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Halkın avukatlarının, yargılama yapılmadan
ağır cezalar verilen 18-20 Mart 2019’da
görülen duruşmalarına, 110 ülkeden 2 mil-

yondan fazla avukatı temsil eden UIA (Uluslararası
Avukatlar Birliği) ve başka uluslararası hukuk örgütleri
de katılarak hukuksuzluğa tavır aldı.

Adil yargılama hakkının, savunma hakkının ihlal
edildiğini söyleyerek, avukatlık pratiği nedeniyle tu-
tuklanıp 159 yıl ‘ceza’ verilen halkın avukatlarının
derhal serbest bırakılması gerektiğini söylediler. 

Geçtiğimiz 5 Nisan Avukatlar Günü’nde en çok
konuşulan iki şey avukatların sayısal artışı ve genç
avukatların ruhsat almasının önündeki engeller ile
Halkın avukatlarının davasında yapılan hukuka aykı-
rılıklar ve verilen ağır cezalar idi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan eylem
ve açıklamalarda halkın avukatlarının davası konuşuldu.
18-21 Mart’ta görülen halkın avukatlarının davasını
izlemeye gelen hukuk kurumlarının temsilcileri ülkelerine
döndüklerinde kendi örgütlerine hayretle ve üzüntüyle
Türkiye’de görülen halkın avukatlarının hukuksuz yar-
gılamasını anlattılar.

Fakat yargılanan avukatların şaşkınlığından, üzün-
tüsünden ya da kendini kurtarma girişimlerinden söz
etmediler. Bunun yerine yargılanan avukatların bu-
lundukları sanık sandalyesinden ülkedeki faşist düzeni
nasıl yargıladıklarını, hukuksuzlukları nasıl teşhir et-
tiklerini ve duraksamaksızın doğruları söylediklerini
anlattılar. Onları etkileyen şey yalnızca faşizmin
pervasızlığı değil aynı zamanda halkın avukatlarının
cüretiydi.

Bu, 110 ülkenin temsilcilerinden oluşan ve toplamda
2 milyonun üzerinde avukatı temsilen oluşturulan
heyet, Halkın avukatları ile Avrupa Birliği projesi yap-
maya gelmemiş. Onlar Halkın avukatlarının AB
projelerinden fonlanmadıklarını da biliyorlar üstelik.
Hayır, yalnızca kendi ülkelerinden uzakta konuşan
ve bir tatil kaçamağı gibi hak savunuculuğu yapan
örgütler değil bunlar.

Üye ve yöneticilerinin kendi koşullarında bir hukuk
mücadelesi tarihi ve pratikleri var. Kendi ülkelerinde

kendi hukuklarına karşı suç işlemekle yargılanan
siyasi dava sanıklarını savunuyorlar. Fakat bu pratik,
Türkiye’deki avukatların pratiğine benzemiyor olsa
da onlar ATOCHA katliamında kaybettiğimiz avu-
katların arkadaşları ve mirasçıları.

Dimitrov nezdinde Alman faşizmini yargılayan
ve O’nu nazi yargıçlarının elinden almayı başaran
kampanyayı yürütenlerin geleneğini devam ettiri-
yorlar. Dayanışmada bedeller ödemeyi göze alarak
hareket ediyorlar. Yasaklanıyor, fişleniyor, hakarete
uğruyorlar. Duruşma sırasında itilip kakılıyorlar.

Yoksa Mithat Paşa yargılamalarını izlemeye gelen
ve “Görelim bakalım ne olacak, izleyelim de zamanı
geldiğinde Osmanlı’ya sorarız” düşüncesiyle hareket
edenler değil. Tam da bu yüzden ülkelerine ve örgüt-
lerine döndüklerinde ‘şimdi neler yapacağız?’ diye
düşündüler.

Onların dava izlemeleri emperyalist devletlerin
gözlemcilerinin yaptıkları iş değildir. Onlar gemilerini
uygun şekillerde yürütüp istedikleri ne varsa alıyorlar
Türkiye oligarşisinden. Oysa adı geçen hukuk örgütleri
devlet destekli kurumlar değiller.

Halkın avukatlarına yönelen yargısal saldırının,
İçişleri Bakanlığı ile birlikte bakın takipçisi olan adalet
bakanlığı bugün Avrupalı ortakları ile projeler yürütmeye
devam etmektedir. Bu projenin sonuçlarından zarar
gören ise halkın avukatları olmuştur.

Halkın avukatlarının davasını takip eden hukuk
örgütleri ise tüm dünyada sayıları gittikçe artan ve
kendileri de hem mesleki hem de ekonomik olarak
emperyalist kapitalist düzenden zarar gören hukuk
kurumları. Nasıl olmasın ki; emperyalizm tüm dünyada
meslekleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştiriyor
ve meslek mensuplarına zarar veriyor.

Eskiden avukatlık, az sayıda insanın yaptığı ayrı-
calıklı bir meslek iken şimdi geniş insan kitlelerini is-
tihdam eden bir sektöre dönüştü. GATTS hizmetler
sözleşmesine uygun dönüşümü yaşayan ülkelerden
biri de Türkiye. Ve tüm dünyada büyük hukuk şirket-
leriyle mücadele eden serbest meslek mensupları
avukatlar var. Onlar da mesleki bağımsızlıklarını kay-

Halkın Avukatlarına Enternasyonal Destek
Faşist Yargı Kararlarının İflasının Kanıtıdır!

110 ÜLKEDE, 2 MİLYONDAN FAZLA AVUKAT,
ULUSLARARASI HUKUK ÖRGÜTLERİNİ

FAŞİZMİN GÖSTERMELİK YARGISI KARŞISINDA ADALET
MÜCADELESİNDE BİRLEŞTİREN HALKIN AVUKATLARIDIR!

HHALKIN HUKUK BÜROSU VARKEN;
AVUKATLAR, EMPERYALİZMİN ve FAŞİZMİN GÜDÜMÜNDE DEĞİL,

HALKIN ADALETİ İÇİN ÇALIŞACAK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ADALET İSTİYORUZ!4



bediyor olmaktan rahatsızlar.

Halkın tutsak avukatları bu gerçeği yıllar önce
ortaya koydu. Şimdi avukatlar yalnızca müvekkillerini
değil, kendilerini ve mesleklerini de savunmak zorun-
dalar. Sayıları hızla artan avukatlar, sınıfsal konum-
larındaki değişiklik, mesleğin icrasındaki zorluklar ve
ekonomik seviyedeki düşüş ve geçim darlığı sebebiyle
ülkenin en ciddi başkaldırı potansiyelini taşıyorlar.

AKP ülkedeki golf federasyonuna kadar tüm ku-
rumları ve meslek örgütlerini ele geçirmeyi başarmış;
ancak başında Baroların da bulunduğu birkaç meslek
kuruluşunu ele geçirememiştir.

Şimdilerde Barolar Birliği ile yürüttüğü havuç sopa
politikasını havuç lehine kullanmakta ve meslekte
dönüşümü meslek örgütü temsilcileri ile birlikte ta-
mamlamaktadır. 2. Avrupa Birliği Ortak projesini
yürüten Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği ile de iş
ortağı sayılmalıdır.

5.000.000 euro bütçeli projedeki işler, Barolar
Birliği ile de aradaki buzları eritmiştir. Bu yeni proje
ile özel bazı konular belirlenmiş ve hâkim, savcı,
avukat tüm hukukçuların eğitilmesini (!) amaçlamak-
tadır.

2. AB projesinde ele alınacak konular;

Sulh Ceza Hakimlikleri uygulamalarının gözden
geçirilmesi,

Bilişim suçu soruşturmalarının geliştirilmesi,

Terörizmin finansmanı suç soruşturmaları konusunda
farkındalığın artırılması, 

Ceza yargılamasında tanıklık müessesesinin ge-
liştirilmesi,

Adliyelerde değişik toplum kesimlerine yönelik bil-
gilendirme günleri düzenlenmesi.

Bu eğitimler ile birlikte savcılar ve hakimler el-
birliği ile sosyal medya paylaşımlarından suç çı-
karmakta uzmanlaşacaklar. Sulh ceza yargıçları,
önüne geleni tutuklarken kararlarını gerekçeli (!)
yazacak.

‘Terörün finansmanı’ diyerek maddi varlıklara
el koymanın yollarını öğrenecekler. Ve gizli tanık,
itirafçı tanık müessesesinde yaptıkları rezillikler
yetmiyormuş gibi daha incelikli, daha mantıklı
davranmasını öğrenecekler. Gizli tanığın devşiril-
mesinin böylesine amatörce kör göze parmak
sokar gibi değil de mantık sınırlarına çekerek
yapmasını öğretecekler. Büyük ihtimalle bugünün
hakimleri bu eğitimleri alırken ‘bizi çok uğraştırmayın
nasılsa böyle de oluyor kimse de ses çıkarmıyor’ di-
yeceklerdir.

AB projelerinden elde edilen finansmanı doğru
yerlere harcamak gerektiği konusunda hemfikir olan
Barolar Birliği, avukatların Avrupa Birliği’ne uygun
eğitimi için yeni yeni kitapçıklar hazırlayacaktır. 

Yani devlet başkanı bir yandan Avrupa Birliği’ni

küçümseme propagandaları yaparken bir yandan da
Adalet Bakanlığı eliyle 5.000.000 euroyu nasıl eze-
ceklerinin planlarını yapmışlardır.

Oysa Türkiye’de avukat sayısı gittikçe artmakta
ve avukatlar için geçim iyice zorlaşmaktadır. Barolar
Birliği verilerine göre son yirmi yılda avukat sayısı
36.500’den 116.780’e çıkmıştır.

1998 YILI

Erkek: 26.090-%70,65

Kadın: 10.841-%29,35

Toplam: 36.931

2008 YILI

Erkek: 40.109-%63,18

Kadın: 23.378-%36,82

Toplam: 63.487

2018 YILI

Erkek: 65.423-%56,02

Kadın: 51.356-%43,98

Toplam: 116.779

Bu avukat artışını doyuracak bir üretim artışı,
sanayi gelişimi ya da istihdam yaratacak bir gelişme
olmamıştır. Tersine kamu alanında çalışan avukatların
durumu kötüleşmiş, CMK uygulamalarında zaruri avu-
katlık gerektirdiği için oluşan avukat ihtiyacı da her yıl
on binlerce kişinin katıldığı bu sofra herkesi doyura-
maz.

Mehmet Durakoğlu Baro Meclisi toplantısında;
“Kasım ayı içerisinde 1100 meslektaşımıza ruhsat
verdik. Bu vahim gelişme hukuk fakültelerinin sayısının
88’e ulaşmasıyla 83.500 hukuk fakültesi öğrencisinin
olduğunu, Türkiye’de 122 bin avukatın bulunduğunu
düşünürseniz, bu ülkede avukat sayısının 200 bine
dayanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu konunun
vahametinin ortaya çıkması üzerine Türkiye Barolar
Birliği, barolar ve konunun taraflarınca ortak çalışmalar
sürdürülüyor. Çözümün ‘yeterlilik sınavı’ üzerinde yo-
ğunlaştığını biliyoruz” diye konuştu.

Halkın Avukatları; Devletin Rütbeli
Polisi, Emperyalizme Peşkeş Çekmek 
İçin Oligarşinin  Arabulucusu Olmadı, 
Olmayacak!
Avukatların sayısında oluşan bu büyük artış, hak

bilincine sahip ve iktidara kolay teslim olmayan bu
kitle üzerinde bir infial yaratma potansiyeline sahip.
Avukatlık sınavının bir çözüm olmayacağının herkes
bilincinde. Sonuç, güvencesiz çalışan on binlerce işçi
avukat ve yine on binlerce işsiz avukat olacaktır.

İstanbul Baro Başkanı, oluşacak vahim tablonun
önlenmesini Adalet Bakanlığı daveti ile de konuşmaya
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gitmiş; fakat iktidar sahiplerinin gerçek niyetini bildiği
için de ciddi bir rahatsızlık yaşadığını ifade etmiştir.

TBB Başkanı Feyzioğlu, hukuk fakültesini bitiren-
lerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına
başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları
gereken bir baraj sınavı olduğunu söyledi. Bu sınavda
baraj ise 70 puan.

"Sınava girmeyen veya sınavı geçemeyenlere de
elbette iş bulmak lazım. Yıllarca polis akademisi öğ-
rencilerine hukuk dersi vermeye çalıştık. Başarılı ola-
madık, çünkü dünyaya bakış açımız farklı. Dünya
bunun yolunu bulmuş. Hukuk fakültesi mezunlarını
rütbeli polisliğe yönlendiriyor. Gerçekten çözüm
oluyor. İlk adımdan itibaren hukuk kurallarını hu-
kukçu gibi bilen bir kişinin iyi bir polislik eğitimi
almasından söz ediyorum. Buna Adalet Bakanımız
son derece sıcak bakıyor.

Bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanımız da çok sıcak
bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sıcak bakarsa,
bu işin Avrupa’ya parmak ısırtacak bir proje olarak
gelişmesini sağlamak da bizim görevimiz olmalı. Orta
vadede ise tüm avukat, hakim ve savcıların Fran-
sa’da olduğu gibi yüksek lisans zorunluluğuna
tabi tutulması, Almanya’daki gibi iki devlet sına-
vından sonra mesleğe başlamaları gerekir".
(26.03.2019, ilerihaber)

Önce 88 hukuk fakültesi aç, sonra sınavlar
koy, fişlediklerine ruhsat verme; fakülteyi bitirip
avukatlık da yapamayacak olanları da devletin
kolluk gücü yap! İşte Barolar Birliği Başkanı’nın
alkış tuttuğu uygulama bu!

80.000.000 nüfusu olan Türkiye’de, 122 bin avukat
olduğunu düşünün. Devasa bir rakam değil mi? Ama
Türkiye’nin 1/7 oranında nüfusa sahip yeni sömürge
bir ülke olan Bolivya’da bu rakam yaklaşık 70.000.
Bu durumu yıllar önce şöyle ifade etti Eduardo Ga-
leano:

“Bolivya’nın tarihi boyunca, madenler hep işlen-
meden ihraç edildi. Bu arada; yazarlar ve aydınlar,
suçluları temize çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar.
Hala bugün, on Bolivyalı’dan altısı okuma-yazma bil-
miyor, çocukların yarısı okula gitmiyor... O güne
kadar kendi bakırını işlemekten aciz olan Bolivya,
buna karşılık, sekiz hukuk fakültesine sahiptir.
Bu fakülteler seri halde, Kızılderililer’in kanını
emen vampirler imal ederler.” (Latin Amerika’nın
Kesik Damarları, Sf. 152)

Nüfusun %60’ının okuma yazma bilmediği bir ül-
kede, 8 tane hukuk fakültesi olması kesinlikle iyiye
yorulamaz. Emperyalizmin teşvikiyle açılan bu fakül-
telerde imal edilen ‘vampir hukukçular’, emperyalizmin
varlığına yasal zemin hazırlamak, meşruluk kazan-
dırmak ve ülkeyi peşkeş çekmekte aracılık rolünü
üstlendiler.

Halkın Avukatları Varken,
Emperyalizmin Sömürüsü ve
İşbirlikçilik Meşrulaştırılamayacak!
Ülkemizin Bolivya Olmasının Önündeki 
Engel Halkın Hukuk Bürosu’dur!
Bugün avukatlar ülkelerinde çalışabilmek için ayrıca

para verip özel sertifika programlarına kaydoluyorlar.
Türkiye’yi bekleyen sonuç da önce sınav, polislik ve
başka seçme programlarıdır.

Bolivya’daki gibi bir avukat ordusu yaratmak
istiyor oligarşi. Faşizmin ihtiyaç duyacağı son
şey, halkın avukatlarının avukatlık pratiğidir. Diğer
hukukçuları harekete geçirecek örgütleyecek bir
pratik istemiyorlar. Dahası bunu yapabilecek diğer
avukatları korkutmak ve sindirmek istiyorlar.

Herkes bulunduğu pozisyondan birkaç adım geri
çekilsin diye halkın avukatlarını tehdit unsuru olarak
kullanıyorlar. İşte bunun için hızla bitirilmesi gereken
dosyaların arasına alındı halkın avukatlarının dosyası.
Verilen ağır cezalar, bu avukat kitlesinin hem
kendi hakları hem de halkın hakları için mücadele
etmesin diyedir.

Nitekim 5 Nisan Avukatlar Günü’nde İsviçre’de,
Belçika’da avukatlar sokağa çıkıp Türkiyeli avukatlar
için eylem yaptığı halde, Türkiye’de zayıf katılımlı
açıklamalar yapılması tam da bu sebepledir. Bu
pasiflik uzun sürmeyecektir elbette. Çünkü siyasi
iktidar direnişten başka yol bırakmamaktadır avu-
katlara.

Avukatlara Bolivya’da olduğu gibi; aşırı eğitilerek
düzenin birer arabulucusu olmaları teklif ediliyor. “Ya
işsizlik ya da arabulucu yöntemler uygulayın” deniyor.
CMK’ya göre zorunlu avukatlık uygulaması sebebiyle
Barodan avukat atanması durumlarında da müdafiden
arabuluculuk işlevi bekleniyor.

Hak aramayan ve bir noter gibi polisin, savcının,
yargıcın faaliyetlerini hukuka uygun hale getiren bir
uzlaştırıcı rol yüklenmiş durumda. İşte avukatları
böyle üç kuruşa düzenin arabulucusu haline getirmeyi
hedefliyorlar. Ya AB’ye uyumlu, eğitilmiş arabulucu
avukatlar oluyorlar ya da rütbeli polis olma cenderesine
sokuluyorlar.

Halkın avukatları varken başaramayacaklar! Halkın
Hukuk Bürosu “Devrimci Avukatlık” geleneği devam
ediyor ve ettikçe de mutlaka halkın avukatları olacaktır.
Halkın avukatlarını düzen sınırları içine çekmek,
emperyalizm ile dünya halkları arasındaki çelişkinin
uzlaştırıcısı rolü oynatmak mümkün olmayacak-
tır.

Türkiye’nin avukatlar gününde dünyanın diğer ül-
kelerinde kutlama yapılması, devrimci avukatların ya-
rattığı bir sonuçtur. Halkın avukatlarının mücadelesi
ne ağır hapis cezaları, ne tecrit ne de terör dema-
gojisiyle bitirilemez! Halkın avukatları, halklara
moral olmaya, cesaret vermeye, mücadelesini
daha güçlü sürdürmeye devam edecek!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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“Gerçekler kan denizinin altında olsa bile giz-
lenemezler” Maksim GORKİ

Değerli halkımız ve meslektaşlarımız,
İkinci kez 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ha-
pishane hücrelerinde giriyoruz. Yargılama

olmayan duruşmaların ardından, hapishanede ol-
mamızın; halkın haklarını savunan ve adalet talep
eden avukatlık tarzımızdan kaynaklandığı kanıtlanmış
oldu.

Soma’da 301 işçinin katili patronlara 15 yıl ceza
verenler, işçilerin haklarını savunan avukatlarına
159 yıl ceza verdiler. Ver-
dikleri kararda, bize ceza
vermezlerse “meydana ge-
lecek tehlikenin büyüklü-
ğünü” belirtme ihtiyacı duy-
dular. Adalet mücadelemizi,
avukatlık pratiğimizi büyük
tehlike olarak gördüklerini
ilan ettiler.

Tarihte, Napolyon, Çar,
Mussolini, Hitler gibi bütün
diktatörlerin itiraz eden, hak
arayan avukatlara düşman-
lığı biliniyor. Tarihin çöplü-
ğüne giden egemenlerin
bu tavrı bugün de devam
ettiriliyor. Bugün bizden de
tüm halkın gözü önünde
intikam alındı. Hiçbir hukuk
ve kanun tanınmadan, düş-
manlık gözler önüne serildi.
Fakat duruşma sürecinde
temsil ettiğimiz avukatlık
pratiğini nasıl savunacağı-
mızı gösterdik. Hükümsüz
doğan bu kararlar ne kadar
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Halkın avukatlığını
layıkıyla yaptığımız için gurur duyuyoruz.

Fakat henüz bitmedi. Duruşmalar boyunca bize
destek veren siz değerli meslektaşlarımızla birlikte
mücadele ederek, bu saldırıyı da boşa çıkaracağımıza
inanıyoruz.

5 Nisan Avukatlar Günü’nde bir kez daha söylü-
yoruz; “Adalet mücadelemizi büyüteceğiz ve biz ka-
zanacağız!”

Av. Aytaç ÜNSAL

*****

Sevgili Meslektaşlarım, Meslek Büyüklerim;

5 Nisan Avukatlar Günü’nüzü, avukatlık mesleğine
duyduğum bağlılık ve onurla kutluyorum.

Avukat demek, hakkı savunmak demek.

Avukat demek, özgürlükleri ve bugüne kadar in-

sanlık soyunun kazandığı ne varsa tüm değerleri
savunmak ve korumak demek.

Bizler; emin olun ki bu değerleri tereddütsüz sa-
vunmanın bedelini ödüyoruz. Pişman Değiliz!

İstanbul Barosu’nun değerli başkanı Sn. Mehmet
Durakoğlu’nun duruşmamızdaki değerli ve onur duy-
duğumuz varlığını, ayrıca ve özellikle belirtmek
isterim. Müteşekkiriz tüm avukatlık ailesine.

Yeniden özgür günlerde görüşmek üzere.

Av. Barkın TİMTİK

***

Avukat olmaktan, dev-
rimci avukat olmaktan gurur
duyuyoruz. Biz ki Mussoli-
ni’ye; “Avukatlar olmasa
İtalya’yı ne rahat yönetir-
dim” dedirten kişileriz. Bu-
nunla gurur duyalım.

Dün olduğu gibi bugün
de adalet mücadelemiz sü-
recek. Bu duygularla her-
kesin 5 Nisan Avukatlar
Günü’nü kutluyoruz.

Biz Kazanacağız!

Av. Behiç AŞÇI

*****

Sevgili Meslektaşlar,
Dostlar...

İstanbul’da yattığıma ve
Silivri “mahkemesinden”
ceza yediğime göre ben
de artık İstanbullu sayılı-
rım.

Baromuzun kuruluş yıl-
dönümü kutlu olsun.

Biz, avukatlar; Biz Kazanacağız!

Çünkü haklıyız, güzeliz, direniyoruz...

Av. Selçuk Kozağaçlı

Halkın Tutsak Avukatlarının 5 Nisan Avukatlar Günü İçin
Gönderdikleri Mesajlar...

Alibeyköy’de Yazılamalar Yapıldı!
Alibeyköy Halk Cepheliler 28 Mart’ta Cengiz

Topel Caddesi üzerinden katil polisler tarafından
kaçırılıp tutuklanan Seçkin Ertaş ve Barış Yılmaz
için, Cengiz Topel Caddesi üzerine 6 Nisan’da
yazılama yaptı.
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Türkiye’de 18 avukata hapis cezalarının ve-
rildiği karar duruşmasının salonunda birçok
Avrupalı hukukçu da vardı.  

İstanbul’da 18-20 Mart arasında ÇHD (Çağdaş
Hukukçular Derneği) ve HHB’li (Halkın Hukuk Bürosu)
avukatların görülen 3. duruşmalarına Belçika’dan bir
heyet de gözlemci olarak katılmıştı. 

6 Belçikalı avukattan oluşan heyette yer alan ve
daha önceki duruşmalara da katılarak, tüm dava sü-
recini takip eden Avukat Sibylle Gioe; “Göstermelik
Davadan İzlenimler” başlıklı bir yazı ile gözlemlerini
paylaştı. 

Sibylle Gioe şöyle anlatıyor: 

“Birinci gün tüm itiraz ve talepler, mahkeme
heyetinin 15 dakikalık bir molasından sonra red-
dedildi. 

İkinci gün savunmanın reddi hakim talebi kabul
edilmedi. Savunmasını yaptığı esnada Avukat
Selçuk Kozağaçlı’nın mikrofunu kapatıldı. Tutuklu
avukatların savunmalarını yapmalarının engel-
lenmesi nedeniyle, avukatlar salonu terk ettiler.
Hakim bunun üzerine avukatların günün geri
kalan bölümü için salona alınmamasına karar
verdi ve aynı zamanda seyircileri de engelledi.

Savunma avukatları, verilen ara sonrası en-

gellemelere rağmen, tahta kapılara dayanarak
girmeye çalıştılar. Yüksek sayıda asker ve polisin
dışında kimsenin bulunmadığı devasa duruşma
salonunda avukatların kapıya attıkları yumruklar
yankılanıyordu ve zorlanan kapı açıldı. İçeriye
girebilen avukatlardan biri polisler tarafından
zorla çıkartıldı ve hakkında suç duyurusu ger-
çekleştirildi.

Üçüncü gün, 56 günlük açlık grevleri nedeniyle
yorgun düşen avukatlar duruşmaya katılamıyor-
lar.

1 saatlik bir aradan sonra, 18 yıla varan cezaları
açıklıyor hakim ve düzensiz bir dosyaya dayanarak,
adeta bir hak ihlalleri festivaline dönüşen bu
davayı kapatıyor. Bu esnada dışarıda bulunan
avukatlar, 10 dakikayı bulan karar okuma esnasında
alkışlarla protesto ediyorlar hakimi.”

Brüksel Barosu, Liege Barosu, Belçika’daki 11
baro ve 11 Alman Barosunun oluşturduğu avukat ör-
gütlenmesi OBFG, Avrupa Barolar Konseyi CCBE
ve Uluslararası Avukatlar Birliği UIA adına, Sibylle
Gioe’nun yanı sıra Robin Bronlet, Juliette Arnould,
Juliette Vanderstraeten, Katrien Desimpelaere ve
Noemi Desguin katıldılar İstanbul’daki duruşmaya.

(Gerçek Haber Ajansı’ndan alınmıştır.)

Halkın Avukatlarının Davasına Belçika’dan Katılan Av. Sibylle Gioe: 
BU DAVA, BİR HAK İHLALLERİ FESTİVALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ!

Halkın Avukatlarına Verilen Cezalar
Hükümsüzdür!

Ankara’da Halk Cepheliler ve müvekkilleri
Halkın Avukatlarını sahiplenmek için 6 Nisan’da
Feyzullah Çınar Parkı’nda açıklama yaparak,
her gün yarım saat oturma eylemi yapılacağının
duyurusunu yaptılar. 20 dakika sonra 2 sivil
polis gelerek görüntü almak istedi. 

Halk Cepheliler görüntü alınmasına izin ver-
meyince; “Biz eğlenmek için parka geldik, polis
değiliz” diyen işkenceci polisler korkularından
hemen onlarca polisi parka yığdılar. 

