rüzgarın

serinliğinde, yürüme hayallerinin kurulduğu
günler. Çocukların heyecanlandığı, mut-
luluktan taklalar attıkları, denize gitmek
için ailelerine baskı yaptıkları günler.

Peki aileler götürebiliyorlar mı çocuk-
larını denize? Deniz kenarında yürüyüş
yapıp serinleyebiliyorlar mı? Buna zaman
veya para bulabiliyorlar mı?

Mevsimlik ölümlerimiz vardır bizim;
nasıl ki kışın soba zehirlenmesinden veya
donarak ölüyorsak, her yaz su kanallarında
veya süs havuzlarınızda çocuklarımız-
gençlerimiz boğularak ölüyor. Buna ölüm
değil katliam demek daha doğru olur tabi.

Dünya’nın üçte ikisi yoksul ve 1.5
milyar insan ise açlık sınırının altında ya-
şıyor. Her 5 saniyede, bir çocuk açlıktan
veya açlığın neden olduğu hastalıklardan
ölüyor.

Yaz, kış, ülkemizde çocuklar 10 yaşın-
dan itibaren çalışmaya mecbur kalıyor.
Deniz gören şehirlerde yaşayan çocukla-
rımız bırakın deniz kenarına gitmeyi, denizi
bile göremiyor, çoğu yüzme bilmiyor.

Çok zengin toprakların üzerindedir bi-
zim vatanımız. Yeraltı ve yerüstü zengin-
liklerimiz çok büyüktür. Dünya çapında
yarışabilecek nitelikte. 

- Madenlerimiz; aktif olan maden sayısı:
13 bin 418 

- Akarsularımız; akarsu sayısı 42 
- Denizlerimiz; ülkemize bağlı deniz

sayısı 4 
- Göllerimiz; göl sayısı: 50 
- Dağlarımız, ovalarımız, ormanlarımız,

yaylalarımız...
Yeraltı zenginliklerimiz; ülkemiz çeşitli

yeraltı kaynaklarının oluşturduğu çok zen-
gin servetlere sahiptir. Bu kaynakların ba-
şında; petrol, bor, toryum, altın, krom gibi
madenlerimiz gelmektedir.

Çarpıcı olan ise, altın madenciliği, de-
ğerli taşlar alanında giderek dünya piya-
sasına yön vermektedir ve bizim toprak-
larımızda 6500 ton altın daha henüz yeral-
tında olduğu saptanmıştır. Şimdiye kadar
50 tonu çıkarılmış. Böylesine zengin ve
bereketli toprakların üzerinde aç yatıp, aç
kalkıyoruz. 

Çünkü emperyalistler bu altın maden-
lerini işletiyorlar. Büyük oranı, küçücük
bir ülke olan avusturya’nın elinde. Yabancı

sermayeler bizim topraklarımızın maden-
lerinden yararlanıyorlar ve biz ise bu top-
rakların asıl sahipleri olarak yoksulluk
içinde yaşıyoruz. Gün ışığı bile göremeden,
kömür madenlerinde ekmek parası için
katlediliyoruz. 90’larda Zonguldak ve
2000’lerdeki Soma katliamı çarpıcı örnekler
değil mi? 

Şimdi bu tablo karşısında bizim yaşa-
dığımız söylenebilir mi? Bu hayata bizi
mecbur eden kim? Biz zaten her gün öl-
müyor muyuz? 

Sanırız yaşamak için öldürmek başlığı
biraz daha anlaşılır duruma geldi. Sınıf
gerçekliği diye bir şey var ve bu sınıflar
ortadan kalkmadan bu durum değişme-
yecek. Sınıfların olduğu yerde sömürü
vardır, sömürünün olduğu yerde adalet
yoktur ve adaletin olmadığı yerde yaşan-
maz!

Biz yaşamak istiyoruz ve yaşamak
içinse bu düzeni yıkmak gerekiyor. Sa-
vaşmak, öldürmek gerekiyor. Biz katilleri-
mizden merhamet bekleyemeyiz, onlardan
medet umamayız. Tek kurtuluşumuz, bizi
toprağa gömmek isteyenleri toprağa göm-
mek ve hayatı yaşanır kılmak. 

Kar yağdığında kar topu oynayabilmek
için, yazın ailemizle denize girebilmek için,
ilkbaharın o doğa mucizesine tanık olup
mutlu olmak için, gelecekten kaygı duy-
madan, sokaklarda yatanları, bağımlıları
görmemek için, sömürünün ortadan kalk-
ması için... Bunlar basit şeyler gibi görü-
nebilir; ama devrimciliğimizi büyütmek
için hepimizin devrimcilik nedenleri ben-
zerdir. Dünyayı bir hapishaneye ve kan
gölüne çeviren bu cellatların Azraili olmak
bizim için bir onur ve yaşam sebebidir.

Herkes bir tercihte bulunuyor ve bu-
lunmak zorundadır; çünkü bunun orta
yolu yoktur. Ya ezenlere hizmet edersin,
ya da onlara karşı savaşırsın. Gerçek
budur. Yani ya bu hayatı, bu adaletsizliği
kabul edeceğiz, ya da buna karşı savaşa-
cağız. Tek kurtuluşumuz savaşmak ve bizi
ezenlerin düzenini yıkmak. Kurtuluşumuzun
başka bir yolu yoktur. Yaşamak için öl-
dürmek zorundayız, ya da biz öleceğiz.

KIZIL MASKELİLER
(Sürecek)

1. Bölüm

HALKIN SANATÇILARI
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PPROPAGANDA FAALİYETİ
ŞAHANLAR İÇİN

OLMAZSA OLMAZ
ÖNEMDEDİR

Mahallelerimizde düşmanımız
sürekli olarak propaganda faaliye-
timizi engellemeye çalışıyor. Bunu
çoğunlukla astığımız afişleri yırtarak,
pankartları sökerek ve duvar yazı-
larımızı karalayarak yapıyor. Amaç-
ları temelde mahallelerimizde ha-
kimiyet kazanmak, üstünlüğü ele
geçirmektir. 

Peki biz bu durum karşısında ne
yapacağız?

Düşmanın hakimiyet kurma ça-
basını boşa çıkartacağız elbette. Ma-
dem ısrarla afişlerimizi yırtıyorlar,
tekrar asacağız. Sokaklarımızda taş
molotof havai zulalarımız olsun,
geldiklerine geleceklerine pişman
edelim. Her sokağa bir sprey zulası
yaparsak gittikleri an, anında tekrar
yazılama yapabiliriz. Saatlerce uğ-
raşmalarını beş dakikada boşa çı-
karalım. Düşmanı çaresiz bıraka-
lım.

Küçük Armutlu Mahallesi’nde
milislerin torbacıları cezalandırması
sonrasında, şahanlar eylemi Armutlu
halkına yazılamalarla duyurmuşlardı.
Düşman sadece bu eylemle ilgili
yazılamaları silmek için saatlerce
uğraştı. Halkın yapılan eylemi duy-
masının önüne geçmek istiyordu
çünkü. Bu bize propaganda faali-
yetimizin önemini bir kez daha gös-
teriyor. 

Şahanlarımız Yaptıkları
Her Eylemi Halka Mutlaka
Duyurmalıdır

Halkımızın duymadığı bir eyle-
min hiçbir hükmü yoktur. Çağlayan
Adliyesi’nde Berkin için yapılan
eylemi düşünelim, savaşçılarımız
yanlarında eylemi halka duyuracak
malzemeleri öncesinden örgütleme-
seler, eylem bu ölçüde bir sonuca

ulaşmış olur muydu? Yoldaşlarımız
yine o halk düşmanını cezalandırırdı;
fakat eylemi halka duyuramadığı-
mızda düşman burjuva medya ara-
cılığıyla bunu sansürleyebildiği kadar
sansürlerdi. Oysa şimdi bütün dünya
Cephe’nin bu eyleminden haberdar.
Bu eylem, o fotoğraf kareleriyle,
devrimcilerin de, karşı-devrimcilerin
de beynine kazındı. 

Eylemlerimizin temel amacı
devrimci şiddetin gerekliliğini hal-
ka kavratarak, adaletin ve kur-
tuluşun ancak böyle sağlanabile-
ceğini göstererek halkı savaşa kat-
maktır. Bu nedenle eylemlerimizi
propaganda faaliyeti boyutuyla
da bir bütün olarak düşünmeli
ve örgütlemeliyiz. 

Eylemlerimizin
Propagandasını
Nasıl Yapacağız? 

Eylemlerimizin propagandasını
yapmak, en az yaptığımız eylem
kadar öneme sahiptir. Bu nedenle
de eylemin propagandası da eylem
öncesinden başlayarak örgütlenmek
zorundadır. Yani eylemimizi halkı-
mıza her ne şekilde duyuracak olur-
sak olalım, bunu yapacak araçlar
ve kişiler, eylem öncesinde hazır-

lanmalıdır.

Yaptığımız eylemin propagan-
dasını eylemin niteliğine, biçimine
ve bulunduğumuz bölgenin öznel
koşullarına göre belirlemek zorun-
dayız. Mahallemizin durumunu, ko-
şulllarını gözeterek en basitinden
en zoruna kadar çok çeşitli yön-
temlere başvurabiliriz. 

Eylemlerimizi yazılamalarımızla
ve bildirilerimizle halka duyurmak,
en basit ve ilk akla gelen yöntemle-
rimizdir. Bunları yaparken düşmana
doğrudan hedef olmamış ve kendi-
mizi gizlemiş oluruz. Nereye kaç
tane yapabiliyorsak yazılama ya-
pabilir, kapı altlarından bildiri-
lerimizi dağıtabiliriz.

Bunların dışında gerektiğinde iki
üç kişiyle korsan gösteriler, pan-
kartlar gibi yöntemleri de hayata
geçirebiliriz. Yani koşulllarımız gü-
cümüz oranında propaganda yapmak
için de eylem örgütleyebiliriz. 

Şahanlarımız, her şey sizin eli-
nizdedir! Mahallemizde düşmanın
propaganda faaliyetimizi engelle-
melerine izin vermeyelim. Halkımıza
eylemlerimizin propagandasını ya-
palım!

MİLİSLERE:
� Bu hafta da yine şehidimiz Leyla Aracı'nın bir
sözünü aktarıyoruz: 

Leyla diyor ki; Biz doğru yolda olduğu-

muzdan eminiz, çünkü biz tarihin ve bilimin yasalarıyla savaşıyo-
ruz.

Lenin'in, Mao'nun, Mahir'in, Dayı'nın öğrettikleriyle savaşıyoruz.
Bu savaşta şehitler vermekten korkmuyoruz; çünkü şehitler vermeyi
göze alamayanların kölelikten kurtulamayacağını biliyoruz.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Yıl 1984’tü.12 Eylül 1980’de
ilan edilen  Amerikancı faşist cun-
tasının yerini güya sivil iktidara
devretmesi için seçimler gündem-
deydi. Ancak hapishanelerde de-
ğişen bir şey yoktu.

Özellikle İstanbul hapishanele-
rinde, devrimci tutsakların en temel
ihtiyaçları karşılanmıyor, neredeyse
her gün koğuşlara “operasyon” ya-
pılıyor ve işkencelerden geçirili-
yordu. Bununla da yetinmeyip Tek
Tip Elbise (TTE) dayatması gün-
deme geldi.

‘Soyun’ diyordu faşizm devrimci
düşüncelerinden, inançlarından, de-
ğerlerinden… Metris Hapishane-
si’ndeki Devrimci Sol tutsaklarının
cevabı, 11 Nisan 1984 günü başla-
tılan Süresiz Açlık Grevi oldu.
TİKB hariç, diğer siyasetler direnmemenin değişik teo-
rilerini yaparak direnişten açıkça kaçtılar.

12 Nisan günü, direnişçiler güneş görmeyen kör hüc-
relere konularak tecrit edildi, ihtiyaçları karşılanmayarak
iradeleri kırılmak istendi. Tutsaklar, Haziran ayında di-
renişlerini Ölüm Orucu’na çevirerek cevapladı saldırıla-
rı.

Yalnızca Metris Hapishanesi’nde değil, Devrimci Sol
tutsaklarının olduğu Anadolu hapishanelerinde de Süresiz
Açlık Grevleri ve Ölüm Orucu başladı. 4 şehit verilmesiyle
zafer 26 Haziran 1984 günü kazanıldı.

O günün koşullarında, iletişimsizlik, tecrit ve sansür
koşullarında, devletin ve ‘sol’un demagojileri altında
direniş zaferle sonuçlanmıştır.’ Örgüt baskısıyla ölüm
orucu yapıyorlar, gizli gizli yiyorlar’ denildi. Bu dema-
gojiler; 1996, 2000-2007 Büyük direniş sürecinde ve
bugün bile geçerlidir. Nuriye ve Semih’in işlerini geri
almak için başlattıkları süresiz açlık grevi için AKP’nin
bakanı “gizli gizli yiyorlar” dedi.

