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direniş boy verdi Anadolu’da. 

Yazgül’lerimiz, Seyhan’larımız, 
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Kinimiz bomba yüreğimizde. 
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngil-
tere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan
bir karara ilişkin Twitter’dan dikkat çekici

bir açıklama yaptı.

2 Mart 2019 Cumartesi günü TRT’de yer alan
habere göre Pompeo, İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın
aldığı “Hizbullah ve örgütleri terör listesine alma
ve yasaklama” kararından duyduğu memnuniyeti
belirtiyor, kararı “takdirle karşıladıklarını” yazıyordu. 

Gerçekten de İngiltere İçişleri Bakanlığı, yine
TRT’de yer alan bir habere göre terör örgütleri listesini
güncellemişti. 25 Şubat tarihli habere göre; 

“İngiltere’de DHKP-C terör listesine alındı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri listesine

alınan isimleri açıkladı. Buna göre DHKP-C’nin kul-
landığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimleri de terör
listesine girdi.

İngiltere’de terör listesindeki bir gruba üye olmak
veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar
hapisle cezalandırılabiliyor.

Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşın-
ması da yasaklanıyor”

DHKP-C’nin terör örgütleri listesine alınması yeni
bir şey değildi. Ancak bu kararda yeni olan, DHKC ve
DHKP isimlerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve listeye ko-
nulmasıydı.

İngiltere, bu kararı alırken, böylesi bir ayrıma
neden gitti, nereden gerek duydu? Somut bir gelişme
olarak ne oldu da bu kararı bu biçimde aldı?  

Bunun tek cevabı; Almanya Hamburg’ta geçtiğimiz
haftalarda sona eren Musa Aşoğlu mahkemesinde
yapılan savunma olabilirdi.

İngiliz hükümeti DHKP-C ile ilgili her gelişmeyi ya-
kından takip ediyor olmalıydı, ya da İngilizlere Musa
Aşoğlu davası ile ilgili bilgileri bizzat ABD memurları
yetiştirmişti.  

Musa Aşoğlu, kendisini “terör örgütü DHKP-
C’nin Avrupa sorumlusu” olmakla itham eden Alman
savcının iddialarının, çürük, dayanaksız ve hukuksuz
olduğunu anlatırken DHKP-C ile ilgili de bir açıklama
yapmıştı.

DHKP ve DHKC örgütlenmesinin birbiri ile ortak
ve ayrı tarafları olduğunu, iki ayrı örgütlenme söz
konusu olduğunu belirterek, Alman savcının daha
DHKP-C’nin örgütsel şekillenişinden haberinin olma-
dığını söylemişti.

İşte bu savunmanın üzerinden daha iki hafta bile

geçmemişken, İngiliz İçişleri Bakanlığı zaman kay-
betmeden DHKP ve DHKC’yi birbirinden ayrı örgütler
olarak “terör örgütleri” listesine aldı. DHKP-C zaten
listedeydi, yeni eklemelerle, böylece hiçbir boşluk (!)
bırakmamış oldular.

ABD Dışişleri Bakanı da aynı hızla İngiliz İçişleri
Bakanı’nı tebrik etti, memnuniyetini belirtti. 

ABD EMPERYALİZMİNİN ACELESİ VE 
TELAŞI NİYE?
Dünya halklarının baş düşmanı, en büyük

terörist ABD emperyalizmidir. Kimin terörist olup
olmadığı da emperyalizm karşısındaki tavrıyla belli
olur. Oysa ABD, kendine biat etmeyen tüm kişi ve ör-
gütleri ‘terörist’ ilan ediyor.

İşbirlikçi faşist AKP hükümeti de, efendisi gibi,
kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan ediyor.
Türkiye halkları çok yakından gördü ki, iktidarı eleştiren,
iktidarı beğenmeyen, biat etmeyen herkes “terörist”!

Haziran Ayaklanması’na katılan bütün halk terörist,
parkta geceleyenlere peynir ekmek ve içecek getirenler
terör finansörü, orada müzik yapanlar başlarına ödül
konulacak kadar “azılı terörist”! Hakkını ve hukukunu
arayanlara avukat olarak yardım edenler de terörist!
Düzen solu bile artık terörist!

Ayten Öztürk’e 6 ay boyunca gizli işkencehanelerde
işkence yapanlar ise demokrat! Vatan için yapıyorlar!

14 yaşında Berkin’in kafasına nişan alıp gaz fişeği
atan polis de vatansever! Öyle mi?

Bunlara artık kimse inanmıyor.

Türkiye’de ne ise dünyada da o!

ABD terör örgütleri listeleri hazırlıyor. 

Sosyalist olsun ya da olmasın, ABD emperyalizmi
kendilerine biat etmeyen, kendilerini eleştiren tüm
ulusal ve sınıfsal hareketlere “terörist” demeye
devam ediyor.

Dünyada Savaşan Tek Marksist-Leninist Örgüt
Olan DHKP-C’nin Bu Listelerde Yer Alması, Onun
Anti-Emperyalist Kimliği Ve Duruşunun Tescili-
dir!

Bu listeler, devrimciler için onurdur, DHKP-C
bundan rahatsızlık duymaz.

Ancak ABD emperyalizminin DHKP-C’ye yönelik
saldırgan tutumuna ve bunlar olurken yaşadığı hız
ve telaşa dikkat çekmek istiyoruz.

Almanya Hamburg’ta yargılanan Musa Aşoğlu’na

ABD ve İNGİLİZ EMPERYALİZMİNİN DHKP-C TELAŞI
Listeler, Operasyonlar, Tutuklamaların Arkasında
Neyin Korkusu Var? 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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129-b maddesinden açılan davada 6 yıl 9 ay “ceza”
verildi. Bu yargılamanın arkasında ABD vardı.

Almanya’da hiçbir yasa dışı eylem ve tutumu gös-
terilemeyen Musa Aşoğlu, yine de Alman Polisi tara-
fından yapılan baskında gözaltına alındı, Alman mah-
kemeleri tarafından tutuklandı ve göstermelik yargılama
başlatıldı.

Herkes biliyordu ki; bu yargılamanın ve verilen ce-
zanın asıl nedeni, Musa Aşoğlu’nun, ABD’nin başına
3 milyon dolar ödül konulmuş bir devrimci olma-
sıydı. Yani ABD hedef gösterdi, Alman yargısı tu-
tuklayıp ağır tecritte tutarak cezayı verdi.

Benzer bir dava da Yunanistan’da görülüyor. Yu-
nanistan’da tutsak edilen 9 Türkiyeli devrimci, ABD
ve Türkiye faşizminin baskıları sonucu, Yunan polisi
tarafından tutuklandı. Ne Yunanistan’da ne de başka
bir yerde hiçbir eylem ve etkinlik içinde olmamalarına
rağmen yargılamaları halen sürüyor. Tek “suç”ları
anti-emperyalist, anti-faşist olmaları, devrimciliği görev
biliyor olmaları.

ABD Emperyalizmi Boş Durmuyor!
Tutuklamalarla, cezalarla devrimcilerin önünü kesmeye,

onları hiçbir politik çalışma yapamaz hale getirmeye ça-
lışıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın kararında, arka
planda ABD’nin rolü olduğu kesindir. Ki karar çıkar
çıkmaz hemen memnuniyetini ve tebriklerini ilettiler.

Bu hız ve bu telaşın arkasında, DHKP-C’ye yönelik
şu değerlendirme vardır:

“DHKP-C’liler biraz kendilerine geldiler hemen
bize yöneldiler. Bu kötü örnek olacak, herkes cü-
retlenecek, herkes bize başkaldıracak... Buna izin
vermeyeceğiz.”

AMERİKAN EMPERYALİZMİ TEŞHİR 
OLDUKÇA SALDIRGANLAŞTI!
Tüm dünyada, tüm sol hareketlere olduğu gibi,

DHKP-C’ye de kendi imparatorluklarını kabul etmeyi
dayattılar. 

1990’lardan sonra dünyanın tek gücü ABD em-
peryalizmi olmuştu. Artık onlara karşı çıkmak anlam-
sızdı. Onlarla barış yapmak, uzlaşmak lazımdı (!)

PKK, IRA, ETA bu gerçeği(!) anlamışlardı. En son
FARC da ABD’nin yönlendirdiği bir sürecin sonunda
silahlarını bırakarak düzene yerleşmişti. 

DHKP-C’den istenen de buydu.

PKK’nin yedeğine düşmüş Türkiye solu da aynı
ideolojik savrulmayı yaşıyor, inançsızlaşıyor, düzeni-
çileşiyordu. Dünya “global bir köy” olmuştu. Ba-
ğımsızlık savaşlarının modası geçmişti. ABD’nin
gücünü kabul etmek lazımdı. Seçimlere girmek çok
stratejikti! Faşizmin tırnakları kesilebilir, kirli bağırsaklar
temizlenebilirdi!

Türkiye solu, ülkeye demokrasinin gelişini de
Avrupa Birliği’ne havale etmişti. Avrupa Birliği’ne giri-
lecek, Avrupa standartlarında demokrasiye kavuşu-
lacaktı! Seçimler bir kazanılsın, Avrupa ile müzakerelere
derhal hız verilecek, eksikler tamamlanacaktı, Avrupa
gibi olunacak, tatlı sularda sosyalizm aranacaktı!

Ama hayat, tatlı su solcularının hayallerindeki gibi
değildi. Ortada bir emperyalizm gerçeği vardı. 

Emperyalizmin saldırı gücü NATO, dünyanın her
yerinde kanlı saldırılar peşindeydi. Libya’da dört ay
içinde 50 bin kişi katledilmişti. Irak ve Libya’dan
sonra Suriye de “demokrasi” bahanesiyle yerle bir
ediliyordu. Sırada başka ülkeler vardı.

Emperyalizm 1990’lar öncesine göre daha da sal-
dırganlaşmış, teslim alamadığı ülke ve örgütleri açıktan
hedef listesine koymuştu. 

Emperyalizm gerçeği ortada iken DHKP-C’nin
stratejik hedefinden sapması, çizgisini yumuşat-
ması ya da ideolojisini değiştirmesi söz konusu
bile olamazdı!

1954’ten bu yana katiller sürüsüne yuva olan İn-
cirlik’teki üssün kapatılması için, Kasım 2010’da alınan
NATO kararıyla açılan Kürecik’teki füze kalkanına
karşı yürüyüş düzenleyen Halk Cepheliler, ABD’nin
hedefindeydi.

İstanbul’da İnönü Stadyumu’nda 55 bin kişi “Defol
Amerika” şarkısını söyledi. Yüzbinlerce kişi “Bağımsız
Türkiye” konserlerinde bir araya geldi. “Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” sloganlarının atıldığı kon-
serleri yapan Grup Yorum hedefteydi.

Kürt Milliyetçileri ve kuyrukçuluğunu yapan sol,
Rojava’da Amerikan silahlarıyla “devrim” yapıldığını
söylerken, Amerikan uçaklarının korumasında Rakka’ya
girerken; DHKC savaşçısı Alişan Şanlı, Ankara’daki
Amerikan Büyükelçiliği’ne feda eylemi gerçekleşti-
riyordu. ABD’nin Ortadoğu ve Türkiye’deki emperyalist
politikalarının hesabını soruyordu.

ABD’nin telaşı boşuna değildi. DHKP-C’yi düzen
içine çekmek için Türkiye faşizmi ile birlikte saldırı
üstüne saldırı yapmış, katliamlar düzenletmiş, F tipi
hapishaneleri açarak tecrit uygulamasını başlatmıştı. 

DHKP-C, devrim iddiasından vazgeçip düzene
yönelseydi, anti-emperyalist çizgisinden vazgeçseydi,
F tipi hücrelerin kapısı elbette açılabilirdi! Tecrit uy-
gulaması kalkabilir, en azından yumuşayabilirdi. Oysa

“Eğer bir kişi, bir politik parti, bir ordu veya bir
düşünce okulu düşman tarafından saldırıya uğra‐
mıyorsa, bu durum açıkça düşmanın seviyesine
inmiş olduğumuz anlamına geleceği için, bunun
kötü olduğunu düşünüyorum. 

Düşman tarafından saldırıya uğramak iyidir;
çünkü düşmanla aramızda net bir sınır çizgisi çizmiş
olduğumuzu kanıtlar. 

Düşmanın bize çılgınca saldırması ve bizi karala‐
ması en iyisidir; bu, düşmanla aramıza net bir sınır
çizgisi çizdiğimizi ve aynı zamanda görevimizde bir
hayli başarıya ulaştığımızı kanıtlar.”

MAO ZEDUNG
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“Ya düşünce değişikliği ya ölüm” saldırısına,
özgür tutsaklar “Bir canım var, feda olsun halkıma
vatanıma” dedi.

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırılarına dev-
rimciler, “ölürüz ama inançlarımızdan vazgeçmeyiz”
diyerek ölüm orucuyla cevap verdiler ve 122 şehit
pahasına 7 yıl boyunca direndiler.

“Yedi sene direniş mi olur, yedi sene hapishane-
lerde direndiler” diyerek şaşkınlıklarını belli eden ABD
emperyalizminin memurları, saldırgan politikalarının sü-
receğinin işaretini de vermekten geri durmadı. “Bu
biraz zor olacak ama bitireceğiz onları” diyorlardı.

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ
EMPERYALİZMİNİN DÜNYA
EGEMENLİĞİ İDDİALARI BİTTİ!
DHKP-C’li bir kişinin yargılandığı mahkemede

söylediği bir tek cümlenin ardından İngiliz İçişleri
Bakanlığı vakit kaybetmeden bir karar alıyor ve o
yargılamada adı geçen DHKP ve DHKC isimlerini
“terör örgütleri” listesine koyuyor. Olayların geli-
şimindeki ayrıntılı takip ve hız önemli. 

Bu karar, emperyalizmin kof gücünün ve kendilerine
güvensizliğinin itirafıdır. Güven içinde olmadıkları için
hızla her türlü tedbiri almaya çalışıyorlar. Kendi hu-
kuklarında bile olmayan davalar açıp cezalar veriyor,
yeni yeni listeler hazırlıyorlar.

Oysa 1990’larda düşledikleri dünya böyle miydi?

Sovyetler Birliği dağılmış, Doğu Avrupa ülkeleri,
Avrupa Birliği’ne üye olmak için sıraya girmişti. Bul-
garistan Avrupa Birliği’ne girmek için uğraşırken, Yu-
nanistan Birlik üyesi olmanın ayrıcalığını sürüyordu.
Artık burjuva demokrasisi ve özgürlüklerin tanımını
ABD yapıyordu. Sosyalist demokrasi yerine burjuva
demokrasisi, planlı ekonomi yerine serbest piyasa
ekonomisinin zaferi ilan edilmişti!

Özgürlük ve fırsatlar ülkesi ABD, bu sistemin tartış-
masız patronuydu. Dünyadaki devrim hareketlerinin
büyük çoğunluğu karşı-devrimci bu rüzgarlardan etki-
lenmiş, devrim iddialarından vazgeçerek, düzen içi sol-
culuk çizgisine gerilemişlerdi. Emperyalist sistemin pat-
ronları tehlikeli zamanları geride bırakmanın rahatlığı
ve zafer sarhoşluğu içinde demokrasi nutukları atıyorlardı. 

İlk sarsıntı, 2002 ekonomik krizi ile geldi. Emper-
yalizmin nesnel yasaları işliyordu. Birbiriyle rekabet
halinde daha fazla kar peşinde koşan tekeller, daha

saldırgan politikaları destekliyorlardı.

ABD ve Avrupa ülkelerinde emekçi-
lerin geçmişte kazandıkları haklar tek
tek gasp edilirken, emperyalistler dünya
üzerindeki egemenlik mücadelelerinde
daha saldırgan olmaya başladılar. Irak
işgali böyle bir zamanda geldi.

17 Ocak 1991’de Irak’a başlatılan
saldırının sadece ilk gününde Irak halkı,
Hiroşima’ya atılan atom bombasının bir-

buçuk kat daha güçlü bir bombardımana hedef ol-
muştu.

ABD Dışişleri Bakanlarından Madeliene Albright’a,
Irak’a uygulanan ambargoyla ilgili sorduğu soru ve
bakanın cevabı çarpıcıdır. Gazeteci; “Irak’ta yarım
milyon çocuğun öldüğünü duyduk. Bu Hiroşima’da
ölenlerden daha çok çocuk demektir. Bu bedeli ödemeye
değer miydi?” diye soruyor. Albright’ın ağzından dökülenler
ABD emperyalizminin amaç ve hedefini özetliyor: “Bu
bedeli ödemeye değdiğini düşünüyoruz.”

İşgal döneminin ABD Dışişleri Bakanı Condalezza
Rice ise, Afganistan ve Irak’ın işgali için Kongre’den
100 milyar dolar daha ek bütçe isterken şunları söy-
lemiştir: “Bu sadece para meselesi değil. Irak, can
kayıplarına harcanan paralara değer bir yatırım.”

ABD, iştahını kabartan zenginlikler için sanki
Teksas petrollerinden bahseder gibi Hazar petrolleri
üzerinde hak iddia edecek kadar gözünü karartmıştı.
Tüm enerji kaynaklarına, tüm pazarlara büyük bir
doymazlıkla saldırıyorlardı. Karşılarına çıkan kim olursa
olsun anlaşmaya niyetleri de yoktu.

Irak işgali bu koşullarda gelişti. Dünya halklarına
yalan söyleyerek ikinci kez Irak’a çullandılar. Kimyasal
silah bulamadıklarını itiraf etmek zorunda kalsalar
da, işgali sona erdirmek diye bir niyetleri olmadı. Ar-
dından Libya’ya girdiler. Dört ay içinde demokrasi
getirmek adına ülkeyi talan ettiler. Libya petrollerine
el koyup ülkeyi enkaza çevirip bıraktılar.

Sözde demokrasi getirmek için yaptıkları liste-
lerin ortak özelliği hiçbirinde NATO üssü ve em-
peryalizme ekonomik bağımlılığının olmamasıydı.
Kısaca emperyalizme biat etmeyen, onun tüm koşul-
larını kabul etmeyen ülke halkları “diktatörlerden kur-
tarmak, demokrasi tesis etmek” yalanıyla saldırı lis-
tesinde yer alıyordu. Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran,
Suriye... listedeydi. Ortadoğu’da 22 ülkenin haritasını
değiştireceklerini ilan ediyorlardı.

Tabii ki Suudi Arabistan, Kuveyt ve faşist diktatör-
lüklerin olduğu ülkeler demokrasi götürme listelerinde
yoktu. Irak, Afganistan, Libya derken emperyalizm
listeye Suriye ile devam etti. Sırada İran vardı. Ancak
Suriye’de beklemedikleri bir direniş ile karşılaştıkları
için şimdilik geri adım attılar.

Latin Amerika’ya yöneldiler, Kolombiya’da gerilla
hareketini silah bırakmaya ikna ettikten sonra sıra
Venezuela’ya geldi.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Dünya halkları, ABD öncülüğünde özgürlük ve
demokrasinin, barış ve adaletin olamayacağını
bir kez daha yaşayarak gördü.

Kapitalizm, kriz demekti ve işgaller ve haksız sa-
vaşlar da çözüm olamazdı.

Avrupa Birliği, kendi içinde demokratik hak ve öz-
gürlükleri kırparak ekonomik krizleri atlatmaya çalış-
makla meşgul. Tekeller el altından ırkçı ve faşist
partileri destekliyor. Avrupa Birliği, parlamenter de-
mokrasinin örneği olma iddiasından vazgeçti, ABD’nin
peşinde durumu kurtarmaya çalışıyor. 

Serbest piyasa laflarının boş olduğu, tekelci ege-
menlerin kriz dönemlerinde kendilerini sağlama al-
malarıyla ortaya çıktı. Fransız işçi temsilcileri, “krizin
sorumlusu biz değiliz, bizden değil, milyarlarca kar
elde eden tekellerden vergi alın” laflarına hükümet
seyirci kalıyor.  

Avrupa solu, yeni haklar için mücadeleyi bıraktı,
elindekini korumaya çalışıyor.

Avrupa hükümetleri Suriye’nin İdlib kentinde sıkışan
dinci çetelere sahip çıkarak bölgede inisiyatif kazan-
maya çalışacak kadar çaresizleşmiş durumda.

Küba’ya diktatör diyor, Venezuela’da CIA tezgah-
larının gözü kapalı arkasında duruyorlar. 

Avrupa’nın eski görece refah dönemi çoktan sona
erdi... Sistem kriz içinde.

1990’larda yarattıkları umutların boş olduğu ortaya
çıktı.

Yunanistan ekonomik kriz sırasında nesi var nesi
yok Alman ve Fransız tekellerine satarak biraz nefes
alırken, “solcu” Syriza seçimlere girerken söylediği
tüm vaatleri unuttu! Yunanistan’a imrenerek bakan
Bulgarlar’ın Avrupa ülkelerinde nasıl aşağılandığı,
saati 1 euroya emeklerini satmak zorunda oldukları
bilinen bir gerçek.

Artık Türkiye’nin reformist solcuları bile demokrasi
için Avrupa Birliği’ne girmeye çalışmaktan vazgeçmiş
görünüyorlar.

Düzenin krizi emperyalist politikacıların korku ve
telaşını açıklıyor.

Rahat değiller. En küçük bir kıvılcım istemiyorlar. 

Anti-emperyalist bir düşünce ve çizgiye tahammül
edemeyecek kadar güçsüzler.

ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE
ZORUNLULUKTUR.
BAĞIMSIZLIK OLMADAN
DEMOKRASİ OLMAZ!
1997 yılında, sırtlanlar ve çakallar sürüsü emper-

yalistlerin “21. Yüzyılda NATO ve Güvenlik, Gerçek
Vizyon” başlıklı toplantısında NATO’nun geleceği
hakkında konuşulurken 21. yüzyılın “ayaklanmalar
yüzyılı” olacağı saptaması yapılmıştı.

Evet. Emperyalizmin sömürü ve talan politikasına

karşı elbette dünya halklarının kendini savunma hakkı
olacaktır. Temel hak ve özgürlükler için mücadele
eden tüm halklar, önce bağımsız olmanın zorunluluğunu
kavrayacaklardır. 

Ülkemizde de DHKP-C, mevcut dünya düzeninin
bilimsel değerlendirmesinden hareketle, emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesinin zorunlu olduğunu
söylemekte ve bunun gereğini yapmaktadır.

Baş çelişki, dünya halkları ile emperyalizm ara-
sındadır. ABD emperyalizmi yenilmez bir güç değildir.
Milyonlarca askeri, yüzlerce üssü, birçok silahı olabilir.
Dünya düzeninin egemen gücü olarak, medya iletişim
araçlarındaki hakimiyeti ile istediği kadar propaganda
yapabilir. Sınırsız para gücüyle politikacıları satın
alabilir. Satın alamıyorsa, türlü oyunlarla Latin Ameri-
ka’da, Ortadoğu’da ve yeni-sömürge ülkelerde olduğu
gibi hapse attırabilir. Darbeler yaptırabilir, ülkeleri
işgal edebilir. 

Ama yine de tüm bunlara rağmen güçsüzdür!

Mao’nun deyimiyle “Kağıttan kaplandır”

Neden?

Çünkü arkasında halk desteği yoktur!

Çünkü tarihsel ve siyasal olarak haksızdır!

Çünkü dünyadaki sorunları yaratan, sömürü dü-
zeninin kendisidir, bu sorunlara çözüm olacak politika
geliştiremez.

İşsizlik, açlık, hastalıklar, yozlaşma, baskı ve terör,
yağma talan politikaları, milliyetçilik, din, iç savaşlar,
faşist darbeler, işgaller, büyük bütçelerle yaratılan
kontrgerilla örgütlenmeler bu sistemin sonuçlarıdır. 

Kalkınma kredisi verme adına borçlandırdıkları ül-
kelerin iliğini, kemiğini emiyorlar. ‘Dost eli’ diye
uzattıkları kültürel politikalarla; halkları çürütmenin,
değerlerden uzaklaştırmanın, uyuşturucu, kumar ve
fuhuşun kapılarını açıyor, zeminini yaratıyorlar.

Dünya halklarını hep “gelişmemiş veya gelişmekte
olan” diye sınıflandırarak gerçekleri gizliyor, halkları
aşağılıyorlar. Neden “gelişmemiştir” bahsi geçen bu
ülkeler? Dünya halklarının bütün zenginliklerine el
koyan emperyalizm nedeniyle.

O çok övündükleri “gelişmişlikleri” dünya halklarının
kanı ve gözyaşından başka bir şey değildir. Onlar
“gelişebilsin” diye, her 5 dakikada 160 çocuğumuz
açlıktan ve susuzluktan katlediliyor.

“Demokrasi” diyerek sadece kendilerine biat eden-
lerin arkasında duruyorlar. Testere ile muhalif gazeteci
kesen, Yemen’de çocukları hedef alarak bombalayan
Suudi prensine bir itirazları yoktur.

Oysa, demokrasi istemek emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık savaşı vermektir. Çünkü bağımsızlık olmadan
demokrasi de olmaz!

En tehlikeli sömürgecilik, yeni sömürgeciliktir.
Çünkü işbirlikçiler yaratarak, emperyalizmi içsel bir
olgu haline getirmişlerdir. Çıkar ortaklığı yaparak va-
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Gençlik Mücadelesini Her Koşulda,
Bütün Üniversitelerimizde Büyüteceğiz

Umudun gençliği
Dev-Genç’lilerin bulun-
dukları bölgelerden
yaptıkları çalışmalardan
derledikleri şu şekilde-
dir;

İstanbul Boğaziçi:
Dev-Genç’liler 4

Mart’ta “Anthropoid”
isimli filmin gösterimini
yaptı. Film gösteriminin
ardından yapılan de-
ğerlendirmeler yapıldı.
Bir sonraki film göste-
riminin daha çok insana
uygun bir gün ve saatte
olması ve “Şeker Por-
takalı” filminin izlenil-
mesi kararlaştırılarak
program sonlandırıldı.

Dev-Genç’liler, Yü-
rüyüş dergisi ve İdil Kül-
tür Merkezi’ne yönelik
baskınlarla ilgili yazıla-
malar yaptı. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle Dev-
Genç imzalı yazılama-
lar işlendi. Kitle çalış-
ması kapsamında da
120 adet bildiri ve 25
adet afiş farklı fakülte-

lere asıldı.

