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 Tayyip Erdoğan Çıldırdı!
Paranoyalarından Kurtulmak İçin

Derneklere, Sendikalara, Evlere Aralıksız
Saldırmaya Devam Ediyor!..

 18 Ocak: 7 İlde 86 Gözaltı 55 Tutuklama
 19 Şubat: 28 İlde 185 Gözaltı

72 Tutuklama

 14 Mart: Gençlik Federasyonu’na
Baskın; 13 Gözaltı 2 Tutuklama

 19 Mart: Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği’ne Baskın;

12 Gözaltı 10 Tutuklama

 22 Mart Ankara: Dernekler ve Evlerin
Olduğu 14 Adrese Baskın 2 Gözaltı

 25 Mart: Genel-İş Genel Merkezi,
Liman İş Genel Merkezi’nin de Aralarında

Olduğu 21 Adrese Baskın 2 Gözaltı
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Düşmanın haksız savaş gücü
karşısında, 

inanmış ve kendini savaşçı
bir ruhla donatmış 

devrimci irade, 
her çarpışma alanında 

bu gücü silip 
süpürmede de ustalaşır...

Gerisi Hayat



01.04.2013 Pazartesi
Devrimci Annelere

Özgürlük!
Yer: Bakırköy

Hapishanesi Önü 
Saat: 12.00

****
03.04.2013 Çarşamba
Keyfi Tutuklamalara 
Karşı Adalet Nöbeti

Yer: İstanbul Adliyesi
Önü 

C Kapısı /Çağlayan 
Saat: 12.00-12.30

05.04.2013 Cuma

Faşizme Karşı
Demokrasi, Keyfi

Tutuklamalara
Karşı Adalet
İstiyoruz!

Her Cuma Saat
19.00’da

Taksim Tramvay
Durağı’ndan

Galatasaray Lisesi
Önüne Yürüyoruz        

SANAT CEPHESİ
Devrimci Avukatlar

İ ç i n d e k i l e r
39 İsrail’in özür dilemesi Orta Doğu

halklarına karşı açılan savaş
anlaşmasının ilanıdır 

40 Sınıf Kini: Savaşçının öfke ve
kinini yoğunlaştırıp düşmana
yöneltmeliyiz

42 Bu vatan topraklarının
her karışı bizim!
AKP satarken; biz uğrunda
ölmeye devam edeceğiz!

44 Zulme karşı direnenler Newroz

ateşini büyütüyor! Newroz ateşi

zalimlere karşı isyanın ateşidir!
46 Patron sendikacılığına karşı ve

çalınan kazanılmış seçim
hakkımız için açlık grevindeyiz

48 Halk Düşmanı AKP: AKP

Emekçiye Düşmandır

49 Halk düşmanları; gittiğiniz
her yerde Dev-Genç’lileri
göreceksiniz!

50 Avrupa’da Yürüyüş: Türkiye
faşizmi emretti, Yunanistan
Halk Cepheliler’e saldırıyor!

52 Yitirdiklerimiz...

54 Ankara’da iki el bombası bir lav

ve PERİŞAN DEVLET!

55 Öğretmenimiz...

9 Halk düşmanı AKP

halka savaş açtı

12 DHKC: Biz sizin kokuşmuş,

Kızılderenin Yolu
Zaferin Yoludur!

26 Devrim silahla yapılır silahla
korunur! Halkların tek
kurtuluşu silahlı mücadeledir-1

29 Devrimci İşçi Hareketi:
DİSK ve Genel-İş Başkanı Erol
Ekici, işçiye ihanet eden
Genel-İş Şişli 3 No’lu Şube
Başkanı Mevsim Gürlevik’e
sahip çıkarak ihanete ortak
olduğu için Devrimci İşçi
Hareketi ile ilişkisi kesilmiştir!

30 Dünden bugüne kadının
toplumdaki yeri ve kadın
sorunu - 4 (Son)

32 Cepheli: Cepheli surat asmaz

33 Röportaj: Halkın avukatları
faşizmin zindanlarından
sesleniyor: Bizi yargılayanları
yargılayacağız!

36 Ailelerimize sesleniyoruz:
Onurlu, namuslu, vatansever
evlatlarınızı polisin karşısında
boynu bükük bırakmayın!

37 Gençlikten Haberler:
Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız

sömürü ve zulüm düzeninizi
yıkacağız!

15 Silahlı mücadele ezilen

halkların meşru ve tek
kurtuluş yoludur “Miadını”
dolduran “Silahlı Mücadele”
değil, Kürt milliyetçiliğidir

19 Oligarşiyle halk arasında ara

yol yoktur oligarşiyle uzlaşan
devrimcilere saldırır

21 “Onlar”a devrim sözümüz var

Kızıldere’nin yolundan
devrime yürüyoruz!

22 Devrimci Okul: İhtilalin

Yolu’nda yürümek

25 Halkın Hukuk Bürosu: Delile

ihtiyaç yok gizli tanık var!

4 Kızıldere’nin yolu zaferin yoludur
feda ruhuyla savaşı
büyütüyoruz! Zulme de
çürümeye de vuruyoruz!

Ülkemizde Gençlik

EYLEM ÇAĞRISI

Yasemin Göksu
Suavi

Cahit Berkay
Nejat Yavaşoğulları

Karmate
Grup Abdal

Sadık Gürbüz
Marsis

Niyazi Koyuncu
Erdal Bayrakoğlu

Adile Yadırgı
Hakan Yeşilyurt

Konsere Katılacak Sanatçılar:



30 MART-17 NİSAN, “Devrim Şehitlerimizi Anma
ve Partinin Kuruluşunu Kutlama Günleri”mizde 43 yıl-
lık onurlu tarihimizin yaratıcısı şehitlerimizin karşısına dim-
dik çıkıyoruz. 

Kızıldere’nin yolundan hiç sapmadık. Önderimizin, şe-
hitlerimizin bize emanet ettiği bayrağı Kızıldere’nin yo-
lunda emin adımlarla devrime taşıyoruz. 

Kızıldere’nin yolu devrimin yoludur, zaferin yoludur,
devrime olan inançtır. İktidar iddiasıdır Kızıldere. 

İdeolojik çürüme, yozlaşma, savrulmalar, uzlaşmacı-
lık, teslimiyet... tüm dünyada kol geziyor. Emperyalizme
ve işbirlikçilerine darbeler vurarak devrimin ve sosyalizmin
bayrağını yine biz dalgalandırıyoruz.  

Bunu Kızıldere’nin yolundan hiç çıkmadan yürüyü-
şümüze borçluyuz. 

43 yıllık onurlu tarihimizin yaratıcıları şehitlerimize
borçluyuz. 

Bize en zorlu süreçlerde yol gösteren ve devrime ka-
dar yol gösterecek olan partiyi armağan eden Önderimi-
ze, Dayı’ya borçluyuz. 

Tüm dünyada uzlaşma, teslimiyet kol gezerken 19. yı-
lında iktidar hedefinden bir milim sapmadan sürdürdü-
ğümüz partili savaşımıza borçluyuz.

Tüm Parti-Cephe kadrolarına, savaşçılarına, sempati-
zanlarına, en zorlu dönemlerde bizi yalnız bırakmayan Par-
ti-Cephe’ye gönül verenlere ve halkımıza borçluyuz... 

İktidar Hedefi Olmayanlar
Devrimin Engebeli, Dolambaçlı, 
Sarp Yollarını Geçemez
İktidar hedefi zorlu koşullarda devrimin sarp yollarında

yürüyen devrimci bir örgüt için sigorta gibidir. Mücade-
leyi her türlü sapmadan, olumsuz koşulların yol açabile-
ceği zaaflardan koruyan bir güvencedir. Mücadele düz bir
çizgi izlemez. Stratejik çizginiz ne olursa olsun mücade-
le biçimlerinin çeşitliliği, yoğunluğu koşullara göre fark-
lı biçimler alabilir. Öyle zamanlar olabilir ki, silahlı mü-
cadeleyi fiili olarak durdurup silahlı olmayan biçimleri-
ni ön plana çıkarabilirsiniz. İşte böyle dönemlerde lega-

lizme, sağa savrulmamak, boşa kürek çekmemek iktidar
perspektifini hiç kaybetmemekle mümkündür. 

Devrim inancını, iktidar iddiasını yitiren solda ideo-
lojik bunalımlar ve çürüme kaçınılmazdır. Bunun aksi M-
L bilimine aykırıdır. Söylemde ne söylerlerse söylesinler
pratikleri onları şekillendirmektedir. Bugün soldaki çü-
rümenin nedeni de iktidar iddialarını yitirmiş olmalarıdır. 

19 Aralık ve F Tipleri
Türkiye Solu İçin Dönüm Noktası Olmuştur

2000’lere kadar, oportünist de olsa ideolojisi olan, stra-
tejisi olan, en genelde Marksist-Leninist doğruları savu-
nan bir sol vardı. Şimdi o sol da yok. Solun neyi savun-
duğu, savunduğu ideoloji çerçevesinde ne yaptığı belir-
sizleşmiştir. Faşizme faşizm, emperyalizme emperyalizm
diyemeyen, hala diyenlerin ise gereğini yerine getirme-
diği bir sol var. 

Soldaki bu durum esas olarak 19 Aralık katliamı ve F
Tipi hapishaneler karşısında direnememeleriyle ortaya çık-
mıştır. 

Tüm “keskinliğiyle” komünistliği elden bırakmayan-
lar “kremayı koruma” derdine düşenler  daha ölüm oruç-
larının başında ideolojik ve politik olarak kendi sonları-
nı hazırladılar. Kiminin bugün kaç parçaya bölündüğü, ki-
minin neyi savunduğu belli değil. 

Devrime inanmayanlar savaşamazlar. Devrim için
ölümü göze alamayanlar savaşma gerekçelerini yitirirler.
Devrim iddiası taşıyan tüm örgütler bilirler ki, kansız, be-
delsiz devrim olmayacaktır.

19 Aralık katliamı ve F Tipleri oportünizmin, oportü-
nist politikalarla, günü kurtarmasına izin vermemiştir. Opor-
tünizmi tercihe zorlamıştır. Ya “devrim” diyecek; ölerek
direneceksiniz, ya da devrim iddianızdan vazgeçecek di-
renmeyerek öleceksiniz. 

Oportünizm Büyük Direniş boyunca direnmemenin
teorisini yaptı. Bu onları çürüttü. Bu hareketler şöyle ya
da böyle şehitler veren, kendince kültürleri, değerleri, stra-
tejileri olan hareketlerdi. Direnmemenin teorisini yapmak
onları kendi değerlerine yabancılaştırdı. Onlar için yoz-
laşma ve tükeniş kaçınılmazdır. Hainlere “sizin gibi bak-
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mıyoruz” dediler. Hainlerin alın-
larından öptüler. Bedel ödemeyi
göze alamayanlar başka türlü de
yapamazlardı. 

İktidar iddiasını yitirmenin pra-
tikteki sonuçları, hainlere karşı ta-
vırlarıyla ortaya çıktı. Dışımızdaki
solun hemen hepsinin de hainler kar-
şısındaki tavırlarının aynı olması
bundandır. Bakın oportünizme; ha-
inlerini sahiplendikleri kadar şehit-
lerini sahiplenemiyorlar. Çünkü ha-
inler onların bugünlerini temsil edi-
yor. Şehitleri ise geçmişte kalmıştır
ve bugünlerine ayna tutuyor, her an-
larını sorguluyor. Onun için söy-
lemde hala şehitlerine sahip çıksa-
lar da şehitler, şehitlik onları rahat-
sız ediyor. Bizi “şehitler üzerinden
politika yapmak”la, “bakkal hesabı” yapmakla eleşti-
riyorlar. Şehitlik kavramında dini ögeler bulup “komü-
nistlik”e yakıştıramıyorlar. 

Onun için Mahirler Kızıldere’de “Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik” diyerek destan yazarken, korkup
samanlığa saklananlara  biz hain diyoruz. Sol ise onlar  gi-
bileri hep omuzlarında taşıyor. İhaneti, kavga kaçkınlığını
meşrulaştırıyor. Biz Kızıldere’nin direniş geleneğini ya-
şatırken sol, onların ihanet geleneğini yaşatıyor. 

İktidar hedefini yitirenlerin devrime inançları da olmaz.
Düşmanla karşı karşıya geldiklerinde, yani ölüm kalım
meselesi olduğunda devrim saflarını terk ederler. İşte Kı-
zıldere’de Mahirler’in “Biz buraya dönmeye değil, öl-
meye geldik” sözlerinin bunlar için bir anlamı yoktur. Oysa
bu sözlerde emperyalizme ve onların uşaklarına meydan
okuyan çok büyük bir ideolojik güç vardır. Devrim inan-
cı, iktidar iddiası vardır. 

Solda kimi örgütler hala açıktan silahlı mücadeleyi in-
kar etmeseler de tüm reformistler gibi direniş düşmanı ol-
muşlardır. Söylemleri ne olursa olsun, pratik ve ideolo-
jik olarak bitmişlerdir.

Savaşan ve Savaştıran İdeolojidir
İdeolojik olarak biten pratikte de biter. Oportünizm fe-

minist bakış açısıyla “kadın”ı ve eşcinselliği keşfetti. Bu
düşüncelere sahip olan örgütler asla savaşamazlar. İllegal
devrimci bir örgütlenmeyi de sürdüremezler. Belki günü
kurtarmak için gerilla da çıkartırlar ama bu kültürle, bu
düşüncelerle o gerillaları savaştıramazlar. Savaş, gerilla-
cılık oyun değildir. Blöf yapmaya gelmez. 19 Aralık’da-
ki gibi bedel ödemeyi göze almazsanız topluca elde silah
teslim olursunuz. Ve  o teslimiyeti meşrulaştırırsınız. İşte
örgütsel olarak bitişin pratikteki tezahürü budur.

