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"Türkiye Cumhuriyeti devleti, F-35 projesinin bir ortağıdır.
Bugüne kadar aksaksız ve eksiksiz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik.

Bunun için şu an içinde bulunduğumuz üsteki (Malatya) yatırımları yaptık,
yapmaya devam ediyoruz. F-35'lerin burada faaliyetlerini

icra edebilmesi için yerleşim alanları kuruyoruz.
Bu uçakların bir kısım parçaları Türkiye'de üretiliyor. Bununla ilgili siparişlerin

tamamı zamanında yapıldı, verildi. Bu konuda Türkiye'nin sicili tertemiz.
Bu şekilde devam ederken, S-400 gündeme geldikten sonra,

'S-400 alınırsa F-35'leri vermeyiz' diye bir durum çıktı.
Biz de tüm muhataplarımıza F-35 projesinin sözleşmesinde

'Eğer ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde yok diye
hatırlatıyoruz. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz,

bütün çalışmaları ciddiyet ve samimiyetle yapıyoruz. Ayrıca diyoruz ki;
'S-400, NATO sistemlerinden tamamen bağımsız olacak'.

NATO sistemleriyle entegre milli sistemlerimizle dahi entegre etmeyeceğiz.
Tamamen bağımsız olacak. F-35'ler Malatya'da konuşlanacak,

diğeri de ülkemizin başka bir yerine konulacak.
Aralarında mesafe olacak, tamamen ayrı çalışacak."

Aşağıdaki Sözler, Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Ait.
İyi Okuyun; Bağımsız Bir Ülkede

Böyle Bir Açıklama Yapılabilir mi?
Emperyalizm Karşısında Ülkeyi Peşkeş Çekmek İçin

Böyle Yalvar Yakar Olunabilir mi?
Ancak Ülkemiz, Emperyalizmin Yeni-Sömürgesidir.

Amerikan Tekeli Lockheed Martin ve Ülkemizdeki
İşbirlikçileri Daha Çok Kar Etsin Diye Yalvarıyor!

F-35’lerle Her Gün Roboski, Her Gün 19 Aralık Katliamı
Gibi Katliamlar Yapabilsinler, Oluk Oluk Kanımızı

Akıtabilsinler Diye Yalvarıyor!



i ç i n d e k i l e r
yönetiminin Devrimci Kamu
Emekçileri’ne yönelik saldırı,
işkence ve sendikadan ihraç
etmeye kalkmasını mahkum
etmek için halka açık bir
toplantı yapıldı!

22 Direnişler Meclisi: Halkın

avukatlarına özgürlük!

23 Röportaj: Cahit Zorel: “Merkezi
bir saldırıya karşı direnişler de
merkezileşmeliydi.”

25 Röportaj: Avrupa Direnişler

Meclisi’nden Veli Yatı ile
röportaj

26 Adalet İstiyoruz

28 Ülkemizde Gençlik: Dev-

Genç’liler bu ülkenin en soylu
damarıdır! 

29 Savaş ve Savaşçı: Disiplinsiz

bir savaş ve savaşçılık
olmaz!

30 Yaşadıklarımızdan
Öğrendiklerimiz: Hiçbir
baskı, baskın, işkence
kurumlarımızı sahiplenmemizi
engelleyemeyecek!

7 DHKC açıklaması: Cephe
meclise böyle girer işte!
Beyninize girdik, aklınızı
aldık. Amacımız buydu, bunu
yaptık!

9 Bizden... Bizden... Bizden...

13 F-35’lerin satışından
kazanacak olan emperyalizm
ve oligarşi, kaybedecek olan
halklardır! - 1. Bölüm

16 Devrimci İşçi Hareketi: 1
Mayıs alanı Taksim’dir!

17 DİSK; ILO’nun 100. yılını
neden kutlar? Çünkü DİSK
sermayenin hizmetine
girmiş bir sendikadır!

19 Kamu Emekçileri Cephesi:
Reformist, tasfiyeci KESK

4 İki Cephe savaşçısı; burjuvazinin

ahırına, hesap sormak için
girdi! Katliamlarının hesabını
bir kalem ve bir jiletle sordular!

GRUP YORUM
AÇLIK GREVİNDE!

31 Grup Yorum’dan yeni beste: Yuh

Yuh

32 Faşizmin hukuksuzluğuna karşı

hukuku, düzenin adaletsizliğine
karşı adaleti savunuyoruz!
Adaletsiz düzeni adaletimizle
yıkacağız! 4. Bölüm

36 AKP faşizmi korkuyor, korkuları

halktandır! Silahlanmaya ve
silahlandırmaya nafile bir çaba
olarak devam ediyor!

37 Felaketin 71. yılında inançla

söylüyoruz: Filistin halkı
direnecek, işgalci siyonizm
yenilecek!

38 Avrupa’daki Biz: Ne kadar

istiyoruz

39 Avrupa’da Yürüyüş

40 Yitirdiklerimiz

41 Öğretmenimiz

Faşist AKP’nin Katil Polisi Sapık

Ve İşkencecidir -ÖZEL BÖLÜM-
42 Taciz ve tecavüz, egemenlerin halkı

teslim almak için kullandığı bir
savaş silahıdır!



2011 yılının 28 Aralık’ında, devlet Roboski’de
yoksul Kürt halkımızdan 34’ünü F-16 savaş
uçaklarıyla katletti.

Katledilenlerin 17’si çocuk, 28’i ise aynı ailedendi.
Bir gecede bir köye reva görülen bu acının üzerinden
geçen 8 yıllık sürede, hukuken hiçbir ilerleme kayde-
dilemedi. Gerçek sorumlular yargılanmadı.

Kürt milliyetçi hareket, hukukuna çok güvendikleri
AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne) havale
etti katliamın davasını. Oysa avukatları, belgeleri za-
manında yetiştirmemiş, AİHM ise, “iç hukuk yolları
kapanmamıştır” dedi.

Berkin Elvan, umudun çocuğuydu. 14 yaşında,
Haziran Ayaklanması yaşanırken, elinde sapanıyla
fırlamıştı meydanlara. 16 Haziran 2013’te, ekmek al-
maya giderken vuruldu Okmeydanı’nda. Tayyip Erdoğan
“Talimatı ben verdim” diyerek sahiplendi katillerini.
Olay yerinde yapılması gereken keşif, avukatlarının
ve yoldaşlarının yoğun çabasıyla ancak 6 yıl sonra
yapılabildi.

Cepheliler, Berkin’in komada kaldığı 269 gün bo-
yunca, yurt içinde ve yurt dışında her anı eyleme çe-
virdiler. 15 yaşına komada giren, 16 kiloluk bedenin
bir hesabı olmalıydı. Ancak onu katleden düzenin
mahkemelerinde adalet olamazdı.

İki Cephe savaşçısı; Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğ-
ruyol, güya dosyayı soruşturmakla sorumlu olan oli-
garşinin savcısını, kendi makam odasında rehin aldı.
Berkin için adalet istedi.

Adaletsizlik, bu düzenin temelidir. Faşizmden halk
için adalet çıkmaz. Ne mahkemeler, ne ordu, ne
polis, ne meclis halkın yararına çalışmaz. AKP faşizmi;
bir yandan bağımlılığımızı perçinler, bir yandan halkı
seçim gündemiyle oyalarken, 2 Cephe savaşçısı
adalet istedi.

14 Mayıs günü; baskının, sömürünün, bağımlılığımızı
perçinleyen kararların alındığı Meclis binasına girdi
Mulla Zincir ve Eylem Yücel.

En “güvenlikli”, girilemez sanılan yerlerden birine,

burjuvazinin ahırına bir kalem, bir jilet, bir de cüretleriyle
girdiler.

Ne Roboski’nin ne Berkin’in hesabını mahşere bı-
rakmayacaklardı. Faşizmin “demokrasi” şalı örtme
misyonunu üstlenen Meclis’in işlevini anlattılar halkı-
mıza.

“Berkin için, Roboski için Adalet İstiyoruz” de-
diler. “Roboski’nin ve Berkin’in katledilme talimatını
verenleri ve vuranları istiyoruz, alacağız.” dediler.

Eylem Amacına Ulaştı!
Eylemciler, ellerindeki bir kalem ve jiletle, Meclis’in

2 güvenlik görevlisini rehin aldı. Halk düşmanı AKP,
öylesine şaşkındı ki eylemi 7 saat boyunca açıklaya-
madı ve sonunda eylem girişimi sırasında fark edilip
engellendikleri yalanını söylediler.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a açıklama yap-
tırdılar. Yetmedi, televizyonlar ortak canlı yayınla
Soysuz Süleyman’ı konuşturdular. Başta YSK kararı
olmak üzere birçok soru soruldu; ama onun derdi
gücü DHKP-C idi. O da Tayyip gibi gizleyemiyordu
korkusunu.

Eylemi anlatırken, “Meclis’e ‘sızma’ gerçekleştirdiler”
diyor. Sızma, askeri bir terimdir ve oligarşinin sözcüleri,
bunun askeri bir eylem olduğunu itiraf etmiş oluyor-
lardı.

Yalnızca bu itirafla kalmayıp, tüm konuşmalarında
da adeta övgüler yağdırdılar DHKP-C’ye. Diyor ki Soy-
suz Süleyman televizyon programında: “Kendi içlerinde

AKP’SİNDEN CHP’SİNE KADAR DÜZEN PARTİLERİ
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ. OYSA ŞAŞIRACAK BİR ŞEY YOKTUR;

ÇÜNKÜ CEPHELİLER’İN CÜRET EDEMEYECEĞİ EYLEM,
GİREMEYECEĞİ YER, AŞAMAYACAĞI ENGEL,

SORAMAYACAĞI HESAP YOKTUR!

İKİ CEPHE SAVAŞÇISI; BURJUVAZİNİN AHIRINA,
HESAP SORMAK İÇİN GİRDİ!
KATLİAMLARININ HESABINI

BİR KALEM ve BİR JİLETLE SORDULAR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

GRUP YORUM, 17 MAYIS’TAN İTİBAREN4



itirafçı bulabilmek zordur. Uluslararası destekte nitelikli
bir yer elde etti.”

Ardından “Önemli özellikleri var. Bürokrasi, yargı,
emniyet, geçmişte kendilerine kan kusturmuş devlet
görevlilerine yönelik, iş camiasına yönelik saldırıları
söz konusu oldu.” diyor.

Ne Nihat Erim’i, ne Hiram Abbas’ı, ne Kazım Çak-
makçı’yı, ne Özdemir Sabancı’yı ne de Mehmet Selim
Kiraz’ı unutmamıştır. Nasıl unutsun ki, aynı akibetle
karşılaşacak olmanın verdiği tedirginlikle gözünü bile
kırpamaz hale gelmiştir. Olmayan hikayeler uydurmakta,
çocuklarını öne sürerek demagojiler bile yapmakta-
dır.

Ve elbette, terör demagojisine inandırıcılık katmak
için yalanlar sıralamaktadır. Ne kadar “başarılı” bir
bakan olduğunu, oligarşi için ne kadar “vazgeçilmez”
olduğunu kanıtlamak için yine “bitirdik, çökerttik”
nakaratını tekrarlamaktadır.

AKP; Komplocudur, Halk Düşmanıdır!
İftiracı İtirafçılar Yaratmanın, Sahte Deliller Üre-

terek Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarını, Grup Yo-
rum Üyelerini Tutuklatmanın “Usta”sıdır!

AKP, 16 yıllık iktidarı boyunca öyle büyük suçlar
işlemiştir ki; korkuları büyüdükçe saldırganlığını arttır-
mak dışında bir yolu kalmamıştır. Ancak doğanın ve
tarihin yasasıdır; baskının olduğu yerde direnişler-
ayaklanmalar da boy verir ve eninde sonunda gerici-
leşen düzen yok olur.

Kaçınılmaz sonundan korkan AKP, halkın müca-
delesini engellemek için devrimcilere sürekli operas-
yonlar yapmaya devam ediyor. En ufak bir hak arama
eylemine azgınca saldırıyor, “internette yorum yaptı,
şarkı dinledi” diye halkımızı hapishanelere doldur-
maktadır.

Cephe’nin eylemleri karşısındaki acizliğini gizlemek
için, demokratik kurumları basmakta, ilgisiz insanları
tutuklamaktadır. Soysuz’un “başarısı” ise kendi cüm-
lesinde gizlidir: “Kendi içlerinde itirafçı bulabilmek
zordur.” ama biz yine de sahte evrakla, işkenceyle,
tehditle, şantajla, sahte tanıklar-itirafçılar yarattık.
Hatta akli dengesinin yerinde olmadığı raporla belge-
lenmesine rağmen bu raporu görmezden gelip,
yüzlerce devrimciyi tutuklamayı başardık!

Diyor ki Soysuz: “Türkiye komitesi, İstanbul ko-
mitesi, Marmara, memur, avukat yapılanması üze-
rinden darbe vuruldu. Hukukun üstünlüğü olan
ülkelerde, bir köprü olarak kullanılıyor. Sıkıştıkları
anda, taşıyıcılığı avukatlar gerçekleştiriyor.

Avukatlar meselesi tehlikeli bir mesele. Bütün
terör örgütlerinde ne kadar tehlikeli olduğunu bi-
liyoruz; çünkü taşıyıcılığı onlar gerçekleştiriyor.
İyi bir darbe aldı avukatlarla.”

AKP, Halkın Avukatlarına Düşmandır! Çünkü
bütün suçlarını ifşa eden, faşizmin baskı-yasak-terör

politikaları karşısında halka güç ve moral olan onlardır.
Onlar faşizmin yasallığıyla değil tarihsel ve siyasal
haklılıklarıyla hareket ederler. Onların katlettiği dev-
rimcilerin, 19 Aralık’ın, Soma’nın, Berkin’in avukatlarıdır.
Faşizmin mahkemelerinde faşizmi yargılayan ve mah-
kum edenlerdir onlar. 

AKP, Grup Yorum’a Düşmandır! Çünkü onlar fa-
şizmin halkımıza yaşattıklarının şarkılarını yaparlar.
Komünist Manifestonun sözlerini şarkı yapıp ezber-
letmişlerdir milyonlara. Soma’nın, Berkin’in, Dilek’in,
Hasan Ferit’in, Engin Çeber’in, Güler Zere’nin şarkısını
yapmışlardır. Güçlü olanın faşizm değil, örgütlü halk
olduğunu, örgütlü sanatçılığı savunanlardır.

Işte bu nedenle bir hukuk bürosunu, bir kültür
merkezini basmakta, yıkmakta, kırıp dökmekte bir
sakınca görmezler. O sürekli üstünlüğünü savundukları
hukuklarının sınırı, devrimciler söz konusu olduğunda
biter.

Bugüne kadar hiçbir hukuk bürosu, böyle pervasızca
defalarca kez basılmamıştır. 100 bin avukat içinde,
Halkın Hukuk Bürosu avukatları kadar işkence görüp
tutuklanan başka avukatlar yoktur.

MESAM’a kayıtlı 87 müzik grubu içinde, çalışmaları
devlet terörüyle böylesine engellenen, elemanlarının
tamamının tutuklandığı, başlarına para ödülü konulup
aranan başka bir grup yoktur. İşte bu nedenle komplolar
kurup, halk için avukatlığı, halk için sanatçılığı ceza-
landırırlar.

AKP, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya Düş-
mandır! Çünkü faşizmin kuyruk acılarından biri de
Yüksel Direnişi’dir. KHK’ler ile bir gecede 100 binin
üzerinde kamu emekçisini işten atacağını ve hiçkimse
sesini çıkaramaz sanmıştır. KESK, DİSK, TMMOB ve
TTB’yi uzlaşmacılığa sürükleyerek, yönetimlerini gü-
dümüne alarak mücadeleyi tamamen bitirmeyi he-
deflemiştir.

Ancak tasfiyeci KESK yönetimine rağmen, KHK’lere
karşı Yüksel Caddesi’nde bir anıt gibi yükselen direniş
örülmüştür. Ve bu direniş, OHAL ile Anadolu halkları
arasındaki en güçlü barikat olmuştur. Ülkenin değişik
yerlerinde yeni direnişler doğurmuş, Yüksel Meclisi’ne,
Yüksel TV’ye, Yüksel Gazetesi’ne ve nihayet Direnişler
Meclisi’ne evrilen bir süreç gelişmiştir.

Açlık grevini bırakmalarını, “Tarihlerinde ilk kez
açlık grevinden vazgeçtiler” diyor. Nuriye Gülmen ile
Semih Özakça’nın KHK’lere karşı yaptıkları açlık
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grevini, DHKP-C tutsaklarının yaptığı Ölüm Orucu ile
aynılaştırıyor. Aslında onlar geri adım atmazlardı;
ama bırakmaları onlar için çöküntü oldu demeye ge-
tiriyor.

Yüksel Direnişi karşısında da, Ölüm Oruçlarında
da çöküntü yaşayan AKP’nin kendisi olmuştur. 

“İdil’den Grup Yorum’a kadar, kendilerini ko-
yabilecek bir anlayış birliği gerçekleştirebiliyorlar.”
İşte Soysuz’a, “başarı elde ettik” dedirten demokratik
kurumlara yapılan bu baskınlardır. Devrimci kamu
emekçilerine, avukatlara, sanatçılara kurduğu komplolar,
kendi eliyle yarattığı deliller, yarattığı iftiracı itirafçılarla
yüzlerce yıllık cezalar verdirmiştir.

Hiçbir Yalan, Hiçbir Demagoji; Faşizmin Ada-
letsizliğini, Oligarşinin Güçsüzlüğünü Gösteren
Savaşçılar Çıkmasını Engelleyemez!

Elinde Bir Kalem, Bir Jiletle Meclis’te Hesap
Sormasını Açıklayamaz, Duydukları Korkuyu Giz-
leyemez!

Diyor ki Soysuz: “Üst nitelikte terör örgütü mensubu
yok, hepsi yakalandı. Bütün örgütsel yönetimi, bizim
istihbaratımız tarafından çözüldü.” Ancak mücadelenin
bunca “bitirmeye-tüketmeye-tutuklamaya-katletmeye”
rağmen bitmemesini, bitirilememesini açıklayamıyor.

Ki başta gizlemeye çalışmalarına rağmen, sonradan
itiraf etmek zorunda kaldılar. “Girdiler” dedi Soysuz
Süleyman. “Allah korusun, Savcı Selim Kiraz gibi
olabilirdi.” dedi. “Meclisin tam karşısında İçişleri Ba-

kanlığı var, burnunun dibindeki Meclis’i koruyamadı”
derler diyerek gayretkeşliğini anlatıyor. Oysa ona bu
sözleri ettiren, kendisini bekleyen kaçınılmaz sondur!

Kendi acizliğini, “meclisin özerk yapısı” diyerek
örtmeye çalışsa da; çok iyi bilmektedir ki Cephe
savaşçılarının giremeyeceği yer, erişemeyeceği
istihbarat, yaratamayacağı olanak, yapamayacağı
eylem yoktur!

Yoksulluk ve adaletsizlik, devrimin iki dinamiğidir.
Halkımızı yoksulluğa ve adaletsizliğe mahkum eden,
ahlaksız bu düzene karşı, legal-illegal her türlü mü-
cadele meşrudur! Bu meşruluğun, tarihsel ve siyasal
haklılığın verdiği cüretle girmişlerdir Meclis’e. Halkımıza
düşmanlarının kim olduğunu göstermiş, katledilen
halk çocukları için adalet istemişlerdir.

Bundan sonra da baktıkları her yerde eylem
tehlikesi görmeleri gibi; her kalemde, her jilette halkın
adaletini görecekler. Biz halkız; tutuklamakla, işken-
celerden geçirmekle, katletmekle bitirilemeyen halk!

Biz 82 milyon Anadolu halklarıyız!

Biz 7 milyar dünya halklarıyız!

Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı
demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi
veriyoruz. Haklı ve meşru olan biziz.

Doyurmak için ekmeğe ve adalete halkı, üreten
ve yaratan halka ait olanı geri vermek için savaşmaya
devam edeceğiz! Korkularını büyütecek, gerçek kıla-
cağız!

Adaletsizliğe Karşı
Yürüyüşümüz Durmayacak!
Adaletsizlik Olduğu Sürece
Direnenler Var Olacak!

TAYAD’lı Aileler’in
19 Mayıs’ta İstanbul
Kartal Meydanı’ndan
başlatacağı Adalet Yü-
rüyüşü’ne AKP’nin katil,
işkenceci polisleri ta-
rafından saldırı oldu.
Saldırıda TAYAD’lı Ha-

san Kocaman, Feridun Osmanağaoğlu,
desteğe gelen Batuhan Şendağ ve Halkın
Avukatları’ndan Av. Ezgi Çakır, Av. Didem
Baydar Ünsal, Av. Görkem Ağdede iş-
kencelerle haksız yere gözaltına alındı.

Gözaltına alınan TAYAD’lılar ve Halkın
Avukatları sağlık kontrollerinin ardından
akşama doğru serbest bırakıldı.

TAYAD’lı Aileler Adalet
Yürüyüşlerini Israrla Devam Ettirdi

TAYAD’lı Aileler “Adalet İstiyoruz!”
talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya baş-

lattıkları Adalet Yürüyüşü’nün 3’üncü
gününü Gebze’de sürdürdü. Yürüyüşe
dair açıklama yapan TAYAD’lılar kısaca
şu açıklamada bulundu;

“İşte ezilenler, bayraklarımız. Kar-
deşler! Halkın kardeşleri, Yoldaşlarım!
Başlayınca bu yolun onurlu yolculuğu,
ancak yaşamakla varılan duyguda ko-
naklanır ve ancak yürüyerek söylenir
şarkılarımız… Dün Kartal’da gözaltılarla
başlayan yürüyüş bugün Gebze’den
devam ediyor. TAYAD adaletsizliğe uğ-
rayan herkes için yürüyor. Adalet di-
yenlere ses, nefes olalım! Katleden
devlet, katlettiklerinden bir de para is-
teyecek kadar adaletsizdir! Evlatları-
mızın kanı yerde kalmasın diye yürü-
yoruz!”

Halkın Avukatı Didem
Baydar Ünsal Çağlayan
Adliyesi Önünde
Direnişini Sürdürüyor

H a l k ı n
Avukatı Di-
dem Bay-
dar Ünsal
her perşem-
be olduğu
gibi geçtiği-
miz hafta 16 Mayıs’ta İstanbul
Çağlayan Adliyesi önünde
Adalet Nöbeti’ni sürdürdü. Ey-
lem sırasında üzerinde; “Sa-
vunma Susmayacak!” sloga-
nının yazılı olduğu döviz aça-
rak eylem yapan Ünsal’ın ya-
nına destek amaçlı dostları
da geldi. Desteğe gelen direniş
dostları, Halkın Avukatları’na,
yoldaşlarına, mücadele ve ha-
yat arkadaşına özgürlük talep
eden Ünsan’ın taleplerinin ka-
bul edilmesini istedi.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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2CEPHE SAVAŞÇISI, ADALET TALEBİYLE
14 MAYIS 2019 TARİHİNDE TBMM’YE
GİREREK, MECLİS GÜVENLİK ŞUBE

POLİSİNİ REHİN ALDI. BİR POLİS YARALANDI
VE YARASINA BEŞ DİKİŞ ATILDI!

Parlamento BURJUVAZİNİN AHIRI,

BÜROKRASİNİN AĞACIDIR der devrimin öğ-
retmenleri.

O AHIRDA YAYILA YAYILA OTURAMAYACAK-
SINIZ!

O AHIRDA HALKIN EN YİĞİT EVLATLARININ
KANINI İÇEMEYECEKSİNİZ!

Sizi ahırınızda kendi pisliğinize gömeceğiz!

Haberlerinizde diyorsunuz ki, “İki DHKP-C’li Mec-
lis’e girmek isterken ya-
kalandı…” ne demek bu?
Korkunuzdan ne diyece-
ğinizi, ne söyleyeceğinizi
şaşırdınız, Haziran Ayak-
lanması’nı etkisizleştirmek
için penguen filmi göster-
diğiniz zamandan bile
acizsiniz, zavallısınız.

Eylemi, yedi (7) saat
açıklayamadınız bile.

ÇAPSIZ AKP’nin, ÇAP-
SIZ SÖZCÜLERİ!

Yedi saat düşünüp bu yalanı mı buldunuz?

“İki DHKP-C’li meclise girmek isterken yakalan-
dı…” ne demek, bunu biz anlatalım. İKİ CEPHE
SAVAŞÇISI TBMM’ye girdi ve güvenlik görevlinizi
rehin aldı.

“Adalet İstiyoruz!” dedi.

“BERKİN İÇİN, ROBOSKİ İÇİN ADALET İSTİ-
YORUZ” dedi.

Kürt halkımızın otuz dört yiğit evladını katlettiniz.
24’ü aynı aileden. Böyle bir acıyı bir aileye, sadece
bir aileye yaşattınız. Talimatı vereni istiyoruz, katilleri
istiyoruz.

Roboski’de vur emri vereni ve vuranları isti-
yoruz.

Berkin ELVAN için tam beş yıldır adalet arı-
yoruz.

Berkin için vur emri vereni ve vuranı istiyoruz.

Alacağız.

GERÇEKLERİ GİZLEYEMEYECEKSİNİZ,

TÜM BASINI, TV’LERİ KONTROL ALTINDA
TUTSANIZ DA GİZLEYEMEYECEKSİNİZ!