84 Ölüm Orucu, siyasi tarihimizin ilk ölüm orucu di-
renişidir. TTE giymeyerek, kışın ortasında mahkemelere
don-atlet çıkan ve Devrimci Sol tutsaklarının fotoğrafları
o dönemin simgelerindendir. Devrimci Sol önderi Dursun
Karataş’ın ölüm orucuna katılarak, en önde çarpışması
da ülkemiz devrim tarihinde bir ilktir.

O gün direnme kararı alarak ve şehitler pahasına
devrimci iradeyi teslim etmeyerek bir gelenek yaratıldı.
Özgür Tutsaklık geleneğinin tohumları böyle atıldı. Di-
renmemek, emperyalizme ve faşist cuntaya boyun eğmek
demekti. Direnmemek, halkı çaresiz ve umutsuz bırak-
maktı. 

Direnmemek, ülkemiz ve dünya halklarına örnek ve

önder olma misyonundan vazgeç-
mekti. Direnmemek, yeni saldırı-
ların önünü açmaktı. Direnmemek
devrim ve iktidar hedefinden vaz-
geçmekti. Direnmemek, kendini
inkardı. Bu nedenle direndik. Di-
renmeyenler; yozlaştı, çürüdü, bö-
lündü, ellerinde silahlarla teslim
oldu, emperyalizmin kara ordusu
haline geldi.

Direnenler ise gelişti, halklaştı,
Haziran Ayaklanması’ndaki gibi
milyonları Cephe tarzıyla çatıştır-
dı.

Yalnızca hapishanelerde değil,
dışarıda ve bütün demokratik hak
ve özgürlüklerimizi savunurken
militanca direnmeyi, bedel öde-
meden kazanılamayacağını ilk on-
lardan öğrendik.

Bugün hapishanelerde özgür tutsakların 40 hücreyi
ateşe vererek sürdürdükleri Genel Direniş’ten 1 Mayıslar’a,
kurumlarımıza vurulan mühürleri sökmekten yayın faa-
liyetimize, gözaltı tavrımızdan Avrupa’ya kadar her di-
renişte onların emeği ve yarattıkları değer ve gelenekler
vardır. Direnme geleneğimizin yaratıcıları Abdullah
Meral, Haydar Başbağ, Hasan Telci ve Fatih Öktülmüş’ü
saygı ve minnetle anıyoruz.

DÜNDEN BUGÜNE, BUGÜNDEN YARINLARA...
TÜRKİYE HALKLARINA, DİRENME GELENEĞİNİ BAŞLATAN

1984 ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİ
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“Esas olan, sadece yaşamak de-
ğil,

İnsana yakışır şekilde ve onurlu
yaşamaktır

Teslim olmadan,
Boyun eğmeden,
Sürünmeden,
El etek öpmeden yaşamaktır!”
Nazım HİKMET

Hırsızlıkların, yolsuzlukların, do-
landırıcılıkların, tecavüzlerin, rüş-
vetlerin belgelendiği; fakat yapanların
ceza almadığı; katillerin, işkenceci-
lerin göstermelik yargılamalarla
“ak”lanmaya çalışıldığı ülkemizde,
halkın mühendisleri Kenan Emre
Üstündağ, Ali Olcayto Öğretmen ve
Olcay Abalay, yalan ifadelerle, ifti-
ralarla ve komplolarla şu an tutsaktır.
FAŞİZMİN BU YALANLARLA
HALKI KANDIRMASINA İZİN
VERMEYECEĞİZ, KOMPLO-
LARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ.

Faşizm tahammülsüzdür. Faşizm
yönetemiyor. Faşizmin çıkarı halkın
yokluğunda, yoksulluğunda, açlığın-
da, yozlaşmasındadır. Faşizm yöne-
temedikçe aydınlara, sanatçılara, me-
murlara, işçilere, gecekondulara, mü-
hendis-mimarlara akla gelebilecek
halkın her kesimine saldırıyor.

İşkencelerle, tutsak ederek, kat-
lederek bizleri teslim almaya çalışıyor;
ama nafile… Faşizm ne yaparsa
yapsın doğruları eğip bükemiyor,
düşüncelerimizi teslim alamıyor.

FAŞİZM, HALKIN MÜHEN-
DİS MİMARLARINA AÇIK
AÇIK “HALK İÇİN MÜHENDİS-
LİK MİMARLIK YAPAMAZSI-
NIZ” DİYEMİYOR, YOLDAŞ-
LARIMIZIN ÜZERİNE İFTİRA
ATIYOR, KOMPLO KURUYOR!

Halk için mühendislik mimarlık
yaptığımız için tutuklanıyoruz.

Halkın sorunlarını, bilimin
ve tekniğin imkânlarıyla çö-
zebilmek için halk için mü-

hendislik-mimarlık projeleri gelişti-
riyoruz. Süpermen değiliz, sadece
halkın bugüne getirdiğini yine halka
ulaştırmak sorumluluğumuz. Gıdadan
enerjiye, mimarlıktan tarıma birçok
proje ortaya koyduk. Karşımıza ger-
çeklerle çıkamadı faşizm. Rüzgar
türbini, su türbini üretmek, halk bah-
çeleri kurmak, Cem evi projesinde
mühendislik yapmak iddianamelere
“suç delili” olarak girdi.

Üç Milyon Kişilik İnsan Seliyle
Birlikte Berkin Elvan’ın Cenaze-
sine Katıldığımız İçin Tutuklanı-
yoruz!

Üç milyon kişiydik o gün Berkin
Elvan’ın katilleri yargılansın diye,
sorumlular cezalandırılsın diye, hiçbir
anne çocuk acısıyla uykuya dalmasın
diye yürüdük. Herkes bizden bahsetti
o gün, kimse kimsenin ayağına bas-
madı. Üç milyon kişiydik, sesimiz
dünyanın her yanına yayıldı.

Daha güzel, çocukların katledil-
mediği bir ülkenin sözünü Berkin’e
vererek ayrıldık. Bu sözümüzün pe-
şindeyiz hala, bu mücadeleyi onur
sayarak.

Kenan Emre Üstündağ, Ali Ol-
cayto Öğretmen ve Olcay Abalay’ın
tutuklanma sebebi, 6 yıl boyunca
elektrik verilmeyen Dersim’in Ho-
zat İlçesi’ne bağlı Karsel Köyü’ne
yoldaşları ile yapmış oldukları su
türbini ile Karsel köyünü elektriğe
kavuşturmuş olmasıdır.

Oysaki 6 yıl elektriksiz kalan ve
Halkın Mühendis Mimarları’na ula-
şarak, sorunlarının çözülmesini is-
teyen Karsel köyünde yaşayan yoksul
ailenin talebi karşısında, köylülerle
birlikte yaklaşık 5 aylık bir çalışma
yürütülüp su türbininden elektrik
üretimi başarılmış, devletin sağla-
madığı elektrik, mücadele sonu-
cunda kazanılmıştır.

Bugün Karsel Köyünü aydın-
latan, su türbininin yapımında
emeği olan, her şeyini elleriyle
ilmek ilmek işleyen, Halkın 3 Mü-
hendisi; komplolarla, iftiralarla
tutuklanmış ve tutsaklıkları hala
devam etmektedir.

Halkın Mühendis Mimarları’nın
orada olmasının tek nedeni yürekle-
rindeki halk sevgisidir. BUNU HALK
DÜŞMANLARI ANLAYAMAZ… 

Görme engelli halkımıza “Göz-
lerin görmediği halde sana iş vermişiz.
Para kazanıyorsun daha ne yapalım?”
denirken halkın mühendisleri, yü-
rüme engelli halk çocuklarını ayağa
kaldırıp yürüteçler yaptıkları için
tutsaktır.

Enerji politikaları ile ormanlar
talan edilirken, dereler kurutulurken
ve bu da halkın cebine faturalarla
yansıtılırken;

Halkın mühendisleri, kendi ener-
jimizi kendimiz üretelim deyip yoksul
mahallelerde, yoksul köylerde rüz-
gâr türbinleri yaptıkları için tut-
saktır.

Halkın mühendisleri, haklar ve
özgürlükler mücadelesini büyüt-
mek istedikleri için tutsaktır.

Halkın mühendisleri, “Rant için
değil, halk için mühendislik” de-

HALKIN MÜHENDİSLERİNİ
FAŞİZMİN TECRİT HÜCRELERİNDEN SÖKÜP ALACAĞIZ!

EMPERYALİZME KARŞI
HÜRRİYET KAVGAMIZI BÜYÜTECEĞİZ!

HALKIN TUTSAK MÜHENDİSLERİ
YALNIZ DEĞİLDİR!

ADALETSİZLİKLERE, KOMPLOLARA
KARŞI MÜHENDİSLERİMİZİN TECRİT
HÜCRELERİNDE YALNIZ OLMADIĞINI
GÖSTERELİM.

SORUNLARIMIZA ALTERNATİF
ÇÖZÜMLER ÜRETEN
MÜHENDİSLERİMİZİN  YANINDA
OLALIM!

- Kenan Emre ÜSTÜNDAĞ: Kürkçüler
F Tipi Hapishanesi-ADANA

- Olcay ABALAY ve Ali Olcayto
ÖĞRETMEN: Silivri 9 No.lu Kapalı
Hapishanesi
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dikleri için tutsaktır.
Halkın mühendisleri, burjuva-

zinin hizmetinde olan bilimi ve
tekniği halka ulaştırdıkları için
tutsaktır.

Sadece bunlarla da sınırlı değil
faşizmin Halkın Mühendis Mimar-
ları’na düşmanlığı. Halkın Mühendis
Mimarları’na, TMMOB’un tasfi-
yesine karşı çıktığı için, mühen-
dis-mimarların sorunlarına karşı
örgütlenme çağrısı yaptığı için da-
valar açılıyor.

Berkin Elvan’ın cenazesine 3.5
milyon kişilik insan seliyle birlikte
katıldığı için, 1 Mayıs’ı 1 Mayıs
Alanı’nda, Taksim’de kutladığı
için, Dilek Doğan için adalet istediği
için, kentsel dönüşüme karşı yoksul
gecekondu halkının yanında ol-
duğu için halk tutuklanıyor.

Tutsak olan Halkın Mühendisle-

rinin yoldaşları olarak bir kez daha
AKP faşizmine sesleniyoruz!

Her gün adaletsizliklerinize ye-
nilerini ekleseniz de, istediğiniz kadar
OHAL yasaları, KHK’lar çıkarsanız
da, işkencelerle gözaltına alıp, tu-
tuklasanız da, Halk İçin Mühen-
dislik Mimarlık yapmaktan canı-
mız pahasına da olsa vazgeçme-
yeceğiz! Haklı olan biziz, meşru
olan biziz, sizin yasalarınız buna
engel olamaz!

Yarattığınız adaletsizlik bataklı-
ğında boğulmaktan korktuğunuz için
azgınca saldırıyorsunuz. Saldırdıkça
daha da dibe batıyorsunuz. Kendi
adaletsizliklerinizde er ya da geç
boğulacaksınız!

Halkın Mühendis Mimarları’nı
Tutuklamalarla Teslim Alamadınız,
Alamayacaksınız!

Başta meslektaşlarımız olmak
üzere tüm halkımızı faşizmin ada-
letsizliğine teslim olmamak için,
Halkın Mühendisleri’nin mahkeme-
sine katılmaya çağırıyoruz.

Kenan Emre Üstündağ’ın mah-
keme tarihi: 23 Ekim 2018 Salı,
saat:10.00

Ali Olcayto Öğretmen’in mah-
keme tarihi: 5 Eylül 2018 Çar-
şamba, saat:10.00

(Olcay Abalay’ın mahkeme ta-
rihi henüz belli değildir.)

KENAN EMRE ÜSTÜNDAĞ,
ALİ OLCAYTO ÖĞRETMEN VE
OLCAY ABALAY SERBEST BI-
RAKILSIN!

MÜHENDİSİZ MİMARIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Çayan Mahallesi’nde
Grup Yorum Pankartı Asıldı
26 Haziran 2018 günü, saat 20.30’da Çayan Mahal-

lesi’nde Halk Cepheliler dev pankartla Grup Yorum’u
selamladılar!

Halk Cepheliler hazırladıkları, üzerinde “UMUDUN
YOLUNU SANATLA AYDINLATAN GRUP YO-
RUM’A SELAM OLSUN-GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ-HALK CEPHESİ” yazılı dev pan-
kartı mahallenin en işlek sokağında bulunan bir binaya
astı.