Çevik kuvvet ve onlarca sivil polis parka ge-
lerek oturma eylemine müdahale edip, 3 kişiyi
gözaltına aldı. Halkın da yoğun tepkisine rağmen
gözaltına alınanlara işkence yaptılar. 

Devrimci İşçi Hareketi Bildiri Dağıtımı Yaptı
Devrimci İşçi Hareketi; 29 Mart’ta Kuruçeşme’de bir so-

kakta inşaat işçilerinin evlerinin kapılarını çalarak inşaat
işçilerinin sorunlarını anlatan bildiri dağıttı. Çalışmada 50
bildiri dağıtıldı. Üç kapıda inşaat işçileriyle sohbet edildi.
Sorunlar üzerine konuşuldu.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Ankara Mamak Halk Meclisi Pullama Ve Duvar
Gazetesi Çalışması Yaptı

Ankara’da Mamak Halk
Meclisi üyeleri 6 Nisan’da;
Misket Mahallesi, Abidin
Aktaş Sokak, Şahintepe
Mahallesi ve Ege Lisesi ci-
varında “Uyuşturucu Sat-
mak Şerefsizliktir” ve “Ma-
hallemizde Uyuşturucuya
Geçit Vermeyeceğiz” yazılı
100 adet pullama çalışması yaptı.

Mahallede son yıllarda artan uyuşturucu kullanımının
herkesin sorunu olduğunu; devletin, gençlerin sorgulamasını,
düşünmesini istemediği için yoksul mahallelere polis ko-
rumasıyla kendi eliyle uyuşturucuyu soktuğunu ve bu ba-
taklığı ancak Halk Meclisleri’nde örgütlenerek kurutulacağını
anlatan 40 adet duvar gazetesi astı.



30 Mart 1972’de Kızıldere’de, o kerpiç köy
evinde katledilen ON’lar, geleceğe güçlü bir
mücadele bıraktılar. Kızıldere emperyalizme

ve faşizme karşı bağımsızlık mücadelesidir. 
Kızıldere’de Mahirler “Yaşasın Tam Bağımsız Tür-

kiye” sloganını haykırarak şehit düşmüştür. 
THKP-C kurulduğu ilk andan itibaren, anti-emper-

yalist, anti-oligarşik halk devrimini programına almış,
stratejik hedefini belirleyerek yolunda yürümüştür. Bu
miras unutulmadı, emperyalizm değişmedikçe em-
peryalizme karşı tavrın da değişmeyeceğinin örnekleri
kazındı tarihe.

Bu tarihin sürdürücüsü Cepheliler’dir. Bu Memleket
Bizim Bu Vatan Bizim demeye, Bağımsızlık Demokrasi
Sosyalizm mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.
Bu mücadelemizin mayasında Kızıldere’de Mahirler var. 

20 Aralık 1989 yılında Amerikan emperyalizmi Pa-
nama’yı işgal etti. Bu işgale Devrimci Sol tüm gücüyle
enternasyonalist billinçle karşı çıktı, eylemler örgütledi.
Devrimci Sol Güçler tarafından İstanbul’da ABD Kon-
solosluğu’na karşı “Kahrolsun ABD Emperyalizmi Dev-
rimci Sol Güçler” pankartıyla 500 kişi ile yürüyüş dü-
zenlendi.

Amerikan emperyalizmi, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini
gerekçe yaparak Irak’a emperyalist saldırı başlattı.
1990 yılında Irak halkının kanının dökülmesine karşı
Devrimci Sol, “EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR” kam-
panyası örgütledi. Bu kampanyada birçok demokratik
ve devrimci şiddet eylemi gerçekleştirdi. 17 Ocak
1991’de Adana İncirlik üssünde görevli CIA ajanı Bobie
Egane Mozalle ölümle cezalandırıldı. 1991 yılı Şubat
ayı sonunda da İzmir NATO karargahında görevli Ame-
rikalı Yarbay Alwin Mackie ölümle cezalandırıldı.

Emperyalizm halkları bombalayarak, dünyayı kana
boğarken emperyalizmin ülkemizdeki görevlileri rahat
dolaşamazdı. 

4 Haziran 1999’da İstanbul Tarlabaşı Bulvarı’nda
iki Cepheli, Selçuk Akgün ve Sadık Mamati emperya-
lizmin Yugoslavya’ya saldırısına karşı “Biz de emper-
yalizmi vuracağız” diyerek bu inanç ve yürekle em-
peryalizmin Yugoslovya saldırısına karşı ABD’nin İs-
tanbul’daki Konsolosluğu’na yönelik yaptıkları eylemde
katledildiler.

Emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında
Irak’ta saldırı ve işgal programına karşı 20 Mart 2003
tarihinde, Cepheliler öncülüğünde “Irak’ta İşgale Hayır
Koordinasyonu” kuruldu. TBMM’den geçirilmek istenen
tezkereye karşı kampanya düzenlendi ve bu kampanya
sayesinde halkta yaratılan tepkiden kaynaklı TBMM’den
tezkere çıkarılamamıştır. Bu kampanya, aynı Türkiye
solunda çok az örneği olan geniş bir birlik kurarak,
yoğun emeklerle solda da anti-emperyalist bilinç ya-
ratmaya çalıştı Cepheliler.

Amerikan emperyalizminin Adana İncirlik Üssü’ne
karşı 22 Kasım 2009 tarihinde “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyasıyla anti-emperyalist müca-
deleyi yükselttik, emperyalizme karşı halkların yanında
olduk.

“İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN!” talebini öne çı-
kardık, 300 bini aşkın imza topladık. 22 Kasım 2009’da
İncirlik Üssü’ne yürüdük.

14 Ocak 2012 tarihinde “EMPERYALİZMİN VATA-
NIMIZA ÜS KURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
AMERİKA DEFOL BU VATAN BİZİM!

Halk Cephesi - Liseli DEV-GENÇ’liler sürdürdükleri
“Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” adlı
kampanyasını Malatya-Kürecik’e yaptığı yürüyüşle
sonlandırdı.

AKP iktidarı; Kocaeli, Edirne, Çanakkale, Antalya,
Adana ve kampanya çalışmalarının yapıldığı birçok
ilde Liseli DEV-GENÇ’lilerin kurdukları çadırlara onlarca
kez saldırmış ve yaklaşık 250 kez gözaltıyapmıştır.
Ama emperyalizmin işbirlikçi polisinin tüm saldırıları
boşa çıkmış, çadırlar açılmış ve füze kalkanına karşı
anti-emperyalist sloganlar susturulamamıştır.

DEV-GENÇ’lilerin iradesi, AKP iktidarına geri adım
attırmıştır. DEV-GENÇ’lilerin sesi her saldırının ardından

KIZILDERE,
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİDİR!

Parti Beynimiz,
Cephe Yüreğimiz!

Beynimizle Düşünüp, Yüreğimizle Vuruyoruz!
49 YILDIR

BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ
SOSYALİZM YOLUNDA YÜRÜYOR,

30 MART-17 NİSAN
ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR,

KATLEDİLENLERİMİZ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ! 4. Bölüm
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daha gür ve coşkulu bir şekilde; “Füze
Kalkanına Hayır” demiş,

DEV-GENÇ’liler “Bağımsız Türkiye” şia-
rını büyütmüşlerdir.

1 Şubat 2013 tarihinde ölüm orucu
gazisi Alişan Şanlı, Amerikan emperyaliz-
minin Ankara’daki Büyükelçilik binasına
feda eylemi düzenlemiş ve bu eylemde
şehit düşmüştür. 

10 Ağustos 2015 tarihinde de İstan-
bul’daki Amerikan Konsolosluğu, Cephe
savaşçıları tarafından vuruldu.

Ortak Düşman
Baş Düşman Amerika’dır.
Emperyalizmi Kovacağız!
Emperyalizm Marksist-Leninistleri hep

yok etmeye çalıştı. Başaramadı. Başara-
mamasının temelinde bizlerin haykırdığı
Bağımsız Türkiye şiarımız var. 

Emperyalizmin planlarını bozduk, bo-
zacağız! Emperyalist saldırganlığı alt etmek
için en büyük silahımız ideolojimizdir. En-
ternasyonalizmi yeniden yaratacak olmanın,
tarihsel ve siyasal haklılığımızla yenecek
olmanın kesinliği var.

Erternasyonalist olduğumuz için Yugos-
lavya halklarının üstüne bomba yağarken
yoldaşlarımızı şehit verdik. İncirlik’e karşı
yürüyüş düzenledik. Füze kalkanı radar
üssüne karşı yüzlerce kez gözaltına alındık. 

2000-2007 yılında 7 yıl boyunca emper-
yalizmin politikasına karşı direndik. Büyük
Direniş’te 122 şehit verdik; ancak emperya-
lizmin Ortadoğu planlarını Anadolu’dan boz-
duk.

2000 yılında dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit “hapishane sorununu çözmezsek
IMF programını uygulayamayız” demiş ve
F tipi tecrit hapishaneleri için hapishanelere
operasyon düzenleyip 28 tutsağın katle-
dilmesine ve 6 kadının diri diri yakılması
katliamının altına imzasını atmıştır.

Topraklarımızın 35 milyon metreka-
resinde emperyalistlerin tam denetiminde
askeri üsleri vardır. ABD’nin vatanımızda
112 üssü ve 1504 askeri vardır.

Ülkemizde bizler “Bağımız Türkiye” slo-
ganlarıyla Kızıldere’nin yolundan yürüyerek
yüz binlerin katıldığı konserler düzenledik. 

Anti-emperyalist mücadelemizi Kızılde-
re’den alıp bugüne taşıdığımız mücadelemizi
kazanacağız.

Dünyayı bir kez de Anadolu’dan sarsa-
cağız!

“Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak!”

Cepheliler 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anma, Umudun Kuruluşunu Kutlama günlerinde,
Parti bayrakları, mezar ziyaretleri, anmalar, yazı-

lamalar ve pullarla şehitleri ve umudu selamladı.

Adana:
Adana Cephe Milisleri 30 Mart’ta, Adana’nın çeşitli ma-

hallelerinde üzerinde; “Kızıldere Şehitlerini Anıyor Kurtuluşa
Kadar Savaş Şiarıyla Mücadeleye Devam Ediyoruz!” sloganının
yazılı olduğu kuşlamalardan 500 adet yaptı. 

4 Nisan’da Yamaçlı Mahallesi’nde üzerinde; “Kızıldere
İhtilalin Yoludur Dönülmez, Teslim Olmayanlar Yenilmez!”
sloganının yazılı olduğu pankart asılarak umudun adı se-
lamlandı.

Halk Cepheliler; 7 Nisan’da Buruk Mezarlığı’nda bulunan
devrim şehitlerinden Mehmet Topaloğlu ve Güven Keskin’in
mezarlarını ziyaret ederek anma düzenledi.

Ankara:
Devrimci Cepheli İşçiler 27 Mart’ta Cengizhan Mahallesi’nde

merkezi bir bölgede halkın matbaası duvarlara “Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor!” yazılaması yaparak, düşmanın
Mahirleri katlederek bitiremeyeceğini vurguladı.

Halk Cepheliler 6 Nisan’da Tuzluçayır’da üzerinde; “30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!” sloganının
yazılı olduğu pankart astı. 

İzmir:
Halk Cepheliler 5 Nisan’da 30 Mart-17 Nisan Devrim Şe-

hitlerini andı. 
Ayrıca 8 Mart’ta İzmir’de bulunan devrim şehitleri Ercan

Özçeken, Ümit Doğan Gönül, Müjdat Yanat, Gürsel Akmaz
ve Gökhan Özocak’ın mezarları ziyaret edildi ve mezarları
başında anma yapıldı.

Mersin:
Cephe Milisleri 5 Nisan’da, Mersin’in farklı yerlerine yazı-

lamalar yaptı. Ayrıca yazılı açıklama yayınlayan Cepheliler
kısaca şu sözlere yer verdi; “30 Mart-17 Nisan Partimizin
kuruluşu ve devrim şehitleri günü olarak tarihimize geçmiştir.
Bizler mücadelemizi tarihimizden öğreniyor umudu büyütü-
yoruz. Devrim Şehitleri Ölümsüzdür.”

İstanbul TAYAD:
TAYAD’lı Aileler 7 Nisan’da, devrimci Özgür Tutsak ve

şehit aileleri ile bir araya gelerek mezar anmaları yaptı. İlk
olarak Karacaahmet Mezarlığı’na gidilerek devrim şehitlerinin
başucunda saygı duruşunda bulunuldu. Kısa bir konuşma
yapılarak şehitler anıldı. Ardından Gazi Mezarlığı’na geçilerek
umudun kurucularından DHKP Genel Sekreteri Dursun Ka-
rataş’ın mezarı başında saygı duruşunda bulunuldu. Sonra-
sında mezarlıkta bulunan devrim şehitlerinin mezarları ziyaret

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluşunu

Kutlama Eylemleri:
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edildi. 
Oradan Cebeci ve ardından

Sanayi mezarlıklarında da an-
malar düzenlenerek devrim şe-
hitlerinin unutulmayacağı vurgu-
landı.

Halkımızın Gelini’nin Başu-
cundaydık

İdil Kültür Merkezi çalışanları
7 Nisan’da kahvaltıda bir araya
geldi. Kahvaltının ardından top-
luca Ölüm Orucu şehitlerinden
Ayçe İdil Erkmen’in mezarı ziyaret
edildi. Dünyanın ilk kadın ölüm
orucu şehidi olan İdil’in mezarı
başında şiirler okundu ve İdil
hakkında anlatımlar yapıldı. Dev-
rim şehitlerinin ve mezar ziya-
retlerinin önemine vurgu yapıldı.
Son olarak “Mitralyöz” türküsü
ve “Bize Ölüm Yok” marşı söy-
lenerek 10 kişinin katıldığı anma
ve mezar ziyareti sonlandırıldı.

Çayan:
Cephe Milisleri 30 Mart’ta ma-

hallenin birçok yerini, Sokullu
Caddesi, Hüseyin Aksoy gibi
merkezi yerleri Cephe bayrak-
larıyla donattı. Yapılan eylemle
katil devlete, düşmana bir kez
daha şartlar ne olursa olsun dev-
rimci iradenin, ideolojinin, bay-
rağın inmeyeceği ispat edildi.

Halk Cepheliler 7 Nisan’da
Hasdal Mezarlığı’nda bulunan
Hüseyin Aksoy’un mezarı başın-
da anma düzenledi. Saygı duruşu
ile başlayan anmanın ardından
marşlar ve türküler okundu. Son-
rasında mezar temizlenerek
anma sonlandırıldı.

Kuruçeşme – Esenyurt:
Esenyurt Cephe Milisleri 30

Mart’ta Balıkyolu Köprüsü’ne
DHKP bayrağını asarak umudun
kuruluşunun yıldönümünü se-
lamladı. Ayrıca kısa bir açıklama

yayınlayarak; “Selam Olsun Ma-
hir’den Dayı’ya Bize Bu Büyük
Mirası Bırakan Şehitlerimize!”
sözlerine yer verildi.

Ayrıca, halkın matbaası du-
varlara; “30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anıyor Umudu Büyü-
tüyoruz!” yazılamasını işledi.

Halk Cepheliler, 7 Nisan’da
Hadımköy Gülbahçe Mezarlı-
ğı’nda bulunan gerilla şehidi
Oğuz Meşe’nin mezarı başında
anma düzenledi.

Okmeydanı:
Cephe Milisleri 6 Nisan’da ma-

hallenin çeşitli yerlerinde duvarlara
“30 Mart-17 Nisan Şehitlerini Anıyor
Umudu Büyütüyoruz! Umudun Adı
DHKP-C! 30 Mart-17 Nisan Şe-
hitleri Ölümsüzdür! Cephe” slo-
ganlarını işledi.

Alibeyköy:
Cephe Milisleri 30 Mart’ta,

Karadolap Mahallesi’ne silahla-
rıyla alanlara inerek, sloganlarıyla
DHKP’nin orak-çekiçli bayrağını
dalgalandırdı. Kızıldere manifes-
tosu ajitasyonlarla halka anlatıldı
ve Kızıldere şehitleri selamlan-
dı.

Dağevleri:
Cephe Milisleri 29 Mart’ı

30’una bağlayan gece; “Bayra-
ğımızı astık! Gökyüzünde emek-
çilerin orak-çekiçli yıldızı dalga-
lanıyor!” diyen Sabo’nun, Eda’nın
sesleriyle 2 Temmuz Parkı’na
umudun bayrağını astı.

Gazi:
Cephe Milisleri 30 Mart’ın ilk

saatlerinde, Gazi Karakolu’nun
çaprazına umudun orak-çekiçli
bayrağını astı. Milisler yaptıkları
açıklamayla umudun kuruluşunun
yıldönümünü ve devrim şehitlerini
selamladı.
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Kültür Nedir?

Çok geniş bir alanı kapsayan kültür olgusunun
onlarca tanımı vardır. “İnsanlığın yarattığı ve

yaşattığı maddi ve manevi değerlerin tümüdür” diye
bir genelleme yapabiliriz. “Bir toplumun veya belli bir
topluluğun bilim, sanat, ahlak, eğitim alanındaki ürün
ve birikimleriyle, duygu. düşünce, kurallar ve değerlerinin
toplamıdır.” (Hayatın içindeki Teori-1-syf. 106) diye
de tanımlayabiliriz. 

Felsefe sözlüğünde ise “insanın insanlıkla ilgili en
genel bilgisi” olarak tanımlanıyor kültür.

Üretimden tüketime, yaşam biçiminden giyim-ku-
şama, oturduğumuz evlerden konuştuğumuz dile
kadar her şeyimizle bir kültür birikimi oluştururuz.

Her toplumun, her halkın bilgisi farklıdır. Doğa ve
birbirleri ile etkileşim şeklinde farklıdır. Bu nedenle
kültürlerde belli farklılıklar görülür. Bu yaşamın akışı
içinde normaldir ve toplulukların birbirleriyle olan
iletişimi arttıkça kültürleri de birbirleriyle kaynaşacaktır.
Çünkü bu bilgiler ortaklaşacaktır. 

Birbirleriyle kaynaşması, mümkün olmayan iki
kültür vardır; o da ezenlerin ve ezilenlerin kültürüdür.
Yani sınıfsal olarak farklılaşmış kültürler, birbiriyle
uyuşmaz asla ve bu nedenle de kaynaşamazlar.
Kültür tanımlarında geçen tüm olgular da birbirlerinin
zıddı bir gelişim yaşamışlardır. Örneğin, dünyanın
neresine  giderseniz gidin; halkların paylaşma, daya-
nışma, yardımlaşma, kollektivizm gibi değerleri ortaktır. 

Yine dünyanın hangi egemen sınıfına bakarsak ba-
kalım; bireycilik, bencillik, sömürgecilik gibi değersizlikleri

ortaktır. Yani kültürel açıdan
düşündüğümüzde sınıfsal
değerler evrenseldir ve her
yerde benzer özellikler gös-
terirler. Bu nedenle kültür
denilince anlamamız ge-
reken şey onun sınıfsal
boyutudur. Bundan do-
layıdır ki kültür konusunu
ele almak demek bir sa-
vaş cephesini ele almak
demektir. (A.g.e)

Sanat Nedir? 
Ne İfade Eder?
İnsanın nesnel ger-

çekliği estetiksel olarak ifade edebileceğimiz sanatın
amacı bir düşünceyi ya da anlayışı belli bir tarzda -
üslupta güzel haliyle oluşturmaktır. Estetik sanatın ol-
mazsa olmazıdır; ancak her şeyi değildir.

Zira estetik kaygısına düşüp anlatmak istenilenin
anlaşılmaz hale getirilmesi günümüzde sıkça rastlanan
bir durumdur. Kültür gibi sanat da sınıfsal ayrışmaya
uğramıştır. Ezilenin sanatı, ezilenlerin bilgi birikimini
estetize edip belli bir anlayış yaratarak, bu anlayışı
ortaklaştırmak iken, egemenin sanatı da bunun tam
tersi şekildedir.

“Sanatın kökleri, en eski kitlelerin derinliklerine
uzanmaktadır. Sanat bu kitleler tarafından anlaşılmalı
ve sevilmelidir. Sanat, bu kitleleri birleştirmeli, duygu-
larını, düşüncelerini ve isteklerini yüceltmelidir. İşçi
ve köylü kitleleri kuru ekmeğe muhtaç durumdayken,
ufak bir azınlığa pasta sunmak doğru olur mu?”
(Aktaran Devrimci Sanat-1, Tavır Yayınları, syf. 25)

Bu açıdan sanatın amacı da bellidir. Sanat belli bir
bilgi ve birikim ürünüyse, onu icra eden sanatçı da o
bilgi ve birikimin temsilcisi olarak, ait olduğu sınıfın
duygularını estetize edilmiş ürünüyle uyandırma
ve harekete geçirme sorumluluğu taşır.

Kültür ve Sanat Kurumları Neden
Birlikte Kullanılır ve Aralarında
Nasıl Bir Bağ Vardır?
Kültür nasıl ki insanlığın yarattığı maddi ve manevi

değerlerin tümüyse sanat da bu maddi ve manevi de-
ğerlerin estetize edilerek yeniden yaratılmasıdır. Bu
açıdan her sanat eseri belli bir kültürün maddi üretimi
olarak ortaya çıkar.

Ne sanatçı içinde yaşadığı toplumdan ayrı bir bil-
gi-birikime sahip olabilir. Ne de sanat eseri; olmayan
bir kültürün değer yargısıyla ortaya çıkarılabilir. Mağara
duvarlarına en basit çizimlerle işlenen çeşitli figürler
ilkel toplumun kültürel birikimini o düzenin bile bildiğimiz
güzellik anlayışıyla ortaya çıkarmış ve sanatsal bir
yaratı meydana getirmiştir.

Bu gün de, gelecekte de bu böyle olacaktır. Kültür
ile ilgili her şey sanatı da ilgilendirir ve sanatsal
her faaliyet bir kültürün eseridir. Bunda önemli
olan kimin kültürü ve sanatının yaratıldığı, bu kültür
ve sanatın neye hizmet ettiğidir. 

Kültür-Sanatın Tarihsel Olarak Gelişimi 
Nasıl Bir Yol İzlemiştir?
Henüz insanlığın sınıflara ayrılmadığı ilkel toplumun

da bir kültürü vardı ve bu kültür doğal olarak tüm top-
lumun çıkarlarını gözeten, tüm toplumun ortak değer-
lerini dile getiren bir kültürdü. Ama sınıfların ortaya
çıkmasıyla birlikte, sınıfsal çıkar farklılıkların ya-
rattığı çelişki ve çatışma doğal olarak birbirine
karşıt ve birbiriyle çelişen sınıf kültürlerini de
ortaya çıkardı.

- Sürecek -

Kültür ve Sanat Nedir?
Kültür-Sanattan Ne Anlamalıyız?

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Bölüm 1

“Sanat sınıfsaldır. Ezen ve ezi-

lenin sanatı vardır. Ve hangi sı-

nıfın hizmetindeyse sanat, onun

düşüncelerini anlatır, işler. Bur-

juvazinin çıkarı nedir? 

Kendi özel mülkiyetini devam

ettirebilmek, daha fazla kâr ede-

bilmek, halkı ezerken karşısına

çıkabilecek direnişleri engellemek,

halkı bölüp parçalayıp birbirine

düşman etmek, yozlaştırmak...

Onun kültürü de, sanatı da

buna hizmet eder.”

(Halkın Örgütlü Sanatçıları Ye-
nilmez, Sf. 32)



Türkan Albayrak, sürdür-
düğü direnişin haftada bir
gününü, DİSK’e taşıma

kararı aldı. Amacı, Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu olan
DİSK’in, başta kendi direnişi olmak
üzere, işten atılan tüm işçilere sahip
çıkmasını istemesiydi.

Programı, haftada bir gün öğ-
leden sonra, DİSK içinde oturma
eylemi yapmak şeklinde. 

Bu amaçla Devrimci İşçi Hareketi
(DİH) ile birlikte 27 Mart günü
DİSK’e gittiler. 

İlk gün DİSK yönetiminden hiç
kimseyi bulamadılar. Bu nedenle
avukatıyla bir görüşme yapıldı.
DİSK avukatına, neden geldiklerini,
neyin hedeflendiğini anlattıktan
sonra eylemi sendikada sürdüre-
ceklerini anlattılar. 

Avukat anlatılanları dinledikten
sonra, olumlu yaklaştı ve DİSK’in
işten atılmalar konusunda zayıf
kaldığını, DİH’e karşı tepkili olduk-
larını belirtti.

Talepleri de yönetim kuruluna
ileteceğini söyledi. DİH’liler, haftaya
tekrar geleceğimizi belirterek oradan
ayrıldılar. 

4 Nisan günü tekrar DİSK’e gi-
dildi. Yönetim Kurulundan Limter-

İş Başkanı Kam-
ber Saygılı, Dev-
Yapı Sen Başkanı
Özgür Karabulut
ve avukat ile gö-
rüşme yapıldı.

Yapılan görüş-
mede Kamber
Saygılı; “Talep-
lerinizi başkan-
lar kurulunda

değerlendirdik, başkanlar kurulu
olarak önümüzdeki hafta Türkan
Albayrak direnişinin yanında ol-
duğumuzu belirten bir basın açık-
laması yapmak ve oturma eyle-
mine katılmak şeklinde karar
alındı. 

Eylemi buraya taşımanızı doğ-
ru bulmuyoruz, DİSK’e karşı bir
eylem olarak algılanabilir.” dedi. 

Yapılan konuşmalar şöyleydi:

DİH: Yedi aydır direnişi görme-
mezlikten gelerek eylemi buraya
siz taşıttınız.  

Türkan Albayrak: Benim eyle-
mimin amacını herkes biliyor, işimi
istiyorum. Sendika olarak sahip
çıkmanızı istiyorum. 

Kamber Saygılı: Sendika ve
DİH arasında yaşanan sorunların
etkisi bunlar. 

DİH: Sizin sorununuz DİH ile,
burada direnen bir işçi var. Türkan
ile sorununuz mu var. Siz direnen
bir işçiye sahip çıkmalısınız. 

Türkan A: Ben devrimci bir iş-
çiyim, örgütümle gurur duyuyorum. 

DİH: Şu anda bu sorunları tar-
tışmayalım. Sizinle DİH’i konuş-
maya gelmedik. Sorun direnen bir
işçiye sahip çıkmanızla ilgili. Başka
bir zaman DİH ile ilgili sorunlarınızı
tartışırız. DİH yaptığı her şeyi sa-
vunur. 

Kamber S: Türkan’ın direnişine
geleceğiz, söz veriyoruz. Hiç kimse
gelmezse ben geleceğim. 

DİH: Yasak savmak için gelme-
nizin hiçbir anlamı yok. Başta Tür-
kan olmak üzere, işten atılan tüm
işçiler için bir programınız olmalı,
bunu işçilere açıklamalısınız. Biz
de bunu denetleriz. 