Berkin Elvan
Panosu

Dev-Genç’liler
11 Mart’ta Boğaziçi
Üniversitesi’nde
Berkin Elvan Pa-
nosu hazırladı. Ha-
zırlanan panoda
15’inde Berkin’in ve
halk savaşçıları
Elif, Şafak, Bah-
tiyar’ın fotoğraf-
ları yer aldı.
Daha sonrasın-
da fakültelerde
25 adet A4 bo-
yutunda bildiri
asıldı.

İ s t a n b u l
Üniversitesi:

Dev-Genç’liler, 1 Mart’ta Avcılar Kampüsü ve Bey-
likdüzü’nde üzerinde “16 Aydır Tutsak Olan Açlık Gre-
vindeki Halkın Avukatları Teslim Alınamaz! Dev-Genç”
ve “Halkın Avukatlarına Özgürlük! Dev-Genç” yazılı
100 adet kuşlama yaptı. Daha sonrasında 20 adet afiş
asılarak Halkın Avukatları’nın açlığı duyuruldu.

Kocaeli Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 7 Mart’ta film gösterimi yaptı.

Yapılan film gösteriminde, suikast ile cezalandırılan
en yüksek rütbeli Nazi olarak bilinen Heydrich’e Çek
direnişçiler tarafından düzenlenen operasyonun an-
latıldığı “Anthropoid” isimli film izlendi ve değerlen-
dirmesi yapıldı. Film gösterimine 4 kişi katıldı.

tanını satan hainlere yaslanarak içeriden destek gö-
rüyorlar.

Dünya halkları her geçen gün bu gerçeklerin daha
fazla farkına varıyor. Bir çözüm arıyor, çözüm yolları
tartışıyor. Dünya halkları arasında 1990’lardaki hava
çoktan dağıldı. Kimse emperyalistlerden iyi şeyler
beklemiyor ve her geçen gün öfke büyüyor.

İşte bu nedenlerle, DHKP-C gibi anti-emperyalist
bir hareket “tehlikeli” olarak niteleniyor. Emperyalizmin
DHKP-C’lilere yönelik saldırganlığı sebepsiz değil.

Onların uçak gemileri, füzeleri, orduları, ajanları
ve dahi işbirlikçileri yanında DHKP-C’nin nesi mi var?

Dursun Karataş mahkeme savunmasında diyor ki;

“Siz, oligarşiyi ve emperyalizmi, köhnemiş dü-
zeni; biz, işçileri, yoksul köylüleri, tüm emekçi
halkı ve ülkemizin geleceğini temsil ediyoruz.

Yalnız değiliz! Tüm dünya halklarıyla birlikte-

yiz.

Güçsüz değiliz; gücümüz inancımızda, tarihsel
ve siyasal haklılığımızdadır.

Biz kazanacağız; çünkü biz halkız ve haklıyız.

Biz yeni bir dünya için yola çıktık ve o dünyayı
kuracağız!”

Ve bozkır kupkuru...

Bir kıvılcım neler yapabilir?

Emperyalistler, gördükleri her kıvılcımı korku ile
söndürmek için uğraşıp duruyorlar.

Halkların umudu kıvılcım, halkımızın beyninde ve
gönlünde kök salmış, direnişlerde yenilmez olmuştur. 

Bütün bir bozkırı tutuşturmak için halkımıza çağrı-
mızdır: “Akan her damla kanımızın, açlığımızın, yok-
sulluğumuzun sorumlusu emperyalizmi ayak izlerine
kadar ülkemizden kovma mücadelesine katılın!

Çünkü dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız!”
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6Maddede Musa
Aşoğlu Davası

1) Musa Aşoğlu ne zaman,
hangi gerekçe ile gözaltına alın-
dı?

Almanya’nın Hamburg şehrinde
3 Aralık 2016 tarihinde Alman siyasi
polisinin operasyonu ile tutuklandı. 

2) Hakkındaki iddia neydi? 
Alman anti-terör yasasının 129-

a ve 129-b maddelerine dayanarak,
DHKP-C üyesi ve yöneticisi olarak
Avrupa ve Almanya sorumlusu ol-
duğu gerekçesi ile Alman devleti
tutuklama kararı çıkardı. 

Almanya, ABD ya da Türkiye’nin
talebi ile tutuklamadığını, kendi ül-
kesinde yürütülen faaliyetlerin so-
rumlusu olarak tutukladığını iddia-
namede yazıyor. Bu tutuklamanın
hukuki değil siyasi olduğunu ve
neden kendi yasalarına aykırı ol-
duğunu madde madde çürüterek
günlerce anlattı Aşoğlu.

3) Hapishanede hangi koşul-
larda tutuluyor? 

- Tutuklandığından bu yana ağır
tecrit altında tutuluyor. 

- Tek kişilik hücrede kalıyor. Ha-
valandırma da dahil tek başına çı-
kıyor. Son süreçte havalandırmaya
bir kişi ile çıkabiliyor. Bu kişiyi ha-
pishane idaresi belirliyor ve hava-
landırma izni mahkeme heyetinin
kararı ile alınıyor. 

- Diğer davalardan ya da DHKP-
C davasından tutsaklarla görüşmesi
yasak. 

- Mektup ve telefonları kontrol
ediliyor. Mektup kontrolünü mah-
keme heyeti yaptığı için mektuplar
eline çok geç ulaşıyor. 

- Siyasi yayın alması engelle-
niyor. Aldığı gazete ve yayınları
mahkeme kararı ile alabiliyor. Yani
önce karar gerekiyor ve hapishane
idaresi bu karara göre yayınları
verip verilmeyeceği belirleniyor. Si-

yasi yayınlar, Tavır, Yürüyüş gibi
dergiler yasak kapsamında. 

- Hapishanede hiçkimse ile
iletişim kuramasın diye, hücre-
den çıkışından itibaren tüm ko-
ridorlar boşaltılıyor.  

- Görüşleri hem optik hem de
akustik olarak dinleniyor. 

- Avukatla olan yazışması,
ayrı bir hakim heyeti tarafından
denetleniyor.

4) Savunma ne zaman başladı,
ana başlıkları nelerdir? 

Mahkemesi 2018’in Ocak ayında
başladı. Yöneltilen suçlamalara
göre başlıklar halinde savunma
yaptı. Daha doğrusu dünya halk-
larının katili emperyalizme karşı
mücadelenin meşruluğunu anlattı
ve emperyalizmi mahkum etti. Yö-
neltilen iddiaları hukuki olarak tek
tek çürüttü.

- “Yurtdışında faaliyet yürüten
bir terör örgütüne üye olmak ve
yöneticilik yapmak” 

- DHKP-C yasağı ve faaliyetle-
rinin terör faaliyeti olmadığını uzun-
ca anlattı. Tek tek iddianamede
vurgulanan suçlamaları, atlamadan
ele aldı.  

- Almanya yapılan tüm demokratik
faaliyetlerin silahlı mücadeleye hizmet
ettiği gerekçesi ile konser, dergi da-
ğıtımı vb. faaliyetleri “örgüte para
aktarma” kaynakları olarak görüyor.
Konser ve diğer faaliyetlerin amacına
ilişkin açıklamalar yaptı. Alman em-
peryalizminin asıl bunlardan rahat-
sızlık duyduğunu anlattı.

- Uluslararası çalışma “terör”
propagandası yapmak ve örgüte
üye toplama şeklindeki iddialar,
savunmanın temel bölümlerinden
birini oluşturdu. 

Uluslararası dayanışmanın ve
enternasyonalizmin ne olduğunu
anlattı.

- Devrimci Sol ve DHKP-C ya-
sağının hukuksal zemini, yasak
kararında oluşan boşluklar konu-

sunu ayrıntılı anlattı. 
- Devrimciliğin ve DHKP-C’li ol-

manın meşru olduğunu söyledi.
- Yürüyüş dergisini okumanın

ve dağıtmanın yasaklanamayaca-
ğını anlattı.

5) Dava ne zaman bitirildi, ne
kadar hapis cezası verildi?

Karar duruşması, 6 Şubat
2019’da görüldü.

Bugüne kadar, 129 maddesin-
den yargılananlar içinde EN YÜK-
SEK  CEZA olan 6 yıl 9 ay hapis
verildi.

6) Tutuklandığından bu yana
dışarıda neler yapıldı?

Farklı ülkelerde özgürlük komi-
teleri kuruldu ve hemen kampan-
yalar başlatıldı.

ABD veya Türkiye’ye iade du-
rumuna karşı hemen harekete ge-
çildi. Türkiye’nin iade talebi Almanya
tarafından reddedildi. ABD emper-
yalizminin resmi olarak bir talebi
olduğu bilgisi verilmedi. İade du-
rumunda neler yapılacağı konu-
şulmuş, Musa Aşoğlu’nun yoldaşları
ve dostları her ihtimali değerlen-
dirmektedir.

Yapılan kampanyalar sayesinde
hem Türkiyeliler hem de Avrupalılar
tarafından sahiplenildi. Tutulduğu
tecrit koşulları protesto edildi.

İmzalar toplandı, afişler asıldı,
kuşlamalar, çadır eylemleri, merkezi
yürüyüş ve mitingler yapıldı.

Mahkeme kararı açıklandıktan
sonra da kampanya bitmedi, hala
değişik ülkelerde kampanya sürü-
yor.

ALMANYA’DA129-bDAVALARINDABUGÜNEKADARKİ
ENYÜKSEK“CEZA” MUSAAŞOĞLU’NAVERİLDİ!

DURUŞMALARIEMPERYALİZMİYARGILAMAPLATFORMUNAÇEVİREN
MUSA AŞOĞLUONURUMUZDUR!
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Legal nedir, illegal nedir? 

Legal yasaya, düzene uygun olandır. Yasayı
kim yapıyor, düzen kimin düzeni? Neden
bu düzene uygun olmak, yasaya uymak zo-

rundayız? Veya zorunda mıyız?
Nasıl bir düzen bu? Yasalar neyi, kimi koruyor?

Kim, neye göre belirliyor bunu? Bir kişi veya bir şey
kime, neye göre legal veya illegal olur? 

Mesela hırsızlık neye, kime göre suçtur? Her
hırsızlık suç, her hırsız suçlu mudur? 

“Banka soymak acemi işidir. Gerçek profesyo-
neller banka kurarlar.” diyor Bertolt Brecht. Bunun
ne anlama geldiği açık. Küçük hırsızlar banka soyar,
büyük hırsızlar banka kurar. Bu düzenin yasalarına
göre tefecilik suçtur; ama bankalar yasal tefecidirler.
Hırsızlık suçtur; ama bankalar yapınca suç olmaz. 

Silahınız varsa banka soyabilirsiniz, bu suç olur.
Ama bankanız varsa herkesi soyabilirsiniz, bu “iş”
olur, hırsız olup banka soyduğunuzda cezalandırılırsınız.
Ama bankacı olup herkesi soyduğunuzda zenginlikle
ödüllendirilirsiniz. Hangi hırsız tek seferde, tek bir
hamleyle milyarlarca lira, milyonlarca dolar, euro
çalıp karşılığında hiçbir cezaya çarptırılmaz? 

BİR ÖRNEK
Ülkemizi her dönem biraz daha emperyalizme ba-

ğımlı hale getiren yasal düzenlemeler sayesinde em-
peryalist bankaların ülkemizden elde ettiği kar oranı
akıl almaz rakamlara yükselmiştir.

Milyarlarca doları, ülkemizdeki faaliyetleriyle ka-
salarına akıtan yabancı bankalar halkı yoksullaştıran
krizlere rağmen her dakika, her saat “büyümeye”
devam ediyor. Hatta “yerli ve milli” bankalar da kriz

FAŞİZME KARŞI İLLEGALİTE SUÇ DEĞİLDİR!
FAŞİST YASALARA KARŞI YASADIŞI OLMAK SUÇ DEĞİLDİR!

YASALARIN ZORA, ZORBALIĞA, SÖMÜRÜYE, SOYGUNA, AHLAKSIZLIĞA
ÖRTÜ OLDUĞU YERDE, “YASA‐DIŞI” OLMAK HAKTIR, MEŞRUDUR!

GİZLİLİK ADALETİN BİTTİĞİ YERDE BAŞLAR!
SOSYALİZME KADAR,

HALKIN İKTİDARINI KURANA KADAR,
GİZLİ YAŞAYACAĞIZ!
GİZLİ SAVAŞACAĞIZ! 2. Bölüm

SOYGUNUN, TALANIN, SÖMÜRÜNÜN LEGAL OLDUĞU BİR DÜNYADA
İLLEGALİTE HAKTIR!

GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK YASAL TEFECİSİ; HIRSIZI OLAN BANKALARIN
DÜNYA HALKLARININ YAZGILARINI BELİRLEDİĞİ YERDE GİZLİLİK MEŞRUDUR!

LENİN’DEN BANKALAR ÜZERİNE GERÇEKLER:
“Bankacılık geliştiği ve az sayıda kuruluşun elinde yo‐

ğunlaştığı ölçüde, bankalar mütevazı aracılar olmaktan
çıkıp, bütün kapitalistlerin ve küçük girişimcilerin bütün
para sermayelerini ve belli bir ülkenin ya da birçok ülkenin
üretim araçlarını ve hammadde kaynaklarının büyük kısmını
ellerinde tutan güçlü tekelcilere dönüşürler. Çok sayıda
mütevazi aracının böyle bir avuç tekelciye dönüşmesi, ka‐
pitalizmin kapitalist emperyalizme dönüşmesinin temel
süreçlerinden birini oluşturur.” (Seçme Eserler 5, Kapitalizmin
En Yüksek Aşaması Emperyalizm, Sf 36)

***

“Belirli kapitalistlerin cari hesaplarını tutmakla bankalar,
görünürde sadece teknik ve yardımcı bir işlem yapmakta‐
dırlar. Fakat bu faaliyet muazzam boyutlara vardığı zaman,
bir avuç tekelcinin, banka bağlantıları, cari hesaplar ve
başka mali işlemler sayesinde önce tek tek kapitalistlerin
durumlarını tam olarak öğrenme, sonra da kontrol etme,
kredileri azaltıp çoğaltarak ya da kredi alımını zorlaştırıp
kolaylaştırarak onları etkileme ve nihayet yazgılarını ta‐
mamen belirleme, kârlarını belirleme, onları sermayeden
yoksun bırakma ya da onlara sermayelerini hızla ve büyük
ölçüde artırma olanağı verme imkânına kavuşarak bütün
kapitalist toplumun ticari ve endüstriyel faaliyetlerini ken‐
disine bağlı kıldığı anlaşılmaktadır.” (Age, Sf 40) 

***

“Banka sermayesinin artışı, büyük bankaların şube ve
ajans sayılarının artması, cari hesaplarının çoğalmasına
ilişkin yukarıda verdiğimiz rakamlar, bize, tüm kapitalistler
sınıfının “genel muhasebesi”ni somut olarak göstermektedir;
hatta sadece kapitalistlerin değil, çünkü bankalar geçici
de olsa gerek küçük girişimcilerin, gerekse de memurların
ve işçilerin çok küçük bir üst kesiminin de her türlü para
gelirlerini toplamaktadır!” (Age, Sf 42)

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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döneminde de en fazla kar edenler arasında. 
Örneğin 3 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde

çıkan habere göre, Garanti Bankası’nın 2018 yılındaki
net kârı 6.7 milyar. Haber şöyle; “Garanti Bankasının
2018 sonu aktif büyüklüğü 399.1 milyar liraya yükse-
lirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredilerle sağ-
lanan destek 311.2 milyar liraya ulaştı. Net kârı 6.7
milyar lira olan bankanın özkaynak kârlılığı yüzde 15,
aktif kârlılığı yüzde 1.7 oldu. Bankanın mevduatı ise
238.8 milyar lira.”

Ülkede kriz var, yoksulluk almış başını gidiyor…
İşsiz kalan, çocuğunun karnını doyuramayan, evinin
kirasını, faturalarını, kredi borcunu ödeyemeyen emek-
çiler intihar ediyor; ama öbür tarafta bankalar milyarlarca
lira kâr yapıyor. 

Bankalar sadece legal şekilde astronomik karlar
elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda hortumculuk,
kredi yolsuzlukları vb. ile de karlarına kar katıyor. 

BİR ÖRNEK
Bugün AKP’nin en büyük destekçilerinden İhlas

Holding bünyesindeki İhlas Finans Kurumu, bundan
19 yıl önce kendi şirketlerine kredi verip bunları tahsil
edemediğini söyleyerek 1.2 milyar lira zarar gösterdi
ve iflas ettiğini açıkladı. Yani bankanın içini boşaltıp
(hortumlayıp) bankada parası olan onbinlerce ki-
şinin parasına el koydu. İhlas Finans mağduru olan
on binlerce kişi parasını geri alma umuduyla 19 yıldır
beklerken, İhlas Holding milyarlarca liralık konut inşa
etmeye, imar planlarına aykırı projelerle de rant sağ-
lamaya devam ediyor.

Bunların hepsi yasal, suç değil, kimse cezalandı-
rılmıyor! Ama böyle bir düzene karşı devrimcilik
yapmak suçtur, yasa dışıdır, en ağır şekilde cezalan-
dırılır öyle mi? 

Bankacılık oyunlarıyla, kredi yolsuzluklarıyla,
her türlü alavere dalavere ile halkımızı soyup so-
ğana çevirmek yasal, onlara karşı halkın avukatlı-
ğını, halkın sanatçılığını yapmak, devrimcilik yap-
mak yasadışı öyle mi?

Aşık Mahzuni Şerif bir türküsünde; “Yoksulun sır-
tından doyan doyana / bunu gören yürek nasıl dayana
/ yiğit muhtaç olmuş kuru soğana / bilmem söylesem
mi söylemesem mi” der.

Bilir ki, yoksulun sırtından doymak suç değildir bu
ülkede. Hangi tarihte bu ülkeyi soyup soğana çeviren,
halkı iliğine kadar sömüren, ülkemizdeki açlığın, yok-
sulluğun sorumluları hesap verdi ki? Bunlar suç
değildir bu ülkede; ama bunu söylemek suçtur. Halkın
sanatçıları bu yüzden tutsaktır. Faşizmin Grup
Yorum’a düşmanlığı bundandır.

Emperyalistler; IMF, Dünya Bankası, OECD gibi
emperyalist sömürü örgütleri aracılığıyla dünyanın
bütün zenginliklerini yağmalıyor. Bu yağmanın sonu-

EN BÜYÜK HIRSIZ; BANKALARI KORUYUP KOLLAYAN,
YASALARLA İŞLEYEN BİR HUKUK, ADALETLİ DEĞİLDİR!

ADALETİN OLMADIĞI YERDE GİZLİLİK HAKKIMIZI KUL‐
LANMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!

HALK İÇİN, ADALET İÇİN!
‐ Banka sahibi olup, onun içini boşaltmak yani

“müşteri” denilen halkın paralarını gasp etmek ve ardından
bankayı batırmak yeni‐sömürge ülkemizde zenginleşmenin
yoludur.

Bugüne kadar TÜRKBANK, SÜMERBANK, EGEBANK,
İMAR BANKASI, PAMUKBANK, ETİBANK, İNTERBANK,
YURTBANK, BANK EKSPRES, EGS BANK... sayıları onları
bulan birçok banka amiyane deyimle HORTUMLANDI... 

Ve bunları kurtarma operasyonları halkın vergileriyle
doldurulan devlet kasasından akan paralarla yapıldı.

Sahibi olduğu bankayı soyan takım elbiseliler değil
yargılanıp müebbete mahkum olmak, hemen hemen
hiçbiri yargılanmadı. Halkın paralarını çalıp yutdışında
sefahatlı yaşamlarını sürdürdüler, sürdürüyorlar. Gös‐
termelik yargılananlar ise en kısa sürede serbest bırakıldılar. 

AYNI YASALAR yoksulu, yoksul halk adına mücadele
edenleri müebbet hapislerle cezalandırırken; halkı soyan,
vatanı satan, zenginliklerimizi sömüren banka ve banka
sahiplerine dokunmuyorsa BU YASALARI TANIMAMAK
HAKTIR, ZORUNLULUKTUR.

‐ Bankaların soygun düzeni YASALARLA garanti altına
alınmıştır. Binbir reklam ve oyunla halkın paralarını alan
bankalar, bu paraları yüksek faizlerle devlete borç verir.
Bu borçlar uğruna ülkenin yeraltı‐yerüstü zenginlikleri
satılır, halktan vergi üstüne vergi alınır, yoksulluk ve
açlık oranları gün geçtikçe yükselir. Ve tüm bunlar, bu
büyük hırsızlık, vurgun çıkarılan yasalarla legalize olur.

‐ Bankalar “paradan para kazanma” yöntemi ile  fahiş
karlar elde eder. Emperyalist tekellerle ortaklıklar ban‐
kalardan borçlanan devlet “iç borç” adı altında esasen
emperyalizme borçlanır.

Bu yolla ekonomiyi denetim altına alan emperyalizme
ülkeyi peşkeş çekmek YASAL, emperyalizmi vatanımızın
her karışından kovmak için ulusal onuruyla savaşanlar
SUÇLU VE GAYRI MEŞRU olur.

‐ Sözde içi boşaltıldığı için, yolsuzluk nedeniyle TMSF
tarafından el konulan bankalara Hazine’den sağlanan
sermaye ve mevduat desteği, aktarılan değerli kağıtlar.
ile sözde halkı koruyan devlet halktan milyarlarca dolar
parayı çalarak bankalara yeni yağma alanları açar.

Ve bunların hepsi yasaldır. YASAYA dayanır.

Halkı iliklerine kadar emen bankaları ekmek teknesi,
banka sahiplerini MUTEBER İŞ ADAMLARI sayan, halk
emeğinin hakkını alsın, karnı doysun diye savaşanları
SUÇLU ilan eden YASALARA UYMAYACAĞIZ! 

Hırsızları, gaspçıları, halkın kanını emenleri koruyan
YASALAR KARŞISINDA YASADIŞI OLMAYA DEVAM EDE‐
CEĞİZ!

Sayı: 110 17 Mart 2019
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Hukuk Devleti
Değil
Yasa Devleti!
Demokrasi
Değil Faşizm!
TÜRKİYE
GERÇEĞİ BUDUR!

cunda zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul
hale geliyor. 

“IMF’nin değişik adlar verilen programlarının so-
nuçları tüm dünyada tam bir felakettir. İşte bir özet:

Afrika’da 1980’den bu yana 200 milyon insan
açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Latin Amerika’da;
1980’lerde 130 milyon olan yoksul sayısı 10 yıl içinde
180 milyona yükseldi, tarım yok edildi. En son Arjantin
batırıldı. Doğu Avrupa’ya 1990’larda giren IMF’nin
faturası; zamlar, işsizlik, ücretlerde düşüş ve yoksulluk
oldu. Rusya’da 1992’de yoksul sayısı 2 milyon iken
IMF’nin “şok tedavisi” ile 1996’da bu rakam 60 milyona
yükseldi. IMF Asya’yı yerle bir etti. Dünyadaki 2 mil-
yardan fazla aç insanın 1 milyar 200 milyonu As-
ya’dadır.” (Yaşadığımız VATAN, 31 Aralık 2001)

Dünyanın nüfusu 7 milyar. Dünyada 12 milyar
insanı doyurmaya yetecek gıda üretimi var ama 2
milyar insan geceleri yatağa aç giriyor. Yani dünya
üzerindeki her 6 kişiden biri aç. Her 5 saniyede
bir çocuk açlıktan ölüyor!

“İngiltere’de bulunan yardım kuruluşu Oxfam’ın
hazırladığı rapor, dünyadaki gelir adaletsizliğinin ne
kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu. Rapora
göre en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki
3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor. Milyarderlerin
toplam serveti geçen yıl 900 milyar dolar yükselirken
3.4 milyar insan günde ortalama 5.50 dolardan daha
az kazanarak yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye’de ise en zengin yüzde 1 ile en yoksul
yüzde 50 arasındaki gelir makası giderek açılıyor.
Türkiye’deki en zengin yüzde 10’luk kesimin, en
yoksul yüzde 10’dan 15.2 kat daha fazla serveti
var. OECD sıralamasında gelir adaletsizliğinin en
yüksek olduğu 5 ülke arasında yer alan Türkiye’de,
milyonerlerin sayısı son bir yılda 7 bin 9 kişi artarak
146 bine yükseldi. Bunun kriz zamanında gerçekleş-
mesi dikkat çekici.” (Birgün, 22 Ocak 2019)

Ve dünyada da, ülkemizde de bu milyonerlerin bir
çoğu banka sahibi.

Bu adaletsizliğin ortasında şimdi kim devrim-
cileri, halkın sanatçılarını, avukatlarını, mühend-
islerini gizli yaşadıkları, gizli savaştıkları için “ya-
sadışı” olmakla suçlayabilir?

Bankaları resmi soygun kurumu; bankacıyı hırsız,
tefeci haline getiren YASALARA neden uyalım?

Halkın canına, cebine, emeğine, geleceğine düşman
bu yasaları tanımamak HAKKIMIZDIR!

50 yıldır bu hakkı kullanıyoruz, bundan sonra da
kullanmaya devam edeceğiz!

Her biri bankaların gaspına uğramış halkımızı da
bu hakkı kullanmaya davet ediyoruz!

ADALETSİZ BU SOYGUN DÜZENİNE KARŞI
MİLYONLARLA GİZLİ YAŞAYACAK, GİZLİ SAVA-
ŞACAĞIZ!

Yazı dizimize giriş yaptığımız ilk bölümü-
müzde, ülkemizdeki güncel, siyasi ve hukuki
gelişmelere baktığımızda Türkiye Cumhu-

riyeti devletinin bir “hukuk devleti” olarak kabul edile-
meyeceğini belirtmiş ve eklemiştik:

O halde nedir Türkiye Cumhuriyeti devletinin
niteliği? Türkiye nasıl bir ülkedir, nasıl yönetilmektedir?
Hukuk devleti nedir, yasa devleti nedir? Yasa devleti
ile hukuk devleti arasında nasıl bir fark vardır?
Faşizmle hukuk devleti ve yasa devleti arasındaki
ilişki nedir?

Dizimizin bu bölümünden itibaren hukuk devleti,
yasa devleti, demokrasi, faşizm gibi kavramları kısaca
ele almaya ve bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. 

“Hukuk Devleti” İle Anlatılan Nedir?
Hukuk devletiyle ilgili yapılan tanımlardan birinde,

“Hukukun üstünlüğünün tanındığı, vatandaşlarının
yasalardan ileri gelen haklarının güvence altına
alındığı ve insan hak ve özgürlüklerinin tanındığı bir
devlet” olarak ifade edildiği görülüyor.