Sloganlarıyla halkın sanatçılarını selamladı ve her
ne şartta olursa olsun onların her zaman destekçisi ve
yoldaşı olacaklarını haykırdılar.

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ

Yürüyüş
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Grup Yorum denildiğinde, dünya ve Türkiye halklarının
bugüne kadar mücadelede yarattığı değerlerin savunulması
ve benimsenmesi akla gelir. Bu değerlerin başında ge-
lenlerden biri de Enternasyonalizm’dir. Grup Yorum,
kurulduğu günden itibaren dünya halklarıyla kardeşliği
ve dayanışmayı bir ilke olarak benimsemiştir. 

Enternasyonalizm dünya halklarının emperyalizme
karşı örgütlenmesidir, gücünü birleştirmesidir. 

Marks Enternasyonalizmi şu şekilde ifade etmiştir: 

“Burjuvazinin her ülkede kendi özel çıkarları ol-
masına karşılık, bütün ülkelerin emekçilerinin bir ve
aynı çıkarı, bir ve aynı düşmanı ve bir ve aynı mücadelesi
vardır”. 

Enternasyonalizm Yorum’u,
Yorum Enternasyonalizmi Savunuyor

Grup Yorum bu çerçevede Avrupa’da son haftalarda
bir dizi konser verdi. 

İlk konser, 20 Mayıs tarihinde Almanya, Thüringen
kentinde idi. 

Thüringen’deki konser tam anlamıyla Alman Em-
peryalizmine karşı enternasyonalizmin zaferidir. 

Alman devleti, Grup Yorum’a tamamen sınıfsal yak-
laşarak ve emperyalist çıkarlarını korumak amaçlı
cepheden saldırıyor. Yorum’u sahneye çıkartmamakla,
sahneye çıkarsa, sahneden indirmekle tehdit etti. 

Emperyalizmin temsilcilerinin bu tehdidine karşı, Al-
man Solu adeta tek vücut olup, bazı bedelleri de göze
alarak Grup Yorum’u sahiplendiler. Alman solcu bir
grubun kendi devletine karşı düzenlediği bir Festival’de,
Alman  devletinin tehditlerine rağmen, Türkiye halklarının
baş eğmeyen sesinin sahneye çıkması için, birlikte omuz
omuza direndiler ve kazandılar. 

Dünyanın farklı farklı ülkelerinden Grup Yorum için
destek mesajları geldi. Grup Yorum’a böylesine güçlü
bir şekilde sahip çıkarak enternasyonalizmin bir ör-
neğini sergilediler. 

Benzer bir Enternasyonalizm örneği 1 Haziran’da
Atina’da yaşandı. 

Oradaki konserin de ayrı bir önemi vardı, daha farklı
bir muhtevaya sahipti. 

Çünkü bu konser, Anti-Emperyalist Cephe’nin dü-
zenlediği bir toplantı çerçevesinde gerçekleşti. 

Thüringen’de Alman emperyalizmin saldırısını, Ati-
na’da emperyalizmin has uşağı Yunan devleti de sürdürdü.
Çevik kuvvet konser alanını sarıp, Grup Yorum’u sahneye
çıkartmayacağını belirtti. Bunun üzerine yine enter-

nasyonalizmin çok güçlü örneği sergilenerek, tam 4 bin
yürek bir olup, Yorum’u sarıp sarmaladılar. 

Çünkü 4 bin kişi, 4 bin enternasyonalist, 4 bin
anti-emperyalist düşman tarafından aşılamayan bir
barikat olmuştur Yorum için. 

Anti-Emperyalizm ve Enternasyonalizm
Bir Bütündür

Bu iki yan, birlikte bir bütün oluşturur. Çünkü anti-
emperyalist olmayan bir enternasyonalizm eksiktir. Tıpkı
Enternasyonalizmi içinde barındırmayan anti-emperya-
lizmin de eksik olması gibi. İkisi birlikte ele alınmadığı
zaman bir eksiklik, bir aksaklık vardır. 

Bunun örneğini, bazı sosyalist devletlerin yozlaşmaları
ve sonunda emperyalizmin girdabına girerek çürümeleri
örneğinde görebiliriz. 

Küba’yı bu denli gerileten, Sovyetler Birliğini çökerten
en baş nedenlerden biri enternasyonalizmin eksikliği ol-
muştur. Enternasyonalizmi kavramayan, benimsemeyen
veya önemsemeyen bir yapı, sonunda anti-emperya-
listliğinden taviz vermeye başlayacaktır ister istemez. 

Anti-emperyalist olmayan bir enternasyonalizm ise
zaten dünya halkları lehine olamaz, değildir. 

Çünkü dünya halklarının baş çelişkisi, baş düşmanı
emperyalizmdir. Dünya halklarının baş düşmanına
doğrudan cephe almadan, halkların saflarını güçlen-
dirmek mümkün değildir. 

Bunun en canlı örneğini Suriye’de gördük. Kürt mil-
liyetçi hareketi bu konuda dünya halkları nezdinde çok
olumsuz anlamda tarihe geçmiştir. “ABD’nin kara
kuvveti” olmuştur. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Bu
noktaya gelinmesindeki en temel nedenlerden biri, mü-
cadelesinin hiçbir dönem anti-emperyalist muhtevada
olmaması ve ikincisi, enternasyonalizmi çarpık kavrayı-
şıydı. Çarpıklık noktası, enternasyonalizmi de benmerkezci
ve ulusal dar görüşlülükle ele almasıydı. “Ben ezilen bir
halkım, bu yüzden benimle dayanışma içinde olunma,
hep bana hep bana” noktasında idi. Kürt milliyetçi
hareketi enternasyonalizmi sadece kendisi için talep edi-
yordu. Kendilerinin dünyanın diğer ezilen, mazlum halk-
larına karşı görevleri ise onların umurunda değildi. Bu
nedenle, Irak Kürdistan’ı “özgürleşecek” diye Irak’ın
işgaline, Irak halkının katledilmesine onay verdiler.
Kendi “çıkarlarına” olacağını düşündükleri için Suriye’ye
emperyalist müdahaleye destek verdiler. Sonunda tamamen
emperyalizmin güdümüne girdi Kürt milliyetçi hareketi. 

AEC, Bu Yüzden En Gür Sesiyle
Anti-Emperyalizmi ve Enternasyonalizmi

Ülkeden Ülkeye, Sahneden Sahneye
Adım Adım Büyüyen Enternasyonalizm
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Birlikte Savunuyor 
Halkların baş düşmanı emperyalizm, çeşitli kurumlar

içinde tepeden tırnağa örgütlüdür. Bunların adı İMF,
dünya bankası, BM veya G-7, G-20 olabilir. Emperya-
lizmin bu noktada çok ciddi deneyimleri ve sınanmış
araçları vardır. Sosyalist sistemin dağılmasıyla birlikte,
dünya halklarının elindeki avucundaki tüm kazanımlar
gasp edilmiştir. Emperyalizm dünya halklarına karşı
saldırı ve sömürüsünde daha cüretli, daha pervasız hale
gelmiştir. 

Emperyalizmin bu örgütlülüğünün karşısında,
halkların örgütlüğünü üslenen sadece AEC, anti-em-
peryalist cephe vardır. 

AEC’nin içinde, 

emperyalizme karşı uzlaşmazlığıyla, 

sosyalizmi her koşulda kararlılıkla savunmasıyla, 

devrim iddiasını sürdürmesiyle, 

enternasyonalizmi 48 yıldır tereddütsüz savun-
masıyla Halk Cephesi vardır. 

AEC’ye ses veren Grup Yorum ise, şu anda dünya
devrim ve sosyalizm şarkılarını tereddütsüz bir kararlılıkla
dile getiren tek müzik grubudur. Grup Yorum, Halk
Cephesi’nin bir parçasıdır. 

Halk Cephesi’nin Temsil Ettiği İddia ve
İnanç, Bugün Dünya Çapında
Enternasyonalizmin Zeminidir. 
Grup Yorum Tek Devrimci Sestir

Enternasyonalizmin bir başka örneği ise Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’da yaşandı. 

Orada düzenlenen konser başlı başına Yorum’a sahip
çıkmak ve  Yorum’a uygulanan baskıları boşa çıkartmak
içindi. 

Konserin dinleyicileri arasında Türkçe bilen tek bir
dinleyici vardı. Ancak bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü
oradaki ortak dil Enternasyonalizm ve Sosyalizm idi.
Bulgaristan konseri; sosyalizmi savunan, umudunu ko-
ruyan, sömürüsüz bir dünya için mücadele eden herkesi
birleştiren bir konser olmuştur.

Çünkü şu anda yeryüzünde devrimin tek sesi
Grup Yorum’dur. 

Bu konserler, emperyalizmin ve Türkiye faşizminin
baskılarını boşa çıkartmıştır. Tutuklamalara,  yasaklara,
listelere verilebilecek en güçlü cevap olmuştur.

Emperyalizm ve işbirlikçi faşizm Yorum’u bitirmek
istiyor. Ancak buna dünya halkları izin vermiyor,
Yorum’a sahip çıkıyor. 

Bu konserlerin ardından Yorum’a birçok yerden
konser teklifi geldi. Önümüzdeki süreçlerde Makedonya,
Suriye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bir dizi konser
planlanıyor. 

Grup  Yorum’un Devrimi, Sosyalizmi
Savunan Şarkıları, Halklar İçin
Umut ve Moraldir

Grup Yorum’un uluslararası düzeyde, dünya halkları
tarafından sahiplenilişi, çok farklı görüşlere sahip ilerici
gruplar tarafından sahiplenilişi; bu devrimci sese duyulan
ihtiyacın ifadesidir.

Bugün dünyada devrimi savunan, sosyalizmin kaza-
nımlarına sahip çıkan başka güçler de var; fakat bunlar,
siyasi ve askeri olarak bulundukları ülkelerde maddi bir
güç değillerdir. 

Halk Cephesi’ni ayırt eden bir etken de budur. Halk
Cephesi ideolojik, siyasi ve askeri bir güçtür.

“Emperyalizmin kurbanı değil, celladı olacağız”
diyen bu cüretli ses, “sosyalizmin sorunlarının çözümü,
sosyalizmdedir, TEK YOL DEVRİM, TEK ÇÖZÜM
SOSYALİZM” diyen bu kararlı ses, dünyanın tüm anti-
emperyalistlerinin, anti-faşistlerinin, kendini sosyalist,
komünist olarak nitelendiren tüm güçlerin duymak iste-
dikleri sestir. Grup Yorum bu kararlılığın türkülerini
söylüyor. 

Halk Cephesi’nin bir bileşeni olan Grup Yorum, te-
reddütsüz devrim diyen, sosyalizm diyen bu devrimci
ses, dünya halklarına moral ve güç veriyor, yoldaş
oluyor.

“Bütün dünyada, uluslararası da-
yanışma, saldırıya karşı çıkan yüz
milyonlarca insanın göğsüyle barikat
yapacaktır. Tekeller kurtlanıp kemi-
rilmiş temel direklerinin nasıl sarsı-
lacağını, basın ajanslarınca hazırla-
nan yalanların ördüğü örümcek ağı-
nın nasıl bir üflemeyle süpürülüp
gittiğini göreceklerdir.”

Che, Askeri Yazılar, sf. 135
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1-2 Haziran tarihleri arasında Atina’da gerçekleşen
“Anti-Emperyalist Cepheyi Büyütme Ve Anti-Emperyalist
Cephenin Programını Belirleme” toplantısının 3.sü ger-
çekleştirildi. 

2018 Ocak ayında Lübnan’da yapılan toplantıda alınan
kararla Atina’da biraraya gelen Anti-Emperyalist Cephe
toplantısı 2 gün boyunca sürdü.

Toplantıya Bulgaristan, Yunanistan, İrlanda, İtalya, İs-
panya’dan örgütlerin temsilcileri ile Türkiye adına Avrupa
Halk Cephesi katıldı. Ukrayna ve Suriye’den katılımcıların
vize sorunları nedeniyle katılamadığı toplantıda birçok
konu tartışıldı ve karara bağlandı. 

Tartışılan konuların başlıcaları şunlardı:
- Emperyalizmin halklara yönelik bugünkü saldırı ve

hedefleri
- Ortadoğu ve Filistin’de emperyalizmin ve Siyonizmin

saldırıları. Emperyalistlerin halklara karşı birliği ve bize
düşen görevler

- Enternasyonal dayanışma ve anti-emperyalist müca-
delenin önemi.

- Katılımcı ülkelerin genel durumu, ülkelerindeki hak
arama mücadelesindeki genel durum hakkında bilgilendir-
me

- Politik tutsaklarla dayanışma
- Eyüp Baş sempozyumunun örgütlenmesi.