Kamber S: Tamam bize güve-
nin. 

DİH: Tamam demekle olmuyor,
Mahir Kılıç direnişini bitirmek için
yapılan protokole imza atmanıza
rağmen imzanıza sahip çıkmadınız. 

Kamber S: Geçmişi tartışmak
kazanç sağlamaz. Bizim birbirimizi
dürttmemiz etkili olmuş. 

Türkan A: “Alana bekliyorum
yoksa yine gelirim.” dedi. Görüşme
bu şekilde tamamlandı. 

Sonuç olarak;

DİSK; Türkan Albayrak’ın direnişi
DİSK’e taşıma korkusundan bir ba-
sın açıklaması yaparak sorumlu-
luğunu üstünden atma yöntemine
başvurabilir.

DİSK; başta Türkan Albayrak
olmak üzere direnen, işinden atılan,
katledilen, güvencesiz çalıştırılan
işçilere sahip çıkmakla, işçilerin
mücadelesini yükseltmekle yüküm-
lüdür.

TÜRKAN ALBAYRAK, DİRENİŞİNİ
HAFTANIN BİR GÜNÜ DİSK’TE YAPACAK!

Sayı: 114 14 Nisan 2019
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği
son yıllarda işçilerin temel
talepleri haline gelmiş du-

rumdadır. Ancak bu durum başta
sendikalar olmak üzere yeterince
üzerinde durulmayan, temel mü-
cadele konusu haline getirilmeyen
bir talep olarak durmaktadır. 

Bu konuda bir ilk yaşandı ve
İstanbul’un Silivri ilçesinde 300 ki-
şinin çalıştığı Kale Kayış Fabrika-
sı’ndaki işçiler, işçi sağlığı ve iş
güvenliğine dikkat çekmek için 6
Mart tarihinde direnişe başladılar.
Çalışma koşullarının kötülüğü ne-
deniyle önce sendikalaşmaya git-
tiler, baskılar artınca işyerindeki
çalışma koşullarının düzeltilmesi
için direnişe geçtiler. 

Kale Kayış işçileri yaşadıklarını
şöyle anlatmaktadırlar: “Kale Kayış,
şimdiye kadar 3 ölümlü iş kaza-
sının olduğu bir işyeridir. Buna
rağmen fabrika yönetimi yıllardır
hiçbir önlem almamaktadır. Arka-
daşlarımız arasında parmaklarını
kaybeden, kolları kırılanlar var.
Burada da “hadi hadi” sistemi olan
taşeron çalışma mantığı devam
ediyor. Belli bir malı yetiştirebilmek
için işçiler çok yoğun olarak çalışı-
lıyor. Sendika gelene kadar 12 sa-
atlik vardiya varken, şu anda 8
saate indirilmiş vardiyalar. İçeri
giren insanın 3-4 saat mesai sonrası
vücudu tamamen siyah oluyor.
Fabrikaya temiz giysilerle gelip, iş
çıkışında plastik tozlarına batmış
bir şekilde işyerinden çıkıyoruz.
İşçiler plastik tozu soluyorlar, bu
nedenle de koah, kanser, silikozis,
nefes darlığı gibi hastalıklara ya-
kalanıyoruz. Bel, boyun, kas fıtık-
larından tutun da makinelerde ezil-
melere, yanmalara kadar çok yoğun
sorun var.”

Kale Kayış’ta yaşanan sorunlar
bütün iş yerlerinde yaşanmaktadır.
Ancak direnişler daha çok işten atıl-
malarda ve ücret gasplarında ya-
şanmaktadır. Oysa Kale Kayış işçi-
lerinin anlattıkları sorunlar nedeniyle
her gün onlarca işçi ölüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
(ILO) verilerine göre dünyada her
yıl 3,2 milyondan fazla işçi, iş
kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle katlediliyor. Dahası,
her yıl 160 milyon yeni meslek
hastalığı vakası ve 300 milyon
ölümcül olmayan iş kazası vakası
bildiriliyor. Türkiye dünyada birinci
sıradadır.

Bu rakamları bir bütün olarak
düşündüğümüzde, kapitalizmin kar
uğruna işçilere karşı nasıl bir savaş
yürüttüğünü gözler önüne sermiş
oluyoruz. Sendikasızlaştırma, ta-
şeronlaştırma, kuralsız çalışma, iş
saatlerinin uzaması, gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmaması vb. kötü
çalışma koşulları nedeniyle adına
‘iş kazaları’ dedikleri aslında ci-
nayetler sonucunda gelen ölüm-
ler her geçen yıl  artıyor. 

Bir yanda güvencesiz çalışma,
öte yandan meslek hastalıkları ile
öldürüyorlar işçileri. İşçilerin can
ve sağlık güvenliği güya yasalarla
güvenceye alınmış durumda. Ama
bu yasaları dikkate alan, uygulayan
yok.

Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO), iş sağlığı ve iş güvenliği ko-
nusunda imzacı devletlere, “Her
çeşit işte çalışan işçilerin, fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik
hallerinin muhafazası ve geliştiril-
mesi; çalışma koşullarından ötürü
işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin
önlenmesi; çalışma sırasında, iş-
çilerin sağlıklarını olumsuz yönde
etkileyecek etmenlerden korunma-
ları; işçilerin fizyolojik ve psikolojik
yapılarına uygun işe yerleştirilmesi
ve bunun sürdürülmesi” yükümlü-
lüğünü getiriyor. 

Meslek hastalıkları resmi olarak
tespit edilemiyor. Ancak dünya ça-
pında baktığımızda bu sayının az
olmadığını görüyoruz. Sadece Kan-
serojen bir madde olan asbest
(amyant) her yıl 100 bin işçinin
hayatını çalıyor. Diğer kimyasal-
lardan ve çeşitli maddelerden
kaynaklı olarak 350 bin işçi ölü-

yor. 160 milyon işçi, yaptığı işten
kaynaklı meslek hastalıkları ne-
deniyle hayatını sürdürmekte
zorlanıyor.

İşçi katliamlarında, savaşta kay-
bedilen insan sayısından daha
fazla sayıda işçi hayatını kaybedi-
yor. İşçiler ölürken, patronlara ne
oluyor dersiniz? Patronlar hakkında
sıradan bir soruşturma bile yürü-
tülmüyor. İşçilerin ölümü doğal
ölüm sayılıyor. Hatta sorumluluk
çoğunlukla işçiye yükleniyor. Ya
işçi tedbirsiz davranmıştır ya da
ölüm işin fıtratında vardır!

AKP, iş kazalarını kaderle, fıtratla
açıkladı bugüne kadar. Ancak işçi
katliamlarının %98’inin, meslek
hastalıklarının da %100’ünün ön-
lenebilir olduğu biliniyor. Pat-
ronlar uzatılan çalışma saatleriyle,
aşırı fazla mesaiyle, taşeronlaştır-
mayla, ücretlerin düşürülmesiyle,
gerekli güvenlik önlemlerinin alın-
mamasıyla vb. bizzat kendileri işçi
katliamlarına yol açmaktadırlar. 

Fabrikalarda işçilerin önüne ko-
nan arttırılmış üretim hedefleri, iş-
çileri yarış atı haline getiriyor. Bu
tempoya ayak uyduramayan işçi,
performans düşüklüğü bahane-
siyle işten atılıyor. Fazla mesailerle
alabildiğine uzatılan iş günü ne-
deniyle, 8 saat çalışılan işyeri sayısı
her geçen gün azalıyor. Uzun ça-
lışma saatleri kalp krizi geçirme
riskini arttırıyor. Günde 11 saat
çalışanların, 8 saat çalışanlara
göre kalp sorunu yaşama olası-
lığının %67 daha fazla olduğu
tespit edilmiş durumda. Fazla
mesailerle birlikte işçinin sosyal
yaşamı kalmıyor.

Sıcak, soğuk, rutubetli, tozlu
ortamlar, radyasyon, gürültü, titre-
şim, yetersiz aydınlatma, yetersiz
havalandırma, kimyasal maddelerin
kullanımı, koku vs… Arızalı, tamir
edilmeyen, değiştirilmeyen maki-
neler işçilerin parmaklarını, kolunu,
bacağını koparıyor.

Vardiya işçilerinin yaşadığı uy-
kusuzluk ve yorgunluk sonucu or-

İŞÇİ HAYATININ GELECEĞİ YOK!
KATLEDEN DÜZENDEN HESAP SORACAĞIZ!
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taya çıkan konsantrasyon bozuk-
lukları, ciddi hatalara ve ölümle
sonuçlanan iş kazalarına neden
olabiliyor. Yapılan araştırmalar, var-
diya işçilerinin işyerinde, evde ve
yolda kaza yapma oranlarının gün-
düz çalışan işçilere göre 40 kat
fazla olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda yaşanan işçi
katliamından örnek verelim. 24
Mart 2019 günü İzmir Büyükşehir
Belediyesi Karabağlar Uzundere
Kentsel Dönüşüm Projesinde, Fol-
kart İnşaat işinde çalışan Ali Ekber
Dinç’in ölümü çok basit bir bakım
eksikliğinden yaşanmıştır. Ali Ekber
Dinç, kule vincin şaryo sepetinde
iken halat değiştirildiği sırada 30
metreden düşerek ölmüştür.

- Sepet halatının koptuğu,
- eski, paslı ya da arızalı ol-

ması sebebiyle makinayı dur-
durmaya yarayan fren sisteminin
çalışmadığı,

- halatın kopması sonucu hızla
kule vincin gövdesine çarptığı,

- çarpma sonucu sepetin ve
korkuluğun kırıldığı,

- emniyet kemerinin kırılan
korkuluğa bağlı olması sebebiyle
boşa çıktığı,

- çarpma etkisi ile fırlayarak
30 metreden düştüğü

tespit edilmiş. Tespitlere göre
kule vincin eski olduğu yaşam hat-
larının bulunmadığı, bu nedenle
de emniyet kemerinin yanlış nok-
taya  takıldığı kesin. Halatların dü-
zenli bir bakımı olsaydı, Ali Ekber
hayatta olacaktı. 

İşçilerin katledilmesinin önüne
geçecek önlemlerin maliyeti çok
fazla değil; ancak işçilerin hayatı
o kadar ucuz ve değersiz ki, ge-
rekli önlemler  ve bakımlar ya-
pılmıyor. İşçi ölümlerinin akıbeti
takip edilmiyor, işçilerin kanı
üzerinden kar edenler hakkında

bırakın ceza davaları, tazminat
davaları dahi gerektiği gibi açılıp
takip edilmiyor. Ölümler yok sa-
yılıyor ya da ucuza kapatılıyor
ya da patron haklı çıkartılıyor. 

İşçilerin güvenli ve sağlıklı ko-
şullarda çalışması, yaşama hakkı
kadar önemli ve temel bir haktır. Bu
hakkın kazanılması, koşulların dü-
zeltilmesi, işçilerin örgütlülüğüne,
birliğine, mücadelesine bağlıdır. İş
koşullarımızı değiştirmek için her
birimde komiteler ile örgütlenmeye
başlayarak, İşçi Meclisleri’ni kurarak
mücadeleyi başlatmalıyız. İş güven-
liğimiz ve sağlıklı koşullarda çalışma
imkanlarına kavuşmamak her an
ölümü yaşamak demektir. İşçiler
kendi hayatlarının güvencesini ancak
örgütlenerek koruyabilirler. 

Hayatımızı, İşimizi, Emeğimizi
Korumak İçin Örgütlenelim, İşçi
Meclisleri’ni Kuralım!

“Bu yazıyı yazdığım gün
108. defa işkenceyle di-

reniş alanımdan gözaltına alındım.
Direnişe başlamadan DİSK Genel
Merkezi’ne gidip destek istemiştim.
Direndiğim için faşizm tarafından
sürekli gözaltına alınıp zulüm görü-
yorum. Ve devrimci işçilerin faşizme
karşı kurdukları DİSK’ten şimdiye
kadar hiçbir destek görmedim.

Devrimci, direnişçi, taşeron zul-
müne baş kaldıran bir işçiyim. Ya-
nımda kimler olmalı. Elbetteki bu
ülkenin devrimcileri ve devrimci
sendikası olmalı. Bugüne kadar
onların gelmelerini bekledim gel-
mediler. Direnişimi görmezden
duymazdan geliyorlar. Oysa şöyle
düşünülür. Bir işçi faşizme karşı
direniyorsa demokratik kitle ör-
gütlerinin, basının, sanatçıların,
yazarların o işçinin yanında olması
gerekir. AKP hükümeti, 3. kez
işten attığı işçinin direnişini, gözaltı
terörüyle nasıl hiçleştiriyorsa, dü-
zene muhalif olduğunu söyleyen
çevreler de aynı şekilde davranıyor.
Ülkemizde emekçiler sürekli saldırı
altında, 15 Temmuz darbe söyle-

miyle bir gecede sorgusuz sualsiz
sokağa atıldılar ve bunların çok
az kısmı işleri için direniyor. Sürekli
gözaltı, tutuklama ve para ceza-
larıyla susturulmaya, yok sayıl-
maya çalışılıyorlar.

Direnen emekçiler DİSK üyesi
olduğu halde sendika yöneticileri,
kendilerinin yapması gerekenleri
üyeleri yaptığı için emekçilere düş-
manca davranıp sahip çıkmayı
bırak AKP’nin önüne atmışlardır.
İnşaatlarda, madenlerde, fabrika-
larda her gün işçiler katledilmekte,
işçiler işyerleri önünde kendilerini
yakmakta, Kıdem Tazminatı ha
kalktı ha kalkacak. İşçiler Anayasal
hakları olan sendikaya üye olduğu
için işten atılmakta, ‘ekonomik
kriz, iflas’ deyip işçilerin maaşları
aylarca ödenmeyip açlığa mahkûm
edilmekte, iş yasaları işveren lehine
sürekli değişmekte, işçiler kölece
çalışma koşullarına mahkûm edil-
mekte. Bunlara karşı DİSK hiçbir
şey yapmamakta.

Ben Türkan Albayrak olarak
tek başıma direniyorsam DİSK de
faşizme karşı direnmeli, direnen

işçilere, emekçilere sahip çıkmalı!
Gün; basın açıklamalarıyla geçiş-
tirilecek günler değil! Faşizme
karşı icazetle, uzlaşmayla sava-
şılmaz. Faşizme karşı durmak ge-
rekir. Devrimci sendikacılık işçi sı-
nıfı için mücadele etmeyi gerektirir.
Sendika binaları belirli saatlerde
gidilip maaş alınan iş yerleri de-
ğildir. İşçiler neredeyse sendikacılar
orada olmalı. Mafyacılık oynayan
sendikacıların cenazelerinde boy
göstermek yerine katledilen, işten
atılan direnen emekçilere sahip
çıkmalı.

Biz bu süreci karşılayamıyoruz,
korkuyoruz diyorsanız, bu görevi
yapacak yüzlerce insan var bizim
kanımızla canımızla kurulan. 15-
16 Haziran direnişini yaratan. Sen-
dikamızı bize bırakın biz yaparız.
O binalar bizim evimiz, sizin maaş
aldığınız holding değil! O maaşları;
o koltukları emekçilerin haklarını
savunun diye verdik. 

Savunmuyorsanız gidersiniz.
Bu zulmün sahibi olan AKP kadar
siz de suçlusunuz! Ses çıkarma-
mak, zulme ortak olmaktır!”

TÜRKAN ALBAYRAK: “DİSK DİRENİŞİME VE DİRENEN EMEKÇİLERE SAHİP ÇIKMALI!”
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Alev Şahin’in, 6 yıl bo-
yunca mimar olarak ça-
lıştığı Düzce Şehircilik

Müdürlüğü’nden bir KHK ile atıl-
masının ve direnişe başlamasının
üzerinden 802 gün geçti.

Düzce Depremi’nin üzerinden
19 yıl geçti.

19 yıl önce Düzce depremin-
de, sadece il merkezinde 478
kişi hayatını kaybetti. Başka bir
depremle 478 insan daha ölmesin
diye didinen, yapılan binaların beton
denetimini yapan halkın mimarı
Alev Şahin işten atıldı. İşten atıl-
masına, beton firmasının sahibinin
iftiralarının neden olduğu anlaşıl-
dığında Alev Şahin direnişin 11.
ayındaydı.

Beton firmasının AKP’li yetkili-
sinin FETÖ itirafçılığı adı altında
‘gizli tanık’ olup itiraflarının bir
kısmına, mimar Alev’in kendisine
cezalar yazdığını, bunu Ankara’ya
bildirdiklerini ve görevden alındığını
söylüyordu.

İşte OHAL kararnameleriyle iş-
ten atılan devrimci-demokrat kamu
emekçilerinin o listelere nasıl gir-
diğinin özeti!

Su gibi betonlarla ev yapan-
ların, bu çürük evlerde yaşamayı
halka reva görenlerin, kendi ka-
zançlarını halkın hayatından üs-

tün tutanların şikayetiyle işten
atıldı Alev Şahin. Halkı korumanın
bedeli bu oldu!

Düzce’de eylem yapılamaya-
cağını, halkının çok muhafazakar
olduğunu söyleyenler oldu Alev
Şahin’e. Alev, haklılığından aldığı
güçle ve halka duyduğu güvenle
Düzce’de başladı eylemine.

Düzce halkı Alev’i iftar sofra-
larında da, faşist provokasyon-
larda da yalnız bırakmadı. Halka
ve haklılığa güvenmenin en güzel
karşılığını aldı Alev Şahin, direnişi
halklaştı.

Alev Şahin eylemini; pazartesi,
salı, çarşamba günleri Düzce çar-
şıda; perşembe günleri Düzce AKP
İl Binası önünde; cuma, cumartesi,
pazar günleri ise Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde sürdürüyor.

Alev Şahin’in, ‘Üyeleri sokak-
larda direnirken TMMOB, KESK,
DİSK yönetimleri ölü taklidi ya-
pamamalı. Tarihsel sorumluluk-
larını yerine getirmeli.’ diyerek
TMMOB’da başlattığı oturma eylemi
50 haftadır sürüyor. 50 haftadır
TMMOB’a görevini hatırlatıyor. Yük-
sel Direnişçileriyle birlikte bir üye-
lerinin kapılarının önünden gözaltına
alınmasını görmezden gelmelerine
engel oluyor.

Alev Şahin günlerce susuz kal-
dığı bir gözaltı sonrası yazdığı şar-
kıda şöyle diyor: Direndikçe Bi-
lendik, Bilendikçe Direndik!

Bu netlikte direnenlerin iradesi
baskılar, gözaltılar, tutsaklıklarla
elbet kırılamaz. Alev Şahin bu sa-

delikte diren-
me iradesini
D i r e n i ş l e r
Meclisi ile bü-
yütüyor, o da
D i r e n i ş l e r
Mecl is i ’n in
üyesi.

Nursel ve
Selvi hocalar
keyfi tutuklamalarla alanlarından
koparıldığında Bakırköy Meyda-
nı’nda oluyor.

Yüksel Direnişçileri ile birlikte
“İşimiz Bizim Geçmişimiz ve Ge-
leceğimizdir, Nasıl Vazgeçeriz
İşimizden?” diyerek Yüksel Cad-
desi’nde de direniyor. Ülkemizin
bütün direnişlerine ve adalet özle-
mine ulaşmanın, büyütmenin yolu
Direnişler Meclisi’nden geçiyor.

Direndikçe bilenenler, direndikçe
kazanacak!

"Mimar, dünyanın daha iyi bir
yer olması gerektiğini, yoksulluğu
ortadan kaldırabileceğimizi bilme-
lidir. Brezilya’da hala sınıf savaşları
var. Bu sebeple mimar, sadece
mimarlığı değil mimarlığın dünyanın
problemlerini nasıl çözebileceğini
düşünmelidir.” Brezilyalı Mimar Os-
car Niemeyer

DiRENDiKÇE BiLENDiK!
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Alev Şahin İşine Ekmeğine 
Sahip Çıkmaya Devam Ediyor

Alev Şahin Günlükler
792. Gün
“Vatanını seven, görevini en iyi

yapandır diye öğretilenleriz. Görevini
en iyi şekilde yapmak, halktan yana
olmaktır. Halktan, emekten yana
olup görevini en iyi şekilde yapmanın
nişanı olarak sermaye iktidarı tara-
fından işten atıldım. Vatanı sevmenin
bedeli buysa ben ödemeye razıyım.” 

793. Gün
Yıllarca emek vererek okuyup,

soruları çalmadan hakkımla sınav-
lardan geçip kazanıp atandığım işim
bir gecede bir kimsenin keyfiliği ile
elimden alınamaz. O ekmek benim
alın terim, uykusuz geçen gecelerim,
umudum, yarınım…
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Nursel ve Selvi öğretmen bir OHAL KHK'sı ile işlerinden sorgusuz
sualsiz atıldılar. Severek yaptıkları öğretmenlik mesleğinden uzak
kalmaları bir tarafa geçimlerinden de oldular.

Bu haksızlığa ilk günden beri sessiz kalmadılar. Önce sendikadaki arkadaşlarıyla
Bakırköy Meydanı'na çıktılar. Sonra da tek başlarına direndiler. Gözaltına alın-
maktan yılmadılar. Haklarını aramaktan vazgeçmediler.

Yalnızca iki kişinin trafiğe kapalı bir meydanda yapmış olduğu bu demokratik
eylemi polis toplantı ve gösteri yürüyüşü sayarak onları gözaltına alıyor.
Mahkeme önce Bakırköy Özgürlük Meydanı'na 100 metreden fazla yaklaşma-
malarına dair karar alıyor. Oysa ne suç var ortada ne tutuklama. Yine de bu
durum bir döngü halinde tekrarlanıyor.

Öğretmenlerimiz tahliye oluyor fakat kısa süre sonra yeniden tutuklanıyorlar.
1. Sulh Ceza Hakimliği daha önce tutuklama kararı verdiği dosyadan beraat
etmiş olmalarına rağmen 25 Şubat 2019 tarihinde yine haklarında tutuklama
kararı verdi.

Nursel ve Selvi öğretmen hukuku katleden hakimlere rağmen adalet istemeye
devam ediyorlar.



Türkiye’de işsizlik sorunu, yıllardır süregelen
bir sorun olmuştur. Gerçek oranları yansıt-
masa dahi, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

aylık/yıllık işsizlik oranlarını ve dağılımları yayınlar.

TÜİK 2018 Temmuz dönemi işgücü istatistiklerine
göre, Türkiye’de 15 yaş üzeri işsiz sayısı 3 milyon
531 bin kişi. Üstelik bu rakam yalnızca son üç ay
içerisinde çeşitli kaynaklardan iş başvurusu yapan
ve 2 hafta içerisinde işbaşı yapabilecek kişileri
kapsıyor. Tüm bu değişkenler hesaba katıldığında,
gerçek işsiz sayısı 6 milyon 651 bin kişi olarak
ifade ediliyor. Bu istatistikleri eğitim durumuna göre
daralttığımızda ise önümüze şöyle bir tablo çıkıyor:
Bu işsizlik ordusunun yaklaşık 1 milyonu üni-
versite mezunu. Bu rakam 2004’te 308 bindi. 2018
Ekim itibariyle, üniversite mezunu işsizler, toplam
işsizlerin % 28.1’ini oluşturuyor. 

Peki Bu Rakamlar Ne İfade Ediyor? 

2000’lere kadar, herhangi bir üniversiteden mezun
olmak demek, iş sahibi olmanın önünün açılması
demekti. Ancak özellikle 2000 sonrasında üniversite
mezunu olmanın, istihdam edebilme noktasında bek-
lenildiği gibi belirleyici olmadığını görüyoruz. Aksine,
“hem bizi hem de kendi hayatını kurtaracak” ümidiyle
varını yoğunu; maddi manevi çocuğunun eğitimine
sarf eden aileler, çocuklarının alanının ve vasfının
çok uzağında işlerde düşük ücretlerle çalışmasına
dahi şükreder noktaya getiriliyor. 

Birkaç yılda bir, yap-boz gibi değişen üniversite
sınavlarına girebilmek için 12 yıl öğrenim görmek
gerekiyor. Bu 12 yıl sonucunda son adı YKS olan
üniversiteye giriş sınavının ardından Türkiye’deki
206 üniversiteden birine kayıt yapan bir genci ele
alalım. Hayallerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını…

2 yıllık bir bölüm de okunsa en az 14 yıllık bir öğ-
renimin ardından elinde diplomasıyla artık bir üniversite
mezunudur gencimiz. Sonra ne mi olur? Diploma
eve gider, belki çerçevelenir, ama rafta ama çekme-
cede yerini alır. Diploma yerini alır da üniversite me-
zunu gencimiz vasıflı olduğu bir işte yerini alamaz.
Mezuniyetinin ardından biraz zaman geçer. Bu
süreçte iş başvuruları yapılmış, belki bazı görüşmelere
gidilmiştir. Öğrendiği ve kullanacağını düşündüğü
türden bilgiler değildir yalnız görüşmelerde karşısına
çıkan. Belki atama bekliyordur. KPSS’den oldukça
iyi bir puan almasına rağmen yıllardır ataması yapıl-
mıyordur.  Bekler, bekler, bekler… Nihayetinde ala-
nında veya çalışmak istediği alanda bir işte istihdam
edemez mezunumuz.  Dahası, “vasıfsız” olarak ni-
telendireceği bir işte çalışmak için dahi epey uğraş
verir. Yeri gelir onu bile bulamaz ve toplam işsizler

içerisinde üniversite mezunu işsizlerden biri olarak
yerini alır.

Kimbilir bu, ülkemizde atama bekleyen yaklaşık
1 milyon öğretmen adayından biri olup ataması ya-
pılmadığı için ömrünün baharında intihar eden 25
yaşındaki Sosyal Bilgiler öğretmeni Merve Çavdar’ın
hikayesidir. Muhtemelen geçtiğimiz Şubat ayında iş
bulamadığı için bunalıma girip intihar eden 27 ya-
şındaki İnşaat Mühendisi Abdullah Kaan Özbağ da
aynı süreçlerden geçti.

Her geçen gün, TÜİK verilerine yeni istatistikler
eklendiği gibi bu listeye de yeni yeni insanlar ekleniyor.
Ardında birkaç satır not bırakarak kendini öldürmeyi
isteyecek kadar umutsuzluğa mahkum ediliyor bu
ülkede gençlerimiz. Henüz çocukluğuna dahi doya-
madığı küçük yaşından itibaren, yaşam koşullarını
değiştirmenin tek yolu olarak belletilen “okuyup büyük
adam olma” kapısı da yüzüne kapanınca alternatifinin
olmadığına inanarak ve inandırılarak canına kıyan
her gencimiz, bu düzene öfkemizi biliyor, mücadele-
mizin meşruluğunu bir kez daha kanıtlıyor bizlere. 