ÇÜNKÜ HERKES SUSARKEN CEPHE KONU-
ŞUYOR VE KONUŞACAK!

HERKESİ HİZAYA GETİREBİLİRSİNİZ,

HERKESİ SUSTURABİLİRSİNİZ,

CEPHEYİ ASLA SUSTURAMAYACAKSINIZ!

KENDİNİZİ EN GÜVENDE HİSSETTİĞİNİZ YER-
LERDE, HEP BİZİ BULACAKSINIZ!

- JİLET OLACAĞIZ,

- KALEM OLACAĞIZ,

- KÂBUSUNUZ OLACAĞIZ!

AMA EMİN OLUN
ENİNDE SONUNDA
ECELİNİZ BİZ OLACA-
ĞIZ!

SİZİ TARİHE GÖME-
CEĞİZ!

BUNDAN SONRA
HER KALEM
GÖRDÜĞÜNÜZ-

DE BİLE BİZİ HA-
TIRLAYACAKSINIZ.

HER JİLET GÖR-
DÜĞÜNÜZDE BİZİ

HATIRLAYACAKSINIZ.

BİZ KATİLLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ!

SİZ DE BİZİ UNUTMAYIN!

Eylemimiz başarıya ulaşmıştır.

Siz istediğiniz kadar güçsüzleştirmeye çalışın!

Meclisinize,

Bir jiletle girdik.

Bir kalemle girdik.

Rehin aldık.

Taleplerimizi açıkladık.

Bir polisinizi yaraladık.

Ne planladıysak onu yaptık.

ADALET İSTİYORUZ VE ALACAĞIZ!

AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR, ÖLDÜR ÖLDÜR
NEREYE KADAR GİDER, HAYIR AMACIMIZ BU
DEĞİL. AMACIMIZ NERELERE GİREBİLECEĞİ-
MİZİ, NELER YAPABİLECEĞİMİZİ

GÖSTERMEKTİR. HALKIZ BİZ. BUNU UNUT-

DHKC Açıklama: 472 Tarih: 14.05.2019

CEPHE MECLİSE BÖYLE GİRER İŞTE!
BEYNİNİZE GİRDİK

AKLINIZI ALDIK
AMACIMIZ BUYDU BUNU YAPTIK!
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MAYACAKSINIZ!

SAVAŞ İRADELER SAVAŞIDIR, SAVAŞ İRA-
DELERİN ÇARPIŞMASIDIR, SAVAŞ BİR İRADENİN
DİĞERİNE KABUL ETTİRİLMESİDİR.

KABUL ETTİRDİK, İSTEDİĞİMİZ YERE İSTE-
DİĞİMİZ ZAMAN GİRERİZ. VE BU BİZİM İRADE-
MİZDİR DEDİK GİRDİK, SİZ DE BİZİM ÜSTÜNLÜ-
ĞÜMÜZÜ KABUL EDECEKSİNİZ. ÇÜNKÜ ÜSTÜN
OLAN BİZİZ. GÜÇLÜ OLAN HALKTIR, SİZ DEĞİL.

HAKLILIĞIN VERDİĞİ GÜÇ BİZİMDİR. YARA-
TICILIK; EMEK VE İRADENİN BİRLEŞTİĞİ YERDE
OLMAZI OLUR KILMIŞTIR.

SÜLEYMAN SOYLU’YA KISA NOT: DEDİN
YİNE BİLEMEDİN… SINIFTA KALDIN TEMBEL
SÜLEYMAN. BAK KAPINIZDAN GİRDİK. BİZ BİR-
KAÇ YÖNETİCİDEN OLUŞAN BİR ÖRGÜT DE-
ĞİLİZ, BİZ HALKIZ. BİZİ BİTİRMEK İÇİN TÜM
HALKI HAPİSHANEYE, TÜM HALKI MEZARA
GÖMMENİZ GEREKECEK.

“DHKP-C’NİN YÖNETİCİLERİ YA HAPİSTEDİR
YA MEZARDA”

TAYYİP’İN KUKLASI HÂKİMLERE, SAVCILARA
KISA NOT: TAYYİP’İN İMZA MAKİNASI OLMAYIN;
KENDİ AHIRLARINI BİLE KORUYAMAYANLAR,
SİZİ KORUYAMAZ.

İKTİDAR İDDİAMIZ VE CÜRETİMİZLE KAZA-
NACAĞIZ. MECLİSİNİZDE, EVİNİZDE, VİLLANIZ-
DA, GÖKDELENLERİNİZDE, YOLUNUZDA, GÜ-
NÜNÜZDE, GECENİZDE, RÜYANIZDA; SES KA-
DAR, BİR NEFES KADAR YAKIN OLACAĞIZ.
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ.

BUGÜN AHIRINIZIN KAPISINDAN GİRDİK,
YARIN NEREYE GİRECEĞİZ ASLA BİLEMEYE-
CEKSİNİZ AMA YAŞAYIP GÖRECEKSİNİZ.

BEKLEYİN YİNE GELECEĞİZ!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Halkın Matbaasına
Grup Yorum’un Susturulamayacağını İşledik

İstanbul Gülsuyu Halk Cepheliler; 20 Mayıs’ta, Grup
Yorum’a destek amacıyla ve baskınlara, gözaltılara, işken-
celere karşı mahallenin birçok yerinde “Kahrolsun Faşizm,
Yaşasın Mücadelemiz! Grup Yorum Halktır Susturulamaz!”
yazılamalarını duvarlara işledi.

İşkenceleri Teşhir Edeceğiz, Hesabını Soracağız!
İstanbul Alibeyköy Liseli Dev-

Genç’liler, 16 Mayıs’ta Okmeydanı
İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alı-
nan ve gözaltında işkenceye, tacize
maruz kalan kültür merkezi çalışanları,
Grup Yorum üyeleri için Karadolap
Mahallesi’nde pankart astı. İşkenceci
ve tacizci polisleri teşhir etmek için
üzerinde “İşkence Yapmak Şerefsiz-
liktir! Hesabını Soracağız!” sloganının
yazılı olduğu pankart asıldı.

Tutuklamalarla Meydanlarımızdan
Ayrılacağımızı Düşünüyorsanız
Yanılıyorsunuz!

İstanbul Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri,
Bakırköy direnişçileri öğretmenler Nursel Tan-
rıverdi ve Selvi Polat’ın 5’inci kez tutuklanma-
larına karşı direniş alanında serbest bırakıl-
malarını talep ederek halka bildiri dağıtımı
yaptı. Ayrıca, çalışmanın ardından kısa bir
açıklama yapan KEC’liler; “Sorgusuz, sualsiz
insanları işinden edeceksiniz. İşlerini geri istediler
diye işkence edeceksiniz. Haklarından vaz-
geçmediklerini görünce hâkim kılığına girmiş
cellatlarınızı emekçilerin üzerine salacaksınız
ve bunca zulümle abad olacaksınız öyle mi?

Tutuklanması gereken, 130 bin kişiyi bir ge-
cede işinden edenlerdir! İşini isteyenler değil,
ezilmeyi reddetmiş insanlar var karşınızda! Ne
işkenceleriniz ne ev hapisleriniz ne tutuklama-
larınız ne de para cezalarınız bizi yıldıramaz!
İşi için direnen, nerde bir direnen varsa onun
yanında olan Nursel ve Selvi öğretmenlerimizin
alanı boş kalamaz!” sözlerine yer verdi.

Ankara Eğitim Sen Üyesi Hüseyin Sönmez
KESK Şubesi’nde Direnişçilerin Yanında

Açıklamada bulunan Eğitim Sen üyesi öğ-
retmen Hüseyin Sönmez’den tasfiyeci KESK
MYK’ya:

"Siz kimi sendikadan ihraç ediyorsunuz? Sen-
dikanın eylemlerine katılmayanları mı? Sıcak
şarap partileri düzenleyenleri mi? Yoksa 3 yıla
yakındır direnenleri mi ihraç ediyorsunuz? Bugün
KESK’in onurunu taşıyan Yüksel Direnişçileridir"

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yaratıcılığımızla Dergimizi Esnaflarımıza Ulaştırdık…
İstanbul İkitelli Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin PDF

Dosya Dağıtımı Yapıldı
Halk Cepheliler 18 Mayıs’ta, bir süredir matbaa baskısı

yapılamayan Yürüyüş dergisinin 119’uncu sayısının dağıtımını
PDF dosyası olarak mahalledeki esnaflara WhatsApp ve
Bluetooth yoluyla ulaştırdı. Bu yolla 35 esnafa dergi ulaştırıldı.
Çalışma ile ilgili kısaca açıklama yapan Halk Cepheliler;
“Ulaştıramadıklarımızın ise telefonları uyumlu değildi, her ne
kadar dergiyi gönderemesek de ücretini ödemek istediler.
Dergimizin basımı yapılana kadar PDF olarak halkımıza
ulaştırmaya devam edeceğiz. Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş Okuyalım Okutalım!” sözlerine yer verdi.



Halk Düşmanlığında Sınır Tanımayan 
AKP, Bu Düşmanlığın Yarattığı
Korkuların da En Büyüğünü
Yaşamaya Devam Edecek!

16 Mayıs 2019 tarihinde TGRT Haber’e katılan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cephe’nin
TBMM’deki rehin alma eylemi nedeniyle yaşa-

dıkları korkuları, bu korkular sonucunda almaya çalıştıkları
önlemleri ve saldırılarını da anlattı. 

Meclise giren Cephe’nin etkisini zayıflatmak için,
“TBMM’de DHKP-C’lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı
var ve başka birkaç milletvekili ile de var.” açıklaması
yaptı. Oysa Cephe savaşçıları ilk kez faşizmin karar-
gahlarından birine girmiyordu. 

Süleyman Soylu; ‘’DHKP-C’de örgüt talimat ver-
medikçe konuşmazlar. Savcı Selim Kiraz benzeri bir
şey yapabilirlerdi. Ama TBMM’ye girmesi kolay bir
şey değil. Meclis güvenliği ile ilgili büyük bir çalışma
yaptık. 3 defa geniş toplantı yaptık, Meclis’e güvenlik
önerimizi sunduk. Ben dışarıdan gelecek saldırıları
düşünmek zorundayım. Milletvekillerine saldırıyı dü-
şünmek zorundayım. Tek tek çalışıldı ve maddeler
ortaya koyuldu. Dışardan içerdeki odalara kadar tek
tek güvenlik tedbirleri ciddi şekilde alındı. Bu tedbirler
çerçevesinde bu iki DHKP-C’li yakalandılar.” diyor.

Oligarşi bütünüyle iç savaşa göre örgütlenirken,
özellikle Cephe’ye karşı örgütleniyor. Aldıkları bütün
önlemler, güvenlik soruşturmaları, güvenlik kanunları,
kurdukları ve kurmaya çalıştıkları teknik güvenlik önlemleri,
uygulamaya çalıştıkları tecrit etme politikalarının bütünü
Cephe’yi hedef almaktadır. 

Çünkü oligarşi Cephe’den, Cephe’nin ideolojik-
siyasi çizgisinden, Cephe’nin hedeflerinden, uzlaş-
mazlığından, teslim alınamazlığından KORKMAK-
TADIR.

Süleyman Soylu 3 toplantı yaptıklarını söylüyor. Selim
Kiraz eylemini TBMM’de de bekliyor. Orada, Cephe sa-
vaşçılarının silahlarının kafalarına dayanacağından ya
da bir kalemin ucuna eklenmiş jiletlerinin gırtlaklarına
dayanacağından korkuyor. 

Korkuyor; çünkü korkularının nedenleri olan
suçları günden güne büyüyor. Halka karşı suç işle-
yenin korkusu, dağ kadar büyük olur, halk kadar
yaygın olur. 

Süleyman Soylu; “Bunların yurt içinde tek bir yöneticileri
yok, hepsi imha edildi, kırsalda bütün yapılanmaları
imha edildi” açıklamaları yaparken, bir yandan da üst
üste toplantılar yapıyor, yeni yeni önlemler almaya ça-

balıyor. “Bitirdik” söylemlerine kendisi de inanmıyor;
çünkü gerçek olmadığının farkında.

Öte yandan, yatak odalarından, Meclisteki en ko-
runaklı odalarına kadar girecek olanların Cepheliler
olduğunun bilincinde.

Çünkü Cepheliler halkın çocuklarıdır ve AKP halk
düşmanı, faşist bir partidir. İktidarı boyunca halka karşı
binlerce suç işlemiştir.

Madencilerimizi katletmiş, köylülerimizi açlığa
mahkum etmiş, işsizliği büyütmüş, ülkemizin top-
raklarını, madenlerini emperyalist tekellere satmıştır.
Halkın zar zor geçinmeye çalıştığı maaşlarından ke-
silen vergilerle lüks yaşamlar, saraylar saltanatlar
kurmuş, on binlerce kişiyi hapishanelere doldurmuş,
150 bin kamu emekçisini, yüz binlerce işçiyi işten
atmış, işini geri isteyen emekçilere işkence yapmış,
tutuklamıştır. Daha onlarca suçu vardır AKP iktidarının.
Tüm bunlar yaşadıkları korkuların kaynaklarıdır.

Bu korku tek başına Süleyman Soylu’nun korkusu
değildir, bu korku işbirlikçi tekelci burjuvazinin, toprak
ağalarının, tefeci tüccarların, yani oligarşinin korkusudur.
Bu korku, emperyalist tekellerin ülkemizdeki sömürüden
gelen karları kaybetme korkusudur. Bu korku esasen
emperyalizmin ve işbirlikçisi oligarşinin iktidar korkusudur.
Bu nedenle “bitirdik”, “tükettik” açıklamaları yapmalarına
rağmen sürekli yeni yeni güvenlik önlemleri almaya devam
ediyorlar. 

Adalet Ve Bağımsızlık Mücadelesi;
Güvenlik Önlemleriyle, Tutuklamalarla 
Yok Edilemez!

“DHKP-C içerisinden istihbarat almak zor. Ulus-
lararası ve içeride DHKP-C’yi besleyenler var. DHKP-
C’nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avu-
katlanma komitesi bunların çözüldü. Avukatlarına
yapılan operasyonla ilgili büyük darbe aldılar’’,
“İdil’den Grup Yorum’a kadar legal yerlere de kendi-
lerini yerleştirebiliyorlar”, “Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça ile ilk bu açlık grevi yapanlara darbeyi
vurduk.” diyerek, bütün demokratik meşru taleplere ve
halktan yana olanlara yönelik saldırılarını da anlattı.

Hem Süleyman Soylu hem de faşizm, Halkın Avu-
katlarının, Grup Yorum’un, İdil Kültür Merkezi’nin halktan
yana olduklarını, halkın çıkarlarını savunduklarını, halkın
sorunları ile ilgilendiklerini, halk için politikalar ürettiklerini
biliyorlar.

Halkın Avukatları’na verilen 18 yıla kadar varan hapis
cezalarının nedenlerinden birisi, Halkın Avukatları’nın

SÜLEYMAN SOYLU’NUN KORKULARI, FAŞİZMİN KORKULARIDIR!

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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Soma’da katledilen 301 madenci için adalet mücadelesi
yürütmeleridir. İşten atılanların, işkence yapılanların,
sokak ortasında, evinde katledilenlerin yanlarında Halkın
Avukatları vardır. Adaletsizliğin olduğu yerde Halkın Avu-
katlarının adalet mücadelesi vardır. AKP bu adalet mü-
cadelesinden korkuyor.

Haziran ayaklanması, oligarşide ve faşist AKP’de
büyük bir iktidar korkusu ortaya çıkardı. Bu korkunun
nedeni, Haziran ayaklanmasının iktidar hedefli bir ayak-
lanma olması değil; fakat adaletsizlik ve yoksulluk
karşısında kitlelerin ayaklanabileceğinin ortaya çıkmış
olması ve bununla birlikte Türkiye’de oligarşinin ik-
tidarını yıkmayı hedefleyen bir devrimci hareketin
olmasıdır. Bu nedenle AKP iktidarı, her direnişte, her
adalet arayışında Haziran ayaklanması korkuları yaşamaya
devam ediyor. Yeni bir Haziran ayaklanması olmaması
için ise, Halkın Avukatları’na, Halkın Sanatçıları’na, Halkın
Mimar Mühendisleri’ne saldırıyor.

Meydanlarda işi için direnen, mücadele eden Halk
Cepheliler’e saldırıyor. Dev-Genç’lilere saldırıyor. Gözaltılar,
tutuklamalar birbiri ardı sıra devam ediyor. Çünkü adalet
için, hakları için, halk için mücadele eden, direnişler
yapan sadece Halk Cepheliler var. Halk Cepheliler’in
direnişlerinin, yeni bir halk ayaklanmasının kıvılcımı ol-
masından korkuyor AKP yöneticileri ve oligarşinin tem-
silcileri. 

Bu nedenle Akademisyen Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça her gün gözaltına alınıp işkenceden
geçirildiler ve tutuklandılar. Nuriye ve Semih’in direnişleri,
AKP’nin OHAL politikasını parçalayan, OHAL koşullarında
mücadele edilebileceğini, direnilebileceğini gösteren,
Ankara’dan bütün Anadolu’ya örnek olan bir direniş
oldu. Bugün bu direnişin yol açıcılığında yeni yeni
direnişler ortaya çıkıyor. 

AKP’nin yaratmaya çalıştığı umutsuzluk, sessizlik,
teslimiyet ortamı Halk Cepheliler’in yarattığı direnişlerle
parçalanmıştır. Umutsuzluğun yerini umut, teslimiyetin
yerini ise hesap sorma isteği almıştır. Bu hesap
sorma isteği, oligarşinin korkularının sebebidir. Bunun
için teknik, siyasi, ideolojik her türlü önlemi almaya çalı-
şıyorlar. Fakat buna güçleri de yetmiyor. Çünkü, her ne
kadar iktidar da olsalar, her ne kadar emperyalizmin
sağladığı olanaklara da sahip olsalar, bunlar adalet ve
bağımsızlık mücadelesini engellemeye yetecek güçte
değildir, olamaz.

Amerikan emperyalizmi bütün teknik donanımıyla,
maddi olanaklarıyla Vietnam halkının bağımsızlık savaşını
yok etmeye girişti. Fakat bırakın Vietnam halkının ba-
ğımsızlık savaşını yok etmeyi, tarihinin en büyük yenilgi-
lerinden birini, kısıtlı olanaklarla, imkansızlıklarla savaşan
Vietnam halkı karşısında aldı. Çünkü Vietnam halkı ta-
rihsel ve siyasal olarak haklı bir savaş yürütüyordu.
Devrimci bir partiye sahipti ve bağımsızlık için sava-

şıyordu. Bunlarla birlikte devrimci irade ve yaratıcılığa
sahiptiler. Haklılık ve yaratıcılık bir savaştaki en
önemli güç kaynaklarıdır. 

AKP iktidarı ve Türkiye oligarşisi bu güç kaynaklarından
yoksundur. Bu nedenle de bugün bütün o güçlü görü-
nümlerinin altında çok büyük zayıflıklar yatmaktadır.
AKP iktidarı bu zayıflığı güvenlik önlemleriyle aşmaya
çabalıyor. Ancak güvenlik önlemleri, haklı bir müca-
deleyi, bağımsızlık mücadelesini engelleyemez.

Tutuklamalarla, işkencelerle, gözaltılarla, kame-
ralarla, İHA’larla, MOBESE’lerle, panzerlerle, polis
ve MİT ile, AKP’nin göstermelik-kukla mahkemeleriyle
devrimci irade ve yaratıcılık karşısında sonuç alınamaz. 

AKP Düzeniçi  Bütün Kesimleri Yöneterek
Korkularını Yenmeye,
Krizini Aşmaya Çalışıyor

‘’DHKP-C memur yapılanması ve siyasilerle ilişkiler
içerisinde. Özellikle CHP’lileri de uyardık. 5 belediyeye
DHKP-C’li koymuşlardı, uyarılarımızla çıkarttılar onları.’’
Böyle diyor Süleyman Soylu. Yani CHP’yi hizaya ge-
tirip, kendi politikalarını CHP’ye uygulattırıyorlar. El-
betteki bu durum tek başına CHP ile sınırlı değildir.
Reformist “sol”a, sendikalara ve bütün düzeniçi
güçlere uzanmaktadır. 

Yakın zamanda KESK, AKP’nin isteği üzerine, dire-
nişçileri sendikaya almama ve direnişçiler hakkında
tasfiye kararı almıştı. AKP devrimcileri, direnenleri, hakları
için mücadele edenleri bütün alanlarda, reformist ve dü-
zeniçi güçleri kullanarak tecrit etmeye çalışıyor. Reformizm
ve CHP bu politikaları uyguluyorlar. AKP ile işbirliği yapı-
yorlar.

CHP ve reformizm, Haziran Ayaklanması sürecinde
de ayaklanmayı bitirmek için ellerinden gelen çabayı
göstermişti. Bu düzeniçi güçlerin korkusu, düzeni
tehdit eden bir örgütlenmenin ortaya çıkacak olmasıdır.
Çünkü bütün bu kesimler varolan bu sömürü düze-
ninden beslenmektedirler. Bunu bilen AKP, halk düşmanı
politikalarını “terör”, “teröre destek” gibi söylemlerle, ko-
laylıkla bu kesimlere kabul ettirip uygulattırıyor. 

CHP’nin düzeniçi bir güç olarak, oligarşinin partilerinden
birisi olarak bu politikaları uygulaması, sınıfsal karakterine
uygundur. Burada sorun, kendisine sol, sosyalist, devrimci
diyenlerin AKP politikalarını, zaman zaman CHP’nin,
zaman zaman da direkt AKP’nin baskılarıyla uyguluyor
olmalarıdır. 

Yerel seçimlerde CHP’yi destekleyenler, yenilenecek
olan İstanbul seçimlerinde yine CHP’yi destekleyecekler.
CHP ise, Süleyman Soylu’nun söylediği gibi AKP politi-
kalarını uyguluyor. AKP’nin istekleri üzerine işçileri
işinden atıyor. AKP “terörist” diyor, “DHKP-C’li”
diyor, CHP’de gereğini yerine getirerek işten atıyor.
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Böylece halka karşı savaşta CHP safını da belirlemiş,
sınıfsal kimliğini de açıkça ortaya koymuş oluyor.

Kapitalist sistemin dünya çapında krizi derinleşmeye
devam ederken, bu kriz ülkemize daha fazla işsizlik, yok-
sulluk, açlık olarak yansımaya devam ediyor. Ekonomik
krizin derinleşmesi, beraberinde siyasi krizin de derinleş-
mesine neden oluyor.

AKP ve oligarşi, krize çözüm bulma gücünden yok-
sundur, kriz kapitalist sistemin genel krizidir. AKP ve
oligarşi bu krizin etkilerini, düzeniçi bütün güçleri tek bir
elden yöneterek aşmaya çalışıyor. Bütün düzeniçi güçlere
AKP politikaları dayatılıyor, bunları kabul etmeyenler
tehdit ediliyor, baskı ve yaptırımlarla yola getirilmeye ça-
lışılıyor. AKP bunda da büyük oranda başarılı oluyor.
Zaten düzeniçi olan, reformist sol ve CHP bu politikalara
hızla uyum sağlıyor.

AKP’nin Halk Düşmanı-İşbirlikçi Politikaları
Karşısındaki Tek Güç Cephe’dir.

AKP’nin işten atma, tutuklama, katletme gibi politika-
larının karşısında direnen, mücadele eden sadece Cep-
heliler var. Düzeniçi hiçbir güç AKP faşizmine ve emper-
yalizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi yü-

rütemez.

AKP bu nedenle Cephe’den korkuyor, bu nedenle
bütün olanaklarıyla ve gücüyle Cephe’ye saldırıyor.

Süleyman Soylu’nun söyledikleri, almaya çalıştıkları
önlemlerin hepsi Cephe’ye karşıdır. “Savcı Selim Kiraz
benzeri bir şey yapabilirlerdi. Ama TBMM’ye girmesi
kolay bir şey değil. Meclis güvenliği ile ilgili büyük bir
çalışma yaptık. 3 defa geniş toplantı yaptık, Meclis’e
güvenlik önerimizi sunduk. Ben dışardan gelecek saldırıları
düşünmek zorundayım. Milletvekillerine saldırıyı düşünmek
zorundayım. Tek tek çalışıldı ve maddeler ortaya koyuldu.
Dışardan içerdeki odalara kadar tek tek güvenlik tedbirleri
ciddi şekilde alındı.” diyor Süleyman Soylu. 

“Bitirdik”, “Tek bir yöneticileri kalmadı” diyor ve
ardından da en ince ayrıntıya kadar güvenlik tedbirleri al-
maya çalışıyor. İşte bu bitiremediklerinin ve ne önlemler
alırlarsa alsınlar hiçbir zaman kendilerini güvende hisset-
mediklerinin, korkularının büyümeye devam ettiğinin res-
midir.

Sömürü, zulüm ve yoksulluk devam ettikçe, oli-
garşinin korkuları da büyümeye devam edecektir.
Suç varsa korku da boy verir. Suç ne kadar büyükse,
korku da o kadar büyük olur!