Başka bir kaynakta ise “hukuk devleti ilkesi, insan
hak ve özgürlüklerini merkeze alan ve bunları korumak
amacıyla siyasi iktidarın hukukla sınırlanmasını esas
alan bir anlayış” olarak ifade ediliyor. Devamında
ise, “Buna göre modern devlet, şiddet tekelini elinde
bulundurmakla birlikte, insan hak ve özgürlüklerini
merkeze alan ve bunları korumak amacıyla kendisini
hukukla sınırlayan, hukuka bağlı devlet olarak nite-
lendirilir.” deniliyor.

HUKUK DEVLETİ-YASA DEVLETİ
POLİS DEVLETİ

TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE

FAŞİZM!
Tarihsel

Ve Siyasal Olarak
Haklı Olan Biziz!

Faşizmin Meşruluğu
Olmadığı İçin Kendini

Sürekli Faşist Yasalarla
Meşrulaş�rmaya Çalışır.

Bu Yasalara
Uymamak Hak�r!

Bölüm 2
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Bu tanımların ortak noktası ise hukuk devletinin
“kendini hukukla sınırlayan devlet” olduğunu iddia
etmeleridir. Yani hukuk devleti tanımı ile, temel amacı
azınlıktaki sömürücü sınıfın çıkarlarını korumak
olan devletin kendini, yine kendisinin yaptığı hu-
kukla sınırladığı iddia ediliyor. Hukuk devleti ger-
çekten böyle bir devlet bile olsa, halkın buradaki rolü
yok denecek kadar azdır. Çünkü devlet de devleti sı-
nırladığı iddia edilen hukuk da aynı iradenin ürünüdür
ve bu irade halkın iradesi değil, sömürücü azınlığın,
sermaye sahibi burjuvazinin, tekellerin  iradesidir.

Şunun da altını çizmek gerekir; herhangi bir devletin
“hukuk devleti” olması, iddia edildiği gibi kendini
hukukla sınırlaması da tek başına o devletin meşru-
luğunu, adaletli olduğunu göstermez. Örneğin burjuva
demokrasilerinde (emperyalist-kapitalist ülkelerde)
biçimsel anlamda hukuka bağlılık vardır; ancak
bu durum burjuva demokrasisinin ve burjuva hu-
kukunun meşru olduğu anlamına gelmez.

Çünkü devletin kendisini sınırladığı hukuk da zaten
devlet tarafından oluşturulmuştur. Bu hukuk da devletin
sahibi olan sınıfın çıkarlarını korur. Yani devlet, ken-
disini sınırlayan hukuku kendisi yapar. Gerektiğinde
yine kendisi değiştirir. Bunu yaparken de halkın
değil kendi çıkarlarını esas alır. Bu nedenle hukuk
devleti de tıpkı hukukun üstünlüğü, kanun önünde
eşitlik vb. kavramlar gibi özünde bir aldatmacadan,
bir maskeden ibarettir. Bizim için temel olan nokta-
lardan biri de şudur:  hukuk devleti tanımındaki
“kendini hukukla sınırlama” durumu Almanya, Fransa,
İtalya, Belçika gibi burjuva demokrasileri için geçerli
olabilir; ama Türkiye gibi faşizmle yönetilen ülkeler
açısından hiçbir geçerliliği yoktur. 

Elbette burjuva demokrasilerinin kendilerini hukukla
sınırlamaları da sonsuz, sınırsız değildir. Bu ülkelerin
hukuka bağlı olmaları da göreceli bir durumdur.
Çıkarları gerektirdiğinde pekala demokratik hak ve
özgürlükleri sonuna kadar sınırlayabiliyor, hatta ortadan
kaldırabiliyorlar.

Bunun örneğini birçok Avrupa ülkesinde hemen
her gün görüyoruz. Örneğin Fransa’da üç yıl boyunca
süren OHAL uygulaması, Almanya, İngiltere, İtalya.
Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde Türkiyeli devrim-
cilere yönelik hukuksuz baskı ve saldırılar, burjuva
demokrasisinin hukuka bağlılığının sınırsız olmadığını
açıkça gösteriyor. Bu nedenle, burjuva demokrasisine
olmadık misyonlar biçmek de doğru değildir.
Ancak burada anlatmak istediğimiz şudur; faşizm ko-
şullarında burjuva demokrasilerindeki gibi biçimsel
de olsa “hukuka bağlılık”, “kendini hukukla sınırlama”
da yoktur. Faşizmin hukuku, hukuksuzluktur. Burjuva
demokrasilerinde devletin niteliğinin hukuk devleti ol-
duğu söylenebilir; ama faşizmle yönetilen bir ülkede,
örneğin Türkiye’de devletin niteliğinin hukuk devleti
olmadığı, yasa devleti olduğu açıktır.

Bunun nedenlerine ve yasa devletinin ne olduğuna
geçmeden önce faşizm nedir, burjuva demokrasisi

ile arasında nasıl bir benzerlik ve fark vardır; kısaca
bunlara bakmakta yarar var.

Faşizm, burjuva-kapitalist devlet biçiminin yönetim
biçimlerinden biridir. Burjuvazi iki temel yönetim
biçimini kullanır. Birincisi burjuva demokrasisi, ikincisi
ise faşizmdir.

Burjuva demokrasisi; kapitalist gelişimini tamam-
lamış, emperyalist ülkelerde burjuvazinin uyguladığı
siyasal egemenlik veya yönetim biçimidir. Burjuva
demokrasisi; sınıf egemenliğinin bir aracıdır ve asıl
olarak burjuvazi için demokrasidir. Geniş halk yı-
ğınları için, emekçiler için ise özünde bir diktatör-
lüktür. Burjuva demokrasisi burjuvazinin egemenliğini
gizlemesi, devletin “sınıflar üstü” olduğu yanılsamasını
yaratması, burjuva düzeninin, kapitalizmin sömürüsünü,
çürümüşlüğünü en iyi örten siyasal yönetim biçimi ol-
ması gibi nedenlerle, burjuvazi için en iyi, en güvenli
yönetim biçimidir.

Faşizm ise, burjuvazinin ağır ekonomik ve siyasi
bunalım vb. gibi nedenlerle, burjuva demokrasisi ile
yönetemediği, halkın mücadelesinin burjuvazinin ege-
menliğini tehdit etmeye başladığı durumlarda baş-
vurduğu istisnai bir yönetim biçimidir. Yani burjuvazi;
zorunlu olmadıkça faşizme başvurmaz, burjuva de-
mokrasisi ile yönetmeyi tercih eder. Burjuva demok-
rasisi ile yönetemediği, emekçilerin, halkın değişik
kesimlerinin yükselen sınıf mücadelesini, devrim
ve sosyalizm tehlikesini engelleyemediği durum-
larda açık faşizme başvurur. İtalya’da Mussolini,
Almanya’da Hitler, İspanya’da Franco’nun iktidara
gelmesi bu şekilde olmuştur.

Dimitrov’un klasik tanımıyla faşizm, “Tekelci
burjuvazinin en gerici, en şoven, en emperyalist
unsurlarının terörcü diktatörlüğüdür.”

Faşizmin en ayırt edici özelliği tekelci burjuvaziye
dayanmasıdır. Burdan çıkan doğal sonuç; her baskıcı,
gerici hatta terörcü yönetim biçimi faşizm değildir.
Faşizm, kapitalizmin en son aşaması olan emper-
yalizm döneminde ortaya çıkmış bir burjuva dik-
tatörlüğüdür. Faşizmin iktidara geliş biçimi de
ülkeden ülkeye ve tarihsel koşullara bağlı olarak fark-
lılıklar gösterir.

Örneğin Almanya ve İtalya’da aşağıdan yukarıya
doğru kitle tabanına dayanarak iktidar olurken, Ja-
ponya’da askeri diktatörlük, İspanya’da iç savaş, Bul-
garistan ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise yukarıdan
aşağıya darbe biçiminde gerçekleşmiştir. Bu farklılıklar
faşizmi faşizm olmaktan çıkarmaz. Ülkenin emperyalist
sistem içindeki yeri, sınıf mücadelesinin boyutları, ta-
rihsel gelişim çizgisinin yarattığı özgünlükler vb. öğeler
faşizmin iktidar oluş biçimlerini farklı kılabilmektedir.

Buraya kadar yer verdiğimiz faşizm tanımı “klasik
faşizm” olarak ifade edilen, kapitalist gelişimini ta-
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mamlamış emperyalist ülkelerde, istisnai olarak baş-
vurulan faşizmi ifade etmektedir. Bir de bizim gibi
yeni sömürge ülkelere özgü sürekli faşizm vardır ki
birçok açıdan klasik faşizmden ayrılır. 

Sömürge tipi faşizm dediğimiz faşizmin bu biçimi,
emperyalizmin 3. bunalım dönemine özgü, kapitalist
üretim ilişkilerinin yukarıdan aşağıya inşa edilmeye
çalışıldığı yeni sömürge ülkelerde söz konusu olan
yönetim biçimidir. Bunu biraz daha yakından incele-
yelim.

Yeni Sömürge Oligarşileri Egemenliğini 

Sürekli Faşizmle Sürdürür!
Emperyalist-kapitalist ülkelerde tekelci burjuvazi,

sömürge ve bağımlı ülkelerden elde ettiği sömürüden
belli bir payı emekçi kesimlere aktararak çelişkileri
yumuşatır ve onların tepkilerini burjuva demokrasisi
sınırları içinde tutar. Fakat yeni sömürge ülkelerde
durum tam tersidir. Bırakalım başka ülkeleri sömürmeyi,
sömürünün aslan payına emperyalizm el koyduğu
için bu ülkeler sürekli ekonomik bunalım içindedir.
Bu nedenle halk kitlelerinin çelişkilerini yumuşatmak
ve tepkilerini düzen sınırları içinde tutmak için gerekli
ekonomik “refah”tan yoksundur. Oligarşinin, burjuva
anlamda da olsa demokrasiye tahammülü yoktur.

Çünkü burjuva demokrasisi koşullarının varlığı,
emekçi sınıfların örgütlenmesi ve tepkilerini açıkça
sergilemeleri, ekonomik-demokratik hakları için geniş
mücadele olanaklarına sahip olması anlamına gelecektir
ki, bu koşullarda oligarşinin sömürüyü dizginsiz sür-
dürmesi zordur. 

Dolayısıyla yeni sömürge oligarşileri için çıkar yol;
sürekli siyasi zor yöntemiyle yönetmektir. Her türden
ekonomik-demokratik mücadele araçlarının yasak-
lanması, terör ve baskıyla birleşen demagoji, depoli-
tizasyon, tercih ettiği yoldur. Kısaca zam, zulüm,
baskı, terör dışında bir alternatife sahip değildir ve
sürekli istikrarsızlık koşullarındaki oligarşi, egemenliğini
ancak SÜREKLİ FAŞİZMİ uygulayarak sürdürebilir. 

Buna, emperyalizme bağımlılığı ifade etmesi an-
lamında, SÖMÜRGE TİPİ FAŞİZM de diyebiliriz. Ül-
kemizdeki ekonomik-siyasi istikrarsızlık, emperyalizme
bağımlı olunca, sürekli bir hal almıştır. SÜREKLİ
MİLLİ KRİZ denilmesinin nedeni budur. Zor süreklidir.
Bu da emperyalizme bağımlılığın sonucudur. Ekonomik,
siyasi olarak var olan istikrarsızlığa karşı halk muhalefeti
zorla bastırılır. 

Sürekli faşizm, yeni sömürge ülkelerin özelliklerinden
(sürekli milli kriz vb.) ötürü iki biçimde karşımıza
çıkıyor; gizli (parlamenter) ve açık faşizm. 

Gizli Faşizm: Kısmi de olsa bir takım biçimsel
burjuva demokratik hakların varlığı söz konusudur.
Ancak bunlar faşizmin üstüne örtü olmak dışında bir
işleve sahip değildir. 

Açık Faşizm: Oligarşik yönetim, faşizmin üs-

tündeki göstermelik demokrasi örtüsünü kaldırır. Baskı
ve zor açıkça gerçekleştirilir. Gizli faşizm, oligarşinin
genel olarak tercih ettiği, zorunlu olmadıkça başvur-
madığı bir yönetim biçimidir. Ancak kısmi de olsa bir-
takım biçimsel burjuva demokratik hakların varlığı,
sistemin özünü değiştirmiyor. Bunlar sadece faşizmin
üstünü örten bir örtüdür ve hiçbir zaman kalıcı
değildir, hiçbir garantisi yoktur. Oligarşi kendi ya-
salarını da rahatlıkla çiğner.

İşte, tekelci sermayenin kendi yasalarını çiğnemeye
başladığı an, faşizmin üstündeki örtüyü bir tarafa
atarak baskı ve zoru açık şekilde uygulamaya geçer
ki, bu açık faşizmdir.  

Açık faşizm koşullarında bütün demokratik haklar
rafa kaldırılır. Halkın her türden demokratik ve devrimci
örgütlenmesi zorla dağıtılır, işkence, baskı, terör ve
katliamlarla halk sindirilir. Yasama, yürütme ve yargı
arasındaki kısmi farklılıklar da tamamen ortadan
kaldırılır ve tüm yetkiler, tıpkı bugün ülkemizde olduğu
gibi, birkaç kişinin elinde toplanır... Bu yanıyla açık
faşizm, klasik faşizme benzer. 

Ülkemizde ise 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte
açık faşizm kurumsallaştırıldığından açık-gizli faşizm
ayrımının bir önemi kalmamıştır. Ülkemizde 12 Eylül
askeri faşist cuntasından beri kurumsallaşmış
açık faşizm vardır. Görünürde burjuva demokrasile-
rindekine benzer işleyiş ve kurumlar vardır. Parlamento
ve seçimler vardır, yasama-yürütme-yargı organları
arasında kuvvetler ayrılığı söz konusudur. Mahkemeler
bağımsız, hakimler ve savcılar tarafsızdır vs. Ama
bunların hepsi biçimseldir, göstermeliktir. Faşizmin
üzerini örtmek için kullanılan birer şal veya maske
işlevi görürler.

Oligarşi bunlarla demokrasicilik oyunu oynar,
böylece faşizmini gizler. Gerçekte yaşanan ise bam-
başkadır. Bugün ülkemize baktığımızda karşımıza
çıkan tablo, herkesin bildiği gerçek şudur: 

Demokratik kurumlar basılıyor, yasal örgütlenmeler
kriminalize ediliyor. Devrimciler, halkın sanatçıları,
halkın avukatları, mühendis mimarları sürekli baskıyla,
terörle sindirilmeye, yok edilmeye çalışılıyor!

Sadece devrimciler değil HDP, ÖDP, EMEP, Hal-
kevleri gibi düzeniçi muhalefet edenler; CHP, İYİ
Parti, Saadet Partisi gibi burjuva muhalefet partileri,
gerici partiler dahil AKP politikalarına muhalif kim
varsa benzer saldırıların hedefi durumundadır. Bunun
için kullandıkları en etkili silah ise hukuktur, emir-
lerine amade yargıdır. Yargı bağımsızlığı, tarafsız
hakim ve savcılar, hukukun üstünlüğü vs. bunların
varlığına kimse inanmamaktadır.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Tuğçe Nur Özbay gençliğinin 20
yaşında tutuklandı ve hakkında
33 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Tuğçe Nur hangi büyük suçu işlemişti ki
neredeyse bir insan ömrünü hapiste ge-
çirmesini istiyorlardı?

Bir yaz günü Üs-
küdar Beşiktaş se-
ferini yapan vapur-
dan inen yolculara
kimlik kontrolü ya-
pan polis Tuğçe
Nur’un üzerinde si-
lah bulduğunu söy-
ledi. Kamera görün-
tüleri hiç mahkeme-
ye verilmedi. Polis
öyle söylüyorsa ye-
terliydi. Gazetelere
koca koca başlıklar
atarak “Sansasyonel
eylem hazırlığındaki
teröristin yakalandı-
ğını” söyleyerek çok
başarılı olan İstanbul
polisini övdüler.

Dava açıldığı za-
man görüldü ki bir
eylem ya da eylem
hazırlığı iddiası bile yoktur. Ancak polisin
değerlendirmeleri delil olarak sunuldu.

İddiayla ilgili delil bulamayan mahkeme
Emniyet'in iddialarını boşa çıkarmamak
için Tuğçe Nur'un demokratik eylemlerini
terör faaliyeti diye önüne getirdi. Hepsinden
ceza verdi. Yetmedi ağırlaştırdı. Yetmedi 5
yıl olan örgüt üyeliği cezasını arttırarak 9

yıla çıkardı.

Bunu yaparken hakkındaki 16 ayrı olay
ve suçlama ile ilgili SEGBİS ile savunma
yapmak istemedğini, mahkeme huzurunda
savunma yapmak istediğini söyleyen Tuğçe

Nur Özbay’ın mahke-
meye getirilmemesi ile
ve son savunmasını
yapmamış olması ile il-
gilenmedi bile. Savun-
masız bir şekilde ce-
zalar yağdırdı.

33 yıl ceza almasına
sebep eylemlerden ba-
zıları şöyle:

- Hasan Ferit Ge-
dik’in davası için geldiği
Kartal Adliyesi önünde
“Adalet İstiyoruz” konulu
pankart açmak,

- İstanbul Üniversi-
tesi’nde basın açıkla-
masına katılmak,

- Uğur Kurt'un Ok-
meydanı Cemevi’nde
öldürülmesinin ardından

protesto için yapılan açıklamaya katılmak,

- Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması
kampanyası çerçevesinde Galatasaray Li-
sesi önündeki eyleme katılmak,

- Muharrem Karataş’ın cenazesine ka-
tılmak.
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*Zonguldak’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 1
(BİR) kişiyi temizlik işçisi olarak almak istediler. Tam
6 bin 198 kişi iş başvurusu yaptı. Mersin’de de 70
kişilik geçici işe 13 bin 9 kişi başvurdu. Biz yoksulla-
şırken, işsiz kalırken terlemeden zenginleşenlerden

hakkımızı alacağız, adalet istiyoruz!

* Kayseri’de 9 yaşındaki Filiz Taşdemir
isimli çocuğa, sabah okula giderken çöp
kamyonu çarptı. Filiz oracıkta can verdi.
Trafiği düzenlemeyerek, 9 yaşındaki ço-
cuklarımızın güvenliğini sağlamayan bu
düzene karşı halkın adaletini istiyoruz!

* Antalya’da 3 aylık Reyhan bebek do-
narak öldü. Annesi Asiye Karademir, elektrik
faturasını ödeyemediği için evini ısıtama-
dığını bu nedenle de Reyhan bebeğin öl-
düğünü söyledi. Donarak, açlıktan ölen
tüm bebeklerimizin katili bu düzendir. 

Reyhan Bebek İçin Adalet İstiyoruz,
Alacağız!

* 13 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde
evinin önünde ölü bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz
Vatan’ın katili hala bulunamadı. Çünkü Görele Cum-
huriyet Başsavcılığı katilleri koruyor. Rabia’nın katillerinin

bulunması için avukatla-
rının sunduğu dilekçenin
gereğini yerine getirmi-
yorlar. DNA doku analizi
dahi yapılmıyor. Ayrıca
polisler de delilleri ka-
rarttılar. Rabia’nın katil-
lerini yakalamayan bu
düzenden hesap sora-
cağız.

Rabia Naz İçin Ada-
let İstiyoruz!

* 18 Şubat günü Muğla Milas’ta
açık arazide faaliyet gösteren Feldispat
maden sahasında kaya
blokların kaldırıldığı sırada
heyelan meydana geldi.
Ruhsatı olmayan maden-
de çalışan Engin Tutuk,
Servet Çapacıoğlu, Şükrü
Otalak ile Tayfun Akıncı
isimli işçiler, 600 tonluk
kayaların altında ezilerek
öldüler. Bu düzen 4 ma-
dencinin daha katili oldu.

* İstanbul Havalima-
nı’nda, kalkışa hazırlanan
uçak kar nedeniyle yana kaydı. Zemini yükseltmek
için kumla doldurulan havalimanı pistinde, suyun sız-
ması için yapılan kanalların yetersiz olduğu söylendi. 

Halkın paralarıyla, halkın kullanamadığı ihtiyaç
dışı havalimanları inşa ettiren bu düzenden çocukla-
rımızın rızkının hesabını soralım. Adalet isteyelim!

* 2 milyon nüfusu olan Kocaeli’de her 4 kişiden
birisi icralık oldu. Sanayi merkezi olarak bilinen Ko-
caeli’de icra dosyalarının sayısı 500 bini aştı. Ceza
ve hukuk mahkemelerinde günde 4 bin 700 dosya
karara bağlanıyor; öte yandan her gün 12 bin 764
yeni dosya geliyor. Halkımızı yoksul bırakan, icralık
eden soyguncuların bu düzenini yıkacağız.

Adalet İstiyoruz!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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DAHA KAÇ CANA KIYACAKLAR?
KATİL, HIRSIZ, OBUR, ADALETSİZ BU DÜZENE KARŞI ADALET İSTİYORUZ!



Bazen “müvekkillerimi açlığımla
savunuyorum” der halkın avukatı. 

Bazen zindanda zulme, adaletsizliğe,
keyfiliğe barikat olur eriyen

bedeniyle.  
Büyüdükçe açlık, 
eridikçe beden, 

küçülür zulüm kaleleri 
un ufak, yerle yeksan olur...
Tarumar olur umutsuzluk,

karamsarlık 
ve yırtılmaya başlar karanlık.

Hücre hücre boy verir aydınlık.
İşte bu yüzden

HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

1 milyon kişiye de konser verdi Grup Yorum, 60 kişiye de.
Düğünde de söyledi, stadyumlarda da, konser salonlarında da,

yoksul gecekonduların damlarında da... Hepsinde söylenen şuydu;
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

Avukat Engin Gökoğlu,
açlık grevinin 41. gününde

Zulme, adaletsizliğe, keyfiliğe karşı
direnme hakkını kullandığı için açılan

disiplin soruşturması
nedeniyle İnfaz Hakimliği’nde

açlık grevini savunurken...

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Helin Bölek, İsmail Cengiz Mumcu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Meral Hır,

Duygu Yasinoğlu, Özgür Zafer Gültekin

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
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Faşizmin istihbarat kurumu
olan Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Başkanı Hakan Fi-

dan, 27 Şubat’ta, yine ‘80 cuntacıları
tarafından 6 Kasım 1981’de kurulan
Yüksek Öğretim Kurulu’nda (YÖK)
düzenlenen “Bölgesel Güvenlik De-
ğerlendirilmesi” konferansına katı-
larak, orada bulunan akademisyen-
lere ve davetlilere konferans verdi.

Burjuva basında bu olayın ‘ilk
defa’ olduğu vurgulandı. Şunu be-
lirtelim ki MİT ve YÖK’ün buluşması
‘ilk’ defa değildir, yıllardır üniver-
site önlerinde katledilen, kaçırılan,
tehdit edilen, gözaltına alınan öğ-
renciler bizzat MİT operasyonları
sayesinde olmuştur. Fakat evet
ilk defa bu kadar açık bir şekilde iş-
birlikçi-ajan faaliyetleri için bir arada
bulundular.

MİT, Sözde Eğitim
Kurumu Olan YÖK’te
Ne Yapabilir?
YÖK, faşist düzenin 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu taslağında
dahi şu şekilde belirtilmiştir; “Türki-
ye’deki yüksek öğretim kurumları
ve bağlı birimleri ile ilgili faaliyet ve
esasları kapsar.

Yüksek öğretimle ilgili amaç ve
ilkeleri belirlemeyi ve bütün yüksek
öğretim kurumlarının ve üst kuru-
luşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev
yetki ve sorumlulukları ile eğitim-
öğretim, araştırma, yayım, öğretim
elemanları, öğrenciler ve diğer per-
sonel ile ilgili esasları bir bütünlük
içinde düzenlemeyi hedefler.”

Kendi yasalarında bile açıkça
bunları ifade eden sözde eğitim ku-
rumu olan YÖK, pratiğinde, elinde
birçok halk çocuğunun, devrimci
gençlerin, üniversite öğrencilerinin
kanı olan MİT ile konferans düzen-

liyor ve bundan memnun olduklarını
açıkça ifade ediyorlar.

MİT, birçok katliamda ve kat-
liamın planlanmasında imzası bu-
lunan katillerin, işkencecilerin ku-
rumudur. Çok uzağa gitmeden yakın
zamandaki bir örnekten kısaca bah-
sedelim. Halk Cepheli devrimci Ayten
Öztürk, 9 Mart 2018’de Lübnan-Bey-
rut Havaalanı’nda gözaltına alınıyor,
14 Mart’ta ise MİT’e teslim ediliyor.
Bu ‘gizli olay’ aylar sonra Lübnan’da
yayınlanan bir gazetede şu şekilde
açıklanıyor; 

“Saad Hariri, dostu olan Hakan
Fidan’a yardım etmek amacıyla...”
Bu örnekten yola çıkarak şunları da
ekleyebiliriz. Yıllardır üniversite öğ-
rencileri, gazeteciler, devrimci-de-
mokratlar ansızın ortadan kayboluyor
veya faali meçhul cinayetlerle katle-
diliyor. Ama ortada ne kaybolma ne
de faili meçhul vardır. Kaybolma de-
diğimiz insanların MİT tarafından ka-
çırılması, işkence görmesi ve katle-
dilmesi. Faili meçhul yoktur, faili
bizzat MİT’tir.

Ve şimdi söyleyebiliriz ki, faşizmin
bu iki kurumu her ne olursa olsun
bir araya gelemez. Gelmelerini de
şu şekilde açıklayabiliriz. Üniversi-
telerde devrimci-demokrat düşünceye
sahip birçok genç var. 

Talebimiz “Parasız,
Bilimsel, Demokratik
Eğitim ve Bağımsız
Türkiye”dir
Bunun için yıllardır örgütlenme

çalışmalarımızı, arada kesintilere
uğramış olsa da sürdürmeye devam
ediyoruz ve hedeflerimizden asla ve
asla çıkarmıyoruz. 