SONUÇ OLARAK,

- Ülkemizde işsiz olmak, atamaların yapılmaması,
ailelerimizin bunca yıllık emeğinin “boşa gitmesi” ve
beklentilerin karşılanmaması bir intihar nedeni değildir,
olmamalıdır. Tüm bunlar ve çok çok daha fazlası,
BU DÜZENE KARŞI MÜCADELE ETMENİN, ZA-
FERE KADAR GÜN GÜN, ADIM ADIM HAKKIMIZ
OLAN İŞİ DE YAŞAMI DA ALMANIN NEDENLERİDİR.
BU NOKTADA İNTİHAR ETMEK ÇARESİZ, ÇÖ-
ZÜMSÜZ KALMAKTIR. ÇÖZÜM ASLA BU DÜZEN
İÇERİSİNDE DEĞİLDİR. ANCAK BU DÜNYADADIR,
BİZİM ELLERİMİZDEDİR.

- Peki işgücüne katılmayan bir milyon üniversite
mezunu gencimiz ne yapıyor? Elbette bu düzendeki
çoğu gencimiz gibi, kendine, kültürüne ve emek
kavramına yabancılaştırılıyor. Dahası emekten ko-
puyor, umutsuzlaşıyor ve bir noktadan sonra elde
ettiği her şeyi “bahşedilmiş bir lütuf”olarak görüyor.
Tüm bunlara ek olarak, ülkemiz eğitim sisteminin
çarpıklığı ve yetersizliğinden dolayı, kendi alanı da
dahil olmak üzere neredeyse hiçbir alanda kendini
istediği ölçüde geliştirmemiş olduğunun bilincine va-
rıyor. Öğrenime harcanan ve ifade ettiğimiz en az
14 yılda düzenin propagandasına eğitim adı altında
daha sistematik, bir “müfredat” çerçevesinde ve
belirli bir kurum etrafında maruz kalan gencimiz,
harcadığı emeğin bir karşılığını alamadığı için kar
etmeyenin emek olduğunu düşünerek çok emek
harcamaksızın yaşamını sürdürmenin hayallerini ku-
ruyor. 

DDİPLOMALI İŞSİZLİK ORDUSU YÜRÜYOR!
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- Bu düzen ne gençlerimize ne de halkımıza is-
tihdam sağlayamaz. Yeri gelir düzen partileri bir
seçim vaadi olarak yıllık istihdam hedefi koyar, “He-
defimiz 2 buçuk milyon işsize iş sağlamak” palavraları
atar sağda solda. İşsizliğimiz üzerinden dahi prim

yapar ancak seçimler vs. sona erince bu soruna da
sırtını döner. İşte bugün işsizliği yaratanlar, işsizliği
çözemez. Çözüm ille de örgütlenmede, hayatın her
alanında, işimiz için, hakkımız için direnmektedir. 

Dev-Genç saflarında örgütlenelim, kazanalım!

Dev-Genç’liler, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla
açıklama yayınladı:

AVUKATLARININ TUTSAK OLDUĞU TÜRKİ-
YE’DE 5 NİSAN SÖZDE “AVUKATLAR GÜNÜ”

5 Nisan, 1934’ten bu yana Avukatlar Günü olarak
anılıyor. Peki ülkemizde 5 Nisanların ithaf edildiği
avukatlık pratiği nasıl olmalıdır?

Halkın Avukatları 16 aydır tutsak edilmiş, haklarında
on yıllara varan cezalar istenirken, ülkemizde nasıl
bir hukuki ortamdan, nasıl bir savunma hakkından,
nasıl bir “avukatlar gününden” söz ediliyor?

Yargılanan halkın avukatları nezdinde devrimci
avukatlık ve topyekün bir halk iken, nasıl ve ne
şekilde kutlamalı 5 Nisanları avukatlar?

Halkın Avukatları, 1994’te katledilen Fuat Erdo-
ğan’dan, böylesi bir devrimci avukatlık pratiğinden
bugüne devrimci avukatlık geleneğini sürdüren, halka
ekmeği olan adaleti ulaştırmak için gece gündüz de-
meden koşuşturanlar…

Halkın Avukatları, 301 madencinin katledildiği
Soma Katliamı davasında ailelerin başucunda,

Berkin Elvanlar için, Dilek Doğanlar için adalet
arayışında,

Nuriye-Semihler’in en haklı taleplerinin savunma-
sındadır.

Öyle bir avukatlık ki, “kısa çöp uzun çöpten hakkını
alsın diye”, “yarılsın diye şu köhne karanlık” faşizmin
mahkemelerinde, her yerde müvekkillerini, halkı her
türlü adaletsizliğe karşı savunur.

Faşizmin zindanlarında milim yılgınlığa düşmeden,
işkencelere direnerek, durmadan üreterek mücadele
etmeye devam edenler de yine onlardır.

5 Nisan Avukatlar Günü diye yapılması gereken
temsili birkaç övgüyle avukatlık mesleğini sözde yü-
celtmek değildir.

BİZLER HALKIN AVUKATLARI TUTSAK EDİL-
MİŞKEN, 159 YIL “CEZA” VERİLMİŞKEN AVU-
KATLAR GÜNÜ’NÜ KUTLAMIYORUZ!

5 NİSAN’DA DA HALKIN AVUKATLARINA ADA-
LET, HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK DİYO-
RUZ!

SELAM OLSUN FAŞİZMİN “SÖZDE” YARGI-
LAMALARINI YERE ÇALAN HALKIN AVUKATLA-
RINA!

HALKIN AVUKATLARI ONURUMUZDUR!

Dev-Genç’liler Avukatları İçin Adalet İstiyor!

Dev-Gençliler İÜ’de
Çalışma Yaptı

Dev-Genç’liler 5
Nisan Cuma günü İs-
tanbul Üniversitesi
Hukuk, İşletme ve İle-
tişim Fakülteleri’nde
kitle çalışması yaptı.

Yapılan kitle ça-
lışmasında Halkın Avukatlarına yağdırılan
cezaları duyurmak ve TAYAD’ın “Halkın
Avukatlarına Özgürlük” eylemine katılan
Merve Demirel’in gözaltına alınırken
polisin tacizine uğramasını teşhir etmek
amacıyla 10 adet afiş asıldı.

Afiş çalışmasının ardından yine aynı
fakültelerde “Dev-Genç’e Katıl!” kaşe-
sinden 35 adet yapıldı.

Dev-Gençliler’den Boğaziçi Üniversitesi’nde
30 Mart-17 Nisan Çalışması

Dev-Genç’liler 30 Mart-17 Nisan
şehitlerimizi anmak için Boğaziçi
Üniversitesi’nde kitle çalışması yaptı.
Yapılan kitle çalışmasında “Ma-
hir’den Dayıya Sürüyor, Sürecek
Bu Kavga!” yazılı 25 adet afiş ası-
lırken kampüsün farklı yerlerinde
15 adet yazılama yapıldı. Yapılan
yazılamalarda:

30 Mart -17 Nisan Devrim Şe-
hitlerimizi Anıyor, Umudu Büyü-
tüyoruz! Dev-Genç”, Şehitlerimiz
Zafere Olan İnancımızdır! Dev-
Genç”, 30 Mart-17 Nisan Şehitle-
rimiz Ölümsüzdür! Dev-Genç” ve
“Şehitlerimizle Destanlar Yazıyor,
Zafere Yürüyoruz! Dev-Genç” slo-
ganları yer aldı.

Ülkemizde Gençlik
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AKP iktidarının yönetememe krizinin her
geçen gün derinleşmesiyle halkın üzerinde
baskı ve saldırısı da büyüyor. Hayatın her

alanında, her yerinde bu  baskı ve saldırıyla, sayısız
hak gaspıyla ve halka zulümle ayakta kalmaya çalı-
şıyor AKP iktidarı. Üniversitelerde öğrenciler ve
öğretim üyeleri de bu baskı-saldırı furyasından
nasibini alıyor. Soruşturmalarla, uzaklaştırmalarla,
okuldan atmalarla, ihraçlarla ve tutuklamalarla de-
mokratik üniversite mücadelesi boğulmak isteniyor.

Geçmişten bugüne emperyalistlerin ve işbirlikçi
iktidarların en büyük korkusu gençlik olmuştur. Çünkü
gençliği kendilerine bir tehdit olarak görmüşlerdir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri düşünmeyen, üretmeyen
ve sorgulamayan bir gençlik yaratmak isterler. Bu
yüzden gençlik üzerinde ideolojik, kültürel ve fiziki
saldırılarını hiçbir zaman eksik etmemişlerdir.

Düzenin  tüm yozlaştırma çabalarına rağmen
gençlik, toplumun en duyarlı, en temiz ve atılgan
kesimini oluşturur. Bu nedenle mücadeleye kataca-
ğımız kesimlerin başında gelir. Gençlik kiminse
gelecek onundur. Tüm Dev-Genç’lilerin sözüdür ki;
ÜLKEMİZİN TÜM GENÇLİĞİ, BİZİM OLACAK!

Bugün üniversitelerde akademik alandaki en
küçük demokratik hak talebi, yürütülen demokratik
üniversite mücadelesi AKP iktidarı tarafından baskı
ve terörle yok edilmek isteniyor. Bu baskı-saldırılar
o denli büyümüştür ki üniversitelerde açıktan mücadele
verilemeyecek duruma gelinmiştir.

Dünya devrimleri ve ülkemizdeki devrim mücadele
deneyimlerimiz bize göstermiştir ki, her koşulda ör-
gütlenme yapılabilir ve mücadele kesintisiz sürdürü-
lebilir. Bugün tüm Dev-Genç’lilere düşen, mücadeleyi
her koşulda sürdürmek ve bunun yol yöntemini bul-
maktır. Dev-Genç’liler! Bugün üniversitelerde ve ça-
lışma yaptığımız bölgelerde çalışmalarımızın sekteye
uğramasını istemiyorsak gizli çalışacağız. Yapılması
gereken düşmanın denetiminin dışına çıkarak
bulunduğumuz alanda, üniversitelerde örgütlülük ya-
ratmaktır. 

Nedir denetim dışına çıkmak? Kendimiz açıkta
olsak da ilişkilerimizi ve ilişki biçimimizi gizli tutmaktır.
Nasıl olsa biliniyor diye düşünmemektir. Bu çalış-
ma; mücadelenin her anında, her koşulunda ilkeli
ve kurallı olmaktır. İlkelerimiz ve kurallarımız müca-
delemizi kesintisiz sürdürmemizin, örgütlülüğümüzü
büyütmenin, süreklileştirmenin garantisi olacaktır. İl-
kelerimiz-kurallarımız dünümüz, bugünümüz ve ge-
leceğimizdir.

Düşmanı ne gözümüzde büyüteceğiz ne küçül-
teceğiz. İlke ve kurallarımızın gücüne inanacak; tüm

gençliği örgütleyip demokratik üniversite kavgamızı
büyüteceğiz.

HER DEV-GENÇ’Lİ ÇALIŞMA YAPTIĞI ALANI,
ÜNİVERSİTEYİ TANIMALIDIR!

Çalışma yaptığımız alanı, üniversiteyi çok iyi ta-
nımalıyız. Tanımak soru sormaktan geçer. Üniversitede
öğrencilerin sorunları neler? Okulun fiziki-idari yapısı
nasıldır? Okulun kaç tane giriş-çıkış kapısı var?
Okula nasıl giriş sağlanıyor? Okulda kameranın ol-
madığı alanlar nereler? Okul derslikleri her zaman
açık mı? Fakülteler arası geçiş var mı, varsa nasıl?
Okulun kullanacağımız olanakları neler?

Okulda tanıdığımız-ilişki yürütebileceğimiz kimler
var? Onlarla nasıl ilişki yürüteceğiz? Okulda kulüplerin
durumu ne? Kulüp ve atölye kurup örgütlenme alanı
yaratabilir miyiz? Bu gibi soruları çoğaltmak mümkün.
Önemli olan bulunduğumuz üniversiteye her şeyiyle
vakıf olmaktır. Vakıf olmanın bir yanı da bulunduğumuz
üniversiteye düzenli gitmek ve orayı öğrencilerin
gözünden de değerlendirmektir. Okula vakıf olmanın,
öğrencilerin güvenini kazanma noktasında önemli
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.  

Bugün gençliği yeterince yanımıza alamıyorsak
sorumlusunu dışarıda aramamalıyız. Sorumlu yine
bizleriz. Gençliği ne kadar tanıyoruz? Gençliğin so-
runlarına ne kadar vakıfız? Ne kadar politika gelişti-
riyoruz? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar esasen
gençliğin ne kadar yanında, hayatının ne kadar
içinde olduğumuzu gösterir.

Bulunduğumuz üniversiteyi tanımak politika üret-
mektir. Gençlik en temelde kendi sorunları üzerinden
örgütlenecektir. Bulunduğumuz üniversitenin sorun-
larına her şeyiyle vakıf olmak ve çözüm noktasında
politika üretmek her Dev-Genç’linin görevidir. Gençliği
kendi sorunları temelinde bir araya getirip Öğrenci
Meclisleri’ni kuracağız.

Bulunduğumuz şehirlerde öncelik olarak birebir
ilişkiyi temel almalıyız. En yakınımızdaki insanlarımızla
ilgilenmekle işe başlayacağız.Tanıdığımız ve ilişki
yürütebileceğimiz her arkadaşımızla somut ve düzenli
bir iletişim kurmayı hedef edinmeliyiz. Haftalık
eğitimler yapmalı, kitap önerilerinde bulunmalı ve
haftada en az bir film izlemeliyiz.

En yakınımızdaki, ilgilendiğimiz arkadaşlarımızla
ikişerli üçerli okuma grupları kurmalı ve bu okuma
gruplarını yaygınlaştırmalıyız. Aynı şekilde ilgilendiğimiz
bir arkadaşımızın da kendi okuma grubunu kurmasını
sağlamalıyız.

Çalışma yaptığımız okullarda her ay bir etkinlik
koyup çevremizi ve iletişimde olduğumuz insanları
bu etkinliklere dahil etmeliyiz. Ne gibi etkinlikler ya-

HİÇBİR GÜÇ DEV GENÇ’İN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEMEYECEK!
HER KOŞULDA GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
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pabiliriz? Bu noktada yapılabilecekler çok çeşitli ve
yaratıcı düşünceye oldukça açıktır.

Film izleme, tiyatroya gitme, söyleşi düzenleme,
politik gezi örgütleme, ateş başı sohbetleri, beraber
spor yapma… Kuşkusuz daha fazla çeşitlendirebiliriz.
Önemli olan hedef ve programımızın olması ve iradi
olarak bu hedef  ve programı hayata geçirme karar-
lılığımızdır. 

Yazımızın başında da ortaya koyduğumuz üzere
artan saldırılar üniversitelerde de açıktan çalışma
yapma koşulumuzu zorlaşmıştır. Ama bu kitle çalış-
ması yapmayacağımız, öğrencilere ulaşmayacağımız
anlamına gelmiyor. Bugün yapmamız gereken düşman
denetiminin dışına çıkarak öğrenci gençliğe ulaşmanın
yolunu yöntemini bulmaktır. 

Yeri geldiğinde bir tahta kalemi, yeri geldiğinde

bir bildiri, gerekirse kulaktan kulağa gerçekleri an-
latmak… Elimizdeki her şey kitle çalışması için birer
araçtır. Yeri geldiğinde dersliklere girip sıralara bildiri
bırakır, yeri geldiğinde fakülte içinde afişler asarız.
Tahta kalemi ve tebeşirle tahtalara yazılamalar yapıp
sınıflardan pankart sallandırır, kuşlamalar yapabiliriz.
Önemli olan gençliğe gitmedeki ısrarımız ve isteği-
mizdir. Kitle çalışmasındaki yaratıcılığımızı ortaya
çıkaracak olan da mevcut imkanlarımız ve malze-
melerimiz değil; bu ısrar ve isteğimizdir. 

Gençliğe gitme noktasında sınırımız yoktur. Gençlik
neredeyse Dev-Genç’liler oradadır, orada olmalıdır.
Kantinler, kafeler, parklar, sokak başları… Gençliğin
olduğu her yer bizim çalışma alanımızdır. 

Demokratik üniversite mücadelemizi büyütecek;
bulunduğumuz her yerde gençliği örgütleyece-
ğiz!

“Kızıldere onbeşler, Bedreddinler yaşıyor

Alnı kızıl bantlılar kavgaya çağırıyor

Haklıdır kavgamız tarihin çağlayan akışında

Biz varız yaratılan güzelliğin parlayan nakı-
şında…”

Dev-Genç’liler, şehitlerimizi ve umudumuzun
kuruluşunu selamladığımız 30 Mart-17 Nisan
haftaları kapsamında politik gezi düzenledi.

7 Nisan Pazar günü ilk olarak, bize 1400’lerin
başında bir gelenek, direnme ve zulme baş kal-
dırma geleneği miras bırakan, köklerimizi aldığımız
Şeyh Bedrettin’in mezarına gidildi. Yoldaşlarıyla
beraber ortakça bir yaşamın temelini atan, “Yarin
yanağından gayri her yerde, her şeyde, hep
beraber” diyen Şeyh Bedrettin’in mezarı başında
anma yapıldı.

Anmada, “Bin Ölür Bin Doğarız” kitabından
Şeyh Bedrettin üzerine olan bölüm okundu. Ar-
dından söz alan Dev-Genç’li, dönemi ve Şeyh
Bedrettin’le yoldaşlarının mücadelesini anlattı. Bu
anlatımı, Nazım Hikmet’in “Simavna Kadısı Oğlu
Şeyh Bedreddin Destanı” takip etti.

“…Yağmur çiseliyor,
Serez’in esnaf çarşısında,
bir bakırcı dükkânının karşısında
Bedreddinim bir ağaca asılı.
Yağmur çiseliyor.
Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
Ve yağmurda ıslanan

yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
çırılçıplak etidir…” (Nazım Hikmet)

Nazım’ın kaleminden oldukça etkili bir dille ya-
zılan şiirin okunmasının ardından hep beraber
sohbete geçildi. Havanın da güzel olması sebebiyle,
halkımız park ve doğal alanları doldurmuştu. Dev-
Genç’lilerin tercihi de bu yönde oldu.

Açık havada hep beraber bir şeyler yenildikten
sonra gençlik tarihinde önemli bir nokta olan 6. fi-
lonun denize dökülmesi üzerine okumalar ve an-
latımlar yapıldı. Daha sonrasında o günlere ilişkin
oluşturulan fotoğraf arşivi incelendi, düşünceler
paylaşıldı.

Beraber vakit geçirilen,sohbet edilen, tarihimize
dair paylaşımların yapıldığı bu güzel günün sonunda
Nisan 1999 tarihli Devrimci Sol dergisinden “Ge-
leneklerimiz” kısmı okundu. Yaratılan geleneklere
tarihimizden örnekler verildi.

Politik gezi tüm gün sürdü. Etkinliğe 11 kişi ka-
tıldı.

Dev-Genç’liler Politik Gezi Ve Anma Düzenledi!
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Dev-Genç’liler
Kocaeli’nde Kaşe Baskı Yaptı

Dev-Genç’liler 8 Nisan’da Kocaeli Üniversite-
si’nde kitle çalışması yaptı. Yapılan çalışmada üni-
versitenin birçok yerine “Dev-Genç’e Katıl!” slo-
ganının yazılı olduğu kaşeler yapıldı. Dersliklere
ve koridorlara yapılan kaşeler öğrencilerin dikkatini
çekti.



Sınıflı toplumun ortaya çıkmasıyla, ezen-ezilen
arasındaki tarihsel savaş da başladı. Em-
peryalizme ve oligarşiye karşı savaşmak zo-

rundayız. Çünkü;
İlk kurşunu onlar sıktı, ilk ateşi onlar açtı!
Sömürüyü, işgalleri, baskıyı, adaletsizlikleri yapan

biz değiliz!
Katledilen dünya halkları için,
işkence görenler, baskıya uğratılanlar için,
ekmeğe ve suya muhtaç bırakılanlar için,
her gün sayısı artan işsizler için,
cesetleri kıyıya vuran insanlarımız için...
Kısacası bütün adaletsizliklerine son vermek, sınıf-

sız-sömürüsüz bir dünya, bağımsız-demokratik bir ülke
için savaşmak zorundayız.

Saymakla bitiremeyeceğimiz bütün bu nedenler,
savaşma zorunluluğumuzun da göstergesidir. Savaşmak
bir zorunluluktur. Bu düzene karşı çıkmak, devrimcilik
yapmak zorunluluktur.

Yeni sömürge bir ülkede yaşıyoruz. Yeraltı-yerüstü
zenginliklerimiz peşkeş çekilmiş, varlık içinde yokluk ya-
şıyoruz. Çaresizlikten canına kıyıyor halkımız. Neden?

Çünkü emperyalizme göbekten bağımlıyız. Bugüne
kadar iktidara gelen hiçbir hükümet, çıkarılan hiçbir
yasa, hiçbir mahkeme bizim yararımıza çalışmadı, ça-
lışmaz! Çünkü onların tek işi, o koltukları borçlu
oldukları efendilerini memnun etmektir.

İncirlik’te, İzmir’de, Malatya Kürecik’te ve daha yerini
bile bilmediğimiz onlarca yerde askeri üsler kuruyorlar.
Bize sormadan, kime karşı yaptılar bunları, ne için
kullanıyorlar?

Halkın yararına olmadığı kesindir. Aksine bugüne
kadar Ortadoğu’daki kardeş halklarımızı katlettiler. Bizi
bu suçların ortağı yapamasınlar diye susmayacak, sa-
vaşacağız.

Hemen her gün zam haberleriyle yatıp kalkıyoruz.
Temel gıda maddelerinden kiraya, doğalgazdan elektriğe
kadar bütün temel ihtiyaçlarımıza sürekli zamlar
yapılıyor. Anneler sütü olmadığı için bebelerini emzi-
remiyor. Marketlerde-pazarlarda 10 liranın altında
meyve satın alınamıyor.

Hem açlığa mahkum edilmişiz hem de buna karşı
çıkamayalım diye her gün tepemize coplar iniyor, ma-
hallelerimizde tenekeler terör estiriyorlar.

Karakola girip de işkence görmeden çıkan yoktur.
Ankara Yüksel’de her gün iki sefer “İşimizi Geri İstiyoruz”

sloganıyla eylem yapılıyor. Saniyeler bile sürmeden göz-
altına alınıyor, sakat bırakılırcasına işkenceye uğruyorlar.
Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat tutuklanıyor haklarını
aradıkları için. Bu insanlar işlerini, yılların emeğini, alnının
terini istiyor, öğrencilerini istiyor. Ülkemizin bütün meydanları
bizimdir ve eylem yapma hakkımız vardır. Oysa meydanları
yasaklıyor, beraat ettikleri halde aynı davadan 4. kez tu-
tukluyorlar.

Çünkü HALKIN HAKKINI ARAMASI SUÇ sayılıyor.
Sizi aç bırakırız, işsiz bırakırız, alanları yasaklar,
direnme hakkınızı elinizden alırız ve size hiçbir eylem
yaptırmayız diyorlar. Oysa direnişçiler her şeye rağmen,
tutuklanacaklarını bilseler de yeniden çıkıyorlar alana.
Açlar ordusuna her gün ülkemizde binler ekleniyor. 

Sokağa çıkmak, konser vermek, şarkı dinlemek,
hakkını aramak, sömürüye karşı çıkmak yasak. Bunların
hepsi işkence demek.

10-15 tane işbirlikçi tekelin çıkarı, daha fazla karı
için, insan kalmamız yasak. Neredeyse nefes almamızı,
camdan bakmamızı yasaklayacaklar. Oysa insan, dü-
şünme ve örgütlenme özgürlüğü olmadan, direnme
hakkı olmadan hiçbir hakka sahip olamaz.

Bağımsızlığımız; emperyalizmin elinde oyuncağa
döndürülmüş. Amerikalı generallerle, başkanlarıyla te-
lefonda konuşmayı bile “flaş haber, şu kadar dakika
telefonda konuştu, borcumuz yok” diye başarı gibi
göstermeye çalışıyorlar. Oysa bağımsızlığı olmayan
bir ülkenin ne ulusal onuru ne de başarısı olabilir.

Bu Gerçekleri Kavramak, Savaşın Zorunluluğunu
Kavramaktır!

Savaşmak Zorundayız, Savaşıyoruz Ve Mutlaka
Kazanacağız!

Silahlı mücadele bir tercih meselesi değildir. Ezilen,
sömürülen, asimile edilen, her türlü baskıya maruz kalan
halkların silaha sarılmaları tarihsel bir zorunluluktur. Sömürü
devletine karşı savaşmak bir tercih değil, zorunluluktur.

Ömrümüzü, vatanımızı, hakkımızı, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimizi, toprağımızı vermeyeceğiz gözü doymaz
kan emici asalak zenginlere. 

Topraklarımız, madenlerimiz tapularıyla birlikte yerli ve
yabancı sermayedarlarının kontrolü altında. Topraklarımıza
kendi tohumumuzu ekemiyor, gübremizi serpemiyoruz.
Toprağımız dahi kısırlaştırıldı. Diğer ülkelerden her şey
bizim vergilerimizle satın alınıyor. Çocuklarımız  binlerce
dolar borçlu doğuyor. Ne yapmamızı bekliyorlar?

“Siyasi, askeri hiçbir donanımı olmayan Vietnam
köylüleri, öğrencileri, işçileri ABD ve işbirlikçilerinden
kurtulma isteğiyle, emperyalizmin işgaline karsı, zulmüne
karşı, savaşma zorunluluğuyla Vietnam Ulusal Kurtuluş
Cephesi’nin savaş çağrısına uyarlar ve okuma yazması
olmayan köylüler, kadını-erkeğiyle, genci-yaşlısıyla sa-
vaşmaya gelirler.” (Vietnam Kazanacak, Şifrede G.
Burchett, Su Yayınları, Sayfa: 39)

Okuması-yazması olmayanla, kadını-erkeğiyle, çocu-
ğundan-gencine ve yaşlısına, sakatına... yani bir bütün
olarak ezilen halk olarak savaşmak  dışında bir yolumuz
yoktur. Savaşıp Kazanacağız!

NEDEN SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ?

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ADALET İSTİYORUZ!24



Gözaltıların
insan la r
üzerinde

olumsuz bir etki bı-
rakacağı, gözaltına
alınan kişinin son-
rasında geri adım

atacağını düşünebiliyo-
ruz kimi zaman. Özellikle mücadele

saflarına yeni katılan, devrimcilerle yeni tanışan bir
kişinin gözaltına alındığını duyunca, “Aaaa daha yeni
yeni tanıştığımız bir arkadaşımızdı” diye ifade edilir. 