Kimisi örgütsel olarak da düzenin kulvarlarına çoktan
girdi. Devrim, sosyalizm, komünizm adına söyledikleri-
nin hiçbir anlamı yoktur. Kürt milliyetçilerinin kuyruğu-

na takılarak ideolojik ve örgütsel
tükenişin üstünü örtmeye çalışıyor-
lar. Bağımsız bir ideoloji, devrim stra-
tejisi olmayanlar, bağımsız politika
üretemeyenler örgütsel varlıklarını da
koruyamazlar. HDK (Halkların De-
mokratik Kongresi) içindeki reformist
ve oportünist sol Kürt milliyetçileri-
nin arkasında  giderek yok olacak-
lardır.

HDK içinde yer almayan bazı re-
formist gruplar, örgütler ise çevre, ka-
dın, kentsel dönüşüm konusunda,
gençlik içinde bağımsız eylemler
yapsalar da özünde devrimci değil, re-
formist, düzen içi, sivil toplumcudur.
“Akıllı solculuk” yaparak ayakta kal-
maya çalışıyorlar. Ancak AKP’nin de-
rinleşen yönetememe krizi bugün

“akıllı solculuğa” da  izin vermiyor. 

Sivil toplumculuk devrimciliğin tükendiği yerde baş-
lar. Devrimcilik adına reformizmin, sivil toplum şarla-
tanlığının devrimci saflarda meşrulaştırmasına da izin ver-
meyeceğiz. Sivil toplumculukla savaşacağız. Sivil top-
lumculuk devrimci değerlerin, yaratılan geleneklerin ye-
rini alamayacak. 

İktidar iddiasını yitiren sol, bu durumuyla ne tek ba-
şına bağımsız bir politika üretebilir, ne de bir eylem, bir
kampanya örgütleyebilir... Ancak 8 Mart, 1 Mayıs, Gazi
anması gibi takvime bağlı günlerde, sınırlı kitle ile pan-
kart açıp eylemlere katılırlar...

Kürt Milliyetçi Hareket
Emperyalizmle ve Oligarşiyle
Uzlaşmasını Silahlı Mücadeleyi Mahkum
Ederek Meşrulaştırmaya Çalışıyor 

Kürt milliyetçi hareket 2013 Newrozunda Abdullah
Öcalan’ın mesajıyla emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaş-
mak için 20 yıldır sürdürdüğü uzlaşma politikalarına son
noktayı koydu. 

Öcalan’ın Newroz mesajı, Kürt milliyetçi harekete yö-
nelik bugüne kadar yaptığımız tüm eleştirilerimizin ka-
nıtlanmasıdır. 

Kürt milliyetçi hareketin ortaya çıktığı günden beri  Kü-
çük burjuva milliyetçiliğinin Kürt sorununu çözemeye-
ceğini, Kürt sorununun çözümünün Kürt, Türk, Çerkez,
Laz, Gürcü… tüm milliyetlerden, Alevi, Sünni, Hristiyan
tüm inançlardan halkların ortak mücadelesinden ve de-
mokratik halk iktidarından geçtiğini söyledik ve söylü-
yoruz. Küçük burjuva milliyetçi hareketin eninde sonunda
düzenle uzlaşacağını söyledik. 

Sosyalist blokta yaşanan karşı devrimlerle birlikte sırt-
larını yaslayacakları yeni güç arayışı içinde olan Kürt mil-
liyetçi hareket, 90’lı yılların başında askeri olarak en güç-

İktidar hedefini yitirenlerin
devrime inançları da olmaz. Düş-
manla karşı karşıya geldiklerin-

de, yani ölüm kalım meselesi ol-
duğunda devrim saflarını terk

ederler. İşte Kızıldere’de Mahir-
ler’in “Biz buraya dönmeye de-
ğil, ölmeye geldik” sözlerinin
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Oysa bu sözlerde emperyalizme
ve onların uşaklarına meydan

okuyan çok büyük bir ideolojik
güç vardır. Devrim inancı, iktidar
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lü oldukları bir dönemde, ideolojik olarak en güçsüz ol-
dukları dönemi yaşıyorlardı. Sosyalist düşünceleri terk edip
emperyalistlerle ve oligarşiyle uzlaşma arayışlarına gir-
diler. 1992 Newrozunda serhıldan ilan ederken, ’93
Newrozunda “ataşkes” ilan ettiler. Bu tarih Kürt milliyetçi
hareketin askeri gücü ne olursa olsun ideolojik olarak tü-
kenişlerinin başlangıcı oldu. 

Bağımsız Kürdistan’dan federasyona, federasyondan
otonomiye, oradan özerkliğe sonra bölgesel özerkliğe, kon-
federalizm derken ve bugün gelinen noktada düzen için-
de yerel yönetimlerin genişletilmesine kadar gerilediler.

‘93 Newrozundaki ilk ateşkes ilanından 2013 New-
rozuna kadarki son 20 yılı “barış” adı altında emperyalizmle
ve oligarşiyle uzlaşma arayışı içinde geçti. Bütün bu süre
boyunca, Kürt milliyetçi hareketin askeri gücü karşısın-
da teslim olan oportünist sol Kürt milliyetçi hareketin po-
litikalarına angaje oldu. Ne çarpık savaş anlayışını ne de
“barış” adı altında düzenle uzlaşma arayışlarına ciddi bir
eleştiri getirmediler. Oportünizm her halükarda Kürt
milliyetçi harekete yedeklendi. Öyle ki, ulusal sorun ko-
nusunda geçmişte kendi söylediklerini ve Marksist-Leninist
tüm teroriyi-pratiği unuttular. Kürt milliyetçi hareketin “sö-
mürge” tezlerine angaje oldular. Reformizm ise sadece
PKK’nin barış dediği süreçlerde “Kürt sorunu”nu hatır-
ladı. 

Abdullah Öcalan “silahlı mücadele miadını dol-
durdu” diyor. Nesnel gerçekler Kürt milliyetçi hareketin
subjektif durumuna göre tespit edilemez. Bağımsız Kür-
distan hedefinden yerel yönetimlerin yetki alanlarının ge-
nişletilmesine kadar gerileyen Kürt milliyetçi hareket ideo-
lojik-stratejik olarak silahlı mücadelenin zeminini çoktan
yitirmiştir. Mevcut talepler için silahlı mücadeleye gerek
yoktur. Oligarşinin faşist terörü, imha, inkar ve asimilas-
yon politikaları Kürt milliyetçi hareketi silahlı savaşa zo-
runlu kılmaktadır. Kürt milliyetçi hareket için silahlı mü-
cadele son 20 yıldır ideolojik zeminini kaybetmiş em-
peryalizm ve oligarşiyle uzlaşmanın aracı olarak kulla-
nılmaktadır. Bugünkü talepler için PKK’nin şu anda sür-
dürdüğü savaş uzlaşmanın önünde engeldir. Öcalan’da uz-
laşmanın yolunu açmak için önce PKK’nin silahsızlan-
dırılması gerektiğini düşünüyor. 

Kürt milliyetçi hareket geleceğini Amerika ile işbirli-
ğine ve oligarşi ile uzlaşmaya bağlamıştır. Silahlı müca-
deleyi mahkum etmeden, Kürt halkı için silahlı mücade-
leyi umut olmaktan çıkartmadan oligarşiyle uzlaşamaz. Son
20 yıldır oligarşiyle uzlaşmak için bir araç olarak kul-
landığı silahlı mücadeleyi bugün artık tasfiye edilme-
si gereken engel olarak görmektedir. Öcalan şimdi bunu
yapıyor. Öcalan’ın iddia ettiği gibi “silahlı mücadelenin
miadını doldurduğu” gerçek değildir. Gerçek olan Kürt mil-
liyetçi hareketin ideolojik ve politik olarak tükendiğidir.
Kürt milliyetçi hareket emperyalistlerle işbirliğini ve oli-
garşiyle uzlaşmasını “silahlı mücadele miadını dol-
durmuştur” diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. 

HAYIR! MİADINI DOLDURAN İDEOLOJİK

VE POLİTİK OLARAK KÜRT MİLLİYETÇİ HA-
REKETTİR!

Oligarşi, Öcalan aracılığıyla Kürt milliyetçi hareketi
silahsızlandırırken esas olarak Kürt milliyetçi hareket nez-
dinde ezilen, sömürülen zulüm altındaki halkların silah-
lı mücadelesini mahkum etmek istiyor. Silahlı mücadeleyi
halklar için kurtuluş umudu olmaktan çıkartmak istiyor.
Kürt milliyetçi hareket bunu yaparken tüm solu da yanında
düzene sürüklüyor. 

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacılığına ve emperyalist
politikaların aleti olmasına karşı ideolojik mücadelemiz
sürecek. Emperyalistler ve işbirlikçi oligarşi ile uzlaşmayı
mahkum edeceğiz. 

Kürt sorununun düzen içinde çözümü yoktur. Çözüm
devrimdedir. Çözüm; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü...
Anadolu’da yaşayan tüm halkların ortak mücadelesinde-
dir. Kürt milliyetçi hareketin bugün geldiği durum, ulu-
sal sorunun çözümü konusunda THKP-C’den bugüne sa-
vunduğumuz tezlerin doğruluğunu bir kez daha kanıtla-
mıştır. 35 yıllık mücadelenin sonucunda Kürt milliyetçi
hareketin geldiği nokta oligarşiyle uzlaşmaktır. Miadını
dolduran silahlı mücadele değil, milliyetçi politikalardır.
Uzlaşmacılıktır. Uzlaşmacılığın, teslimiyetin meşrulaştı-
rılmasına izin vermeyeceğiz. Daha fazla silahlanacağız.
Savaşı büyüteceğiz.

Emperyalistlerin ve İşbirlikçilerin 
Alabildiğine Silahlandığı Dünyada 
Halkların Tek Kurtuluş Yolu
Silahlı Mücadeledir

Faşizmin sürekli olduğu, düzen içi muhalefetin bile fa-
şist terörle ezildiği ülkemizde silahlı mücadeleden başka
kurtuluşun yolu yoktur. Bu bütün dünya halkları için de
tek kurtuluş yoludur. Bugüne kadar tüm dünyada halklar
en küçük hakları için bile dişe diş ölümüne bir mücade-
le vermişler ve çok büyük bedel ödemek zorunda kal-
mışlardır. Faşizmin olduğu bir ülkede hiçbir hakkın ga-
rantisi yoktur. Dişe diş ölümüne bir mücadeleyle kazanı-
lan haklar yine dişe diş, ölümüne bir mücadeleyle koru-
nur. 

“Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun”
söylemi oligarşinin, düzenin söylemidir. Bu söylemlerde
egemenlerin halka karşı savaşı meşru görülürken silahları
susturması istenen halktır. Bu söylemlerle halk avcılığı ya-
pılmaktadır. Oligarşi çok iyi bilir ki, silahlar siyaset yap-
manın en güçlü aracıdır. Ve 35 yıldır varlığını silahlı sa-
vaşa borçlu olan Kürt milliyetçi hareket de bunu çok iyi
bilir.  Ancak o da düzenin yalanlarıyla halkı kandırmaya
çılışıyor. Oligarşiyle uzlaşmayı bu tür demagojilerle
maşrulaştırmaya çalışıyor. 35 yıldır savaşı sürdürürken ‘fi-
kirler’iniz yok muydu? Siyaset yapmıyor muydunuz? Bu
söylemle Öcalan, siyaset yapmayı da yine “düzen içi si-



yaset”e indirgiyor. Düzen dışına çıkınca “terörizm” olu-
yor. 

Silahlarımız Susmayacak
Daha Çok Silahlanacağız!
Silahlı Mücadele Politikanın
En Yüksek Biçimidir!

Silahlı mücadele oligarşinin gelişmiş propaganda
araçlarının karşısında devrimcilerin elindeki kitlelere
gerçekleri açıklamanın en güçlü aracıdır. Amerikan Bü-
yükelçiliği’ne ve Adalet Bakanlığı’yla AKP Genel Mer-
kezi’ne  yapılan eylemimiz bunun en somut göstergesi-
dir. Üç eylem hem ülkemizde, hem dünyada büyük yan-
kı yaratmıştır. Oligaşinin, emperyalizmin tüm demagoji-
lerini, yalanlarını yerle bir etmiştir. Üç eylem, oligarşinin
adeta dengesini bozmuştur. Tüm telefonların dinlendiği
ve adım başı kameralarla her yerin izlendiği, her hareke-
tin kayıt altına alındığı ülkemizde eylemlerimize engel ola-
mayarak çaresiz kalmışlardır. 

Silahlı Eylemin Gücü
Politik Muhtevasındadır

Oligarşiyi sarsan eylemlerimizin politik muhtevasıdır. 

“Oligarşi ile halkın düzene karşı memnuniyetsizlik ve
genellikle bilinçsiz tepkileri arasında kurulmuş olan suni
dengeyi bozmanın, kitleleri devrim saflarına çekmenin
temel mücadele metodu silahlı propagandadır.

Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadele-
lerinin, oligarşik diktatörlük –isterse temsili görünüm için-
de olsun– tarafından terörle bastırıldığı, merkezi otori-
tenin ordusu, polisi, vs. ile “dev” gibi güçlü olarak halk
kitlelerine gözüktüğü, gizli işgalin var olduğu bu ülkelerde,
kitlelerle temas kurmanın, onları geniş bir siyasi gerçekleri
açıklama kampanyası ile devrim saflarına kazanmanın te-
mel mücadele metodu silahlı propagandadır.