Düşman haberi bayağı çarpıtmış, geç vermişti.
Hatta rehine alındığını bile yazmak istemezdi
diye düşünüyordum. Çünkü hala akıllarından

“O sevimli, masum” savcılarını atamamışlar. Ne zaman
Cephe’nin ismi geçse, hatta alanlardan birinin ismi
geçse, akıllarına ilk gelen savcının cezalandırma eylemi.
O eylemin şokunu hala yaşamaktalar, kinleri hiç bitme-
yecek, aynı bizim de kinimizin bitmeyeceği gibi.

Fakat gerçek olan bir şey, savaştaki moral üstünlüğü
hala elde edememişler. Birçok imkanları var, Meclis öyle
gelişi güzel korunan bir yer değil. Hatta bulunduğu yere
giden caddeler dahi yoğun güvenlikle korunmakta.

Buna rağmen savaşçılarımız bir yolunu bulup, ya-
ratıcılıkla oraya giriyorlar. İşte bu, düşmanın beyninden
vurmak gibi bir şey. Bir bakımdan kendi ağızlarıyla
zayıf olduklarını söylediler. Çünkü öyle bir yerde,
sözde milletin iradesini taşıyan bir yerde Cephe rehine
alıyor ve onu yaralıyor. Bu çok güçlü bir irade ve yol-
daşlarımız bizi onurlandırdı.

Eylem’i uzun süredir görmüyordum, tutuklu ol-
duğunu biliyordum. Bir ara bir haberde fotoğrafını
gördüğümde sevinmiştim; çünkü hala büyük ailemizin
içinde ve şimdi bir savaşçı olarak Şafak Yayla’nın öğ-
rencisi olarak kendisini gördüm. 

O; halka nasıl adalet istenileceğini, nasıl sağlana-
cağını gencecik yaşında tıpkı öğretmeni-yoldaşı Şafak

gibi gösterdi. Büyük bir örnektir onurlu hareketimize,
mücadelesini sürdürdüğü Dev-Genç’imize.

Mulla Abi’yi tanımam, sadece haberlerde görürdüm
ki öyle ismini bildim. Bir TAYAD kadrosu, halk ço-
cuklarına adalet sağlansın diye, halk çocukları öyle
kolay kolay katledilmesin diye kendini tereddütsüz
eyleme katıyor. Daha önceden birçok kez saldırıya
uğradı, işkence gördü. Şu ana kadar biraz haberlerde
geçmiş araması yapsanız kendisinin işkenceli fotoğ-
raflarını görürsünüz. İşte bu adaletsizliğe karşı susmak
bize yakışmazdı.

Bir bakımdan savaşımızın, halk savaşı olduğunu
göstermekte. İki kuşaktan iki yoldaş, aynı hedefle sa-
vaşıyor, savaşımızın büyümesine katkı sağlıyor.

Ne mutlu bize!

Bu arada; Mahmut Tanal eylemi çarpıtmaya çalış-
makta, yani ait olduğu sınıfın diliyle konuşup farklı
şekilde yorumlamakta.

Bir de şöyle bir algı yapılabilir, hani biliyorsunuz
seçimler yaklaşmakta. E tabi bunların demokrasi
oyunları var ya. İşte bu oyunlarını baltaladığımızın
konusu da sosyal medyada bulunmakta.

Ama ne olursa olsun gerçek çarpıtılamaz! Eylemimiz
haklıdır, taleplerimiz tartışmasız meşrudur!
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TBMM eylemi hedefi çok
net gösteren bir eylem-
di.

Hem de böyle seçim tartış-
malarının olduğu bir zamanda
bu eylem, Meclis’in halkı temsil
etmediğini de anlatıyor. Meclis
halkın meclisi değil ki, katillerin,
hırsızların burjuvanın meclisi,
burjuvazinın ahırı.

Bir de açıklamada amacımız
öldürmek değil diye yazıyordu.
Öldürmek değil; ama biz TBMM’ye
bile gireriz diye yazıyordu. Ne di-
yebilirim ki bu kadar net anlatıl-
mış.

Basında çıkan haberler hep
çarpıtmadan ibaret. Acaba açık-
lamamızı daha fazla insana nasıl
duyurabiliriz diye düşündüm.
Açıklamayı okumak ve okuma-
mak arasında çok fark var herkes
için; çünkü basın çok fazla çar-
pıtıyor, eylemi hakkıyla anlatmı-

yorlar. Hep yalan!

Bir de şu milletvekilinin çıkıp
şov yapması var, CHP’lileri bile
böyle korkuttu, AKP’liler kim
bilir nasıl korktular?

Soysuz Süleyman’dan ya da
diğer AKP’lilerin hiçbiri sesini
çıkaramadı. Zaten uzun bir süre
hiçbir açıklama yapmadılar, ger-
çekten çok korktular. Binali’nin
bir konuşması vardı, şöyle di-
yordu: “ABD, bizim 15 Temmuz’u
abarttığımızı söylüyor; onlar be-
yaz sarayları, meclisleri bomba-
lansa ne yaparlardı?” 

Halkın gözünde de dokunul-
maz olarak görülen, burjuvazinin
de dokunulmazlığının bozulma-
sını istemediği yerdi Meclis. Ama
bu eylem böyle bir dokunulmaz-
lığın olamayacağını, bir jilet ka-
lemle bile girilebileceğini gös-
terdi.

Kaleme jilet bağlama çok ya-

ratıcı bir düşünce. Hiçbir şey
yapılamaz değil, gerçek savaşçı
da böyle olmazları olur kılan sa-
vaşçılar. Mulla Abi benim için
bir örnekti zaten, bu pratiğiyle
bir kere daha örnek oldu bana. 

Hiçbir şey, yapılamaz değil.
İnsanları yüceltmenin yanlış ol-
duğunu biliyorum; ama gerçek-
ten Mulla Abi benim kahraman-
larımdan. Bana hiçbir şey söy-
lememiştir; ama ona rağmen ya-
pamadıklarımdan, bilmediklerim-
den dolayı beni utandırmış biri
(Bu utandırma daha çok teşvik
ediyordu beni, yani yüz kızarması
gibi değil).  

Yaptığı eylemleriyle de yine
beni yapmadıklarımdan, yavaş-
lığımdan dolayı utandırdı, mah-
cup bıraktı;  ama mahcup olma-
nın ötesinde tabi ki beni teşvik
etti yine. Böyle bir cüretle ben
de eylemler yapabilmeliyim.

Falçatayla eylem yapıyor muyuz
vb. diyenler veya doğru mu
diye soranlar oldu. Soranlara,

halk savaşında her şeyin silah oldu-
ğunu anlatıyor, örnekler veriyoruz... 

- Hapishanelerde hemen bütün ce-
zalandırmalar falçatayla, şişle yapıl-
mıştır. Silahın biçimi, niteliği koşullara
bağlıdır. 

- Vietnam halkı, çivilerden kamış-
lara kadar her şeyi silah olarak kul-
lanmıştır. 

- Sorun falçata mı, bazuka mı so-
runu değildir; eylemin siyasi niteliğidir. 

Şafaklar’ın tarihe bıraktığı resmi
hatırlayın; küçük bir silah, 800 bin
kişilik ordusu, on binlerce tankı topu
olan bir devletin savcısının kafasına
dayanmış, o devlet orada bitmiştir...

Falçatayı, Soylu’nun boğazına da-
yanmış olarak düşünün... Öyle bir
resim düşünün... Falçata mı tabanca
mı tartışması olur mu orada?  O fal-
çata, orada onun işini bitirir...

Bir jilet, bir kalem
bile ödlerini ko-
pardı. 

O bir jilet, bir kalem
savaşçılarımızın elinde
lavdı, kleşti... 

O ahırın sahipleri ka-
rargahlarına lav ile sal-
dırdığımız günleri de iyi
bilirler. 

İddiamızdır onları
korkutan... 

Halkın Mühendisi Alev Şahin
TMMOB’Da Direnişine
Devam Ediyor

Halkın Mimarı Alev Şahin
oturma eylemine dair yaptığı
açıklamada; “TMMOB’ye 55
haftadır geliyorum, yönetim-
den üyelerine sahip çıkmasını
talep ediyorum.” sözlerine
yer verdi. Halkın Mühendis
Mimarı Alev Şahin her hafta

düzenli olarak gittiği
TMMOB’da direnişini sürdü-
rüyor.
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F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projesi
2002’de ABD tarafından ortaya atılmış ve
İngiltere, Kanada, İtalya, Hollanda, Avustralya,

Norveç, Danimarka ve Türkiye’den 100’ün üzerinde
şirketin ortaklığı ile üretilmektedir.

F-35’ler, bugüne kadar ABD dışında yalnızca İsrail
tarafından kullanıldı. Türkiye, 116 tane sipariş vermesine
rağmen; ancak 2 tane teslim alabildi.

Teslim almak denince aklınıza Türkiye’ye getirildiği
anlaşılmasın. Uçaklar geçen yıldan bu yana hala
ABD’de bulunuyor.

Son olarak; AKP faşizminin, hem ABD’den F-35
hem de Rusya’dan S-400 alma isteği üzerine tartışmalar
başladı. ABD emperyalizmi, S-400 alımından vazge-
çilmediği sürece Türkiye’ye F-35 verilmeyeceğini açık-
ladı. ABD Senato’sundan geçen karar Başkan Trump
tarafından da onaylandı.

Oligarşi, çıkan krizden rahatsız oldu; çünkü Türkiye
10 şirket ile projeye katılarak karlarına kar katmakta-
dır.

Burada şunu vurgulamak gerekir ki; emperyalizm
ve oligarşi kendi içindeki birçok çelişkisine rağmen
halkın karşısında bu çelişkisini gizler ve tek yumruk
görünür. Çünkü halklara karşı düşmanlıkta ve sömürü
düzeninin devamında ortaklaşırlar. 

Oligarşi içinde de sorun sömürüden aslan payını
kapma sorunudur. Bu çelişkilerini yer yer koalisyon
hükümetler, vb. ittifaklar ile yer yer küçük çaplı tartış-
malarla çözerler. Güç burjuvazinin elindedir. Diğer
kesimleri hizaya getirmek için her yolu dener. Ancak

tüm çelişki, çatışmalarına rağmen halkın mücadelesi
karşısında hızla birleşirler.

Bu hafta başlattığımız yazı dizimizde; F-35 projesi
örneğinden hareketle emperyalizm, oligarşi, aralarındaki
ilişki ve çelişkiler nelerdir, yeni-sömürgecilik ve
bağımlılık ilişkileri nasıl gelişmektedir, F-35 projesine
katılan ülkemizdeki işbirlikçiler kimlerdir, bunları ele
alacağız.

Oligarşi Nedir?
Oligarşi; Yunanca “oligos”(az) ve “arkhein”(buyur-

mak) kelimelerinden gelmektedir. Kısaca “azınlık yö-
netimi” demektir.

Siyasal yönetimin; birkaç kişilik bir kümenin,
grubun elinde bulunduğu yönetim biçimidir.

Peki yönetimi elinde bulunduran bu grup kimlerden
oluşuyor?

Oligarşiyi, işbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak ağaları
ve tefeci tüccarlar oluşturur. Oligarşi sadece bizim ül-
kemize ait bir yapı değildir. Emperyalist veya emper-
yalizmin hakim olduğu ülkelerde var olan, her ülkenin
kendi yapısına göre şekillenen bir yapıdır. 

Emperyalist ülkelerdeki oligarşinin niteliği finans
oligarşisi olmasıdır. Bu, kapitalizmin serbest rekabetçi
dönemden tekelci aşamaya geçişiyle banka ve sanayii
sermayelerinin birikmesinden oluşmuştur. 

Mahir Çayan’ın ifadesiyle söylersek; “Tekelci dö-
nemde, kapitalizm serbest rekabet, milliyetçilik
ve demokratik yönetim ilkelerini bir yana iterek,
yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarşik diktayı
ikame etmiştir”. 

Ülkemiz; emperyalizmin işbirlikçisi yeni-sömürge
bir ülkedir. Emperyalist ülkelerde klasik burjuva de-
mokrasisi ve özgürlükleri uygulanırken, bizim gibi
yeni sömürge ülkelerde sömürge tipi faşizm hakim-
dir.

Ülkemizde oligarşik yapının niteliğini belirleyen en
temel özellik işbirlikçiliktir. Ülkenin yeni-sömürge bir
ülke ve emperyalizmin ülkede içsel bir olgu oluşu
sonucu oligarşiyi emperyalizmin işbirlikçisi ko-

F‐35’LERİN SATIŞINDAN KAZANACAK OLAN
EMPERYALİZM VE OLİGARŞİ,

KAYBEDECEK OLAN HALKLARDIR!

BOR’U; HAMMADDE HALİYLE
TONUNU 200 DOLARA İHRAÇ EDİP

İŞLENMİŞ HALİYLE TONUNU 400 BİN DOLARA İTHAL EDİYORUZ!
ARADAKİ DEVASA FARK; BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE

KIZILDERE’DEN BU YANA TÜM ŞEHİTLERİMİZDİR!
HALKLARIMIZIN GÖZYAŞI, KANI ve CANIDIR!

1. Bölüm
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numuna getirmiştir. Oligarşi, halkı emperyalizm
adına sömürür ve tüm baskısını emperyalizm
adına yapar.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), 
Türkiye’deki Ortakları Kimlerdir?
ABD’li güvenlik şirketi Lockheed Martin tarafından,

aslında avcı uçağı olarak planlanmıştır.

Aşırı maliyet nedeniyle, ortak edilen 100’ün üze-
rindeki şirketin 10’u Türkiye’den.

Ekonominin askerileşmesini somutlamak açısından,
F-35 ortakları önemli birer örnektir.

ALP Havacılık, ASELSAN, AYESAŞ, FOKKER
ELMO, HAVELSAN, KALE Havacılık, MIKES, RO-
KETSAN, TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE, F-35’in iniş
takımları, iç panel, kokpit ve kanat parçaları dahil
olmak üzere 19 parçasını Türkiye üretiyor. Yalnızca
F-35’ten elde ettikleri kar ise 12 milyar dolar.

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin
F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan
bir haber yayınlamıştı.

“Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel
bir lider’’ değerlendirmesinde bulunan Bloomberg,
yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi
var” başlıklı makalede “F-35’in 12 milyar dolar de-
ğerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği,
kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise
dünyadaki tek kaynağının Türkiye” olduğunu belirten
ifadelere yer vermişti.

İşbirlikçi Oligarşinin Ortaklığını Yaptığı F-35’in
Üreticilerinden ASELSAN’a Daha Yakından Baka-
lım:

ASELSAN; yalnızca savunma alanında değil, çeşitli
sektörlerde önemli bir güç durumunda. Savunma ala-
nındaki yatırımlarıyla, devasa karlar elde ederken,
her adımı daha çok sömürü ve Anadolu halklarının
mücadelesini boğmak içindir.

Yalnızca askeri olarak değil, ideolojik ve siyasi bo-
yutuyla da saldırılarını sürdürmektedir. ASELSAN,
özellikle çocuklar ve gençleri hedef kitlesi haline ge-
tirmiştir. Sömürüsünü gizleyip, sivil toplumcu projeleriyle
katil yüzünü gizlemektedir.

� Çocuklar ve gençler için fuarlar
ve atölyeler düzenliyor. İnternet sitesi
ve Youtube’de ASELSAN Tekno Ma-
cera adıyla kanalı var.

Robotik kodlama, 3D Yazıcı, İn-
sansız Hava ve Kara Araçları, Ro-
botlarla Futbol aktiviteleri yapıyorlar.
İnternet üzerinden ücretsiz dijital eği-
timler veriyorlar.

ASEL adını verdikleri robotla, ço-

cukların ilgisini çe-
kiyor, animasyon
filmleri aracılığıyla
kendi bünyelerinde-
ki çalışmalara özen-
diriyorlar.

� ASİL adıyla
Türk Sanat Musikisi
Korosu var ve bu
yıl IDEF2019 kap-
samında savunma
sanayiindeki yeni
savaş araçları ve silahların tanıtıldığı fuarda konser
verdirerek, aynı zamanda “sanata da ne kadar önem
verdiklerini” göstermiş oldular.

� Tekeller açısından, spor da önemli bir yozlaştırma
ve rant alanıdır. ASELSAN’ın basketbol takımı, CBL
Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi 2018-2019 se-
zonunda, 7 Mayıs günü yapılan karşılaşmayı kazan-
masıyla şampiyon oldu.

� Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayi
Başkanlığı ile çok yakın ilişkileri olan ASELSAN, F-
35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI)
sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü
hazırlıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. sıfatlı Haluk Görgün, şirket olarak
2018’de 1 milyar 872 milyon dolar ciro elde ettik-
lerini, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı.

“ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(KAP) yayımlanan açıklamasında, “ASELSAN ile Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri
konusunda 501 milyon 669 bin 519 TL tutarında bir
sözleşme imzalanmıştır.” denildi. 

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında
teslimatların 2020 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.”
(SavTürk, 25 Aralık 2018)

� Haberleşme alanına el atan ASELSAN, geçtiğimiz
Kasım ayında, yerli baz istasyonu üretiminde işbirliği
sağladığı ULAK Haberleşme A.Ş.’nin hisselerinin
yüzde 51’ini satın aldı ve projedeki yetkisini daha da
arttırdı. 

Evrensel Projesi Faz-1 kapsamında 489 ULAK
baz istasyonunun teslimatı tamamlandı. Aktif kullanıma
geçen baz istasyonu sayısı ise 350’yi aştı. Evrensel
Projesi Faz-2 aşamasının da tamamlanmasının ar-
dından yeni Ar-Ge çalışmaları yürütülecek ve 5G tek-
nolojisine sahip yeni ULAK modelinin üretilmesi için
altyapı oluşturulacak.

ASELSAN ve diğer tekellerin yaptığı hemen
her açıklamasında, ne kadar ulvi (!) amaçlarla
üretim yaptıklarını okursunuz. Tek amaçları “ülkeyi
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güçlendirmek ve savunmayı millileştirmek”tir.
Oysa boynumuza emperyalizmin geçirdiği zincirleri
tekrar tekrar dolayıp boğmaya çabalayan oligarşinin
kendisidir.

ASELSAN, yalnızca F-35 parçası üreterek hava-
cılıkta değil, aynı zamanda deniz ve kara için zırhlı
araçlar; aynı zamanda da İHA, SİHA ve gece görüşlü
dürbünler, termal kamera, telsiz de üretmektedir.

� 2 Mayıs’ta Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ve
Plaka Tanıma Sistemi KKTC Paketi Sözleşmesi; Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve KKTC Polis Genel Mü-
dürlüğü arasında anlaşma imzalandı. Yani Kuzey
Kıbrıs’a da satış yapılacak.

� ASELSAN ve ROKETSAN, ASELSAN tarafından
gerçekleştirilen Çok Motorlu İnsansız Hava Aracı sis-
teminin ROKETSAN tarafından geliştirilen ROKETSAN
İnsansız Hava Aracı Mühimmatı (RİHAM) Sistemi ile
silahlandırılması konusunda 1 Mayıs’tan itibaren yeni
bir işbirliği süreci başlattı.

� IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı’nın 2.
gününde ASELSAN, gece görüş dürbünü ve cihazlarını
Gambiya ordusuna ihraç etti.

� Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Yazılım Tabanlı
Askeri Telsiz konusunda satış sözleşmesi imzalandı.
Ayrıca Dörtgöz-S termal kameralardan ihraç edecek.

� Alçak İrtifa Radar (AİR) Sistemi Projesi, Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASEL-
SAN arasında 1 Mayıs günü imzalandı. Anlaşmanın
tutarı 450 milyon lira.

� Faşizmin polis baskınlarının ve eylemlere sal-
dırının aracı olan TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale
Aracı) üreticisi Katmerciler ile birlikte ASELSAN, Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın des-
teğiyle Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi’ne
dahil oldu.

“Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması ile fonlanan
ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans
ve İhale Birimi (İdare) tarafından koordine edilen,

tüm Avrupa Birliği ve
aday ülkelere açık olan,
Trakya sınırında kulla-
nılmak üzere Sınır Gü-
venlik Sistemleri teda-
rikine yönelik ihalede,
Aselsan fiyat/perfor-
mans olarak en iyi teklifi
vererek birinci olmuştu.
İhale sonrasında teknik

ve idari değerlen-
dirmelerde de ba-
şarılı olarak idare
ile toplam 29.6 mil-
yon avro tutarında
iki adet sözleşme
imzalamıştı.” (De-
fence and Techno-
logy, 16.05.2019)

� Ateş adını verdikleri tekerlekli Mobil Sınır
Güvenlik Araçlarının emniyete tesliminin ardından,
şimdi de “Hızır” adını verdikleri 4×4 taktik tekerlekli
zırhlı araç emniyetin envanterine girdi. Şimdi yine bu
ortaklıkla, çok daha sessiz çalışan “Hızır”lar üretmeyi
planlıyorlar.

� Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışındaki en
büyük askeri eğitim merkezi Somali Türk Görev
Kuvveti Komutanlığı’nın güvenliğini de ASELSAN
sağlıyor.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın ko-
nuşlandığı Somali Anadolu Kartalı Kışlası’nın fiziki
emniyet sistemini takviye etmek, keşif gözetleme ve
atış yetenekleri kazandırmaya yönelik Kritik Tesis
Güvenliği’ne yönelik sistemin idame faaliyetleri ASEL-
SAN tarafından sürdürülecek.

STM ve ASELSAN arasında imzalanan sözleşme
kapsamında Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Keşif
Gözetleme Sistemi ve sistemlerin entegre kontrolüne
yönelik Güvenlik Yönetim Merkezi kurulumuna ilişkin
çalışmalar sürüyor.

ASELSAN; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisi’nin himayesiyle, yurt içinde farklı etkinliklerde,
üniversitelerde; ayrıca yurt dışında yapılan etkin-
liklerde de boy gösteriyor, kendini tanıtıyor, iş
bağlantıları kuruyor.

İşte boynumuzdaki bağımlılık zincirini sıkan, sö-
müren, mücadelemizi boğmak için katleden; oligarşinin
parçası olan bu tekellerdir.

Kendilerini “medeni, sanatsever, spora meraklı,
milli üreticiler, sosyal sorumluluk projeleri yapan,
gençlerin eğitimine önem veren, binlerce kişiye ekmek
veren işveren” olarak gösteren, bu kan emicilerdir.

Bağımsızlık mücadelemizi boğan, hak ve özgürlükler
mücadelemizi terörle bastıran, her gece 16 milyonu-
muzun yatağa aç girip aç kalkmasının nedeni onlar-
dır.

Vatanımızı parsel parsel satan, daha çok kar
uğruna bizi açlığa mahkum eden halk düşmanlarıdır
onlar. Bize yaşatılan her şeyin hesabını soracak, hal-
kımızı kurtuluş savaşında birleştireceğiz!

Yaşasın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelemiz!

(Sürecek)Ateş
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1Mayıs 2019, oligarşinin tüm yasaklamalarına
rağmen hak ettiği şekilde kutlandı. Oligarşinin
binlerce polisi, yığınakları, barikatları; işçilerin

alana çıkışını engelleyemedi.

İki Devrimci İşçi; “Yaşasın 1 Mayıs-Devrimci İşçi
Hareketi” pankartı ile akreplerin, polislerin önünde
sloganlar atarak Soma’nın, ’77 1 Mayıs’ın katillerinden
hesap soracaklarını, adalet istediklerini söyleyerek
alana yürüdü.

Ülkemizde 1 Mayıs denilince akla ilk gelen alan
Taksim alanıdır. Bu alan işçi ve emekçilerle bütünleş-
miştir adeta. ’77 1 Mayıs’ında akan işçi kanlarıyla
yazılan bir tarihin sonucudur bu. 

Oligarşi ne kadar yasaklarsa yasaklasın, işbirlikçi
patron sendikacılarına başka alanlar gösterirse göstersin
işçi ve emekçinin gündeminde her 1 Mayıs öncesi o
alana çıkma, alanın asıl sahiplerinin kızıl bayrağını
orada dalgalandırmak vardı.

2012’de dövüşe dövüşe girilen 1 Mayıs Alanı’nda
dalgalanan kızıl bayrak denizi, halkların umudunu bir
kez daha ateşlemişti. Bundan korkan AKP faşizmi
çareyi alanı yasaklamakta buldu. Ama devrimciler,
işçiler, emekçiler Taksim alanından hiç vazgeçmedi.

2018 1 Mayıs’ında sendikaların peşine takılan ve
politika ortaya koyamayan sol, önce KESK ile Taksim
açıklamaları yapıp sonra da Maltepe’ye gitmişti.

Bu sene temkinlilerdi, 1 Mayıs öncesi İstanbul’da
duvarlardaki solun tüm afişlerinde 1 Mayıs için “alana”
çağrılar yapılmış; ama bu alanın neresi olacağı belir-
tilmemişti.

Ola ki bu sene Taksim diyen sendikalar, son tahlilde
Taksim olmasa da olur diyerek çark ederlerse, tükür-
düğünü yalamak da vardı işin içinde. 

Sendikalar göstermelik başvurular yapıp faşist
AKP’den izin alamayınca Bakırköy’ü tercih ettiler.

Sol da “bu süreci zararsız atlatalım, kitle neredeyse
oraya gidelim” diyerek sendikaların peşinden sürüklendi. 