Biz de OHAL sonrası kapanan derneğimizi sa-
vunmak için orayı açık tutmuştuk. Polis kuruma geldi
ve OHAL kapsamında kurumun kapatıldığını ve mü-
hürleneceğini söyledi. Biz de kurumumuzu terk et-
meyeceğimizi, kapatma işleminin yasa dışı olduğunu
söyledik. Bu nedenle gözaltına alındık. Gözaltına alın-
dığımızda yanımızda iki genç arkadaşımız vardı.

Gençler ile birlikte gözaltına alındığımızda tereddütler
yaşadık. Daha yeni, genç bir arkadaşımızdı. Tavırla-
rımızı bilmiyordu. Bizi nezarete atmadan önce üst
araması yapacaklardı. Ancak polis, ifade verirsek
serbest bırakacaklarını söylüyordu. Bu arada avukatlar
geldi, ne yapacağımızı sordu. Bir karar verememiştik. 

İfade vermeme yani susma hakkımızı kullanma
durumunda bir gün daha karakolda tutacaklardı. Ka-
rakolda tutulma, üst aramasının yapılması, parmak
izinin alınması demekti. Bu da zorla olacağı için iş-
kenceye tabi tutulacağımızı tahmin ediyorduk. 

Genç arkadaşlara sormaya karar verdik. Kimlik
vermeme ve susma hakkını kullanma durumunda bir
gün kalabileceklerini, bizim kimlik vermeyeceğimizi;
ama onların istedikleri gibi karar verebileceklerini ve
bizim bunu anlayabileceğimizi söyledik. Onlar da biz
de sizin gibi davranacağız dediler. O zaman rahatladık,
ortak karar alıp polise, herkesin susma hakkını kulla-
nacağını bildirdik. 

Nezarete almak için üst araması yapacaklarını
söylediler. Biz gözaltı işlemini kabul etmediğimizi,
haksız işlem yapıldığını anlattık. Yere yatırıp işkence
ile üst araması yapıp, üzerimizdeki eşyaları aldılar. 

Nezarette daha ayrıntılı sohbet etme imkanımız
oldu, sloganlar ve şarkılarla zamanı geçirdik. Gecenin
ilerleyen saatlerinde bizi hastaneye götüreceklerini
söylediler. Önden giden arkadaşları arkadan ters ke-
lepçelediler. Kelepçeleyip ayakkabılarını giymesini
istediler. Arkadan kelepçelemek ve ayakkabı giymemizi
istemeleri rahatsız etmişti beni. 

İki arkadaşımız gittikten sonra sıra bize gelince
aynı şeyi yapacaklarını söylediler. Ters kelepçeyi
kabul etmeyeceğimizi söyledim. Önce ayakkabımı
giyeceğimi sonra önden kelepçeyi takabileceklerini
söyledim. Aksi durumda gitmeyi kabul etmeyeceğimi,
zorla götüreceklerini söylemiştim. Ters kelepçeyi kabul

ediyormuşuz, etmiyormuşuz hiçbir fikrim yoktu. Beni
rencide edeceğini düşündüğüm için ne olursa olsun
kabul edemezdim. 

Yanımdakileri böyle yapmayın diyememiştim; ama
ben bireysel olarak kabul etmeyecektim. İşkenceyi
göze almıştım; ama onların işkence görmesini ve
saldırıya uğramasını istemiyordum. Kendi kararlarını
kendilerinin vermesini istemiştim.

Polisle tartıştım, ters kelepçeyi kabul etmeyeceğimi
söyledim. Onlar da tamam önden kelepçe takacağız
dediler. Hastaneye gittik, geri döndük. Ertesi gün adliyeye
çıkartılmış ve ifadelerden sonra serbest bırakılmıştık.
Genç arkadaşlar, acaba tekrar bizimle görüşmeye gelir
mi diye düşünüyorduk. Geldiler, daha da sahiplendiler. 

Sonra bu gözaltından çıkarttığımız dersler oldu. 

Gözaltı bir insanın korkusunu büyütür mü, cesaret
mi kazandırır? Gözaltı işlemi her insan üzerinde bir
etki bırakır. Olumlu ve olumsuz etkiler de yaşanabilir;
ama olumsuz etkiyi tersine döndürmek aslında bizim
elimizde. İnsanın tavırlarını, tutumlarını belirleyen şey
bilgisi, bilincidir. Neyi neden yaptığımızı bilince güçlenir,
düşmanı tanıdıkça kararlılığımız artar. Yeni arkadaşlarda
da yapmamız gereken kaçırıp ‘korumak’ değildir.

İnsan hayattan, pratikten daha hızlı öğrenebilir.
Daha hızlı kavrayabilir. Ve söz konusu olan şey
faşizm  ise yaşanmadan yeterince tanınmıyor. Faşizmi
yalnızca kitaplardan yeterince tanıyamayız. 

Bu nedenle insan onuruna aykırı olduğunu dü-
şündüğüm bir davranışta insanları yönlendirmemem
de yanlıştı. Bize düşen neyi niçin yaptığımızı anlatmak,
savunduğumuz bir değer, savunduğumuz bir hak
varsa bunu neden savunmak gerektiğini anlatmak.
Hakkımızı, değerlerimizi savunurken başımıza bir
çok olay gelebilir, işkence, tutsaklık yaşanabilir.  Karşı
karşıya kalacaklarımız üzerinden düşünürsek hiçbir
hakkımızı koruyamayız. Zamanla bizi biz yapan de-
ğerleri yitirmeye başlarız. 

Sonuç olarak; doğru olduğunu düşündüğümüz her
şeyi savunmalı, doğrusu nasılsa öyle yaşama geçirmeye
çalışmalıyız. Günlük hesaplarla kendimizi veya çevremizi
koruyamayız. Korumamız gereken şey ilkelerimiz, de-
ğerlerimizdir. O zaman asıl kazanan biz oluruz.

İLKELERİMİZİ VE DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ!

Hissemize Düşen;
- Korku; ancak ondan daha güçlü bir duyguyla

yenilebilir. Korkunun karşısına halk ve vatan sevgimizi,
adaletli bir yaşam isteğimizi koymalıyız.

- Tarihsel ve siyasal olarak haklı olan, meşru olan
biziz. Düşmanın yaptığı her şey gayrı meşrudur,
karşı koymalıyız.

- Sevdiklerimizi korumak istiyorsak, onları faşizmin
zulmü karşısında güçlendirmeli, politikleştirmeli, neyi
neden yapması gerektiğini, ilkelerimizi kavratmalı-
yız.

Sayı: 114 14 Nisan 2019
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OHAL’den beri AKP ikti-
darı kendine muhalif
gördüğü herkesi sustur-

mak için terör estiriyor. 
İşkence yapıyor, gözaltına alıyor,

tutuklayıp, cezalar yağdırıyor.  
Yüz binin üzerinde kamu emek-

çisi ihraç edildi. İşini istemek SUÇ
oldu. 

Onlarca KHK (Kanun Hükmünde
Kararname) çıkartıldı. Yasa bile
olmayan kararnamelerle demokratik
kitle örgütleri, sendikalar, dernekler
yasak ilan edildi, devlet denetimi
altına alındı. 

Alevi halkının inançlarına ha-
karet edildi. AKP’nin katil polisi
CEMEVİNE işedi. 

Bizler AVRUPA HALK CEPHESİ
olarak, AKP iktidarının tüm baskı
ve sömürü politikalarına karşı di-
renen halkımızın yanındayız. Dev-
rimciler YALNIZ DEĞİLDİR.  

AKP iktidarı operasyonlar ya-
parak, arama adı altında her yeri
talan ederek, terör estirerek, dev-
rimcileri kriminalize edip, halktan
tecrit edemez.

FAŞİZM; SÖMÜRÜDÜR, BAS-
KIDIR, KATLİAMDIR, YALANDIR,
KOMPLODUR, YOZLAŞMADIR!

Faşizme karşı mücadele etmek
suç değil, görevdir.

Faşizme karşı illegalite suç de-
ğildir.

Faşist yasalara karşı yasa dışı
olmak, gizlilik suç değildir.

Adaletsizliğin bu kadar aleni ol-
duğu bir yerde faşizmin aklayıcısı
yargıya karşı direnmek meşrudur.
Faşist yargı kararlarını tanımıyoruz. 

Devrimcilik yapmak suç değildir. 

Emperyalizme ve faşizme karşı
her yol, yöntem ve aracı kullanarak
mücadele etmek meşrudur. 

Devrimciler dünya halklarının
tek kurtuluş umududur. 

Bizler, tarihsel ve siyasal olarak
haklıyız. 

Düşüncelerimizle yaşamaya, di-
renme hakkını savunmaya, faşizme
karşı direnilebileceğini göstermeye
devam edeceğiz. 

Gözaltılarla, tutuklamalarla, iş-
kenceyle, gizli tanıklarla, komplo-
larla, gizli hapishanelerle bağım-
sızlık, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelemizi engellemeyecekler.  

Faşizmin terör demagojilerini
yerle bir edeceğiz. 

Tek bir terör vardır, o da devlet
terörü ve faşizmdir. 

Faşist AKP iktidarı devrimcilere
saldırarak suç işliyor.

Rüzgar eken fırtına biçer.

AKP iktidarının OHAL
İLAN EDİLDİĞİ 2016 yılından
beri işlediği suçlar:

- İDİL KÜLTÜR MERKEZİ: 8
KEZ BASILDI. 

26 Şubat 2019’daki son bas-
kında 6 kişi tutuklandı. 

- GRUP YORUM:
Türkiye sınıflar mücadelesinin

her aşamasını yansıtan 24 albüm
çıkardı,

Grupta toplam 70 kişi yer aldı, 
159 konseri iptal edildi, 
400’e yakın gözaltı yaşadı, 
hakkında 500’e yakın dava açıl-

dı, 
40 üyesi tutuklandı. Hapis yattı.  
12 Eylül 2017 tarihinde 11 Grup

Yorum üyesi tutuklandı. 
6’sı hakkında başlarına ödül

konularak arama kararları çıkartıl-
dı.

- HHB: 12 Eylül 2017’de HHB
polislerce basıldı. 19 avukat tu-
tuklandı. 

15 Eylül 2018’de çıkartıldıkları
mahkemede tahliye edildikten 12
saat sonra tüm avukatlar hakkında
tutuklama kararı çıkartıldı, 18 Ey-
lül’de 5 avukat tutuklandı. 20 Mart’ta
17 avukata; 18 yıl 9 aydan, 3 yıl
1 aya varana kadar cezalar ve-
rildi. 

- YÜRÜYÜŞ DERGİSİ: 6 kez
basıldı.  

En son 25 Şubat 2019’da basıldı
ve 2 kişi tutuklandı. 

- KEZBAN ANA (Bektaş): Kü-
çük Armutlu Cemevi polis tarafından
basıldı. İki kişi tutuklandı. 19 Tem-
muz 2018’den beri 80 yaşındaki
Kezban Ana; tutuklanan kızı, Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği Baş-
kanı Zeynep Yıldırım’a Özgürlük
istemek için Küçük Armutlu Cem-
evi’nde oturma eylemi yapıyor.

- TAYAD’lı Aileler: 17 Aralık
2018’den beri her gün saat 14 ile
16 arasında Gazi Cemevi’nde 

“Adalet İstiyoruz. 
Evlatlarımıza Özgürlük” 
sloganıyla oturma eylemi yapı-

FFAŞİZMİN TUTSAK ETTİĞİ HALKIN AVUKATLARI, SANATÇILARI,
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI, DEVRİMCİ İŞÇİLER, KAMU EMEKÇİLERİ,

HALK MECLİSİ ÇALIŞANLARI, FAŞİZMİN ADALETSİZLİĞİNE TESLİM OLMAYIP DİRENEN,
BEDEL ÖDEYEN DEVRİMCİLER ONURUMUZDUR!

AVRUPA’DAKİ HALKIMIZA ÇAĞRIMIZDIR:
FAŞİZME KARŞI DİRENEN, BEDEL ÖDEYEN DEVRİMCİLERİ, 

FAŞİZMİN BOYUNDURUĞU ALTINDA EZİLMEK İSTENEN HALKIMIZI SAHİPLENELİM
DEVRİMCİLER YALNIZ DEĞİLDİR!

ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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yor. 

Bizler Avrupa Halk Cephesi ola-
rak faşizmin saldırıları karşısında
direnen yoldaşlarımızı, zulümle sin-
dirilmek istenen halkımızı yalnız
bırakmayacağız. Faşizmin devrim-
cilere yönelik saldırı, tasfiye politi-
kalarını direnişimizle boşa çıkar-
tacağız. Faşizmin zulmünü bulun-
duğumuz her yerde teşhir edece-
ğiz.

En iyi dayanışma direniştir.
Direnişlerimizi büyütmektir. 

Direnişlerimizi yaygınlaştıracak,
kitleselleştirecek ve büyüteceğiz. 

Avrupa emperyalizmi Bağımsız
Demokratik bir Türkiye istemiyor. 

Türkiye faşizmine açıktan destek
sunan, “terörle mücadele adı al-
tında” işbirliği yapan Avrupa em-
peryalizmi de suçludur. Avrupa’da
da derneklerimiz yasaklanıyor, otu-
rumlarımız iptal ediliyor. 

Devrimcilik yapanlar dünyanın
her yerinde aynı saldırı ve baskılara
karşı mücadele ediyorlar.

Çünkü emperyalizm ve faşizm
aynı sınıf kiniyle saldırıyor.  Emeği
için, hak ve özgürlükler için dire-
nenler, direnme umudu olanlar sö-
mürenleri, katliamcıları rahatsız
ediyor. 

Direnişlerimizi birleştirmemizden,
ülke- Avrupa ayrımı yapmadan bir-
liğimizi, büyük bir güce dönüştür-
memizden korkuyorlar.  

Ülkemizde ya da Avrupa’da di-
renenlerin mücadelesi ortaktır.  Ne-
rede bir saldırı olursa aynı anda
her yerden hep birlikte cevap ve-
receğiz. 

Çünkü bizler emeğimizin hakkını
istiyoruz. Dünyanın her yerinden
haklar ve özgürlükler mücadelesi
veriyoruz. Bağımsız-demokratik bir
Türkiye istiyoruz. Bu nedenle 129-
b yasasına dayanarak tutuklanıyor,
hapis yatıyoruz. 

Kilometrelerce uzakta da olsa
birimizin sırtına inen copun acısını
hissediyoruz. 

Vatanımızın emperyalistler ve
onların işbirlikçileri eliyle yağma-
lanmasına, sömürülmesine, halk-
larımızın bu sömürü düzeni devam
etsin diye faşizmin zulmüyle ezil-

mesine izin vermeyeceğiz. 
Devrimciler, ülkemiz sürekli fa-

şizmle yönetilsin, emperyalizme
kolayca peşkeş çekilsin diye tu-
tuklanıyorlar, işkencelerden geçirilip,
katlediliyorlar. 

Bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye mücadelemiz, dünyanın
neresinde olursak olalım ortaktır.

Aynı ruh, inanç ve taleplerle
mücadele ediyoruz. 

Birliğimiz gücümüz, gücümüz
örgütlülüğümüzdür. 

Avrupa’da yaşayan halkımıza
çağrımızdır:

AKP iktidarının baskı ve saldı-
rılarını bulunduğumuz her yerde
eylemlerimizle teşhir edelim. 

Adalet ve Özgürlük talebimizi
haykıralım.

NELER YAPABİLİRİZ?
1- “Mücadelemiz Ortak, Dire-

nişimiz Bir, Adalet İstiyoruz” şia-
rıyla;

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ile,
HHB ile,
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ ile, 
TAYAD ile,
Kezban Ana ile,
Grup Yorum ile
DAYANIŞMA KOMİTELERİ KU-

RALIM. 
2- Her gün telefon edelim, di-

renişleri destekleyelim, Avru-
pa’dan selam gönderelim.

- TAYAD Telefon Numarası:
00 90 0545 588 43 79

- Kezban Ana’nın Telefon
Numarası: 0 553 752 05 18 

Twitter: Kezban Ana@diren-
kezbanana

- HHB Telefon Numarası: 00
90 212 296 31 59

- Yürüyüş Dergisi-Ozan Ya-
yıncılık Telefon Numarası: 00 90
212 536 93 45

- Grup Yorum Telefon
Numarası:  0090 212 238 81 46

3- Ülkeye gittiğimizde İDİL
Kültür Merkezi, TAYAD, HHB, Yü-
rüyüş dergisini ve Kezban Anayı
ziyaret edelim.

4- Avrupa Dev-Genç’liler, Av-

rupa’nın gençleri Avrupa’dan ül-
keye gidip gözaltına alınan, iş-
kence gören, tutsak düşen Dev-
Genç’lileri sahiplenelim.

Betül, Bergün ve Seher’i sa-
hiplenme videoları çekelim ve
her hafta internette yayınlaya-
lım.

5- İDİL Kültür Merkezi, Yürü-
yüş Dergisi baskınlarda polis-
lerce talan edildi, Grup Yorum’un
enstrümanları parçalandı. Daya-
nışmamızı gösterelim.

6- Bulunduğumuz her bölgede
Alevi derneklerini Kezban Ana’yla
dayanışmaya çağırıyoruz.

7- Evlatları için özgürlük is-
teyen TAYAD’lı Ailelerin adalet
taleplerini haykıralım.

8- Avrupa’da da hak ihlalleri-
ne, oturum iptallerine, ırkçı sal-
dırılara karşı DİRENİŞ ÇADIR-
LARIMIZI yaygınlaştıralım. Di-
renişlerimizi birleştirelim, mü-
cadelemizi büyütelim. 

Anadolu’muz Süleyman Soylu-
ların, AKP’lilerin babasının çiftliği
değildir. Anadolu’nun her karışı bi-
zimdir. 

Halkımızın en soylu damarı olan
devrimcilerin tasfiyesine ve imha
edilmesine izin vermeyeceğiz. 

Avrupa’da yaşayan halkımızı,
ülkemizde faşizmin boyunduruğu
altında ezilmek istenen halkımızla
dayanışmaya, devrimcileri sahip-
lenmeye çağırıyoruz. 

DEVRİMCİLER ONURUMUZ-
DUR.

Halkın Sanatçılarına Özgür-
lük!

Halkın Avukatlarına Özgür-
lük!

Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz!

Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur!

İdil Kültür Merkezi ve Yürüyüş
Dergisi Tutsaklarına Özgürlük!

50 YILDIR EMPERYALİZME
ve FAŞİZME KARŞI MÜCADELE
EDİYOR, BEDEL ÖDÜYORUZ.

HALKIMIZIN UMUDUYUZ.
BİZ KAZANACAĞIZ!

AVRUPA HALK CEPHESİ

Sayı: 114 14 Nisan 2019
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Yürüyüş: Merhaba. Yunanistan’da 2017 yılından
bu yana tutuklu bulunan 9 devrimcinin mahkemesi
görüldü. Mahkeme öncesinde, sizin mahkemeye
katılım, devrimcileri sahiplenmeye çağrı boyutuyla
çalışmalarınızı anlatır mısınız?  Neler yaptınız?

Yunanistan Halk Cephesi: Merhabalar, öncelikle
röportaj için teşekkür ederiz.

Yunanistan’da 9 arkadaşımızın gözaltına alındığı
ilk andan itibaren çalışmalara başladık. Biliyorsunuz
9 Halk Cepheli Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a gelişi
öncesi Türkiye faşizmine hediye olarak yapılan bir
operasyonla komplo ile tutsak edilmişlerdi. Basında
günlerce içi boş bu operasyona kılıf biçilmeye çalışıldı.
“Erdoğan’a suikast yapacaklardı” yalan ve demagojileri
ile operasyonun niteliği saptırılmaya çalışıldı.

İki ülkenin işbirlikçi çıkarları için yapılan bu ope-
rasyona kılıf biçilmeye çalışıldı. Oysaki söz konusu
olan emperyalizme karşı mücadele eden devrimciler
ve onların üzerinden çıkar birliği yapan işbirlikçi yeni
sömürge ülkelerin oligarşilerinin çatışmasıydı. İlk
andan itibaren yaptığımız çalışma “Devrimcilik Suç
Değil Görevdir” sloganı temelinde oldu. 9 arkadaşımız
için Erdoğan’ın Yunanistan’a geldiği gün bir yürüyüş
yapıldı. Bu yürüyüşün bir amacı Erdoğan’ın gelişini
protesto etmekti. Tüm solun katıldığı bu yürüyüşün
diğer sloganı ise 9 Türkiyeli devrimci tutsak serbest
bırakılsın idi. 

Erdoğan’ın geldiği gün olan 7 Aralık 2017 Perşembe
akşamı saat 18.00’da Propylaea Meydanı’nda Yürüyüş
gerçekleştirildi. Halk Cephesi pankartının en önde ol-
duğu yürüyüş boyunca faşist Tayyip Erdoğan ve AKP
hükümetiyle birlikte Yunanistan’ın işbirlikçi Syriza hü-
kümeti ve politikalarına karşı sloganlar hiç susmadı.
Erdoğan’ın gelişiyle yürüyüş güzergahında birçok
yolu kapatarak eylem yasağı koyan Syriza hükümeti,
meclise giden yolları da kapatarak adeta eylemle
protesto edilen işbirlikçiliğini tescilliyordu.

Bin kişilik kitlenin katıldığı yürüyüş Omonia Mey-
danı’ndan meclise doğru sürdü. Meclise varmadan
yolu polis otobüsleriyle kapatıldığı barikat önünde bir
süre sloganlarla duruldu. Ardından yürüyüş kolu tekrar
Propylaea Meydanı’na döndü.

Halk Cephesinin örgütlediği ve neredeyse tüm
Yunan solunun katıldığı eylem Propylaea Meydanı’nda
son buldu.

Ayrıca Selanik’te bir dayanışma gecesi ve panel
de düzenlendi. Yunan komünist ve anarşist parti ve
gruplarıyla oluşturulan Özgürlük Komitesi’nin aldığı
karar doğrultusunda 21 Nisan 2018 gecesi üniversiteler
sahası içinde geniş alanda yapılan gece yüzlerce in-
sanın katılımı ile gerçekleştirildi. Gece sahasına bir
pankart asılarak, 9 tutuklu devrimci ile dayanışma
içinde olunduğu, devrimcilerin derhal serbest bırakılması
vurgulandı. Gece boyunca ilginin merkezi olan müzik
platformunda ifade edildi. 3 müzik topluluğu hayli geç
saatlere kadar sahne aldı. Topluluklar politik sunum-
larıyla Türkiyeli devrimcilerin yanında olduklarını ifade
ettiler.  

19 Ocak 2018 günü Selanik’te Yunanistan’da tu-
tuklanan dokuz Halk Cepheli ile ilgili panel düzenlendi.
Özgürlük Komitesi’nin düzenlediği panel Selanik İşçi
Merkezi’nde yapıldı. Halk Cephesi, NAR, KKE-ML ve
Anarşist örgütler adına bir temsilcinin konuşmacı
olarak katıldığı panel boyunca tutsaklarla ekonomik,
siyasi ve sosyal olarak dayanışma içinde bulunulması
gerektiği, dokuz tutsak serbest bırakılana kadar tut-
saklarla dayanışma komitesinin kampanyaya devam
edeceği belirtildi.

Tutuklu bulunan 9 devrimci için Yunanistanlı sol
fraksiyonlarla beraber, Yunanistan Halk Cephesi olarak
ortak “Türkiyeli 9 Devrimci Tutsağa Özgürlük Komitesi”
kuruldu. Komiteyle ortak toplantılar yapıldı. Alınan
kararlar neticesinde mahkemeye çağrı olarak kitle
çalışmaları yapıldı. Kitle çalışmaları kapsamında,
mahkemeye çağrı ve destek içerikli 2500 adet afiş
komitedeki sol fraksiyonlarla beraber yapıldı. Atina’nın
birçok merkezi meydanına pankartlar asıldı. 

Atina’nın Propylaea Meydanı’nda, Yunanistan Halk
Cephesi olarak, 9 gün boyunca, “Devrimci Tutsaklara
Özgürlük” masası açıldı. Özgürlük masasının açıldığı
günlerde Yunanistanlı sol fraksiyonlardan desteğe
gelenler oldu. Özgürlük masasının açıldığı son gün
olan 1 Şubat tarihinde Atina’da bulunan Adalet

Yunanistan Halk Cephesi:
“Her mahkememiz bizler için ders niteliğinde, her mahkemede tutsaklarımızdan

öğreneceğimiz çok şey var. Devrimciliğin yargılandığı bu mahkemeler koftur.
Asılsız, ciddiyetsiz dosyalardır. Bütün Halk Cepheliler’i karar duruşmasına çağırıyoruz!”

Yunanistan Halk Cephesi ile, 9 Türkiyeli
Devrimcinin Mahkemesine İlişkin
Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.
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ADALET İSTİYORUZ!228



Bakanlığı önünde Yunanistan Halk Cephesi olarak
yapılan eylemde 9 Türkiyeli Devrimcinin ABD-AKP iş
birliğiyle, komployla tutuklanmasını protesto ettik.

Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Yunan ha-
pishanelerinde özgür tutsaklık geleneği sürdürüldü.
Tutuklu arkadaşlarımız da hapishaneden birçok
etkinliğe ve panele telefonla katıldılar. Bu operasyonların
devrimciliğin tasfiyesine dönük saldırılar olduğunu
anlattılar. 

Yine tutsak arkadaşlarımızla dayanışmak için “Sı-
nıfsal Karşı Taarruz” isimli anarşist komünist örgütünün
paneli oldu, buna katıldık. Orada da devrimcileri sa-
hiplenmenin onurundan ve gerekliliğinden bahsedildi. 

1 Haziran’da Anti -Emperyalist Cephe Yunanistan’da
4 bin kişinin katıldığı Yorum konseri düzenlenmişti.
Burada da alandaki sloganlar, pankartlar; “Devrimcilere
yapılan baskılara son, Türkiyeli 9 devrimci serbest
bırakılsın” idi. Sahnede tutsak arkadaşlarımızın metni
okundu. Konserde sık sık devrimcileri sahiplenme
çağrısı yapıldı. 

9 Halk Cephelinin mahkemesi öncesi 29 Ocak
2018 tarihinde yine “Türkiyeli 9 Devrimci Tutsağa
Özgürlük” komitesinin çağrısı ile 300 kişilik bir yürüyüş
düzenlendi. Bu yürüyüşün amacı devrimci tutsaklarla
dayanışma ve mahkemeye çağrı idi. Çok coşkulu
geçen yürüyüşte ilk durak Yunan Meclisi idi. Yunan
Meclisi önünde devrimciler üzerindeki baskılar protesto
edildi. “Devrimciler Terörist Değildir, Teröristler Em-
peryalistlerdir” sloganları atıldı. Daha sonra yürüyüş
kolu Türkiye Konsolosluğu’na yürüdü. Yine burada
Türkiye faşizmini teşhir eden sloganlar atıldı ve
marşlar söylendi. 