Türkiye devrim tarihinin en önemli
adımları üniversiteli devrimci gençler

NE MİT NE POLİS, FAŞİZMİN KURUMLARI
GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK,

APOLİTİKLEŞTİREMEYECEK!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız 
bir ülke istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama 
yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen 
erken büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!
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tarafından atılmıştır. Savaşımızın
yolu yine üniversite öğrencileri
olan önderlerimiz tarafından be-
lirlenmiştir. Yarım asırdır bu mü-
cadelemizi birçok bedeller öde-
memize rağmen sürdürmekteyiz.
Bizi hep bitirmek istediler, okulla-
rımız, amfilerimiz, dersliklerimiz,
kantinlerimiz basıldı, koridorlarda
coplandık, fakülte pencerelerinden
atılarak katledildik, kampüs kapı-
sında bombalarla bedenlerimiz
parçalandı, mermilerle üzerimize
ateşler açıldı, devrimcilik yaptığımız
için yıllara varan hapis cezaları
aldık. Hiçbir saldırı bizi mücade-
lemizden alıkoymadı. Bütün bu
saldırıların örgütleyicisi tüm ku-
rumlarıyla birlikte Devlettir.

Bunlara rağmen, üniversitele-
rimizde çalışmalarımızı sürdürdük,
sürdürmeye de devam ediyoruz.
Her dönem kuşlamalarımızdan yü-
rüyüşlere, pankart, afiş, eylemlikler,
işgallerle gençlik mücadelemizi ve
tarihsel sorumluluğumuzu yerine
getiriyoruz. Faşizmin YÖK’ü, MİT’i
bizi engelleyemeyecek, durdu-
ramayacak!

Bu bölümde şöyle bir istatistiğe
dikkat çekmek istiyoruz.

Bu rakamlar her iki kurumun
resmi sitelerinden alınmıştır. Milli
İstihbarat Teşkilatı’na ayrılan yıllık
bütçe 1 milyar 995 milyon 692 bin
(1.995.692.000 TL) Türk Lirası.
Yükseköğretim Kurumu’nun yıllık
bütçesi ise 49 milyon 459 bin
(49.459.000 TL) Türk Lirası.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü
ve anayasal düzeni, içten ve dıştan
gelecek muhtemel tehditlere karşı
bilgi toplamak ve önlem almak
adına kurulan MİT’in gerçek an-
lamda öyle bir mücadelesi yoktur.
Neden? Ülkemiz emperyalizme
göbekten bağımlı ve vatan top-
rakları üzerinde emperyalizmin bir-
çok ajan faaliyetleri yürüten üssü
bulunmakta. Aynı şekilde ABD’nin
halklara yönelik saldırı merkezleri
olan üsleri yine vatanımızda bu-
lunmaktadır. 

Buna bağlı olarak, başta
TSK’nın üst düzey komutanları ol-
mak üzere istihbarat çalışanları

da emperyalizmin ajan ku-
rumları-ordu komutanları
tarafından eğitilmekte ve
onlara hizmet edecek şe-
kilde yetiştirilmektedir.

İşte emperyalizme ba-
ğımlılığın getirisi budur,
yani MİT’in emperyalizme
veya kendi deyimleriyle dı-
şarıdan gelecek saldırılara
karşı hiçbir önlemi yoktur.
Çünkü ülkemiz emperya-
lizmin gizli işgali altındadır ve ikti-
dardakiler, emperyalizmin kararı-
izni olmadan parmaklarını dahi kı-
pırdatamazlar.

MİT’in asıl olarak hedefinde
olanlar, vatanlarını canlarından
çok seven, vatanlarının bağımsız-
lığı için, halkının özgürlüğü ve kur-
tuluşu için mücadele eden dev-
rimcilerdir, Dev-Genç’lilerdir. Bu
nedenle YÖK de konferansa katılıp
uyarıda bulunmuştur; çünkü biliyor
ki devrimciler üniversitelerde, li-
selerde mücadelelerini büyütecek.
Birçok imkanlarını devrimcilere,
devrimci örgütlere karşı kullana-
caklarını açıkladılar. Hepsi boşuna,
çünkü yaşadıkları krizden onları
fikir ağababaları ve efendileri em-
peryalizm bile kurtaramayacak.

Sonuç Olarak;

MİT ve YÖK faşizmin kurumla-
rıdır, oradan çıkacak kararlarla
gençliğin geleceği belirlenemez,
gençliğin iyi bir geleceği olamaz.

MİT, okullarımızda faşizmi meş-
rulaştırmaya, ajanlarını her yerde
yaygınlaştırmaya çalışarak devrimci
mücadelemizi yok etmek, bizi bi-
tirmek istiyor. Bunu önceden de
denediler ama başaramadılar, çün-
kü köklü bir tarihe ve yenilmeyen
bir ideolojiye sahibiz.

Birçok teknik imkanı ve insanını
bizlere karşı kullanacağını açık
açık ifade eden YÖK’e-MİT’e di-
yoruz ki;

Biz okullarımızda olmaya, mü-
cadelemizi büyütmeye devam ede-
ceğiz. Köklü bir tarihe sahibiz, bu
tarihi en az bizim kadar siz de bil-
mektesiniz. Yenemediniz, umudu-
muzu ve mücadelemizi bitireme-

diniz. Çok kez katlettiniz, tutukla-
dınız, işkencelerden geçirdiniz.
Ama hiçbiri bizi durduramadı.

Şimdi ise ne yaparsanız yapın,
hangi imkanınızı kullanırsanız kul-
lanın gençliğin umudu olmaya,
Dev-Genç saflarında umudu bü-
yütmeye devam edeceğiz ve Pa-
rasız, Bilimsel, Demokratik Eği-
tim, Bağımsız Türkiye hedefimizi
gerçekleştireceğiz.

Üniversitelerimizde Faşizmin
Kurumlarını İstemiyoruz!

MİT’i de YÖK’ü De Üniversi-
telerimizden Defedeceğiz!

Şafaklar’ın Öğrencileriyiz,
Halkın Adaleti’nin Temsilcileri-
yiz!

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

Liseliyiz Biz
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Berkin’in Sesi Olmaya Hesabını
Sormaya Devam Edeceğiz

İstanbul Gazi Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler 11 Mart’ta, umudun
çocuğu Berkin Elvan’ın şehitliğinin
5’inci yıldönümü nedeniyle, Sela-
haddin Eyyubi Meslek Lisesi, Nuri
Pakdil Anadolu Lisesi bahçelerine,
üzerinde pankartlar asıldı. Ayrıca
mahallenin
birçok ye-
rine, 200
adet kuş-
l a m a l a r
yapıldı.



İstanbul Silivri’de bulunan
Kale Kayış fabrikasında
Petrol-İş’e üye olduktan son-

ra, iki işçi işten atıldı. Ardından
patronun baskıları ve ağır çalışma
koşulları devam etti.

İşçiler sendikaya üye olmaya
devam edince patronun baskıları
arttı, rüşvet dağıttı, işçiler arasında
dedikodular çıkararak bir araya
gelmelerini engellemeye çalıştı.
Bunların fayda etmediği, işçilerin
birleşip direnmesinden anlaşılı-
yor.

300 işçinin çalıştığı fabrikada
işçiler 6 Mart’ta işbaşı yapma-
yarak üretimi durdurdu. Fabrika,
üretimin durmadığını basına du-
yurarak direnişin gücünü kırmak
istese de işçiler, fabrikada 30
kadar işçinin çalıştığını, onu da
göçmen işçilerin oluşturduğunu
söylüyor. 

Direnişin talepleri, işten atı-
lan işçi arkadaşlarının işe iade
edilmesi ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi. İşçiler fabrikada
hangi koşullarda çalıştıklarını şöyle
anlatıyor:

“Bu fabrikada iki ölümlü iş ka-
zası oldu, bir de yangın sebebiyle
ölüm yaşandı. Buna rağmen iş
güvenliği meselesi dikkate alın-
mıyor, her şey kağıt üzerinde.
Üretim kimyasala dayalı ve sağlık
konusunda ciddi standartların ol-
ması gerekiyor, işçi sağlığına
önem verilmesi gerekiyor.

Örneğin, kullanılan kimyasalın
kanserojen etkisi ile işçi bedeni
üzerinde yarattığı tahribat hak-
kında tek bir sağlık taraması ya-
pılmış mı? Bunun için işçilere risk
farkı ödenmiş mi? Hayır! Ben,

mesane kanseri tedavisi görüyo-
rum. Bu fabrikanın hiç mi etkisi
yok bunda? Düşünülmüyor. Bu
şartlarda yarın başkaları da hasta
olursa, bu insanlara kim bakacak?’’
Patronun sağlıklı işçiden anladığı,
fabrikadaki oksijeni en az tüke-
tendir ne de olsa.

Petrol-İş sendikasını Flormar
direnişinden tanıyoruz. Direnişin
en önemli talebi olan işe iade
sağlanmadan direnişi bitirme-
sinden biliyoruz. Sendika, di-
renmek isteyen işçilere rağmen
direnişi bitirdi. 

Direnme kararlılığı, gerektiğinde
doğaya karşı gerektiğinde moral
bozukluklarına karşı gerektiğinde
ise yaşına rağmen direnmek de-
mektir. Bunun en iyi örneğini Di-
renişler Meclisi göstermektedir.
Direnişlerin örgütlülüğü direnenlere
güç vermektedir.

Süleyman Soylu, Sömü-
renlerin, Ezenlerin Soyun-
dandır.

Emekçilerin, İşçilerin, Hal-
kın Arkasında Duramaz! Di-
renenlerin Arkasında Yine
Direnenler Vardır!

Kale Kayış işçileri, Süleyman
Soylu’yla görüştüklerini ve ken-
dilerine söz verdiğini anlatıyor.
Direniş alanında konuşan işçi: 

“Süleyman Soylu bize, “Size
Soylu sözü veriyorum ben sizin
arkanızdayım” dedi. Arkamı dö-
nüyorum bakıyorum jandarma-
dan başka bir şey yok.” dedi.

Direnişler Meclisi direnişçilerin
bir araya geldiği ve birbirlerini
desteklediği tek oluşumdur. 

Nursel ve Selvi Öğretmenlerin
tutuklanmalarına rağmen alanları
boş kalmamış, onların olduğu yer-
de Direnişler Meclisi üyeleri di-
renmiştir. 

Kale Kayış işçilerine çağ-
rımızdır: Direnişler Mecli-
si’yle Birlikte Direnelim, Ka-
zanalım!

DİRENENLERİN ARKASINDA
YİNE DİRENENLER VARDIR!

Birleşik Cephe Türküsü

1.
Ve insan insan olduğu için
yemek isteyecektir, buyrun

hadi.
Oysa sözcükler ne etin yerini

tutar,
ne de doldurur boş mideyi.

Haydi sola, bir kii!
Haydi sola, bir kii!
Yer var, yoldaş, sana da,
al Birleşik Cephe'de yerini,
çünkü bir işçisin sen de.

2.
Ve insan insan olduğu için
hoş görmez suratına inecek

çizmeyi.
Ne kendi altında köleler ister,
ne de üstünde ister bir efendi.

Haydi sola, bir kii!
Haydi sola, bir kii!
Yer var, yoldaş, sana da,
al Birleşik Cephe'de yerini,
çünkü bir işçisin sen de.

3.
Ve işçi işçi olduğu için
ona başkası vermez

özgürlüğü.
Onu kurtaracak başkaları

değil,
bu iş işçinin kendi işi.

Haydi sola, bir kii!
Haydi sola, bir kii!
Yer var, yoldaş, sana da,
al Birleşik Cephe'de yerini,
çünkü bir işçisin sen de!

Bertolth Brecht
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Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan
Flormar kozmetikte sen-

dikalaştıkları gerekçesiyle işten çı-
karılan, çoğu kadın, 132 işçinin 15
Mayıs’tan bu yana sürdürdükleri
direniş 297. gününde sonuçlandı. 

Flormar işçilerinin direnişi, iş-
verenin sunduğu teklifin kabul edil-
mesiyle sona erdi. Flormar tara-
fından işçilere 12 maaş sendikal
tazminat, boşta geçen süreler
için de 4 maaşlık bir ödeme teklif
edildi.

Bu teklifi tartışan işçiler, kendileri
de şu talepleri sıraladı:

- İşveren tarafından sendika
yetkisine yapılan itirazın kaldırıl-
ması,

- İşe geri dönmek isteyen işçi-
lerin işe geri dönüşlerinin sağlan-
ması, sendikal, kıdem ve ihbar taz-
minatları ile işsizlik maaşlarının
ödenmesi,

- İşe dönmek istemeyen işçilerin
ise bunlara ek olarak kesin fesih
ücretlerinin toplu olarak ödenmesi
noktasında bir ortaklaşma.

İşçiler, Flormar patronlarının
sunduğu teklifi tartıştı, kendi teklif-
lerini patronlara (şirketin asıl pat-
ronları Fransız Yves Rocher) kabul
ettiremediler. 

Direniş alanında toplantı yapan
73 işçiden 20’si teklife karşı çı-
karken 53 işçi teklifi kabul yö-
nünde oy kullandı.

Kabul edilen teklife göre; kıdem
ve ihbar tazminatları ile birlikte 4
ay işsizlik maaşı, 12 ay sendikal
tazminat maaşı ve İş Kanununun
25/2 maddesinden çıkartılan işçiler

başta olmak üzere çıkarılma mad-
deleri 18. madde olarak değiştiri-
lecek ve böylece işçiler çalışma-
dıkları 10 ay boyunca işsizlik maaşı
alabilecektir. 

Sendika yöneticileri yaptıkları
açıklamalarda Flormar direnişinde
sendikal mücadelenin hukuken sür-
dürüleceğini belirttiler. Sendika yö-
neticileri “Flormar’a sendika girseydi
tüm işçi sınıfı kazanacaktı” diye
açıklama yaptılar. Ancak direnişi
tüm taleplerin kabul edilmesini
sağlayacak tarzda yürütmeyen
de, direnişin bu şekilde bitme-
sinin sorumluluğu da sendika-
dadır. Sendika yöneticileri, hak
mücadelesini hukuksal mücadeleye
hapsetti!

Flormar direnişinin öncülüğünü
Petrol-İş Sendikası yürütmekteydi.
Petrol-İş, Türk-İş’e bağlı sarı sen-
dikalardan bir tanesidir. Sendika,
devleti ve patronu ciddi bir biçimde
zora sokacak bir direniş örgütle-
mekten sürekli olarak kaçındı. Di-
renişin sınırını polis ile birlikte
belirlediler.

Direniş sürerken havanın so-
ğuması üzerine direnişçiler tüplü
soba kurdular, Kaymakamlık tüplü
sobalarına yasak koydu. Sendika
sesini çıkartmadı.

Kaymakamlık çadır kurmasını
ve ses aracından müzik çalmasını
da yasakladı. Sendika sesini çı-
kartmadı, bu uygulamalara di-
renmedi. 

Yaklaşık 300 gün boyunca inanç
ve inatla direnen işçilerin kazan-
mayacağı hiçbir zafer yoktur. Di-
renişin böyle sonuçlanmasının so-

rumlusu sendikadır. 
Direnişin en önemli kazanımla-

rından bir tanesi sendika haklarının
tanınması olacaktı. 

Patronlar; işçilerin örgütlü ol-
masından, örgütlü davranmasından
korkuyorlar. Bu korku nedeniyle
işçileri işten atıyorlar. Patronlar açı-
sından işçilerin tazminatını ödemek
büyük bir kayıp değildir. Direnişin
kendisi Flormar’a yeterince maddi
kayıp yaratmıştır.

Patronların temel derdi, işçileri
daha fazla sömürmek ve artı de-
ğeri artırmaktır. Çünkü haklarının
bilincinde olan, sorunlarını  örgütlü
olarak çözmeye çalışan işçileri is-
tedikleri gibi sömüremezler. Flormar
patronları örgütsüz işçi istiyorlardı.
Bu açıdan bakıldığında zaferi ka-
zanan Flormar patronlarıdır. Çün-
kü sendikaların fabrikaya girmesini
engellemişlerdir. Flormar işçileri
için bir zafer söz konusu değil-
dir.

İşçiler Zafer Kazanmamıştır,
Yenildiklerini De Söyleyemeyiz

İşçiler direndiler, tazminat hak-
larını bu direniş sayesinde alabil-
diler. Ancak tüm işçilerin hak ka-
zanmalarını sağlayacak, gelecek
güvencesi yaratacak olan haklarını
da kazanmışlardır. Tazminatlarını
almış; ancak işlerini kazanama-
mışlardır. 

Flormar İşçileri Direngendi,
Sonuna Kadar Gider ve 
Tüm Haklarını Alabilirlerdi
Sorun İşçilerde Değil,
Onlara Öncülük Eden

FLORMAR DİRENİŞİ BİTİRİLDİ!
İŞÇİLER, TAZMİNAT HAKKINI ALDI,

İŞE İADE EDİLMEDİLER!
PATRON   SENDİKACILARIYLA ZAFER KAZANILAMAZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sendikalardadır!
Bir direnişi belirleyen öncü-

dür. Haklılığa olan inanç ve zaferi
kazanma konusundaki kararlılık,
direnişin gücünü ortaya çıkartır.
Düzenin çizdiği sınırlar içerisinde
hareket eden, devlet sendikası
olarak çalışan sendikalar, hiçbir
zaman haklarının tümünü söke
söke alamazlar! Ne kadar geri bir
sendika olursa olsun, patronlar ör-
gütlülüğe izin vermek istemezler.
Bu hakkımızı bile söke söke al-
mamız gerekiyor. Söke söke hak
almak için de kararlı, ısrarlı bir di-
reniş yürütmeniz gerekir. Bunun
örneğini görmek isteyenler DİH’in
örgütlediği direnişlere bakmalıdır. 

İstanbul’dan Hey Tekstil, Rosa-
Teks, Darkmen, Akçay ve Kırkla-
reli’nden Şeker Tekstil işçileri; İs-
tanbul Bedaş İşçileri, Çerkez-
köy’den Doluca Şarap Fabrikası
işçisi, Ethica Hastanesi işçisi; DİH
öncülüğünde direndiler. Her biri di-
renişi kazandı. Burada tüm diren-
işleri tek tek anlatmamız mümkün
değildir; ancak birkaçına örnek ver-
mek isteriz. 

ROSATEKS İŞÇİLERİ
Rosateks patronu “iflas ettim”

gerekçesiyle yüzlerce işçiyi, on-
larca yıllık emeklerinin karşılığı
olan kıdem tazminatını ve 6 aylık
maaşlarını vermeden işten attı.

Bunun üzerine DİH’ten yardım
isteyen işçiler, direnişe başladı.
DİH öncülüğünde hakkını arayan,
emeklerinin karşılığını isteyen Ro-
sateks işçileri 120 gün süren di-
renişlerinin sonunda zaferi ka-
zandılar. 

Rosateks işçileri, “iflas ettim”
diyerek haklarını gasp eden pat-
ronun peşini bırakmadılar. İşçiler,
Rosateks patronunun diğer işlet-
mesi olan katil, ahlaksız ABD Baş-
kanı Clinton’un da yemek yediği
sosyetik kebapçı ‘Köşebaşı Res-
taurant’ların önlerinde eylemler ya-
parak haklarını istediler. Polis her
zamanki gibi patronların yanındaydı.
İşçilerin karşısına polis barikatı
koydular. Buna rağmen işçiler di-
rendiler. Saldırıya uğradılar, tehdit

edildiler, gözaltına alındılar; ama
haklarını aramayı sürdürdüler. Ve
haklarını alıp kazandılar. 

DARKMEN DİRENİŞİ  
Darkmen tekstil işçileri tazmi-

natlarını DİH öncülüğünde 90 gün
süren bir direnişle kazandılar.
Tekstil üzerine çalışan Darkmen
isimli şirket, 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nda işe gelmedikleri gerek-
çesiyle 9 işçiyi işten attı. Resmi
tatilde mesai almadan çalışmaya
karşı çıkan 9 işçinin işine son
verdi.

İşten atılan işçiler 4 Eylül
2012’de Güngören Stadı’nın önün-
de toplanarak sloganlarıyla Dark-
men’in önüne kadar yürüyüşle di-
renişe başladılar. Direndiler ve
kazandılar. 

YILMAZ ŞAHİN
DİRENİŞİ
Tekirdağ Çerkezköy Doluca Şa-

rap Fabrikası’nda 3 yıldır çalışan
Yılmaz Şahin, işçilere yapılan sem-
bolik ücret artışını kabul etmediği
ve bunu sürekli tekrarlayıp hakkını
istediği için 13 Şubat 2013 tari-
hinde işten çıkarıldı. Ve 15 Mart
günü 35 gün sürecek çadır ey-
lemine fabrikanın önünde başladı
ve kazandı.

Direnişinin ilk gününden itibaren
Çerkezköy emniyeti ve özel gü-
venliğin baskısı, gözaltıları karşı-
sında yılmadı, yaptığı eylemin meş-
ruluğuna inandı ve kazandı!

SALİH SAVAŞ
DİRENİŞİ
Senapa Stampa A.Ş’nin Çer-

kezköy Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki fabrikasında sözleşmeli
işçi olarak çalışan Salih Savaş,
fabrika yönetiminin kendilerine kad-
rolu işçi statüsüne geçirilecekleri
sözü verilmesine rağmen işten çı-
karıldı. Salih Savaş, uğradığı hak-
sızlığa boyun eğmedi ve Çerkez-
köy’deki fabrikanın önünde çadır
kurarak 156 gün direndi ve ka-
zandı. Baskılara, gözaltılara, sal-
dırılara karşı direndi ve yılmadı.

KAZOVA DİRENİŞİ
4 aylık maaşları, ihbar ve kı-

dem tazminatları verilmeden iş-
ten atılan Kazova tekstil işçileri
DİH’ten hukuki yardım istediğinde
onlara her türlü hukuki destek ve-
rildi. Ayrıca DİH, işçilere kazanmak
için esas olarak direnmekten başka
çıkar yol olmadığını anlattı.

Kazova işçilerinin direnişi, 27
Şubat 2013’te Kazova Tekstil fab-
rikasının önünde yaptıkları eylemle
başladı. Örgütsüzdüler. Hayatla-
rında bir kez bile eyleme katıl-
mamışlardı. Slogan bile atamı-
yorlardı. Başlangıçta basın açık-
lamalarına bile katılmaya çekinen
işçiler önceleri haftada bir gün Ka-
zova Fabrikası önünde eylem ya-
pıyordu. Patronun oturduğu lüks
sitenin önünde oturma eylemleri
yaptılar.

Bu eylemin ikinci haftasında,
hırsız patron, oturduğu siteden ta-
şındı, kaçtı! Çalık Holding’de müdür
olan hırsız patronun kızı Gaye So-
muncu’yu teşhir etmek için Çalık
Holding önünde eylem yapılmaya
başlandı.

Basın açıklamasına katılmaya
çekinen işçiler direnişlerini 28 Ni-
san’da fabrika önünde çadır kurarak
büyüttüler. Bir taraftan basın açık-
lamalarını, eylemlerini sürdürürken,
diğer taraftan patronlar fabrikada
kalan makinaları çalıp götürme-
sin diye fabrika önünde de gece
gündüz nöbet tutmaya başladı-
lar.

Fabrika işgalinden sonra iş-
çiler, fabrikadaki makinaları satıp,
gasp edilen haklarını alacaklarını
ilan ettiler. Aylardır ortada görün-
meyen hırsız patronlar bir anda
ortaya çıktı. Ramazan’dan sonra
“bir şeyler yapabileceklerini” söy-
lediler.

İşçilerin makinaları vinçlerle
kamyonlara yükleyip götürdükleri
sırada, hırsız patron Ümit So-
muncu, 4 otobüs polisle fabri-
kaya geldi ve işçileri hırsızlıkla
suçladı. Asıl hırsız kendisiydi,
bekçiliğini de polisler yapıyordu.
Hakları olan makinaları polisin en-
gellemesi nedeniyle götüremeyen
işçiler, bu sefer makinalarla ken-
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dileri için üretim yapmaya karar
verdiler. Hem direnip üretiyor, hem
de işletmeyi yönetiyorlardı. 

Hırsız patron makinaların önemli
parçalarını söküp götürdüğü için
ellerindeki makinalardan sadece
ikisini çalışır hale getirebildi işçiler.
Kazova Direnişiyle, işçi sınıfının
tarihine bir ilk kazandırıldı. Kazova
işçileri artık hem üretiyor, hem
yönetiyorlardı. “Üreten Biziz, Yö-
neten de Biz Olacağız!” sloganını
somut bir gerçeklik haline getirdiler.
Kazova şimdi halk ile birlikte
halk için üretmeye devam ediyor. 

Sonrasında Sarıyer Belediyesi
İşçileri ve Beşiktaş Belediyesi İş-
çileri, Nefa Tekstil İşçisi Erkan Mu-
nar, Patron Sendikacısı DİSK’e
karşı Oya Baydak, İmbat Maden
İşçileri direndiler ve kazandılar.

En son Ethica Hastanesi işçisi
Derya Koçak da haklarını almak
için hastane önünde direnişe baş-
lamış ve kısa sürede haklarını al-
mış, direnişi kazanmıştı. 

DİH tarihine baktığımızda baş-
layan bütün direnişlerin zaferle so-

nuçlandığını görürüz. Zafer kazan-
manın yolu direnişleri örgütleme,
direnme konusundaki kararlılıkta,
haklılığına inanmakta yatmaktadır. 

Varolan sendikal anlayışların
hiçbiri direniş kazanamazlar. Çünkü
tarih ve sınıf bilincine, kendi güç-
lerine, işçilerin haklılığına, hak ka-
zanma bilincine sahip değillerdir.
Bu nedenle zaferler kazanamazlar.
İşçi sınıfına hak kazandıramazlar.

Zafer; ancak sabır ve kararlı-
lıkla, kesintisiz süren bir müca-
deleyle kazanılabilir!

182. Gün - 4 Mart
Bugün 95. kez işkenceyle göz-

altına alındım. Alanda bugün 10
dakika kaldım. Sarıyer Kaymakam-
lığı’ndaki görevliler çok telaşlandı.
Tek başına bekleyen polise “Niye
geç kaldınız?” diye sorular sordular.
O da ekibi beklediğini söyledi. O
arada yüksek sesle direnişimi an-
lattım, telaşla o kadar çok şey an-
latmaya çalışıyorum ki, onlara beni
almadan sesim, isteklerim duyulsun
istiyorum. Burası Kaymakamlık ve
ben buradan işten atıldım, burada
işimi geri istiyorum.  