Toplantıda Alınan Kararlar Ve Netleşen Konular
Aşağıdaki Gibidir;

1- Emperyalizmin saldırıları karşısında hedef aldığı
ülke halklarının, direnen halkların yanındayız.

2- Anti-emperyalist Cephe olarak Hedefimiz; Halkların
Birliği Anti-emperyalist Cepheyi Büyütmek, Enternasyonali
Kurarak, Dünya Halklarını Birleştirmektir.

Bu amaçla bulunduğumuz her ülkede Anti-emperyalist
Cepheyi tanıtmalı, birliğimizi büyütmeliyiz.

3- Halkların ortak düşmanı katil emperyalistlerdir. Em-
peryalistleri kurum ve kuruluşları teşhir eden, hedef gösteren
eylemler düzenlemeliyiz. Halklara saldırı karargahı olan
NATO üslerine karşı ve  tüm emperyalist üslere karşı Eylül
ayında ortak eylemler düzenlemeliyiz. 

4- Filistin’de devam eden İsrail işgalini ve Filistin
halkının yerlerinden edilmesini kınıyoruz. Nakba gününde
şehit edilen onlarca direnişçiyi anıyoruz.

Emperyalizmin ve Siyonizm’in saldırıları karşısında di-
renen onurlu Filistin halkının mücadelesini selamlıyoruz.
29 Haziran günü bulunduğumuz tüm ülkelerde Filistin
halkını selamlayan, destekleyen eylemler düzenleyeceğiz.

5- Hapishanelerde düşüncelerinden vazgeçmeyen, her
türlü işkencelere karşın politik tutuklu olmanın onurunu
savunan politik tutsakları selamlıyoruz, onlarla dayanışma

içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.
Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde bulunan Filistinli

tutsakların ve özgürlük ve adaleti savundukları için tutuklanan
tüm tutsakların yanındayız.

İtalya’da politik tutsaklara karşı uygulanan ağır işkence
koşullarını protesto ediyoruz. 28 Eylül’de davası görülecek
olan politik tutsak İtalya’da Nadia Lioce’nin mahkemesine
katılım çağrısı yapıyoruz.

Fransız hapishanelerinde yıllardır hukuksuzca tutuklu
bulunan Lübnanlı direnişçi Corc Abdullah’ın derhal serbest
bırakılmasını istiyoruz.

Yunanistan hapishanelerinden toplantımıza selamlarını
yollayan politik tutsak Dimitris Kufondinas’ın açlık grevini
destekliyor, taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz.

Yine Yunanistan hapishanelerinde toplantımıza selamlama
mesajı gönderen 9 Türkiyeli devrimci ile dayanışmamızı
ifade ediyor, derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz.

Türkiye faşizminin F tipi hücrelerinde Tek tip Elbise
dayatmasına karşı direnen politik tutsaklarının direnişini
destekliyoruz.

6- Emperyalizm devrimcileri tasfiye etmek ve teslim
almak için terör listeleri, anti-terör yazılar ile saldırıyor.
Emperyalizmin terör listeleri ve anti-terör yasaları direnenleri
teslim alamaz. 

7- Avrupa emperyalizminin konser yasakları getirdiği,
Türkiye faşizminin terör listesine aldığı ve üyelerinin başına
para ödülü koyduğu, üyelerinin birçoğu tutuklu olan
Devrimci müzik grubu Grup Yorum’un yanındayız. 

8- ABD emperyalizmi tarafından terör listelerine alıp
hedef gösterildiği için Almanya’da tutsak edilen Türkiyeli
devrimci Musa Aşoğlu’nun serbest bırakılmasını talep edi-
yoruz. 

9- Dünya halklarını, emperyalizme ve Siyonizm’e karşı
birleşmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

10- Ukrayna’dan Suriye’ye, Afrika’dan Yunanistan’a,
Türkiye’ye kadar halkların yoksulluğunun, savaşların ve
adaletsizliklerin sebebi her türlü yöntem ve farklı biçimlerde
halklara saldıran emperyalizmdir. Emperyalizmin örgütlü
saldırılarına karşı halkların birliğini sağlamalıyız. 

11- Türkiye faşizminin saldırılarına rağmen 2009 yılından
itibaren her yıl yapılan ve Anti-emperyalist Cephenin oluş-
masına zemin hazırlayan Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumunu her
şart ve koşul altında sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

12- Son olarak biz ezilenler milyarlarca halkız, egemen
güçler ise bir avuç asalak. Bu yüzden tarihsel haklılığımızla
diyoruz ki; Halkız Halklıyız Kazanacağız!

Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazana-
cak!

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE

Atina’da Gerçekleştirilen Anti-Emperyalist Cephe Toplantısı ve Alınan Kararlar
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Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak
EMPERYALİZMİN SALDIRILARI KARŞISINDA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ;

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ve BİRLİĞİMİZDİR!



“Öncelikle, burada bulunan insanların beni yalnız bı-
rakmamak adına, sabahın erken saatlerinde evlerinden
kalkıp gelmeleri çok anlamlı ve çok kıymetli. Selamlıyorum. 

Ve bahsetmeden geçemeyeceğim: 
Ben bugün itibari ile tam 56 gündür şu kapınızın

önünde bir oturma eylemi yapıyorum. 17 yıldır bir
adaletsizliğe uğradığımı düşünüyorum ve bu adaletsizliğe
son verilmesini talep ediyorum nihayet. 

Tam 56 gündür burada, hafta sonları hariç oturma
eylemi yapmaktan kaynaklı çektiğim sıkıntılardan bahset-
miyorum; çünkü 17 yıldır bana yaşatılan adaletsizlik ile kı-
yaslanınca 56 günde çekilenler cılız kalıyor. 

Sadece, hem çalışan hem hiçbir vakit beni yalnız bırak-
mayan ve benim burada hayata geçirdiğim direniş ile ilgili
yükün en önemli kısmını taşıyan sevgili eşimin çektikleri
ile ilgili ne denebilir bilmiyorum. Sabaha kadar zor şartlar
altında çalışıp hiç uyumadan 130 km yol yaparak 1 günlük
izini bile olsa o izin gününü benim yanımda geçirmesinden
dolayı teşekkür mü etmeliyim, yoksa onunla tanışma şans-
sızlığını yaşattığım için özür mü dilemeliyim?

Onun yaşadığı birçok mağduriyetten bahsedebilirim;
ama en zor olanı ise insanın eve giderken bile gizli saklı ara
yollardan gitmek zorunda kalmasıdır. (Ne demek olduğunu
bilemezsiniz.) Çünkü bir kontrol olduğunda bundan
önce defalarca olduğu gibi, devletin bana verdiği kağıdı
göstermeme rağmen gözaltına alınmamı artık istemiyor.
Bi de verdikleri kağıdın üzerine yazmışlar ki: Bu kağıt
kimlik yerine geçmez!!! Niye verirler ki o zaman eğer
kimlik yerine geçmiyorsa.? 

Evet tam 17 yıldır kağıtsız bırakıldım. Tam 17 yıldır
bana oturum verilmedi. Bir kez ilk iltica başvurusunda ve
iki kez de evliliğimden dolayı verilen geçici oturum dışında
bir oturumum olmadı.

Bu zamana kadar bir tek süresiz oturum verildi bana.
Belçika otoritesi tarafından değil. Ne de herhangi bir devlet
otoritesi tarafından. Benim gönlümün yüreğimin otoritesi 4
yaşındaki Küçük Bejna’mın kendi elleri ile hazırladığı otu-
rumdur bu. Ki fotoğrafımı bile çizmiş kendi elleri ile. Bana
kalsa böylesine kıymetli bir belge ile dünyanın tüm ülkelerine
gidilebilmeli. Çok kıymetli. (Bejna’nın hazırladığı kimliği
mahkemeye veriyor.) 

17 yılın son iki yılına kadar 15 yıl çalıştım. Çok kötü

koşullarda çalışmışlığım olmuştur. Bu 15 yılın son 11
yılında bir snack (dönerci b.n) çalıştırdım. Ve yine kağıtsızlık
yüzünden kapatmak zorunda kaldım. 

Ancak oturumlu olduğunuzda faydalanabileceğiniz
haklar ve imkanların hiçbirinden faydalanamaz iken,
birçok vatandaş veya oturum sahibi yurttaşlarınızın
bile ödemediği vergi vb. ödemeleri hep ödemek zorunda
kaldım. Hep iyi bir ticari sicilim olsun istedim. Belki bir
gün oturum almama faydası olur diye düşündüm.

Bu arada hem çalışıp hem de ülkemde yaşanan gelişmelere
de duyarlı olmaya çalıştım. Hem 12-13 saat çalışıp hem de
her türlü haksızlığa, adaletsizliğe karşı yapılan eylemlere
katılmaya çalıştım. 

Oldum olası sosyalist düşünceyi savundum. Oldum
olası devrimci düşünceye sahip oldum. Ve bu düşüncenin
gereğine uygun yaşamak için çabaladım. Kağıtsızlığın katı
engellerine rağmen. Veya kağıtsızlığın yarattığı zorlukları
aşabildiğim oranda.

Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yaptığım hiçbir
şeyi gizleyerek yapmadım. Hiçbir zaman yüzümü gizleyerek
bir şey yapmadım. Düşünce özgürlüğümün bana verdiği
hakları kullanıyordum çünkü. 

Hem şu an yaşadığım ülke olan Belçika’da yaşanan
sorunlarla ilgilendim ve bu konuda pasif kalmamaya
çalıştım hem de ülkemde yaşanan sorunlara. Burada
grevler olsun, protesto gösterileri olsun, kültürel sanatsal
faaliyetler olsun, anmalar olsun, bu ülkenin ilerici her
şeyi ile ilgilendim, ya katıldım ya da destekledim. 

VSSE’nin şurada suçmuş gibi sunmaya çalıştığı belgelere
baktım. İyi çalışmadıklarını gördüm. Suçmuş gibi sunmaya
çalıştıkları katıldığım veya desteklediğim eylemler ile ilgili
daha fazla çalışmış olmaları gerekirdi. Bu yüzden onların
suç saydığı, benim ise yapmakla onur duyduğum faali-

Cahit ZOREL: “Haziran Ayaklanması’nda, Hapishanelerde,
Roboski’de, Madenlerde, Dağlarda,

Kürdistan’da Halkın Evlatlarının Katledilmesine
Ve Bu Katillerin Bir Tanesinin Bile Cezalandırılmamasına

Sessiz Kalmam, Kalamam. Kimse Kalmamalı!”
17 Nisan’dan Beri “Oturum Hakkımı İstiyorum” Talebiyle

Belçika’da Direnen Cahit ZOREL’in, 13 Haziran Günü Görülen Duruşmada
Yaptığı Savunmayı Yayınlıyoruz:
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yetlerden oluşan bazı örneklerden ben de getirdim.

(Fotoğrafları mahkeme heyetine veriyor) Burada
benim de organizasyonunda bulunduğum, piknik, çocuk
festivali, kahvaltı gibi bazı faaliyetlerimizin fotoğrafları
var. Evet bu faaliyetler ile Avrupa’da gerçekten hayatı ya-
şanmaz hale getiren sorunlardan bir nebze uzaklaşmayı he-
deflediğimiz gibi bu sorunlara karşı birlikte çözümler
aramak da hedeflerimizin arasında idi. Bunda bir suç gör-
müyorum. Belçika yasalarında da örgütlenmenin suç
olduğunu sanmıyorum. 

(Fotoğrafları vererek) Burada Belçika’da ekonomik
krizler, işsizlik, grevler, kağıtsızlar ile ilgili eylemler oluyor.
Bunların çoğunu destekledim, grevleri ziyaret ettim, barikat
başında duran işçilere çay taşıdım yemek verdim. Hayatımın
bundan sonraki kısmında da bunları yapmaya devam ede-
ceğim. 

(Fotoğrafları vererek) BELÇİKA HALKI İÇİN VAR-
LIĞI BİR UTANÇ olan VOTTEM’e karşı eylemliliklerin
bizzat organizasyonunda bulundum. Bunda özel olarak o
binada iki kez “misafir” edildim. Misafir diyorum; çünkü
tutsak tabirini kabul etmiyorlar. Kapanmasını talep eden
eylemlerdi bunlar. Hiçbir suçu olmayan insanların ka-
patıldığı, hapsedildiği, kimi zaman aylarca tutulduğu
hapishanelerden biridir bu VOTTEM. Hala kapatılmasını
talep ediyorum.