4 ve 6 Şubat’ta gerçekleşen duruşmalarda Yuna-
nistanlı meclis dışı sol gruplardan ve anarşist gruplardan
katılım sağlandı. Avrupa’nın birçok yerinden Halk
Cepheliler mahkemeye katıldı. Onların coşkusu, sa-
hiplenişi mahkemenin de havasını değiştirdi. Yunan
solundan, sendikalarından 12 kişi 9 devrimci tutsakların
lehine şahitlik yaptı. 

Tutsak arkadaşlarımız da mahkemelerde propa-
gandalarını yaptılar. Önce bulundukları hapishanenin
demir parmaklıklarından kızıl flamalarını sallandırdılar.
Zafer işaretleri ile dışarıdaki kitleyi selamladılar.
Ardından pankartlarını açtılar. Her mahkemeye Yunanca
ve Türkçe dövizleri ile katıldılar. Her mahkeme karşılıklı
sloganlar ile son buldu. 

Kısacası operasyonun olduğu ilk günden mahke-
melerin olduğu her güne kadar her anı eylem dolu
günlerdi.

Yürüyüş: Son mahkemede, yargılananların hep-
sinin örgüt üyeliğinden beraatini istedi savcı.
Daha önceki duruşmalar nasıldı?

Yunanistan HC: 9 arkadaşımız yargılanmaya de-

vam ediyor. Son duruşma 5. duruşmaydı. Ancak
mahkeme 18 Mart’a ertelendi. Aslında her mahkeme
bizim için bir eylem gibiydi. Her mahkeme öncesi Yu-
nanistan Halk Cepheliler ve mahkemelere bizimle
birlikte katılan Yunan solundan dostlarımız ile hapis-
hanenin önünde erkenden buluştuk. Türkçe ve Yunanca
sloganlarımız ile tutsaklarımızı selamladık. Mahkemeler
öncesi tutsaklarımız da koğuşlarından bizim slogan-
larımıza katıldılar. Son saat 09.00 gibi duruşma salo-
nuna girdiğimizde tutsaklarımız getirilmişti, duruşma
başlamadan önce Dev-Genç’li arkadaşımız 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar günü olduğundan yanımızda
getirdiğimiz çiçeği tutsağımız Hazal Seçer’e verdi ve
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Tutsaklarımız yine çok coşkuluydular. Yine Yunanca
ve Türkçe dövizleri ile geldiler. Dövizlerinde “Devrimcilik
Yapmak Suç Değildir” “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Mücadelemiz” yazıyordu. Onlarla tek tek selamlaştık,
kucaklaştık, sohbet ettik. Hasan Biber yeni bir şiir ki-
tabı hazırlıyormuş, bundan bahsetti bize. Yunan meclis
dışı solundan gelen gazeteci yerini aldı, düzenli olarak
tüm duruşmalara katıldı. Yunanlı dostlarımız da 5.
duruşmada yerlerini aldılar. 

5. mahkemede Şadi Özpolat ve İsmail Zat konuştu.
Şadi Özpolat uzun bir savunma yaptı. Yaklaşık iki
saat boyunca biz kimiz ne istiyoruz neden devrimcilik
yapıyoruz, yaşadığımız dünya düzeni nasıl bir düzen,
ezen ezilen çelişkileri neler bunlardan bahsetti. Em-
peryalizmin suç dosyasını açtı tek tek. Şadi Özpolat
savunması boyunca şu soruyu sordu ve cevapladı
“Terörizm nedir, terörist kime denir?” 

“Asıl teröristler emperyalistlerdir. Biz ve tüm direnen
Dünya Halkları bu dünyadaki en onurlu insanlarız.”
diye ekledi. Yunan mahkemelerinin Yunan halkını
temsil etmediğini, faşizme karşı direnişler gerçekleş-
tirmiş ve milyonlarca kayıp vermiş Yunan halkının fa-
şizme karşı mücadele eden 9 Türkiyeli devrimci ile
aynı olduğunu vurguladı. 

Mehmet Doğan, Ali Ercan Gökoğlu ve Halil Demir
de bir önceki duruşmalarda Türkiye faşizminin katli-
amcılığını, ahlaksızlığını, işbirlikçiliğini anlattılar. Köyleri
yakıp yıkan, hapishanelerde katliam yapan, 14 yaşında
çocukları katleden, kendi yasalarına dahi uymayan
herkesi terörist ilan eden, insanları katletme özgürlüğünü
kendinde gören Türkiye faşizmine karşı mücadele
etmenin suç olmadığını anlattılar. 

Hasan Biber, Hazal Seçer kendi yaşantılarından
kesitler anlatarak mahkeme heyetine faşizmin alçaklığını
canlı olarak gösteren adeta birer somut örneği oldular.
Her mahkeme faşizmin ne olduğunun anlatıldığı, dev-
rimciliğin onurunun savunulduğu, emperyalizmle işbirliği
yapmanın suç olduğunun vurgulandığı duruşmalardı.
Her mahkeme bir ders gibiydi bizim için. Tutsak arka-
daşlarımız çok iyi hazırlanmışlardı. Kapitalizmin ista-
tistiklerinden halk katliamlarına, ülkemiz faşizm gerçeğine
kadar her şeyi ayrıntılandırdılar. Yine özgür tutsaklar
yargılanan değil yargılayan oldular. 

Röportaj
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Bu dava, bu operasyon, bu duruşmalar siyasi sal-
dırının birer parçasıdır. İki sınıfın çatışmasıdır. Bu
dava dosyasında devrimcileri suçlayacak hiçbir şey
yoktur. Her şey yalan iddialar üzerine kurulmuştur.
Özgür tutsaklarımız “Terör örgütü üyesi olmak” suç-
lamasını kabul etmediklerini çünkü asıl terör örgütünün
emperyalizmin olduğunu, terör örgütü üyelerinin ise
işbirlikçi ülkeler olduğunu anlattılar. 

6. duruşmada savcı mütalaasını okudu, 15 aydır
“örgüt üyesi”, eylem hazırlığındalar yalanları ile suçsuz
yere iftira ve komplolarla tutuklu bulunan tutsaklarımızın
“Örgüt Üyeliği”ne ilişkin bağlantı bulamadığını, örgüt
üyeliği suçlamasından beraatlarını istedi. Avukatların
savunmaya hazır bulunmamalarından dolayı, karar
duruşmasını 26 Mart’a attı. Mahkeme heyetinin
dosyada elde avuçta tutabilecekleri tek bir delil, tek
bir örnek yoktur. Baştan beri dosyanın hiçbir şekilde
sürdürülebilecek bir olanağı olmadığını söyledik. Kom-
plolarla, yalanlarla, gündemi bir anda yalanlarıyla bo-
yayan emperyalizmin işbirlikçisi Yunanistan hükümeti
suçunu kendisi bile gizleyememektedir.

26 Mart’a kadar açıklamalarımızı, afişleme çalış-
malarımızı yeni bir heyecanla yaptık. Ayın 26’sında
tahliyelerimizi en güzel şekilde karşılamak için planlar
yapıyorduk. Duyurularımızı 26 Mart’ta olacak son du-
ruşma için yaptık. 26 Mart sabahında dernekte sabah
erken saatlerde topluca kahvaltımızı yaptık. Ardından,
pankartımızı, bildirilerimizi alarak duruşmanın yapılacağı
Koridallo Hapishanesi mahkeme salonuna doğru yola
çıktık. Duruşma salonunun önünde pankartımızı
açarak, bildirilerimizi dağıtarak sloganlarla tutsakları-
mızın duruşma salonuna getirilmesini bekledik. Tut-
saklarımızın salona getirilmesinden sonra mahkeme
salonunda yerlerimizi aldık. Duruşma başlamadan
tutsaklarımızla sarılıp, sohbetler ettik. Mahkeme heyeti
salona geldikten sonra duruşma başladı.  Karar mah-
kemesinin olacağı ve avukatların savunma yapacağı
duruşmaya, savcının katılmaması üzerine duruşmanın
gerçekleşmeyeceğini belirten mahkeme heyeti du-
ruşmayı erteleme kararı aldılar. Duruşmayı 16 Nisan
tarihine ertelediler.  

Duruşmanın ertelemesinden sonra tutsaklarımızın
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma Haftası ol-
duğu için hazırlamış oldukları programa geçtiler.
Anma metni okundu ve tutsaklarımız “Şehitlerimizi
anıyor, umudu büyütüyoruz” pankartı açtılar. Ardından
“Mahirden Dayıya Sürüyor Bu Kavga, Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür, Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor” slo-
ganları mahkeme salonunda yankılandı. Tutsaklarımızla
vedalaşıp ayrıldık duruşma salonundan.

Mahkememiz devam etmektedir. Biz yine bu mah-
kemeye çağrı çalışmaları yapacağız. Yine ozalitlerimiz,
pankartlarımız, bildiri dağıtımlarımız ile çağrılarımızı
yapacağız. Buradan dünyanın dört bir yanındaki Halk
Cephelilere de mahkemelerimizi sahiplenme ve katılım
çağrısı yapıyoruz. Çünkü her mahkememiz bizler için
ders niteliğinde. Her mahkemeden tutsaklarımızdan

öğreneceğimiz çok şey var. Devrimciliğin yargılandığı
bu mahkemeler koftur. Asılsız, ciddiyetsiz dosyalardır. 

Bir tane oyuncak tabanca, birkaç kitap alıntısı,
birkaç kızıl flama ve devrimcilerin birbirini tanıyor
olması üzerinden devrimciler aylarca hapis yatırıldı.
Ancak biz biliyoruz ki mesele dosyalara ne koydukları
değil bizi ne kadar tuttukları değil. Mesele emperyalizmin
devrimcileri tasfiye ve teslim alma saldırılarıdır. Bizi
operasyonlar ve tutsaklık ile yıldırmaya çalışıyorlar.
Dünyanın dört bir yanında ne yapabiliyorsak tutsak-
larımızı sahiplenmek için yapmalıyız. Çünkü biz Cep-
helileriz. 

Emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz için demeli ve kenetlenmeliyiz.
Bizi bitiremezler çünkü biz meşruyuz. Bu meşruluğu-
muzu faşizmin işbirlikçi mahkemelerinden de savu-
nuyoruz. 6 ay boyunca işkencehanelerde direnen
Ayten Öztürkler ile savunuyoruz. Savunmaya devam
edeceğiz. Sahiplenmemiz, dayanışmamız birliğimiz
ile her barikatı, her zorluğu, her saldırıyı aşacağız.

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, çalışmalarınızda ba-
şarılar diliyoruz. Tutsakların bir an evvel haksız
tutuklanmasının sona ermesini bekliyoruz.

Yunanistan HC: Röportaj için teşekkürler. İyi ça-
lışmalar.

Röportaj
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TAYAD’lı Ailelerin Gazi Cemevi’nde
Adalet Eylemi Devam Ediyor

100. Gün
Bugün saat

14.00’da pankartı-
mızı asıp masamı-
zı düzenleyerek
adalet nöbetimize
başladık. Bugünkü
nöbeti TAYAD’lı Ai-
lelerimizden Nazife
ana, Yıldız ana ile birlikte tuttuk. Cemevi kalabalıktı
bugün. Ziyaretçilerimizle sohbet ederek geçirdik.

103. Gün
Saat 14.00’da pankartımızı asıp masamızı dü-

zenleyerek bugünkü adalet nöbetimize başladık.
Cemevi’nde tadilat çalışmaları vardı. Bugün sakin
geçti. 

110. Gün
Oturma eylemine başladık. Belirli bir süre sonra

Cemevi’nde cenazesi olan kişinin yanına gidip baş-
sağlığı diledik, onlar da bize mücadelemizin başarılı
olmasını temenni etti ve yanımızda olduklarını be-
lirttiler. Kısa bir süre sonra mahalleden 2 arkadaş
bizi ziyarete geldi, bizlere destek oldular. Herhangi
bir ihtiyacımız olup olmadığını sorduklarında bize
çay ikram etmelerini istedik, çaylarımızı içtik.



Bugün dünyaya emperyalist-kapitalist sistem
hakim. Yani küçük bir azınlık; zenginliğin
önemli bir bölümüne sahip olurken, çoğun-

luğu oluşturan emekçiler zenginlikten çok az pay
alıyor. Zengin azınlığın aldığı pay gün geçtikçe artarken,
buna karşılık yoksul halkın aldığı pay azalıyor. Lafın
kısası zengin daha zengin olurken, yoksullar daha
da yoksullaşıyor.

İşte bugünün dünyasında her şeyi şekillendiren
temel adaletsizlik budur.

Bu düzen adaletsizdir. Çünkü bu düzen sömürü dü-
zenidir. Bir sömürü düzeninin hukuk sistemi de yargısı
da, bu adaletsiz düzeni ve egemen sınıfların çıkarlarını
korur. Sömürü düzenlerinin hukuk ve yargı sistemlerindeki
adaletsizlik de kaynağını buradan alır.

Yasalar Özel Mülkiyeti Ve 
Sömürüyü Korumak İçindir
Kapitalist sistemde hukuk ve yasalar, kapitalist sö-

mürü düzenini ve burjuvazinin özel mülkiyetini korumak
için vardır. Yani halkın kapitalist sisteme zarar
veren eylemlerini, bu yasalar ve hukuk sistemiyle
cezalandırmaktır amaçları. Bu nedenle de, kapitalist
sistem; ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel her alanda
adaletsizlik üreten bir sistemdir. Örneğin, burjuvazinin
mülkiyetine yönelik en küçük bir eylem ağır şekilde
cezalandırılırken, burjuvazinin emek sömürüsü ile
edindiği devasa mülkiyet, bu yasalarda meşru
kabul edilir.

Bu düzende iki temel sınıf vardır. Biri burjuva yani
kapitalistler-patronlar sınıfı; diğeri ise işçi sınıfı, yani
emekçi sınıf. Ülkemizi düşünelim. Bir yanda Cumhu-

riyet’in ilk yıllarından itibaren gün geçtikçe semiren,
milli olmayan bir “milli burjuvazi” var. 

Varlık yasası ile gayrimüslimlerin mallarına el koy-
muşlar, Kurtuluş Savaşında savaşmamış türlü dolaplarla
zenginleşmişler. Cumhuriyette “milli burjuvazi” yaratma
politikasıyla, halkın varlıkları onların kasalarına akmış
ve ONLAR BÖYLELİKLE “KAFASI ÇALIŞAN, İŞİNİ
BİLEN AKILLI İNSANLAR” OLMUŞ. Aslında hile,
hurda, yağma, ihanet gibi yollarla zenginleşmişler.
İşte ilk “milli burjuva” Koç’lar, Sabancı’lar böyle yara-
tılmıştır. Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Man-
zaraları’nda savaştan önce de savaştan sonra da
bahçıvanlık yapan Kartallı Kazım’ın hikayesini anlatır.
Şöyle der bir yerde Kartallı Kazım;

“dövüştük pir aşkına yaralandık
birkaç kere ve saire.
Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik aldım,
ne apartıman.
Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandık.”
Kartallı Kazım’ın dediği gibi halk, savaştan önce

de yoksul, savaştan sonra da; ama ya zenginler? İşte
onlar savaş sırasında ve savaştan sonra mülklerine
mülk, zenginliklerine zenginlik katıp büyümeye, se-
mirmeye devam ettiler.

Sonra da Allah “yürü ya kulum” demeye devam
etti onlara! 

Emperyalizmin yerli işbirlikçileri onlar. Emperyalist
tekellerin sömürüsünden arta kalan paylarla kasalarını
dolduran, emekçileri iliğine kadar sömürerek zengin-
liklerine zenginlik katan bir avuç asalaklar, sömürgenler
güruhudurlar.

Patronlar sınıfı düzenin bütün nimetlerinden sınırsız

Patronlar Karlarına Kar Katarken;
İşçilerin, Emekçilerin Yoksulluğa, Sefalete Mahkum Edildiği,

Patronların Bir İşçi Üzerinden Yüzde İki Bin-Üç Bin Kar Sağladığı;
Soyguna, Sömürüye, Adaletsizliğe Direnen İşçilerin“Terörist” İlan Edildiği

Bir Düzende İllegalite Haktır!

FAŞİZME KARŞI İLLEGALİTE SUÇ DEĞİLDİR!
FAŞİST YASALARA KARŞI YASA DIŞI 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!

6. Bölüm
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şekilde yararlanıyorlar. Devlet onların devleti. Devletin
bütün olanaklarını çıkarları için kullanıyorlar. Böylece
zenginlikleri her geçen gün daha da büyüyor. Onların
zenginlikleri büyüdükçe de yoksulların yoksulluğu bü-
yüyor. 

Sadece fabrikaların ve makinaların mülkiyeti onlara
ait olduğu için işçilerin kanını emen, bir işçi üzerinden
sadece bir günde 2-3 kat (yüzde bin-iki bin) kar elde
eden işbirlikçi tekelcilerdir bunlar. İşte bu düzen onların
düzenidir. Bu hukuk onların hukuku, bu yasalar onların
yasalarıdır. 

Patronların kâr düzeninde patron ile işçi sözde
eşittir. Verilen ücret emeğin karşılığı olarak görülür.
İşçi emeğini belli bir ücret karşılığında satışa sunmuş,
patron da bunu ücretini ödeyerek satın almıştır. Yani
hakkaniyetli-adaletli bir alışveriş söz konusudur!

Ücret böylece işçinin emeğinin karşılığı olarak gö-
rülür. Bundan dolayıdır ki, Anayasanın 55. maddesi
şöyle başlar: “Ücret emeğin karşılığıdır.” Bu tam bir
aldatmacadır. Eğer ücret emeğin karşılığı olsaydı,
patronlar hiçbir zaman sermayelerini büyütemezler
ve lüks içinde yaşayamazlardı. 

Burada görünürde işçiye iş gücünün değeri öden-
miştir, fakat bu değer, işçinin emeğiyle ürettiği değerin
yanında çok düşüktür. Bu fark, bedeli ödenmemiş bu
emek ise kapitalistin yani patronun kasasına gider.
Yani patron hiçbir şey üretmediği halde, hiç emek
harcamadan, sırf üretim aracına sahip olduğu
için, işçinin emeğiyle yarattığı değerin büyük bö-
lümüne el koyar. Yani işçinin emeğinin karşılığını
gasp eder. 

Örneğin bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçi
ürettiği ayakkabılar üzerinde hiçbir tasarruf hakkına
sahip değildir. Artık o ayakkabılar üretime hiç katılmayan
ama fabrikanın ve makinelerin sahibi olan patronun
malıdır. Patron işçiye ücretini, olabildiğince düşük
miktarda ödedikten sonra ayakkabıları satar. İşçiye
verdiği düşük ücret ve çeşitli hammadde ve diğer
üretim masraflarından (deri, iplik ve işçinin ücreti ile
diğer giderler) kalan para patronun kârıdır. 

Patron şunu çok iyi bilir
ki, işçi, bir günün sonunda
maliyetinin çok çok üs-
tünde bir değer yaratır.
İşte patron da bu nedenle
işçiyi işe alır. İşçinin sö-
mürüsü de burada başlar.
Aksi takdirde ne işçi ne
de patron olurdu. Patronlar
dünyanın neresinde olursa
olsun, işçilerin emek-gü-
cünü herhangi bir mal gibi
satın alırlar ve ondan ya-
pabilecekleri en yüksek
karları yapmak isterler.
Yani patronların daha çok
kar etmesi demek daha

çok sömürmesi demektir. Fransız romancı Balzac,
“Her servetin arkasında büyük bir suç yatar. İs-
terseniz etrafınızdaki zenginlere dönüp bir bakın”
diyerek bunu anlatır. Marks ise “Sermaye; kan ter
ve gözyaşıdır” diyerek aynı şeyi ifade eder.

Bir Yanda Asgari Ücretle Çalışan,
Açlığa Mahkum Edilen Milyonlar Öbür 
Yanda Kârlarına Kâr Katan Tekeller
Bu ülkedeki 2019 yılı için geçerli net asgari ücret,

2020 Türk Lirası. Bu rakam açlık sınırının altında ve
yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşmıyor. Türkiye’de
işçilerin yarısına yakını asgari ücretle çalışıyor. Yani
milyonlarca işçi, açlık sınırının altında bir ücrete
mahkum.

Artan işsizlik ve sürekli zamlar ile birlikte, işçi sınıfı
ve küçük burjuvazinin alt tabakaları hızla yoksullaşıyor.
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın “Sınıf
Araştırmaları Merkezi”nin, 2018 Ağustos ayını kapsayan
açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına göre, dört kişilik
bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için, yalnızca gıda
mallarına, günde 58.31, ayda 1.749 TL harcaması
gerekiyor. Rapora göre, Ağustos ayındaki yoksulluk
sınırı 6.050 TL. (sendika.org, 11.09.2018)

Tablonun bir yanı bu. Diğer yanında ise milyonlarca
işçiyi asgari ücretle çalıştırarak emeklerini sömüren,
bu sömürüyle sürekli büyüyen zenginler var. “Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre,
Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü,
2018 Haziran ayında 3 trilyon 671 milyar 537 milyon
liraya çıktı. Sektörün 6 aylık dönem net karı ise 28
milyar 921 milyon lira oldu. Borsa İstanbul (BİST)
üyesi tüm şirketlerin ilk altı aydaki toplam karı özellikle
banka ve holdinglerin karlarındaki sıçramalarla önceki
yıla göre yüzde 20,4 arttı. 

Bu şirketlerden Doğan Holding, Ereğli Demir Çelik,
Koç Holding, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Tüpraş
karlarını önceki döneme göre yüzde 40’ın üzerinde
artırmış gözüküyor.” (sendika.org, 11.09.2018)

İşte faşizmin hukuku bu soygun, sömürü, talan
düzeni sürsün diye vardır. Faşizm bunun için yeni
yeni yasalar, yasaklar icat eder. OHAL ile, KHK’larla,
torba yasalarla patronlar ne istiyorsa onu yapar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla
yaptığı toplantıdaki konuşmasında “Bir yanda 80
milyon vatandaş, diğer yanda ruhunu ve bedenini
şarlatana adamış terörist vardır.” diyerek hakkı için
direnen işçiyi terörist ilan ederken “Biz OHAL’i iş dün-
yasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında
herhangi bir sıkıntınız, aksamanız var mı? Biz göreve
geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan
yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için
kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net” (Cumhuriyet,
12 Temmuz 2017) diyerek kimin hükümeti olduğunu
açıkça itiraf etti. 

Elbette bunun bir yanı da hakkını arayan, bu

Bazı BİST üyesi firmaların
2018 yılı ilk altı ayı karları
(milyar TL)
Akbank.....................3,3

Doğan Holding..........3,5

Ereğli Demir Çelik.....2,6

Koç Holding..............3,1

Sabancı Holding.......2,0

Turkcell....................2,1

Türk Hava Yolları......2,3

Türk Telekom...........2,0

Tüpraş......................2,1

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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sömürü düzenine karşı müca-
dele eden, adalet isteyen işçileri,
emekçileri sindirmek için yap-
tıkları türlü saldırılardır. Bu sal-
dırılarla işçileri terörist ilan eder,
gözaltı ve tutuklama tehdidiyle
sindirmeye, tutuklayıp hapis-
hanelere atarak diğer işçilere
gözdağı vermeye çalışır.

Bir örnek: 
Kölelik koşullarında çalış-

maya direnen, haklarını iste-
yen 3. Havalimanı işçileri
“hain”, “terörist”, “sütü bo-
zuk” ilan edildi.

“3. Havalimanı inşaatında
çalışan işçilerin kötü çalışma-
barınma-beslenme ve iş cina-
yetlerine karşı başlattıkları di-
renişi devlet zoruyla ezmeye
çalışan İGA patronlarının çeşitli
illerden işçi getirdikleri öğrenil-
di.

Direnişçi işçileri “hain”, sütü
bozuk”, “terörist” olarak hedefe
çakarak işçilerle bağlantı kuran
İGA patronlarının direnişin ya-
şandığı kampa jandarma ope-
rasyonu yapıldığı sabah; Erzu-
rum, Kayseri, Samsun ve Adana
gibi birçok ilden apar topar işçi
topladığı, bu işçilerin bavullarla
şantiyeye geldiği tespit edildi.”
(İleri Haber, 16.09.2018)

O halde şöyle bir soru sor-
mak gerekiyor; sadece mülki-
yeti ona ait olduğu için işçi-
lerin kanını emen, bir işçi
üzerinden sadece bir günde
yüzde bin-iki bin kar elde
eden tekelciler mi, patronlar
mı yoksa hakkını almak için
direnen işçi mi “terörist”?

Evet, bu düzenin huku-
kunda işçileri iliğine kadar
sömürmek yasal; hakkını ara-
mak, bunun için direnmek
yasa dışıdır, suçtur! 

Hayır, bunu kabul etmiyo-
ruz! Bu yasalar, bu hukuk
gayrı meşrudur. Bu gayrı
meşru hukuka, yasalara di-
renmek de, gizlilik de haktır!

HUKUK DEVLETİ-YASA DEVLETİ-POLİS DEVLETİ
TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE

FAŞİZM!
Bölüm 6

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ YOKTUR!
SÖMÜRGE TİPİ FAŞİZM VARDIR

FAŞİZM HUKUK DEVLETİ DEĞİL YASA DEVLETİDİR!

Dizimizin önceki bölümün-
de Türkiye’nin neden
anayasal bir hu-

kuk devleti olamayaca-
ğını örnekleriyle bir-
likte anlatmaya ça-
lışmıştık. Dizimizin
bu son bölümün-
de ise önceki bö-
lümler boyunca
ele aldığımız ko-
nuların kısa bir
özetini yapmaya ça-
lışacağız. 

Dizimize başlarken de
ifade ettiğimiz gibi burjuva de-
mokrasisinin ve burjuva hukukunun
“kutsal” kavramlarından biri, hatta
en önemlisi “hukuk devleti”dir.
Hukuk devletinin en temel özellikleri
ise yargı önünde eşitlik, hesap ver-
me, devletin bütün işlemlerinin “ba-
ğımsız” bir yargının denetiminde
olması ve hukuk güvenliğine sahip
olma gibi birtakım kavramlar oluş-
turur. 

Çoğu zaman hukuk devleti ile
karıştırılan; ama gerçekte onun kar-
şıtı olan bir kavram da yasa devle-
tidir. Yasa devleti, hukuk devletinin
aksine devletin yasalarla yöneltil-
mesine rağmen hiçbir yasayla, hu-
kukla bağlı olmayan devlettir. Yani
devlet ülkeyi yasalarla yönetir;
ama kendisi eylem ve işlemle-
rinde yasalara, hukuka bağlı kal-
maz, kendi yasalarını çiğner. Çün-
kü devleti denetleyecek bağımsız
bir yargı yoktur.