Oportünizm ve reformizm tarihsel görevini yerine
getirirken, devrimciler de tarihsel görevlerini yerine

getirerek; “1 Mayıs Alanı Taksim’dir, 77 1 Mayıs şe-
hitleri ve tüm halkımız için Adalet İstiyoruz” diyerek
yönlerini gerçek eylem alanına çevirdiler.

1 Mayıs sabahı “Yaşasın 1 Mayıs-Devrimci İşçi
Hareketi” pankartı ile alana yürüyen iki DİH’li, ne
olursa olsun 1 Mayıs alanımızdan vazgeçmeyece-
ğimizi gösterdi.

İşçi alanı boş kalmadı. Halka yasaklanan bu alanın
gerçek sahipleri adına çıktı iki işçi alana.

İşçi Alanı, İşçi Alanının Öncüleri
Tarafından Sahiplenildi
İki işçi pankartı açtıktan sonra ajitasyonlarla

Soma’nın katilinin serbest bırakılmasını teşhir ettiler.

’77 1 Mayıs şehitleri için adalet isteğini haykırdı.

İki işçi, o gün o alanda olmak isteyen; ama ge-
lemeyen, gelmeyi şimdilik göze alamayan milyon-
larca işçi ve emekçinin sesini taşımışlardır alana.

Bunu hesaplayan AKP’nin katil polisleri iki DİH’liyi
işkence ile gözaltına aldı. İşkence karakolda ve daha
sonra adliye koridorlarında devam etti.

Ama tarihin keskin gözleri kaydetti işçinin alandaki
sesini. 

Bu yıl iki işçi olarak Taksim’e çıktılar; ama oligarşi
biliyor ki, o iki işçi yarın milyonlar olarak alana çı-
kacaktır!

1 MAYIS ALANI TAKSİMDİR! 
TAKSİM İÇİN DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

DÖVÜŞEN TÜM HALKIMIZ
ALANIN GERÇEK SAHİPLERİDİR!
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ILO, 2019 yılında 100. yılını
kutluyor. ILO’nun kuruluşunun
100. yılı dolayısıyla DİSK, 11

Mayıs 2019 günü Çalışma Hakları
ve Çalışmanın Geleceği başlıklı
konferans düzenledi. 

Konferansa sendika temsilcileri
ile Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) ve Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC) temsilcileri
katıldı. 

DİSK’in sermayenin isteğine uy-
gun bir sendikaya dönüştüğünü
uzun süredir ifade ediyorduk.
DİSK’in kullandığı dile, yürüttüğü
çalışmalara, işçi mücadelesindeki
pratiğine, gündeme aldığı konulara
kadar birçok alanda bunun yansı-
malarını görebilirsiniz.

Konferansın başlığı bile düşün-
dürücüdür. “Çalışma Hakları ve
Çalışmanın Geleceği” İşçi, emekçi,
patron kavramları yerine sistemin
kullandığı dili kullanmaya çalışmaları
elbette tesadüf değildir. 

Hak mücadelesinde, işçilerin
ekonomik, sosyal taleplerinde sen-
dikalar kendilerine dayanak olarak
ILO’yu göstermektedirler.

ILO, sendikalar ve bu sendika-
ların üyeleri tarafından genellikle
bir “emek örgütü, emeğin ve
emekçilerin haklarını uluslararası
alanda savunan bir kuruluş” ola-
rak tanıtılıyor ya da öyle biliniyor.
Oysa gerçek bunun çok uzağın-
dadır. 

ILO, Birleşmiş Milletlerin uz-
manlık kuruluşlarından birisidir.
Ekim devrimi ve aynı dönemdeki
dünya üzerinde büyüyen işçi
mücadelesi sonrasında kapita-
listler tarafından 1919 yılında ku-
rulmuştur.

Birim içinde, “devlet-işveren-
sendika” üçlüsünün temsilcileri bu-
lunur. Bu temsilcilerin bulunması,
birimin dengeleyici bir durumun
varlığı gibi gösterilmektedir. Bu du-
rum yanıltıcıdır. 

ILO’nun bütün organlarında
hükümet temsilcilerinin sayısı,

işveren ve işçi temsilcilerinden
fazladır.

Bununla birlikte hükümet tem-
silcilerinin oyu, bir kararın alınma-
sına yeterli olmasa da, işveren
temsilcilerinin oylarıyla birleştiğinde,
işçiler etkisiz bir durumda kalmak-
tadır.

ILO’nun anayasa maddelerine
ve ilkelerine, metinlerine bakıldı-
ğında işçi sınıfına temel haklar
sağlamak ve haklarını korumak
amacıyla kurulduğu zannedilir.

Oysa ILO, ilk kurulduğu gün-
den itibaren işçi sınıfının ve onun
sendikal örgütlerinin “düzen dı-
şına” çıkmasını engellemek için
kurulmuştur.

1990’lı yıllardan itibaren ILO
ile Dünya Bankası projeleri pek
çok noktada ortaklaşmıştır. ILO
uzmanlarının çoğu daha önce
Dünya Bankası’nda çalışmış ki-
şilerden seçilmektedirler.

Yine ILO, son yıllarda Dünya
Bankası dışında IMF, Dünya Ticaret
Örgütü, OECD vb. örgütlenmelerle
ilişkilerini yakınlaştırmıştır. 

ILO bağımsız değildir, üye
devletlerin ödedikleri aidatlarla
ihtiyaçları karşılanır.

ABD en yüksek miktarda aidat
ödeyen ülkedir. Bu nedenle asıl
belirleyici olan ABD’dir.

ILO’nun yayınladığı uluslararası
standartlar, bunları onaylayan ül-
keler için bağlayıcıdır. Ancak onay-
ladığı sözleşmeleri uygulamayan
ülkelere karşı herhangi ciddi bir yap-
tırımı yoktur. 

Dolayısıyla bu yanıyla ILO et-
kisiz ve yetkisiz bir örgütlenme-
dir.

Sendikaların; hükümetleri ve iş-
verenleri ILO sözleşmelerine uymaya
çağırması, hükümet ya da işverenler
imzaladıkları sözleşmelere uyma-
dıkları zaman ILO’ya şikâyet etmeleri,
sonucu değiştirmemektedir. 

ILO sözleşmeleri arasında 1948
yılında kabul edilen 87 Sayılı Ör-
gütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme
Hakkının Korunması Sözleşmesi ile
1949 yılında kabul edilen 98 Sayılı
Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık
Sözleşmesi sendikaların en çok atıf
yaptığı, mücadele ederken dayanak
gösterdikleri iki sözleşmedir.

Bu sözleşmelerde o dönem üye
olan kapitalist ülkelerin delegas-
yonunun karşı çıkmasına rağmen
SSCB delegasyonunun yoğun
çabaları ile kabul edilmiştir.

ILO UZLAŞMAYI,
İŞBİRLİĞİNİ SAVUNUR!
Kurum içinde “devlet-işveren-

sendika” şeklinde 3’lü yapının bu-
lunması sorunların “sosyal diyalog”
ile çözüleceğini iddia eden bir an-
layışın ürünüdür.

İşçilerin kanı ve canı üzerinden
karlar sağlayan patronlar ve mü-
cadeleyi belli sınırlar içine hapse-
den, patronun çıkarlarını savunan
devlet ile işbirliğini savunurlar.

Bu “uzlaşma mekanizmaları”
sömürüye karşı mücadele etme
potansiyeli olan kurumları, birlikleri,
örgütleri, sendikaları kendi safına
çekmek, onların gücünü ve etkisini
kırmak amacıyla emperyalizm ta-
rafından icat edilmiştir.

Örneğin “Sosyal diyalog” kav-
ramı, Dünya Bankası, IMF ve Av-
rupa Birliği’nin de desteklediği,
özellikle Avrupa Birliği’nin iler-
leme raporlarında sürekli olarak
vurgu yaptığı bir kavramdır.

Bununla birlikte “sosyal diyalog”
uygulamasının sendikalar cephe-
sinden asıl yürütücüleri, Uluslararası
İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (ITUC) ve Avrupa sendikalarının
üst örgütü olan Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC)’dur.

ITUC (2006’dan önceki adıyla
ICFTU) ve ETUC’un 1945 yılların-
dan itibaren, sendikaları; işçi sı-
nıfının birleşme ve mücadele

DİSK; ILO’NUN 100. YILINI NEDEN KUTLAR? 
ÇÜNKÜ DİSK; SERMAYENİN HİZMETİNE GİRMİŞ BİR SENDİKADIR!
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merkezleri olmaktan çıkarıp, ser-
maye ile karşılıklı ‘dostane ilişki’
ve işbirliğine açık hale getiren
‘sosyal diyalog’ çizgisine çeke-
bilmek için kullanmaya başla-
mışlardır.

Çalışma koşullarının düzeltil-
mesi, kayıt dışının önlenmesi ve
yoksullukla mücadele için her fır-
satta ‘sosyal diyalog’ çağrısı yapan
ILO ve uluslararası sendikal ör-
gütlerin asıl hedefi; sendikaları ta-
rihsel rollerinden ve sorumluluk-
larından uzaklaştırarak, kendi
içinde ‘sivil toplumcu’ bir konu-
ma getirmekti. 

Nitekim bugün bunu başarmış-
lardır. Eskiden Sendika denince, iş-
çilerin çıkarları için mücadele eden,
çatışan, bedel ödemeyi göze alarak
direnen, yeni haklar kazanan, ka-
zanılmış hakları koruyan ve geliş-
tiren örgütler akla gelirdi. 

Bugün Sendikalar işbirlikçi, tes-
limiyetçi, uzlaşmacı, işçinin hakkın-
dan çok patronların hakkını savu-
nan duruma gelmişlerdir. 

DİSK 1992 yılından itibaren bu
hattı izlemektedir. 

TİSK (Türkiye İşveren Sendi-
kaları Konfederasyonu), TÜSİAD
(Türk İşadamları ve Sanayicileri

Derneği) ile birlikte çalışmaktan
çekinmeyen, MGK yöneticileri ile
işbirliği yapan ve politikalarını sa-
vunan, DEDEMAN isimli otellerde
tekellerin kalemşörleri ile düşünen,
30. Kuruluş yıldönümlerine halk
düşmanı Süleyman Demirel’i çağı-
rıp ve bunu “sendikanın meşruluk
kazanması” olarak teorize eden,
direnen işçileri linç ettiren, taşeron
uygulamasına karşı çıkmayan, maf-
ya sendika başkanı Abdullah Ka-
racan gibilerini öven DİSK’tir.  

Sonuç olarak;

1- ILO’nun; işçi sınıfının müca-
delesinde olumlu bir yanı yoktur. 3
yapı içinde müzakere içinde alınan
kararların tümü işçilerin aleyhine
sonuçlanmaktadır.

ILO’nun temel işlevi, işçi sınıfının
düzen dışına çıkmasını engelle-
mektir. 

2- Standartları ve kararları; iş-
çilerden çok patronların, emeğin
değil sermayenin korunmasını he-
defler.

3- ILO’nun ‘asgari standartlar’ı
işçi mücadelesinin hedefi olamaz. 

4- İşçilerin nihai hedefi sömü-
rüye, açlığa, baskıya, işçi katliam-

larına son vermektir. 

Bunun yolu; bağımsız, demokratik,
sosyalist bir ülke mücadelesi ver-
mektir.

5- Anti-emperyalist, anti-faşist
bir mücadele hattı izlemedikçe iş-
çilerin hak kazanması ve var olan
haklarını koruması, örgütlülüklerini
büyütmeleri mümkün değildir. Bunu
sağlamanın tek yolu İşçi Meclis-
leri’nde örgütlenmektir.

Soma’da yaşanan katliam, 5.
yıldönümünde yapılan yürüyüş ve
mezar anması ile protesto edildi.

301 madencinin katili olan dev-
let, utanmadan anma yapmaya
çalıştı.

Manisa Valisi yanına aldığı birkaç
dalkavuk ile birlikte mezarlara çiçek
bıraktı. İkiyüzlülükte sınır tanımayan
devletin valisi, mezarlığın girişinde;
“Soma’yı unutmadık, unutmayaca-
ğız-Manisa Valiliği” imzası ile büyük
bir pankart astırmıştı. 

İkinci anma 301 Madenciler
Derneği tarafından yapıldı. Dernek
binası önünde toplanan kitle, Soma
Meydanı’nda bulunan madenci

anıtına kadar yürüdü.

Yürüyüşte “Adalet İstiyoruz,
Anaların gözyaşı katilleri boğa-
cak, Can Gürkan Tutuklansın”
sloganları atıldı. 

Dernek başkanı İsmail Çolak
yaptığı konuşmada; "301 evladı-
mızı katleden katil serbest bıra-
kılırken, bizleri savunan, her an
yanımızda olan Selçuk Kozağaçlı
ve halkın avukatları tutuklu. Bu
adaletsizliği kabul etmiyoruz"
dedi. 

Devrimci İşçi Hareketi’nin de
katıldığı yürüyüş, mezarlara karanfil
bırakılması ile anma sona erdi.
Anmaya 70 kişi katıldı.

DİH 11 kişi ile kortejde yerini
aldı. 

3. anma, Sosyal Haklar Derneği
tarafından madenci anıtı önünde
yapıldı. Yapılan basın açıklamasına
35 kişi katıldı.

TARİHİMİZİN EN ÖLÜMLÜ MADEN KATLİAMI OLAN SOMA’NIN YILDÖNÜMÜNDE
KATLEDİLENLERİ ANMAK, KATİLLERDEN HESAP SORMAK İÇİN DİH SOMA’DAYDI!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Soma’nın Hesabı
Mahşere Kalmayacak!
Katilleri Affetmeyeceğiz!

İzmir Devrimci İşçi Hareketi 13
Mayıs’ta, Soma 301 Madenciler Sos-
yal Yardımlaşma Derneği’nin düzen-
lediği anmaya katıldı. Dernek önünden
Madenci Anıtı’na kadar kortej eşliğinde
yüründü ve anıtın önünde basın açık-
laması yapıldı.

Açıklamada, 301 madencinin nasıl
ve ne için katledildiği, katillerin serbest
bırakıldığını ama evlatlarını savunan
Av. Selçuk Kozağaçlı’nın haksız, hu-
kuksuz, gerçeği yansıtmayan baha-
neler ile tutuklandığına dikkat çekildi.
Açıklamanın ardından, “Adalet İsti-
yoruz Alacağız! 301’in Katili Can
Gürkan Cezalandırılsın! Anaların Göz
Yaşı Katilleri Boğacak!” sloganları
atılarak eylem sonlandırıldı.



REFORMİST, TASFİYECİ KESK YÖNETİMİNİN
DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİ’NE YÖNELİK SALDIRI,

İŞKENCE ve SENDİKADAN İHRAÇ ETMEYE KALKMASINI
MAHKUM ETMEK İÇİN

HALKA AÇIK BİR TOPLANTI YAPILDI!

Bizler devrimci kamu emekçileri, faşizme
karşı vermiş olduğumuz mücadelenin bir
cephesi olarak gördüğümüz sendikamızdan,

yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda uzaklaş-
tırılmak isteniyoruz. 

Sahip olduğumuz tarihsel sorumluluk ve koca bir
halkı aynı haklı itirazın ortak paydaşı olarak bir araya
getirme iddiamıza dayanarak KESK yürütmesine,
üyeler önünde yaşanılan sorunu tartışmak üzere
açık ve kapalı olmak üzere davette bulunduk.

Bu süreç öncesinde, KESK genel merkezinden,
direnen üyelerin şiddet kullanılarak atılmasını anlattı-
ğımız ve disiplin so-
ruşturmalarına karşı
dilekçe aldığımız bir
alan çalışması ger-
çekleştirdik.

KESK üyesi
kamu emekçileri
bize bir kere daha
yürüdüğümüz yolun
doğruluğu, faşizme
karşı yürüttüğümüz
kavganın haklılığı
konusunda cesaret
verd i .  900 günü
aşan ve her günü
göze göz, dişe diş
bir mücadele içinde
geçen bu kavgaya
duyulan güven gittiğimiz her yerde sıcak bir gülümseme
olarak yüzümüze ışıdı. 

Bu güven ve bu samimiyetle yaptık çağrımızı. Ül-
kenin dört bir yanından; Hatay’dan, Ordu’dan, İstan-
bul’dan, İzmir’den, Kars’tan birçok emekçinin, aka-
demisyenin, aydının katılımı ile karşılık buldu çağrı-
mız.

Fakat tartışmanın tarafı olarak gördüğümüz KESK
içerisindeki anlayışlar bu davetimizi görmezden
gelmeye mecbur kaldılar.

Mecbur kaldılar çünkü; OHAL zulmü altında,
başta kamu emekçileri olmak üzere tüm halkın
yolunu aydınlatmış, direnişi, umudu ileriye taşımış
Yüksel Direnişçileri’ne yapılan saldırının şiddeti
ve bir siyasal anlayışı tasfiyeye dönük olarak ger-
çekleştirilen disiplin soruşturmalarını üyeler önünde

savunabilecek gaflete henüz düşmediler. Henüz… 

Haklılığımıza olan inancımız ve halk içerisinde
yaşanan tartışmaların şekli ve yöntemi hakkında bil-
diklerimiz ve öğrendiklerimiz doğrultusunda çağrıla-
rımıza devam edeceğiz. KESK’teki anlayışlar (HDP,
ÖDP, EMEP, HALKEVLERİ, CHP) şunu açıkça bil-
melidir ki;

Yüksel Direnişçileri ve devrimci kamu emekçileri
olarak, faşizme karşı yürütmüş olduğumuz kavgadan
bugüne kadar yılmadık, geri adım atmadık. 

İşkenceler, para cezaları, tutuklamalar, tacizler,
324 gün süren açlık, iddiamızı, inancımızı bir nebze

olsun zayıflatmadı.

K ö k l e r i m i z
KESK’in derinlikle-
rinde bulunan dev-
rimci damarlara ula-
şıyor. Bizi ne siz ne
arkasına sığındığı-
nız Süleyman SOY-
LU’nun temsil ettiği
faşizm, buradan sö-
küp atamaz.

Bugüne kadar
yaşadıklarımızı üye-
lerle paylaştık, bun-
dan sonra da yine
onlara gideceğiz.
Üyelerin KESK yü-
rütmesindeki an-

layışlardan; devrimcilere işkence yapmasının, tas-
fiye etmeye kalkmasının hesabını sormasını iste-
yeceğiz.

İşyerlerinde, sokaklarda gördüğümüz her yerde
direnen üyelere uygulanan şiddet ve soruşturmaların
biz de hesabını soracağız. Ta ki, sol içerisinde ya-
şananlarla ilgili eleştiri ve özeleştiri mekanizma-
larının çalıştırılmasına yönelik talebimiz karşılık
buluncaya ve/veya bu anlayışlar sendikamızdan
temizleninceye kadar.  

11 Mayıs’ta Ankara’da düzenlediğimiz toplantımız-
dan, davetimize icabet eden tüm katılımcılara ait
ortak iradenin KESK tabanında bulacağı karşılığa ve
mücadelemize olan inancımızla ayrıldık.

Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

11 Mayıs’ta Yapılan Toplantıya İlişkin KEC’lilerden...
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KESK’teki hakim anlayış-
ların AKP’nin kamu
emekçilerine dönük ihraç

ve emek sömürüsü politikaları kar-
şısındaki hareketsiz tutumuna dair
eleştirilerimiz ve genel merkez bi-
nasında sürdürdüğümüz oturma
eylemi sonucunda genel merkez
binasından şiddet kullanılarak atıl-
mamız sonrasında sendika yöne-
timindeki hakim anlayışların hak-
kımızda açtıkları disiplin soruştur-
maları yoluyla sendikadan tasfiye
edilmek isteniyoruz.

Faşizme karşı direnen Dev-
rimci Kamu Emekçileri’nin; di-
siplin soruşturmaları yöntemiyle
tasfiye edilmelerinin doğru ol-
madığını, sol içinde şiddetin bir
yöntem olarak kullanılamayaca-
ğını, demokratik kitle örgütlerinde
ideolojik mücadelenin kitle için-
de-önünde eleştiri ve özeleştiri
yöntemiyle yürütülmesi gerek-
tiğine hep inandık.

Bu nedenle KESK Merkez Yü-
rütme Kurulu’nda bulunan anla-
yışları; bu süreçte takındıkları tavır
ve pratiğin üyeler ve aydın-sanat-
çıların tanıklığında gerçekleştirdi-
ğimiz toplantıya davet ettik.

KESK MYK ile birlikte aydın ve
sanatçılardan Ataol BEHRAMOĞ-
LU, Temel DEMİRER, Şebnem
KORUR FİNCANCI, Sibel ÖZBU-
DUN, Ahmet TELLİ de hem konuk
hem de KESK MYK’ya çağrıcı ola-
rak davet edilmişlerdir. 

Davetimize aydın ve sanatçıla-
rımızdan Temel DEMİRER, Sibel
ÖZBUDUN ve Ahmet TELLİ katı-
larak katkılarını sunmuşlar, Ataol
BEHRAMOĞLU çok istemesine
rağmen katılamadığını bildirmiş,
Şebnem KORUR FİNCANCI ise
mesaj göndererek mazeret bildir-
miş; fakat kendisinin katılmaması
yönünde ikna edildiği anlaşılmış-
tır.

Bunun yanında çağrıcılar KESK
MYK ile doğrudan ve sağlıklı bir
çağrı yapamamış olsalar da çağrı
kendilerine ulaşmış olmasına rağ-
men toplantıya katılmamışlardır.

Sol içi şiddeti mahkum etme
toplantısını yaklaşık bir aydır örü-
yoruz. Bu süreçte KESK MYK’ya
açık çağrı yaparak; “bizim söyle-
yeceklerimiz var, sizin de söyleye-
cekleriniz varsa buyurun kitle önün-
de tartışalım” dedik. Karşılığında
bir cevap alamadık.

Yine bu süreçte disiplin so-
ruşturmalarının geri çekilmesi
ve şiddetin mahkûm edilmesi
için bir imza kampanyası baş-
lattık. Sadece yüz yüze görüşerek
birçok aydın, sanatçı ve KESK
üyesi bu kampanyaya destek
verdi ve bu imza kampanyasını
sürdürmeye devam edeceğiz.

Tartışmanın hem tanığı hem ta-
rafı olmasını istediğimiz aydın ve
sanatçılarımızdan; katılamayan Ata-
ol BEHRAMOĞLU; “Haksızlıklar
karşısında her zaman yanınızda
olacağımı bilmenizi isterim.” di-
yerek mesajını göndermiştir. 

Katıl(a)mayan bir diğer konu-
ğumuz işin başından beri bizimle
birlikte olan fakat “Kayıplar Haftası
Paneli ve bu panele Arjantin’den
kendi konuklarının katılması ne-
deniyle gelemeyeceğini” bildiren
ve KESK’e çağrı yapacak kişilerden
biri olan Şebnem KORUR FİN-
CANCI bir mesaj göndererek, bu
mesajın toplantıda okunmasını is-
temiştir. 

Şebnem KORUR FİNCANCI;
“KESK yönetiminin sizlere yönelik
tutumu ve uyguladığı şiddet kabul
edilemez, dolayısıyla soruşturul-
ması ve sorumluların cezalandırıl-
ması zorunludur. 

Ancak Yürüyüş dergisindeki ifa-
delerde sözel şiddet olarak değer-
lendirilmeli ve sorumlular hakkında
gereken yapılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki dayanışma-
nın zorunlu olduğu bir dönemde
ötekileştirmeden sorunları tartışma
becerisi gösterilmeli, örgütlerimizde
eleştiri mekanizmasını işleterek
ama korumalıyız zira hepimizin
sendikası, odası olarak karşımızda

değil yanımızda olmalıdır.” demiş-
tir.

Tartışmanın muhatabı Yürüyüş
dergisi değildir. Tartışmada taraf
olan tasfiyeci KESK MYK ve şiddete
uğrayan direnişçilerdir. Aksi halde
konu ile ilgili yazıp, çizen, konuşan
ikinci taraflardan her kesimin birlikte
tartışması gerekir. 

Katılımcılarımızın da söylediği
gibi KESK her dönem, sendika
içinde olan, devrimci kamu emek-
çilerini tasfiye etme yöntemi olarak
devrimci kamu emekçilerinin eylem
etkinliklerini sendikal çizginin dı-
şında göstermeye çalışmış, sen-
dikanın kararı dışında hareket et-
tiklerini söylemiş ve bireysel eylem
ve karar olduğunu iddia etmiştir.

Bunun en belirgin örneklerinden
biri olarak 2013 yılında KEC’e ya-
pılan ve en büyük memur ope-
rasyonlarından biri olan gözaltı
ve tutuklama saldırısı karşısında
üyelerini sahiplenmemiş, tutuklu
emekçileri sahiplenmek isteyen
aileleri KESK Genel Merkez Bi-
nası’ndan kovmuş ve ailelerin
KESK’Lİ tutsak aileleri ismini
kullanmalarını engellemeye ça-
lışmıştır.

Konu Yürüyüş dergisi ya da bir
başka yayın organında çıkan haber
ya da yazı değil, KESK’in ihraç
edilen üyelerine bir sınıf ve kitle
sendikası gibi sahip çıkmaması,
üstüne direnen ve direnmek isteyen,
KESK’in direnmek istemediğini üye-
lerine anlatmak isteyen yani
KESK’in kendisine ayna tutanlara
uyguladığı şiddettir. Bunun kar-
şısında şiddete uğrayanların söy-
ledikleri ve yaptıklarıdır.