Gözaltımda avukatım Nadide
Özdemir vardı bugün. Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının açlık grevinin
40. gününde onların açlığına ortak
olmak ve seslerini duyurmak için
üç günlük açlık grevindeydi. Bana
bir de iyi haber getirmişti. Eylemim
nedeniyle kesilen bir kısım ce-
zalarımıza yaptığımız itiraz kabul
olmuş. Adaletsizliğin bu kadar
fazla olduğu bu dönemde bu kü-
çücük bir zafer bile insanı mutlu
ediyor.

183. Gün
Bugün direnişimi Büyükdere

Çelik Gülersoy Parkı’na taşıdım.
Yanımda kız kardeşim var, çe-
kimleri ona yaptırdım. Tanıdığım
esnaflarla sohbet ettim. İğneyle
kuyu kazar gibi sabırlı olmak ge-
rekiyor. İnsanlarımızın üstüne ölü
toprağı serpilmiş. Duyarsız, umut-
suz, günlük yaşıyorlar. Dokunsan

her biri dertli ama çözümün ol-
mayacağına inanıyorlar.

184. Gün
Bugün gene gözaltına alındım.

Yarın Nursel ve Selvi öğretmen
mahkemeye çıkarılacakmış. Tu-
tuklanalı 10 gün oldu. Günlerdir
haksız hukuksuz biçimde tutuklular.
Mahkeme nasıl bir karar verir bu-
günlerde kestiremiyorsun. Zira
kendi yaptıkları hukuka bile uy-
muyorlar.

185. Gün 
Bakırköy Adliyesi’nde, Nursel

Tanrıverdi ve Selvi Polat’ın mah-
kemesindeydim. Nursel ve Selvi
öğretmen sorgusuz sualsiz bir ge-
cede atıldıkları işlerini istedikleri
için 3. kez tutuklandılar. 2 kez
aynı suçtan tutuklandıkları davadan
beraat eden öğretmenler her hafta
gözaltına alındıkları için açılan on-
larca davalarından biri için mah-
kemeye çıkartıldılar. Beraat ettiler,
tutuklulukları devam ediyor.

Mahkeme sonrası basın açık-
laması yaptık. Açıklamaya Ankara
Çankaya İlçe Sağlık’tan işten atılan
ve direnen Mahmut Konuk da ka-
tıldı.  Açıklama sırasında polis sü-
rekli taciz etti. Öğretmenlerimizin
avukatı Ferdi Yamar polislerle tar-
tıştı, cep telefonuyla çekim yap-
malarına engel oldu. Bakırköy Ad-
liyesi’nden sonra Mahmut Konuk’la
Şişli işçilerini ziyarete gittik.

Şişli işçileri 3 aydır maaşlarını

almadan çalışıyorlar. İki gün iş bı-
rakma eyleminden sonra CHP ve
Genel İş Genel merkezi tarafından
eylem sonlandırılmış, Şube Baş-
kanı Zeynel Yiğit ve yöneticiler 10
gündür açlık grevi yapıyor. Maaşlar
ödeninceye kadar eylemlerini sür-
düreceklerini söylediler. Belediye
ödeme yapamayacağını, iflas et-
tiğini söylüyormuş.

Bankalar Şişli Belediyesi’ne
kredi vermiyormuş. Belediyenin
tüm giderleri karşılanırken başkan,
yardımcıları müdürler maaşlarını
alırken işçilere para ödenmiyor.
İşverenin her zaman ilk yaptığı
işçilerin maaşlarını ödememek
oluyor. Sendikacılar patron yanlısı
olunca işçinin önüne barikat olup
hak alma mücadelesinin önünü
kapatıyor.

186. Gün
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar

Gününü özüne uygun direnişte
karşılıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar gününde avukatım dire-
nişçi Didem Baydar Ünsal’la 97.
kez gözaltı çıkışımda birlikteyiz.

Türkan Albayrak Direniş Günlüğü: Direnişte İğneyle Kuyu Kazmak Gibi Sabırlı Olmalıyız!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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“
İşten atılan işçilere 12 maaş
sendikal tazminat, boşta ge-
çen süreler için ise 4 maaşlık

bir ödeme yapılacak; ancak işçiler
işe iade edilmeyecek!!!”

Petrol-İş sendikasının yöneti-
cileri, direnişi sattıklarını oylama
ile gizlemeye çalışsalar da  üze-
rindeki sorumluluktan kurtulamaz.
Çünkü Petrol-İş sendikasının yö-
neticileri, sendika olarak işçilerin
tazminatlarını alarak sokağa atıl-
masını değil, haksız yere işten
atılan 132 Flormar işçisi işe geri
alınana kadar direnilmesini sa-
vunmalıydı.

Ama sendika yöneticilerinin
sendika olarak ne böyle bir dü-
şüncesi ne de bu yönde bir açık-
laması oldu. Aksine sendika yö-
neticileri, Flormar patronlarının di-
renişi bitirmek için sundukları rezil
teklifi işçilere “demokratik oylama”
ile kabul ettirdiler.

Hem de direnen işçilerden Ayşe
Öztürk’ün; “Bizim için bir başarı
var ancak yine de işe geri döne-
mediğimiz için üzgünüz...”

İşçi Evin Kepenek’in; “11 sene
bu fabrikada çalıştım. Sonra sen-
dikal hakkımı kullandım diye bizi
işten attılar. Ben, 290 günden faz-
ladır bu fabrika önünde oturuyo-
rum. Bizi burada görsünler, diren-
diğimizi anlasınlar. Yeniden işimize
alsınlar. Bu direniş hayatımın dö-
nüm noktası oldu. Biz eskiden
emeğin kavgasını bilmiyorduk. İşe
gel-git hayatı bundan ibaret sanı-
yorduk. Oysa öyle değilmiş.”

İşçi Nurhan Güler'in; “Anayasal
hakkımızı kullandık. Bizi işten çı-
kardılar. Şimdi direniyoruz. Yağ-
murda, çamurda burada oturduk.
Hiç geri adım atmadık.

“Bizi işten atanlar bize FETÖ’cü,
terörist diyenler mahkemeler bizden
yana olunca, ‘Tazminatınızı alın gi-
din buradan’ dediler. Bizim derdimiz
tazminat değil ki. Biz onurumuzla
yeniden işimizin başına dönmek
istiyoruz.” demelerine rağmen

BU YAPILAN SENDİKACILIK

DEĞİLDİR! SENDİKACILIK İKİ
YÜZLÜLÜK YAPMAK DEĞİL,
SINIF KİTLE SENDİKASI OL-
MAKTIR!

Petrol-İş’in yaptığı, sınıf-kitle
sendikacılığı değildir. Bu işçinin,
emekçinin yanında olmak değildir.
Bu olsa olsa uzlaşmacılıktır, işçilerin
haklarını patronları satmaktır, iş-
çinin hakkını savunmak yerine
patronların hakkını savunmaktır,
direnişi bitirmek için patron sen-
dikacılığı yapmaktır.

Sendikacılık, DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu gibi, Flormar
işçilerine topu topu bir kere yaptığı
ziyarette; “İşine ve emeğine sahip
çıkmak, bunun için de yan yana
gelip örgütlenmek sadece anayasal
bir hak değil bu dünya yüzündeki
en onurlu şeydir. Kendisi gibi birlikte
iş ürettiği, beraber alın terini akıttığı
dostları ile yan yana gelmek ve
kendi geleceğine sahip çıkmak bu
dünya yüzündeki en onurlu şeydir.”
dedikten sona bir daha Flormar
işçilerinin yanına uğramamak de-
ğildir.

Ütülü elbiselerle misafir gibi
Flormar işçilerini ziyaret etmek
değildir. Direnen bir işçinin hakkını
milim geri gitmeden, sağa sola kı-
vırmadan savunmaktır. İşçiler “yeter
artık” dese bile işçinin hakkını iş-
çilerden daha çok savunmaktır,
onlar için en önde olmaktır, bedel
ödemektir.

KESK Eş Genel Başkanı ÖDP’li
Aysun Gezen gibi; “Sendikal faa-
liyet anayasal bir haktır. Ve ulus-
lararası sözleşmelerle korunur. Bu
hakkı kullanmış olmanız işten atıl-
manız için hiçbir haklı gerekçe
yaratmaz. Yanınızdayız, arkanız-
dayız” diyerek kendi sorumluluğunu
uluslararası sözleşmelere, anaya-
sal haklara bağlamak hiç değildir.
Bu düpedüz yalancılıktır.

Herkes gibi Aysun Gezen de
bilir ki, direnmeden hiçbir hak-
kını alamazsın. O zaman ne ya-
pıyor Aysun Gezen? Boy gösteri-
yor, yasak savıyor, “biz de daya-
nışmamızı gösterdik”, demek isti-

yor. Ama öyle değil, öyle olmuyor.
Her yolun sonu olduğu gibi bu-

gün yapılan sendikacılığın da so-
nuna geldik. DİSK ve KESK için
yolun sonuna geldik. Böyle sendi-
kacılık yapılamayacağını, bunun
sendikacılık olmadığını, 132 Flormar
işçisinin ellerine para verilerek işsiz
bırakılmalarının sendikacılık olma-
dığını anlatmaya, işçileri satanları
teşhir etmeye devam edeceğiz.

İşçi Türkan Albayrak her yerde,
bu yapılanın işçilere “demokratik
oylama” yaptık diyerek direnişi bi-
tirmenin işçileri satmak olduğunu,
işçilerin çoluk çocuk sokak orta-
sında bırakılmak olduğunu anlat-
malı.

Sonra yüzünü DİSK yönetici-
lerine dönüp, “Siz, işçinin emekçinin
haklarını savunamazsınız. Siz olsa
olsa işçileri patronlara satarsınız,
işçileri CHP’ye peşkeş çeker, DEV-
RİMCİ İŞÇİLERİ LİNÇ EDERSİ-
NİZ.” demeliyiz.

Evet bu sendikacılığın sonu
geldi.

Biz yeni bir yol yapmalıyız.
Bu yolla işçilerin, emekçilerin

haklarını sonuna kadar savuna-
cağımız, tek bir işçinin bile hakkını
alana kadar direnerek, bedel öde-
yerek, bedel ödeterek, haklarımızı
alana kadar direnme kararlılığını
sürdüreceğimiz, işçilerin onurunu
yapacağımız bir anlayışı yerleş-
tirmeliyiz.

Direnmenin tek onurlu yol
olduğunu göstermeliyiz.

Bu yol, DİRENİŞLER MECLİ-
Sİ’NİN YOLUDUR!

Direnen işçilerin direnişleri bir-
leştirdikleri, birimiz hepimiz hepimiz
birimiz için diyerek kazanana kadar
direndikleri, direniş mevzilerini güç-
lendirdikleri yeni yeni direniş mev-
zileri açtıkları tek yer DİRENİŞLER
MECLİSİ’DİR.

Direnişler Meclisi; tek tek dire-
nişçilerin,  toplu direnişlerin, grev-
deki işçilerin sonuna kadar dire-
necekleri tek mevzidir. Direnerek
kazanmanın tek yoludur.

FLORMAR DİRENİŞİ; UZLAŞMACI SENDİKACILIĞIN, 297 GÜN SONRA
DİRENEN İŞÇİLERİ FLORMAR PATRONLARINA SATMASI İLE SONUÇLANDI!
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Bu mevziyi büyütelim. Ekono-
mik krizin bu kadar arttığı, işsizler
ordusuna her gün yeni işçilerin
katıldığı, hayat pahalılığının, yok-
sulluğun, açlığın her geçen gün
arttığı bir ortamda direnmenin tek
yol olduğunu anlatmalıyız. İşçinin
patronlar karşısında onurunu ko-
rumak için Direnişler Meclisi’nde
direnmekten başka bir yolu olma-
dığını göstermeliyiz.

Direnişler Meclisi; Yüksel, Düz-
ce, Türkan Albayrak, Kezban Ana,

halkın avukatları, tutsak aileleri,
Bodrum direnişi, özgür tutsakların
direnişi ve Mahmut Konuk’un di-
renişlerini birleştirmiştir. Yapılması
gerekenin; direne direne kazanmak
olduğunu göstere göstere anlat-
malıyız.

Direnişin emek ve sabır işi ol-
duğunu, ideolojik olarak güçlü ol-
duğumuzda direnebileceğimizi, ka-
zanabileceğimizi, işçilere  tarihten
örnekler vererek, kazanılan diren-
işlerin ardındaki gücün, ideolojik

bir güç olduğunu, yapılan direniş-

lerden mayalanarak bugünlere ge-

lindiğini anlatmalıyız. Direnişlerin

yapılabilir olduğuna işçileri ikna

etmeliyiz.

KAHROLSUN UZLAŞMACI-

LIK, YAŞASIN DİRENİŞ!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANA-

CAĞIZ!

(Alıntılar: BİA)

TAYAD Adalet Nöbeti Gün-
lükleri’nden...

75. Gün - 1 Mart
Pankartımızı ve masamızı saat

14.00’da açıp Adalet nöbetimize
başladık. Gazi Cemevi’nde Sivas-
lıların cenazesi vardı. Aileye baş-
sağlığı dileyip cenazeye katılan
halkla sohbet ettik. Saat 16.00’da
da Adalet nöbetimiz sona erdi.

76. Gün
Aynı saatte pankartımızı asıp

masamızı hazırlayarak Adalet Nö-
betimize başladık. Cemevi’nde ye-
mek vardı. Halkımız gün boyu ma-
samızda bizi hiç yalnız bırakmadı;
dualar edip, çay getirdiler, biz de
onlarla sohbet ettik. Tüm nöbet
boyunca Cemevi çevresinde polis
kuşatması vardı. Saat 16.00’da
masamızı topladık ve nöbetimizi
sonlandırdık.

77. Gün
Pazar sabahına TAYAD’lı Aileler

olarak “Adalet İstiyoruz! Evlatları-
mıza Özgürlük!” kahvaltımızla baş-
ladık. Ardından hasta ziyaretimizi
yaptıktan sonra Adalet Nöbetine
geçtik. TAYAD’lı Nazife Annemizin

Adalet Nöbetiydi. Bir başka tutsak
annemiz TAYAD’lı Hatun Anne ve
Hasan Abi de Adalet nöbetine ka-
tıldılar. Cemevi’nde yemek vardı.
Halkımız yine tüm gün bizi yalnız
bırakmadı. TAYAD’lı Annelerimiz
tutsak evlatları için adalet isteklerini
halka anlattılar. Saat 16.00’da nö-
betimizi bitirdik.

78. Gün
Bugün Cemevi sakindi. Yine bir

teneke gelip Cemevi kapısının önüne
park etti. Halkımız masamızı ziyarete
gelerek bizimle sohbet etti. Katil po-
lislere olan öfkelerini bizimle pay-
laştılar. Saat 16.00’da masamızı ka-
pattık ve nöbet sona erdi.

79. Gün
Bugün TAYAD’lı Mehmet

Amca’nın Adalet Nöbetiydi. TA-
YAD’lı Orhan Abi ve Haydar Amca
da nöbette Mehmet Amcamızı yal-
nız bırakmadılar. Halkımızın ma-
samıza ilgisi yoğundu yine. Adalet
istedikleri için haksız-hukuksuz on
yıllarca hapis cezası alan tutsak-
larımızla ilgili halkla sohbet edip
tutsaklarımızı ve adalet talebimizi
anlattık.

80. Gün
Cemevi’nde Karslı’ların cena-

zesi vardı. Cenaze sahiplerine
başsağlığı diledik. Gün içerisinde
Gazi halkından ziyaretçilerimiz var-
dı, hepsiyle sohbet ettik. Saat
16.00’da masamızı kapattık ve
nöbetimizi sonlandırdık.

81. Gün

Bugün nöbet Feridun abimizde
idi. Nöbet cemevine gelenlerle
sohbet ederek geçti. Saat 16.00’da
bugünkü nöbetimizi bitirdik.

82. Gün
Bugün 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü. Bugünkü adalet
nöbetimizi TAYAD’lı ailelerimizden
Yıldız ana devraldı. Ziyaretçileri
arasında Direnişler Meclisi’nden
Türkan Albayrak ve Halkın Avu-
katları vardı. Her zamanki gibi
aynı saatte nöbetimizi bitirdik.

83. Gün
Saat 14.00’da pankartımızı asıp

masamızı hazırlayarak Adalet nö-
betimize başladık. Bugünkü nöbeti
TAYAD’lı ailelerimizden Feridun
abi ve Zeynal devraldılar. Gazi
halkından ve Halk Meclisinden zi-
yaretçilerle adalet nöbeti üzerine
sohbet edildi. 

84. Gün
Aynı saatte pankartımızı asıp

masamızı kurduk. Bugünkü nö-
betçimiz TAYAD’lı Naime anamız.
Cemevi çok kalabalıktı; bugün ce-
naze vardı. Masamıza gelenlerle
adalet nöbetimiz üzerine sohbet
ettik.

TAYAD’LI AİLELER, EVLATLARI İÇİN ADALET İSTEMEYE DEVAM EDİYOR!
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Yeteneklerini, bilimi, sanatı,
öğrendiklerini; hiçbir kar-
şılık beklemeden yoksul

halkın yararına kullanmak, ancak
devrimcilikle mümkün olabilir. Ancak
devrimciler çıkarsız, hesapsız bir
şekilde her şeyini halkın hizmetine
sunar. Çünkü bir devrimci, ne te-
peden bakarak, ne acıyarak, ne
de belli sınırlar çizerek bakar halka.
Çünkü o halkın ta kendisidir. Bunun
bir ‘bahşetmek’ meselesi olmadığını
bilir. Halkın elinden her şey çalın-
mıştır, o çalınan her ne ise ona
ulaştığında halka iade etmektedir.
Bunu bilir devrimci. Bu nedenle
de böbürlenmesine gerek yoktur.
Gayet doğaldır onun için bu gö-
rev.

Ve bunu yaparken, iktidar bi-
linci ile yapar. Amaç sadece o
‘verdiği’ şeyle sınırlı değildir. Halka
iade ettiği bilimle, sanatla bir ay-
dınlanma yaratır. Bir çağrı yapar.
Kurtuluşun yolunu gösterir. Alter-
natifi gösterir. Ve her halk çocuğu-
nun yapabileceğini gösterir. İşte
bu onurlu halk çocuklarından biri
de Barış Yüksel’dir. Onurlu bir
mühendis, onurlu bir halk sanatçı-
sıdır.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
bölümünden yüksek derecelerle
mezun olmuştur. İstese bu düzen
içinde çok rahat ve yüksek maaş-
larla iş bulabilir. Ama o bunu tercih
etmemiş; okulunda öğrendiği her
şeyi halkın hizmetine sunmuştur.
Bunu yapmak için Halkın Mühendis
Mimarları’na katılmıştır. Çünkü bilir
ki, tek başına bir şey yapamaz.
Kendisi gibi olanlarla buluşmak zo-
rundadır. Ve o buluşma noktası
da HMM’dir.

Bilim de, teknoloji de 1945’lerden
itibaren bu halkın elinden çalın-
mıştır. Başta ABD olmak üzere
emperyalist haydutlar, ülkemizi de
yeni sömürgeleştirmiştir. Ve kendi
ağır sanayimiz gelişemesin; ken-

dimize ait teknolojimiz gelişemesin,
her şeyimizi onlardan almak zo-
runda kalalım diye birçok ikili an-
laşma yapmıştır. Ve bu anlaşmalar
sonucunda okullar bilimsel eğitim-
den uzaklaştırılmış, sanayi tesisleri
bir bir kapatılmıştır. Ve günümüzde
teknolojide tamamen emperyalizme
bağımlı hale gelmiş bulunmaktayız.
HMM yaptığı çalışmalarla bu ba-
ğımlılığa darbeler vurmayı he-
deflemektedir.

HMM içinde mühendis ve mi-
marlar bilim ve tekniği yoksul halkın
yararına olacak şekilde geliştirmeye
çalışmaktadır. Halk Bahçeleri, Ev
tipi Rüzgar Türbinleri, Ev tipi Su
Türbinleri, Su Arıtma Cihazları,
Yürüteçler, Parklar, Çeşmeler,
Bilgisayar Oyunları... Bunlar,
HMM’nin çalışmalarından bazı-
larıdır...

Barış da bu çalışmalara katıl-
mıştır. Özellikle Rüzgar Türbini ve
Su Türbini çalışmalarında aktif bir
rol oynamıştır. Halkın elektrik fa-
turalarına dünyalar kadar para öde-
mek zorunda kalmasına karşı atılan
bir adımdır Rüzgar Türbinleri. Ve
tamamıyla kendimize ait bir tek-
noloji geliştirmek hedeflenmiştir.
Yani hiçbir aşamasında dışarıdan
bir yedek parça kullanılmadan
başarı yakalanmaya çalışılmıştır.
Aylarca geceli gündüzlü süren ça-
lışmalar sonucunda ilk rüzgar türbini
başarılı bir şekilde bir eve dikilmiş,
ardından yenileri eklenmiştir. Barış,
emperyalizme bu ilk önemli darbeyi
vuranlar arasında olmanın onurunu
taşımaktadır. Onların tekonojile-
rine bağımlı olmadığımızı kanıt-
lamışlardır. Ve üstelik çok ucuza
maletmişlerdir.

Rüzgarla çalışarak elektrik üre-
ten türbinden sonra, Dersim’in Kar-
sel isimli bir köyünde yaşayan bir
çiftçi ailenin yardımına koşmuştur
Halkın Mühendisleri. Ancak köyün
bulunduğu konum nedeniyle, ev
yeterli rüzgar almamaktadır. Ama
köyün ortasından küçük de olsa
bir akarsu geçmektedir. Bunun

üzerine rüzgarla değil suyla ça-
lışan bir türbin yapmaya girişir
HMM. Ve bunu da çok kısa bir
zaman içinde başarır. 

Barış, yoksul halkın yararına
yapılan her işte en öndedir artık.
Yeri gelir Anadolu’yu gezerek halkın
mucitlerinden öğrenirler, yeri gelir
okullara giderek bilimsel bilgiye
ulaşmaya çalışırlar. Yeri gelir ihtiyacı
olan biri için Yürüteç yaparlar, yeri
gelir çocuklarımızın gelişimine olum-
lu katkıları olacak bilgisayar oyunları
yazmaya çalışırlar... 

Barış sadece mühendislik bil-
gisini halkın hizmetine sunmakla
da kalmaz. Müzikle de ilgilenmek-
tedir. Kısa süre içinde bateri çalmayı
öğrenir. Ve bu yeteneğini de halkın
hizmetine sunar. Yani bu ülkenin
ezilen halklarının, öğrencilerin, iş-
çilerin, kamu emekçilerinin, gece-
konduluların... Hak arayan her ke-
simin her zaman yanıbaşında ol-
muş, tarihi bunun için ödenmiş be-
dellerle dolu müzik grubuna, yani
Grup Yorum’a katılır.

Artık bir yandan halkın türkülerini
söylemekte, bir yandan bilimi halkın
hizmetine sunmaktadır. Yaşamında
bundan başka hiçbir şeye yer yoktur
Barış’ın.

Ve faşizm bütün bu nedenlerle
Barış’ı da hedef almıştır. Halkı ay-
dınlatan, halka çareler üreten, halka
çareler üretilebileceğini öğreten bir
kişi olarak faşizmin tüm hışmını
üzerine çekmiştir Barış. Hakkında
arama kararları çıkartılır. O ise fa-
şizme teslim olmak yerine, mü-
cadelesini aynı kararlılıkla sür-
dürmeyi seçer. Kendi kurumun-
dadır.

HALKIN SANATÇISI, HALKIN MÜHENDİSİ
BARIŞ YÜKSEL

DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
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Ve 26 Şubat 2019 günü İdil
Kültür Merkezi baskınında gözaltına
alınarak tutuklanır. Faşizm zafer
naraları atar. Çok büyük bir ‘başarı’
olduğunu iddia eder. Devletin en
tepesinden en dibine kadar hepsinin
kirli ağızlarınca ‘terörist’ demagojisi
yapılır.

Oysa Barış, aklında ve yüre-
ğinde yoksul halktan başka bir şey
olmayan, bu halkın evladıdır. Ül-
kesindeki emperyalist işgale karşı
vatanın bağımsızlığını savunan
onurlu bir evladıdır Anadolu’nun.
Bu halktan çalınanlara dur demeye
adamıştır hayatını... Emperyalizmin
işbirlikçisi faşizm, onu bu nedenlerle
yargılamaya kalkıyor. 

Faşizm ne Ba-
rış’ı, ne de yüreği
halk ve vatan sev-
gisiyle dolu olan-
ları yargılayamaz.
Bağımsızlık savaşı
verenleri yargıla-
yamaz. Yoksul hal-
kın kurtuluşunu
savunanları yargı-
layamaz. Asıl yar-
gılanacak olan fa-
şizmdir... Bu halka
karşı işlediği her
suçun hesabını ve-
recek olan, faşizmdir...

Barış, HMM’nin diğer tutsak-
ları Kenan Emre, Olcay, Cem bi-
rer umuttur... Yıllarını, gözünün

nurunu, elinin emeğini emper-
yalist tekellere değil, halkın hiz-
metine sunmak isteyen halk ço-
cukları için birer umut.

TAYAD’LI Aileler’den 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitleri Anma Çağrısı

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerimizi Anı-
yor Umudu Büyütüyoruz!

14 Nisan Pazar Günü, Saat: 15.00’da, Kü-
çük Armutlu Cemevi’nde 30 Mart-17 Nisan
Devrim şehitlerini anıyoruz. Tüm halkımız
davetlidir.

7 Nisan Pazar Günü tüm gün mezar ziya-
retleri gerçekleşecektir.

TAYAD’lı Aileler

Adalet Kahvaltılarımıza Devam Ediyoruz
TAYAD’ın “Adalet İstiyo-

ruz!” Evlatlarımıza Özgürlük!
Kahvaltılarının 11.si 10 Mart’ta
Küçükarmutlu Cemevi’nde
yapıldı. Armutlu’da aileler ta-
rafından büyük bir emekle
çok güzel bir kahvaltı hazır-
lanmıştı. Kahvaltıya Gazi, Çayan, Sarıgazi mahallelerinden
şehit, tutsak aileleri ve halk katıldı. Kahvaltı edilen
sohbetlerle bitirildi. Kahvaltımıza 40 kişi katıldı.