SİLAHLI PROPAGANDA, ASKERİ DEĞİL PO-
LİTİK MÜCADELEDİR.

Ferdi değil, kitlevi mücadele bi-
çimidir. Yani silahlı propaganda,
pasifistlerin iddia ettiği gibi kesin
olarak terörizm değildir. Bireysel te-
rörizmden amaç ve biçim olarak
farklıdır.

SİLAHLI PROPAGANDA, belli
bir devrimci stratejiden hareketle,
emekçi kitlelere elle tutulur, gözle
görülür maddi ve somut eylemler-
den hareketle, soyuta gider. Mad-
di olaylar etrafında siyasi gerçek-
leri açıklayarak, kitleleri bilin-
çlendirir, onlara politik hedef gös-
terir….

SİLAHLI PROPAGANDA, hal-

kın düzene karşı olan memnuniyetsizliğini ajite eder, on-
ları emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kur-
tarır. Önce kitleleri sarsar, giderek de, bilinçlendirir…
“Merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını,
onun kuvvetinin her şeyden önce yaygara, gözdağı ve de-
magojiye dayandığını gösterir. 

SİLAHLI PROPAGANDA, her şeyden önce, günlük
maişet derdi, vs. içinde kaybolan, emperyalist yayınla şart-
lanmış, düzenin şu veya bu partisine ‘umudunu’ bağlamış
kitlelerin dikkatini devrim hareketine çeker, uyuştu-
rulmuş, pasifize edilmiş kitlelerde kıpırdanma yaratır.”
(Mahir Çayan)

Kitlelerdeki pasif durumu kırmanın başka yolu yok-
tur. Ki bugün AKP iktidarı halkın tüm kesimlerine karşı
çok büyük bir terör uygulamaktadır. Hedef aldığı kesim-
ler halkın diğer kesimlerinden “terör” demagojisiyle tec-
rit edip saldırıyor, teslim alıyor, diz çöktürüyor. Bu yanıyla
çok da pervasızdır. Sadece devrimcilere değil, kendi ik-
tidarını desteklemeyen düzen içi kesimlere bile düşman-
ca saldırıyor. Bu saldırılara karşı halkta ciddi bir karşı ko-
yuş olmasa da ciddi bir öfke, kin birikmektedir. Biriken
bu öfkeye ne düzen partisi CHP, ne de reformizm tercü-
man olamaz. AKP’nin faşist terörünün karşısındaki dire-
nişimiz büyüyecek, daha ciddi darbeler vuracak, silahlı mü-
cadele halk kitlelerinin biriken bu öfkesine tercüman ola-
caktır. Halk kitlelerindeki pasifikasyonu da kıracaktır. Si-
lahlı mücadele halk için daha ciddi bir umut haline dö-
nüşecektir. 

AKP istediği kadar “terör” demagojisi yapsın, ey-
lemlerimizin halktaki yansıması çok güçlü olacaktır.
Çünkü eylemlerimizin hedefi çok açık ve nettir. Bugün bü-
tün polis karakolları işkence merkezine dönüşmüştür.
AKP’nin anketlerinde bile halkın yüzde 65’i adalete gü-
venmiyor. AKP Genel Merkezi’nin halk düşmanı karar-
ların karargahı olduğu konusunda ise 75 milyonluk Tür-
kiye’nin en az yarısının hiçbir kuşkusu yoktur. 

AKP bizi “terör” demagojisi ile tecrit etmeye çalışıyor.
Bizi tecritle de yetinmiyor; DHKP-C üzerinden yaptığı “te-
rör” demagojisi ile tüm halkı sindirmeye çalışıyor. Ancak

bunu başaramayacak. Eylemleri-
mizin politik gücü çok yüksektir.
Doğrudan halka düşmanı göster-
mektedir. Eylemlerimizin göster-
diği gerçekler karşısında dema-
gojiler etkisizleşecektir. Silahlı
mücadeleyi büyüttüğümüzde bu-
gün halkı sindirmek için kullan-
dıkları DHKP-C’nin yarın “pro-
paganda olmasın” diye adını ağız-
larına alamayacaklar... 

Burada hemen şunu da belirte-
lim; “Silahlı mücadeleyi her şey
gören, bunun yanında propaganda,
ajitasyon ideolojik mücadele ve
diğer mücadele biçimlerini kü-

Örgütlenmek için;
Birincisi; genç insanlarımıza

güveneceğiz. “yeni”, “tecrübesiz”
demeyeceğiz. Halkımıza

güveneceğiz. Herkes eğitilebilir,
herkes kadro olabilir. Halkla iş

yapmasını, halkı kadrolaştırmayı
öğreneceğiz… Bunun için hiç bir
şekilde eğitimi ihmal etmeyeceğiz.
KADROLARIMIZIN EĞİTİM

DÜZEYİNİ SÜREKLİ
YÜKSELTECEĞİZ. 



çümseyen anlayışlar da  yanlıştır. Kitleler yanlız silahlı
mücadele ile örgütlenmezler. Silahlı mücadele diğer
mücadele biçimleri ile desteklenip güçlendirilmedikçe, halk
kitleleri gerillayı kendi dışında kendisi katılmadan kur-
tarıcı bir güç olarak görmeye başlayacaktır.” (Kongre ra-
poru sf 154.)

Silahlı mücadeleyi halklaştırmadıkça, halkı katmadıkça
özellikle bugünün koşullarında sürdürmek mümkün de-
ğildir. Oligarşinin saldırılarına karşı koymak, politikala-
rını bozmak, daha büyük ve yaygın askeri eylemlerle ve
militan, sonuç alıcı kitle eylemleriyle mümkündür. 

Silahlı mücadele ile kitle mücadelesini, yeraltı müca-
delesi ile legal, yarı legal mücadeleleri birleştirebilme us-
talığını gösterebilmeliyiz. 

AKP’nin Her Türlü Politikasının
Önündeki Tek Ciddi Engel Biziz
AKP, Daha da Pervasızlaşarak Saldıracak
Şu anda oligarşinin bütün saldırıları bize yönelmiştir.

Faşist AKP iktidarı DHKP-C üzerinden “terör” demago-
jisiyle tüm halkı sindirmeye çalışıyor. Son aylarda bize yö-
nelik saldırıların arkası kesilmiyor. Her gün dernekler, ev-
ler, sendikalar basılıp onlarca kişi gözaltına alınıp tutuk-
lanıyor. Tutuklananların sayısı 150’yi buldu. Tüm teknik,
teknolojik donanımlarına, istihbarat örgütlerine rağmen ey-
lemlerimize engel olamamaları, oligarşiyi çılgına çevir-
mektedir. Bunlar bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Geri
adım atmayacağız. Emperyalizme ve oligarşiye daha bü-
yük darbeler vuracağız. 

Savaşı Büyütmek,
Partili Kadroları Yaratmak,
Kadroların İdeolojik Politik Gücünü
Yükseltmekle Mümkündür…
İdeolojiniz, taktikleriniz ne kadar doğru olursa olsun,

sürece ilişkin ne kadar doğru politikalar üretirseniz üre-
tin nihayetinde onları hayata geçirecek olan KADRO-
LARDIR.

İdeolojinizi, taktiklerinizi, politikalarınızı hayata ge-
çirecek yönetici kadrolarınız yoksa söylediğiniz her şeyin
ayakları havada kalacaktır. 

Oligarşinin gözaltı ve tutuklamalarına rağmen savaşı
sürdürmek daha fazla örgütlenmekle mümkündür. Sürekli,
ısrarla örgütlenmeden, ısrarla düşmanın tutuklamaların-
dan  boşalan alanları doldurmadan bu iddialarımızı hayata
geçirmek mümkün değildir. Halka umut olmak mümkün
değildir. 

Örgütlenmek için;
Birincisi; genç insanlarımıza güveneceğiz. “Yeni”, “tec-

rübesiz” demeyeceğiz. Halkımıza güveneceğiz. Herkes eği-
tilebilir, herkes kadro olabilir. Halkla iş yapmasını, hal-
kı kadrolaştırmayı öğreneceğiz… Bunun için hiçbir şekilde

eğitimi ihmal etmeyeceğiz. KADROLARIMIZIN EĞİ-
TİM DÜZEYİNİ SÜREKLİ YÜKSELTECEĞİZ. 

Büyük bedeller ödenerek sürdürülen savaşımızda
Marksizm-Leninizmin bilimiyle donanmayan kadrolar ka-
lıcı olamaz. Mücadelenin yükseldiği dönemlerde herkes
devrimci olabilir. Ancak mücadelenin ivmesinin gerilediği
bir süreçte düşmanın özel olarak darbeler vurmasına ge-
rek yok. M-L bilimiyle donanmayan, ideolojimizi, tari-
himizi bilmeyen kadrolar düzenin çarkları içinde kendi-
liğinden yok olacaktır. Kendini sürekli savaşın ihtiyaçla-
rına göre eğitmeyen, geliştirmeyen bir kadronun savaşması,
devrimciliğini sürdürmesi mümkün değildir. 

Onun için sınıf kiniyle donanmış, partili kadrolar ye-
tiştirmeliyiz. Kadroların ideolojik, politik bilincini yük-
seltmeliyiz. Başka türlü ne devrimci kalmak mümkündür,
ne kitleleri örgütlemek mümkündür, ne de partinin poli-
tikalarını hayata geçirmek mümkündür.

Kadrolara ideolojimizi, tarihimizi, doğru düşünmeyi
öğretmeliyiz. 

Düşmanın saldırılarını ancak bu şekilde boşa çıkartı-
rız. 

Bu görev hiçbir insanımızın ihmal edemeyeceği, iptal
edemeyeceği, erteleyemeyeceği görevdir. Aksi durumda
düşmanın her saldırısı bizim için felakete dönüşür. 

Eğitim çalışması yapmayan, sürecin ihtiyaçlarına
göre kendini eğitmeyen kadrolar, sürecin önünü tıkayan
ve kendi sonunu hazırlayan kadrolardır. Her Cephelinin
görevi hızla kendini eğitmek ve savaşı büyütme misyo-
nuyla ileri görevler üstlenmektir. 

Tüm Cepheliler, Halkımız ve
Dünya Halkları!

1970’lerden bugüne tam 43 yıldır onurla, gururla sos-
yalizmin bayrağını dalgalandırıyoruz. Tarih bizi her ge-
çen gün doğrulamaktadır. Halkların sosyalizmden başka
kurtuluşu yoktur. 

Tüm dünyada herkes emyeryalizmle ve işbirlikçi ik-
tidarlarla uzlaşsa da biz uzlaşmayacağız. 

Kızıldere’nin yolunda devrimin ve sosyalizmin bay-
rağını dalgalandıracağız. 

Kızıldere’nin yolunda oligarşiye ve emperyalizme daha
büyük darbeler vurarak savaşı büyüteceğiz.

30 Mart -17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Par-
timizin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde halkımıza ve şe-
hitlerimize ant olsun ki, yolumuzdan dönmeyeceğiz, be-
deli ne olursa olsun  sosyalizm yolunda kurtuluşa kadar
savaşacağız. Türkiye ve Dünya halklarına anti-emperya-
list, anti-oligarşik halk iktidarını armağan edeceğiz! 

Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor!
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!

Kurtuluşa Kadar Savaş!



Tayyip Erdoğan Çıldırdı! Paranoyaların-
dan Kurtulmak İçin Derneklere, Sendikalara,
Evlere Aralıksız Saldırmaya Devam Ediyor!..

18 Ocak: 7 İlde 86 Gözaltı 55 Tutuklama

19 Şubat: 28 İlde 185 Gözaltı
72 Tutuklama

14 Mart: Gençlik Federasyonu’na
Baskın; 13 Gözaltı 2 Tutuklama

19 Mart: Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği’ne Baskın;
12 Gözaltı 10 Tutuklama

22 Mart Ankara: Dernekler ve Evlerin
Olduğu 14 Adrese Baskın 1 Gözaltı

25 Mart: Genel-İş Genel Merkezi,
Liman-İş Genel Merkezi’nin de
Aralarında Olduğu 21 Adrese
Baskın 2 Gözaltı

Halk düşmanı Erdoğan, iki el bombası bir LAW’ın etki-
sinden kurtulamadı. Korkuları Erdoğan’ı paranoyak yaptı,
çıldırdılar. Cephe savaşçılarını yakalayamadıkları her gün
korkuları daha da büyüyor. Her gün onlarca adrese, demo-
kratik kitle örgütlerine, sendikalara “şafak operasyonları”
düzenliyorlar. 

En son 25 Mart’ta sabah 05.00’da Genel-İş Genel Mer-
kezi ve Liman-İş Genel Merkez binalarına ve 21 ayrı adrese
400 polis ve Özel Harekat Timleriyle çıkartma yaptı. 

Çıkartmayı Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay bizzat yö-
netti. Ama ne yönetme korkudan paçaları tutuşuyor. Ulustan
Sıhhıye’deki Liman-İş binasına skorsky helikopteriyle yanın-
da özel tim elemanlarıyla gidebiliyor. 

Paranoyalarını daha fazla terör estirerek gidermeye çalışıyor-
lar. Bunu yaparkende tüm acizlikleri ortaya çıkıyor. Yabancı bir
ülkeye çıkartma yapar gibi “havadan, karadan” operasyonlar yapı-
yorlar. Adalet Bakanlığı’na bomba eyleminin faillerinden diye
açıkladıkları Liman-İş Eski Genel Başkanı Hasan Biber’i Liman-İş
Sendikası’nda arıyorlar. Bir emniyet müdürü bu kadar aptal olabilir. 