Aslında KESK’in tasfiyeci tavrı
yeni değildir. Kuruluşunda ve bu-
güne değin birçok kez sendikanın
devrimci yanını törpüleyip, sınıf ve
kitle sendikacılığı ilkesini çiğneyip,
demokratik merkeziyetçi işleyişin-
den uzaklaşıp bunların yerine, dü-
zenle barışan, uzlaşmacı, diyalog-
cu, toplumsal sendikacılığı öne çı-
karan, bürokratik işleyişi esas alan

SOL İÇİ ŞİDDETİ, TASFİYECİLİĞİ MAHKUM ETTİĞİMİZ
TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ
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bir sendika yaratmaya çalışmış-
lardır.

Bunun için de devrimci kamu
emekçilerine; “kırmızı çizgiler” ko-
yarak tasfiye etmenin yöntemlerini,
emek düşmanlarıyla mücadele et-
menin yerine koymuşlardır. Tüm
çabamız sömürülen emekçinin
umutlarını ve direnme potansiyelini
canlı tutmak ve örgütlü bir güce
dönüştürmektir. 

İhraçlar karşısında sessiz ka-
lan sendikaların harekete geç-
memesi karşısında Yüksel Dire-
nişi doğmuştur.

Nuriye, Semih ve Acun, günlerce
sendikalarının ihraçlar karşısında
bir şey yapmaları çağrılarının kar-
şılıksız kalması sonucunda Yük-
sel’de eyleme başlamışlardır.

Sendikalar uzun süre bu eylem-
leri görmezden gelmiş, sendikanın
lavabosunu, tuvaletini ve dinlen-
mek için odasının kullanılmasına
müsaade etmemişlerdir.

Yüksel’de direnişçilerin sayısı art-
maya başlamış; Aydın, Malatya, İs-
tanbul, Bakırköy, Bodrum direnişlerini
doğurmuş, açlık grevi ile halkın Yük-
sel’e desteğe gelmeleri; eylemi gö-
rünür hale getirmiştir.

Buna rağmen KESK ve bağlı
sendika yürütmeleri direnişleri bi-
reysel eylem ve sendikal karar
dışında kabul etmiş ve görmezden
gelmeyi sürdürmüştür. “Sendikayı
üyesinin yaptığı bir eylemi des-
tekliyor konumuna düşüreme-
yiz.” gibi bir ibretlik açıklama yap-
mıştır. 

Açlık grevinin 250’li günlerinde,
5000’e yakın üyesi ihraç edilen
KESK’in elle tutulur bir direniş prog-
ramı çıkarmadığı görülüyordu. Bunun
üzerine açlık grevinin yakıcılığı ve
KESK’in ihraçlar kurultayında aldığı
kararları hayata geçirmemesi, ka-
zanım hedefli bir eylem programının
çıkartılmaması sonucu KESK Genel
Merkezi Binası’nda; “Başta Nuriye
ve Semih olmak üzere tüm ihraç-
lara sahip çıkılsın.” talebiyle KEC
oturma eylemi başlattı.

KESK Eşbaşkanı Mehmet BOZ-
GEYİK, eylem yapabilmemiz için
yer göstermiş ve eylem için de “En
demokratik hakkınız” demişken,

süreç eylemin
haklılığı ve üye-
ler tarafından
KESK’i sorgulat-
maya başlaması
üzerine, en de-
mokratik olan
eylemin adı İŞ-
GAL olmuştur. 

Ardından tüm
sendika şubeleri
Yüksel Direniş-
çileri’ne kapatıl-
mış ve direnişçiler, şiddet kullanı-
larak kendi sendikalarından atıl-
mıştır. Sendikanın üyelerine uy-
guladığı şiddet karşısında aydın,
sanatçı, demokrat ve ilerici çevreler
doğru sahiplenmeyi yapamamış-
lardır.

Bunun karşısında saldırı, küfür
ve hakarete uğrayan, işkence gören
direnişçiler kendilerine bu muame-
leleri yapanları teşhir edip, yapı-
lanları doğru bir şekilde tanımla-
mışlardır. Bunun altından kalka-
mayan ve yaptıklarını üyelerine
anlatamayan KESK MYK, “KESK
Onurumdur” diyerek, itibarsızlık de-
magojisi yaparak suçluluğunun ar-
sızı olup direnişçileri ihraç etmek
için disiplin kuruluna vermiştir.

Aydın ve sanatçılardan oluşan
konuklarımızın söylemlerinden:

- Yüksel Direnişçileri’nin halk
nezdinde kabul gördüğünü,

- KESK’in sahiplerine önce yer
verip sonra haydi çıkın diyemeye-
ceğini,

- ilerici ve demokrat olmanın
koşulunun muhalefete de söz hakkı
vermek olduğunu,

- deri koltuklarda değil sandal-
yelerde oturan bir KESK MYK’ya
ihtiyaç olduğunu, 

- Yüksel Direnişçileri’nin KESK’te
verdiği mücadelenin ideolojik ol-
duğunu ve cezalandırılamayaca-
ğını,

- Lenin’in dediği gibi; “Belirli koşullar
altında her şeyin zıttına dönüştüğü”
gibi KESK’in de 120.000 kamu emek-
çisini ihraç eden AKP’ye dönüşme
eylemi içinde olduğunu,

- 21 sendika üyesini ihraç et-

mesinden anlaşıldığını, Bayram
MERAL gibi bir sendikacının bile
TEKEL işçilerini Türk-İş’i işgal edi-
şine itiraz edemediğini,

- Sendikalarda asıl ihraç edilmesi
gerekenlerin 5000 KESK üyesinin
ihracı karşısında yılbaşı programı
için Uludağ sıcak şarap içme çağrısı
yapanlar olduğunu söylemişlerdir.

“Biz OHAL sürecinde sokağa
çıkmayız” diyen Emek Hareketi’nin
kararının sendikal bütünlük içinde
alınıp alınmadığı ve sendikanın ta-
rihsel itibarını sarsıp sarsmadığının
sorgulanması gerektiği, ortak söy-
lem olarak sunulmuştur. 

Faşizmin saldırıları karşında
tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin
birbirine siper olması ve birlikte di-
renilmesi gerektiği dile getirilmiştir. 

Toplantı; sendika ile ilişkilerimiz
üzerine ve bundan sonraki süreçte
sürdürülecek ilişkiler üzerine tar-
tışmalarla devam etmiş, KESK
MYK’sının aslında ihraç etmek
istediğinin sadece 21 üyenin ol-
madığı, aslında faşizme karşı, ih-
raçlara, sömürüye, işkenceye, kat-
liama, tutuklama ve gözaltılara di-
renen bir sendikal anlayışı tasfiye
etmek istediğini biliyoruz.

Bu nedenle harcında yoldaşla-
rımızın kanı olan, alnımızın teri
olan sendikalarımızı terk etmeye-
ceğiz. Emekçilerin söz-karar-yetki
hakkı olan bir sendikayı savun-
maktan vazgeçmiyoruz.

Toplantının sonunda bir ko-
misyon oluşturup KESK ile gö-
rüşmelere devam edilmesi ge-
rektiği ve KESK’in özeleştiri verip
direnen emekçilere destek ver-
melerinin zorlanması kararı alın-
mıştır.

Sayı: 120 26 Mayıs 2019
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Avukat Didem Baydar Ün-
sal, 1 yıllık tutsaklığın
ardından bütün çalışma

arkadaşlarıyla birlikte tahliye oldu-
ğunda eşinin ve çalışma arkadaş-
larının özgürlüğünün 10 saat sü-
receğini bilmiyordu.

Ama bu 10 saatlik özgürlük;
haksız, hukuksuz kararlarla geri
alındığında ne yapacağını biliyor-
du.

Didem Baydar Ünsal nezdinde
Halkın Avukatları’nın cevabı Dİ-
RENİŞ oldu.

Didem Ünsal, Çağlayan Adli-
yesi’nin önünde başlattığı Adalet
Nöbeti’nde “Eşime ve Çalışma
Arkadaşlarıma Özgürlük” talebiyle
22 haftayı geride bıraktı.

Didem Ünsal; “hapishaneden
yeni çıktım, hakkımda süren dava
var, tekrar tutuklanabilirim” deme-
den adaletsizliğin kalesi olan bir
adliyenin önünde adaletsizliğin kar-
şısına dikildi. 

Didem Ünsal, Çağlayan Adliyesi
önünde haftalardır  Cumhuriyet
Gazetesi tutukluları için sürdürülen
Adalet Nöbeti’nin bitirildiği bir anda
başlattı Adalet Nöbeti’ni. 

Yılgınlığı, umutsuzluğu tanı-
madı.

Direnişin ilk haftasında, 20 da-
kikada gözaltına alındı. Tek başına
bir kadının, bir avukatın adliyenin
önünde durmasına ‘propaganda’
dediler.

Onlara kalırsa bu ülkede ada-
letin olmadığını söyleyen her
şey ve doğruları gösteren herkes
propaganda yapmaktadır.

Düzenlerini adaletsizlik üzerine
kuranlar, elbette korktular Didem
Ünsal’ın Adalet Nöbeti’nden. Israrla,

yılmadan adaleti aramasından
korktular. Bu korku ki, bir avukatı
bir adliyenin önünden sürükle-
yerek gözaltına almalarına neden
oldu.

Adalet Nöbeti’nin ilk destekçileri
avukatlar oldu. Ardından halkın tut-
sak avukatlarının aileleri nöbete
geldi. Bir ziyaretçi olarak değil,
Adalet Nöbeti’nin sahibi olarak gel-
diler.

Evlatlarına özgürlük istediler.
Direnişler Meclisi’nden Acun KA-
RADAĞ direniş alanına, ziyarete
geldi. 

Didem Ünsal’ın üstünden tu-
tuklama tehdidini hiç çekmedi fa-
şizm. İmza kararlarıyla, yurt dışına
çıkış yasaklarıyla direnişi cezasız
bırakmadı.

Her nöbet günü onlarca polis
yığdılar adliye önüne. Onu gözal-
tına alan karakol, ziyarete çok
avukat geliyor diye başka kara-
kola göndermek istedi.

Direniş alanından uzak bir ka-
rakola götürülmeye başlandı.
Bütün  bu keyfi uygulamaların
karşısında direnen kazandı.

Didem Ünsal, direniş alanını
kazandı. Adalet Nöbeti artık göz-
altısız tamamlanıyor.

Adalet Nöbeti devam ederken
Halkın Avukatları hakkında 159 yıl
hapis cezası kararı verildi.

Kararın ardından ‘Reddediyo-
ruz!’ döviziyle alana çıktı Didem
Ünsal. Bırakın adaleti, hukukun
bile olmadığı bir mahkemenin
kararının kimse için hükmü ola-
maz. Bunu bir kere de bu kararı
veren hakimlerin kapısında hay-
kırdı. 

Halkın Avukatlarının direnişi
mahkemelerde, hapishanelerde,
meydanlarda sürüyor. 

Didem Ünsal, Direnişler Mecli-
si’yle birlikte direniyor. Halkın Avu-
katları hapishanede açlık gre-
vindeyken, Direnişler Meclisi bü-
tün üyeleriyle beraber Kezban
Ana’nın direniş alanında açlık
grevi yaptı.

Didem Ünsal, Direnişler Mecli-
si’nin her direnişini durmaksızın
ziyaret etti. Direnişlerle hem bir di-
renişçi olarak dayanışma gösterdi
hem de fiili olarak avukatlıklarını
yaptı.

Direnişler Meclisi olarak; hal-
kın haksızlığa uğrayan her kesi-
mini, bütün direnişçileri birleş-
meye, birlikte direnmeye çağırı-
yoruz!

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Devrimci İşçi Hareketi CHP
İstanbul Kadıköy İlçe
Binası’nı İşgal Etti

İ s tanbu l
Devrimci İşçi
Hareketi 16
Mayıs’ta, Ma-
hir Kılıç’a ve-
rilen “seçim-
den sonra işe
alma sözü”nü
tutmayan CHP’yi teşhir etmek için
Kadıköy İlçe Binası’nda işgal eylemi
yaptı. Eyleme katılan DİH’li Cemile
Temizkalp ve Cemalettin Demirel
zorla bina dışına çıkarıldı. Dışarı çı-
kartılan DİH’liler bina önünde oturma
eylemi yaparak durumu teşhir etti
ve Mahir Kılıç’a verilen sözlerin yerine
getirilmesini vurguladı.

Ankara Metrosu’nda KHK’lar
Öldürüyor Eylemi

Yüksel Direnişçileri ve direnişçi
Mahmut Konuk, 19 Mayıs’ta Ankara
Metrosu’nda KHK’ların katlettiği kamu
emekçilerinin sesini duyurmak için
Batıkent hattına bağlı bir metroda
sesli ajitasyonla eylem yaptı.



Yürüyüş: Merhaba. Kızıl önlüğünüzü tekrar giy-
diniz?

Cahit Zorel: Merhaba. Zaten son seferinde çı-
karttığımda tekrar giymekten çekinmeyeceğimi söy-
lemiştim. Kızıl önlüğü giymek, direnme kararı almak
kazanmaktır. Teslim olmamak, boyun eğmeyeceğini
göstermektir. Bir kez giydin mi onu, çıkarttığın
gün zafer ipini göğüslediğin gündür. Ben de direnişe
başladığım gün giydim kızıl önlüğümü.

Direnişe başlamamın birçok sebebi var. Bunların
arasında en önemlisi ve aslında beni en çok öfkelen-
direni; Oturum Hakkım ile tehdit edilmek. Oturumumu
yani hakkım olanı vermeyerek cezalandırılmaya çalı-
şılmam. Yani hukuki yollardan herhangi bir dava aça-
bilecek durumda değiller. 

Gerçi Avrupa’da hiçbir hukuki dayanağı olmamasına
rağmen birçok insanımız hapishanelere kapatılıyorlar,
bunu biliyoruz. Ama bu şekil bir cezalandırma ile
başka amaç güdüyorlar. Kısaca söyleyecek olursak;
“benim istediğim gibi yaşamazsan böyle yaparım”
mesajı vermek istiyorlar. Ki buna direnişimi anlatırken
tekrar değineceğim. 

Direnişe başlama sebeplerimden bir diğeri; çok
açık bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. Çok açık bir
keyfilik yani. Düşünün; bir mahkeme karar veriyor.
Üstelik verilen karar tartışılmasın diye 3 hakim atanmış
bir mahkeme. -Ki bu hiç yapmadıkları bir şey-. Yani
karar veren mahkeme, normal olarak tek hakim ile

işleyen bir mahkeme.

Mahkeme bana oturum verilmemesini hukuka
aykırı bulmuş ve yabancılar dairesine oturumumu
vermesini hükmetmiş. Normal bir hukuk devleti
mahkemenin kararını uygular. Ama bunun yerine
oturumumu vermediler.

Vermeyeceklerini beyan eden bir kağıt tutuşturdular
elime yine ve tekrar beni aynı mahkemeye yönlendirdiler
–itiraz etmem için-. Bu hukuksuzluğu cümle aleme
duyurmak için direniyorum. Yok öyle, “devrimci nasılsa,
istediğim hukuksuzluğu yaparım” deyip böyle dilediğince
keyfilik yapmak. O senin gasp etmeye çalıştığın HAK!

Dünya halklarının mücadeleleri ile vermek zorunda
kaldığınız bir hak. Kaldı ki siz bu hakkı bana 17 yıl
boyunca vermediniz ve biz 70 gün direnerek çatır
çatır aldık hakkımızı. Öyle kolay gasp ettirmeyiz.

Yürüyüş: Direnişin hukuki boyutu ve politik
boyutu yan yana şekilleniyor değil mi? 

Cahit Z: Evet. Direnme kararı alma sebeplerimden
bir diğeri ise devrimciliği suç gibi göstermeye çalış-
maktaki ısrarları.

Geçen mahkemede açıkça dile getirdim. “Ne yap-
tıysam, o raporda suç gibi göstermeye çalıştığınız
ne varsa hepsini yaptım ve yapmaya devam ede-
ceğim.” Ve yine açıkça beyan ettim; hiçbir şeyi
gizli saklı yapmadım. Sizin gibi gizli saklı, suratımı
gizleyerek, maske takarak değil, açıktan söylediğimi
yaparak, yaptığımı savunarak. (rapordaki iftiralara
değinmiyorum.) Gücümü tarihsel ve siyasal hak-
lılığımızdan aldım. Ve her yaptığımın meşruluğuna
inandım. 

Ancak devrimciliği suç gibi göstermeye çalışanların;
yaptığı her şey hukuksuz, her şey gayrı meşru. Beş
para etmez düzenin, beş para etmez savunucuları
devrimciliği suçmuş gibi gösteremez. Buna güçleri
yetmez, yetmiyor da. İzin vermiyoruz çünkü. 

Daha birçok sebebim var direnişe neden başladı-
ğımla ilgili ama en temel olanları bunlar.

Yürüyüş: Direnişinizin talebi nedir?

Cahit Z: Oturum Hakkım. Oturum Hakkımı istiyorum.
Diğer taleplerimi bunlar karşılayamaz. Onları biz
zamanı geldiğinde almasını biliriz. 

Yürüyüş: Avrupa devletleri, oturum hakkı ko-
nusunda nasıl bir politika izliyor?

Cahit Z: Merkezi bir saldırı olduğu kesin. Yani Al-

Cahit ZOREL: “Merkezi Bir Saldırıya Karşı Direnişler De Birleşip
Merkezileşmeliydi. Direnişler Meclisi Bu Anlamda

Emperyalizmin Saldırılarına Karşı Halkların Bir Mevziisidir.”

Belçika’da daha önce oturum hakkı için di-
renip kazanan Cahit Zorel, mahkeme ka-
rarının uygulanmaması üzerine yeniden

direnişe başladı.
Direnişe ve Avrupa Direnişler Meclisi’ne ilişkin

yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Röportaj
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manya, Belçika, Avusturya, Fransa,
İngiltere, Hollanda… hemen hepsinde
aynı saldırı yaşandı ve hala yaşanıyor.
Göç; çağımızın gerçeği. Göç bera-
berinde sorunlarını da getiriyor.

Yani göçü yaratan koşullara karşı
mücadele burada da devam ediyor.
Yani faşizme karşı mücadele burada
da bir şekilde sürdürülüyor. Ayrıca
burada yani Avrupa’da da göçmen-
lere yönelik saldırılar, büyütülen
ırkçılık, hak gaspları örgütlü mü-
cadeleyi vazgeçilmez hale getiriyor.
Ve bunu yapabilecek kudrete sahip
olanın yalnızca devrimciler olduğu
emperyalistler tarafından çok iyi biliniyor. Bu yüz-
den oturum hakkını özellikle ve öncelikle kendileri
için tehlike teşkil eden devrimcilere karşı kullanı-
yorlar.

Yürüyüş: Peki devrimcilere karşı hak gasplarıyla
asıl amaçlanan ne?

Cahit Z: Bir taşla iki kuş vurma hesabı yapıyorlar.
Oturumsuz bırakarak ya da ellerinden oturumlarını
alarak hem devrimcileri hareketsiz bırakacak, tecrit
ederek Avrupa’da yaşanan adaletsizliklere karşı mü-
cadeleyi engelleyecekler.

Hem de halkımızın büyük çoğunluğunun saygı
duyduğu, en güzeli için mücadele etmek anlamına
gelen devrimciliği yapılamaz hale getirecekler. Yani
“bakın eğer devrimcilik yaparsanız başınıza gele-
cekleri siz düşünün” diyerek işaret parmakları ile
bizi göstererek uyguladıkları zulmün aynısını yaşatmak
ile tehdit ediyorlar. Yani çok önemli ve ciddi hesapla-
narak yapılmış bir saldırı olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle oturum hakkı ihlalleri bireysel hak
ihlalleri olarak ele alınmamalı. Emperyalistlerin
bu saldırı ile neyi hedefledikleri görülmeli ve ona
göre politika belirlenmeli.

Yürüyüş: Oturum hakları talebiyle Avrupa ge-
nelinde sürdürülen direnişler için ne düşünüyor-
sunuz? Direnişlerin merkezileşmesi, Avrupa’da
yaşayan göçmenler için ne
kazandırır? Direnişler Meclisi
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz, neden gerekli? 

Cahit Z: Az evel dediğim
gibi, emperyalistlerin neyi he-
defledikleri görülmeli ve ona
göre politika belirlenmeli. Buna
bağlı olarak ne yapılmalı so-
rusu sorulacaktır. Cevap; Di-
renişler Meclisi’dir.

Oturum hakkı gasplarının,

oturum hakkı tehditlerinin yaşandığı
yerlerde direnişlerin olması çok önem-
li. Merkezi bir saldırıya karşı dire-
nişler de birleşip merkezileşme-
liydi. Direnişler Meclisi bu anlamda
emperyalizmin saldırısına karşı
halkların bir mevziisidir diyebilirim.
Çok önemli buluyorum. 

Oturum hakkının tehdit olarak kul-
lanılmasına, oturum hakkı gasplarına
karşı Direnişler Meclisleri’ni örgütle-
yebilmek, kırmızı önlük giyenlerin
sayısını arttıracaktır, bu kesin! Benzer
saldırıya uğrayanları açığa çıkara-
caktır yani. Oturum hakkının tehdit

olarak kullanılması tartışılır hale gelecek ve geniş ke-
simler tarafından görülecektir. Saldırının ve saldırıya
karşı yapılan direnişlerin önemi kavranacaktır. Diren-
menin dışında bir yol olmadığı çok daha iyi anlaşıla-
caktır. 

Ama daha da önemlisi, Direnişler Meclisi’nin varlığı,
direnen, direnmeye karar veren, veya direnip diren-
meme arasında tereddüt yaşayan herkese kesinlikle
yalnız olmadığı ve yalnız kalmayacağı güvenini vere-
cektir. 

Ayrıca düşünceleri ile yaşamak isteyen herkesi
bekleyen bir saldırı bu. Barikat olma görevi yine
bize düştü. Ve bu barikatın aşılmazlığı tartışılmaz.
Direnişlerle dolu tarihimiz bunun ispatıdır.

Düşünce özgürlüğü ve örgütlenme hakkı, diğer
tüm hak ve özgürlüklerin anasıdır desek yanlış olmaz.
Direnişler meclisi ve direnişler meclisi direnenleri dü-
şünce ve örgütlenme özgürlüğünü gasp edenlere
karşı barikat olma görevi üstleniyor. Bu barikatı di-
renişlerimizle güçlendirecek, tüm hak ve özgürlüklerimiz
için direneceğiz.

Yani bu anlamıyla OTURUM HAKKI GASPLARINA
KARŞI DİRENMEK, TÜM HAK VE ÖZGÜRLÜKLE-
RİMİZ İÇİN DİRENMEKTİR. Direnişler Meclisi bu
kadar önemli ve bu kadar gereklidir. 

Yürüyüş: Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek
istediğiniz başka bir şey var m? 

Cahit Z: Yürüyüş dergimizi
çok seviyorum. Hakkın, haklı-
nın, mazlumun sesidir. Hak-
kımız için mücadele ediyoruz
ve yanımızda sizi gördüğü-
müze hiç şaşırmıyoruz. Biz
çok sevdiklerimize hep deriz;
“Ben size kurban olurum”
diye. Ben de Yürüyüş’e öyle
diyorum. Röportaj imkanı sun-
duğunuz için çok teşekkürler.
Tüm çalışmalarınızda başarılar
diliyorum. Sevgiler selamlar.

Direnişler Meclisi'nin
varlığı, direnen,
direnmeye karar

veren, veya direnip
direnmeme arasında

tereddüt yaşayan
herkese kesinlikle
yalnız olmadığı ve
yalnız kalmayacağı
güvenini verecektir. 

Röportaj
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14 yıldır Fransa’dayım. 

2009 yılında siyasi iltica statüsünde oturumumu
aldım. 

2018 yılında bizlere oturum veren sözde bağımsız
bir kurum olan OFPRA (Fransa vatansızları ve
mültecileri koruma ofisi) beni çağırdı ve bir kurul
karşısına çıktım. 

Bana oturumumun iptal edileceğini söylediler. 

Nedenini sorduğumda da kendilerini ikna etmemi
istediler. 

Sorgulamaya geçtiler, tıpkı siyasi şube ya da
mahkeme sorguları gibiydi. Yürüyüş dergisi da-
ğıtıyor musun, konsere gidiyor musun, eylemlere
dahil oluyor musun vb... sorular sordular. 

Bunlara benzer şeyleri bir daha yapacak mısın?
Yine dergi dağıtacak mısın, bizi
ikna et... dediler. 

Ben de, siz kiminle çalışıyor-
sunuz, yarın IŞID’li olmayacağı-
nızın bir garantisi var mı, hadi
siz de beni ikna edin dedim onlara,
epey tartıştık... 

Sorun ikna sorunu da değil
zaten; dergi dağıtmamızı, kon-
serlere gitmemizi, 1 Mayıs’ı suç

saydıkları günden beri, devrimci düşüncelerimize
saldırdılar. Bugün de bu durum devam ediyor
işte... 

En basiti İltica bürosunun tutumu...

Bu kurum bize; “devrimcilerden, devrimcilik-
ten uzak durun” diyor. Oturum hakkımızı bize bir
silah gibi kullanıyor.

İşte bizim de kendimize sormamız gereken
soru bu olmalı.