Kezban Ana Direnişinin 224. Gününde
Kadıköy’de 9 Mart günü

PSAKD “Tutuklu Kadın Yönetici-
lerimiz Serbest Bırakılsın” sloga-
nıyla basın açıklaması vardı. Yö-
netici arkadaşlarımız orada. Biz
de burada sloganlarımızı ordaymış
gibi attık. Açıklamaya gidenleri
beklerken, ziyaretçileri ağırladık

ve Nergis ebe ile gavur Ali’nin atışmasını dinleyerek,
zamanı değerlendirdik. Saat 16.00’da eylemden gelen yö-
neticilerle birlikte son sloganı atarak günü sonlandırdık.

Halkın Avukatları ve Sanatçılarına Özgürlük
İzmir TAYAD’lı Aileler 8 Mart'ta

Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde basın açıkla-
ması yaptı. Yapılan açıklamada
Grup Yorum’un çalışmalarını
yaptığı İdil Kültür Merkezi’nin
26 Şubat’ta halk düşmanı AKP

faşizminin işkencecileri tarafından basılarak 8 devrimcinin
işkence ile gözaltına alındığı ve 6 kişinin tutuklandığı
dile getirildi. Zam, Yoksulluk İstemiyoruz,

Adalet İstiyoruz!
Okmeydanı Halk Meclisi’nin başlattığı

‘Zam, Zulüm, İşkence İşte AKP!’ kampanyası
devam ediyor. Halk Meclisi üyeleri 10 Mart'ta
kampanya çalışmaları için önce devrimci
katili Bülent Ecevit’in partisi olan DSP’den
Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül’ün ve daha
işçisinin maaşını bile ödeyemeyen CHP’li
Belediyenin yeni adayının seçimlerde halkı
kandırmak için kullandığı afiş denilen pa-
çavraları yırttılar. Daha sonrasında ise Mahmut
Şevket Paşa mahallesinde kampanya pulla-
malarını halkın duvarlarına yapıştırdılar.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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THKP-C’den Devrimci Sol’a, Devrimci Sol’dan
DHKP-C’ye bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
yürüyüşü sürüyor.

Emperyalizm değişmedi; biz de değişmedik! İdeo-
lojimizden, stratejimizden milim sapmadık, sapma-
yacağız! 49 yıldır düşmanlarımıza düşüncelerimizi
teslim etmedik. Hiçbir zaman da teslim etmeyeceğiz!

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin, 2000’li yıllarda
yeryüzünde başlattıkları teslimiyet, tasfiye, uzlaşma
saldırılarına karşı yolundan sapmadan yürüyen bir
biz kaldık.

Düşüncelerimizi teslim etmeyeceğiz. Çünkü haklı
ve meşru olan bizim düşüncelerimizdir. 

Üzerinde yaşadığımız topraklarda sömürü var.
Üzerinde yaşadığımız topraklarda faşizm var.
Üzerinde yaşadığımız topraklarda Amerikan üsleri,

NATO’nun karargahları var.
Emperyalizmin işbirlikçisi AKP iktidarı, “kentsel

dönüşüm” diyerek kondumuzu başımıza yıkıyor. Ku-
rumlarımızı gecenin bir vakti basıp eşyalarımızı par-
çalıyor, binalarımızı yıkıyor. Devrimcilere, halka işkence
yaparak gözaltına alıp tutukluyor.

Hapishanelerde tutsaklarımıza işkence yapıyor.
İtirafçıların, gerçekleri tersyüz eden ifadeleriyle

yüzlerce insanı tutukluyor. Halkımıza, halkımızın ço-
cuklarına, devrimcilere, Grup Yorum üyelerine “terörist”
diyerek, ihbar edilmeleri için başlarına para ödülleri
koyuyor.

İşbirlikçi tekellere ülkemizin yeraltı-yerüstü zen-
ginliklerini peşkeş çeken, vatanımızı parsel parsel
satan iktidarlara düşüncelerimizi, ideolojimizi teslim
etmedik, etmeyeceğiz!

Yüksel Direnişçileri’ne her gün vahşice saldıran
işkencecilerin düzenine düşüncelerimizi teslim etme-
yeceğiz.

Ayten Öztürk yoldaşımız faşizme düşüncelerini
teslim etmedi ve 6 ay boyunca direndi. Fiziki ve psi-
kolojik işkencelere, vücudunda açılan 868 yaraya
rağmen teslim olmadı!

1972’de Kızıldere’de “Biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik” dedi devrimimizin ustası Mahir Ça-
yan.

50 yıllık revizyonizmi, İstanbul Maltepe’de 51
saatlik silahlı direnişle yerle bir etti Mahir Çayan ve

Hüseyin Cevahir.

Vietnam kasabı Commer’in arabası, ideolojik
netliği ve sağlamlığı olanlarca yakıldı.

MİT görevlisi Hiram Abbas, halk kurtuluş savaşçıları
tarafından ölümle cezalandırıldı.

“Asıl siz teslim olun” dedi 1995 yılında DHKC sa-
vaşçısı Sibel Yalçın.

İstanbul Bağcılar’da Günay Özarslan, düşüncesinin
gücüyle halk düşmanlarına “Size teslim olmayacağım.”
dediği için katledildi. 

Alişan Şanlı, düşüncelerini teslim etmediği için
Amerikan Başkonsolosluğu’nda feda eylemi yaptı.

Katiller sürüsüne, mermisi kalmayınca taş attı İs-
tanbul’da DHKC savaşçısı Hatice Aşık.

Kısaca özetlemek gerekirse; dünya genelinde em-
peryalizmin, ülkemizde ise onun işbirlikçisi oligarşinin
saldırılarının en yoğun olduğu dönemlerden birini ya-
şıyoruz. Bu saldırıların tek bir amacı var: Soygun,
talan, sömürü düzenlerini devam ettirmek. Bu düzene
yönelik mevcut ve olası bütün tehditleri ortadan kal-
dırmak.

Bunun için halkları ve onun öncüsü olan dev-
rimcileri ideolojik olarak teslim almak, teslim ala-
madıklarını fiziksel olarak imha etmek istiyorlar.
Bunun için her yolu deniyor ve açıkça “teslim olun”
diyorlar. Çünkü yüzde 300 kar için, ucunda darağacı
bile olsa, işlemeyeceği cinayet olmayan sermaye
böyle emrediyor. 

Asla uzlaşmayacağız! Teslim olmayacağız!

Vücudumuzda 868 yara açan düşmana karşı sa-
vaşacağız. Teslim olmayacak, bulunduğumuz her yeri
savaş alanı yapacağız. Vücudumuzda 868 yara açan
oligarşiye gül uzatmayacağız.

Halk kurtuluş savaşımızın haklılığı ve zorunluluğunu
her yerde ve her koşulda savunmaya devam edeceğiz.
Sürekli faşizmin baskısına, işkencesine, sömürüsüne
karşı gücümüz; tarihsel ve siyasal haklılığımızdadır.

Halkımıza verdiğimiz güven, düşüncelerimizin ve
ideolojimizin ortaya çıkardığı pratiğimiz sayesindedir.
Düşmanlarımız ise pratiğimizle karşılarında bizi
bulmaya hep devam edecekler! 

Daha çok şaşırtacağız düşmanlarımızı. Devrimcileri
karşılarında hep görecekler. Çünkü devrimciler faşizmi
döktüğü kanda boğmaya yeminli. Faşizmi yenmeye
gönüllü. Başlarımıza ödül koyan emperyalizme ve
faşizme karşı mücadelemizi büyütecek, BİZ KAZA-
NACAĞIZ!

Nerede olursak olalım düşüncelerimizi halk düş-
manlarına teslim etmeyeceğiz. BİZ Kazanacağız!

HİÇBİR KOŞULDA DÜŞMANLA
UZLAŞMAYACAK, DÜŞÜNCELERİMİZİ

TESLİM  ETMEYECEĞİZ!SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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TANIM
Politika üretmek, siyaset yap-

mak; ilke ve kurallarla devrim lehine
sonuç almaktır.

Devrime yürüyeceğimiz yolu
düşman kapattıkça, açmaktır.  “SA-
VAŞ”ı büyütmektir.

Milisleri örgütlemek, ihtiyaçları
karşılamaktır. Politika üretmek kadro
yetiştirmektir. Kampanyalar örgüt-
lerken, bu kampanyanın kurmay-
larını özel olarak, siyasi, politik,
teknik olarak eğitmektir. “EMPER-
YALİZM”e karşı savaşmaktır. 

İLKEMİZ
Emperyalizm, oligarşi boşluk

bırakmıyor. Her alanda, her kesime
saldırı politikaları üretiyorlar. Özel
politikalar, halkı teslim almak için
üretilen ince hesapların sonucudur.
Saldırıyor, eziyor, yozlaştırıyor, eri-
tiyor, sindiriyor. Bütün bunlara karşı
politika üreteceğiz.

Bazen elimizde dergi; mahalle
mahalle, bazen belimizde silah so-
kak sokak dolaşan olarak savaşa-
cağız. Ve her yerde, her an beyni-
mizin her kıvrımında devrim olacak.
Devrime, devrimci politikalar üre-
terek varabileceğimizin bilinciyle
hareket edeceğiz.

Politika üretmek, siyaset yap-
mak; “ORTAK”lıktır. Sorunda or-
taklık, çözümde ortaklıktır. Halkın
çözülmesi için can attığı yakıcı so-
runları bulmak, sorunu çözme isteği,
coşkusu yaratmak ve nasıl çözül-
mesi gerektiği konusunda hemfikir

olmak gerekir. Halkı bu çözümün
bir parçası haline getirmek, yani
örgütlemektir. Ortaklık başarıdır,
sevinçtir, mutluluktur. Başka bir de-
yişle politikleşmek ve politikleştir-
mektir.

KURALLARIMIZ
-  İnisiyatif koyabilme
-  Yaratıcı ve üretken olma 
-  Sorumluluk duygusu
-  Kararlılık ve cüret
-  Fedakarlık 
-  Kendini yenileme ve geliştirme.

Her şey bizim yaratıcılığımıza, ye-
teneklerimize ve kendimize güve-
nimize bağlıdır.

Eğer yürüttüğümüz bu onurlu
savaşın kurmayları olacaksak, ilk
önce örgütümüzü iyice anlamalı
ve kavramalıyız. Bunun için tarihi-
mizi ve geleneklerimizi, devrim
stratejimizi iyice anlamalı, kavra-
malıyız. Kurmaylık, bizzat savaşın,
üretimin içinde olmak, en zor ça-
tışmalardan zaferle çıkmak, üret-
mek, koşullara asla teslim olmamak,
asla ve asla düşmanla uzlaşma-
maktır.

Kolektivizm bizim en büyük si-
lahlarımızdan biridir. Düşman kar-
şısındaki yenilmezliğimizin garan-
tisidir.  Unutulmamalıdır ki; bireycilik
kapitalizmin, kolektivizm sosyalizmin
teorisidir. 

Kolektivizm, yüzlerce, binlerce
Cepheli’nin beynini ve yüreğini bir-
leştirmek demektir. Diğer bir ifadeyle
binlerce beynin aynı hedef için
çalışıp, binlerce yüreğin aynı he-
defe ulaşmak için atması demek-
tir. Kolektivizm zaferler elde etmektir.
Büyük zaferlerimize bir adım daha
yaklaşmamız demektir. Kolekti-
vizmden asla vazgeçmemeliyiz.

YOZLAŞMA
Polisi abartmamalı, ama kü-

çümsememeliyiz. Düşmanı ve ken-
dimizi iyi tanımalıyız. Öngörülü ol-
malıyız. Politika üretmek, siyaset
yapmak; “PLANLI-PROGRAMLI”

olmaktır.

İktidarı alabilmek için, sosya-

lizmin kurulması için, doğru bir po-

litika izlenmesine ve bu politikaya

uygun düşen disiplinle organize

olmuş bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

Çok yönlü olmalıyız, kafamızda

her şey somut olmalı. Planlı-prog-

ramlı çalışmak için, daha doğrusu

politikalarımızı yürütebilmemiz için

çalışma yaptığımız alanı iyi tanımalı,

alana vakıf olmalıyız. Nedir vakıf

olmak? Sormaktır, araştırmaktır,

bilmektir ve tanımaktır. Bunları bil-

memizin tek yolu vardır, o da birebir

halkımızın içinde bulunmak ve ya-

şamaktır.

GELENEK
Politika üretmek, siyaset yap-

mak; “ÖRGÜTLEN”mektir. Önce

kendi yaşamımızı örgütleyeceğiz,

sonra en yakınlarımızı, anne, baba,

kardeşi örgütleyeceğiz, sonra en

yakın alan birim komitelerimizi ör-

gütleyeceğiz. Politikayı kitleleri ör-

gütlemek amacıyla yapmalıyız.

“Devrim kitlelerin eseridir". Amacı-

mız olan devrime ulaşmak istiyor-

sak, doğru politikalarla halkı ör-

gütlemeliyiz. Kitlelere, devrimden

ne çıkarı olduğunu göstermeliyiz.

Kitlemizi, sorunlara ve çözümlere

katmak için politika üretmeliyiz. 

“KURMAYCA” düşünmektir.

Kurmaylık, bizzat savaşın, üreti-

min içinde olmak, en zor çatış-

malardan zaferle çıkmak, koşul-

lara asla teslim olmamak, asla ve

asla düşmanla uzlaşmamaktır. “Tek

de kalsam, Cepheli olarak yaşadım”

diyebilmektir. Öyleyse mücadelemizi

daha da yükseltmek için; bir Cep-

heli olarak politika üreten bir

kurmay gibi düşünmemiz gerekir.

Her birimiz politika üreten birer

komite olabilmeliyiz.

POLİTİKA ÜRETMEK, SAVAŞI BÜYÜTMEKTİR,
HİÇ DURMADAN, HEP İLERİ GİTMEKTİR!

İLKE-KURAL-GELENEK
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Zenginlerin Sığınakları Kaçamayacakları Sonlarının,
Yoksulların Sığınakları İse Zaferin Müjdesidir!

Biz Teknolojinin Gücüne Değil, Halkın Yaratıcılığına İnanırız!
Yarım Yüzyıldır Düşman Politikalarını,

Akıl ve Cüreti Birleştirerek Boşa Çıkarıyoruz!
Çünkü Biz İktidarı İstiyoruz Ve Alacağımızdan Eminiz!

Sığınaklar

Bölüm 1

Zenginler, halka karşı işle-
diği suçların, sömürünün
hesabını vermemek için

türlü yöntemlere başvuruyor ve
bunu süslü laflarla gizliyor. Hatta,
kendisinin neden olduğu “felaket-
lerden” kendilerini ya da dünyayı
kurtarmak gibi ulvi (!) açıklamalarla
teorize ediyor.

“Söz konusu tehdidin ne olduğu
net olmamakla birlikte, zenginlerin,
iç savaştan, nükleer bombalardan
ve sosyal çöküşten endişe ettiği
ifade ediliyor. Silikon Vadisi’nin in-
sanlarının en çok korktuğu şey ise
yeni teknolojiyle birlikte dünya eko-
nomisinin altüst olması ve ar-
dından zenginlerle yoksullar ara-
sında büyük bir mücadele baş-
laması.”

Zenginler ile yoksullar arasındaki
mücadele, özel mülkiyetin ortaya
çıkmasından beri, yani binyıllardır
zaten sürüyor. Burjuvazi, dünya
halklarının bu tarih ve sınıf bilincine
sahip olmaması, hakkı olanı al-
manın mücadelesini vermemesi
için bir yandan gerçekleri gizliyor.

Bir yandan da, kaçınılmaz so-
nunu geciktirmek için yollar, yön-
temler arıyor. Dünyayı yoksullar
için cehenneme çeviren zenginler,
söz konusu “kıyamet gününe” ha-
zırlanıyor. 

Çünkü bir kıyametin kopaca-
ğından çok eminler. Bu kıyametin
sorumlusu oldukları için de halktan
kaçarken saklanacakları yerler inşa
ediyorlar. Dünyanın en güzel doğal
güzelliklerinden birine sahip Yeni

Zelanda’da sığınaklara yatırım
yapıyorlar. 

Eski Facebook yöneticisi Antonio
García Martínez, Pasifik okyanu-
sundaki bir adada toprak satın
alıyor. Üzerinde, jeneratörler ve
güneş pilleri ile donatılmış bir
ev inşa ediyor. Aynı zamanda
çok sayıda silah satın aldığı iddia
ediliyor.

Oracle’ın kurucusu Larry Ellison
da Hawaii’de bir ada satın alıyor. 

Yahoo’nun eski üst düzey yö-
neticilerinden Marvin Liao, okçuluk
dersleri alıyor ve ateşli olmayan
silahlardan oluşan küçük bir
cephanelik kuruyor.

Dünyanın dört bir yanında zen-
ginleri olası bir “felaketten” korun-
mak için “milyar dolarlık mega
yapılar” hazırlanıyor.

Bir dağın yamacına açılmış ma-
ğara şeklindeki yapılar ya da yer-
altına gömülmüş sığınaklar, yüksek
teknolojinin sunduğu her türlü ola-
naktan yararlanılarak inşa ediliyor. 

Bu lüks sığınaklarda ise şu tür

26 Şubat Günü, İdil Kültür Mer‐
kezi’nde Polis Baskınında Basına
Servis Edilen Görüntülerde Faşizme
Karşı Gizlilik Hakkını Kullanan Dev‐
rimcileri Ve İdil Kültür Merkezi’ni
Terörize Etmek İçin Yapılan “Sığınak”
Üzerine Bir Yazı Dizisi Yayınlıyoruz.

Elbette, Faşizmin Adaletsizliğine
Teslim Olmayan Devrimciler, İhtiyaç
Duyduklarında Sığınak Da Kazarlar.
Ancak Mesele, Devrimcilerin Gizlilik
Hakkının “Terör” Diye Yaftalanma‐
sıdır.

Asıl Terörist; Emperyalistler Ve
İşbirlikçileridir ve Bu Teröristler,
Halkların Adaletinden Kaçabilmek
İçin Devasa Paralar Akıtarak Yap‐
tıkları Sığınakları, Silahlanmasını
“Meşru” Gibi Gösteriyor.

Her Türlü Hakka Yalnızca Onlar
Sahip, Onların Sığınakları‐Silahları
“Doğal ve Meşru”; Devrimciler Ya‐
pınca “Terör” Öyle mi?

Kesinlikle Hayır!
Burjuvazinin, Kimi Zaman Yoz‐

luğuna, Kimi Zaman Saklanmasına
Hizmet Eden Bu Sığınaklardan Bazı
Örnekleri Ele Alacağız.

Ancak Bir Kez Daha Hatırlatmak
Boynumuzun Borcudur Ki; Yerin
Yedi Kat Dibine De Girseler Halkın
Adaletinden Kaçamayacaklar!

Kısa Çöp Uzun Çöpten Hakkını
Alacak, Sınıfsız‐Sömürüsüz Bir Dünya
Mutlaka Kurulacak!

Sayı: 110 17 Mart 2019
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teknolojiler kullanılıyor:

- Son Teknoloji Ürünü Gü-
venlik Sistemleri

Zenginler, teknolojiyi kendi gü-
venliklerini almak ya da birbirleri
üzerinde pazar üstünlüğü sağlamak
için geliştiriyorlar. Milyarderler bunun
için şifreli kilitler, retina ya da
parmak taraması ile açılan kapı-
lar, ses tanıma sistemleri ve kı-
zılötesi kameralar üretiyorlar.

Çek Cumhuriyeti’nde bir dağın
kenarına oyularak inşa edilen “Op-
pidum” adlı yapı tüm bu sistemlerin
yanında otomatik savunma tek-
nolojisini de barındırıyor. Özel
kodu olmayanlar Oppidum’un
web sitesine bile giremiyor.

- Geçilmez Duvarlar
Yüksek teknolojili güvenlik sis-

temlerinin işe yaraması için du-
varların da sağlam olması gerektiği
söyleniyor. 

ABD’nin Kansas eyaletinde yer-
altına inşa edilen “The Survival
Condo” (Hayatta Kalma Dairesi)
2,75 metre kalınlığındaki duvar-
larıyla, tam üzerine düşen bir
atom bombasından bile koruna-
bilecek şekilde inşa edilmiş.

- Tohum Bankaları ve DNA
Kasaları

Milyarderler kıyametten kurtul-
duktan sonra dünyayı yeniden sa-
dece kendileri için yaşanabilir bir
yer haline getirmeyi planlıyorlar.
Bunun için Norveç’e bağlı Svalbard
Adaları’nda kurulan “Küresel To-
hum Kasasında” 800 bin farklı
bitkinin tohumu saklanıyor. İs-
teyenler için Küresel Genom Ka-
sasında ücretsiz olarak DNA bilgileri
depolanıyor.

- “Hidroponik ve Akuakül-
tür Bahçeleri”

Dünya boş bir araziye dönüş-
tüğünde bu depolarda hayatta kalan
kişilerin en az 10 yıl boyunca dı-
şarı çıkmaması gerektiği söyle-
niyor. Survival Condo isimli sı-
ğınak kişi başına 5 yıllık yiyece-

ğin yanı sıra “hidroponik” ve
“akuakültür” sistemleriyle meyve
ve sebze üretme imkanı sağlıyor. 

Sömürge ve yeni-sömürge ül-
kelerde, halklarını  yiyecek ekmeğe,
içecek suya muhtaç eden emper-
yalistler, kendi geleceklerini en kötü
senaryolara göre böyle garanti al-
tına alıyorlar.

Halbuki bugün bizim gibi tarım
ve hayvancılık ülkesini; buğday,
mercimek, kuru soğan, patates,
kuru fasulye, nohut gibi yüzlerce
ürün bile ithal edilir hale geldi.
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi) daha
yeni 30 BİN TON pirinç alımı için
uluslararası ihaleler açtı. Tarım ve
hayvancılık bitme noktasına getirildi
ve yaşamsal ürünlerde bile em-
peryalizme bağımlılık her geçen
gün daha da arttırılıyor.

- “Otonom Yenilenebilir
Enerji”

Yaptıkları lüks mağara-sığınak-
ların ihtiyaç duyduğu enerjinin sağ-
lanması için “tam otonom enerji
kaynaklarına” ihtiyaç duyuyorlar.
ABD’nin İndiana eyaletinde bulunan
“Vivos” isimli sığınak 80 kişilik
tesisine enerji sağlayabilecek
bir jeneratöre ve bu cihazın ihti-
yaç duyduğu bir yıllık yakıta sa-
hip. “Survival Condo” isimli sı-
ğınak ise enerji ihtiyacını güneş
panelleri ve rüzgar santrali ile
karşılıyor. 

- “Araçlar”
Almanya’daki “Vivos Europa

One” isimli sığınak helikopterden
zırhlı güvenlik araçlarına kadar
pek çok farklı araca sahip. Tam
olarak hangi modelleri barındırdığını
açıklamayan tesis için üretilen bir
araç, lüks ve güvenliği bir arada
barındıran, tekerlekli bir tank
gibi. Biyoyakıtla çalışan araçta
sirenler, balistik camlar, oksijen
hayatta kalma kiti, gece görüş
kameraları ve uydu televizyonu
bulunuyor.

- “Led Işıklandırma ve
Televizyonlar”
Yeni enerji üretim modelleriyle

bile bu yapı-
ların enerjiyi
mümkün ol-
duğunca az
tüketmesi he-
defleniyor. 10
yıldan fazla
dayanabilen
LED ışıklar
ve televiz-
yonlar üreti-
yorlar. 

- “Tam Donanımlı Tıbbi
Tesis”

Virüs salgını gibi bir felaket se-
naryosu için tıbbi korunmayı da
ihmal etmiyorlar. “Oppidum” isimli
sığınağın tam donanımlı bir tıbbi
tesisi ve depolanmış ilaçları var. 

Milyarlarca insan sağlık sigor-
tasından yoksun. Sağlık, onlar için
bir sektör ve özelleştirme ile tam
bir kapitalist pazar haline getirildi.
Çok basit yöntemlerle önlenebilir
hastalıklardan, gripten bile yüzbin-
lerce insan katlediliyor. Bu virüslerin
çoğu, laboratuvar ortamlarında
kapitalist ilaç tekelleri tarafından
deney amaçlı üretilerek, halklar
üzerinde test ediliyor. 

- Su Arıtma Tesisleri
Dünya halkları için su kaynak-

larını kirleten emperyalist tekeller,
kendi sığınakları için su arıtma
tesisleri kuruyorlar. Europa One
isimli sığınak, derin su kuyuları
bulunan bir su arıtma tesisine
sahip. Survival Condo’da 75 bin
galon (283 bin litre) su ve bir
arıtma tesisi var.

- “Lüks İmkanlar”
Lüks sığınaklara kendilerini ka-

patmaya hazırlanan milyarderler
zevklerinden de vazgeçmiyorlar.
Yüzme havuzları, köpek parkları,
video oyunları, tırmanma duvar-
ları, film salonları, barlar ve şarap
mahzenleri inşa ediyorlar. Halkların
evlerini, ülkelerini başlarına yıkanlar
kendi bencil yaşamlarından taviz
vermeyi bir an olsun bile düşün-
müyorlar.

(Sürecek)
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� ALMANYA
Berlin:
Halkın avukatları için 10 Mart

günü Berlin ve Hamburg Özgürlük
Komiteleri olarak 1 günlük açlık
grevi yapıldı. 11 Mart pazartesi
günü ise Türkiye Büyükelçiliği
önünde bir saat süren eylemde
sloganlarla avukatların özgürlüğü
istendi.

Avrupa İnsan Hakları ve De-
mokrasi için Avukatlar Birliği,
Türkiye’de açlık grevinde bulunan
Halkın Avukatları için Türkiye Bü-
yükelçiliği'ne mektup yazdıklarını
dile getirdiler.

Simurg Tiyatro Grubu 10 Mart
günü, “Nerede Bu Adalet” oyununu
oynadı. Organizasyonunu Berlin
Halk Meclisi’nin yaptığı oyun 2
saat sürdü. İlgiyle izlenen oyundan
sonra Halkın avukatlarının açlık di-
renişi üzerine konuşmalar yapıldı.

Hamburg:
Musa Aşoğlu’na Özgürlük Ko-

mitesi tarafından 9 Mart günü Altona
Merkado Meydanı’nda açılan ça-
dırda, Devrimci Tutsak Musa Aşoğ-
lu ve Erdal Gökoğlu ile ilgili bilgi-
lendirme ve Erdal Gökoğlu’nun 19
Mart tarihinde yapılacak duruşma-
sına çağrı yapıldı.