(Fotoğrafları vererek) Türkiye faşizminin katlettiği
çocuklar, evlerinde annelerinin kucaklarında, işten eve dö-
nerken, bir cemevinde, hatta cami içinde katledilen insanlara
sessiz kalmadım. Bu yapılan katliamları duyurmak için
bütün olanaklarımla çabaladım. 

Haziran Ayaklanmasında, hapishanelerde, Roboski’de,
madenlerde, dağlarda, Kürdistan’da halkın evlatlarının
katledilmesine ve bu katillerin bir tanesinin bile ceza-
landırılmamasına sessiz kalmam, kalamam. Kimse kal-
mamalı!

Ülkemde 11 milyon insan açlık sınırının altında, 50
milyonu aşkını ise yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bunun
sorumlusu ülkeyi soyup soğana çeviren AKP faşizmidir.
Artık tüm dünyada AKP faşizminin anti-demokratik, baskıcı,
yasakçı, katliamcı olduğu büyük oranda kabul gören bir
gerçek. 

AKP faşizminin en son işlerinden edilen yüz binlerce
emekçi adına direnen YÜKSEL CADDESİ DİRENİŞÇİ-
LERİNE, çok bilinen ismi ile Nuriye-Semih eylemlerine
yaşattıklarına baktığınızda nasıl bir yönetim olduğu çok
kolay anlaşılır. 

Burada da onların sesi olmaya çalıştık. OHAL ile
mücadele komitesi bu konuda ve Belçika halkının da
her kesiminden, her meslek gurubundan sahiplendiği
çok güzel eylemler hayata geçirdi.

Bu OHAL komitesi ile ilgili hakkımda raporda iddia et-
tikleri sadece beni kriminalize etme çabası değil, bu
komitenin eylemlerine destek veren profesör, doktor, avukat,
öğrenci, işçi, esnaf, Belçikalı, İtalyan, Türk Kürt vd.

milliyetten insanları da suçlamaktır. VSSE belli ki hiç
araştırma gereği duymaksızın doldurmaya çalışmış, en
meşru eylemleri suç gibi göstermeye çalışmış ama bunu
yaparken eline yüzüne bulaştırmış.

Sanki suçmuş gibi OHAL ile Mücadele Komitesi’nin
tutsakları anmak gibi etkinlikleri olduğunu yazmış. Tekrar
ediyorum tutsaklar ile ilgili eylemlilikler meşrudur ancak
OHAL ile Mücadele Komitesinin böyle bir pratiği olmamıştır.
İddianın sahibi VSSE bu iddia ettiklerini ispat etmek zo-
rundadırlar. OHAL ile mücadele komitesinin tutsakları
anmak gibi bir eylemi olmuşsa göstermek zorundadır. 

(Fotoğrafları vererek) Burada da ülkenin tarihinin
kahramanlarından olan Julien Lahaut’un her yıl gerçekleşen
anmasına katıldığım fotoğraflar var. Ve tabii ki Küba
halkının önderi Fidel’in ölümünden sonra Küba halkına
başsağlığı ziyaretim var. Enternasyonalistim. Ve bunun ge-
reklerini elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyorum.
Bundan sonra da başka halkların değerlerini kendi değerim
bilmeye devam edeceğim. 

HİZBULLAH bayrağı ile çekilmiş bir fotoğraf koymuşlar
dosyaya. Öyle bir gayret içerisine girmişler ki ne kadar ka-
ralarsak o kadar etkili oluruz diye düşünmüşler herhalde.
Sayın yargıç müsaade ederseniz VSSE’ye bir soru sormak
istiyorum. 

O fotoğrafın çekildiği yerin Marcinelli madeni olduğunu
biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben söyledim zaten. 

Peki 1956’da yaşanan maden faciasında kaç kişi hayatını
kaybetti biliyor musunuz?

... 
Evlendim ve eşime istersen sen de onla git nerede

yaşarsan yaşa diyecek cüreti nereden bulduklarını Sayın
hakimlerin takdirine bırakıyorum. Bu ne cüret? İstihbarat
kendini kanunların, hakların üzerinde mi zannediyor? Hangi
hakla dünyanın hemen tamamında evlilik ile elde edilen
bir hakkı böylesine kaba bi şekilde gasp etmeyi deniyorlar?
Buna Belçika halkı izin verir mi sanıyorsunuz?

Kağıtsızlık hayatının çekilmesi çok zordur. Her insan
yaşayamaz. Doktora gitmek bir sorun, postaneye gitmek
bir sorun, dişin ağrır bir sorun, annen baban ölür onların
son nefeslerinde yanlarında olamamak... büyük bir acıdır.
Katlanmak kolay değildir. Kimileri için ise imkansızdır. 

Nasıl dayandım?

(Mektupları vererek) İşte bu elimdeki mektupları ya-
zanların sevgisini hissederek. VOTTEM’e kapatıldığımda
bana küçük kardeşlerimin yazdıkları mektuplardır bunlar.
Bu salonda beni yalnız bırakmamak için sabahın erken sa-
atlerinde buraya gelen sevgili dostlarımın sevgilerini hisse-
derek. 

Devrimci düşüncelerimi bana bu sorunlara karşı
dayanma gücü verdi. Eğer bu acılar beni yıkmamış ise
bu aynı düşünceyi paylaştığım büyük ailem sayesindedir.
Şimdi burada benim düşüncelerim sorgulanmaya çalı-
şılıyor. Benim yaşamamı sağlayan düşüncelerim. Bunu
kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Kimse etmemeli.”
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Seçim Çare Değil, Çare Halk İktidarında!
Halkımızın Seçimlerle Aldatılmasına
İzin Vermeyeceğiz!

Halk Cephelile-
rin yayınladığı açık-
lama ve eylemlerden
derlediklerimizi ya-
yınlıyoruz:

İSTANBUL
O k m e y d a n ı

Halk Meclisi, 22
Haziran tarihinde ya-
yınladığı açıklamada
kısaca şunlara de-
ğindi:

“Her seçim ön-
cesi aynı şeyi yapı-
yorlar. Oligarşinin
seçim borazanları
bizlere bir oy bir
oy’dur, oy kullanmak vatandaşlık hakkıdır, demogojisi
ile bu pespaye düzene nefes aldırmak, ömrünü uzatmak
istiyor. Buna izin vermeyelim.”

Alibeyköy: Karadolap Mahallesi'nde Halk Cep-
heliler 21 Haziran'da seçimlerle ilgili kuşlama ve
bildiri dağıtımı yapılırken, bir sonraki gün ise 200
adet pullama yapıştırıldı.

Küçük Armutlu: 23 Haziran'da seçim çözüm
değil tek yol devrim sloganıyla bildiri ve kuşlama
çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada 500 adet kuşlama
ve 200 adet bildiri halka ulaştırıldı. 

Bahçelievler: Yenibosna Halk Cephesi tarafından
22 Haziran'da Zafer Mahallesi’nde seçimleri teşhir
eden dövizler asıldı

23 Haziran gecesi ise Yenibosna Zafer Mahalle-
si’nde “Seçim Çare Değil, Çare Devrim!” yazılamaları
yapıldı.

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi ve Balıkyolu Ma-
hallesinin çeşitli bölgelerine 22 Haziran'da 7 adet
döviz asıldı. Dövizlerde  "Adalet, Sandıkla Değil,
Mücadeleyle Gerçekleşir, Seçim Çare Değil, Çare
Devrim! ” Halk Cephesi imzalı dövizler asıldı.

Kuruçeşme: 23 Haziran'da mahallenin içinde bu-
lunan bölgelere seçimle ilgili dövizler asıldı.

ANADOLU
Hatay: Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı mahal-

lesinde 20 Haziran'da "Seçim Çare Değil, Çare
Devrim" yazılı ve Halk Cephesi imzalı pankart asıldı.
Ayrıca yine Tekebaşı mahallesinin çeşitli bölgelerine
binlerce "Seçim Çare Değil, Çare Devrim", "Halkın
Sorunlarını Devrim Çözer" kuşlamalarından yapıldı.

Ankara: Halk Cepheliler 23 Haziran günü Nato-
yolu, Misket, Tuzluçayır,  Abidin Aktaş Sokak ve
Feyzullah Çınar Parkı’nda ‘Seçim Çare Değil Çözüm
Cephede – Halk Cephesi’ yazılı 22 adet ozalit astı.

ANKARA:
Halk Cepheliler 24 Hazi-

ran'da 1 Temmuz’da yapılacak
olan Grup Yorum ile dayanışma
konseri için Natoyolu Cadde-
si’nde 100 adet pul yapıştırdı
ve 250 adet bildiri dağıttı.

İSTANBUL
Armutlu: Halk Cepheliler

25-26 Haziran’da, 1 Temmuz’da
Grup Yorum’un internet üzerin-
den vereceği konser için kitle
çalışması yaptı. Yapılan çalış-
mada 1500 adet kuşlama, 420
pullama, 100 bildiri, 25 afiş ya-
pıldı. Ayrıca evlere dolaşılarak
dayanışma amaçlı kart satışı ya-
pıldı, toplam 15 kart verildi.

Avcılar: Grup Yorum Gö-
nüllüleri 26 Haziran’da konsere
çağrı amaçlı çalışma yaptı. Afiş
ve pullama çalışmaları yapı-
lırken ilgi gösteren halk ile
Grup Yorum üzerindeki baskılar
ve üyelerinin “sözde terör” lis-
telerine eklenmelerine dair soh-
bet edildi. Halka konser ile
ilgili bilgi verildi.

Çayan: 20 Haziran günü 2
Halk Cepheli tarafından 250 adet
afiş Sokullu Caddesine asılırken,
300 adet pullama Güzeltepe Ma-
hallesi, Çayan Mahallesi, Sokullu
Caddesi Şişli dolmuş durakları
ve Şişli Cami etrafına yapıştırıldı.
25 Haziran'da ise Grup Yorum
Gönüllüleri Nurtepe Çayan Ma-
hallesi’nde konserin davetiyele-
rini dağıttılar. 2 Grup Yorum gö-
nüllüsünün katıldığı ve 1 saat
süren çalışmada 500 adet konser
davetiyesi cadde ve kafelerde
halka ulaştırıldı ve konserin öne-
mi anlatıldı.

Gülsuyu: Halk Cepheliler
23 Haziran’da da konser çalış-
malarını hızla sürdürdü. Yapılan
çalışmalarda Heykel, Emek
Caddesi ve Okul Durağı’nda

toplam 60 afiş, 150 pullama
yapıldı ve 200 adet konser du-
yuru bildirisi dağıtıldı.

Kadıköy: 17 Haziran'da ya-
pılan konser duyurusu çalış-
masında yüzlerce el ilanı da-
ğıtılırken, 80 afiş ve 150 pul-
lama ise duvarlara yapıştırıldı.
İnternet konserini izlemeleri
ve izletmeleri için insanlarla
uzun sohbetler yapıldı. 2 saat
süren çalışmaya 6 kişi katıldı.

Maltepe: Gülsuyu Halk Cep-
hesi tarafından 18 Haziran'da
Grup Yorum’un 1 Temmuz’daki
internet konseri için Maltepe
merkez ve Beşçeşmeler’de 150
pullama, 50 afiş yapıştırılırken
200 bildiri dağıtıldı. 2 saat süren
çalışmaya 3 kişi katıldı.

Sarıgazi: Halk Cepheliler
21 Haziran'da mahallenin dört
bir yanına umudun türkülerini
söyleyen Grup Yorum’un 1 Tem-
muzdaki internet konserine çağrı
pullamalarını yapıştırdılar.

Yenibosna: Pazar Paza-
rı’nda 23 Haziran'da 1 Tem-
muz’daki Grup Yorum İnternet
Konseri’ne çağrı çalışması ya-
pıldı. Çalışma boyunca 100
pullama ve 50 afişle mahalle
donatılırken 200 adet el ilanı
halka ulaştırıldı.

1 Temmuz'da Grup Yorum'un
İnternet Konserini İzleyelim İzlettirelim

Gülsuyu

Bahçelievler

Ankara

Çayan

Avcılar

Yenibosna



� ALMANYA
Gülaferit Ve Dayanışma Grubu

Berlin İçişleri Senatörlüğü Önünde
Eylem Yaptı

20 Haziran’da Gülaferit ve Dayanışma
Grubu Berlin İçişleri Senatörlüğü önünde
eylem yaptı. 

25 Haziran Pazartesi Gülaferit ve Da-
yanışma Grubu saat 13 ile 14 arasında
BAMF(mülteciler dairesi) önünde eylem
yaptı. Eylemde BAMF’ın Gülaferit’e
karşı ırkçı yaklaşımı, Gülaferit’in iltica
başvuru dilekçesini kabul etmemesi pro-
testo edildi.