Niye bunu dayatıyorlar bize?

Değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaşmanın,
onursuzlaşmanın tek yolu, düşüncelerimizden
vazgeçmek... 

Bunu bildikleri için, sürekli devrimci düşünce-
lerimize saldırıyorlar, bizleri kurtlanmış elmalara
çevirip çürümemizi istiyorlar. 

Yaşayan ölüler haline getirmek istiyorlar bizi. 

İşte buna izin vermemek lazım. 

Zehra Kurtay’ın direnişe başladığını duyunca
ben de direnme kararı aldım. 

Direnmek için o kadar nede-
nimiz var ki, yeter ki direnelim. 

Buradan, oturumu alınan ar-
kadaşlara, hatta adaletsizliğe uğ-
ramış arkadaşlara, herkese di-
renmeleri çağrısında bulunuyo-
rum. 

Kendimiz için, kendi onurumuz
için, geleceğimiz için gelin hep
beraber direnelim. 

Yaşasın Direniş! 

AVRUPA DİRENİŞLER MECLİSİ’NDEN VELİ YATI:
“Değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaşmanın, onursuzlaşmanın tek yolu;

düşüncelerimizden vazgeçmek... Bunu bildikleri için, sürekli devrimci düşüncelerimize saldırıyorlar,
bizleri kurtlanmış elmalara çevirip çürümemizi is�yorlar.””

Fransa’da, oturum hakkı için Zehra
Kurtay ile birlikte direnen Veli
Yatı’nın, direnişine ilişkin kaleme

aldığı yazıyı yayınlıyoruz.
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Çağrı Avcı ilk tutuklandığında, işkenceyi ilk tanıdığında 17 yaşındaydı. F
Tipi Hapishaneleri de tanıması fazla gecikmedi. Ağabeyi Kemal Avcı F
Tipi Hapishanesi’nde kanser hastalığına yakalandı. Onun tahliyesi için
çabaladı.

O çocukluk arkadaşının cenazesine katılmaktan çekinmedi. Demokratik
haklarını kullanmaktan geri durmadı. Armutlu’da Dilek Doğan için Adalet isteyen
eylemlere katıldı.

Aynı eylemler için mahkeme önce “örgüt propagandası” dedi, ceza verdi.

Sonra ayrıca Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılıktır dedi, yine
ceza verdi.

Sonra aynı eylemle “polise direnmiştir” dedi, yine ceza verdi.

Onur Polat’ın cenazesine katıldın diye ceza verdi.

Sonra “sen ne kadar çok eyleme katılmışsın, demek ki örgüt üyesisin” dedi,
yine ceza verdi.

Toplamda TAM 24 YIL ceza verdi.

Dilek Doğan’ı vuran polis 1 gün bile tutuklu kalmadı fakat adalet isteyen Çağrı
Avcı’dan bir ömür boyu hapishanede kalması isteniyor.

Çağrı Avcı İçin Adalet Talebimizi Yükseltelim!



* Gaziantep’te 5 yıldır
işsiz olan Eyüp Dal isimli
genç, kendisine iş bulma
sözü veren ama bu sözünü
tutmayan Şahinbey Be-
lediyesi’ni protesto et-
mek için kendini yakarak
eylem yaptı.

Dal, eyleminin sonu-
cunda hayatını kaybetti.
Şahinbey Belediyesi bir
açıklama yaparak Dal’ın
sabıka kaydının olduğunu
söyledi. Belediye, yaptığı
açıklama ile halk düşman-

lığını gösterdi.
Dal’ın ailesinin maddi durumunu anlatarak, işe

girmese de olurdu demeye getirdiler. Halkı aşağılayan,
ölümü karşısında sorumluluğunu üstlenmeyen bir
düzene karşı mücadele etmek anamızın ak sütü
gibi helaldir. Eyüp Dal’ın annesi Türkan Dal, oğlunun
ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde
bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlaya-
cağını gülerek anlatan oğlum daha sonra buradan
da ret cevabı almıştı.

Daha sonra İş-Kur üzerinden oğlumu Şahinbey
Belediyesi’ne yönlendirmişler. Şahinbey Belediyesi’nin
hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği
dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce
umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler.
Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış.
Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini
yaktı. Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun
bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum
uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile
insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye
yönetici gelip başsağlığı dilemedi.”

Halkımız; Eyüp’ün hesabını sormak, adalet iste-
mek için birleşelim örgütlenelim ve savaşalım. EYÜP
DAL’IN KATİLİ ŞAHİNBEY BELEDİYESİDİR! EYÜP
İÇİN ADALET İSTİYORUZ! 

* Ardahan’ın Çataldere köyünde bulunan Saldızlar

Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında 12 Mayıs günü bir
patlama meydana geldi. Patlamada Selçuk Yazgan,
Murat Çetin, Taner Sarıvaz isimli işçiler hayatlarını
kaybetti. Canlarımızın tırnakları kadar bile değerinin
olmadığı bir düzende, başkaldırı hakkını kullanmak
zorunluluktur. Adaleti elde etmenin yolu birlikte di-
renmek ve mücadele etmektir.

SELÇUK, MURAT, TANER VE AİLELERİ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

* İstanbul Eyüpsul-
tan’daki İslambey Mahal-
lesi’nde 8 yaşındaki Ba-
ran inşaat kazık direkle-
rinin içine düşerek ha-
yatını kaybetti. Gerekli
önlemler alınsaydı Baran
o kuyuya düşmeyebilirdi.
Çocuklarımız daha ne kadar ölecek? BARAN İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

* Kale Kayış’ta çalışan 115 işçi hakları için
direniyor. Direniş sürerken, Kale Kayış’ın sahibi
Faruk Dağlı; direnişte olan işçilerin ailelerine saldırdı.
Dağlı, odasına çağırdığı işçilere ve ailelerine saldı-
rarak, 6 aylık bebeği tokatladı. 

* 18 Mayıs günü Urfa’nın Suruç ilçesi Aligor Ma-
hallesi’nde, sabah saatlerinde polis kontrol nokta-
sından geçmekte olan mevsimlik tarım işçilerini ta-
şıyan minibüs polis tarafından otomatik silahlarla
tarandı. Minibüste bulunan ve aynı aileden oldukları
öğrenilen 6 tarım işçisi olayda çeşitli yerlerinden
yaralandı. Yaralılar Suruç ve Urfa’daki devlet has-
tanesine kaldırıldı. Yaralıların isimleri şöyle: Hava
Algac,  Emine Çalışan, Gülcan Ertaş, Aysel Geçici,
Zehra Kurt, Kübra Kurt.

Bunca baskı, zulüm
yeter. Gündüz gözüyle
işçilerin minibüsünü
keyfen tarayan bu za-
limleri durduracak tek
güç, HALKIN ÖRGÜT-
LÜ GÜCÜDÜR!

BUNCA ADALETSİZLİĞİ  DURDURMANIN TEK YOLU VAR: 
HALKIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ
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Dev-Genç direnmenin, teslim olmamanın
adıdır. En zor koşullarda düşmana barikattır,
geçit vermeyendir. Halkımızın en soylu da-

marıdır. Sosyalizmi ve kurtuluş umudunu halktan
eksik etmeyendir. Dev-Genç cüreti, kararlılığı ile,
savaş ısrarı ile  düşmanın her dönem baskısı, saldırısı,
katliamları ile karşı karşıya kalmaktadır.

50 yıldır faşizmin ağır saldırıları karşısında ödenen
bedeller, yeni şehitler uğruna yarattığımız gelenekler
ile direniyoruz, yaşamın her anında, her alanındayız.

Peki nedir bizde bu cüreti yaratan? 

Şüphesiz ideolojik netliğimiz, emperyalizme karşı
değişmeyen tavrımız ve ideolojik, siyasi olarak ayak-
larımızın hep kendi topraklarımızda oluşudur.

Halk düşmanlarının en büyük korkularındandır
Dev-Genç’in Anadolu topraklarında büyüttüğü umut.
Gençlik her dönem faşizmin hedefinde bir kitledir.
Gençlik örgütlenirse, harekete geçerse sonlarının ge-
leceğini bilirler, gençliğin gücünü bilirler. Bu yüzden
her alanda gençliği yozlaştırmak için, beyinlerini teslim
almak için, kendi yoz-gerici kültürlerini yayarlar.

Giyimden kuşama, müzikten sanata her alanda
yozlaştırmak için özel politikalar üretirler. Gençliğin
sorgulamasını, araştırmasını, gerçeği görmelerini is-
temezler. İstedikleri gençlik; tüm okul yaşamı boyunca
yarış atı gibi yarıştırılan, birbirinin kuyusunu kazan,
sadece kendi paçasını kurtarmanın derdinde sürüklenen
bir gençliktir.

Ancak bu gençliğin doğasına aykırıdır. Gençlik
doğası gereği araştırandır, meraklıdır, hareketlidir di-
namiktir, sorandır-sorgulayandır. Çevresinde olan biteni
takip eder, inceler, yaşamı sorgular ve en yakınlarından
başlayarak sorgulatır.

Gelecek kendisidir, bilir. Gelecek kime aitse onundur,
bunun bilincine erince duyduğu sorumluluk ile ör-
gütlenir ve örgütler. Dev-Genç’li olmak da budur.
Bu sorumluluğu taşımaktır. Dev-Genç gençliğin en
direngen yanıdır. Düzenin sunduğu her şeye bir politikası
muhakkak vardır.

Alternatiftir. Devrimci olanı, onurlu olanı savunur.
Faşizmin tüm saldırılarına, tüm pervasızlığına rağmen
doğru bildiği yoldan şaşmayandır.

Faşizm işte bu güçten ve kararlılıktan korkar. En
genelde, halkın devrime akmasından korkar ve bu
korkuyla yatıp kalkar.

Yeni Şafaklar’ın adalet arayışından korkar. Korktukça
saldırır, tutuklar, ıslah etmeye çalışır. İşkenceleri
sonuç vermezse tecrit eder, yıllara varan cezalar ile
hücrelere koyar. Elindeki tüm gücü seferber eder fa-
şizm.

Tarihimiz de tanıktır ki bu korkuyu Mahirlerden bu
yana taşırlar. Tutsaklık, bu mücadelenin içeride devam
eden yanıdır, alnımızın ak cefasıdır. Üretmenin adıdır.

Faşizme aman vermediğimiz yerlerden biridir hapis-
haneler. “Islah olmayacağız, yola gelmeyeceğiz!”
diyerek haykırdığımız yerlerdendir! 

Peki, Bizler; Tutsak Düşen, Tecrit Edilen 
Dev-Genç’liler İçin Ne Yapmalıyız?
Öncelikle tutsaklarımızı sahiplenmeli ve dışarıdaki

sesleri olmalıyız. İhtiyaçlarını takip etmeliyiz, tutsak-
larımızın aileleri ile bağ kurmalıyız; düzenli aramalı,
koşul yaratarak ziyaret etmeliyiz.

Onları sahiplendiğimizi samimiyetle göstermeliyiz.
Tutsaklarımıza düzenli kart, faks, mektup yazmalı ve
uygulanan tecridi kırmalıyız!

Kitap, araştırma dergileri, şiirler göndermeli, onları
besleyen bir ağ oturtmalıyız. Onlar için dayanışma
yemekleri organize edebiliriz. Toplu mektup gönderme
örgütleyebiliriz.

Çeşitli kampanyalar programlayarak seslerini her-
kese taşıyabilmeliyiz. Çevremizdeki herkese tutsak
Dev-Genç’lileri anlatmalıyız.

Neden tutsak düştüklerini anlatmalı ve dayanışma
için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu kav-
ratmalıyız. Tutsaklarımızı sahiplenirken de birken iki
olabilmeliyiz.

Dev-Genç’li olmanın onurunu, gururunu yaşa-
malı ve yaşatmalıyız.

DEV-GENÇ’LİLER BU ÜLKENİN EN SOYLU DAMARIDIR!

Ülkemizde Gençlik

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Disiplinin sözlükteki tanımından başlayalım.
Disiplin; “Kişilerin içinde yaşadıkları toplu-
luğun genel düşünce ve davranışlarına uy-

malarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin
bütünü”dür.

Yazılarımızda, eğitimlerimizde, yaşamımızın birçok
alanında bu kelime çıkmıştır karşımıza.

Düzen de kendi cephesinden bir disiplin ve disip-
linsizlik anlayışına sahiptir. Okullarda veya hapisha-
nelerde özgür tutsak olanların çoğu “disiplin cezası”
almıştır.

Çünkü düşmanlarımız da kendi koydukları düzene
uyulmasını isterler. Uyulması için kurallar koyarlar.
Bu faşist, gerici, teslim almaya zorlayan kurallarına,
tüzüklerine uyulmayınca “disiplin cezaları” verirler.

Bu disiplin cezalarından kaynaklı tutsaklarımıza
mektup, görüş yasakları, infazı durdurma, süngerli
odaya atma vb. işkenceler uygulanır. Bu örneği düşman
için disiplinin nasıl uygulandığını anlatmak için yazdık.
Bizim disiplin anlayışımız ise çok daha farklıdır.

Düşmanımız halka karşı yürüttüğü savaşta oldukça
disiplinlidir. Sömürü, katliam, baskı, çürümüş düzenini,
iktidarını koruyabilmek, sürdürebilmek için buna ihtiyacı
vardır.

Biz de kendi iktidarımızı kurabilmek ve korumak
için bir disipline sahibiz; elbette devrimci bir disipline.

DEVRİMCİ DİSİPLİN VAZGEÇİLMEZDİR!
Disiplinsiz bir savaş yürütülemez.
Disiplinsiz bir mücadele, kavga sürdürülemez. 
Biz; nasıl bir disiplinden söz ediyoruz?
Biz; devrimci disiplinden bahsediyoruz.
Biz; devrimci disiplinin hayata geçmesi için ilkele-

rimizi, kurallarımızı, savaşın ihtiyaçlarına göre belirli-
yoruz.

Düzende katı ve halka yararı olmayan, mantıksız
kurallara bağlanmışken; devrimcilikte ise bilinçli
ve gönüllüdür. 

Devrimci, neyi neden yapması gerektiğini bilendir.
Bu yüzden düşmanın disiplin ve kurallarından çok
daha fazlasını; ilke, kural, gelenek ve değerlerimizi
yeni değerler katarak sürdürmeliyiz.

Günün hangi saatlerinde ne kadar uyunacağından,
yapılması gereken işlere kadar disiplini, yaşamın vaz-

geçilmez bir parçası haline getirmek zorundayız. 
Tüm gücümüzü; her türlü olanağı, insanı savaşa

sürerek, disiplinli ve kurallı yaşamla mümkün olur an-
cak. İşte bu savaşta disiplinli, kurallı-ilkeli olmak
bizim en değerli silahımızdır.

Biz bilinçli ve gönüllüyüz. Savaşın zorunlulukları
vardır. Biz zorun gönüllüsüyüz. Disiplinden, ilke
ve kurallarımızı hayata geçirmekten taviz verirsek
düşmana karşı savaşamadan imha oluruz. 

Bir örgütün ne kadar çok ilke ve kuralı varsa,
savaşma gücü o kadar artar.

Emek verirken, örgütlenme yaparken, bir eylem
için hazırlanırken, eylem anında, eylem sonunda, le-
galde veya illegalde her alan ve birimde savaş örgü-
tünün insanları olmanın gereğini yerine getirmeliyiz.

Disiplin; bizim için örgütlenme, emir-komuta
zinciri ve lojistiktir. Halk savaşı veriyoruz emperya-
lizme ve oligarşiye karşı. Savaşımızda  elimiz refor-
mistler gibi gül tutmuyor ve tutmayacak.

Emperyalizm ve oligarşi halka karşı savaşta geri
adım atmıyor, mücadelemiz de yerinde saymıyor.
Bedeller ödüyoruz, ödeyeceğiz de. Oligarşi bize
iktidarı altın tepside sunmayacak, biliyoruz.

Disiplinsiz, ilkesiz-kuralsız bir yaşam, devrimcilik,
savaş ve savaşçılık söz konusu olamaz.

Kurallı yaşam, disiplin; savaş kültürünün de gü-
vencesidir. 

Disiplinli olmak gerekliliği, yaşanmışlıklardan ortaya
çıkmıştır. Yaşanmışlıklarımızdan kaynaklı disiplinimizden
ödün vermiyoruz. Ödün de veremeyiz. Savaşan bir
örgütün taviz vermesi, iç mekanizmalarını işletmemesi
demek, teslimiyet ve imha demektir.

Ya emperyalizm bizi yok edecek ya da biz onları.
Sınıf ve örgüt bilincine sahip olmazsak, örgüt gibi dü-
şünüp örgüt gibi hareket edemezsek savaşımızı sür-
düremez, büyütemez, kazanamayız. 

Disiplin; devrimcinin kendini, örgütünü her
türlü düşman saldırısından koruduğu silahtır. Sa-
vaşçı militandır, çünkü disiplinlidir.

Günün her saati programlıdır. Olumsuzlukların
onu etkilemesine izin vermez. Savaşçı kendini disipline
edebilendir. Düşüncede, çalışmada, yaşamın her
anında yaptığımız disiplinsizliklerimiz; bizim düşma-
nımızdır.

Yaşadığımız operasyonlara, tutsaklıklara bakarsak
sebebi disiplinsizliklerimizdir. “Aman ne olacak ki 10
dakika geç kaldım, yalnızca uğrayıp çıktım, ne olacak
ki sonra yaparım, bir şey olmaz”lardan kaynaklı imhalar
yaşanmıştır. Yapılması gereken yapılamamış, moral
bozuklukları yaşanmış, verilen emekler boşa gitmiştir.

Bizim temel gücümüz moral ve disiplindir. Yaşa-
mamızı ve savaşmamızı sağlayan disiplindir.

DİSİPLİNSİZ BİR SAVAŞ ve
SAVAŞÇILIK OLAMAZ!

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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Arkadaşlar-
la bir ara-
da kitap

okuduğumuz bir gün-
dü.

Kitap okumaya başladığımızda Yürüyüş dergisi
etrafının polis ablukasında olduğunu ve dergi bürosunun
basıldığını öğrendik. 

Faşizm koşullarında alışkın olmadığımız bir durum
değildi; fakat öğlen saatlerinde olmasına da şaşırmıştık.
Baskın haberini getiren kişiye ve birbirimize bakarak
“Nasıl? Şu an mı yani?” diye sorular soruyorduk.
Çünkü dergi büromuza çok uzak mesafede sayılmazdık. 

Neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bas-
kında kim-kimler alınmış ve sağlık durumları nasıl
diye de merak ediyorduk. Hızlı ve doğru kararlar
almaya çalıştık.

Bulunduğumuz yerden 2 arkadaş derginin etrafına
ve mahallenin durumuna bakmak için çıktılar. Biz de
5 kişi kaldık. 

Kararlarımızın sonucu; abluka devam ederken
pankart asmak, yazılama yapmak ve hazırlayacağımız
dövizler ile baskını halka teşhir etmek oldu. 

Aramızda görev dağılımı yaptık. Elimizde daha
önceden kalma kırmızı pankart bezi vardı. Boya
çabuk kurumayacağından, kalıcı kalın uçlu keçeli ka-
lemimiz ile pankart bezine yazabileceğimizi düşün-
dük.

2 arkadaşımız da güvenli bir şekilde mahalle
halkının gösterdiği bir yerde pankart hazırladı. Ma-
halleden tanıdıklarımıza da baskını sahiplendirmiş
olduk. Bir yerde pankart hazırlanırken, başka bir
yerde de arkadaşlar halkçı yöntemlerle dövizlerimizi
hazırlamışlardı bile.

Baskın ve abluka devam ederken kendimize
rahatça hareket alanı sağlamıştık. Hem dikkat çek-
memek hem de işlerimizi halletmek istiyorduk. İstedi-
ğimiz gibi de oldu. Pankart ve dövizlerimiz bir saatlik
sürede hazırdı artık.

Pankartımızı bir parka astık. “Yürüyüş Dergisi

Susturulamaz-
Dev-Genç” yazı-
lıydı. Dövizleri-
mizde; “Halkın
Sesi Yürüyüş
Susturulamaz!
Baskınlar Bizi Yıl-
dıramaz / Liseli
Dev-Genç” yazı-
lıydı. Dergi çev-
resi donatılmıştı
dövizlerimizle.

Ve baskın sonuna dogru, dergi bürosunun bulun-
duğu sokağın biraz ilerisine yazılamalarımızı yaptık.

Bütün işlerimiz bittiğinde hem dergimizi sahiplen-
menin mutluluğuyla hem de düşmanı teşhir etmenin
meşruluğu ile adımladık Gazi sokaklarını.

Evet belki bir bez parçamız bile pankartımız olabilir.
Masa örtüsü, perde, çarşaf... Boyamız tebeşir, kiremit
taşı...

Elimizde ne varsa, o an hangi materyalleri bulu-
yorsak odur silahımız. Basılan her kurumumuz hem
bizim hem halkımızındır. Sahiplenmek de, hesabını
sorabilmek de, düşmanı teşhir etmek de bize aittir.
Halkımıza aittir.

HİÇBİR BASKI, BASKIN, İŞKENCE
KURUMLARIMIZI SAHİPLENMEMİZİ

ENGELLEYEMEYECEK!

- Faşizm koşullarında, demokratik müca-
dele vermek bedel ister. Demokratik müca-
delede de şanlı bir tarihe, köklü bir geleneğe
sahibiz.

Geleneklerimizi ileri taşımak boynumuzun
borcudur.

- Kurumlarımız mevziimizdir. Mevziimizi
asla düşmana terk etmeyecek, her koşulda
savunacağız!

- Polis operasyonlarında, gözaltılarda, tut-
saklıkta ne yapacağımız bellidir. Alınan ar-
kadaşlarımızın ardından yapmamız gereken
de bellidir; yerlerini doldurmak için daha
çok çalışmak!

- Baskın anında elimizde ne varsa onunla
direneceğiz. Polis ablukasında bile pankart
asılabilir, yazılamalar yapılabilir. Elimizdeki
her şeyi düşmana silah yapabiliriz.

- Her koşulda halkımıza gideceğiz! Düşmanı
teşhir de kitle çalışmamızın bir parçasıdır.
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Adaletsiz düzenlerin her
işinde bir hile bulunur.
En ünlü hileler; oyun hi-

lesi, savaş hilesi, seçim hilesi gibi
tamlamalar haline gelmiştir.

Şimdi biz de bundan sonra buna
benzer bir tamlama olabilecek bir
hileden söz edeceğiz:  Yargı hile-
leri.

Eğer iktidar bir kişiyi ya da bir
grubu iktidarı için tehlikeli olarak
görüyorsa ne yapar? Onu o za-
mana kadar yaptığı şeylerden alı-
koymaya çalışır. Bu iki şekilde
meydana gelir; ilki ikna, ikincisi
ise zor yoluyla. 

İlkinde iktidar, kişileri yaptıkları
eylemden, belirli bir şekilde hareket
etmekten vazgeçirmeye, bunun
için ikna edilmeye çalışılır. Bunu
nasıl yapar? Elbette iknanın da
değişik biçimleri, farklı yöntemleri
vardır. 

Faşizmde Oyun Çoktur. 
Her Türlü Hileyi, Alavere 
Dalavereyi Yapar!
Öncelikle ikna etmek istedikle-

rine menfaat vaat eder. Hele ki
kendinizi yetiştirmiş, iyi eğitimli, ik-
tidara muhalif ya da devrimci çev-
relerde tanınmış biri iseniz sizi
kendi saflarına katmak, en azından
tarafsızlaştırmak için ellerinden ge-
leni yaparlar.

Büyük paralı işler, yükselme fır-
satları, bunlar için ikna aracı olabilir.
Fakat bazı kişiler maddi faydalara
pek önem vermezler. Onlar da

örneğin kişisel hırslarını tatmin
etmeye yönelik tekliflerle kaza-
nılmaya çalışılır. 

Bu gibi tekliflerin doğrudan ya-
pılmasına ya da iktidar temsilcileri
tarafından yapılmasına da gerek
yoktur.

Örneğin televizyon ekranları
açılır. Bu ekranlarda program öncesi
birkaç küçük rica ile kendi öz de-
netiminizi sağlamanıza çalışırlar.
Eğer makul sınırlar içinde konu-
şursanız bir daha, bir daha çağırı-
lırsınız. 

Ününüze ün, şanınıza şan katılır.
Zamanla insanların gözündeki po-
pülerliğinizi yitirmemek, ekranlardaki
yerinizi korumak için bile taviz verir
hale gelirsiniz. Tek kuruş para
harcamadan ele geçirir sizi dü-
zen.

Yalnızca kişiler için değil siyasi
yapılar, gruplar, örgütler için de bu

geçerlidir. Başkaları sokağa çıka-
mazken sizin örgütünüze, partinize
meydanlar açılır. Başkaları uzun
ve işkenceli gözaltılar, tutuklamalar
yaşarken aynı sebeple aynı yerden
alınan partilileriniz bırakılıverir.

Hiç talep etmemenize rağmen
size bir makul alan sınırı çizilmiştir
ve partiniz de açıktan kabul etme-
miş olmasına rağmen kendisini
hep o sınırlar içinde hareket ediyor
bulur. 