Aachen:
Alevi Kültür Merkezi’nde 8 Mart

günü Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlamasında Yüksel direnişçisi
Nuriye Gülmen’in mesajı okundu.
Daha sonra Simurg tiyatro grubu
“Nerede bu Adalet” isimli oyununu
oynadı.

Oyun sonunda halkın adaletine
yapılan vurgu, izleyicilerin coşkulu

alkışlarıyla karşılan-
dı.

Stuttgart:
Halkın Avukatla-

rıyla Dayanışma Ko-
mitesi Stuttgart’ta bulunan iki avu-
katlık bürosunu ziyaret ederek, Hal-
kın avukatlarının direnişini anlatan
dosya verdi, imza topladı. 

Stuttgart Halk Meclisi birer
günlük destek açlık grevine baş-
ladı.

Stuttgart MLPD tarafından 11
Mart günü Schlosplatz’da yapılan
eylemde, Halkın Avukatlarının açlık
direnişi anlatıldı. Eyleme gelen ba-
sına dosya ve bildiriler sunuldu.
İmza toplandı.

10 Mart günü ise Stuttgart Halk
Kültür Evi’nde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinliği ya-
pıldı. Türkiye’deki direnişçi kadın-
ların mesajları, sinevizyon gösterimi
ve müzik dinletisi ile 2 saat süren
etkinliğe 30 kişi katıldı.

Frankfurt:
Darmstadt Halk Komitesi ta-

rafından Halkın avukatlarına destek
için Frankfurt’ta açık alanda dü-
zenlenen etkinlikte bildiri dağıtımı
yapıldı, sloganlar atıldı. İlgi ile iz-
leyen halka bilgi verildi.

Avrupa Dev Genç’liler Halkın
Avukatlarının direnişini desteklemek
için 1 günlük açlık grevi ve avu-
katlara mektup yazma çalışması
yaptılar.

Düsseldorf:
Oturum haklarını geri istemek

ve keyfi kısıtlamaların sona ermesi
için başlayan direniş 19. haftasında
devam etti. Direnişçiler kendi ta-
leplerinin yanı sıra Türkiye’deki
Halkın avukatlarının direnişine des-
tek çalışması yaptılar.

Halkın Avukatlarına Destek
Komitesi olarak Die Linke (Sol
Parti) Düsseldorf bürosu ziyaret
edilerek bilgi verildi. Sol Parti yet-
kililerinden destek sözü alındı. 

Düsseldorf’ta bulunan Türkiye
Başkonsolosluğu’na gidilerek pan-
kart, döviz ve sloganlarla Halkın
avukatlarına yalnız olmadıkları hay-
kırıldı. 

Schwetzingen:
Cemaat Ocak “oturum hakkımı

geri istiyorum” talebi ile 24 haftadır
süren direnişine devam etti. 

Avrupa Direnişçiler Meclisi
Kuruldu

Düsseldorf ve Schwetzingen’de
oturum hakkı isteyen direnişçiler,
Hamburg Musa Aşoğlu dayanışma
çadırı ve Avusturya Anadolu Fe-
derasyonu çalışanları direnişlerini
birleştirme kararı alarak bundan
sonra Avrupa Direnişçiler Meclisi
olarak daha güçlü olacaklarını açık-
ladılar.

Duisburg:
Şehrin çeşitli yerlerine Türkçe,

Almanca, İngilizce 10 adet “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük” sloganı ya-
zılaması yapıldı. 

� FRANSA
Paris:
Fransa Halk Cephesi tarafından

10 Mart günü, Halkın avukatlarının
direnişini desteklemek için düzen-
lenen bir günlük açlık grevine,
Paris, Nancy ve Toulouse’dan
birçok kişi katıldı.

Tutuklu Avukatlara Özgürlük Ko-
mitesi ise, çeşitli barolara ve Fransa
Avukatlar Sendikası’na imza metni
göndererek destek istedi.

Nancy:
Dünya emekçi kadınlar günü

dolayısıyla Halk Cephesi tarafından
8 Mart günü bir etkinlik düzenlendi.
Devrim şehitleri için saygı duruşu
ile başlayan etkinlik günün anlam
ve önemine ilişkin konuşma ve şi-
irlerle sürdü. Etkinlik sonunda de-
vam eden direnişlere destek çağrısı
yapıldı. 

� HOLLANDA
“Adalet İstiyoruz” sloganı ile

düzenlenen Grup Yorum konser
çalışmaları sürüyor. Harlem Alevi
Derneği ve Enschede Pir Sultan
Abdal Derneği’nde yapılan dinleti
ve söyleşilerde,  14 Nisan günü

Av ru pa’da
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Belçika Anwerpen’de yapılacak konser hak-
kında bilgi verildi. Ayrıca Halkın Avukatlarının
ve Kamu emekçilerinin direnişleri anlatıldı. 

Halkın Avukatlarının açlık direnişine destek
olmak için Hollanda’dan Erdem Varan 3 günlük
açlık grevi yaptı.

� BELÇİKA
14 Nisan günü yapılacak “Adalet İstiyoruz”

konser çalışmaları kapsamında Halk Cepheliler,
Anvers, Liege, Heusden ve Verviers şehir-
lerinde yüzlerce afiş ve pullama yaptılar. 

11 Mart günü ise Halkın avukatları için bir
günlük destek açlık grevi yaptılar.

� İSVİÇRE
Zürih’te Halk Cephesi olarak Halkın Avu-

katlarının direnişinin 49. ve 50. günlerinde
destek amacıyla iki günlük açlık grevi yapıldı.
Açlık grevi nöbetini Basel Halk Cepheliler aldı.

� YUNANİSTAN
Atina’da tutuklu bulunan 9 devrimcinin 5.

duruşması görüldü. Devrimci tutsaklar savun-
malarında “devrimcilik yapmanın suç değil
onurlu bir görev olduğunu” belirttiler. Duruşma
18 Mart tarihine ertelendi.

Duruşma sonunda devrimci tutsaklar ve iz-
leyiciler birlikte 8 Mart etkinliği yaptılar. Şiirler
okundu, sloganlar atıldı.

Atina’da 8 Mart günü, Halk Cephesi tara-
fından Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle
bir etkinlik düzenlendi. Günün anlamına ilişkin
okunan yazıda Cepheli Direnen Kadınların
mücadelemize güç verdiği ve rehber olduğu
belirtildi.  Marşlar ve şiirler söylendi, bayan ar-
kadaşlara çiçekler verildi. Etkinliğe 25 kişi ka-
tıldı.

� İNGİLTERE
Londra:
Pir Sultan Kültür Merkezi’nde 10 Mart pazar

günü Dünya Emekçi Kadınlar günü anma ve
kutlaması yapıldı. 

Türkiye’de mücadelenin en ön saflarında,
herkese örnek ve önder olan kadın direniş-
çiler selamlandı.

Film gösterimi, müzik dinletisi ve şiirlerle
dolu etkinliğe 100 kişi katıldı.

Anadolu Federasyonu Ana Davası’nın 4. Duruş-
masına 40 kişi katıldı ve 10 kişi şahit olarak
dinlendi.

Mahkeme ilk olarak dernekler masasından gelen polisin
dinlenmesiyle başladı. Dernekler masası; Anadolu Fede-
rasyonu’nun bugüne kadar ki bütün faaliyetlerinin yasal
olduğunu, herhangi bir problem yaşanmadığını belirterek
savcının iddialarının doğru olmadığını teyit etmiş oldu.
Artı olarak da iddia edilen tarihte görevli olmadığını, o dö-
nemde görevli memurun geçen sene emekli olduğunu,
bu konuyla ilgili sorulacak soruların ona sorulması gerektiğini
söyleyip ifadesini bitirdi.

İkinci olarak Anayasayı Koruma Örgütü’nden bir
memurun dinlenmesiyle devam edildi. Üçüncü olarak Ne-
unkirchen belediye başkan yardımcısı Martin Fassan din-
lendi. Sözüne; “Neden dava açıldığını anlamadığını
söyleyerek başlayan Martin Fassan iddia edilen tarihte
Multi Kulti Festde (Yaz festivali) kendisinin de olduğunu
Grup Yorum’u dinlediğini ve kendisi açısından bu
festivalde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, herhangi
bir illegal olay yaşanmadığını tam tersine çok güzel
ve çok pozitif geçtiğini söyledi. Hatta polis raporlarında
pozitifliğin yazıldığını söyledi. Orada bulunan insanların
çok eğlendiğini ve çok coşkulu bir havada geçtiğini”
ekledi.

Kendisinin de Grup Yorum’u internetten izlediğini, yüz
binlerce kişinin Grup Yorum konserine gittiğini gördüğünü
ve kendisinin de Grup Yorum’u dinlerken Türkçe bilmedi-
ğinden dolayı anlamasa da  hissiyat olarak çok güzel
duygulara kapıldığını söyledi.

Dördüncü tanığın dinlenmesinin ardından beşinci tanık
olarak KPÖ Viyana temsilcisinin dinlenmesiyle devam
edildi. Martin Fassan gibi KPÖ temsilcisi Didi Zach da,
“Grup Yorum’u kendilerinin davet ettiğini ve dinledik-
lerini belirterek, Avusturya’da bin kişilik Neo-Nazi gru-
bun sokaklarda rahatça yürürken neden Grup Yorum’u
illegal bir grupmuş gibi göstermeye çalıştığını anla-
yamadığını” ifade etti.

Her sene Viyana’da Volksstimmesfest (Halklar Festivali)
yapıldığını ve bu festivalde Anadolu Federasyonu’na stand
verildiğini, Grup Yorum’un da burada sahne aldığını be-
lirtti.

Sonuç olarak, kendi tanığı olan polis bile, Anadolu Fe-
derasyonu aleyhinde bir şey söyleyemedi. Devrimcilik
yapmanın, Grup Yorum’un, Yürüyüş Dergisi’nin meşruluğu
tartıştırılmadı.

AAVUSTURYA ANADOLU FEDERASYONU
DAVASI SONUÇLANDI!

Grup YORUM, Yürüyüş Dergisi ve
Anadolu Federasyonu Tecrit Edilemedi!

Anadolu Federasyonu’nun Duruşmasında Tanık
Olarak Dinlenen Avusturya Komünist Partisi ve

Neunkirchen Belediyesi’nden Gelenler Grup Yorum ve
Anadolu Federasyonu’nu Sahiplendi. Federasyonun,

Karar Duruşmasına İlişkin Açıklamasını Yayınlıyoruz.
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25 Mart - 31 Mart

“Hareketimiz tüm güzelliklerin, erdemlerin, değer ve geleneklerin,
kahramanlıkların toplandığı bir aile. Bu ailenin bir savaşçısı
olmaktan gurur duyuyorum.” Ümit Günger

Şafak YAYLA,
Bahtiyar DOĞRUYOL:
Şafak Yayla 8 Mayıs 1991,

Zonguldak Merkez doğumludur.
Devrimcilerle lise yıllarında abisi
aracılığıyla tanıştı. 2009 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi birinci sınıfta okurken

Dev-Genç saflarında örgütlendi. 2009-2010 yıllarında İstanbul
Üniversitesi’nde sorumluluk yaptı. 2010-2011 yıllarında Dev-
Genç’in Anadolu Komitesi’nde yer aldı. 2011 yılı sonunda
gençlik örgütlenmesinde yöneticilik yaptı. Anadolu’nun birçok
ilinde görevler yaptı. 2013 yılı 18 Ocak’ta birçok demokratik
kuruma yönelik operasyonda tutsak düştü. Tahliye olduktan
sonra tereddütsüz mücadeleye koştu. Şehit düştüğü güne
kadar kendisine verilen her görevi tereddütsüz yerine getirdi.
Cephe’nin adalet savaşçısı olarak şehit düştü. Şafak Yayla
24 yaşında bir Dev-Genç’liydi. 31 Mart 2015 tarihinde, yoldaşı
Bahtiyar Doğruyol ile İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Berkin
Elvan dosyasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin
alıp, Berkin Elvan’ın katillerinin açıklanmasını talep ettiler.
Faşist AKP hükümetinin ve polislerinin düzenlediği operasyonda
savcıyı cezalandırdıktan sonra çatışarak şehit düştüler.

Bahtiyar Doğruyol 27 Mart 1987, Ankara doğumludur.
Baba Ardahan, anne Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Dev-
rimcilerle 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde tanıştı. İlk tanıştığında reformist
EMEP içinde yer alıyordu. Halk Kurtuluş Savaşçısı Kevser
Mırzak’ın Ankara’da polisle girdiği çatışmada şehit düşmesinden
sonra EMEP Gençliği’nden ayrılarak Dev-Genç saflarında
bir Dev-Genç’li olarak mücadelesini sürdürdü. Ankara’da
demokratik mücadele içinde çok sayıda gözaltı ve 2008
yılında 4 aylık bir tutsaklık yaşadı. 2011-2012 yılları arasında
İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı’nda çeşitli sorumluluklar
aldı. 2012 Aralık ayında tutuklandı ve Tekirdağ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde kaldı. 9 Aralık 2014’te tahliye olduktan
sonra tereddütsüz hesap sorma bilinciyle mücadeleye koştu.
Cephe’nin adalet savaşçısı olarak şehit düştü.

Şafak Yayla
Meryem ALTUN:
5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31 Mart

2002ʼde direnişin 90. şehidi olarak Sağmalcılar Devlet
Hastanesi’nde şehit düştü. Meryem, 18 Ağustos
1976ʼda İstanbul̓ un gecekondu semtlerinden 1 Mayıs
Mahallesiʼnde doğdu. Ümraniye Lisesindeyken gen-
çliğin mücadelesi içinde yer aldı. Ağabeyi Kahraman
Altun, emperyalizme karşı bir eylemde şehit düşmüştü.

Ağabeyinin bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü. 1991 sonlarında
İngiltereʼye götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı. Yurtdışında da müca-
deleden uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltereʼnin tecrit
hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem 1998ʼde Türkiyeʼye döndü.
Tutsak düştü. Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

Meryem Altun

Yusuf ARACI: 16 Ekim 1971 İskenderun
doğumludur. Arap-Alevi (Nusayri) bir ailenin ço-
cuğuydu. 1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi öğrencisiyken örgütlendi. Öğrenci
gençlik örgütlenmesi içinde mücadeleye katıldı.
Son olarak Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikle-
ri’nden birinin komutanı olarak savaşı ve devrim
yürüyüşünü sürdürüyordu. 2000 yılının Ağus-

tos’unda tutsak düştü ve Ceyhan Hapishanesi’ne konuldu.
Yoldaşlarıyla birlikte 19 Aralık operasyonunda katliamcılara
karşı direndi. 8. Ekipte Ölüm Orucuna başladı. 330 gün açlığa
ve zulme karşı direnişini sürdürdü. Direnişinin ilerleyen günlerinde
kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale iş-
kencesi altında 26 Mart 2003’te ölümsüzleşti.

Yusuf Aracı

Hakkı KARAHAN,
Ferda CİVELEK,
Veysel BEYSÜREN:

30 Mart-17 Nisan
Şehitlerini Anma Gün-
leri dolayısıyla faşist bir
polis timine karşı dü-
zenlenen eylem sıra-

sında 1 Nisan 1993ʼte şehit düştüler. SDB üyesiydiler.  Hakkı
Karahan, 1989ʼda İ. Ü. Veterinerlik Fakültesi öğrencisi iken Dev-
Genç saflarına katıldı. Dev-Genç bölge sorumluluğunu, milis ko-
mutanlığını üstlendi. Ferda Civelek, Dev-Genç’liydi. 1988ʼde
Sağlık Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye katıldı. Dev-
Gençʼin Kadıköy bölge örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Veysel Beysüren, 1991ʼde Liseli Dev-Genç saflarında mücadeleye
katıldı. Milislerde yer aldı.

Hıdır DEMİR,
Erhan KÖKDEMİR,
Haydar BOYRAZ:

Devrim bayrağını
dağlarda dalgalandıran,
sosyalizm umudunu
köylülere taşıyan Cep-
he gerillasıydılar. 28

Mart 2004’te Dersim’in Hozat İlçesi yakınlarında Kinzir Ormanla-
rı’nda, oligarşinin askeri güçleri tarafından katledildiler.

Hıdır Demir, 25 Kasım 1974 Dersim Çemişgezek Paşacık
Köyü doğumludur. Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriydi.
Örgütlü mücadeleye 1993’te katıldı. İstanbul’da Seher Şahin
Silahlı Propaganda Birliği’nde yer aldı. 1995’te kır gerillasına
katıldı. Ekip komutanıydı.

Haydar Boyraz, Sivas Gürün Telin doğumludur. 1994’te
devrimci harekete sempati duymaya başladı. Örgütlü bir devrimci
olduktan sonra İstanbul İkitelli bölgesinde çalıştı. 1997 Eylül’ünde
gerilla birliğine katıldı.

Erhan Kökdemir, Elazığ Sivriceli’ydi. 1994’te Gebze Liseli
Dev-Genç içinde yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Bir süre
İstanbul Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, Mayıs 1998’de
gerillaya katıldı.

Hıdır Demir

Kadir Bülent ÜLKÜ:
1964 yılında Ankaraʼda doğdu. Devrimci düşün-

celerle lise yıllarında tanıştı. Bursaʼda Körfeze Bakış
gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. İşçi
alanında sorumluluklar üstlendi. Polis tarafından
kaçırıldı ve 31 Mart 1992ʼde Uludağ yolunda işkence
yapılmış ve başından vurulmuş olarak bulundu. Kadir Bülent Ülkü

Bahtiyar Doğruyol

Erhan Kökdemir Haydar Boyraz

Hakkı Karahan Ferda Civelek Veysel Beysüren



DEV-GENÇ’li arkadaşlarıyla ev tuttu. Cerrahpaşa’daki bu
ev düzeni, tertibi, temizliği ile görenleri şaşırtırdı. Çünkü gençlik
hep dağınıklığı ile hafızalardaydı. 

...
İYÖ-DER’de görev bölüşümü yapıldığında aile komisyonu için

ilk akla gelen Hayat’tı. Ve aile komisyonunda görev aldı. Çünkü
yumuşak başlı, alçakgönüllü, mütevazı, ev işlerinde yetenekli,
ailelerle sohbette iyi bir diyalog yakalayan özellikleri vardı.

...
‘90-’92 arası İYÖ-DER çalışmalarında emektarlığıyla öne

çıktı. Bir eylemde molotofçu, bir diğerinde pankart taşıyan, dergide
yemek yapan, okulda afiş asan, İYÖ-DER’de sürekli daktilo
başında, matbaa peşinde koşturan, ama durmadan koşturan bi-
risiydi. Hayat’ın uykuya pek vakti olmadığı ve çoğu zaman
geceleri gündüzlerine karıştığı, koşturmaktan bitap düştüğü için,
oturduğu sandalyelerdeki “kestirme”lerle idare ederdi.

...

Birçok zorluk yaşadı. Denilebilir ki hiçbir zaman cebinde
bir bilet ve simit parasından fazlası olmadı. Çoğu zaman o
bile olmazdı. Ve bunu girdiği ilişkilerde, kurumlarda gidermeye
çalışırdı. Yemek için para harcamazdı Hayat. Bu ihtiyacını da
aynı şekilde halletmeye çalışırdı... Cebinde gerek dergiye,
gerekse de İYÖ-DER’e ait para her zaman olurdu. Ama O
örgüt parasının değerini bilir, ona dokunmazdı. Evsiz kaldığı
da oldu Hayat’ın. Ama bunları yakınma malzemesi yapmadı.
Gittiği kurumlarda işini gördükten sonra “bir bilet verecek olan
var mı” sorusunu ondan duyan çok insan vardır. 

...
Okumayı, özellikle de şiir okumayı çok severdi. Birçok şiiri

ezbere bilirdi. Mütevazıydı. Eleştirilerde homurdanma, tepki-
selleşme nedir bilmezdi Hayat. Dinliyor, kulaklarına kadar kı-
zarıyor, eleştirilen yanlarını gidermeye çalışıyordu. Bunu ba-
şaramadığı da olurdu. Bu kez, O’nun yüz halinden, mimiklerinden
anlaşılırdı sıkıntılı olduğu. Ama genelde neşeli, hoş sohbet ve
şakacıydı. Ve insanların hafızasına böyle yerleşmişti. Doğal
davranır, aklına geleni söylerdi. O’nun doğallığı, hesapsızlığı,
açıklığından, güveninden, samimiyetinden kaynaklanıyordu.
Hayat, bu özellikleriyle, tanıyan herkesin sevdiği, bağlandığı
bir devrimciydi. Hayat’ın sevdiren en önemli özelliklerinden
biri de yoldaşlarına duyduğu sevgisiydi.

Çeşitli yoldaşlarının anlatımlarından Neslihan’ın
(Hayat’ın) farklı yönleri: 

Ümit GÜNGER: 1972 Artvin’in Şavşat
İlçesi Kayadibi Koyu doğumlu. 1990’da Mar-
mara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
öğrencisiyken DEV-GENÇ saflarında yer aldı.
Kısa bir tutsaklık yaşadı. Temmuz 1991’de il-
legal alanda mücadelesini sürdürdü. Ardından
savaşçı oldu. 23 Nisan 1993’te gözaltına alı-
narak tutuklandı. 9. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi

oldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde 31 Mart 2004 günü be-
denini tutuşturup zulmü yere sererek şehit düştü.

Ümit Günger

Anıları Mirasımız

Onur POLAT: 30 Mart 2016 tarihinde
Tunceli Valiliği’ne gerçekleştirdiği feda eyle-
minde şehit düştü. DHKC Dersim İbrahim
Erdoğan Kır Gerilla Birliği Komutanlığı yap-
tığı açıklamada eylemi “Katlettiğiniz Günay
Özarslan’ın; katlettiğiniz Dilek Doğan’ın; kat-
lettiğiniz Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’ın
hesabını sormak için; vahşet uyguladığınız,

kıyımdan geçirdiğiniz Kürt halkının hesabını sormak için;
kefensiz ve mezarsız bıraktığınız her bir insanımızın hesabını
sormak için; binlerce kez ahını aldığınız, kan kusturduğunuz
Anadolu halkının hesabını sormak için; Dersim’deki eylemi
gerçekleştirdik. 30 Mart-17 Nisan Parti’mizin Kuruluşunu
Kutlama ve Devrim Şehitlerini Anma Günlerinde, Parti-Cep-
he’mizin 22. Yılını kutluyor, tüm şehitlerimizi bağlılıkla anıyor
ve selamlıyoruz. Bu eylemimizle Parti-Cephe’mizi ve tüm
şehitlerimizi selamlıyoruz!” dedi.

Onur Polat (Tarık) Dersim dağlarına çıkmaya hazırlandığı
günlerde “Şimdi seninle baş eğmez, isyankar dağlarda
hesap sorma, defter dürme zamanıdır...

Cahit ÇİFTECİ: 1 Nisan 1961 Adana do-
ğumludur. DHKC taraftarı, Arap milliyetinden
olan Çifteci; çalışkan, coşkulu, fedakâr, sevgi
dolu bir dostumuzdu. Elinde ne varsa onu pay-
laşır, bulunduğu bölgede üzerine düşen işleri
emekçi çalışkanlığıyla yerine getirirdi. Şehitleri
anma ve Parti-Cephe’nin 3. yıldönümü kutlama
gecesinin hazırlıklarının yapıldığı bir sırada 25

Mart 1997’de beynindeki urun yol açtığı ani bir rahatsızlık so-
nucunda aramızdan ayrıldı.

Cahit Çifteci

Manuel Marulanda VELEZ: Kolombiya Silahlı
Devrimci Güçleri FARC’ın kurucusu ve lideri Manuel
Marulanda, 26 Mart 2008’de geçirdiği kalp krizi sonucu
78 yaşında aramızdan ayrıldı. Marulanda, sosyalizm
hedefiyle silahlı mücadeleyi bu kadar uzun süre kesintisiz
sürdüren, dünyadaki sayısız alt üst oluşları, karşı-
devrimci rüzgârlara karşın, ne stratejisinden ne hede-
finden vazgeçmeyen bir devrimci önder olarak ölüm-

süzleşti. 1964’de FARC’ın kuruluşuna önderlik yaptı. O günden son
nefesini verinceye kadar bu tarihsel misyonunu sürdürdü.

Manuel M. Velez

KAYBEDİLDİLER
Neslihan USLU, Metin ANDAÇ, 
Hasan AYDOĞAN,
Mehmet Ali MANDAL:

31 Mart 1998ʼde Ege Bölgesi’nde
gözaltına alındılar. Gözaltına alındıkları
kabul edilmedi. Kaybedildiler. Yaklaşık
bir yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan
Ünal adlı kontrgerilla elemanı, dört dev-
rimcinin Foça’daki askeri birliklerde iş-
kence yapıldıktan sonra, kolları, bacakları
kırılmış olarak bir tekneye konulduklarını
ve teknenin Seferihisar açıklarında
bombayla batırıldığını açıkladı.

Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-
Düzce Çilimli Beldesi doğumludur.

Gürcüydü. İ. Ü. Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç’li oldu. İYÖ-DER
kurucularındandı. Gençlik örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar
üstlendi. 

Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. “Siyanürcü Şirket”i Ber-
gama’dan söküp atma mücadelesinin  önderlerinden biriydi. ‘80
öncesinde TARİŞ Direnişinin militanlarındandır. ‘90’dan sonra
İzmir İşçi Hareketi gazetesinin temsilciliğini üstlendi.

Mehmet Ali Mandal, 1958ʼde İzmir Menemen-Aliağa’da doğdu.
1974ʼte işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 1984ʼte Yunanistan’da
örgütlü mücadeleye katıldı. Her türlü göreve hazırdı ve ülkesine
koştu. 

Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğumludur.
Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaştayken başladı.
16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler aldı.

Neslihan Uslu Metin Andaç

Hasan Aydoğan Mehmet A. Mandal

Onur Polat



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Halkın tarihsel süzgeçten
süzülüp gelen

isyan duyguları,
insanlarımızda aynı zamanda

halk sevgisini,
halkı anlamayı,

değer vermeyi ve
davaya inancı da

geliştirecektir.
Halkların, halkımızın

yaratıcılıklarına,
yeteneklerine, kavrayışına,

gücüne güven de gelişecektir.



Oturum Haklarımızın Çalınması
İşkence ve Tecrittir! 

Fazlasını Değil, Bizim Olanı;
Hakkımızı İstiyoruz!

DİRENİYORUZ, KAZANACAĞIZ!