Birincisi, Hasan Biber o sendikadan ayrılalı tam 14 sene olmuş.
İkincisi o sendika şu anda AKP’nin sendikası olan Hak-İş’e bağlı bir sendikadır. Bu
kadar mı güvensizsiniz kurumlarınıza? 

HALK DÜŞMANI AKP 
HALKA SAVAŞ AÇTI

FEDA RUHUYLA SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ 9



Bu Arama Değil, Terör Estirmektir
AKP’nin polisleri Adalet Bakanlığına bombalı eylemi

yapan kişinin Liman-İş Eski Genel Başkanı Hasan Biber,
AKP Genel Merkezi’ne eylem yapan kişilerin de Murat
K. ve Muharrem K. oluduğunu söylemektedir. Sendikaları
da aranan bu kişilerin bu sendikalarda saklanabileceği
düşüncesiyle aradıklarını söylüyorlar. 

Bu çaresizlik içinde söylenen bir yalandır. Polis her
tarafta aranan bu kişilerin sendikalara gidip de saklan-
mayacağını düşünmeyecek kadar aptal olamaz. 

Ancak aradıkları kişinin eski bir sendikacı olması
polisleri kudurtmuştur. Amaçları bu sendikalarda onları
aramak falan değil. Nasıl bir sendikacı devrimci olur ve
AKP’den hesap sorar? 

Polis bunun intikamını almak istiyor. Yoksa bu sen-
dikaları sabahın köründe başka bir ülkeye savaşa gider
gibi havadan indirme yaparak 400 polis ile, kar maskeli
özel timlerle basmazdı. 

Üstelik bastıkları Liman-İş Sendikası AKP’nin sö-
zünden çıkmayan Hak-İş’e bağlı bir sendikadır. Bırakın
orada bir bir devrimcinin saklanmasını solcu, demokrat
olanlar bile o sendikalardan uzun yıllar oldu tasfiye
edileli. 

AKP’nin polisleri bunları da bilirler fakat geçmişin
hesabını sorarak bundan sonrası için sendikacılara “aya-
ğınızı denk alın” diye tehdit etmektedirler. 

Zira Genel Merkezi’nin arandığı söylenen kişilerle
uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Aynı gözdağını
onlara da veriyorlar. Sendikalarınızdaki devrimci demokrat
işçileri temizleyin. Yönetimlerinize alırsanız sizi daha
beter yaparım demektedirler. 

Her iki sendikada arama yapan polisler sendikaya
girmek için tüm kapıları koçbaşlarıyla kırarak girmişlerdir.
Oysa haber verseler sendikacılar gelip kendileri açacaklar
kapılarını. 

Fakat amaç gözdağı olunca yukarıdan helikopterlerle

sabahın köründe indirme yapıyorlar. 

Operasyonun amacı da zaten bu. Cephe savaşçılarını
yakalayamayan polisler, hava indirmesiyle “kapı kırma
operasyonu” yıpıyorlar. 

Bastıkları yerler sadece bu iki sendikayla da sınırlı
değil. 21 ayrı adresi bastılar. Her yeri talan ettiler. De-
mokratik mücadele içinde yer alan bir devrimciyi “DHKP-
C’nin bölge sorumlusunu yakaladık” diye hemen yargılayıp
hüküm verdiler. AKP’nin ihale medyası da boy boy
haber yaptı. Polisin estirdiği terörü değil, övünerek
polisin “şafak operasyonları”nı, “DHKP-C’ye vurduğu
darbeleri” manşet yaptılar. 

Ne oldu? Bölge sorumlusu ilan ettiğiniz kişi de aynı
gün içinde serbest bırakıldı. Şimdi yaptığınız yalan ha-
berlerin hesabını verecek misiniz?

Tayyip Erdoğan ve İhale Medyası
Bir Sendikacı Elde Silah Savaşmak 
Zorunda Kalıyorsa Siz Önce
Bunun Cevabını Bulun

Evet, halk düşmanları. Öncelikle vermeniz gereken
cevap budur. Eğer polisin iddiası doğruysa bir sendikacı
neden eline bomba alıp Adalet Bakanlığı’nın kapısına
dayansın? Bunu hiç sorudunuz mu? AKP’nin iktidarına
muhalif olupta AKP’nin terörüne uğramayan kimse var
mı bu ülkede? Avukatlar, sanatçılar, sendikacılar, doktorlar,
öğretmenler, öğrenciler... Hapishaneye doldurmadığınız
bir kesim kaldı mı?

Sadece son bir ay içinde 70’in üzerinde sendikacıyı
tutukladınız. Bir sendikacıya işçilerin haklarını savunduğu
için, demokratik, ekonomik mücadele ettiği için “örgüt
üyesi” diyerek onlarca yıl hapis cezasını veriyorsunuz.
Onlarca yılı hapis cezasını o kadar kolay verirken, biri-
lerinin sizden hiç hesap soramayacağını mı sanıyordunuz.
Önce siz bu sorunun cevabını verin...

22 Mart sabahı saat 06.00 civa-
rında Ankara’da bulunan, derneklere
gidip gelen, dernek çalışanı olan bir-
çok devrimcinin evi, Hüseyingazi
Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD),
HÜKAD'ın ev sahibinin evi, Genel-
İş Genel Merkezi ve Liman-İş basıldı. 

23 Mart günü de İstanbul’da,
AKP'nin komplocu-katil polisleri
Naciye Yavuz, Aygün Kumru ve
Pınar Hanoğlu isimli 3 devrimciyi
Bakırköy'de Metroport Alışveriş Mer-

kezi civarından kaçırarak gözaltına
aldı. Aygün Kumru ve Pınar Hanoğlu
akşam übtü serbest bırakılırken, Na-
ciye Yavuz tutuklanarak Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi’ne götü-
rüldü.

Yapılan baskınlarda, onlarca mas-
keli özel harekat polisi ve helikopter
kullanıldı. Kapıları kırarak evlere gi-
ren işkenceci Ankara polisi, Gülten
Matur’u kaldığı evden gözaltına aldı.
Ali Sinan Çağlar, Başak Kavruker,

Seyfi Gümüş, Zeynep Yayla, Hakan
Temiz, Eren Baş, Semiha Eyilik,
Fuat Yalın ve İsmail Cengiz Mum-
cu’nun evleri basıldı. Gülten Matur’un
dışında, o sırada Genel-İş’te açlık
grevi yapan işçilere destek vermek
için Ankara’da bulunan Davut Çelik
de gözaltına alındı. Evleri basılanlara
okunan hakim kararında, evi basılan
devrimcilerin 24 saat avukat görüşü
kısıtlanması olduğu söylenirken, si-
yasi şube polisleri üzerini değiştirmek
isteyen devrimcilere “şimdilik göz-
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altına almıyoruz” dedi. Gülten Matur
ve Davut Çelik ise savcılıkta ifade-
lerinin alınmasının ardından serbest
bırakıldılar.

Aynı günün akşamı Yüksel Cad-
desi'nde eylem yapılarak, baskınlar
protesto edildi. 30 kişinin katıldığı
eylemde, yapılan açıklamada, “Halk
düşmanı, işkenceci, ahlaksız, kom-
plocu AKP polisi, buzdolabı, bilgi-
sayar, banyo aynası, Grup Yorum
afişinden dahi parmak izi alacak
kadar acizleşmiştir. Baskınlar, tutuk-
lamalarla, işkencelerle hatta infazlar,
katliamlarla bizleri bitiremeyecek-
siniz. Gitmediğimiz kapılara gidecek,
çalmadığımız kapıları çalacağız. Mil-
yonları örgütleyeceğiz!” denildi. 

23 Mart günü de Halk Cepheliler,
Ankara Haklar Derneği önünde eylem
yaparak baskınların hukuksuzluğunu
mahalle halkına anlattılar. Eylemden

önce, sabah saatlerinde dernek çalı-
şanları, derneğin önüne “Düşünce
ve Örgütlenme Özgürlüğünü Sadece
Devrimciler Savunabilir” yazılı pan-
kart astılar.

Eylemde, AKP iktidarının yeni
komplolar peşinde olduğu ifade edildi.
Devamında “Dernek çalışanlarımıza
kuracağınız her komplonuzu boşa
çıkartacağız. Kurduğunuz komplo-
ların hesabını halka vereceksiniz”
denildi. 18 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla bitirildi.

25 Mart akşamı yine Yüksel
Caddesi'nde protesto eylemi ya-
pıldı. Eylemde yapılan açıkla-
mada “Dernek çalışanlarının,
TAYAD’lıların evlerinde AKP
Genel Merkezi’ne lav silahlı,
Adalet Bakanlığı’na da el bom-
balı eylem yaparak halkın ada-
letini uygulayan DHKC savaş-

çıları arayacak kadar acizleşen AKP
polisi, 10-12 yaşlarında ki çocukların
üzerlerine lazerli uzun namlulu si-
lahları doğrultmuş, çocukları yerlere
zorla yatırmıştır” denildi. 

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı ey-
lemde “Komploları Boşa Çıkartaca-
ğız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz”, “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları atıldı.

Alişan Şanlı, 1973 doğumlu, Ordu-Gürgentepeli Çep-
ni-Avşar Türkmen Alevisi bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu
ve gençliği Ordu'da geçti. Yoksulluk önce abisini İstanbul'a
çalışmaya getirdi. Ardından Alişan geldi. Bir süre abisinin
çalıştığı ve garsonluk yaptığı lokanta-restorantlarda
çalıştı. Aynı çalışma ortamlarında ahçı olarak iş yapmaya
başladı.

Bizimle ilk olarak Ortaköy (İstanbul) civarında tanıştı.
İlk tanışması Tavır dergisi okuyarak gelişti. Sonra askerlik
yaptı geldi. Ve ilişkilerini geliştirdi. Aktif olarak müca-
deleden yana tercihini yaptı. Ve zaten bu süreç içinde
onun adı artık Alişan'dı. "Ecevit"i mezara gömmüştü.
Süreç içinde Alişan olarak herkes ona hitap etti. 1997
yılında SPB olarak tutuklanıp geldiğinde "kimlikte Ecevit
yazılı ama bana Alişan dersiniz" dedi. Evet, vasiyeti de
bu yöndeydi. "Ecevit yok, öldü; Alişan var yeni doğdu.
Bizimkilerle Alişan olarak Parti-Cepheli doğum yaptım.
Yeniden doğdum" dedi. Vasiyetidir onun. "Ecevit olarak
değil, beni Alişan olarak anın, böyle istiyorum" dedi ve
konu kapandı.

Alişanımız Ümraniye Hapishanesi'ne işkenceden alnı
ak, başı dik geldi. İşkence ve psikolojik ideolojik saldırı
altında geçen günleri anlatırdı. Fiziki işkence olarak
askıya da almışlardı. Ama hem bu işkenceyi yapmışlar,
hem de sürekli hareketimizi karalama, psikolojik olarak
her yola başvurmuşlardı. Alişanımızın direnişi zaferle
oradan çıktı. Alişanımızla birlikte, onun olduğu SPB
birliğinin komutanı Ölüm Orucu 1. ekip şehitlerimizden
Zeynep Arıkan'dı.

Alişanımızın gazetelerde yer aldığı gibi bir kolu ve

birkaç parmağı tutmuyordu. İşkenceden dolayı. Ayakları
şiş içindeydi, vücudunda değişik yaralar vardı. İşkenceciler,
halkın adalet eylemlerinden korkularını göstermişlerdi.
Hapishanede ilaç-krem, fiziki tedavi, yoldaş sevgisi ile
kolunu ve parmaklarını çalıştırmaya başladı.

Hapishane onun için bir okul oldu. Üstelik Alişanımız
tam bir öğrenmeye, bilgi edinmeye, gelişmeye açlık
içinde kendini partisine, halkına, yaşama verdi. Tam bir
emekçiydi. Her işin emekçisiydi. Mütevazı, olgun,
mağrur, kalender bir yoldaştı. Her işin, görevin ve so-
rumluluğun dava adamıydı. Yapamam, edemem onda
yoktu. Zorlar, kendini verir, beynini patlatır, emekçiliğini
sınırsız kullanır, yükün altına girer, kaldırırdı. Gerçek
bir devrim hamalıydı Alişan. Sürekli öğrenme, kendini
geliştirme ve yenilenme isteğiyle yanıp tutuşan bir mili-
tandı.

Alişanımız her şeyi fazlasıyla hak eden bir yoldaşımızdı.
Fedasını duyunca "İşte Alişan" dedirtti. Onun yoldaşı
olmaktan, onunla birlikte kavganın bir alanında çalışmaktan
her zaman mutluluk ve onur duydum. Onun feda eylemi
umudu ve adını ezilen dünya halklarına taşımasından
hem öfke, hem coşku duydum. ABD emperyalizmine
karşı umudun adını en yükseklerde dalgalandıran Alişa-
nımızın önünde saygıyla eğiliyorum. O bizim öğretme-
nimizdir, klavuzumuzdur, ışığımızdır. Ondan ve şehitle-
rimizden öğrendiklerimizle halkımızda-halkımıza devrimi
armağan etmek boynumuzun borcudur. Onun hesabını
sormakta bu sözü yerine getirmektir. Yaşasın umudun
adı Parti-Cephe. Kahrolsun ABD emperyalizmi. Alişan
Şanlı Yoldaş Ölümsüzdür!

“Kendini Partisine, Halkına, Yaşama Verdi!”
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Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun
Ankara’da Ada-
let Bakanlığı ve

AKP Genel Merkez Binasına
yapılan eylemler üzerine Başbakan Erdoğan

ve bazı AKP yetkililerinin yaptıkları açıklamalara cevaben
yaptığı 23 Mart tarih ve 408 sayılı Basın Bülteni’ni ya-
yınlıyoruz.