Zamanla aynılar aynı yere, ay-
rılar ayrı yere toplanırlar. Ve daha
kötüsü bir zamanlar teorik olarak
kabul etmediğiniz birçok şeyi önce
fiili olarak yaparsınız ve bir de bak-
mışsınız ki bu pratiğinizi savunur
hale gelmişsiniz. Düzenin hilesi
çoktur. Sizi hem muhalif koltuğu-
nuzda oturtur hem de düzene hiz-
met eder hale getirir. 

Bunların hiçbirinde başarıya
ulaşmazsa düzenin zor aygıtları

“NON BİS İN İDEM” YANİ “BİR DAVADAN
İKİ DEFA YARGILAMA OLMAZ”

BU İLKE EVRENSELDİR, DÜNYANIN HER YERİNDE AYNIDIR!
AMA FAŞİZM İÇİN NE BU İLKENİN

NE BAŞKA İLKELERİN HÜKMÜ YOKTUR!
FAŞİZM, YARGI HİLELERİYLE HER YASAĞI KENDİSİ İÇİN

“YASAL” HALE GETİREN BİR SİSTEMDİR!

Bölüm 4
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devreye girer. Meydanlara çıka-
mazsınız, bir basın açıklaması bile
yapamazsınız. Attığınız tweetler
bir gece evinizin basılmasına sebep
olur. Değil basın açıklaması yapmak
cenaze bile kaldıramazsınız. 

Sokakta işkence sizi yıldıra-
mazsa o halde gözaltında işkence
devreye girer. Bundan da sonuç
alamazlarsa şiddetin dozu artar.
O halde tutuklanacak ve aylar belki
de yıllar süren bir işkenceye tabii
tutulacaksınızdır: Üç kişilik veya
tek kişilik tecrit işkencesi.

Üç kişilik bir tecrit hücresine 9
kişilik, 11 kişilik yaşamlar kurarak
yaşayamaz hale getirirler sizi. Öyle
küçük bir alanda ve öyle kıt im-
kânlarla yaşamanız istenir ki, bu
hayatı programlamak için gerçekten
aklınızın ve yaşamınızın örgütlü
olması gerekir.

Ortak ilkelere sahip olmayanlar
bu hayatı devam ettiremezler. Bir-
birine benzemeyen, 9 ayrı kültürden
9 ayrı insan; tek bir banyosu, tek
bir tuvaleti olan bir yerde, tek bir
masayla yaşamaya zorlanır. Yazı
yazmak için masa vermezler, ya-
takta yazmanız gerekir. Alt katta
fısıltıyla konuştuğunuzda bile üst
kattan duyulur. Bu da bir başka iş-
kence biçimidir. 

Sürgün sevkler, fiziki işkence,
infaz yakmalar, aileyle görüştür-
meme, iletişim yasakları… 

Eğer fikirleriniz değişmediyse
bunların hepsi sizin için hazırlan-
mıştır. Tutukluluk bir işkenceye dö-
nüşür. “Tamam mı devam mı?”
diye sorar düzenin ulakları.

‘Tamam’ demenin binbir yolu
vardır; siz makul konuşmalarla baş-

lar, şu kadarcık tavizden
de ne çıkar ki diye devam
edersiniz. ‘Devam’ deme-
nin de binbir yolu vardır;
bir marş, bir türkü, bir
slogan, hesap soran bir
dilekçe… Yani teslim ol-
mayan her türlü irade,
“Devam” demektir.

Faşizmin Zoru
Orduyla, Polisle 
Sınırlı Bir Zor 

Değildir. 
Faşizm Yargıyı Da Zor 
Aracı Olarak Kullanır.
Zor yollarının bütünü yargı eliyle

kullanılır. Evinizi ararken de tutuk-
larken de ellerinde mahkeme kararı
vardır.

Tecritte tutulmanız da ana ba-
banızla görüştürülmeniz de hep
infaz mahkemelerinin denetimin-
dedir. İtiraz yolu açıktır. Ama bu
hukuksuzluğa dur diyecek infaz
savcısı, infaz hâkimi neredeyse
yoktur. Hak-huk demeden ‘Al’
derler; zindan. ‘Al’ derler; zincir. 

İknanın da bir ucunda yargı kö-
kenli tehdit vardır. Filanca haberi
yapan gazeteciye dava açılır, filanca
işi takip eden hapse atılır...

Bu durum süreklileşmeye baş-
ladığında önce haber müdürünüz
bu haberin çıkmasına izin vermez.
Yani en kibarından sansürle kar-
şılaşırsınız. Üstelik sansürcü de
sizinle aynı taraftandır. Sonra, ya-
vaş yavaş kendi kendinizin san-
sürcüsü olmaya başlarsınız.

Bir bakmışsınız, haber müdü-
rünün düşünce sınırlarına çekil-

mişsiniz. Böylece bir denetim/öz-
denetim sarmalında yönetir faşizm.
Hem de faşizm değilmiş gibi ya-
parak. Yani yasa ile. Yani hâkim
kararı, savcı emri ile…

En üst norm dediğiniz ANAYA-
SA-ULUSLARARASI SÖZLEŞME-
LER böyle söylemese de yargı
böyle söylüyordur. Hâkim, hukuk
adamı değil midir, polis kanun
adamı değil midir? Hukuk yoksa
hukuk adamı kanun yoksa kanun
adamı vardır ya! Onların huku-
kundan sual olunmaz. Onlar ne
dediyse, ne yaptıysa o hukuk
değil midir?

Bir Yargı Hilesi Olarak 
Mükerrer Soruşturma 
Mükerrer Yargılama
Yargı hilelerinden söz ettik ya-

zımızın başında. Bunu biraz daha
açalım. “Kanuna karşı hile”, “ya-
sanın etrafından dolanmak” gibi
nitelemeler yaygındır. 

Fakat yargının hilesi de vardır
işte. “Gizli tanık” böyle bir şeydir,
etkin pişmanlık böyle bir şeydir. Ki
bunların aslında anayasaya ve
ceza hukukunun temel ilkelerine
aykırı olduğunu önceki bölümlerde
uzun uzun anlatmıştık.

Mükerrer (tekrar, birden fazla)
yargılama da son sürecin yargı
hilelerinin arasındaki yerini aldı.

Kişilerin aynı suçtan iki kez yar-
gılanmasının önündeki bu yasal
engelin tarihi, çok eskilere daya-
nır.

Roma hukukundan beri varlığı
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bilinen “Non bis in idem” diye bir
ilke vardır. Latince bu sözün Türkçe
karşılığı şöyledir: “Aynı konuda
iki defa yargılama olmaz.”

Buna göre; bir olayın, bir kişi-
nin geçmişte yapılan yargılama-
sının tekrarlanması demek olan
mükerrer dava  - mükerrer so-
ruşturma yasaktır. Yani bir kişi
bir davadan ancak bir kez so-
ruşturulabilir, yargılanabilir. İkinci
bir kez aynı konuda yargılama
yapmak isterseniz önünüze tarih
çıkar, yasa çıkar.

Faşizm Amacına
Ulaşmak İçin Her Yolu 
Kendine Hak Görür 
Her Türlü Keyfiliğe
Yasal Kılıf Bulur
Bir Latin atasözü şöyle der;

“Dostlara adil davranılır, düş-
mana yasa uygulanır.” 

Mükerrer yargılama yasağını
delmek isteyen AKP faşizmi ne
yaptı dersiniz? Düşmanlarına ya-
sayı uyguladı.

Bu yasanın hukukla, adaletle
bir ilgisi yoktu. Ama bunların fa-
şizm için bir önemi de yoktu. 

Bunun anlamı şudur:

Gizli soruşturma, gizli tanık,
gizli yargılama ile savunma hak-
kınızı elinizden alacağım. Siz
kendinizi savunmak için çıplak bir
şekilde kalacaksınız ve hiç bilginiz
olmadığı için de talepte buluna-
mayacaksınız.

Çoğunlukla 1 yıl boyunca dava

açılmasını ve duruşmasının görül-
mesini bekleyen sanıklar bu süre
içinde ağır tecrit koşullarında kal-
dılar.

Davalar açılmaya başlayınca
görüldü ki, sanıklar bu iddiaların
çoğundan zaten yargılanmaktaydı. 

Örneğin Grup Yorum üyelerinin
birçoğu hakkında mahkeme eski
dosyaları ile birleştirme kararı verildi.
Bir örnek olarak İstanbul 29. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen bir
davada şöyle karar verildi;

“Sanık Abdullah Özgün’e ait
dava dosyasının İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin (…) Esas sa-
yılı dosyasıyla,

Sanık Ali Yücel’e ait dava dos-
yasının İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Aslıhan Arslan’a ait dava
dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Aysun Kaşdaş’a ait dava
dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Bayram Yıldırım’a ait
dava dosyasının İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin (…) Esas sa-
yılı dosyasıyla,

Sanık Bayram Güleç’e ait dava
dosyasının İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Bergün Varan’a ait dava
dosyasının İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Dehman Göçer’e ait dava
dosyasının Mersin 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Deniz Kocamış’a ait dava
dosyasının Tunceli 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla,

Sanık Deniz Özçelik’e ait dava
dosyasının İstanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin (…) Esas sayılı
dosyasıyla...

birleştirilmek üzere tefrikine karar
verilmiş olup bu iddiaların daha
önce başka bir dosyanın konusu
olduğu anlaşıldı…” 

Yani zaten tutuksuz olarak
yargılandığı davadan ötürü Berk
Ercan ifadesi gerekçe gösteri-
lerek onlarca kişi tutuklandı.
Böylece çifte yargılama yasağı
delinmiş oldu. Hem de yasal ola-
rak, yasaya uygun şekilde!

Berk Ercan dosyalarının hep-
sinde yukarıda gördüğümüz tablo
hakim. Neredeyse bütün sanıklar
zaten aynı iddialar ile yargılanı-
yorlar.

Siyasi yargılamalarda bir kişi
ömrü boyunca defalarca örgüt
üyeliğinden yargılanabiliyor. Bu
bile tek başına hukuka aykırılıktır. 

Bu yargılama hilesini yargının
rutin bir işleyişi, sıradan bir uygu-
laması gibi düşünmemizi ve ka-
nıksamamızı istiyorlar. 

Hayır, bunu kanıksamayaca-
ğız. Bu keyfiliğe, bu adaletsizliğe
sessiz kalmayacağız, susmaya-
cağız, yılmayacağız, adalet iste-
meye devam edeceğiz!

Çeteler Halka Hesap Verecek!
Okmeydanı Halk Meclisi 
Kampanya Çalışmalarına
Başladı

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi
aldığı karar üzerine, çetelere ve
her türlü yozlaşmaya karşı bir kam-
panya başlattı. Meclis üyeleri ilk
olarak 12 Mayıs’ta mahallenin çeşitli
yerlerine ozalit asarak halka kam-
panyaya katılım çağrısı yaptı. Asılan
ozalitlerde; Okmeydanı Halkı! Çe-
telere Savaş Açtık. Çocukların İçin,
Geleceğin İçin, Güvenliğin İçin Hep
Birlikte Mahallemizi Çetelerden TE-
MİZLEYELİM! Çetelerden Hesap
Sormak, Mahallemizden Kovmak
İçin Halk Meclislerinde Birleşelim!
Çeteler Halka Hesap Verecek!” slo-
ganına yer verilerek halka çağrı ya-
pıldı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

GRUP YORUM, 17 MAYIS’TAN İTİBAREN334



Sayı: 120 26 Mayıs 2019

BASKILARA KARŞI AÇLIK GREVİNDE! 335



AKP, Saray personeline süresiz silah ruhsatı
verilmiş. 11 Mayıs 2019 tarihinde Hüseyin
Şimşek’in Birgün gazetesinde yayınlanan

habere göre;

“Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna
ilişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı
Yardımcıları ile Saray’ın İdari İşler Başkanı Yardımcı-
ları’na “süresiz silah ruhsatı hakkı” tanındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakan Yardımcıları,
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, İdari İşler
Başkan Yardımcıları, Genel Müdürleri, Daire Başkan
Yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları
“Görevi gereği silah taşıması gerekenler” listesine
eklendi. 

Daha önce mermi fiyatlarında indirime giden Hü-
kümet, geçen yıl yaptığı değişiklikle emekli ve görevi
başındaki koruculara bireysel silah taşıma ruhsatı
verilmesine karar vermişti.

OHAL kaldırılmadan önce KHK ile de bir düzenleme
yapan Erdoğan, bir dönem de olsa muhtarlık veya
belediye başkanlığı yapan kişilerin silah taşıma ve
bulundurma ruhsatı almasını kolaylaştırdı, bu kişilerden
harç alınması zorunluluğunu ise kaldırdı.”

Katil AKP iktidarının korkularını; harekete duyarlı
aydınlatmalar, 24 saat hareketli ve yüz tanıma sistemine
sahip kameralarla sarayın her yanını gözetmesi, bin-
lerce kamera ile nasıl bir güvenlik önlemleri alınmasının
izlenmesi, saray üzerinde uçağa yasak hava sahası,
ola ki bu yasaya uymayan uçaklar olursa vurmak için
sarayın önüne konulan roket atarlar, bütün Türkiye’yi
izleyen mobeseler, asayiş odası, zırhlı arabalar, etten
duvar olan korumalar yetmemiş olacak ki, şimdi de
çalışanlarını silahlandırıyor. 

Oligarşi korkunun en büyüğünü yaşıyor!

Korkunun Ecele Faydası Yok! 

KORKAKSINIZ, EMPERYALİSTLERİN KATİL
UŞAKLARISINIZ, HALK DÜŞMANI ve KORKAKSI-
NIZ!

Halka karşı o kadar büyük suçlar işlediniz ki,
saklanıp sinmekten, kendilerinizi duvarların ardına
hapsetmekten başka yol bulamıyorsunuz.

Korkunuz o kadar büyük ki; saraylarınızdan çıkıp
halkın içine giremiyorsunuz.

Suçlarınız o kadar büyük ki; zırhlı araçlarınızdan
inemiyorsunuz.

Peşinizde koruma ordusu ile geziyorsunuz. Kor-
kudan ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz.

Sürekli koruma ve danışman listelerini yeniliyor,
kimseye güvenemiyorsunuz.

Ama ne yaparsanız yapın; nafile!

Son çare; şoförünüzü, aşçınızı, temizlik işçilerini
de silahlandırın!

Karşınızda silahlanmış örgütlü bir halkı, yani DHKC
savaşçılarını görmeye devam edeceksiniz. Halkın öf-
kesi, devrimcilerin yaratıcılığı karşısında çaresizsi-
niz!

Halkı sömürmenin, katletmenin, yozlaştırmanın
hesabını vereceksiniz. Yerin yedi kat dibine de girseniz,
göğe de çıksanız, zırhları da kuşansanız hesap ver-
mekten kurtulamayacaksınız!

Hesap sorma zamanı geldiği zaman kaçamaya-
caksınız! Korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz.
Sizi can evinizden vurup, saraylarınızı başınıza yıka-
cağız!

Çünkü biz halkız, halkın giremeyeceği yer, aşa-
mayacağı engel yoktur.

Halkın adaleti her zaman ve her yerde adaletini
uygulayan olacaktır.

Bir gün sizin kapınızı da çalacaktır. Bunu hiçbir
güç engelleyemeyecek!

Bekleyin! Sizi En Güvenlikli Yerlerinizden EN
BÜYÜK SARAYLARINIZDA VURACAĞIZ!

AKP FAŞİZMİ KORKUYOR, KORKULARI HALKTANDIR!
KORKULARI AÇLARIN ÖFKESİNDENDİR! ÇÜNKÜ AKP FAŞİZMİ

AÇLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAĞINI BİLİYOR!
SİLAHLANMAYA VE SİLAHLANDIRMAYA

NAFİLE BİR ÇABA OLARAK DEVAM EDİYOR

Analar Baş Tacımızdır…
İstanbul Gazi Mahallesi Halk Cephesi 12 Mayıs’ta

Anneler Günü dolayısıyla gecekondu bölgesinde
ziyaret düzenledi. Evlere girilerek bütün annelerin
günü kutlandı, elleri öpüldü. Mahalledeki anneler zi-
yaretlerinden dolayı Halk Cepheliler mutlu olduklarını
belirtti ve yanlarında oldukları için çok sevindiklerini
dile getirdi.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Tarih 14 Mayıs 1948, Birleşmiş Milletler kara-
rıyla siyonistler Filistin’i işgal etti ve binlerce
Filistinli’yi katletti. Toplu katliam ve tutukla-

malardan sonra yine binlerce Filistinli Arap atalarının
topraklarından sürgün edildi.

Kimisi kendi vatanında işgalcilerin altında, kimisi
de diğer Arap ülkelerinde ve farklı ülkelerde mülteci
konumuna düştü. İşte o günün adı Felaket Günü’dür,
Filistinliler’in deyişiyle “Nakba”dır. 

Elbette felaket o tarihte başlamamıştı. Filistin’in
işgal edilmesi, siyonistler tarafından 1917’de Yahudi
kolonisinin kurulması amacıyla düzenlenen Belfour
Deklerasyonu ile başlar. Bu deklerasyonun ardından,
öncesinde başlayan Yahudi göçü hızlandırılır ve işgal
adım adım büyür.

Siyonistlerin işgali ise tam anlamıyla Birleşmiş
Milletler (BM) kararıyla 14 Mayıs 1948’de gerçekle-
şir.

Filistin halkı bu işgale sessiz kalamazdı, vatanları,
büyük evleri işgal ediliyor, kardeşleri katlediliyor.
Karşılarında emperyalistlerin desteğiyle en güçlü ve
yeni teknoloji silahlarla, araçlarla donatılmış işgalciler
var, buna karşı yine İngiltere mandası olan Filistinliler
bulabildikleri her şeyi silaha çevirerek işgalciye karşı
direnirler.

İşgalciye karşı öfke birikir ve artık hesap sorma
vaktinin geldiği görülür. Filistinli vatansever İzzettin
El-Kasım işgalci siyonistlere karşı ilk kurşunu sıkan-
lardan. Yine o dönemlerde Fuat Hicaz, Ata El-Zeyr,
Muhammed Cimcem Filistin halk ayaklanmasının
(intifadanın) ilk önderlerindendir.

İlerleyen süreçte bu önderler tutsak edilir ve Filistin
Akka Hapishanesi’nde işgalci siyonistler tarafından
idam edilirler. Bunun üzerine halk boykotlar, grevler
yaparak direnişçilerin yanında saf alır. Direnenleri
öldürmek bile düşmana korku yaratıyordu artık.

Hatta idam edilen önderlerden Fuat Hicazi;
“Ölümümüz vatanımızda bulunan düşmanı sarsacaksa
yüzlercemiz ölürüz” diyerek bu kararlılığı göstermiştir,
buna benzer diğer iki önder de ellerine kına yakmışlardı,
düğüne gider gibi idam sehpasına çıkarlar. İşte böyle
bir tarihe sahiptir Filistin halkı.

Şu An Durum Nedir?
İşgalin 71. yılındayız. O tarihten bu yana sayıları

4 milyonu bulan Filistinli dünyanın farklı ülkelerinde
mülteci durumunda yaşamakta, binlercesi kendi vatan-
larında hapishanelerde, işkencehanelerde, tecritte.

Vatanlarında bulunan Filistinliler’in durumu ise
genel olarak şu şekildedir; siyonist İsrail’in işgal ettiği
topraklar sonucunda küçücük bölgelerde çok fazla

sayıda insan küçücük böl-
gelerde yaşamakta.
Birçok hayati zorluklarla
karşılaşmaktalar.

Sağlık, su, gıda sorunu
hayatlarını etkilemekte.
Aynı şekilde işgal yet-
mezmiş gibi Müslüman
Kardeşler örgütlülüğüne
yakınlığıyla bilinen hükümet tarafından da zorluklar
yaşamaktalar. Örneğin mafyalaşma-çeteleşme, yoz-
laştırma, yolsuzluk bunların başında gelmekte. Seyahat
özgürlükleri neredeyse yok.

Evet, bu saydıklarımız dışında da işgalcilerin her
dönem yaptığı saldırılar, katliamlar ve tutuklamalar da
eksilmemekte. Filistin’in üçte ikisini işgal eden
siyonist İsrail kana ve yıkıma doymak bilmiyor.
Atalarının topraklarında tecrit yaşamakta Filistin halkı.

Siyonist işgalcilerin var oluşlarından beri hep
şehitler ve tutsaklıklar vermektedir koca bir halk. Ama
teslim olmak akıllarından bile geçmemekte. Filistin
direnişiyle, bütün imkanıyla saldıran işgalciye
Ortadoğu’nun işgal edilemeyeceği gösterildi. 

Halk, en güçlü silahı elinde bulunduran emperya-
lizme ve siyonizme karşı taşla, molotofla hesap soru-
lacağını öğrendi. Bu durumda Filistin direnişinin
halklara öğrettiği en önemli şey; düşman sizden kat
kat güçlü de olsa, askeri, ekonomik, siyasi olarak
tecrit edilmiş de olsanız, fiziki onlarca darbe alıp
on binlercenizi şehit de verseniz, bir taşla ve bir
molotofla emperyalizme, siyonizme karşı nasıl
direnileceğinin somut örneği olarak da güç kat-
maktadır dünya halklarının direnişine.
Emperyalizme ve siyonizme karşı asla teslim
olmamayı öğretmiştir.

İşgale karşı yapılan direnişe ‘Filistin Sorunu’ diyorlar.
Bu sorunu yaratan ise halklar değil, bütün sorunların
baş sorumlusu ABD-AB emperyalizmi ve BM’dir. Bu
bahsettikleri ‘sorun’a çözüm bulma arayışındalar.

Belirtmemiz gerekiyor ki sorunların baş sorumlusu,
halkların katili emperyalizm bu ‘sorunu’ çözemez.
Sorun varsa tek çözümü halkın ısrarlı direnişidir,
kurtuluş mücadelesidir. Filistin halkının işgalcilere
karşı verdiği direniş-mücadele bu sorunu çözecektir
ve vatanlarını özgürlüğe kavuşturacaktır.

Felaket’in 71’inci yılında Filistin halkına çağrımız-
dır!

Öncelikle bu şiiri hatırlatmalıyız;

“Bedel ödemek çok değerlidir, ama vatanımdan
değerli değil.

Ey Direnişçilerin Kalesi, Ey Israrlı Kaya...

Felaketin 71. Yılında İnançla Söylüyoruz;
Filistin Halkı Direnecek, İşgalci Siyonizm Yenilecek!

Sayı: 120 26 Mayıs 2019
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Ey Devrimcilerin Elleri, Hesap
Sor Artık, Hesap Sor!”

(Filistin’in devrimcilerine atfen
yazılmış, vatanın her şeyden değerli
olduğunu vurgulayan şiirdir.)

Bu çağrıyı tıpkı ilk intifada da
olduğu gibi tekrardan Filistin halklarına
yapıyoruz. Vatanımızdan başka kay-
bedecek bir şeyimiz yok.

Analar her şehidin ardından zıl-
gıtlarla uğurluyor damadını-gelinini
(vatanı için canını feda eden devrimci
Arap şehitlerine gelin veya damat
denmektedir). Direnişçiler, en güçlü
silahların karşısında sapanlarıyla,
molotoflarıyla karşı koymaya devam
ediyor. Füzelerin atıldığı yerlerde
Dabke’ler (halaylar) bile direnişin
simgesi oldu.

Siz bu tarihi yazmaktasınız, dünya
da size şahit olmakta. Filistin’in özgür-
lüğüne kavuşması için, Filistinli dire-
nişçilerin, devrimci bir özle, sınıf
mücadelesi temelinde anti-emper-
yalist bir önderlikle düşmanı vurmaları
gerekiyor. Bu uğurda ödenilecek
bedellerle Filistin özgür olacak!

Burası Filistin
Evimiz!
Halkız Biz Halk!
En Büyük Aileyiz!
Anahtarlarımızı 70 Yıldır
Saklıyoruz!
Her Yıl Bugün
Evimize Dönmek İçin Yürüyoruz!
8 Aylık Bebemizle
Tekerlekli Sandalyemizle
Ölüyoruz
Ama
Yürüyoruz
Çünkü Filistin Vatanımız!
Bizim Büyük Evimiz!

Dedemizden Emanettir
Anahtarlar, Sapanlar
İntifada Çocukları Savaşarak
Büyüyoruz
Emperyalizm, Emperyalizm!
Hem Alçaksın, Hem de Zalim
70 Yıllık Acımızla Kahrolacak
Siyonizm!

(Grup YORUM, Emperyalizm)

Hedeflerimize ulaşmayı
ne kadar istiyoruz?
Bağ ıms ız l ı ğ ım ız ı

kazanmayı ne kadar istiyoruz?
Kurumlarımıza, etkinliklerimize
insan katmayı ne kadar istiyo-
ruz?

Irkçılığın olmadığı, aşağılan-
madığımız, sömürülmediğimiz,
ailemize zaman ayırabildiğimiz
bir düzende yaşamayı ne kadar
istiyoruz? Kendimize sormamız
gereken en önemli soruların
başında gelir.

Çünkü biliyoruz; istemek yap-
maktır. Mesela kitle çalışmasını
ne kadar yapıyoruz, gerçekten
istiyor muyuz? Hepimizin bir iş
yaparken veya başlayacaksak
kullandığı cümlelerden öne çıkan-
ların başını bunlar çekiyor.