HFG’den: İzledik, Öneriyoruz!
17 Haziran’da HFG’de Uyuyan Ses

(La Voz Dormida) filmi izlendi. 
19 Haziran’da HFG’de Yüreğine Sor

filmi izledi. İzledik, öneriyoruz.

HFG Bilgilendirme Standı
16 Haziran’da Bochum şehrinde or-

ganize edilen festivalde Uyuşturucu ve
Kumara Karşı Mücadele Merkezi-HFG
ile ilgili bilgilendirme standı açıldı. 

Hfg’de Yoğurt Mayalama Öğre-
nildi

Uyuşturucu ve Kumara Karşı Müca-
dele Merkezi-HFG’de 18 Haziran’da yo-
ğurt yapma öğrenildi.

HFG’de Kahv-
altı Ve İlk Yardım
Kursuna Çağrı

HFG’de 1 Tem-
muz’da kahvaltı yapı-

lacak ve ardından ilk yardım kursu veri-
lecektir. Halkımız kahvaltıya davetlidir. 

Website: www.hfgavrupa.com

HFG’den Bilgilendirme Standı
23 Haziran 2018 tarihinde HFG, Essen

şehrinde bilgilendirme standı açıldı. Birçok
Türkiyeli sanatçının katıldığı festivalde
uyuşturucu ve kumara karşı mücadele
anlatıldı, masalar dolaşılıp bildiri dağı-
tıldı.

� YUNANİSTAN
Turgut Kaya Türkiye Faşizmine

Teslim Edilemez
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 20

Haziran günü Adalet bakanlığının önünde
Türkiyeli devrimci Turgut Kaya’nın ia-
desinin durdurulması için eylem yapıldı.
Eyleme, Türkiyeli ve Yunanistanlı Parti,
dernek ve örgütlerin yanı sıra Halk Cep-
helilerde katıldı. 

� BELÇİKA
“Oturum Hakkımı İstiyorum” Di-

renişi 65. Gününü Geride Bıraktı
Devrimci düşüncelerinden dolayı otu-

rum hakkı elinden alınan Cahit Zorel’in
başlattığı direnişte 65 gün geride kaldı.
Her hafta telefon ederek direniş yerine
konuk olan Erdal GÖKOĞLU direnişi
hiç yalnız bırakmıyor. 

Devrimci düşüncelerinden dolayı otu-
rum hakkı gasp edilen Cahit Zorel’in di-
renişi her gün saat 11.00 ile 14.00 arasında,
Rue Gaucheret no:92 Bruxelles adresinde
devam ediyor.

� AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu’na Yönelik

Davayla İlgili İçişleri Bakanlığı
Önünde Eylem

22 Haziran 2018 tarihinde Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da İçişleri Ba-
kanlığı önünde Anadolu Federasyonu
üyelerine açılan dava ile ilgili bir açıklama
yapıldı. Bildiri dağıtıldı ve konuşma ya-
pıldı. Grup Yorum parçaları da eylemde
çalındı. Bir saat süren eyleme 10 kişi ka-
tıldı.

Gençliğimiz Her Koşulda
Gelecek İçin
Örgütlenecek

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’lilerin
yaptıkları çalışmalardan derlediklerimiz
kısaca şu şekildedir;

İSTANBUL
Altınşehir: Dev-Genç’liler 21 Hazi-

ran’da mahallede kapı çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada, Altınşehir’deki uyuş-
turucu, kumar, yozlaşma sorunlarından,
ülkemizde yapılan oligarşinin meclisinin
genel seçimlerine kadar birçok konuda
halkla sohbet edildi. Halk Meclisleri’nde,
Öğrenci Meclisleri’nde birleşme çağrısı
yapıldı ve 25 adet dergi halkımıza ulaş-
tırıldı.

Dağevleri: Dev-Genç’liler 21 ve 22
Haziran’da mahallenin çeşitli yerlerinde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada 45 adet dergi halka ulaştırıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 20 – 25
Haziran tarihleri arasında genel kitle ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmalarda halka
seçimlerin çare olmadığı, çarenin devrim,
devrim mücadelesi yani halkın kendi ör-
gütlü gücü olduğu anlatıldı. Çalışmalarda
toplam 180 adet dergi halka ulaştırılırken,
ayrıca üzerinde “Seçim Çare Değil Tek
Yol Devrim! Dev-Genç” sloganının yazılı
olduğu pankart asıldı.

Kuruçeşme: Dev-Genç’liler 21 Ha-
ziran’da mahallede minibüs yolu üzerine,
üzerinde “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın! Tek Tip Elbise Giymedik Giy-
meyeceğiz! Dev-Genç” sloganının yazılı
olduğu pankart asıldı.

Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler 19
Haziran’da mahallede umudun sesi Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan ça-
lışmada genel olarak gündem hakkında
sohbet edilirken 80 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Av ru pa’da
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Kuruçeşme



BÜTÜN HALKIMIZI  ÖRGÜT-
LÜ BİÇİMDE KONSER İZLEME-
YE ÇAĞIRIYORUZ!

1 TEMMUZ’DA NEREDE
OLURSAN OL, GRUP YORUM
İLE BİRLİKTE ŞARKILARIMIZI
SÖYLE!

Dünyada iki sınıf var, burjuvazi ve
proletarya; yani ezen ve ezilen, emper-
yalizm ve dünya halkları. Bu iki sınıfın
kitapları, romanları, şairleri, araştırmaları,
yazarları, sporu, müziği... var.

Bu iki sınıf birbirleriyle bu alanlarda
da mücadele içindedir. Çünkü sınıflar
savaşı soyut değildir, bunu emperyalizm
de biliyor ve o yüzden bu silahları halka
karşı elindeki bütün imkanlar ile kulla-
nıyor. 

Emperyalizm, halkı yozlaştırmada,
halkın beyinlerine vermek istediği mesajı
pekiştirmekte müziğin çok önemli rol
oynadığının farkında. Emperyalist kültüre
yani düzene ait şarkılar hiç öyle masum
değildir, bir sınıfa hizmet eden şarkılardır. 

Emperyalizm ne ister? Halkın be-
yinlerini teslim almak!

Peki bunu nasıl yapar? Bunun en iyi
sonucunu kültürel yozlaşma ile yapar.
Televizyonu, müziği, vitrinleri ile yapar.
Bunları izleyeceksin, bunları dinleye-
ceksin, bunları giyineceksin diyerek.
Şimdi halkı yozlaşmasından dolayı suç-
layan çok bilmiş “entellektüeller” “iz-
lemesinler seçici olsunlar” diyecektir. 

Örneğin Almanya’da yaşayan bir
kadının nasıl bir seçim hakkı var ki?
Alman kanallarında müzik diye Amerikan
müzikleri, dizi diye her türlü yozluğun
olduğu “Gute Zeiten Schlechte Zeiten”
tarzı gençliği bencilleştiren, ahlaksız-
laştıran, değersizleştiren dizilerle dolu.

Türkiye kanalları da onlardan farklı
değil, biraz Anadolu motiflerine bulan-
dırıyorlar, halk biraz kendisini bulsun
ki izlesin diye hesap ediyorlar.

Halkı yönlendirmek, onlara neye

karşı neyi izlemeli, neleri izlemeli biz
göstermeliyiz. Teknolojinin geliştiği bu
süreçte birçok kısıtlamaya rağmen ula-
şabilmek daha kolay. Halka, burjuvazinin
sunduklarının yerine koyacakları değerler
vermek gerekiyor. Somut ne izlemeli,
ne dinlemeli biz göstereceğiz. Bunları
da kapılarını çalarak yapabiliriz. 

Yani emperyalizm, halkın beyin-
lerini örgütlüyor, teslim alıyor, yoz-
laştırmak istiyor. Biz ise şarkılarımızla
halkımızı emperyalizme karşı müca-
deleye çağırıyoruz. Bu yoz kültüre
karşı BİZİM olanı sahiplenmeye ve
onun için mücadele etmeye çağırıyo-
ruz. 

Kıblemiz Anadolu, Türkiye. O top-
rakların türküleri bize nasıl eğlenilir,
nasıl düşmana karşı direnilir, nasıl acı
çekilir, nasıl ağız dolusu gülünür, nasıl
zalimin düzeni yıkılır, nasıl zafer kazanılır
gösteriyor. 

Grup Yorum, Anadolu halkının bu
türkülerini bir adım öne taşımış sosyalizm
ile taçlandırmıştır. Grup Yorum halk
türkülerinden farklı olarak bize hedefi-
mizi, düşmanımızın gerçek adını somut
olarak türküleri söylemiştir. Düşman
Amerika ve emperyalizmi “Defol Ame-
rika” şarkısı ile  beyinlerimize işlemiştir.
Emperyalizme karşı zaferi mutlaka dünya
halklarının kazanacağını bize “Dünya
halkları kardeştir” şarkısı ile göstermiştir.
Halklar direnmiş ve kazanmıştır, Viet-
nam’da, Sovyetler’de, Çin’de...

Grup Yorum bize Suriye halkının,
Filistin halkının acılarını, kemiklerimize,
bütün hücrelerimize kadar nasıl hisset-
memiz gerektiğini göstermiştir. Filistin
şarkıları ile bize öfkeyi, acıyı, onuru
yaşatmıştır. 

İşte Alman emperyalizmi bu ger-
çeği çok iyi biliyor, Grup Yorum ör-
gütlüyor. Evet Grup Yorum örgütlüyor,
tam da sizin yoz müzikleriniz ile halkı
yozlaştırmanızın aksini gerçekleştiri-
yor. Grup Yorum bu sömürü ve zulüm

düzeni sürdüğü müddetçe türküleri
ile halkları örgütlemeye, onları mü-
cadeleye çağırmaya devam edecektir. 

Alman emperyalizmi, Nazilerin
verdiği konserlerden korkmuyor, on-
ları yasaklamıyor, aynı anda binlerce
insanın Hitler selamı vermesini ve
ırkçı şarkılar söylemesini yasaklamı-
yor. Çünkü onlardan korkmuyor, çün-
kü onları iktidarının destekçisi, sıkış-
tığında sarılacağı bir güç olarak elinin
altında tutuyor.

Bizim türkülerimiz sosyalizmi, iktidarı
gösteriyor! Halka Güven, Halk İçin Can
Feda diyor. Bizim türkülerimiz Irkçılığa
Karşı Bütün Dünya Halkları Kardeştir
diyor. Demeye devam edecek. Grup
Yorum, şarkıları ile bizim beynimize
bilinç katmaya, yüreğimize sevda dü-
şürmeye, acılarımızdan kalbimizi ağ-
latmaya ama bunu öfkeye dönüştürmeye
devam edecek!

Hiçbir yasa yoktur ki, hiçbir impa-
ratorluk, hükümet, devlet yoktur ki haklı
ve meşru olanı yenebilsin onun sesini
boğabilsin! Bu tarihsel olarak da kanıt-
lanmış bir gerçektir! O yüzden boşuna
tehditleri, yasaklamaları, yalanları.

Bu saldırılara karşı Grup Yorum’u
sahiplenmek;  emperyalist kültüre karşı
bizim olanı, dünya halklarına ait olanı,
devrimci olanı, ilerici olanı sahiplenmek
ve onu halkımıza götürmektir. 

1 Temmuz günü, derneklerimizi, kül-
tür merkezlerimizi hatta evlerimizi konser
alanına çevirelim. Çevremizdeki herkesi
biraraya toplayıp, katabileceğimiz kadar
çok insanla omuz omuza halaya dura-
lım.

Türkiye faşizminin, Almanya em-
peryalizminin Grup Yorum korkusunu
1 Temmuz’da internet yayınını bulun-
duğumuz her yerde izleyerek, izleterek
büyütelim! 

Bizim Şarkılarımız Ne Yasak Tanır,
Ne Sınır! 

ALMAN EMPERYALİZMİ ŞARKILARIMIZDAN KORKUYOR!
ÇÜNKÜ GRUP YORUM, ŞARKILARI İLE EMPERYALİZME KARŞI HALKLARI BİRLEŞTİRİYOR!

IRKÇILIĞA KARŞI HAKLARIN KARDEŞLİĞİNİ ÖRGÜTLÜYOR!
1 TEMMUZ’DA GRUP YORUM ŞARKILARI İLE

ÖRGÜTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş

1 Temmuz
2018

Sayı: 73
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OOLUŞTURDUĞUMUZ KOŞULLAR
İNSANLARIMIZI BAĞIMLILIKTAN
KURTARIYOR!

Her zaman şunu söylüyoruz; bağımlı olan in-
sanlarımızla değil, bağımlılığın kendisiyle mü-
cadele ediyoruz.