***
19 Mart tarihinde Adaletsizliğin sembolü olan Adalet

Bakanlığı ve halk düşmanı kararların alındığı AKP’nin
Genel Merkez karargahına yaptığımız eylemlerin arkasın-
dan İçişleri Bakanı Muammer Güler, AKP Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan eyleme
ilişkin açıklamalar yaptılar. Açıklamalarında eylemin
“demokrasiye, çözüm sürecine, milli iradeye saldırı”
olduğunu söylediler. 

Danimarka’da yaptığı açıklamada “Elimizde ciddi
bilgiler, deliller var” diyen Erdoğan, “Son derece kritik
ve hassas bir süreçten geçerken yapılan bu saldırılar
milli iradeye yapılmış saldırılardır. (...) Milli iradenin
temsilcisi durumunda siyasi partilere yönelik yapılan
saldırıların başka türlü izahı olamaz. Kaldı ki iktidar
partisine, milli iradenin temsili noktasında çalışmaların
yapıldığı genel merkezine böyle bir saldırının yapılması
ancak bununla izah edilebilir. Bunun bir başka boyutu
da Ergenekon ile olan bağlantısıdır” diyor... 

İşbirlikçi, Halk Düşmanı, Yalancı, 
Takiyeci, Riyakar Erdoğan ve Tüm 
AKP’liler Biz Devrimciyiz!
Bizi Kendinizle ya da Başkalarıyla 
Karıştırmayın, Kıyaslamayın!

Biz takiye yapmayız. Yalan söylemeyiz. Riyakar
değiliz. THKP-C’den Devrimci Sol’a, Devrimci Sol’dan
DHKP-C’ye 1970’lerden bugüne ne söylediysek yaptık,
ne yaptıysak savunduk. 43 yıllık tarihimiz boyunca asla
yapamayacağımız şeyi söylemedik. Ve asla, savunama-
yacağımız hiçbir şeyi yapmadık. 

Sizin “terör” demagojilerinizin halkımız nezdinde
hiçbir hükmü yoktur. 

DHKP-C, halkın umududur!

DHKP-C, halkın adaletidir!
DHKP-C, halkın geleceğidir!
DHKP-C, herkesin karşısında secdeye durmasını

isteyen küstah AKP’nin beynine vurarak adalete susayan
halkımızın yüreğine su serpmiştir.

“Elimizde ciddi bilgiler, deliller var… Bunun bir
başka boyutu da Ergenekon ile olan bağlantısıdır”
diyor  Erdoğan. Sizden mert, dürüst olmanızı, gerçekleri
söylemenizi beklemiyoruz. 

Hepiniz Alçaksınız! Yalancısınız, riyakarsınız, takiye-
cisiniz.

Biz devrimciyiz. Bizim Ergenekon’la, darbeyle işimiz
olmaz. Ergenekon Amerikan işbirlikçisi oligarşik devletin
devrimcilere ve halka karşı kurulmuş kontrgerilla
örgütüdür. Ergenekon dediğiniz kontrgerillanın kurucusu
doğrudan uşaklığını yaptığın Amerika’dır. 1950’lerden
bugüne kadar da 6-7 Eylüller’den Kanlı Pazarlar’a, 1
Mayıs Katliamı’ndan 16 Mart’a, Maraş’tan Çorum’a,
Sivas’tan Gazi’ye ve daha onlarcasına… Yüzlerce de-
vrimciyi, ilerici demokrat aydınları, sanatçıları, gazetecileri,
bilim adamlarını ve halkımızı katletmiştir. 

Ve kontrgerilla halka ve devrimcilere karşı bütün bu
katliamlarında sivil faşistleri ve sizin gibi dinci gerici
yobazları kullanmıştır. 

Amerika, Orta Doğu politikalarının gereği ülkemizde
“Ilımlı İslam” modelini oturtmak için halka ve devrimcilere
karşı kullandığı kontrgerillayı tasfiye etmesi gerekiyordu
ve tasfiye etti. Halka, “Ergenekon” diye yutturmaya
çalıştığınız, Amerikan patentli kontrgerillanın tasfiyesidir.

“DARBE”ymiş, “ERGENEKON”muş... geçin bun-
ları…. Bunlarla artık kimseyi kandıramazsınız. Bu zır-
valarınıza artık tescilli yalakalarınız bile inanmıyor. 

Ne Darbesi̇, Ne Ergenekon’u 
Bi̇z Si̇zi̇n Düzeni̇ni̇zi̇ Yıkacağız!

Biz devrimciyiz. Marksist-Leninist’iz. Sizin kokuşmuş,
sömürü ve zulüm düzeninizi kökten yıkacağız. Nihai
amacımız budur. Ve bu amacımızı hiçbir zaman gizlemedik.
Bu düşünceler yeni de değil. Ustalarımız bunu 165 yıl
önce söylemişlerdir. “Biz komünistler düşüncelerimizi
ve amaçlarımızı gizlemeye asla tenezzül etmeyiz... Tam
tersine, varolan toplumsal düzeni zorla yıkıp yerine
yenisini kuracağımızı alenen ilan ederiz... Varsın egemen
sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler.
Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri

Biz Sizin Kokuşmuş, Sömürü ve
Zulüm Düzeninizi Yıkacağız!

Biz Devrimciyiz Tayyip Erdoğan! “Ergenekon”muş, “Derbe”ymiş
Onlar Amerikancı Düzeninizin Eseridir! Ne Darbesi?
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yok. Kazanacakları bir dünya var.” (Komünist Parti
Manifestosu, Karl Marks ve Friedrich Engels)

“Biz THKC olarak diyoruz ki;
1-  Amerikan Emperyalizminin hakimiyetini ve yerli

uşağı sömürücü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı
kazanmak için tek yol Silahlı Kurtuluş Savaşıdır. THKC
bu yolda mücadeleye kararlı bütün yurtseverleri kucak-
layan halkın savaşçı öncülerinin örgütüdür.

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, mücadelelerinde
Türkiye işçi sınıfının savaşan örgütü olan Türkiye Halk
Kurtuluş Partisi’nin önderliğini kabul eder ve mücadelesini
onun emir ve kumandası altında yürütür.

2- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, Amerikan em-
peryalizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar
mücadele etmeye ve her şart altında en son savaşçısı
ölünceye kadar savaşını sürdürmeye kararlıdır.

3- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin düşmanları
Amerikan emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak
ağaları, aracı ve tefeciler, Amerikancı asker-sivil bürokrat-
lar ve bütün halk düşmanlarıdır.

4- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin temel görevi
Amerikan Emperyalistleri ve yerli müttefiklerinin oluş-
turduğu  düşman cephesini çökertmek ve yıkmak, halkın
sırtından elde edilen bütün mülkleri kamulaştırarak
Cephenin savaş gücünü  yükseltmek, gerekli malzemeleri
ele geçirmek, baskı ve zor kuvvetlerini parçalamaktır”
(THKP-C 1No’lu Bülteni, 17 Mayıs 1971) 

Bizim ne söylediğimiz, ne için savaştığımız çok
açıktır. Bu amaç uğruna 43 yıllık tarihimizde 600’e
yakın şehit verdik. 

Amerikanın uşaklığını yapan AKP’dir. Emperyalistler
tarafından Orta Doğu halklarına karşı taşeron olarak
kullanılan AKP’dir. Kendi uşaklığının, taşeronluğunun
üstünü örtmek için partimizi birilerinin “taşeronu”
olmakla suçluyorlar. 

Partimiz Anadolu’da doğmuş Türk, Kürt, Laz, Çerkez…
tüm milliyetlerden ve inançlardan halkımızın kurtuluşu,
ve vatanımızın bağımsızlığı için 1970’lerden beri em-
peryalistlere ve işbirlikçi iktidarlara karşı savaşmaktadır.
Halk düşmanı AKP’nin hiçbir demagojisi bu gerçeği
çarpıtamaz.

AKP’lilerin diğer iddialarına gelince; 
Diyorlar ki, “bu saldırı demokrasiyedir.”
Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?
Hapishanelerinde en çok siyasi tutsak olan bir ülkede

hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Hapishanelerinde en çok gazetecisi tutsak olan bir

ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Hapishanelerinde en çok öğrencisi tutsak olan bir

ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Hapishanelerinde en çok sendikacısı tutsak olan bir

ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Hapishanelerinde en çok avukatı-doktoru tutsak

olan bir ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Polis tarafından takır takır insanların sokak orta-

larında vurulduğu ve tek bir katilin cezalandırılmadığı
bir ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz?

Hapishanelerinde en çok tutsağın katledildiği yerlerden
biri olan ülkede hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz?

Bütün polis karakollarının işkencehaneye çevrildiği
ülkemizde hangi  demokrasiden bahsediyorsunuz?

Halkın her türlü demokratik talebinin gaz bombalarıyla
boğulduğu ülkede hangi demokrasiden bahsediyor-
sunuz?

Her gün 3 işçinin iş cinayetlerinde katledildiği
ülkemizde hangi demokrasiden bahsediyorsunuz…

Başbakan Erdoğan “önüne gelen dernek açıyor”
diyor. Bu kafa mı demokrat? 

Halkımız her gün “şafak operasyonları” denen polis
terörüyle güne başlıyor. Bu mu demokrasi?

Hayır! 
BOMBALAR DEMOKRASİYE DEĞİL,
BOMBALAR ZULMÜNÜZEDİR!

Halkımız bu bombaların kime olduğunu, neye olduğunu
çok iyi biliyor. 

“Demokrasi” demagojilerinizle halkı kandıramazsınız.
Demokrasi dediğiniz faşist terörünüzün maskesidir. Geçin
demokrasi safsatalarını… 

Başbakan Erdoğan diyor ki; “Demek ki, doğru
yoldayız. Saldırılar onun için.”

O zaman devam edin halk düşmanları. Yani Başbakan
Erdoğan diyor ki, “işkenceler sürecek, katliamlar sürecek,
sesinizi çıkartırsanız gaza boğmaya devam edeceğiz,
gazetecileri, sendikacıları, avukatları, doktorları, aydınları,
sanatçıları… devrimci, demokrat, ilerici, benim gibi
düşünmeyen herkesi ‘terörist’ diyerek hapishanelere
doldurmaya devam edeceğiz…” 

Elinizden geleni yapın halk düşmanları. Ama un-
utmayın: Halkın da kendini savunma hakkı var.
HALKIN DA ADALETİ VAR! 

Erdoğan diyor ki; “yapılan bu saldırılar milli iradeye
yapılmış saldırılardır.”

Hadi oradan, uşak...
Hangi milli iradeden bahsediyorsunuz? Delikten

süpürülmeyip taşeron olarak kullanılanların “irade”si mi
olur? İçte, dışta Amerika’ya göbekten bağımlı olan bir
parlamentonun “milli iradesi” mi olur?

“Milli irade”ymiş… Erdoğan ile Davutoğlu Obama’nın
adeta yaverliğini yapıyor... “İrade”ye bakın...

“Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikemez”miş...
“Biz bu yola kefenimizle çıktık. Korkmadan Allah’ın
izniyle yolda yürümeye devam edeceğiz” diyor Erdoğan...

“Korkusuz” delikanlımıza bakın... Paranoyak olacaksın
paranoyak... “Kefeniyle yola çıkan”lar yanında yüzlerce
korumayla gezmez. Ankara’daki bombanın sesini duyar
duymaz Danimarka’da korumaların sayısını ikiye çıkart-
tınız. Yüzlerce korumanın gölgesinde böyle atıp tutuyorsun.
Fakat o sözleri  söylerken bile yüzünden okunan sadece
korkularındır. Cephe’den ve halktan korkunuz bir yana,
uçan kuştan korkuyorsunuz, uçan kuştan… 
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Halk Düşmanı Erdoğan; Halka 
Zulmetmekten Vazgeç! 
Paronayalarından Kurtul!

Hiçbir koruma seni koruyamaz. Son iki eylemimizin
hedefi ne olmayan “demokrasi”niz, ne olmayan “milli
irade”niz, ne de “süreç” dir.

DHKP-C’nin kendi programı,
kendi politikaları, kendi stratejisi
vardır. Eylemimizin amacı halka
yaşattığınız zulümdür. Faşist
terörünüzdür. 

Halka zulmetmeyin. Halkın
her talebini gaz bombalarıyla
sindirmeye kalkmayın. Halkı
aşağılamayın…
Şırnak Silopi’de Cinerler

Grubu’nun termik santralinin
açılışında santralin “zehir
saçtığı”nı söyleyen bir
köylüye “Nankörlük yapma
otur. Ekmek bulamazsınız yem-
eye, ekmek gelir, sonra da ekmeği
tepersiniz” diyor. 
Şundaki kütahlığa bakın: Nereden

alıyorsun önüne gelene küfretme,
hakaret etme hakkını? Kimsin sen? Ali
kıran baş kesen mi? Sen halkın değil,
Cinerler’in başbakanısın. İstiyor ki Erdoğan,
“herkes beni şak şaklasın…”  Birisi itiraz etti mi? Anasın-
dan doğduğuna pişman ediliyor… 

Bu halk yalnız değildir Tayyip Erdoğan unutma.
Halkımıza hakaret etmekten, aşağılamaktan, zulmetmekten
vazgeç. 

Bu halk; nice şahlar, padişahlar tanıdı; O koltuklarınız
size baki kalmaz. 