Hukuk devletinin en önemli un-
surlarından biri olan hukukun üs-
tünlüğü ilkesi, pratikte geçerli de-
ğildir. Bu açıdan bakıldığında da
“Türkiye bir yasa devletidir” denile-
bilir. Yasa devleti ise faşizmden

başka bir şey değildir. Çünkü fa-
şizm koşullarında, burjuva demok-

rasilerindeki gibi biçimsel
de olsa “hukuka bağlı-

lık”, “kendini hukukla
sınırlama” yoktur.
Bu nedenle faşizm
yasa devletidir!

Elbette bir
devletin hukuk
devleti veya yasa

devleti olup olma-
ması bizim açımız-

dan belirleyici bir önem
taşımaz. Bizim açımızdan

devletin niteliğini belirlemede
belirleyici olan, devletin yasalara
uyup uymaması, hukukla bağlı olup
olması değil; o hukukun niteliği,
yasaların kim tarafından ve nasıl
yapıldığı, en önemlisi de yasaların
kimin çıkarını koruduğudur. İster
hukuk devleti olsun, ister yasa dev-
leti; devletin niteliği kapitalist (burjuva
devlet) oldukça, hukuk da yasalar
da burjuvazinin çıkarlarını korudukça
özünde değişen bir şey olmaya-
caktır. 

Ancak “hukuk devleti”, “hukukun
üstünlüğü” gibi ilke ve kavramlar
da, tıpkı burjuva demokratik haklar
gibi, burjuvazinin bahşettiği haklar
değil; ezilenlerin, emekçilerin mü-
cadeleleri sonucu, sınıf savaşımının
kazanımı olarak elde edilmiş hak-
lardır. Bu nedenle savunulması,
uygulanması için mücadele edilmesi
demokratik mücadelenin bir parçası
olarak ele alınmalıdır.

Oligarşinin hukuku, sınıfsal ni-
teliği itibari ile kapitalist hukuktur.
Ama bu tanım yeterli değildir. Çünkü
oligarşinin hukuku, klasik burjuva
hukukundan birçok noktada ayrılır.
Onun temel niteliğini belirleyen, do-

Tarihsel
Ve Siyasal Olarak
Haklı Olan Biziz!

Faşizmin Meşruluğu
Olmadığı İçin Kendini

Sürekli Faşist Yasalarla
Meşrulaş�rmaya Çalışır.

Bu Yasalara
Uymamak Hak�r!

Sayı: 114 14 Nisan 2019

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK! 33



ğaldır ki, alt yapı ve devletin niteli-
ğidir. Çarpık kapitalist sistem ve
faşizm gerçeği, hukukun da be-
lirgin niteliğinin, faşizmin hukuku
olmasını beraberinde getirmiştir.
Oligarşinin hukuku, faşizmi ayak-
ta tutmanın aracıdır.

Asıl olan bu olduğu için, gerek-
tiğinde hukuk devleti maskesi tak-
mak için çıkarmak zorunda kaldığı
yazılı kurallarını da hiçe saymakta,
kendi yasalarını çiğnemekte bir
sakınca görmez. Yani faşizmin
hukuku, özünde hukuksuzluktur.

Yazı dizimiz boyunca ayrıntıla-
rıyla ve örnekleriyle açıklamaya
çalıştığımız gibi Türkiye Cumhuriyeti
Devleti bir “hukuk devleti” olarak
kabul edilemez. 

Çünkü Türkiye’de hukukun
üstünlüğünden söz etmek müm-
kün değildir.

Çünkü yargı bağımsız değildir.
Hakim ve savcılar talimatla ha-
reket etmektedir. Ne hukuku/ya-
saları uygulamakla görevli hakim
ve savcıların ne de bu hukuka/ya-
salara uymakla yükümlü olanların
hiçbir güvenceleri yoktur!

Türkiye’de devleti, bugün devleti
yöneten siyasal iktidarı, AKP fa-
şizmini denetleyecek, “bu, yasalara
aykırıdır, bunu yapamazsınız” di-
yecek bir bağımsız yargı yoktur.
AKP, Hakimler Savcılar Kurulu
(HSK) eliyle hakim ve savcılar üze-
rinde kurduğu denetimle, daha
önce şeklen varolan “kuvvetler ay-
rılığı”nı da ortadan kaldırarak ken-
dine bağlı bir yargı yaratmıştır.

Ayrıca yargıda, özellikle 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrası süreçte,
oligarşi içi çatışmanın taraflarından

birinin, Gülen Cemaati kadrolarının
tasfiye edilmesiyle birlikte AKP kad-
rolaşması yaşanmış, böylece yargı
tamamen AKP’ye bağlı hale geti-
rilmiştir. Elbette bu bağlılık kendini
pratikte bazen gizli, bazen çok açık
şekilde göstermektedir. Bunu çok
uzağa gitmeye gerek kalmadan
yaşadığımız döneme ait güncel ör-
neklere bakarak da görmek müm-
kün. 

Örneğin yaşadığımız seçim sü-
reci, burjuva demokrasisi ile birlikte
yargı bağımsızlığı, hukukun üs-
tünlüğü tartışmalarını da çokça
gündeme getirmiştir. Seçimler ön-
cesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın “hesaplaşacağız”, “hesa-
bını verecekler”, “bedelini ödeye-
cekler” vb. sözlerle siyasi rakiplerini,
muhalefet partilerini yargı sopasıyla
tehdit etmesi, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı adayı Mansur
Yavaş’ın seçilmesini engellemek
için hakkında talimatla soruştur-
malar açılması bunun çarpıcı ör-
nekleridir.

Elbette en çarpıcı örnek dizimizin
geçen bölümünde de yer verdiği-
miz, halkın avukatlarının önce
tahliye edilip ardından talimatla
yeniden tutuklanmaları ve
AKP’nin emireri olduğunu açıkça
belli eden mahkeme heyeti ta-
rafından, bütün hukuk kuralları
çiğnenerek ağır cezalarla ceza-
landırılmasıdır. Bu dava ve karar
göstermiştir ki, Türkiye’de yargı
bağımsızlığı diye bir şey yoktur.
Bağımsız olduğu söylenen ha-
kimler AKP’nin memuru, emire-
ridir. AKP’nin talimatlarıyla karar
vermektedirler.

Bu örnekler aynı zamanda Tür-

kiye’de hiçkimsenin hukuk güven-
liğinin olmadığını da gösteren ör-
neklerdir. Elbette bunlar gibi binlerce
örnek vardır. Eğer bir ülkede in-
sanlar kendilerini hukuksal anlamda
güvende hissetmiyorlarsa; başlarına
her an bir “iş” gelebileceği, kara-
kollara, mahkeme kapılarına belki
de hapishaneye düşecekleri kor-
kusuyla yaşıyorsa; neyin yasal-hu-
kuka uygun neyin hukuka aykırı-
yasa dışı olduğunu, ne zaman
neyle suçlanacaklarını bilmiyorlarsa
o devlette hukuk güvenliği yok de-
mektir. Hukuk güvenliğinin ol-
madığı devlet ise hukuk devleti
değil olsa olsa yasa devleti veya
polis devletidir.

İşte Türkiye bu nedenle hukuk
devleti değil, yasa devletidir. Zaten
devletin niteliği gereği hukuk devleti
olabilmesi mümkün değildir. Fa-
şizmle hukuk devleti aynı anda va-
rolamaz.

Yazı dizimizi sonlandırırken bir
kez daha tekrar etmekte fayda var:
Türkiye ekonomik ve siyasi açıdan
emperyalizme göbekten bağımlı
yeni sömürge bir ülkedir. Bunun
doğal sonucu olarak da sömürge
tipi (sürekli) faşizmle yönetil-
mektedir.

Faşizmle yönetilen bir ülkede
ise burjuva demokrasilerinde geçerli
olabilecek hukuk devleti, hukukun
üstünlüğü gibi ilkelerin geçerliliği
yoktur. Yasama-yürütme-yargı or-
ganları arasındaki kuvvetler ayrılığı
şekli olarak vardır, pratikte ise hiç
yoktur. Bu nedenle Türkiye bir hu-
kuk devleti değil, yasa devletidir.

- SON -
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Ankara DEV-GENÇ
Dev-Genç’liler 5 Nisan’da 100. Yıl Mahallesi’nde,

ODTÜ öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede,
üzerinde; “Dev-Genç’e Katıl!” sloganının yazılı olduğu

pullamalardan 50 adet yaptı.
Yine genel çalışmalar kap-

samında 7 Nisan’da Dev-
Genç’li Özgür Tutsaklara kart
yollandı. Hukuksuzca ve uy-
durma gerekçelerle cezalar
yağdırılan Dev-Genç tutsak-
larının her şekilde sahipleni-

leceği belirtildi.
Ayrıca, 8 Ni-

san’da, 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehit-
lerini Anma ve Umu-
dun Kuruluşunu Se-
lamlama günlerinde
100. Yıl Mahalle-
si’nde merkezi bir
yere, üzerinde; “30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi Anı-
yoruz, Umudu Büyütüyoruz!” sloganının yazılı olduğu
pankart asıldı.



� BELÇİKA
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle

Brüksel’de Türkiye Konsolosluğu
önünde eylem gerçekleştirildi.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa
Barolar Konseyi CCBE, Sınır Ta-
nımayan Avukatlar, Brüksel Barosu,
Liège Barosu, Demokrasi için Avu-
katlar Sendikası ve Hakimler Sen-
dikası Derneği’nin ortak düzenle-
dikleri gösteride, 20 Mart günü
haklarında hüküm verilen Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarına sahip
çıkılarak “Türkiye’de savunmayı
savunuyoruz” denildi.

Eylem esnasında Demokrasi için
Avukatlar Sendikası temsilcisi Kon-
solosluğa, “tutsak meslektaşları-
mızın serbest bırakılmasını talep
ediyoruz” denilen bir mektup verdi.

Anvers’te 14 Nisan’da yapıla-
cak “Adalet İstiyoruz” konseri için
çalışmalar sürüyor:

Limburg Alevi Derneği’nde 6 Ni-
san’da  Grup Yorum Gönüllüleri bir
söyleşi ve dinleti gerçekleştirerek,
herkesi konsere katılmaya çağırdılar.

Brüksel Alevi Derneği’nde kahv-
altıya katılarak Grup Yorum üze-
rindeki baskılara dikkat çekerek,
direnenlere güç vermek için konsere
katılmaya davet ettiler.

Elmadağ Karacalar köyü Erenler
Derneği’ne afiş ve bilet bıraktılar.

Brüksel ve Anderlecht cadde-

lerinde afiş astılar, bil-
diri dağıttılar. Kahve-
leri dolaşarak bilet sa-
tışı yaptılar.

Grup Yorum Gö-
nüllüleri Gent şehrine giderek, is-
tasyon çevresine afişleme yaptılar,
aileleri ziyaret edip bilet bıraktılar.

� HOLLANDA
Grup Yorum Gönüllüleri ve Er-

dem Varan ortak bir açıklama ya-
parak, Grup Yorum üyesi Bergün
Varan’ın yurtdışına çıkışının engel-
lenmesi ile halkın türkülerini yapanların
susturulamayacağını söyleyerek Ber-
gül Varan hakkındaki idari tedbirin
kaldırılmasını istediler.

Öte yandan 14 Nisan konser
hazırlıkları da sürüyor.

Beren op Zoom’da afişlemeye
çıkan Grup Yorum Gönüllüleri 20
adet afiş asıp bilet sattılar, halkı
konsere davet ettiler.

� FRANSA
Paris’te oturum hakları ellerinden

alındığı için direnişe başlayan Zehra
Kurtay ve Veli Yatı, 6 Nisan günü
Strasburg St. Denis’de stantlarını ku-
rarak direnişlerine devam ettiler. Sarı
yeleklilerin de eylem günü olduğu için
kalabalık olan caddede ziyaretçilere
Fransız devletinin anti-demokratik tu-
tumunu anlattılar.

� ALMANYA
Hamburg’da 2 Nisan günü dev-

rimci tutsak Erdal Gökoğlu du-
ruşmaya çıktı. Savunmanın gizli

tanığın duruşmaya çağrılması talebi
reddedildi. Bu kararıyla Alman yar-
gısı bir kez daha Türkiye faşizmi
ile işbirliğini ortaya koydu.

Özgürlük Komitesi, herkesi Erdal
Gökoğlu’nu sahiplenmeye ve du-
ruşmaları izlemeye çağırdı.

Schwetzingen’de Cemaat
Ocak 27 hafta önce başladığı di-
renişine devam ediyor, gasp edilen
oturum hakkını istiyor. Cemaat
Ocak ziyaretçilerine Avrupa’nın di-
ğer yerlerinde başlayan ve devam
eden direnişleri de anlatıp destek
çağrısı yapıyor.

Düsseldorf’ta da oturum hakları
ellerinden alınan devrimciler direniş-
lerini sürdürüyorlar.

� İNGİLTERE
2010 yılından beri İngiltere’de

olan Çağrı Güler oturum hakkı
için Londra Voo Green kütüpha-
nesi önünde her gün saat 13 ile
15 arası çadır açarak direnişe baş-
ladı. Oturum belgesi iki yıldır yeni-
lenmeyen Çağrı Güler “adaletsizliği
kabullenmeyeceğim” diyerek ger-
çekleri halka anlatıyor.

� YUNANİSTAN
Yunanistan Halk Cephesi, bir

açıklama yaparak duyarlı halkımızı,
dostlarımızı, Türkiyeli 9 devrimcinin
yargılandığı davada 16 Nisan’da
görülecek karar duruşmasına ka-
tılmaya ve sahiplenmeye çağırdı.
Mücadelede bedel ödeyenleri sa-
hiplenmenin, mücadele etmek kadar
önemli olduğu vurgulandı.

Grup Yorum Engellenmek İsteniyor!
Buna İzin Vermeyeceğiz!

Grup Yorum; Hollanda’ya gidişine
izin verilmeyen üyeleri Bergün Varanla
ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: 

“Bu sabah saat 6.00’da Hollan-
da’ya gitmek üzere yola çıkan arka-
daşımız Bergün Varan, hakkında hu-
kuki hiçbir sorun olmadığı, yurtdışı
çıkış yasağı olmadığı halde ülkeden
çıkış yapamadı.

Gerekçe ise pasaport kontrolünde
sistemde isminin yanında “idari tedbir
alınması gereken şahıs” olarak geç-

mesiydi. Bu keyfi uygulamanın hiçbir
hukuki dayanağı yoktur. Ne bir açık
soruşturma ne bir yurtdışı çıkış yasağı.
Bunun tek bir dayanağı var.

AKP faşizminin; Grup Yorum’a hiçbir
tahammülü yok. Olmadığı gibi de sa-
natına her türlü yöntemle engel olmaya
çalışıyor. Şimdi de 14 Nisan’da Belçi-
ka’nın Anvers şehrinde yapılacak olan
Grup Yorum konserine katılmak için
yola çıkan Bergün Varan’ın, gümrükte
ülkeden çıkmasına izin vermedi.

Avrupa’ya çıkıp konser verme-
mizden; orada bulunan halkımızla
buluşmamızdan da korkuyorlar... Yurt-

dışında yapılacak olan konserlerimize
katılmayalım istiyorlar. Avrupa’daki
Türkiyeli halkımızla buluşmayalım is-
tiyorlar.

...
Kurumlarımızı bastınız, işkence

yaptınız, gözaltına aldınız, tutukladınız
ama yine Grup Yorum’u bitiremediniz.
Evet, belki fiziken 14 Nisan’da Belçi-
ka’da olamayacağız ama orada bu-
lunan arkadaşlarımız, Grup Yorum
üyeleri, Türkiyeli halkımız binlerle tek
yürek olacak. Hep bir ağızdan “Adalet
İstiyoruz” talebini haykıracaklar. Buna
engel olamayacaksınız...” denildi.

Av ru pa’da
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Merhaba,

Başta tutsak
yoldaşlarımız

olmak üzere herkese selam ve
sevgilerimizi iletiyorum. 

12 yıldır Fransa’dayım. Siyasi
iltica statüsünde oturum aldım. Ge-
çen sene oturumumun süresi doldu
ve yenilemek için valiliğe başvur-
dum. Tam bir yıldır cevap ala-
madım. Oturumumu yenilemi-
yorlar.

Başvurum ve sonuç alamamam
bir yılı doldurunca direnişe başlama
kararı aldım. Elbet bu kararın bir
evveliyatı var.

Hapisteyken, Nihat Karakaya
arkadaşımızın oturumu alındı ve
önümüzdeki sürecin nasıl şekille-
neceği az çok belli oldu... Kararımı
o anda verdim. Direneceğim! Di-
renmek kafamda çok netti as-
lında. 30 Mart itibariyle de dire-
nişe başladım.

Oturumu alınan dava arkada-
şımız Veli Yatı da, direnişe katılma
kararı aldı. Böylece iki kişi olduk
ve direnişimize birlikte devam edi-
yoruz. 

Yurdumuzda; Yüksel Direnişi,
Düzce Direnişi, Mahir Kılıç, sevgili
Türkan Abla, Bodrum, Bakırköy ve
elbette canımız Kezban Anamız’ın
direnişleri...

Avrupa’ da da direnişe başlayan
yoldaşlarımız, bizlere örnek olan
ve yolumuzu açan direnişler oldular. 

Farklı yerlerdeki farklı direnişler
olsa da hepsinin özünde adalet-
sizliği kabullenmeme ve adaletsizliği
kanıksamamak var. 

Bir hak gaspına uğruyorsunuz,
önünüzde iki seçenek var: Ya ka-
bulleneceksiniz ya da kabul etmeyip
hakkınız olanı isteyeceksiniz. Yani
direneceksiniz! 

İkisi de bir tercihin sonucu verilen
kararlar ve elbette yapılan her
tercih ideolojik. 

Yani emperyalizmin, “ya teslim
olacaksın ya öleceksin” dayat-
masındaki ideolojik saldırı karşı-
sındaki duruştur aslında yapılan

tercihler ve verilen kararlar… Biz-
lerin direnme kararı alırkenki ter-
cihimiz de bu şekilde ortaya çıktı.

Kime Karşı Direniyoruz?
Fransa emperyalizmine… 
Peki Fransa Kimdir?

Tarihlerinin hamuru halkların
kanıyla karılan, sömürgeci, katil,
işkenceci bir ülkedir Fransa. 

Kara Afrika’nın üçte birine hük-
meden bir ülkedir. Bu ülkede bin-
lerce insan, evsizlikten sokakta
kalmaktadır. Bu ülkenin metrola-
rında dakikada bir dilenen insan
görürsünüz. 

İnsan onurunun üzerinde tepinilir
adeta. 

İnsanın onurunu kırarlar. 

Sokaklar, mültecilerin fuhuş ye-
ridir. 

Artan yoksulluk, insanların ca-
nına tak etmiştir. 

Bu ülkenin havaalanları, garları
ve olanca zenginliği zenginlere sa-
tılmıştır. 

IŞİD’li teröristleri finanse eden
emperyalist ülkelerden biridir ve
biz devrimciler, bu ülkenin hapis-
hanelerinden hiç eksik olmadık. 

İşte böylesine sicili kabarık bir
ülke olan Fransa, bugun biz dev-
rimcilerin oturumlarını gerı alıyor,
oturumu bir şantaj malzemesi olarak
kullanıyor. 

Devrimciliğimizi terörizm olarak
değerlendiriyor. 

Bu beyaz adamlar, 50’den fazla
Tamilli’yi, oturumlarını geri alarak
ülkelerine geri gönderdiler. 

Kürt milliyetçilerinden oturumları
alınanlar var. 

Bizim dava arkadaşlarımızdan
oturumları alınanlar var. 

Yani o kadar keyfiler ki... 

Evrensel ve bedeli tarihsel olarak
ödenen oturum hakkını sanki bir
lütuf olarak işletiyor ve devrimciliği
bir suç olarak değerlendirip en ağır
şekilde cezalandırıyor. 

İşte direnmek, böylesi bir ülkeye

karşı olacağı için gerçekten çok
önemli. 

Devrimciliğimizin onurunu ko-
rumak elbet aslolan; ama bence
kendimize olan saygımızla da ilgili
kuşkusuz. 

Birileri size ait olan bir şeyi ala-
cak ve siz ona sesinizi çıkartma-
yacaksınız. İnsan olarak küçülür-
sünüz, alçalırsınız, kendinize olan
saygınız biter. 

İşte bugün oturum sorunu olan
tüm arkadaşlarımızın, herkesin
başbaşa olduğu ve cevaplaması
gereken tarihsel soru bu: 

“Ne yapacağım?”
Bu sorunun cevabı kendi onu-

rumuz adına verilecek cevaptır. 

Biz direnmeyi seçtik. 

Fransa emperyalizmi, bu eşki-
yalıklarına birilerinin ses çıkardığını
görmeli. 

Devrimcilerin onursuzlaşmaya-
caklarını görmeliler. Bizlere biçtikleri
rolü kabul etmeyeceğimizi görme-
liler. Bunun için direnmek esas
olandır ve biz direniyoruz!

Direnişimiz farklılaşarak, yeni
biçim ve boyutlarla devam edecek. 

Umutsuzlaştırılmak istenen, kö-
pek muamelesi gören, aşağılanan
tüm yabancıların sesi olarak görü-
yoruz kendimizi, işte bu nedenlerle
direnişimizi canlı tutacak her yol
ve yöntemi deneyeceğiz. 

Bu sorumlulukla hareket ede-
ceğiz. 

Ve elbette BİZ kazanacağız. 

Bunu biliyoruz. 

Zaferimize olan inancımızla se-
lam ve sevgilerimizi iletiyoruz.

AVRUPA’DA OTURUM İPTALLERİNE KARŞI YENİ BİR DİRENİŞ
FRANSA’DA DİRENİŞE BAŞLAYAN ZEHRA KURTAY’IN KALEMİNDEN:

“Adaletsizliği Kanıksamamak İçin Direnmek Bir Zorunluluktur!”
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“Hiçbir zor yönteminiz, vahşetiniz, hiçbir işkenceniz ve
yalanınız direnişimizi kıramayacak, düşüncelerimizi yok
edemeyeceksiniz.” Sedat Karakurt

22 Nisan - 28 Nisan

Abidin YILDIZ, Ali ÖZBAKIR, Apti ŞEKER,
Behiye CANİK, Cengiz KALA, Cihan TAÇYILDIZ,
Eylem YILDIZ, Hasan AKTAŞ, Haydar AYDIN,
Mehmet ÇOLAK, Özgür KILIÇ, Selvi UZUN: 
Dersim civarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bir

dönemde, daha önce birkaç kuşatmayı yararak çıkmalarına
rağmen Ardıç Köyüʼnün Çalaxane Mezrasıʼnda oligarşinin
güçleriyle karşılaştılar. 23 Nisan 1993 günü sabahtan
öğleye kadar süren çatışmalar sonucu Dersim İbrahim Er-
doğan Kır Gerilla Birliğiʼne bağlı Ahmet Ercüment Özdemir
Müfrezesi üyesi 12 gerilladan yedisi katledildi. Mermileri
tükenen diğer 5 gerilla sağ ele geçirilmelerine rağmen
kurşuna dizildiler. 

1973 Dersim doğumlu Cihan, geril-
laya katılmadan önce, gençlik örgüt-
lenmesinin Elazığ yöneticileri arasın-
daydı. 

Cengiz, 1974 doğumluydu, Pertek
Akdemir Köyüʼndendi. Liseli DEV-
GENÇʼli olarak başladı mücadeleye. 

1971 Dersim doğumlu Haydar ve
1973 Hozat Taçkirek doğumlu Abidin,
Dersimʼde çeşitli çalışmalarda yer al-
dıktan sonra gerillaya katıldılar. 

Behiye, gecekondu halkının müca-
delesinde yetişen bir Cepheliydi.

Apti, TÖDEFʼle başladığı mücade-
lesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. 

1975 Hozat Taçkirek doğumlu Eylem,
mücadeleye lise yıllarında katılmıştı. 

Hasan, 1972ʼde Elazığʼda doğdu.  Mücadeleye İstanbulʼda
katıldı.

1965 Pülümür doğumlu Selvi, mücadeleyle Fransaʼda
tanıştı. Ve ülkesine gerilla olarak döndü. Müfrezenin komutan
yardımcısıydı. 

Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı.
Gerillaya katılmadan önce müfreze komutanıydı.

Mehmet işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını
dağlarda sürdürdü.

Özgür, Malatya’da çeşitli çalışmalarda yer aldı. 1992
Aralık’ında, uzun zamandır ısrarla içinde yer almak istediği
gerillaya katıldı.

Abidin Yıldız Ali Özbakır Apti Şeker Behiye Canik Cengiz Kala Cihan Taçyıldız

Eylem Yıldız Hasan Aktaş Haydar Aydın Mehmet Çolak Özgür Kılıç Selvi Uzun

Kazım GÜLBAĞ:
Sivasʼlıydı. 1980ʼlerin ikinci yarısında gençlik

mücadelesine katıldı. İYÖ-DER kurucularındandı.
DEV-GENÇʼte milis komutanlığı yaptı. 1993ʼte
iradi olarak yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli
görevler üstlendi. Son dönem çeşitli eksiklikleri
nedeniyle örgütsel ilişkisi kesilmişti. Ama o Partisiz,
yoldaşsız, mücadelesiz yaşayamazdı. Son görevini,

kendisi belirledi ve bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001ʼde ölüm-
süzleşti. Almanyaʼnın Regensburg kentinin hapishanesi önünde,
“Faşist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki Katliamları Protesto
Ediyorum” yazılı bir pankartın altında, alnında kızıl bir bantla
bedenini tutuşturarak şehit düştü.

Kazım Gülbağ

Fatma Hülya TÜMGAN:
5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde

doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisiyken
Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre öğret-
menlik yaptıktan sonra Mücadele dergisi temsilcisi
olarak çalışmaya başladı. Birçok kez gözaltına
alındı, iki kez tutuklandı, her seferinde yeniden
mücadeleye koştu. 1994 başından bu yana tutsaktı.