Bağımlılığın sorumlusu kimdir? Emperyalizm! Uyuş-
turucu ve kumar da emperyalizmin merkezi yozlaştırma
politikasıdır. 

İnsanlarımızı uyuşturucuya ya da kumara bağımlı
hale getiren koşullardır. Bu yüzden bağımlılığı hastanelerde,
doktorlar ile çözemezsiniz. Bu bir böbrek hastalığı ya
da kanser hastalığı değil. Bu emperyalizmin vücudumuza
enjekte ettiği bir zehir; ama en önemlisi bu zehir ile bey-
nimizi avuçlarının içine alıyor.

Biz bunu nasıl yaptığını iyi biliyoruz, biz düşmanımızı,
neyi neden yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de
onu nasıl tersine çevireceğimizin yöntemlerini de bili-
yoruz.

Bağımlılığı yayan düzenin hastaneleri bunu çöze-
mez; çünkü ana sebebi ortadan kaldırmıyorlar.

Düzenin Kurumları Ne Yapıyor?
Uyuşturucu kullananları asalak, güvenilmez, değersiz,

hasta bireyler olarak görüyor. Ne onların derdini dinliyor,
ne aile sorunlarıyla, ne iş yerinde karşılaştığı sorunlarla
ilgileniyor. Tedaviye gelenlere potansiyel içici, yalancı
gözüyle bakılıyor.

Gerçekten bağımlılıktan kurtarmak gibi bir amaçları
olmadığı için sadece saldırgan olup olmadığıyla ilgile-
niyorlar. Saldırgansa, belirledikleri oranda uyuşturucuyu
kendileri veriyorlar.

Bu insanların sorunlarını kendi
sorunları olarak görmüyor, onlara
yalnızca “iş” olarak bakıyor.

Biz Nasıl Yapıyoruz?

HFG’de uyuşturucuya karşı mücadeleyi örgütlü-
yoruz. Biz kimseyi bir yere bağlayıp koluna serumlar
bağlamıyoruz.

Biz insanları iyi ya da kötü yapan şeyin koşullar
olduğunu biliyoruz.

- Biz, diyalektik materyalizmin bilimselliğinden güç
alıyoruz. Düzenin kurumları ise idealizmden besleniyor.

- Biz insanları iyi ya da kötü yapan koşullardır,
koşulları değiştirirsek herkesi değiştirebiliriz diyoruz.
Düzen ise ‘insanlar değişmez, bazı insanlar doğuştan
iyidir bazıları kötüdür’ diyor.

Biz sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde bakıp
nedenleriyle savaşıyoruz. İdealizm ise nedenlerini
anlamadan sonuçları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

- Biz uyuşturucu kullanan gençlerimizle birlikte uyuş-
turucuya karşı kapsamlı bir mücadele örgütlüyoruz.
Gençlerimizi bu hale getiren aşağılık düzenden hesap
soruyoruz.

- Kültür sanat etkinlikleri, meslek edindirme kursları
yapıyoruz.

- Mahallelerde uyuşturucuya karşı bildiriler dağıtıyoruz,
afişler yapıyoruz.

- Uyuşturucu kullananları uyuşturucuyu bırakması
için ikna ediyoruz, ilgileniyoruz.

-  Sahipleniyor, sorunlarını, dertlerini dinliyoruz.

-  Birlikte film izliyor, hayatı paylaşıyoruz.

Biz kimseyi bir iki etkileyici lafla, psikolog odalarında
terapilerle tedavi etmiyoruz, uyuşturucu kullanan insan-
larımızla birlikte yukarıda saydığımız koşulları oluştu-
ruyoruz ve işte bu oluşturduğumuz KOŞULLAR İN-
SANLARI TEDAVİ EDİYOR. 

Sevgi, kardeşlik, yoldaşlık, dostluk gibi değerleri
büyütüyoruz. Sınıf kinini büyütüyoruz.

- Düzenin güvenmediği, küçümsediği, aşağıladığı,
hor gördüğü bu insanlarımıza güveniyor, sorumluluklar
veriyor, düşüncelerine değer veriyoruz. Onlarla birlikte
karar alıyoruz. Bizim bağımlılıkla mücadele yöntemimiz
budur.

Uyuşturucuyu bıraktırdığımız her insan uyuş-
turucuya karşı bir sıra neferi oluyor, olacak. Ve
uyuşturucuya karşı savaş, emperyalizme ve karşı
savaştan bağımsız olmadığını bilerek mücadele
ediyoruz.

"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

1 Temmuz
2018

Yürüyüş
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“...Baskının, işkencenin, sömürünün ve katliamların sürdüğü
bir ülkede tarafsızlık diye bir şey olamaz. Bu düzende herkes
şöyle ya da böyle taraf olmak durumundadır. Ben de sömürülen
emekçi halkımın yanında ve saflarındayım. Sömürüsüz, sınıfsız
bir düzen kurmak için mücadele ediyorum. Mücadele ettiğim
için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim için savaşmayı an-
lıyorum.” Nihat Şahin

9 Temmuz - 15 Temmuz

Gülnaz SARIOĞLU, Murat KAYMAK,
Nihat ŞAHİN, Osman SÖNMEZ:
Halkımızın özgürlüğü, vatanımızın bağımsızlığı için

dağlara çıkmışlardı. 15 Temmuz 1994’te Sivas’ın Zara ilçesi,
Kanlıçayır Köyü Otluçimen Mezrası’nda çıkan çatışmalarda
şehit düştüler.

Nihat, 1965 Malatya Hekimhan doğumdur. Kürt milli-
yetindendir. 1978’de devrimci düşüncelerle tanıştı. Öğretmen
olarak mücadelede yer aldı. 1993’te gerillaya katıldı. Ahmet
Karlangıç Kır Birliği’nde komutan yardımcısı oldu.

Gülnaz, 1970 Antakya doğumludur. Arap milliyetin-
dendir. 1980’lerin ortalarında mücadeleye katıldı. 1993
yazında gerilla olarak Sivas dağlarına adım attı.

Murat, 1974 Sivas doğumludur. Türk milliyetindendir.
1991’de bir süre başka bir siyasetin saflarında mücadele
etti. Aynı yıl Devrimci Sol’cu olup, 91 yazında gerillaya
katıldı. 

Osman, 1961 Bursa, Gemlik doğumludur. Lise yıllarında
devrimcilerle tanıştı. Bursa bölgesinde legal, illegal görevler
aldı. 7 yıl tutsak kaldı. 91’de gerillaya katıldı.

Gülnaz Sarıoğlu Murat Kaymak Nihat Şahin Osman Sönmez

Melek SERİN:
15 Temmuz 2012’de Atina’da kaldığı evde

intihar ederek hayatına son veren Melek Serin 28
Haziran 1978’de Çorum-Alaca-Çikhasan Köyü’nde
doğdu. 2001 yılında Yurt-Kur’da memur olarak
çalıştı. 2003 yılında gerillaya yönelik bir operasyonda
tutuklandı. Çorum, Ulucanlar, Uşak, Sincan hapis-
hanelerinde toplam 5 yıl tutsaklık yaşadı. Tutsaklığı

bittiğinde; tereddütsüz örgütlü mücadeleye devam etti. Melek
Serin bir devrim emekçisiydi. Bu emekçiliğini yurtdışında da sür-
dürdü. Mücadelesini sürdürdüğü Atina’da içine düştüğü çıkmazlar
sonunda, iç düşmanına yenik düşerek; 15 Temmuz 2012 günü ya-
şamına son verdi.

Melek Serin

Sevgi ERDOĞAN:
1956 doğumluydu. Devrimciliğe sempatisi Ma-

hirlerle başladı ve o günden itibaren 25 yılının her
anı, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir
devrimci oldu. Bu 25 yılda, işkencelerden, hapis-
hanelerden geçti, sayısız görevler üstlendi. Son
üstlendiği görev, Türkiye tarihinin en büyük hapis-
haneler saldırısında, Birinci Ölüm Orucu Ekibi di-

renişçisi olarak saldırının önünde barikat olmaktı. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm
yıldönümünden iki gün sonra şehit düştü.

Sevgi Erdoğan

Ali ERTÜRK, Emine TUNÇAL, Gülizar ŞİMŞEK,
Hasan Hüseyin ONAT, Hanım GÜL

1996’da hapishanelerdeki ölüm orucu sürecinde, 15 Temmuz
1996’da direnen tutsakları desteklemek amacıyla, İstanbul
Gültepe merkezindeki düzen kurumlarına karşı gerçekleştirilen
baskından sonra geri çekilirken Telsizler Mahallesi’nde bir
evde kuşatıldılar. Hapishanelerde ölüm orucunda bulunan
yoldaşları gibi son nefeslerine kadar direnerek şehit düştüler.
(Hanım Gül, evin sahibiydi, kuşatmada polis tarafından vuruldu
ve kaldırıldığı hastanede 22 Temmuz’da yine polis tarafından
katledildi.)

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. Lise
yıllarında DLMK (Demokratik Lise için Mücadele Komiteleri)
ve Halkevi faaliyetlerinde yer aldı. 1996’da halkın adaletini uy-

gulamak için SPB’li oldu. Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı
Topardıç Köyü’ndendi. Köyüne gelen gerillalar aracılığıyla
tanıştı devrimcilerle. Çalışmak için geldiği İstanbul’da
kavganın neferi oldu.

Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur. Ha-
cettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç’li oldu. Önce Ankara
Dev-Genç komitesinde, sonra bölgede görevler aldı.
1996’da bir SPB’liydi. Ali, 1975 Tokat Zile doğumludur.

1995 yılında Muharrem Karakuş şehit düştüğünde o bir
savaşçı oldu. Israrla ekiplerinin adının Muharrem Karakuş
olmasını istemişti. 

Hanım Gül, o en zor günlerde dahi Parti-Cephe’ye kapısını
açan bir yiğit Anadolu kadınıydı. 

Ali Ertürk Emine Tunçal Gülizar Şimşek H. Hüseyin Onat Hanım Gül

İsmail AKARÇEŞME,
Nurten DEMİR:
14 Temmuz 1992’de İstan-

bul Kasımpaşa’da üslerinin ku-
şatılması karşısında çatışarak
şehit düştüler. İkisi de SDB
üyesiydiler.İsmail Akarçeşme Nurten Demir



12 Temmuz Şehitleri:
Bilal KARAKAYA, Cavit ÖZKAYA,
Hasan ELİUYGUN,
İbrahim ERDOĞAN, İbrahim İLÇİ,
Nazmi TÜRKCAN, Niyazi AYDIN,
Ömer COŞKUNIRMAK,
Yücel ŞİMŞEK, Zeynep Eda BERK

İstanbul’un Nişantaşı, Balmumcu, Yeni
Levent ve Dikilitaş semtlerindeki üslerde
bulunan 10 Devrimci Sol önder kadro ve
savaşçısı, oligarşinin ölüm mangaları ta-
rafından kuşatıldılar.

Oligarşi, Türkiye’yi ziyaret edecek
olan ABD Başkanı Bush’a, Devrimci Sol’a
karşı kazanılmış bir zafer armağan etmek
istiyordu. Kuşatılan üslerdeki Devrimci
Solcular, heveslerini kursaklarında bıraktı
onların. Kurşunları, bombaları marşlarıyla,
sloganlarıyla karşılayan Devrimci Sol’cular,
öldüler yenilmediler. 12 Temmuz 1991’de
ölümsüzleştiler.

Niyazi AYDIN: Devrimci Sol’un ku-
ruluşunda önder kadrolardan biri olarak
yer aldı. Katledildiğinde Merkez Komite
üyesiydi.

1950 Dersim doğumlu. 70’li yılların
başında katıldı mücadeleye. İstanbul’da
İYOKD yöneticiliği yaptı. 12 Eylül’den
hemen sonra, mücadelenin en zor koşul-
larında Devrimci Sol Merkez Komite-
si’ndeydi. 1981 Kasım’ında tutsak düştü.
İşkencedeki direnişçi tavrı örnekti. 

1985’te tutsaklığı sona erdiğinde ha-
reketi yeniden toparlayan, mücadeleyi
ayağa kaldıranlardan biri olarak görevine
devam etti. Devrime adanmış 20 yılda
örnek ve önder oldu.

İbrahim ERDOĞAN: 1950 Sivas do-
ğumlu. 1969’da THKP-C’nin işçi kesi-
mindeki bir sempatizanı olarak mücadeleye
katıldı. 12 Mart sonrasında yılgınlara, in-
karcılara karşı çıkıp THKP-C potansiyelini
toparlamaya çalışanlardan biriydi. Devrimci
Sol’un kuruluşuyla birlikte Devrimci İşçi

Hareketi’nin yaratılmasında görev aldı.
12 Eylül sonrasında tutsak düştü. 1984

Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde
yer alarak 75 gün süren kahramanlığın
yaratıcılarından biri oldu. 90’da gerçek-
leştirilen bir firar eyleminde özgürlüğüne
kavuştuktan sonra Kır Gerillası sorumlu-
luğuna atandı. Kıra gitme hazırlıkları sı-
rasında 12 Temmuz’da şehit düştü.