Halk düşmanlığınız sizi paronayak yaptı. Danimarka’da
“Obama düzeyi”nde koruma önlemi alınmış. Korkularınız
da yaverliğini yaptığın Obama ile aynı. Korkularınız
sizi paronoyalarınızdan kurtaramaz. Onun için yeni yeni
güvenlik önlemleri almak yerine halk düşmanlığından
vazgeçin.

Sen Kanser Olduğun İçin Her Eylemciyi
Kanser, Her İnsanda Ölümü Görüyorsun!

Başta Erdoğan olmak üzere AKP’liler, Feda
savaşçılarımızın cüreti karşısındaki korkularını yine
yalan ve demagojilerle örtmeye kalkışıyorlar. 

Her savaşçımızın kanser olduğunu söylüyorlar. Oba-
ma’nın yaveri… öyle “Biz bu yola kefenimizle çıktık”

diye efelenmeye benzemez
Feda eylemi. Feda,
inanç ister inanç…
Vatan ve halk
sevgisi ister. Sizin
k o k u ş m u ş
düzeninizde kimse
bunu anlayamaz. Siz
sadece çıkarlarınızı
bilirsiniz. Feda eylem-
cilerinin canlarını nasıl
feda edebildiklerini
nereden bileceksiniz.
İftiralarınız sizin
ahlakınıza uygundur. 

HİÇBİR SAVAŞÇIMIZ
KANSER DEĞİLDİR. AMA

BAŞBAKAN ERDOĞAN KANSER HAS-
TASI OLDUĞU İÇİN VE BUNU GİZLEME PANİ-

Gİ İLE HER EYLEMCİYİ KANSER, HER İNSAN-
DA DA ÖLÜMÜ GÖRÜYOR!

“Kefenle yola çıkanlar” uçan kuştan korkmaz. 
Bu korku halk korkusudur. Halk düşmanlığın seni

paranoyak yaptı. “Zincirlerinden başka kaybedecek bir
şeyleri” olmayanlardan kork. Sana göre “ayak takımı”
da olsalar onlar; Onlardır senin sonunu getirecek olan
“kanser” değil. 

UNUTMA!
HALKIN ADALETİ VAR. HALKIN ADALETİ

SİZİNKİ GİBİ KATİLLERİ AKLAYAN BİR ADALET
DEĞİLDİR. HALKIN ADALETİ ŞAŞMAZ!

HİÇBİR HALK DÜŞMANI CEZASIZ KALMAZ!
YASASIN HALKIN ADALETİ!

Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 12 Mart 1995’te
Gazi Katliamı’nda şehit düşenler için 16 Mart günü, dernek
binasında anma düzenledi. Anma, Gazi’de katliamın nasıl ger-
çekleştiği anlatıldıktan sonra, deyiş ve türkülerle devam etti. 

Adnan Yücel’in “Biz Kazanacağız” ve Grup Yorum’un
“Sibel Yalçın Destanı” adlı şiirlerinin de okunduğu anma
sonunda katılımcılara çay ikram edilerek, sohbet edildi. Yapılan
sinevizyon gösteriminin ardından program balkonda gençlerin
çektiği halaylarla son buldu. 
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“Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar
artık miadını doldurmuştur. Orta Doğu ve Orta
Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına
dönüyor.” GERÇEKTE OLMAYAN HAYALİ
BİR TABLO TASFİYE MEŞRULAŞTIRIL-
MAK İSTENİYOR!

“Yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Orta Doğu’ya
ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Bugün yeni
bir dönem başlıyor.” OLİGARŞİYLE UZLA-
ŞILIP ABD İÇİN ORTA DOĞU HALKLA-
RINA KARŞI KULLANILMAK İSTENEN
BİR DÖNEM!

“Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan
bir süreç başlıyor, demokratik hakları, özgürlükleri,
eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.” DÜNYA
HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI AMERİKA
ve FAŞİST AKP İKTİDARIYLA UZLAŞARAK
DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK ve  EŞİTLİK
GELİŞMEZ!

“Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler
konuşsun” noktasına geldik. Yok sayan, inkar
eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir
oldu.” BU SÖYLEM; BURJUVAZİNİN SÖY-
LEMİDİR! SİLAHLI MÜCADELE POLİTİKA
VE SİYASETİN FARKLI ARAÇLARLA EN
YÜKSEK DÜZEYDE SÜRDÜRÜLMESİDİR!
“SUSMASI” İSTENEN SİLAH HALKIN
ELİNDEKİ SİLAHTIR, EGEMENLERİNKİ
DEĞİL

“Yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset
öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır
ötesine çekilmesi zamanı gelmiştir.” YENİ DÖ-
NEM: EMPERYALİZMLE VE OLİGARŞİY-
LE UZLAŞMAK İÇİN PKK’NİN SİLAHLI
DİRENİŞİNİN TASFİYE DÖNEMİDİR!

“Misak-i Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürt-
lerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Sa-

vaşı'nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir
türevini yaşıyoruz.” OLİGARŞİYLE UZLAŞA-
RAK AMERİKA’NIN ORTA DOĞU POLİTİ-
KALARINA KOÇBAŞI OLMA HEVESİ!

“Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini hor-
lamanın değil, ittifakın, birliklerin, kucaklaşma
ve helalleşmenin zamanıdır.” KÜRT VE TÜR-
KİYE HALKLARI ZATEN KARDEŞTİR!
ÖCALAN’IN KUCAKLAŞMAK İSTEDİĞİ
EGEMENLERDİR! 

“Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp
sepetine giderler. Suyun akışına direnenler, uçuruma
sürüklenirler.” ‘ZAMANIN RUHU’ BURJU-
VAZİNİN DİLİDİR! ÖCALAN ‘EMPERYA-
LİZME KARŞI DİRENİLMEZ’ DİYOR!

“Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve de-
mokratik siyasettir, büyük bir demokratik hamle
başlatmaktır.” HERGÜN “ŞAFAK OPERAS-
YONLARI”YLA UYANILAN TÜRKİYE’DE
HANGİ “ZEMİN”DEN BAHSEDİLİYOR!

“Çanakkale'de omuz omuza şehit düşen Türkler
ve Kürtler” 1. EMPERYALİST PAYLAŞIM
SAVAŞI’NDA ALMAN EMPERYALİZMİ İÇİN
ÖLMÜŞTÜR! 

ÖCALAN’IN NEWROZ MESAJI; EMPERYALİZME VE 
OLİGARŞİYE KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN 

HALKLARIN SİLAHLI MÜCADELESİNİ MAHKUM ETMEKTİR!

Silahlı Mücadele Ezilen Halkların
Meşru ve Tek Kurtuluş Yoludur

“MİADINI” DOLDURAN “SİLAHLI MÜCADELE” 
DEĞİL, KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİDİR
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BDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın ve BDP Eşbaşkanı Gültan
Kışanak‘ın “stratejik değişiklik çağ-
rısı”, “tarihi bir çağrı”, “rutin bir
ateşkes çağrısının daha ötesinde,
daha anlamlı bir duyuru” olarak ni-
telendirdikleri Öcalan’ın mektubu,
programlandığı gibi, 21 Mart günü,
bir milyona yakın Kürt halkının ka-
tıldığı Diyarbakır Newroz kutlama-
larında okundu. Öcalan kimlere ne
masajı verdi?

Birincisi; Kürt halkını, ve PKK’yi
oligarşiyle ve emperyalistlerle uz-
laşmaya  ikna etmek için verilmiş
mesajlardır.

İkincisi; Oligarşinin Kürt halkına
karşı sürdürdüğü kirli savaşı destek-
lemek için Türkiye halklarında ya-
ratılan şovenist kesimlere verilmiş
mesajdır. 

Üçüncüsü; Oligarşik yapıdaki tüm
egemen güçlere verilmiş uzlaşma
mesajıdır.

Dördüncüsü; Amerika ve diğer
emperyalistlere uzlaşmaya ne kadar
açık olduğunu, uzlaşmanın önündeki
bütün pürüzleri, engelleri kaldıraca-
ğını kanıtlamak için söylenmiş söz-
lerdir. 

Öcalan, ne kadar değiştiğini em-
peryalistlere ve oligarşiye kabul et-
tirmek için gerçekte olmayan hayali
bir tablo çiziyor. Ve bu hayali tabloya
agöre tespitler yapıp strateji belirliyor.
Sonuç olarak Öcalan’ın tüm tespitleri
toplumsal gerçeklerle, sınıflar mü-
cadelesiyle uzaktan yakından ilgisi
yoktur. Çünkü yaptığı bütün tespitler
“nasıl değiştiğini” emperyalistlere
ve işbirlikçi oligarşiye kabul ettirmek
için yapılan tespitlerdir. Öcalan kendi
subjektif durumuna göre tespitler ya-
pıyor. Gerçekler hiç de Öcalan’ın
söylediği gibi değildir.

Öcalan’ın mektubuyla, Kürt mil-
liyetçilerinin, “Zafer, barış, demok-
rasi” gibi kulağa hoş gelen tanım
ve deyimlerle süsledikleri “İmralı
Görüşmeleri”nin cilası döküldü. 

Ezilen halkların zulme karşı isyan
günü olan Newroz’da, sürecin “silahlı
direniş sürecinden, demokratik si-
yaset sürecine” evrildiğini söyleyen

Öcalan, “Yeni bir Türkiye’ye, yeni
bir Orta Doğu’ya ve yeni bir geleceğe
uyanıyoruz. Bugün yeni bir dönem
başlıyor.” diyerek ‘Silahlar sussun,
fikirler ve siyasetler konuşsun” çağ-
rısı yaptı. KCK Yürütme Konseyi
Başkanı Murat Karayılan da bu çağrıyı
anlamlı bulduklarını açıkladı. Öca-
lan’ın mektubunun okunduğu Newroz
günü, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt
bölgesinde yapılan kutlamalara gön-
derdiği mesajlarda süreci; “demo-
kratik kurtuluş ve özgürlüğün sağ-
lanmasına yönelik bir hamle” ve
devrim olarak değerlendirerek “Eğer
egemen devletler hazır ise, biz de
barışçıl yollarla Kürdistan’ı özgür-
leştirmeye hazırız. Herkes bilmeli ki,
PKK savaşa da barışa da hazırdır.
Bu temelde, Önder Apo’nun başlattığı
süreci kararlı bir şekilde hayata ge-
çireceğiz” açıklaması yaptı.

Emperyalizmi, 
İşbirlikçilerini ve 
Sermayeyi Memnun 
Eden “Barış” Kürt 
Halkının Barışı Olamaz

Öcalan’ın Newroz’da okunan
mektubundaki “silahlar sussun, si-
lahlı güçlerimiz sınır dışına çekil-
sin” çağrısı, silahlı mücadelenin
mimarları olan, AKP faşizminin baş-
bakanı ve bakanları, işverenler, ABD
ve Avrupa emperyalizmi tarafından
“memnuniyetle” karşılandı. 

Obama’dan sonra ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland
da süreci alkışladıklarını söyledi.
Nuland; ‘Türkiye’de 30 yılı aşkın
süredir devam eden trajik şiddeti
sone erdirme yolunda olumlu bir
adım olarak nitelediklerini’ belirterek,
“Türkiye’nin tüm vatandaşlarının
yaşamlarını geliştirecek bir barışçıl
çözüme ulaşmaya yönelik cesur ça-
balarını alkışlıyoruz. ABD, bu me-
seleyi nihayet çözüme kavuşturma
ve daha parlak bir geleceğe doğru
yol almaya yönelik çabalarında Tür-
kiye halkını desteklemeye devam ede-
ceğiz” açıklaması yaptı.

Başbakan Erdoğan, Öcalan’ın  si-
lahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi

ve ‘Silahlar sussun, fikirler ve si-
yasetler konuşsun” çağrısını  olumlu
bir gelişme olarak gördüğünü açık-
larken AB Genişleme Komiseri Stefan
Füle ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Cathe-
rine Ashton yaptıkları ortak açıkla-
mada; Öcalan’ın çağrısını mem-
nuniyetle karşıladıklarını ve AB’nin
barış sürecine tam destek verdiğini,
katılım öncesi mali yardım enstrü-
manları dahil katkı yapmaya hazır
olduklarını belirterek; “PKK’ye bu-
gün yapılan silah bırakma ve Tür-
kiye sınırlarının dışına çekilme çağ-
rısını ve buna olumlu tepkileri mem-
nuniyetle karşılıyoruz” dediler.

Milliyet gazetesi, Türkiye’nin kan
emici burjuvazisinden, Tuncay Özil-
han’dan Ali Ağaoğlu’na birçok işa-
damının Öcalan’ın mektubu konu-
sundaki görüşlerini “Çatışmaya El-
veda Yatırıma Merhaba” başlığında
verdi. Görüşleri alınan patronlardan
hemen hepsi, gelişmelerin bölgeye
yatırımların önünü açacağını ve Do-
ğu’nun yatırım potansiyelini ortaya
çıkaracağını, bunun için yeni yatı-
rımlara hazır olduklarını açıkladılar.
Neden “barış”tan yana oldukları an-
laşıldı. 

Emperyalizmin ve işbirlikçisi oli-
garşiyi bu kadar çok “memnun” eden
bir gelişme Türkiye halklarının ya-
rarına olamaz. Ne ABD, ne AB em-
peryalizmi ne de Türkiye oligarşisi,
ve AKP iktidarı Kürt halkının çıkar-
larını düşünmez. Hepsinin ortak derdi
sermayenin güvenliğidir. Sömürünün
bekasıdır. Egemenliklerinin sağlam-
laştırılmasıdır.