Ulucanlar Hapishanesi’ndeki Parti-Cepheli tutsakların temsilcisiydi.
19-22 Aralık katliamında zulmü durdurmak için en öne çıkan
feda savaşçılarından biriydi. Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de Ölüm Orucu Direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

F. Hülya Tümgan
Fatma KOYUPINAR:
22 Şubat 1972 Gaziantep doğumluydu

Fatma. Kürt-Alevi bir ailenin on çocuğunun
dokuzuncusuydu. Lisedeyken Gaziantep
Özel Tip Hapishanesi’ne açık görüşlere
gitmeye başladı. Devrimci Sol tutsaklarıyla
tanışması onun yaşamını değiştirdi. Gazi-
antep Üniversitesi MYO İnşaat Bölümü’nü

kazandı. TÖDEF, Dev-Genç çalışmalarına katıldı. 6
Kasım 1990 YÖK boykotu çalışmalarından dolayı tutuklandı.
1991’de tahliye oldu. 91 sonbaharında illegal örgütlenme
içinde yer aldı.

16-17 Nisan operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tut-
saklık yılları başladı. 2001’de tahliye olduğunda mücadelenin
içindeydi yine. 2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düştü. 12.
Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl bandını kuşandı. Direnişinin
ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Direnişini dışarıda,
Şişli direniş evinde sürdürerek, 354. gününde, 27 Nisan
2006’da direnişin 122. ve son şehidi olarak ölümsüzleşti.

Fatma Koyupınar



Ali’yi GEYAD’tan tanıyorum, beraber çalıştık. Onun pek
çok özelliği vardı, Ali’yi her gördüğümde ya derneği süpürür,
soba yakardı ya da bizimle çeşmeden bidonlarla su taşırdı.
Derneğe gelenlerle yakından ilgilenir, onlara çay yapar, kendi
elleri ile dağıtır ve esprili sohbetler yapardı. Derneğe gelen
aileler sık sık börek getirirdi, Ali yoksa bize tembih ederlerdi
“aman Ali’yi unutmayın” derlerdi. Çünkü derneğe gelen her
insanla çok çabuk samimi olurdu ve en ufak bir işi bile
hareketin işi diye dört elle sarılır, canla başla yapardı. Aslında
yeni insanı Ali’nin kişiliğinde görmek mümkündü, onun hiç
hata yaptığını görmedim desem abartmış olmam. Varsa ona
yönelik bir eleştiri, onu sessiz ve sakin dinler, kendini o
konuda yetiştirirdi.

Ali ile bir anımız var ve onu çok sık hatırlarım. Biz
GEYAD’da çalışırken onunla yarışa girmiştik ve iki ay kadar
sürmüştü; bu süre içinde hangimiz daha önce derneği açarsa
ona pasta alınacaktı, ben her gittiğimde derneği açmış süpü-
rüyor, ona bir gün mutlaka ben açacağım derdim ve bir gün
açmıştım da. İki ay boyunca başarısız olduğum için bu defa

da pastayı ben almıştım. Ali bütün evimin sorunlarıyla ilgilenirdi,
örneğin oğlumun okul durumundan tutun da eşimle yaşadık-
larıma kadar ilgilenirdi ve yaptığı her işte de sonuç almadan
bırakmazdı. Onu herkes gibi ben de çok severdim ve onu
gördüğümde her insan gibi ben de neşelenirdim.

Yoldaşım tüm bunları düşündüğümde senin özverini,
devrime olan bağlığının ve davanın, Devrimci Sol’un neler
ifade ettiğini ve nasıl emek verdiğini anlıyorum ve seninle pay-
laştığım sorunlardan, yaptığım en ufak işten en büyük işe
kadar her davranışın aslında bizim için bir eğitimdir. İnan Ali,
seni şehitler panosunda görünce hiç şaşırmadım çünkü sen
yaşamınla bir devrimcinin her bedele hazır olmasının gerektiğini
birçoğumuza öğretmiştin, hele ki senin Dersim dağlarında
şehit düştüğünü duyduğumda hiç şaşırmadım çünkü sürekli
dağlardan bahseder ve illa ki bir gün gideceğini söylerdin. Biz
de sana takılırdık, boyun çok kısa silah taşıyamazsın derdik
ve sen de güler, orası hiç mi hiç belli olmaz derdin ve yaptığın
bir işin ardından “ah şu dağlar var ya şu dağlar” derdin ve
senin gönlünde yatan dağlar bizim dediğimiz kadar sana uzak
değilmiş. Bu yüzden de Dersim dağlarını yoldaşlarınla birlikte
özgürleştirdiğine hiç şaşırmadım, yalnız sadece ve sadece
üzüldüm, çünkü ben senin o hoş sohbetlerini öylesine özledim,
bazen kendi kendime düşünür gülerdim ve bir gün bir yerde
karşılaşırız diye düşünürdüm. Bunu gerçekten ve gerçekten
çok istiyordum...

Bir Yoldaşı Ali Özbakır’ı Anlatıyor
“Yaşamınla bir devrimcinin her bedele hazır olması
gerektiğini öğretmiştin”

İbrahim
YALÇIN:
Erzincan do-

ğumlu İbrahim
Yalçın, askeri
faaliyetlerde ve
mahallelerde gö-
rev aldı. 1990 atı-

lımıyla oluşturulan ilk SDB ör-
gütlenmesinde yer aldı. 23 Ni-
san 1993ʼte İstanbul Maltepeʼde
kuşatıldığı üstte direnerek şehit
düştü. Devrimci Solʼun örnek
SDB komutanlarından biriydi.

İbrahim Yalçın

Yusuf TOPALLAR:
“Karakollardaki İşkence

ve Tariş Direnişiʼndeki Polis
Baskısına Karşı” sürdürülen
kampanya sırasında 23 Ni-
san 1980ʼde Ankara Ege
Mahallesi Natoyolu’nda ya-
pılan bir gösteride vuruldu.

Yusuf Topallar

Fehime ÖZTÜRK:
1959 doğumluydu.

Samsun 19 Mayıs Lise-
si’nde okurken mücade-
leyle tanıştı. Samsun
Dev-Genç içinde yer aldı.
Eğitim Enstitüsü’nde mü-
cadelesini sürdürürken

hastalığı nedeniyle 1978 Nisan’ında
aramızdan ayrıldı.

Fehime Öztürk

Hasan KARAGÖZ:
1955 Malatya do-

ğumludur. Devrimci
Sol’un devrim ve sos-
yalizm mücadelesinin
militanlarından biriydi.
28 Nisan 1980’de Ma-
latya Taştepe’de faşist-

lerin kurduğu bir pusuda katledildi.

Hasan Karagöz

Erdoğan GÜLER:
10 Ekim 1972ʼde Der-

simʼin Ovacık-Buzlutepe kö-
yünde doğdu. Kendi çevre-
sinden tanıyordu devrimci-
leri. Kardeşinin tutsak düş-
mesi sonucu, daha yakından
tanıdı. Demokratik mücadele

içinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonra-
sında dışarıda ölüm orucuna başladı. 25
Nisan 2001ʼde şehit düştü. Ege TAYADʼlı
Erdoğan Güler, dışarıdaki ölüm orucunun
4ʼüncü şehidi olarak ölümsüzleşti.

Erdoğan Güler

Çiğdem YILDIR:
24 Nisan 1977ʼde

İstanbul̓ da Galatasaray
Mühendislik Yüksek
Okulu çıkışında faşist-
lerin kurduğu bir pusuda
vurularak katledildi.
DEV-GENÇ saflarında

çeşitli görevler üstlenmişti.

Çiğdem Yıldır

Sedat KARAKURT:
Sedat, 11 Haziran 1976ʼda

İstanbulʼda doğdu. Aslen To-
katlıydı. Gazi katliamının ar-
dından mücadeleye katıldı.
Eskişehir tabutluğunun açıldığı
yıl tutsak düştü ve Eskişehirʼe
sevk edildi. DHKP-C dava-

sından yargılanıyordu. Eskişehirʼde direniş
içinde yer aldı. Direniş sonrası Ümraniye
Hapishanesiʼne gönderildi. F Tipi saldırısı
gündeme geldiğinde ölüm orucu gönüllüle-
rinden biri de oydu. 2. Ekipte, zulme meydan
okuyarak 25 Nisan 2001ʼde Edirne F Tipi
Hapishanesiʼnde şehit düştü.

Sedat Karakurt

Anıları Mirasımız

Şenay HANOĞLU:
Tokat, Almus, Armutalan

köyünde 1966 yılında doğ-
du. İki çocuk annesiydi.

1989’da İstanbul’a göç
edip Küçükarmutlu’ya yer-
leşti. Devrim mücadelesine
katıldı. Temizlik işlerine gi-

den bir emekçi, TAYAD’ın yılmaz hak ve
özgürlük savaşçılarından biriydi. F Tipi
saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu
yapılması önerisini ilk getirenlerden bi-
riydi.

Küçükarmutlu’da, adı daha sonra direniş
evi olacak olan kendi evinde, oğlunun ve
kızının yanında ölüme yattı. 22 Nisan
2001’de çocuklarının, gecekondu yoksul-
larının yanı başında ölümsüzleşti.

Şenay Hanoğlu



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bulunduğumuz alanda
önder öncü olduğunu unutmayacaksın. 

Hiçbir zaman
devrimci pratikten kopmayacaksın. 

Kendini sürekli
hayatın içinde sınayacaksın.

Kendini ve bulunduğun alanı
sürekli dönüştüreceksin.

Hatalarını gizlemeyeceksin.

Öncü olmak;
ideolojik ve siyasi dinamizmimizi

korumakla, ruhumuzu ve
motivasyonumuzu

sürekli ayakta tutmakla mümkündür.
Yoldaşlarımıza ancak

bu şekilde örnek olabiliriz.



Anti-Emperyalist Cephe’de
Birleşelim

Emperyalist Saldırganlığa
Dur Diyelim!

Anti‐Emperyalist Cephe Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 114

14 Nisan 2019
Fiyatı: 1 TL 
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Örgütlediğimiz Her Toplantıda,
Yaptığımız Her İşte,

Giriştiğimiz Her Kampanyada
Halkların Dayanışmasını ve
Mücadelesini Büyütecek,
Enternasyonali Kuracağız!

EMPERYALİZMİN
KURBANI DEĞİL

CELLADI OLACAĞIZ!



Emperyalizmin yarattığı sonuçlar yü-
zünden bugün tüm dünyada çatış-
malar artıyor. Emperyalistlerin kadim

politikası “böl-parçala-yönet”, Roma İmpa-
ratorluğundan beri halkların sonunu getirirken
emperyalistlerin ömrünü uzatıyor.

Dünya’nın 150 noktasında çatışma var,
savaşlardan kaçanlar göç ediyor; mülteciler
göç ettikleri yerlerde de katliama uğruyor.
Ya da göç yollarında denizler ve nehirler, in-
sanoğluna yaşam alanı sağlayan sular onlara
mezar oluyor. Baskıcı-faşist yönetimler em-
peryalistlerle kolkola demokrasi piyesleri
sergileniyor.

Peki bu tabloda bizler neredeyiz?

Bu ölüm yolculukları, çatışmalar devam
mı edecek?

Ölen, katledilen, pazarlık masalarında kanı
sunulan olmayı kabul mü edeceğiz, yoksa
bu gömleği lime lime parçalayıp, zincirlerimizi
burjuvazinin boynuna mı dolayacağız?

Birinci ve ikinci paylaşım savaşlarında
halklar emperyalizmin politikalarının bedelini
fazlasıyla ödedi; ancak kendi yumruğunu
masaya koyduğu anda da emperyalizmin
tüm planlarını bozdu. 

Hatırlayın, 1. Paylaşım Savaşı’ndan sonra
dünyanın 1/6’sı, 2. Paylaşım Savaşı’ndan

sonra ise 1/3’ü emperyalist pazardan koparak
sosyalizmi ilan etti. Ve sosyalistlerden aldıkları
güçle Kuzey Amerika, Afrika ve Ortadoğu
halkları da sömürgeciliği reddetti, halk kurtuluş
savaşları verdiler.

İşte halkların gücü, tarihimizdedir. Bugün
emperyalizm ve işbirlikçileri Ortadoğu başta
olmak üzere tüm dünya halklarını tek tek
ayırarak katletmeye devam ediyor, ki dünyanın
en vahşi savaşları son 20 yılda Ortadoğu ve
Afrika’da yaşanmaktadır. 

Emperyalistler halklara karşı her türlü
birliği kafasına göre kurup dağıtırken, orada
aldıkları kararları en başta kendileri bozarken
biz ne yapacağız? 

ABD, kendisinin de içinde bulunduğu BM
kararını hiçe sayıp İsrail yayılmacılığını ya-
salaştırmaya çalışıp, tüm bileşenler kınamanın
ötesinde bir açıklama yapamazken Filistinli
çocuklar, kadın ve erkekler genç yaşlı de-
meden direnişi sürdürüyor. Biz ne yapmalıyız
sorusunun cevabı, İsrail ve ABD saldırganlı-
ğına karşı direnenlerin yanında saf tutmak-
tadır… 

Emperyalizm örgütlü ve askeri olarak baş-
tan aşağı silahlanmış dlsa da ona karşı
direnen tek bir kişi karşısında çaresizdir!

Bu direnişi büyütmek için herkesi AEC
saflarında emperyalist saldırganlığa dur de-
meye çağırıyoruz!

AEC’de Birleşelim,
Emperyalist Saldırganlığa Dur Diyelim!

Sayı: 114 14 Nisan 2019
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Almanya’nın Berlin şeh-
rinde 23-24 Şubat tarih-
lerinde Anti-Emperyalist

Cephe toplantısı gerçekleşti. Top-
lantıya Bulgaristan’dan “23 Eylül
Hareketi” adına katılanlardan Stefan
Petrov ile görüştük.

Yürüyüş: Merhaba Stefan, se-
ninle Anti-emperyalist Cephe top-
lantısı üzerine sohbet etmek isti-
yoruz. 23-24 Şubat günlerinde ger-
çekleşen toplantıda katılımcılardan
biri sendin. Toplantıya ilişkin biraz
bilgi verir misin? 

Stefan Petrov: Anti-emperyalist
Cephe toplantısı Berlin’de gerçek-
leşti. Toplantıda birkaç ülkeden de-
ğişik örgüt temsilcileri katıldı. Top-
lantı, güncel uluslararası sorunların
ve enternasyonel düzeyde emper-
yalizme nasıl direnebiliriz konuları
üzerine yoğun tartışmalarla geçti.
Katılımcılar değişik ülkelerde em-
peryalist saldırganlığa karşı sür-
dürülen mücadeleden gözlem ve
düşüncelerini paylaştı. Anti-emper-
yalist Cephe’nin çalışmalarını ge-
liştirmek üzere örgütlenme konu-
sunu ele aldık, iletişim ve ilişkileri-
mizi geliştirmeyi konuştuk. 

Yürüyüş: Sen 23 Eylül hareketi
temsilcisi olarak katıldın. Bize kı-
saca örgütünüzü tanıtabilir misin?

Stefan P.: “23 Eylül Hareketi”
Marksist-Leninist bir örgüttür. Biz
faaliyetlerimizle Bulgaristan’da ko-
münist ideolojiyi geliştirmek, yaymak
ve ülkemizde emperyalizme karşı
mücadele bayrağını yükseltmek için
çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllar içinde;
Irak, Suriye, Venezüella ve Don-
bas’taki saldırganlığa karşı, İsrail’in
Filistinlilere soykırımına karşı, Küba
ve Kore Demokratik Halk Cumhuri-
yeti’ne uygulanan izolasyon ve yap-
tırımlara karşı çeşitli eylem ve et-
kinlikler örgütledik veya katıldık. Ge-
çen yaz Bulgaristan’daki Grup Yorum
Dostlarıyla beraber “Grup Yorum’a
Özgürlük” konseri düzenledik. Bul-
garistan’da kapitalizmin restorasyo-
nunun ardından, daha adil bir sos-
yo-ekonomik düzen mücadelesini

omuzlayacak büyük bir devrimci ör-
gütü oluşturacak kadrolar yaratmaya
çalışıyoruz. Örgütümüzün bir diğer
önceliği ise teorik ve ideolojik faali-
yetler geliştirmek. Mesela ülkemizde
sosyalizmin yenilgisinin nedenleri
konusunu işliyoruz.

Yürüyüş: Örgütünüz Anti-em-
peryalist Cephe’deki yerini nasıl
görüyor?

Stefan P.: Anti-emperyalist Cep-
henin yaratılmasından bugüne ka-
dar bizim örgütümüz onun bir par-
çası. Bizim için emperyalist sal-
dırganlığa direnecek bir uluslararası
örgüt yaratılması çok büyük önem
taşıyor. Biz, emperyalizme karşı
mücadelede aktif yer almak isti-
yoruz ve bunun sadece enternas-
yonal dayanışma temeli üzerinde
gelişeceğine inanıyoruz. Bunun
için ileride de Bulgaristan’da anti-
emperyalist mücadelesinin ge-
lişiminde yer almaya ve Anti-
emperyalist Cephe’nin geliştiril-
mesinde ve faaliyetlerinde aktif
yer almaya devam edeceğiz.

Yürüyüş: Toplantıda tartışmalar
dışında faaliyetleriniz var mıydı?

Stefan P.: Anti-emperyalist Cep-
he toplantı programının yoğunluğuna
rağmen, katılımcılar olarak Berlin’de
enteresan yerleri ziyaret etme ola-
nağımız da oldu. Tartışmasız bizi
en çok Avrupa’yı Hitler faşizminin
baskısından kurtaran Sovyet ordu-
sunun Anıt Parkı etkiledi. Bu yerin
boyutları ve güzelliği herkesi hayran
bırakır. Dikkatimizi çeken ise tüm
kompleksin korunmuş ve bakımlı
olması. Bulgaristan’daki Sovyet or-
dusunun anıtı sık sık anti-komü-
nistlerin vandal saldırısına maruz
kalıyor. Berlin’de Marks ve Engels’in
anıtını da görme imkânımız oldu.
Hatta bize özel ilgi gösteren yerel
polisin dikkatli bakışları altında fo-
toğraf çektirmeyi de başardık.

Yürüyüş: Toplantıda geleceğe
dair ne gibi kararlar aldınız? 

Stefan P.: Toplantıda birçok
uluslararası güncel sorunu ele

aldık. Tüm katılımcılar olarak yasal
cumhurbaşkanı Maduro ve iktida-
rına yani Venezuella’ya karşı uy-
gulanan saldırganlığı kınadık. Tür-
kiyeli ve Ukraynalı yoldaşlarımız
kendi ülkelerindeki faşizmin uygu-
lamaları hakkında bilgi paylaştı,
mücadelelerini anlattılar. Yakın Do-
ğu’daki durum üzerine konuştuk. 

Toplantıda, AEC katılımcılarının
kendi ülkelerinde NATO’nun kuru-
luşunun 70. yıldönümü dolayısıyla
kampanyalar örgütlenmesini karar-
laştırdık. Hepimizin ülkelerinde ABD
ve NATO askeri üsleri varlığı güncel
bir sorun olduğunu tespit ettik. Tür-
kiye’de hapishanedeki devrimci avu-
katlarla dayanışma konusunda karar
aldık, yine Musa Aşoğlu ile daya-
nışma kararı aldık. Berlin’de bulun-
duğumuz süreçte Lübnan’dan Tür-
kiyeli kontrgerilla tarafından kaçırılıp
altı ay boyunca işkence gören dev-
rimci Ayten Öztürk ile dayanışma
eylemi düzenledik – Lübnan kon-
solosluğu önünde. AEC’nin temel
görevleri arasında düzenli dergi ya-
yınlama kararı aldık. Dergimizde
anti-emperyalist mücadele çerçe-
vesinde güncel konular üzerine ana-
lizler yer alacak. 

Yürüyüş: Bize zaman ayırdığın
için teşekkür ederiz. Okurlarımıza
bir mesajın olacak mı? 

Stefan P.: Yürüyüş okurlarına
daha iyi bir geleceğe inanmalarını
diliyorum. Çünkü o mutlaka gelecek.
Biliyorum ki derginiz son yıllarda
korkunç devlet baskısına maruz ka-
lıyor ve buna rağmen yayın hayatını
sürdürmeyi başarıyor ve okurlarını
gerçeğin ışığı ile aydınlatıyor. Yürüyüş
doğruluğun bayrağıdır, bunun için
onu hiçbir yasak durduramaz.  

23 Eylül Hareketi’nden Stefan Petrov:
Biz, emperyalizme karşı mücadelede aktif yer almak istiyoruz ve bunun sadece

enternasyonal dayanışma temeli üzerinde gelişeceğine inanıyoruz.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ADALET İSTİYORUZ!441



Filistin halkına karşı İsrail’deki Netanyahu
iktidarının yeniden artan devlet terörünü
şiddetle kınıyoruz.

Gazze Şeridine karşı İsrail’in terörist hava sal-
dırılarına ve İsrail ordusunun istila hazırlıklarına
şahit oluyoruz.

Gazze’de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli,
yıllardır tam bir abluka altında, elektrik ve su sı-
kıntısı ile yaşıyor. Ayrıca, çoğunluğu sivil halktan
binlerce Filistinliyi öldüren hava saldırılarının sü-
rekli tehdidi altında bulunuyorlar.

Örneğin, Siyonist rejimin Gazze’ye 2014’te
yaptığı saldırı sırasında Birleşmiş Milletler verilerine
göre 1800 kişi öldürüldü, bunlardan %77’si sivil
halktı. Tel Aviv’deki barbar rejim evleri, hastaneleri
ve okulları yok ediyor. İsrail’in Filistin halkına
karşı işlediği suçların asıl sorumlusu, İsrail’in
eylemlerine her zaman tam ve kayıtsız destek
veren ABD’dir.

Ancak Cumhurbaşkanı Trump yönetimi, siyonist
rejimi kışkırtma ve himayede kendinden öncekileri
de geçti. Geçen yıl Kudüs’ü İsrail’in “başkenti”
olarak ilan etmesinden sonra, 21 Mart 2019 günü
Trump, ülkesinin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki
“egemenliğini” tanıdı. (İsrail, Suriye’ye ait Golan
Tepeleri’ni 1967’de işgal, 1981’de ilhak etmişti.)
Açıkça görülmekte ki her iki durumda da yeni
çatışmalar ve kan dökülmesini körükleyen bu
sonuç bölgede yalnızca Filistinlilerin değil, aynı
zamanda etkilenen tüm ülkelerdeki halkların, İsrail

halkı da dâhil, çıkarına değildir. Savaştan ve halk-
ların ıstırabından çıkarı olan sadece ABD ve İsra-
il’deki yöneticilerdir.

İsrail’in saldırı ve terörüne karşı Gazze halkının
kahramanca mücadelesini tamamen destekliyoruz.
Son derece sert koşullarda ve güç dengesinin mu-
azzam eşitsizliğinde, Gazze’deki Filistinliler, dişlerine
kadar silahlı saldırganlara karşı doğaçlama araçlarla
direnmenin yollarını buluyorlar. Sonuç  olarak;
önceki tüm saldırılarda olduğu gibi, Gazze’ye yapılan
bu saldırı da Tel Aviv’deki rejime herhangi bir “zafer”
getirmeyecek ve yalnızca anlamsız bir kan dökül-
mesiyle sona erecektir.

İsrail ile Arap komşuları arasında adil barış
şartlarının oluşması için:

• İsrail komşu ülkelere yönelik askeri operas-
yonlarını derhal durdurmalı.

• İsrail, Golan Tepeleri dahil işgal ettiği tüm
Arap bölgelerini serbest bırakmalı.

• İsrail hapishanelerindeki tüm siyasi tutsaklar
serbest bırakılmalı.

• Filistinli mültecilerin evlerine dönmeleri ve
vatanlarından sürülen Filistililerin sorunu BM ka-
rarlarına göre çözülmeli.

• Uluslararası kabul görmüş sınırlarda bağımsız
ve egemen bir Filistin devleti kurulmalı.

Anti-Emperyalist Cephe

AEC: Filistin Halkını Destekliyoruz

Mahir Mete Kul’un Katillerini
Tanıyoruz!
Mahir Mete’nin Katilleri
AKP Faşizmi ve Onun Sümüklü
Mendili Berk Ercan’dır!

21 yaşındaki Mahir Mete Kul’un
ölü bedeni bulundu!

Mahir Mete Kul, Beykent Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 2.
sınıf öğrencisi, satranç turnuvası
şampiyonu, duyarlı, yardımsever,
candan bir arkadaşımızken 2017’de
tutuklanmıştır.

Gerekçe, yüzlerce kişi hakkında
yalan yanlış ifadeler veren, faşizmin
mahkemelerde “tanıklık” eden, söz-
de itirafçı-özde iftiracı Berk Ercan’ın
hakkında havada kalan ifadelerle
“Liseli Dev-Genç’in basın açıkla-
malarına katıldı”, “Gençlik Fede-
rasyonu’nda faaliyet yürütür” de-
mesi. Üstelik verilen ifadelerde

bahsi geçen tüm eylemler yasal,
demokratik faaliyetlerken.

10 ay tutsaklığın ardından Mahir
Mete yurtdışı yasağı konularak
tahliye oldu. Ancak tahliye oldu-
ğunda devam edecek bir okul da
kalmamıştı. Aynı hukuksuz gerek-
çelerle okulundan da atıldı.

Tahliyesinden 5 ay sonra, yine
politik sebeplerle Yunanistan’a gi-
den annesi Ünzile Araz’ın yanına
geçmek isteyen Mahir Mete, belki
de ölü bedenleri Meriç Nehri’ni ka-
bartan binlerce insan gibi daha iyi
yaşam koşulları, daha özgürlükçü
bir ortam için çareyi Türkiye’den
gitmekte bulmuştur.

Ancak 21 yaşındaki pırıl pırıl
arkadaşımızın, yoldaşımızın ha-
yalleri de, yaşamı da gittiği botla
alabora olmuştur. Mahir Mete 24
Mart’ta Meriç Nehri’nde kaybolmuş,
8 Nisan’da cansız bedenine ula-
şılmıştır. 

Arama çalışmalarının başlatıl-
ması ve Mahir bulunana dek devam
etmesi dahi direniş ve sahiplen-
meyle kazanılmıştır.

Annesi Ünzile Araz, oğlunun
bedenini bulmak için Yunanistan’da
oturma eylemine başlamış ve so-
nunda Mahir’ine, Mahir’imize ka-
vuşmuştur.

Emperyalizmin göç yollarında
katline sebep olduğu binlerce in-
sanın bir mezarı dahi yok.

Mahir Mete’nin bir mezarı ola-
cak. Mahir Mete’nin mezarı, gen-
cecik ölülerimizin hesabını sormak
için yeni bir anıtımız olacak.

Ne Ölülerimizi Ne De Katillerini
Unutmayacağız! Emperyalizmden
De, İşbirlikçilerinden De, “Sözde”
Mahkemelerinden, “Sözde” Tanık-
larından Da Hesap Soracağız. Bu
Aşağılık, Bu Katil Düzeni Yıkana
Kadar Durmayacağız!

Dev-Genç

Sayı: 114 14 Nisan 2019

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK! 440