Yabancılaşmaya, Yalnızlaşmaya, Yozlaşmaya;
Oturum Hakkımızın, Düşünce ve Örgütlenme

Özgürlüklerimizin Gasp Edilmesine Karşı
Birleşelim, Örgütlenelim!

Avrupa Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 110

17 Mart 2019
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)
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Yozlaşmanın,
Yalnızlaşmanın,

Yabancılaşmanın
Panzehiri Dayanışma ve

Mücadeledir!

3Y’ye Karşı Dayanışma
ve Mücadeleye!

Irkçılık ve Yozlaşma
Yalnızlaştırır ve Öldürür! 

Halk Meclisleri
Birleştirir ve Kazandırır!

HALK MECLİSLERİ’nde
Birleşelim Kazanalım, 

Emeğimizle, Onurumuzla
Yaşayalım! 



Bir türlü oturumu verilmeyen Türkiyeli bir
genç kıza avukatı “Aptal göçmeni oyna-
mayı denedin mi? Her söylediklerine

şaşırmış gibi yap, o zaman kendilerinden daha
aptal olduğunu düşünüp rahatlar ve vizeni verirler.”
diyor. 

Evet bu şekilde yaşayan ve davranan bir göç-
mensen yapmak istediklerin biraz daha hızlı oluyor.
Yani aşağılanmayı, ırkçılığı, onursuzluğu kabul
edersen yaşarsın. Tabii bir Alman’dan çok daha
fazla emek gücü ile. Almanya’nın üçüncü nesil
Türkiyeli gençlere özellikle ihtiyacı var. Bu yüzden el
mahkum ucuz iş gücü ve biraz da olsa “entegre”
yani asimile olmuş bir halk var elinin altında. Onlardan
vazgeçmek istemiyor. Tabii asimilasyonu istediği gibi
gerçekleştiremediği için de rahatsız. Bunu ırkçılığı
sistematik olarak arttırarak kapatmaya çalışıyor. Yani
korkutarak “Eğer benim istediğim gibi davran-
mazsan, sınır dışı ederim. İşini elinden alırım,
oturumunu vermem, ya da diri diri yaktırır, katil-
lerini aklarım” mesajı veriyorlar. 

Ya da şöyle bir durum vardır, eğer ülkeni kötülü-
yorsan da sen makul bir göçmen olursun. “Ah canım,
çok korkunç bir yerden kaçtın değil mi? Erdoğan
büyük bir diktatör, islamcılar sarmış her yeri” sözlerini
duyarsınız sıklıkla. Özellikle kendine demokratım
diye geçinen birçok insan şu an AKP faşizmine karşı
Avrupa demokrasisini savunuyor, gericiliğe karşı da
Hıristiyanlık dininin ne kadar hümanist bir din olduğunu
savunuyor.

Bu çarpık bakış açıları çok farklı bir tartışma
konusu olmasıyla beraber Alman devleti bunu da
kullanıyor. AKP’nin faşist baskılarının suçlusu sizsiniz
dediğinizde o zaman ülkenize dönün oluyor cevapları.
Yani siz onları eleştirdiğinizde gidin ülkenize, övdü-
ğünüzdeyse tabii onun alt tabakasından biri olarak
“yazık bir şeye ihtiyacınız var mı?” olabiliyor cevapları. 

Hastalığı bilmeden teşhisi de, tedavisini de yanlış
yaparsınız. Eğer Avrupa’da sistematik bir ırkçılık ol-
duğunu görmez ve ona göre mücadele etmezsek
var olan ırkçılık çok daha katmerlenerek devam
edecektir. 

Bir memurun haksız tavrına uğrayıp ırkçı dediği-
mizde “abartmayın, diğer göçmene vermişti” cevabı
doğru değildir. Almanya’da ırkçılık, sistemin istediği
gibi göçmenler yaratmak içindir. İstediği bütün göç-
menler yakılsın değildir şu aşamada. İstediği boyun
eğmiş, ezik göçmenlerdir. Şu an düşündüğü kendi
karıdır. Daha fazla kar edinebilmesi için de sesini çı-
karmayan göçmenlerdir. 

Avrupa’da Irkçılık Sistematiktir!
Okuldan yabancıların dairelerine, hastanelere,

sokağa kadar her şey düşünülerek, tasarlanarak
yapılmaktadır. Çalışan bütün memurlar buna göre
seçilir, buna göre yasalar belirlenir. Zaten oralarda
çalışan, sokaklarda yürüyen yerli halk da anaoku-
lundan itibaren bu bakış açısı ile büyütülmektedir.
“Burası bizim ülkemiz, biz onlara yardım ediyoruz,
onlar bize boyun eğmeli” bakış açısına sahiptir.

Onlara cevabımız: 7 bin Alman şirketi ile bir
gün ülkemizden defolup gittiklerinde bizim de
onlara bir muhtaçlığımız olmayacaktır!

Özellikle Türkiyeli gençler onların istediği gibi
boyun eğmediği için ırkçılığı artırıyorlar. Gençlere
istedikleri meslek eğitimleri verilmiyor. Üniversitelerde
Almanlar’dan daha iyi not almalarına rağmen en
son onlar seçiliyorlar. Yeni nesil babaannesinin an-
nesinin yaşadıklarını biliyor ve onlara yapılanların
kendilerine yapılmasına izin vermiyor. Her şeye
boyun eğmediği ve hakkını bir şekilde aramaya
çalıştığı için Alman devleti memnun değil.

Ama bu gençliğin bu tepkisi örgütlü olmayınca
devlete geri adım attırıcı bir niteliği de olmuyor. Do-
layısıyla ırkçılığa karşı mücadele bireysel tavırlarla
sonuçsuz kalır. Bunun için örgütlü mücadele etmek,
yani birlik olmak gerekir. Yaşadığımız mahallelerde
ırkçılığa karşı komitelerimiz olmalı ve yaşanılan
bütün ırkçı saldırılara karşı hemen örgütlü tepkisini
verebilmeli. Ancak bu şekilde haklarımızı da kaza-
nabiliriz. 

Avrupa emperyalizmi, bizim aptal göçmenler ol-
mamızı istiyor, ağzından ekmeğini alsalar sesi çık-
mayan zavallı tipler yaratmaya çalışıyorlar. Sorunlarını
çözemeyen halkımız bazen bu duruma düşüyor.

Yabancılar dairesinde, çocuklarının okullarında
haklarını nasıl kazanacağını bilmediği ve onun
yanında kimse olmadığı için boyun eğmek zorunda
kalıyor.

Halkımızın sorunlarını çözen bir Halk Meclisi ör-
gütlenmesi olduğunda onlara boyun eğmek zorunda
kalmayacak. Irkçılığa karşı mücadelenin örgütlü adı
Halk Meclisleri’dir. Halkımız kendi örgütlenmelerinde
sorunlarını çözebilir.

Çaresizlik, korku ırkçılığa karşı boyun eğme-
mizi sağlıyor. Irkçılığın karşısında Halk Meclis-
leri’nde Birleşelim, sorunlarımızı çözebildiğimiz
halk komiteleri kuralım!

ALMAN DEVLETİ İÇİN EN İYİ GÖÇMEN;
SESİNİ ÇIKARMAYAN VE ASİMİLE OLMUŞ, APTALLAŞMIŞ OLANDIR!
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Yürüyüş: Yoğun bir mahkeme sürecinin ar-
dından Merhaba diyelim. Avusturya Devleti’nin
kriminalize etmeye çalıştığı Anadolu Federas-
yonu’nu kısaca tanıtır mısınız?

Hatime Azak: Ben Anadolu Federasyonu’nun
ikinci başkanıyım. Anadolu Federasyonu kurucusuyum.
Anadolu Federasyonu 2004 yılı Eylül ayında kuruldu.
Federasyonumuz bugüne kadar birçok etkinlik ve
eylemler yaptı. Bunlardan birkaçını saymak istiyo-
rum.

- Grup Yorum konserleri

- Emeğimizle Varız Hakkımızı İstiyoruz kampan-
yamız.

- Uyuşturucuyla Mücadele paneli ve bu Panele
Türkiye’den Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından
Behiç Aşçı ve burada avukatlık yapan Salih Sunal
katıldı. Ayrıca Viyana’da bulunan Schweizer Haus
Hadersdorf Tedavi Merkezi (burası uyuşturucu terapi
merkezidir) 35 yıldır bu terapi merkezinde çalışan
Mag. Harald Spirig katıldı.

- Futbol turnuvaları

- Anmalar

- Irkçılığa karşı kampanyalar

- Kurslar

- Kahvaltılar

- Tutsaklarla dayanışma etkinlikleri

- Yaz Festivalleri

- Türkiye’den birçok davetlinin de katıldığı politik
paneller.

- Halk Anayasası Taslağı’nın tanıtımı ve benzeri
etkinlikler, paneller, yürüyüşler yapmıştır.

- Anadolu Federasyonu Avusturya genelinde
faaliyet yürüten bir Federasyon. Tüzüğü ile yöneti-
cileriyle yaptığı tüm etkinlikler izinli ve yasal olan
etkinlikler. Avusturya devleti bizim yaptığımız yasal
olan etkinlikleri 2015 yılında Federasyonumuzu
basarak, kapısını kırarak kriminalize etmeye ça-
lıştı. Ve ayrıca Anayasa Koruma Örgütü’nün düzmece
yalanlarıyla bize bir dava açıldı. Esas olarak açılan
dava bizim yaptığımız etkinliklere değil, düşün-
celerimize karşı olduğunu biliyoruz. AKP faşizmiyle

çıkar ilişkileri doğrultusunda bu dava açıldı Fede-
rasyonumuza. Asla haklı davamızdan vazgeçme-
yeceğiz. Mücadelemiz devam edecek.

Yürüyüş: Mahkemeler öncesi nasıl bir çalışma
yaptınız? Nasıl hazırlandınız?

Hatime A.: Mahkeme öncesi Adalet Bakanlığı
önünde düzenli olarak çadır açtık. Toplam 35 kez
Adalet Bakanlığı önüne gittik. Bir kere İçişleri
Bakanlığı önünde eylem yaptık. Dava ile ilgili bildiriler
dağıttık, davayı anlattık ve çağrı yaptık.

- Bir panel yaptık. Panele SPÖ (Sosyal Demokrat
Partisi) Milletvekili Adalet sözcüsü Johannes Jarolim
bir avukat, basında bir kişi hayvan hakları savunucusu
Anadolu Federasyonu ikinci başkanı Hatime Azak’ın
da katıldığı paragraf 278b maddesi tartışıldı. Panele
80 kişi katıldı.

- Anadolu Federasyonu ile dayanışma konseri
yapıldı. Konsere Avusturyalı sanatçılar ve Grup Yo-
rum’la dayanışma grupları katıldı. Avusturya Alevi
Federasyonu da katılarak Anadolu Federasyonu’nun
yanında olduklarını bildirdiler.

9 Şubat’ta sokakta üç ayrı yerde sanatçıların da
katılımıyla davaya çağrı yapıldı.

- Birçok kuruma gidilerek dava anlatıldı. Bu süre
içinde beş bin bildiri dağıtıldı. Avusturyalı dost-
larımız bu süre içinde bizleri hiç yalnız bırakma-
dılar. Yanımızda yer alan herkese sizin aracılığı-
nızla teşekkür ederiz.

Yürüyüş: Dergimiz ve Grup Yorum ile ilgili
sorular sorulup, yasakmış gibi gösterilmeye ça-
lışıldığını biliyoruz. Yürüyüş dergisi veya Grup

Avusturya Anadolu Federasyonu’ndan Hatime Azak:
“Avusturya, Alman emperyalizminin jandarmalığını yapıyor. Kendi hukuklarını

hiçe sayarak orada alınan bir kararla bizi yargılamak istediler.”

Avusturya Anadolu Federasyonu
Yöneticilerine Açılan Dava ve Kampanya
Süreci ile İlgili Yaptığımız Röportajı

Yayınlıyoruz.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

HALKIN AVUKATLARI, ADALET İÇİN AÇLIĞIN 52. GÜNÜNDE!41



Yorum’a ilişkin bir yasak mı var? Sizin dergi da-
ğıtmanız ya da konser düzenlemeniz nasıl suç
oluyor? Avusturya bunu neye dayanarak yapı-
yor?

Hatime A.: Evet Yürüyüş Dergisi, Grup Yorum
konserleri, anmalar ve 1 Mayıs yürüyüşü davanın
açılmasının nedeniydi. Avusturya, Alman emper-
yalizminin jandarmalığını yapıyor. Kendi hukuk-
larını hiçe sayarak orada alınan bir kararla bizi
yargılamak istediler. Yürüyüş Dergisi’nin örgüt
propagandası yaptığını söyleyip, bu parayı kime
yolluyorsunuz, bu parayla terör örgütünü finanse
mi ediyorsunuz diye akıl dışı sorular sordular.

“Grup Yorum şarkılarında suikastçileri övüyor.
Demek ki terör örgütünün grubudur” dediler.

Terör örgütünün grubudur diyerek, Elif Sultan
Kalsen, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un fo-
toğraflarını göstererek dergi ve Grup Yorum’u ken-
dilerince yargılamaya, kriminalize etmeye mahkeme
sürecinde yoğun çaba gösterdiler.

“Yürüyüş dergisi burada yasak değil. Grup Yorum
defalarca vize alıp buraya gelmiş bir gruptur”, de-
memize rağmen, AKP iktidarı ile olan çıkar ilişkile-
rinden kaynaklı emir talimat zinciri içinde federas-
yonumuz üyelerine ceza verdiler. Mahkeme heyetine
şunu söyledik. “Yürüyüş dergisini okumaya devam
edeceğiz, Grup Yorum konserlerini organize etmeye
devam edeceğiz, 1 Mayıs’a katılmaya ve Halk Cep-
hesi kortejinde yürümeye devam edeceğiz. Suçlu
Değil Devrimciyiz” diyerek savunduk.

Yürüyüş: Neunkirchen Belediyesi ve Avusturya
Komünist Partisi temsilcisi mahkemede dinlendi.
Mahkeme heyeti ısrarla yönlendirmelerde bu-
lundu. Neler söylendi, ne cevap verildi, anlatır
mısınız?

Hatime A.: Neunkirchen Belediyesi’nden Martin
Fassan mahkemede dinlendi. Kısaca şunları söyledi:

“Neunkirchen’de belediyenin parkında dört yıldır
yaz festivali yapıyoruz. Belediye bu festivali destekliyor
ve bazı giderleri de karşılayan bir belediye.”

Fassan Grup Yorum’u savundu. Mahkeme he-
yetine “Ben bu Grubun geldiği festivale gittim. Çok
güzel bir festivaldi. Herkesin coşkuyla dinlediği bir
grup. Ayrıca ben de Youtube’de açıp baktım yüz
binler bu grubu dinliyor” dedi.

Hakim “Siz Türkçe bilmiyorsunuz nasıl anlıyor-
sunuz? dedi. Martin Fassan melodisi bana yeter,
çok güzel sol sosyalist bir grup yanlarında yer
alırım, dinlerim, desteklerim. Ben on yıldan fazladır
Anadolu Federasyonu’nun iki yöneticisini tanıyorum,
güzel insanlardır. Grup Yorum konserleri organize
etmek suç değil” diyerek konuşmasını bitirdi.

KPÖ (Avusturya Komünist Partisi) Viyana temsilcisi
Didi Zach şöyle konuştu: “KPÖ’nün 100 yıllık bir
geçmişi var. Kimliğimizden dolayı yapmamız gerekeni
yaptık. Anadolu Federasyonu sol bir dernek, bize
ihtiyaç duydukça yardım eder ve dayanışmamızı
gösteririz.

Grup Yorum’a, Avusturya’ya gelmesi için davetiye
çıkarmak ya da Berna Yılmaz’ı davet etmek suç
değil, tam tersine dayanışmadır diyerek, Viyana’da
1000 tane Nazi yürürken sesiniz çıkmıyor da
Grup Yorum neden sizi bu kadar ilgilendiriyor?
Yoksa AKP iktidarının Grup Yorum’a söylediklerini
siz de mi söylüyorsunuz?

Biz Grup Yorum’u 2013 yılı Eylül ayında halk
festivaline davet ettik. Açık hava konseri verdi,
3000 bin kişi dinledi. Bu insanlara terörist mi diyor-
sunuz? Sonuç olarak size şunu söylüyorum, daya-
nışmamız devam edecek. Kimliğimiz gereği Anadolu
Federasyonu’nu savunuyoruz!” dedi. Hakim bu söy-
lenenlere çok sinirlendi. “Türkçe bilmiyorsunuz
neden destekliyorsunuz?” dedi. Zach Türkçe bilmem
gerekmiyor, nerede bir sol düşünen varsa biz onun
yanındayız dedi.

Yürüyüş: Duruşmalarda ciddi bir sahiplenme
gördük. Katılım ve sahiplenmeden bahseder mi-
siniz? 

Hatime A.: Evet 5 tane duruşma oldu. Her du-
ruşmada kalabalık vardı, yurtdışından, İsviçre,
İngiltere ve Almanya’dan dostlarımız geldi mahke-
meye. Avusturyalı dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar.
Her duruşmada vardılar. Avusturya içinde İnnsbruck,
Graz, Linz, Neunkirchen ve Viyana’dan katılım oldu.
Alevi halkımız bizi yalnız bırakmadı, Türkiye solu
zaman zaman katıldı.

Sizin aracılığınızla tüm destek sunan gelen dost-
larımıza teşekkür ederiz.

Sayı: 110 17 Mart 2019
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Yürüyüş: Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız?
Ne kadar süredir Almanya’dasınız?

Deniz Yıldız: Adım Deniz Yıldız. 14 yıldır, Alman-
ya’da siyasi ilticacıyım.

İlker Şahin: İlker Şahin, ben 12 yıldır Almanya’da-
yım.

Yürüyüş: Hukuki durumunuzdan bahseder mi-
siniz? Hangi gerekçeyle haklarınız verilmiyor?

Deniz Y.: Oturum haklarımız için direniyoruz. 3
yıldır hukuksuzca oturumlarımız alındı. Derneklerimiz,
faaliyetlerimiz, Yürüyüş dergisi okuma ve dağıtma
gerekçe gösterildi.

Oturumlarımız sadece bunlardan kaynaklı alınmadı.
Grup Yorum konseri düzenlemek, Türkiye faşizmine
karşı protesto eylemleri yapmak. Bunun gibi onlarca,
yasal eylem izni aldığımız için oturumlarımız elimizden
alındı. 

Diğer gerekçeler ise ırkçılığa karşı miting eylemi,
Grup Yorum’un ırkçılığa karşı yaptığımız konserleridir.
Alman Devleti’nin bizler üzerinde verdiği kararlar
hukuki değil tamamen politiktir. Bundan kaynaklı
Düsseldorf İçişleri Bakanlığı önündeyiz. 

İlker Ş.: 2007’de Türkiye’den Almanya’ya gelip
iltica talebinde bulundum. 2010 yılında iltica mahkemesi
tarafından ilticam kabul edildi ve oturum verildi. İlk

oturumumun 3 yıl
süresi vardı. 3 yıl
oturumdan sonra
ya süresiz oturum
vereceklerdi ya da
oturumu iptal edip,
yurtdışı etme du-
rumları vardı. Ge-
çici oturum verdi-
ler, oyaladılar. 

2015’te Yaban-
cılar Dairesi bir
randevu verdi ve
oturumumu iptal
ettiklerini duyur-
dular. Yabancılar

Dairesi’nin önünde o
gün bir eylem düzen-
lemiştik. Yabancılar
Polisi 25 sayfalık bir
dosya hazırlamıştı. 

Bu dosyanın içinde
2010-2015 yılları ara-
sında katıldığım, izin
başvurusunda bulun-
duğum eylemler, pro-
testolar ve konserler
sıralanmıştı. Kendi de-
yimleriyle beni “terö-
rist” ilan etmişlerdi.
Katıldığım eylemlerin
yurtdışında bir terör örgütünü destekleme amaçlı ol-
duğunu öne sürdüler. Bu gerekçelerden kaynaklı da
oturumumu gasp ettiler.

Yürüyüş: Direnişe başlama kararını nasıl aldı-
nız? Ne zaman başladınız? Sahiplenme nasıl?

Deniz Y.: Direnişe başlama nedenimiz Alman
devleti ve mahkemelerinin bizler hakkında verdiği
kararların hiçbir hukuki yanı olmadığı için... Yani
politik karar olduğu için yapmaya başladık. Oturum
haklarımızı almak için bizler de bu kararı hayata
geçiren kurumun önündeyiz.

NRW (Nordrhein Vestfalen Eyaleti) İçişleri Bakanlığı
önünde direniş çadırı açtık. Bizler bu meselenin
hukuki çözüleceğine inanmadığımız için buradayız.
Bizler bu meselenin hukuki değil politik çözüle-
ceğine inanıyoruz. 5 Kasım 2018’den itibaren haf-
tada 3 gün bu eylemi yapıyoruz. 18. haftamızdayız.

İlker Ş.: Bu oturum gaspını tanımadığımı Yabancılar
Polisi’ne söylemiştim. Hukuki süreci başlattık avukat
ile. Yabancılar dairesini mahkemeye vermiştik. Zaten
3 yıl bu mahkemenin açılmasını bekledik. 

Aslında mahkeme kararının böyle olacağını bek-
lemiyorduk. Mahkeme oturumumumun geri verilme-
mesine yönelik karar aldı. Yani tahammül belgesi ile
yaşamımı sürdürmem gerekiyor. Bu, kararın tamamen
politik bir karar olduğunu gözler önüne seriyor. 

Mahkeme ve hukukun bu sorunu çözemeye-
ceğini anladığımız için, biz de 5 Kasım 2018 tarihinde
eylem kararı alıp, Düsseldorf’ta, eyaletin İçişleri Ba-
kanlığı önünde çadırımızı açıp direnişe başladık. 

Başta ben, Deniz Yıldız ve Haydar Demiray bu
çadır eylemini sürdürüyorduk. Daha sonrasında aynı
oturum hakkı gaspına maruz kalmış Hasan Hüseyin

Düsseldorf Direnişçileri: “Oturumlarımız, Hukuki Değil 
Siyasi Nedenlerle Alındı. Bu Hak Gaspının Hukuki Yollarla

Çözülemeyeceğini Bildiğimiz İçin Direnişe Başladık”

Almanya’nın Düsseldorf Şehrinde,
Oturum Hakları İçin Direnen Deniz YILDIZ
ve İlker ŞAHİN ile  Direnişe İlişkin

Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Köse ve Mesut Demirel de bu bildirinin altına imzalarını
attılar. Şu an direniş eş, dost ve yakın arkadaşların
desteği ile devam ediyor. Daha geniş bir kitleye
ulaşmak için basın yayın organlarına, kurum ve kuru-
luşlara gideceğiz. Herkese de buradan bulundukları
her yerde direnişi anlatmaya, sahiplenmeye çağırıyoruz. 

Yürüyüş: Türkiye’de tutsak olan Halkın Hukuk
Bürosu Avukatları, 24 Ocak’ta açlık grevine başladı.
Sizler de destek açlık grevi yaptınız. Halkın tutsak
avukatlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Deniz Y.: Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına destek
olmak için önce 3 günlük açlık grevi yaptık. Daha
sonra da 2 günlük yaptık.

Nedeni; bizler Türkiye’de faşizme karşı mücadele
etmiş insanlarız. İşkence gördük. Tutuklandık.
Bizlere sahip çıkan halkın avukatlarıydı. Sıra biz-
lerdedir. Onları sahiplenmek ve savunmak, dışa-

rıdaki sesleri, soluğu olmak, onların sesini du-
yurmak görevimizdir. Adaletsizliğe karşı mücadele
veriyoruz, bu durum adaletsiz bir durumdur. Bun-
dan kaynaklı Halkın avukatlarını sahipleniyoruz
ve destekliyoruz!

İlker Ş.: Türkiye’de faşizm koşulları altında yargının
ve hukukun işlemediği tamamen siyasi kararlar so-
nucunda tutsak edilmiş halkın avukatlarının açlık
grevine başladığını duyunca biz de ne yapabiliriz bu-
ralarda dedik. Biz de onların açlığına ortak olma
kararı verdik ve 3 gün ve 2 gün açlık grevi yaptık.
Türkiye’de yıllarca gözaltında, tutsaklıkta, işkencede
hep yanımızdalardı Halkın avukatları. Biz de Av-
rupa’dan onları selamlıyor, sahipsiz kalmayacak-
larını söylüyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Teşek-
kürler.

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, direnişinizi selamlıyor,
başarılar diliyoruz.

Selam Olsun
Cephenin
Devrimci Kadınlarına

Kuruçeşme Halk Cephesi 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde mahallenin kadınlarıyla
bir araya gelip sohbet etti. Soh-
betin ardından Emekçi kadınlara
karanfil hediye edilip pastalar ke-
sildi. Anma programına 20 kişi
katıldı.

Sayı: 110 17 Mart 2019
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Liseli Dev-Genç;
Katledilen Halk Çocuklarının
Hesabını Sorduk, Soracağız!

Bundan tam 5 yıl önce liseli
çağında mahallenin delikanlısı
Berkin’imizi toprağa verdik. 15
yaşında 16 kiloyla uğurladık
Berkin’imizi. Bitirdik dediğiniz
her an yeni Berkinler’le, Sıla-
lar’la, Bünyaminler’le karşınıza
çıkıp “Bize Ölüm Yok” diyece-
ğiz!

Gerçeğin Sesi Yürüyüş’ü Halka Ulaştırıyoruz
İstanbul Esenyurt Halk Cepheliler, 9 Mart’ta Yeşilkent Mahallesi’nde

gerçeğin sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada
halka genel olarak Yürüyüş dergisi bürosuna yapılan baskınlar ve
Grup Yorum üyelerine yönelik saldırılar anlatıldı. Çalışmada toplam
65 dergi okurlara ulaştırıldı.

Hatay’da Pullama
Çalışması Yapıldı

Armutlu Mahallesi’nde adalet-
sizliğe ve avukatların açlığına ses
olmak için 8 Mart’ta pullama ça-
lışması yapıldı. Toplamda 60 pul-
lama duvarlara ve elektrik pano-
larına yapıştırıldı.

Tekebaşı’nda Uyuşturucuya
Geçit Vermeyeceğiz

Tekebaşı Halk Meclisi 10 Mart’ta
uyuşturucu ve kumara karşı başlattığı
k a m p a n y a
kapsamında
100 adet pul-
lamayı ma-
hallenin çe-
şitli bölgeleri-
ne yapıştırdı.