“Yeni Orta Doğu ve 
Gelecek” AKP İktidarıyla 
Emperyalizmin 
Orta Doğu Politikalarının 
Koçbaşı Olmaktır

Öcalan mektubunda; “Bugün artık
yeni bir Türkiye’ye yeni bir Orta
Doğu ve geleceğe uyanıyoruz. Bugün
yeni bir dönem başlıyor. Silahlı di-
renişten demokratik siyasete kapı
açılıyor” diyor. 

Öcalan’ın kastettiği “Yeni Orta
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Doğu ve Gelecek” AKP iktidarıyla
birlikte emperyalizmin Orta Doğu
politikalarının içinde yer almaktır.
Türkiye, Irak, İran, Suriye’de ya-
şayan Kürt halkını emperyalizmin
Orta Doğu politikalarına yedekleme
isteğinden başka bir şey değildir.

Ayrıca yeni bir düşünce hiç de-
ğildir. Öcalan İmralı savunmalarında
oligarşiye ve emperyalizme, barışa
ve siyasi çözüme fırsat vermeleri,
fırsatı kaçırmama çağrısı yaparken,
Kürt sorununda gereken demokratik
yaklaşımı gösterilmezse fırsatı kaçı-
racakları uyarısı yapıyor, “bizi de-
ğerlendirin” diyordu. Türkiye’nin,
gelecek yüz yılda bölgede lider ülke
olma şansını yakalaması için bir yan-
dan Türkiye’nin yayılmacılığına yol
gösterirken diğer yandan da “İçte
ve dışta PKK’nin askeri savaş ola-
nakları çözümle birlikte Türkiye’nin
hizmetine girecektir” diyordu.  

Bu gün de söylenen bundan farklı
değildir. Öcalan’ın 14 yıl önce söy-
lediği noktaya gelinmiştir.  Öcalan’ın,
1999’da, savunmalarında söyledikleri
ile Newroz’da gönderdiği mektubun
içeriği öz olarak aynıdır. Hatta bu
gün daha geri noktadadırlar.  PKK’yi
oligarşi için tehlike olmaktan çıkar-
maktan söz ediyordu. Şöyle diyordu;
“PKK’nin askeri sorun olmaktan
çıkması, Kürt sorununun siyasal
çözümünün yolunu açacak ve be-
raberinde siyasi sorun olmaktan
çıkması anlamına da gelecektir.
Devletin bütünlüğünü birliğini zor-
lamaktan, ona güç verme sürecine
girilecektir. Devletle demokratik bü-
tünleşme yolu açıldıkça devlete karşıt
konum aşılacaktır. Yasal sürecin ge-
rekleri işledikçe demokratik tarz açık
tutuldukça PKK’nin tüm iç ve dış
merkezleri, kurumları anlamsız hale
gelecek, tehlike olmaktan çıkacaktır.
Bu da gerçekten devlet açısından
kendini aşırı kilitlenmeden kurtara-
cak, maddi manevi güç kaybını ön-
leyecektir.” 

Öcalan Hayali Bir Tablo 
Çizip Kürt Halkının 
Buna İnanmasını İstiyor

Öcalan’ın bütün önermeleri düzen

içidir. Burjuva politikalarıdır. Öcalan’ın
her geçen gün zenginin daha zengin
olduğu, örgütlenme ve düşünce öz-
gürlüğünün gasp edildiği, siyasi tutuklu
sayısında Avrupa’nın birincisi olun-
duğu, beslenme, barınma haklarının
yok edildiği, burjuva hukukunun bile
hiçe sayıldığı ve AKP’nin faşist terö-
rünün artarak sürdüğü, her gün işçinin,
memurun, öğrencinin, muhalif olan
tüm kesimlerin saldırıya uğradığı bir
ülkede “Siyasi, sosyal ve ekonomik
yanı ağır basan bir süreç başlıyor;
demokratik hakları, özgürlükleri,
eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor”
diyor, “Yok sayan, inkar eden, dışlayan
modernist paradigma yerle bir oldu”,
“Sömürü rejimleri, baskıcı ve in-
karcı anlayışlar artık miadını dol-
durmuştur” diyor. 

Gerçek böyle mi peki? Irak, Af-
ganistan, Libya, Suriye, Mısır,, Ye-
men, Afrika... bütün olarak Orta
Doğu ve Afrika kangölüne dönmüş
durumda. Emperyalistler halkları bir-
birine boğazlatıyor. Öcalan Sömürü
rejimleri, baskıcı ve inkarcı anla-
yışlar artık miadını doldurmuştur”
diyor. Öcalan bu mesajları kime ve-
riyor? Öcalan’a göre “baskıcı rejim-
ler” emperayalizme direnenlerdir.
Onların miadının dolduğunu söylüyor. 

Öcalan’ın tespitlerinin hiçbir  ger-
çekliği bilimselliği yoktur. Gerçek
dünya ve ülkemiz koşullarıyla hiçbir
ilgisi yoktur. Öcalan’ın mesajları em-
peryalizmedir. 

“Tek Bayrak, Tek Millet, 
Tek Vatan, Tek Devlet”

Newroz’dan üç gün önce, Ça-
nakkale zaferinin 98’inci yıldönümü
törenlerine katılan Başbakan Erdoğan,
“Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa
edeceğiz” demagojisiyle, yok say-
maya, inkar etmeye, dışlamaya devam

eden açıklamalar yapıyordu.  “Onun
için tek millet diyeceğiz. Onun için
tek bayrak diyeceğiz. Onun için tek
vatan diyeceğiz. Onun için tek devlet
diyeceğiz. Geleceğe böyle yürüye-
ceğiz” diyordu. 

Öcalan, Silahlı 
Mücadeleyi İdeolojik 
Olarak Mahkum Ediyor! 

“Artık silahlar sussun, fikirler
ve siyasetler konuşsun” noktasına
geldik”, “Yeni bir dönem başlıyor,
silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık
silahlı unsurlarımızın sınır ötesine
çekilmesi zamanı gelmiştir” diyor.  

Oligarşi, Öcalan ile ideolojik ola-
rak silahlı mücadeleyi mahkum et-
tirmek istiyor. Silahlı mücadele ezilen
halkların egemenlere karşı temel mü-
cadele bicimidir. Kürt milliyetçileri
de dahil halklar bugüne kadar ne ka-
zanmışsa silahlı mücadeleyle kazan-
mıştır. 

Oligarşinin bugün Öcalan’a sa-
rılması esas olarak bu nedenledir.
Gerilla savaşı veren bir örgütün
önderi olan Öcalan‘ın silahlı müca-
deleden vazgeçip düzen içi siyaset
yapmaya evrilmesi, halkların kurtu-
luşu mücadelesinde silahlı mücade-
lenin zorunluluğunu ortadan kaldır-
maz. Halkların kurtuluşunun tek yolu
silahlı mücadeledir. Öcalan’ın mah-
kum ettiği halkın silahlı direnişidir.
Öcalan halkların emperyalizme ve
faşizme karşı direniş silahlarını elin-
den alırken emperyalistlerin silah-
lanmasına tek bir kelime etmiyor.
Emperyalistler halkların mücadelesini
bastırmak için her türlü silahı alıyorlar.
Amerika Orta Doğu’yu insansız hava
araçları filosuyla doldurdu. 

Öcalan da egemenler gibi düşü-
nüyor, egemenlerin silah kullanması
nı meşru görüyor. Öcalanın silahları
meşru göremediği halkların silahlı
mücadelesidir. Emperyalizm dünyayı
kan gölüne çevirirken, işgaller, dar-
beler, ambargolarla halklara dünyayı
zehir ederken, bombalarla halkları
katlederken halklar için silahlı mü-
cadelenin miadının dolduğunu söy-
leyebiliyor, barıştan söz edebiliyor.
Emperyalizmin yeni sömürgesi olan,

AB EMPERYALİSTLERİ
“PKK’ye bugün yapılan silah

bırakma ve Türkiye
sınırlarının dışına çekilme
çağrısını ve buna olumlu
tepkileri memnuniyetle

karşılıyoruz.”
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faşizmle yönetilen Türkiye’de, artık
“Silah değil siyaset öne çıkıyor”,
“Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji
ve demokratik siyasettir” diyebiliyor.

Sömürü ve zulmün olduğu yerde
barış olmaz. Ezen ve ezilen sınıflar
var oldukça ve sınıflar arası çelişkiler
sürdükçe barış mümkün değildir. Bir
barıştan söz edilirse de bu ancak ve
ancak tekellerin barışıdır. 

Barış, gerçek anlamını, sosya-
lizmle kazanır. Emperyalizmin var
olduğu sürece, dünyada açlık ve sö-
mürü oldukça savaşların olmasının
önüne hiçbir güç geçemez. Barış için
gerekli olan şey savaşmaktır. Sömü-
rünün ve zulmün olmadığı, bağımsız,
demokratik bir toplumda savaşın ne-
deni ortadan kalkar.

Emperyalizm Varoldukça
Silahlı Mücadelenin Miadı
Dolmaz

Silahlı mücadelenin miadının dol-
ması için dünyada hangi alt üst oluşlar
yaşandı? Neler değişti? Emperyalizm
mi demokratlaştı? Yoksa sömürgecilik
siyasetinden mi vazgeçti emperya-
lizm? İşgallerden, katliamlardan mı
vaz geçti. Emperyalizmin soygun ve
sömürü düzeni ortadan mı kalktı?
Ya da silah pazarlamaya ve bunun
için çıkardığı savaşlara son mu verdi?

Artık silah üretmiyor mu? Silahlı
mücadelenin miadını dolduran de-
ğişim nedir? 

Yüzyıllık tarihi boyunca emper-
yalizmin özü hiç değişmedi. Değişen
sadece sömürü ve soygun, yağma
ve talan yöntemleridir. Emperyalizmin
barıştan anladığı, katliam, soykırım,
savaştan, tekellerin soygunundan ve
sömürü düzenlerinin devamından
başka bir şey değildir. 

Barış, tüm dünyada, bütün in-
sanlığın insana yaraşır şartlar altında,
eşitçe, din, dil ve ırk ayrımı yapıl-
madan sürdürebildiği kardeşçe bir
hayat biçiminin adıdır. Sosyalistler
için savaş, barışın gerçek düşman-
larını tasfiye etmek için kullanılan
mecburi bir araçtır. 

Emperyalizm var olduğu sürece
barış olmaz. Gerçek barış mücadelesi,
emperyalist sisteme karşı sürdürülen

devrim mücadelesidir. 

Öcalan’ın ve Kürt Milliyetçilerinin
ne “barış” anlayışlarının ne “savaş”
anlayışlarının bu savaş ve barış ile
ilgisi yoktur. Öcalan’ın savunduğu
barış da, demokrasi de, özgürlük de
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
sınırlarını çizdiği kadardır. 

Öcalan’ın çağrılarında kurtuluş
yoktur. Emperyalist politikalara en-
tegrasyon vardır.  Öcalan kadınları,
ezilen mezhepleri ve işçileri, kısacası
herkesi ne idiğü belirsiz, sonradan
türetilmiş “demokratik modernite
sisteminde” yer tutmaya çağırıyor
ve bunu “çıkışın yeni seçeneği” olarak
sunuyor.  Bir yandan, Orta  Doğu ve
Orta Asya halklarının, “özgürce ve
kardeşçe model arayışı ekmek kadar
ihtiyaçtır” diyor diğer yanda da bu
modele örnek olabilecekleri mesajını
veriyor Öcalan. 

Halkların kurtuluşu emperyalist-
lerle ve işbirlikçi iktidarlara işbirliği
yapmakta değil, devrimdedir. 

Kürt halkının kurtuluşu da oli-
garşiyle uzlaşıp Amerika’nın Orta
Doğu politikalarına koç başı olmakta
değil, Türkiye halklarıyla birlikte
emperyalizme ve oligarşiye karşı sa-
vaştadır. 

1000 Komite ile Yarım Milyon Yüreği
Tek Seste Birleştirelim
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Gazi 

Okmeydanı

İstanbul
Gazi Mahallesi

25 Mart günü Gazi Mahalle-
si’nde, 14 Nisan’da Bakırköy’de
yapılacak olan Grup Yorum kon-
serinin afişleri yapıldı. Afiş asan
Halk Cephelilere halkın ilgisi yo-
ğundu. “Nerede, konuk sanatçılar
kim” gibi sorular soran halk, 14
Nisan’da buluşmak üzere ayrıldılar.
Düz bölgesine 150 adet afiş asıldı.
Çalışmalar devam ediyor!

Esenler
Halk Cepheliler, 20 Mart günü

Esenler Çiftehavuzlar Mahalle-
si’nde, "3. Bağımsız Türkiye Kon-
seri”nin çalışmalarına başladı. Ya-
pılan çalışmada 40 adet konser
afiş Çiftehavuzlar Mahallesi’nin
ayrı ayrı yerlerine asıldı.

Okmeydanı
26 - 27 Mart günleri, Okmey-

danı’nda Halk Cepheliler, “3. Ba-
ğımsız Türkiye Konseri” ve Kı-
zıldere yolculuğunun afişlerini as-
tılar. Haftalardır türlü türlü baha-
nelerle polis operasyonlarının ya-
şandığı Okmeydanı’da halkın gü-
cünün yenilmezliği gösterildi.

ABD EMPERYALİSTLERİ
ABD, bu meseleyi nihayet çözüme

kavuşturma ve daha parlak bir
geleceğe doğru yol almaya

yönelik çabalarında Türkiye
halkını desteklemeye devam

edeceğiz.”

(Türkiye halkları  ABD’nin
umurunda mı, yıllardır savaşı
destekleyen siz değilmisiniz?)