“Zamanım yok, bir sürü işim
var, onlardan bir şey olmaz” ya
da “O hiçbir şey yapmıyor” diye
uzatabiliriz bu listeyi.

Ne kadar kolay değil mi bir
işi yapmamak için veya karşıdaki
insanı sorumlu olarak görmek,
kendi eksikliklerimizi ve zayıf
taraflarımızı kapatmak için.

Ama şuna inanın ki; eğer biz
başlıktaki soruya net bir cevap
verebilirsek birçok şey daha iyi
olacak ve bu sayede yeni insan-
larla tanışabiliriz ve onları müca-
delenin içine çekebiliriz.

Şu cümleyi mutlaka ev ziya-
retlerinde duymuşsunuzdur:

“İyi ki geldiniz, bunu çok
özlemişiz.” Çünkü onlara zaman
ayırdınız ve onları dinlediniz.

Aile ziyaretlerini çoğaltmalıyız.
Şuna inanın ki onlara zaman
ayırdığımızda ve onları dinledi-
ğimizde; burada gerçekten
önemli olan onlara bu fırsatı ver-
mek.

Bırakalım bir kere de onlar
konuşsun ve biz dinleyelim!

Bunu yaparsak duyacağımız
sadece birkaç cümle veya haber
değil, onların hayatına girmek
için bir kapı aralamış olacağız.

Evdeki çocuklara zaman ayır-
malıyız, kısa ve net sorular sora-
rak onlarla bir bağ kurmalıyız.
Bu bağı kuramadığımızda, bizi
yalnızca  anne ve babalarının
arkadaşları olarak görüyorlar.

Hatta kimi zaman, ailenin bize
daha çok zaman ayırdığını düşü-
nüp kızdıkları bile olmuştur. Oysa
biz yalnızca evdeki yetişkinlerin
veya  evdeki bir-iki kişinin arka-
daşı değiliz.

Biz devrimciyiz; çocuğundan
yaşlısına, kadınından erkeğine
herkesle bir bağ kurabilmeliyiz.
Herkesi kendi sorunları, ilgi ve
merakları etrafında örgütleyebil-
meliyiz.

Hayallerini soralım mesela
çocuklara, oradan başlayalım.
Çünkü Avrupa’da o kadar boyutlu
sorunlarımız var ki; bunları derhal
çözüme kavuşturmadığımızda
ne yazık ki hiç istenmeyen sonuç-
larla karşılaşıyoruz.

Bir gün 9 yaşındaki bir çocuğa,
“Senin bir hayalin nedir?” diye
sormuştuk, cevabı karşısında
annesi ve biz çok şaşırmıştık.

Onun hayali, anne ve baba-
sının sigarayı bıraksınlarmış;
sigara paketinin üstündeki
resimleri gördükçe çok üzü-
lüyormuş. “Ben annemi ve
babamı çok seviyorum ve
onları böyle görmek istemi-
yorum. O yüzden onların siga-
rayı bırakmalarını istiyorum.”
demişti.

Ona birkaç fikir vererek bunu
başarması için moral verdik.
Küçük bir şey belki; ama o çocuk
için o an büyüktü çünkü annesi
ve babası da oradaydı.

Yani bir şeyleri başarmak isti-
yorsak dinlemesini mutlaka
öğrenmeliyiz ve çocuklara zaman
da ayırmalıyız. Küçük-büyük
demeden, halkımızın her soru-
nuyla ilgilenmeli; sorunlarının
çözümünün devrimcilerde oldu-
ğunu göstermeliyiz.

NE KADAR İSTİYORUZ?

AVRUPA’dakiBİZ
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� ALMANYA
Konser çalışmaları Avrupa’da

tüm hızıyla sürüyor. 
Mannheim Grup Yorum gönül-

lüleri, 20 Mayıs günü Paradeplatz’ta
Montagsdemo eylemine katılarak
bildiri dağıttılar. Ayrıca mikrofondan
söz alarak, Avrupa’daki ırkçılık ve
ayrımcılık üzerine konuştular ve kon-
sere çağrı yaptılar. 

Stuttgart Grup Yorum gönüllü-
leri 19 Mayıs pazar günü Ausburg’ta
Alevi Derneği’ne konser afişleri astılar,
halka bilet sattılar.

Grup Yorum gönüllüleri 18 ve
20 Mayıs günleri Mainz şehrinde
konser afişlerini asarak, halka bildiri
dağıttılar.

Bir başka gönüllü grubu,18 Mayıs
günü, Friedberg Cemevini ziyaret
ederek, yöneticiler ile görüştüler, afiş
asıp, konsere çağrı yaptılar.

18 Mayıs günü, Koblenz Cemevini
ziyaret eden ve kahvaltı ikramı ile
karşılanan Grup Yorum gönüllüleri,
herkesi 1 Haziran konserine davet
ettiler. 

Hagen Grup Yorum gönüllüleri,
6 kişilik bir ekip ile 18 Mayıs günü
Hagen merkezinde caddelere afiş
astılar, halka bildiri dağıttılar, insanlarla
konuşarak konserin tanıtımını yaptılar,
esnafları gezerek konser bileti sattılar. 

Dortmunt Grup Yorum gönül-
lüleri 4 kişilik bir ekiple 18 Mayıs
günü Dortmund merkezinde ve Ha-
fen bölgesinde konser afişleri astılar,
bildiri dağıttılar. Esnafları gezip bilet
sattılar.  

Dost Kitapevinde bilet satış nok-
tası oluşturdular.

Hamburg Grup Yorum gönül-
lüleri tarafından Altona AKM’de 19
Mayıs pazar günü Grup Yorum Kon-
seri’nin tanıtımı yapıldı,  konserin bil-
dirisi dağıtıldı ve konsere dair ko-
nuşma yapıldı. Ayrıca Altona bölgesine
konserin afişleri asıldı, pullama ya-
pıldı.

Alzey Grup Yorum gönüllüleri,
15 Mayıs günü aile ziyareti yaparak
halkımızı konsere davet ettiler. 16
Mayıs perşembe günü ise Alzey so-

kaklarını ve esnafları
konser afişleri ile do-
nattılar. Halka bildiri
dağıtıp, konserin tanı-
tımını yaptılar.

Almanya Grup Yorum gönüllü-
leri, 15 Mayıs çarşamba günü Worms
şehrinde, 17 Mayıs cuma günü Wetz-
larda caddeleri ve esnafları dolaşarak
afiş astılar, pullama yaptılar, bildiri
dağıttılar. 

Rüsselsheim şehrine giderek
caddelere konser afişi astılar.

18 ve 20 Mayıs günleri Wiesba-
den şehrinde konser çalışması yapan
Grup Yorum gönüllüleri, esnafları do-
laştılar, konser bilgilendirmesi yapıp
bilet sattılar.

Berlin Grup Yorum gönüllüleri,
İdil Kültür Merkezi’nin basılmasını ve
çalışanlara işkence yapılmasını pro-
testo etmek için 16 Mayıs’tan itibaren
iki gün açlık grevi yaptılar. Ayrıca
Berlin’de konser çalışmalarına devam
ettiler. Kreuzberg ve Neukölln ilçe-
lerinde konsere çağrı ve afişleme
yaptılar. 

Özgürlük Komitesi ve Alman sol
gruplar tarafından, Dammtor Hapis-
hanesi önünde 18 Mayıs günü saat
14 ve 16 arası, G20 ve 129b tutsakları
için bir eylem yapıldı. Her ay, tutsak-
larla dayanışma için yapılan eylemde,
haksız tutuklamalar protesto edildi.

Özgürlük Komitesi, Musa Aşoğlu
ve Erdal Gökoğlu davaları için bil-
gilendirme konuşması yaptı. 

Özgürlük Komitesi tarafından ay-
rıca yapılan açıklamada Erdal Gö-
koğlu’nun 29 Mayıs tarihinde saat
9’da görülecek duruşmasına katılım
çağrısı yapıldı.

� BELÇİKA
Belçika Grup Yorum Gönüllüleri,

konser için tüm güçleriyle seferber
olduklarını, otobüsler tutup konsere
katılacaklarını açıkladılar.

19 Mayıs günü Limburg Alevi
Derneği’ni ziyaret ederek afiş astılar,
23 bilet sattılar.

� İSVİÇRE
Filistin Nakba (felaket) günü 71.

yılı Zürih’te 18 Mayıs günü bir miting
ile anıldı. Miting, İsviçre TAYAD Ko-
mitesi, Kolombiya On Y Va, Brezilya

Demokrasi Komitesi, Red Latino
Zürich Komitesi, Hände weg von
Syrien ve BDS Zürich tarafından
ortaklaşa düzenlendi. Mitingde her
komite Filistin halkı ile dayanışma
açıklaması yaptı. Ardından Filistin
Dabke Halkoyunları Grubu ve Sessiz
Tiyatro ekibi gösteri yaptılar, Grup
Yorum korosu bir dinleti verdi. Grup
Yorum koro elemanları, Filistin’de ve
Türkiye’de halklara yönelik saldırıların
arkasında emperyalizmin olduğunu
ve dayanışmanın önemini vurguladılar.
Kendilerinin de dayanışma amaçlı
burada olduklarını söyleyerek, herkesi
1 Haziran konserlerine davet ettiler. 

Kurulan çadırda Filistin’in tarihi
ile ilgili bilgiler verildi.

Saat 14’te başlayan miting, saat
17’de sloganlar eşliğinde sona erdi.

İsviçre Halk Cephesi, “Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarına verilen
159 yıl 2 ay hapis cezasına karşı İs-
viçre’de 100 bin bildiri dağıtıyoruz”
şiarıyla AKP faşizminin hukuksuzlu-
ğunu bildiri dağıtımları ile teşhir ediyor.
Filistin Nakba günü etkinliğinde de
Halkın avukatları için 200 bildiri da-
ğıtıldı. 

Aynı gün Halkın avukatları için
Liestal’da 200 bildiri dağıtımı yapıldı.
Posta kutularına ve avukatlık büro-
larına bildiriler bırakıldı. Bir avukat
ile konuşularak, konu anlatıldı. 

� FRANSA
Paris’te oturum hakları için direnen

Zehra Kurtay ve Veli Yati, Strasbugr
St. Denis Kemer’deki ve OFPRA
önündeki direnişlerine devam edi-
yorlar. İnsanlara bıkmadan usanma-
dan oturum hakkının bir lütuf değil
kazanılmış bir hak olduğunu, Fransız
hükümetinin hukuksuz ve keyfi uy-
gulamalarını kabul etmeyeceklerini,
haklarımızı korumak için direnmekten
başka çare olmadığını anlatıyorlar.
Tüm dünyadaki göçmenlerin sesi
oluyorlar. 

Paris Direnişçileri 18 Mayıs cu-
martesi günü de Sarı Yelekliler ey-
lemine katılarak direnişlerini anlattı-
lar.

Daha sonra Strasburg St. Denis’de
düzenlenen Küçük İstanbul Festi-
vali’ne katıldılar. Sahneden direnişleri
hakkında konuşma yapıldı ve birçok
kişiden imza aldılar. 

Av ru pa’da
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1994 ya da 95 yılında SPB’li olarak tutsak düşmüş
ve Bayrampaşa’da kalmıştı. 1998 Temmuz ya da
Ağustos’unda tahliye oldu. Alibeyköy mahalli bi-

rimde çalışmaya başladı. Kısa sürede herkesin çok sevdiği
bir cepheli haline geldi. Çok kolay ilişki yaratıyordu. Askeri
düşünce tarzı bir kültür haline gelmişti onda. Her ilişkiyi
daha fazla değerlendirmek istiyordu. Mahalledeki birçok
aksaklığı kısa sürede gidermeyi başardı. Özellikle DHG’yi
toparladı. İllegale insanları hazırlamaya uğraşıyordu. Bir
an önce illegale geçmek için sabırsızlanıyordu. Rizeli
olduğu için Karadeniz dağlarını tercih ediyordu. Alibeyköy’de
3 ay kadar kaldı. Bu süre içinde iki defa gözaltına alındı.
İkisinde de değerlerimize adı gibi sadık kaldı.

Çok güleryüzlüydü. Gözleri hep parlardı. İnsanın
gözünün içine bakarak konuşurdu. Alibeyköy’den ayrıldıktan

sonra (orada adı Rıza’ydı), kendisini tanıyan bütün insanlar
içerlemişti bize. Küsen bile vardı. O gittikten sonra her
şey onunla kıyaslanmaya başladı. “Rıza olsa şöyle yapardı”,
“Rıza abi olsa şunu söylerdi”… Bir insanımıza ayakkabısını
vermişti. O arkadaş da Alibeyköy’de bir eve gittiğinde,
eve sonradan gelen evin kızı ayakkabıları görünce kapıdan
çığlık atmıştı “Rıza abi gelmiş” diye. İnsanları aşık etmişti
kendisine. Çocukları çok severdi. Bir eve gittiğinde hemen
küçük çocuğunu kucağına alır, konuşur, şakalaşırdı. Bu
konuda çok içten davranırdı.

Alibeyköy’den sonra Topkapı Bölgesi sorumlusu oldu.
Topkapı Bölgesi’ne özellikle Gazi’de kısa bir süre içinde
polis tarafından aranır duruma gelince, illegal alan için
bekletilmeye alındı. Bu kısa sorumluluğu süresinde (Top-
kapı’da) birçok olanak yarattı harekete.

Bekletilmeye alındığında bu sürenin kısa olması için
ısrarlıydı. Bir an önce sıcak mücadele içinde olmak
istediğini, beklemenin kendisine hiç de kolay gelmeyeceğini
söylüyordu. Anıları Halk Kurtuluş Savaşımızda Yaşaya-
cak!

Bir Yoldaşı Sadık Mamati’yi Anlatıyor:
“gittikten sonra her şey onunla kıyaslanırdı”

“Hayatımın başka türlü anlamı olmayacak. Yaşıma bak-
mayın, her zorluğa uyarım. Kafamda hep dağ var, bunca
yıllık kaybımı telafi etmek istiyorum”

Selçuk Akgün

3 Haziran - 9 Haziran

Murat GÜL:
Erzincan doğumlu olan Murat, 1989ʼda

İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde örgütlü
çalışma içinde yer aldı. Silahlı örgütlenmede
görevlendirildi. Tutsak düştü, bir özgürlük
eylemiyle yeniden görevinin başına döndü.
5 Haziran 1993ʼte Ankara Sincanʼda bir
evde iki yoldaşıyla birlikteydi. Polis tarafından

kuşatıldıklarında, çatışarak iki yoldaşının kuşatmayı yar-
masını sağladı. Çatışmanın devamında ölüm mangaları
tarafından infaz edildi.

Murat Gül

Süleyman ÖRS:
1974 Sivas Zara doğumlu, Kürt milliyetindendi.

1993ʼte mücadeleye katıldı. SPB üyesiydi. Bir
savaşçıydı. 9 Haziran 1997ʼde İstanbul Gazios-
manpaşaʼda helikopter desteğindeki yüzlerce
polis tarafından kuşatıldı, son mermisine kadar
direnerek şehit düştü.

Süyelman Örs

Sadık MAMATİ,
Selçuk AKGÜN:
Sadık Mamati, 1974 Rize

doğumludur. Afyon Kocatepe
Üniversitesiʼnde Dev-Genç
saflarında mücadeleye katıldı.
Tutsaklıklar yaşadı, tutsaklığı
bittiğinde tereddütsüz müca-

deleye devam etti. İstanbulʼda Topkapı Bölge Sorumluluğu
yaptı. Daha sonra silahlı birliklerde görev aldı. Selçuk
Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi başka bir siyasi ha-
reketin saflarında başladı. 80 sonrası adli bir olay
nedeniyle 5 yıl tutuklu kaldı. 93ʼte firar etti... Bu dönemde
devrimci hareketle ilişki kurdu. Yaşı 40ʼı aşmıştı ama bu
onun için bir engel değildi, o bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için savaşmak istiyordu. İstanbulʼda silahlı
birliklerde görevlendirildi. Amerikaʼnın Yugoslavya halkına
saldırısını protesto etmek için 4 Haziran 1999ʼda ABD
İstanbul Başkonsolosluğuʼna karşı düzenlenen bir eylem
sırasında Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist
çizgisinin temsilcileri olarak şehit düştüler.

Sadık Mamati Selçuk Akgün

Metin TÜRKER:
1978 yılında Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye göç

etti ve devrim mücadelesine katıldı. 15 yıllık mü-
cadele hayatının 8 yılını hapishanede geçiren
Metin Türker, işkencelerden kaynaklanan rahat-
sızlıkları tedavi edilemediği için 5 Haziran 1993ʼte
Bursaʼda yaşamını yitirdi.

Metin Türker

Sibel YALÇIN:
1977 Sivas Divriği doğumluydu. 1992 başlarında

örgütlü mücadeleye katıldı. 9 Haziran 1995ʼte
SPB tarafından DYP İstanbul İl Merkezi̓ ne yönelik
eylem sonrasında polisle çıkan çatışmada Birlik
Komutanı Sibel Yalçın, katliamcıları ateş altında
tutup sokak sokak çatışarak diğer yoldaşlarının
geri çekilebilmesi için kendini feda etti.Sibel Yalçın

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Örgütlenmede, çalışma tarzında, ideolojik birikimde,
maddi olanaklarda bir dizi eksiklik ve olumsuzluğa rağmen

faşizme karşı savaşmak, örgütü savaş içerisinde büyütmek ve
geliştirmek, savaş içerisinde öğrenmek ve öğretmekten başka

hiçbir yolumuz yoktu. 

Savaş içerisinde öğrenilmeyen gerçekler, savaş dışında öğrenilmeye
çalışıldığında, yeniden savaş alanına dönen kişi ya da kurum

kendi çarpıklığını ve soyutluğunu deneyle acı bir şekilde de olsa
yaşayarak görecektir. 

Bunun için savaş dışında öğrenmeyi hiçbir zaman
gündemimize almadık. Halkımızın bağrında, kadrolarımızla birlikte,

belki kafamızı, gözümüzü yara yara da olsa
savaş gerçeğini öğrenecektik.

Özellikle faşist şef Gün Sazak’ın cezalandırılmasından sonra ve
faşistlerin Çorum Katliamı’nın başarısızlığa uğratılmasıyla birlikte  

oligarşinin sivil faşist terör alternatifi iflas etmişti.
Gündemde açık faşizm vardı. Oportünist ve revizyonist sol bu

gerçeği kavrayamadığından ve görmek istemediğinden,
hala provokasyon teorileriyle uğraşıyor, devrimci eylemlerimizle
faşistlerin pasifikasyona hizmet eden eylemlerini özdeşleştiriyor,

oligarşi cephesinden bize küfrederek, gelecek cuntadan
sorumlu olacağımızı belirtiyorlardı. 

Sanki Türkiye’de yaşamıyorcasına, oligarşi hükümetlerinin
ekonomik, politik olarak yaşadıkları krizi,

emperyalizmin Ortadoğu’da Türkiye gibi bir işbirlikçisini
kaybetmek istemeyişini, gelişen devrimci mücadelenin

oligarşi ve emperyalizmi nasıl tehdit ettiğini,
onların büyüyen devrim korkularını,

hemen hiçbir şeyi görmüyorlardı.



GRUP YORUM ÜYELERİ DAHİL 7 KİŞİ
İŞKENCELERLE GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINAN HERKES, SÜREKLİ HALDE
İŞKENCE, KÜFÜR VE TACİZE MARUZ KALDI,

MAKATLARINA PAKMAK SOKULDU!

TÜM BU İŞKENCE ve TACİZ, SÜLEYMAN SOYLU’NUN
TALİMATIYLA YAPILMIŞTIR!

O PARMAKLAR SOYSUZ SÜLEYMAN’INDIR!

YAPILAN HER TÜRLÜ SAPIKLIĞIN,
İŞKENCENİN, HALK DÜŞMANLIĞININ

HESABINI VERECEK!

Özel Bölüm‐Faşist AKP’nin Katil Polisi Sapık ve İşkencecidir!

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
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TAYAD’LI AİLELER, ADALET İÇİN ANKARA’YA
YÜRÜYÜŞE GEÇTİĞİNDE KARTAL MEYDANI’NDA

POLİS TERÖRÜYLE KARŞILAŞTI
FAŞİST POLİS, TAYAD’LI AİLELER ile BİRLİKTE
HALKIN AVUKATLARINI DA GÖZALTINA ALDI

İŞKENCE YAPTI, SAATLERCE TERS KELEPÇEYLE BEKLETTİ,
KÜFÜR ve HAKARET ETTİ, TOKAT ATTI!

HİÇBİR ŞEY
ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMADI!

Sapıklıklarınızla, Ahlaksızlıklarınızla
Direnenleri Teslim Alamayacaksınız!



AKP de, tüm faşist iktidarlar gibi halka ve
halkın değerlerine düşmandır. Bu nedenle
her fırsatta halkı aşağılayarak, onurunu

kırarak, devrimcilere işkence-taciz-tecavüz ederek
teslim almaya çalışıyor.

Bastığı devrimci kurumlarda, eşyaları kırıyor, ça-
lıyor, şehitlerin resimlerini çiğniyor, kadınların ça-
maşırlarını erkeklerinki ile karıştırıyor, akvaryumun
içine-duvarlara işiyor, küfürler yazıyor.

Bununla amaçladığı; moral bozmak, sinirlendirmek,
devrimcilerin onur ve namus bildiği değerlerini bir
silah olarak kullanmaktır.

Gözaltında çıplak arama, taciz ve tecavüz de
böyledir. Kendini çıplakken, veya bedenine doku-
nulduğunda en güçsüz-çaresiz ve alışık olmadığı
en zayıf anını kollamak ister. Bu durumdayken,
istediği her şeyi yaptırabileceğini, yaptıramasa bile,
moral üstünlüğü ele geçirmek ister.

Son 2 yılda 9. kez basılan İdil
Kültür Merkezi’nde yine benzer şeyler
yaşandı.

Ağza alınmayacak küfürler sa-
vurdular. Çirkin laflar söyleyerek
moral bozmak istediler.

Gözaltına alınan herkesi taciz
ettiler.

Makatlarına parmak soktular.

Çıplak arama yaptılar.

Bütün bu ahlaksızlıkların talimatını Soysuz Sü-
leyman vermiştir.

O parmaklar Soysuz’un parmaklarıdır. Soysuz
Süleyman’ın ahlakı, Amerikan beslemesi cuntacıların
ahlakıdır! “Copa ne gerek var, taş gibi oğlanlarımız
var” diyenlerin ahlakıdır!

Girdiği her yere katliam ve tecavüzle giren em-
peryalizmin ahlakıdır!

En büyük
suç olan sö-
mürgeciliğin,
yüzde 300 kar
için işlemeye-
ceği suç olma-
yan kapitaliz-
min ahlakıdır!

Dünyanın

en soylu damarı dev-
rimcilerdir! Ne o pis
elleriniz değdiğinde
kirlenir ne de bir sa-
vaş silahı olan teca-
vüzle namusumuz
lekelenir. Namus; va-
tanının bağımsızlığı,
halkının özgürlüğü
için savaşmaktır. Zul-
me karşı direnmek,
davasını satmamak-
tır namus.

Bu nedenle sizin erişemeyeceğiniz, kirletemeye-
ceğiniz kadar temizdir devrimciler.

Sizi de köhnemiş düzeninizle birlikte tarihin
çöplüğüne gömeceğiz!

Yaptığınız her işkencenin, her sapıklığın he-
sabını vereceksiniz!

“Ordu, T. ŞAHİNKAYA’lar gibi
dünyanın en zengin 7. generalini
çıkaracak kadar rüşvetle içli dışlıdır.
Ordu, emekli oldukları zaman boş
kalmayan generalleriyle övünebilecek
kadar oligarşiyle içli dışlıdır.

Emirle parti kuran, parti çalış-
maları sırasında mafyadan ve hol-
dinglerden para yardımı alan, 12
Mart döneminde Kocaeli ve Sakarya
illeri Sıkıyönetim Komutanlığı yapan,

ayrıca bir süre Faik TÜRÜN’e vekalet eden ve o dö-
nem Ziverbey Köşkü’nde yapılan işkencelere bizzat
katılan, Kültür Sarayı’nın yakılması, Marmara yolcu
gemisi ve Eminönü araba vapurunun batırılması ve
sabotajı olayında parmağı olan, yaratılan bu provo-
kasyonla sol’a cihat açan, komünistlere her türlü iş-
kencenin yapılabileceğini savunan, “taş gibi oğlanlar
vardı elimizde...” diyebilecek kadar bir halk düşmanı
olan Turgut SUNALP da bu ordudan çıkmıştır.

Son olarak belirtmeden geçemeyeceğimiz bir kişi
daha var ki, Kürt halkının onu unutması olanaksız-
dır.

Diyarbakır cehennemini yaratan işkenceci yüzbaşı
Esat Oktay YILDIRAN’dan söz ediyoruz. Diyarbakır
zindanından geçen binlerce Kürt onu insanlık dışı
vahşi ve imha edici uygulamalarıyla yakından tanıdı.
Diyarbakır’ı tam bir Nazi kampına çevirmişti.” (Haklıyız
Kazanacağız, 1. cilt, Syf. 268)
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TACİZ ve TECAVÜZ, EGEMENLERİN HALKI TESLİM ALMAK İÇİN
KULLANDIĞI BİR SAVAŞ SİLAHIDIR!
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