İbrahim İLÇİ: 1957 doğumludur.
1974’ten itibaren gençliğin akademik-de-
mokratik mücadelesinin ön saflarında yer
aldı.

Temmuz 77’de Beşiktaş’ta bir faşist
odağın dağıtılması eyleminde tutsak düştü.
Kaldığı hapishanelerde hep direnişin içinde
yer aldı. Sürgünden sürgüne gönderildi.
84’te Ölüm Orucu direnişinin hazırlıkları
sürerken gönüllülerden biriydi. 

Tutsaklığı sona erdiğinde tereddütsüz
mücadeleye koştu. Devrimci İşçi Hareketi
sorumluluğunu üstlendi. Bu görevini sür-
dürürken şehit düştü.

Zeynep Eda BERK: 1964 doğumlu-
dur. Devrimci yaşamı öğrenci gençliğin
akademik –demokratik mücadelesi içeri-
sinde başladı. İTÜ İnşaat Fakültesi’nde
Dev-Genç’li olarak çalıştı. Öğrenimini ya-
rıda bırakarak profesyonel devrimciliğe
adımını attı. Ardından SDB komutanlarının
kullandığı bir askeri büronun kurumlaş-
masında görev aldı.

Yücel ŞİMŞEK: 1967 doğumludur.
12 Eylül sonrası gelişen devrimci gençlik
hareketi içerisinde yetişti. İTÜ gençliğinin
önderlerinden biri oldu. Okulu bitirdikten
sonra İnşaat Mühendisleri Odası’nda dev-
rimci faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak
örgüt kuryeliği görevini üstlendi. Yücel’in
en büyük isteği Devrimci Sol’un silahlı
savaşçısı olmaktı. Bu özlemine kavuşmadı
belki ama bir Devrimci Sol savaşçısı gibi
şehit düştü.

Ömer COŞKU-
NIRMAK: 1960 do-
ğumludur. 12 Eylül
sonrası gelişen gençlik
hareketi içinde yetişen
devrimcilerden biriydi.
Okul sonrası mühendis
odalarında devrimci
faaliyetlerini sürdürdü.

1989 yazında yeraltı ya-
şamına geçti. Büro örgüt-
lenmesi ve çeşitli teknik
konuların geliştirilmesinde
sorumluluk aldı.

Bilal KARAKAYA:
1962 doğumludur. 80 ön-
cesinde anti-faşist müca-

deleye katıldı. Cunta döneminde tutsak
düştü. 12 Eylül zindanlarında direndi. Tah-
liye olduğunda yeri yine mücadele oldu.
Bir devrim emekçisiydi. Yıllarca her türlü
sosyal yaşamdan uzak bir atölyede bom-
balarla yatıp kalktı, onları hazırladı, taşıdı.
Şehit düşünceye kadar bir Devrimci Sol’cu
gibi yaşadı ve öyle ölümsüzleşti.

Cavit ÖZKAYA: 1958 doğumludur.
1975’de üniversiteyi okuduğu İstanbul’da
Dev-Genç saflarında örgütlü mücadeleye
katıldı. Beyazıt Dev-Genç örgütlenmesinde
sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Kara-
deniz Bölgesi’nde görevlendirildi.

Cuntaya karşı mücadelede yine İstan-
bul’daydı. 83 başlarında tutsak düştü. 84
Ölüm Orucu Direnişi’nde ikinci ekipte
görev aldı. 88’de tahliye olduktan sonra
SDB’lerin yeniden oluşturulmasında büyük
emeği geçti. Askeri Komite Üyesi olarak
görevini sürdürdü.

Hasan ELİUYGUN: 1962 doğumlu.
Devrimci mücadeleye lise yıllarında katıldı.
81’de tutsak düştü. 8 yıl sonra dışarı çıktı-
ğında yeri yine mücadele oldu. 88’de bir
kamulaştırma eyleminde yine tutsak düştü.
1990’da özgürlüğüne kavuştuğunda Ak-
deniz Bölge Komitesi’ne atandı. Daha
sonra Askeri Komite üyesi ve bir komutan
olarak mücadelesini sürdürdü.

Nazmi TÜRKCAN: 1964 doğumludur.
Liseli Dev-Genç içerisinde kısa sürede
gelişti. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü-
ğünde işkencehanelerden zaferle çıkmasını
bildi. 83’te tutsaklığı sona erdiğinde İstanbul
devrimci gençiliğinin örgütlenmesinde
aktif görevler aldı. 88’de tekrar tutsak
düştü. 1990’da tahliye olduktan sonra önce
Ege Bölgesi’nde sorumluluklar üstlendi.
Daha sonra Askeri Komite Adayı ve ar-
dından komite üyesi oldu.

Bilal Karakaya Cavit Özkaya Hasan Eliuygun İbrahim Erdoğan İbrahim İlçi Nazmi Türkcan Niyazi Aydın

Ömer Coşkunırmak Yücel Şimşek Zeynep Eda Berk

Buluthan KANGALGİL,
Fintöz DİKME:
12 Temmuz 1991’de İstan-

bul’da gerçekleştirilen katliam
operasyonunun devamında 14
Temmuz günü Ankara’da bu-
lundukları üs polis tarafından
kuşatıldı ve çatışarak şehit düş-

tüler. SDB üyesiydiler.

Buluthan Kangalgil Fintöz Dikme



“Devrimci olduğum için mutluyum. Yaşamın, yaşamanın
ancak böyle anlamlı olduğunu gördüm. Mücadele etmeyen in-
sanların yaşamını düşünüyorum. Nasıl mutlu olabiliyorlar, onları
motive eden şey nedir? Onları yaşama ne bağlıyor?”

Eda buydu işte. İçtenliğiyle, samimi, mütevazı yanlarıyla.
Tüm olanaklarını hiç tereddüt etmeden DEV-GENÇ örgütlenmesine
sundu. Olanaklarını, yetenek ve azmini bütünüyle sunarken te-
mizliği, duruluğu, ama doğallığıyla mücadelenin neferi olduğunu
görüyorduk.

Yoktan yaratmaya çalıştıklarında asla ayrıcalıklığını hisset-
tirmedi. Gözaltılar düşmanı daha yakından tanımasını, netleşmesini
sağlamış, sınıf öfkesini ve coşkusunu yenilemiştir.

Canlı, dinamik ve coşkulu yapısı, mücadelede tereddütsüzlüğü
ve cesareti, insan ilişkilerinde sevecen tavırlarıyla çevresinde
hep saygı ve sevgi kazandırırdı.

Yeraltı yaşamında çevreye uyum sağlayabilmek, eriyebilmek,
kullanılan sabit yerleri meşrulaştırmak da önemlidir. Eda bu
görevini de doğallıkla yapıyor ve apartmanın yöneticisi de ola-
biliyor.

Duygudaşından ayrı kaldığında, bunu fiziksel yanıyla taşıdığını
düşünür “Ayrıyken bile yalnız kalmayacak bir ufka vardık”
diyerek, kadın-erkek yoldaşlığının bedelini yürüyen sevgisinde
paylaşırdı.

Duygudaşı içeri düştüğünde ilk sorusu “Tavrı nasıl?” olmuştu.
Duygusal ilişkinin mücadelenin sıcaklığındaki anlamı buydu
işte. Mücadelenin güzelliği ve onuruyla sevginin, sevdanın
güzelliği eşdeğer olmalı, pürüzler taşımamalıydı ona göre.

Cezaevinden ilk firar haberini duyduğumuzda, Eda gece uy-
kusuz kalmış, okul arkadaşlarımıza firar coşkusunu paylaştıracak
sürpriz bir pastayla gelmişti. Pastada “Hoş geldin... Kesilmiş bir
kol gibi omuz başımızdaydı boşluğun...” yazıyordu.

Sınırsız olanaklara sahipti. Ama onları son noktasına kadar
devrimcilere sunmaya da hazırdı. Zekî ve korkusuzdu. Gerekiyorsa

herkese kafa tutardı.
İyi yürekli ve mütevaziydi. Herkese yardım ederdi. Kibirli

hiç değildi.
Bugün gibi hatırlarız. Okulda Müslüman gençlik kalabalık

bir grupla gelip anfide barikat oluşturmuştu. Sayıca azdık. Ko-
nuşmaya başladıklarında, Eda ve birkaç arkadaş ellerindeki
şemsiyeyi sıralara vurarak protesto edip konuşmayı engelliyorlardı. 

Şemsiyeleri parçalanmıştı. Ertesi gün gazetelerde bu şemsiyeler
için “birbirlerini öldürmek için şişler de getirmişlerdi” dediler.

Sınırsız enerjisiyle, öğrendiği her şeyi anında aktaracak sa-
bırsızlığıyla her zaman örnek aldığımız bir dostumuz, kavga ar-
kadaşımızdı.

*
Mücadeleye ilk başladığımız süreçlerde öğrenme açlığımız

çok daha büyük oluyor. Şekillenmeye hazır bir çocuk gibi yol-
daşlarımızın gösterdiği her davranışı bilinçli ya da bilinçsiz dik-
katlice izliyor, örnek alıyoruz. Onların belki de doğallıkla yaptığı
davranışlar, direnişler bizim kişiliğimizi şekillendiren net çizgiler
haline geliveriyor.

DEV-GENÇ’li olmak büyük bir onur ve gururdu. Fakat
önemli olan bundan sonra DEV-GENÇ’in cüretli, atılgan, baş
eğmeyen kişiliğini kendimizde somutlayabilmekti.

DEV-GENÇ’lileri büyük bir dikkatle inceliyor, anlattıklarını
dikkatle dinliyor ve bilincimize yerleştiriyorduk. Eda’nın kendi
kişiliğinde doğallaşmış, meşruluğuna inanç, pratiğine, konuş-
malarına da yansıyordu. 

Yeni örgütlendiğimiz dönemde Zeynep’in de içinde bulunduğu
bir grup DEV-GENÇ’li gözaltına alınmış, işkence görmüş ve
yeni bırakılmıştı. 

Onları ziyarete gittik. O neşe içerisinde işkencecileri alaya
alarak şubeyi anlatıyordu. Bizim uzak olduğumuz, bizi ürküten
şube onun anlatımlarıyla düşmanın rezil olduğu bir komediye
dönüyordu. 

Gözaltısı bir mitingin afişlemeleri sırasında olmuştu. Bir
kahvehaneye yaptıkları afişte polisler içeriye girip onları karakola
davet etmiş, onlar da afişlemeye hiç ara vermeden afişlerin izinli
olduğu tartışmasını yapmışlardı. 

Ama gözaltına alınmaktan da kurtulamamışlardı. Şubede
boyun eğmeyen, düşmanı çileden çıkaran davranışlarıyla beraber
işkenceden başları dik çıkmıştı.

Zeynep Eda BERK’i Yoldaşları Anlatıyor:
“Sevecen, mütevazı ve her şeyiyle devrime

adanmış bir yürek”

Anıları Mirasımız

Rıza GÜNEŞER:
1965 Maraş doğumludur. İstanbul Anadolu Ya-

kası emekçilerinin mücadelesinde yer aldı. 1992’de
Halkın Gücü gazetesinde çalışmaya başladı. 14
Temmuz 1993’te İstanbul İkitelli Parseller’de
darbeci kontra çetesi tarafından pusu kurularak
katledildi.Rıza Güneşer

İskender EROĞLU:
15 Temmuz 2001’de Almanya Dort-

mund’da Devrimci hareketin faaliyetleri
içinde yer alırken hastalığı sonucu aramızdan
ayrıldı.

İskender Eroğlu

Alişer ve Zarife:
9 Temmuz 1937. Devletin 2 Ocak 1936’da yürürlüğe soktuğu

“Tunceli Kanunu” ile başlattığı, Dersim’i teslim alma saldırısına
karşı ayaklanmanın önderlerindendi. Ayaklanmaya karşı devletin
başlattığı saldırıda on binlerce Dersimli katledilirken, ayaklanmanın
önderlerinden olan Alişer ve karısı Zarife de hainler tarafından
öldürüldüler.Alişer ve Zarife

Hüseyin AKSOY:
14 Temmuz 1979’da İstan-

bul’da “Emperyalizme, Faşizme,
Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı
Mücadele” kampanyasında bil-
diri dağıtırken jandarmalar ta-
rafından vurularak katledildi.Hüseyin Aksoy