19 Mart 2013 günü saat 21.00 sı-
ralarında AKP Ankara Genel Merkezi
ve Adalet Bakanlığı, Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi tarafından LAW
ve bombalarla vuruldu. Saldırı,
AKP’nin Genel Merkez binası ile
Adalet Bakanlığı’nda kimsenin ol-
madığı bir zamanda gerçekleştiril-
mişti. Eylemin hedefi ve nedenleri
açık ve netti. Bugün ülkemizde ve
Orta Doğu’da emperyalizmin uşak-
lığını, taşeronluğunu ve tetikçiliğini
yapan; ülkemizdeki tüm baskı, zulüm
ve katliamlardan sorumlu olan; em-
peryalizmin desteğiyle Orta Doğu’da-
ki kan ve gözyaşlarından sorumlu
olan bir iktidar partisinin genel mer-
kezi ve bunu hukuki kılıfları adı al-
tında hak ve özgürlükler mücadelesi
veren kurumları, dernekleri, kültür
merkezleri ve evleri basarak insanları
tutuklatıp hücrelere göndermekten
sorumlu Adalet Bakanlığı’na yapıl-
mıştı. Bu eylem, halk düşmanlarını
sarsarken halkın adalet duygularına
tercüman oldu. Ancak kendini halk
saflarında gösteren kimileri de eyle-
min karşısına dikildi. Bunlardan birisi
de BDP idi. 

BDP neden devrimci bir eylemi

hazmedemiyor ve neden devrimcilerin
işbirlikçi katillerden hesap sormasına
karşı çıkıyor?

BPD, Cephe’nin AKP Genel Mer-
kezine ve Adalet Bakanlığı’na yönelik
bombalı ve Lawlı eylemlerini kınadı.
BDP açıklamasında şöyle diyor: ‘Pro-
vokasyona karşı hükümet önlem al-
malı, çözümden yana olanlar daha
güçlü durmalı. Çözümden ve ba-
rıştan yana olan herkesin bu pro-
vokasyonlar karşısında daha iradeli,
daha kararlı ve daha güçlü durması,
asla geri adım atmaması gerekir.
Olası yeni provokasyonlara karşı
devlet ve hükümet zamanında gerekli
tedbirleri almalı. Provokasyonları
önlemek öncelikli olarak hükümetin
görevi ve sorumluluğundadır. De-
mokratik kamuoyu da gelişmeler kar-
şısında daha iradeli, daha kararlı
ve daha güçlü durması asla geri
adım atmaması gerekir.... Bir kez
daha saldırıyı kınıyor AK Parti’ye
ve Adalet Bakanlığı’na geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.” (Aktaran,
20 Mart 2013 ANF)

Eylem, bu kadar açık ve net iken,
hiçbir demagoji ve çarpıtma götür-
meyecek bu eylemi BDP’nin provo-

kasyon olarak değerlendirmesi Kürt
milliyetçi hareketin faşist düzenle
uzlaşırken devrimcilere nasıl düş-
manlaştığını gösteriyor. 

BDP, kendini kanıtlamak için  dü-
zene mesaj veriyor. Aynı saftayız di-
yor. 2000 yılındaki hapishaneler kat-
liamında olduğu gibi bugün de fark-
larını koyabilirler. Fakat  AKP’yi
ikna etmek ve inandırmak için eylemi
çarpıtarak, karalayarak etkisini azalt-
mak halkta yarattığı sempati, moral
ve coşkuyu engellemeye çalışmak
BDP’nin işi olmaması gerekir.

Kürt milliyetçi hareket, kendi
dışlarında olan tek bir eylem yoktur
ki ona provokasyon dememiş olsun.
Dünyayı kendi etraflarında dönüyor
sanıyorlar. 

Bu ülkede olan hiç bir şey onları
ilgilendirmez. Açlık, yoksulluk, iş-
sizlik, AKP’nin halka saldırıları,
faşist terör Kürt milliyetçi hareketi
ilgilendirmez. Saldırılar ancak ken-
dilerine dokunduğu zaman sesleri
çıkar. Onda da düzenle uzlaşma po-
litikaları zarar görecek diye görmez-
likten gelirler... Onlara dokunmuyorsa
faşizm yoktur, demokrasi vardır.
Açlık yoksulluk, işsizlik, halkın ta-
lepleri zaten onları ilgilendirmez.
Varsa yoksa Kürt sorunu, onu da dü-
zenle uzlaşarak çözmeye kalkarlar. 

Faşist AKP İktidarına 
Vurulan Darbeler Sizi 
Neden Rahatsız Ediyor?

İki eylemimizde oligarşiyi bey-
ninden vurmuştur. Eylemlerimizin
politik gücüdür bu kadar yankı yap-
ması. Silahlı mücadele çöp teneke-
lerine bomba koymak, mağazaları,
alışveriş merkezlerini yakma de-
ğildir. Halka zarar veren eylemler
yapmak değildir. Halka düşmanlarını
göstermek ve hesap sormaktır.  

Her eylemimizde halka zarar
gelmemesi için kılı kırk yaran bir
hassasiyet gösterilmektedir. Buna
rağmen BDP neyi kınıyor? 

Oligarşiyle Halk Arasında Ara Yol Yoktur 
Oligarşiyle Uzlaşan Devrimcilere Saldırır

BDP: “Provokasyona karşı
hükümet önlem almalı, çözümden
yana olanlar daha güçlü durmalı.
Çözümden ve barıştan yana olan

herkesin bu provokasyonlar
karşısında daha iradeli, daha

kararlı ve daha güçlü durması,
asla geri adım atmaması gerekir.”

KÜRT MİLLİYETÇİ
HAREKETE GÖRE KENDİ

DIŞLARINDAKİ HER
GELİŞME PROVOKASYON!

Merak Etmeyin AKP
önlemini alıyor. Yüzlerce evi,

dernekleri, sendikaları, kültür
merkezlerini basıyor. Yüzlerce

devrimciyi gözaltına alıp
tutukluyor

BDP; AKP’ye Geçmiş
Olsun” Deyip Cephe’yi
Kınadı

Kürt Milliyetçi
Harekete Soruyoruz:

Faşizmin Kurumlarına
Atılan Bombalar Sizi
Neden Rahatsız
Ediyor?

Faşizm İle BARIŞ’ın
Yolu Devrimcilere
SALDIRMAKTAN mı
Geçiyor?
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İşte düzene dönmek böyledir. Dü-
zene kendini kabul ettirmek için önce
devrimcilere saldırılır. BDP de onu
yapıyor...

BDP, “provokasyonlara karşı ön-
lem almalı ve zamanında önlenme-
lidir” diye AKP hükümetine çağrı
yapıyor ve akıl veriyor. Bu ne anlama
geliyor?

Bugün BDP de,  biz de biliyoruz
ki, silahlı mücadele provokasyon de-
ğildir. Kitleleri bilinçlendirme, politik
gerçekleri açıklama, emperyalizmi
kovmak, faşizmi yıkmak devrimci
halk iktidarını kurmak için emperya-
lizmin ve oligarşinin şiddetine karşı
devrimci şiddeti uygulamaktır.

Eğer BDP bir provokasyon arı-
yorsa devlete baksın, NATO’nun gla-
diosu olan Özel Harp Dairesi’ne,
Polis’e, MİT’e baksın görür. Ma-
raşlara, Sivas, Gazi ve 16 Martlara
bakarsa görür. Çetinkayalara, Mavi
Çarşılara, sağa sola çöp bidonlarına
bırakılan bombalara halka zarar
veren eylemlere bakarsa görür pro-
vokasyonları.

BDP iktidara devrimci eylemler
için “önlem almalı zamanında en-
gellemeli” diye çağrı yapıyor. Dev-
rimci eylemlerin engellenmesini is-
teme çağrısı BDP’nin görevi midir?
Yetmez AKP’lilere canlı kalkan olun.

AKP, emperyalizme yaptığı uşak-
lık karşılığında emperyalizmden aldığı
siyasi ve maddi destekle herkese sal-
dırıyor zaten. En ufak bir muhalefete
tahamülü yoktur. Hak ve özgürlük
mücadelesi veren her kesime saldı-
rıyor. Avukatından öğrencisine, öğ-
rencisinden memuruna, sanatçısından
aydın ve yazarına kadar saldırmadığı
hiç kimse yoktur ki, eylemlerimizin
maddi zemini de budur. Ama herhalde
“BARIŞ VE UZLAŞI” adına BDP’ye
yeterli gelmiyor bunlar. Daha çok
saldırın daha çok, gözaltına alın.  İş-
kenceli sorgulardan geçirin, tutukla-
yın, katledin, öyle mi? 

Erdoğan, Kürdistan’da eylem ya-
pan Kürt milliyetçileri için “çocuk
da olsa, kadında olsa gereği yapılır”
diyordu. BDP de AKP’ye aynı şeyi
söylüyor. Zamanında önlemler alın,
“provokasyonları” engelleyin demek

dışarıda, katillerle uz-
laşmaya ve teslimi-
yete karşı çıkan ne
kadar haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi
veren varsa gözaltına
alın işkenceli sorgu-
lardan geçirin tutuk-
layın, katledin de-
mektir. Ne kadar der-
nek, büro, sendika ve
kültür merkezi varsa basın dağıtın,
yakın ve yıkın veya kapatın demektir.
Yeter ki “barış ve uzlaşmamızı”
engelleyecek hiç kimse kalmasın,
değil mi? 

BDP, katilleriyle barışabilir, ka-
tillerin kanlı ellerini de sıkabilir,
17 bin faili “meçhul”ü de unutabilir,
10 binlerce şehidini yok sayabilir;
Yakılan, yıkılan, boşaltılan köyleri
unutabilir! Ama halka unutturmayı
başaramaz!

Bize karşı “demokratik kamuo-
yunu duyarlı olmaya, kararlı dur-
maya” çağırıyor. Kendilerine yedek-
ledikleri oportünist ve reformistlere
güvenerek böyle bir çağrı yapıyorlarsa
kendi bilecekleri bir şeydir. Ama
Türkiye ve dünya devrimci demo-
kratik kamuoyu da çok iyi bilir ki
uzlaşma ve teslimiyet, ulusal ve
sosyal kurtuluş mücadelelerini zafere
taşımamıştır ve taşımayacak da. Zafer
ancak ve ancak emperyalizme ve
oligarşiye karşı savaşarak kazanılmış
ve kazanılacaktır. Bunu BDP’de bi-
liyor. Çünkü kendisinin varlığı silahlı
mücadelenin sonucudur. Silahlı mü-
cadelenin kazanımlarıdır. Silahlı mü-
cadelenin sonucu bugün Kürt halkı
kimliğini koruyabilmiştir. Oligarşinin
imha ve asimilasyonunun önüne ge-
çilmiştir. 

Cephe’yi Kınayan 
BDP’ye soruyoruz:
Aynı Gün Faşist AKP 
İstanbul’da Demokratik 
Kitle Örgütlerini Basıp 
Terör Estirdi AKP’nin 
Terörünü Kınadınız mı? 

AKP, gün geçmiyor ki, halkın bir

kesimine saldırmasın. Demokratik
kitle örgütlerini basmasın. Son bir
kaç ay içinde yüzlerce insanı gözaltına
alıp tutukladı. Derneklerin kapılarını
duvarlarını kırarak talan etti. O zaman
neredeydiniz? 

Düzene yaranmanın, kendinizi
kanıtlamanın yolu devrimcilere sal-
dırmaktan mı geçiyor. Devrimci ey-
lemleri kınamaktan mı geçiyor?

Sonuç olarak;
1- Silahlı mücadele provokasyon

değildir. Egemenlerin şiddetine karşı
kendini koruma, geleceğini kurma
ve halkın adalet özlemine cevap ol-
maktır. Emperyalizme bağımlı, faşi-
zimle yönetilen bir ülkede siyasi ger-
çekleri açıklamak, halk kitlelerini
örgütlemek, halka devrim iddiasını
ve iktidar alternatifini göstermek için
yapılan siyasi bir faaliyettir.

2- Silahlı mücadele egemenlerle
uzlaşma ve barış masalarına oturma
aracı değil, sömürü ve zulümden
kurtuluş aracıdır.

3- Cephe tarihi boyunca halka
zarar veren tek bir eylem bile yap-
mamıştır. Cephe’nin eylemlerinin
hedefi halk düşmanlarıdır. Siz neyi
kınıyorsunuz?

4- BDP, oligarşik diktatörlüğün
temsilcisi  AKP’yle kolkola girerek,
devrimcilere karşı saldırı çağrıları
yaparak ne yaptığının farkında ol-
malıdır.

5- BDP, dost ve düşman ayrımını
iyi yapmalıdır. Düzenle uzlaşırken
devrimcilere saldırarak kendinizi ka-
nıtlayamazsınız. 

6- Düzene yaranmak için dev-
rimcilere saldırarak halkın saflarında
kalamazsınız

BDP, Devrimci Eylemleri Değil
Faşizmin Terörünü Kınasın

Gençlik Federasyonu:
Polis, Gaz Bombalarıyla yaktı! 
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Kızıldere ve On’lar

THKP-C önderi Mahir Ça-
yan’ın da aralarında bulunduğu
9’u THKP-C’li, 2’si THKO’lu
11 devrimci. Deniz Gezmiş, Hü-
seyin İnan ve Yusuf Aslan’ın
idamını engellemek için,  26
Mart 1972’de Ünye'de NATO
üssünde görevli 3 İngiliz teknis-
yeni rehin aldılar. Yanlarında re-
hinelerle birlikte Tokat’ın Niksar
İlçesi’nin Kızıldere Köyü’ne git-
tiler. 30 Mart 1972’de Kızılde-
re’de, düşmanın kuşatması kar-
şısında, Mahir Çayan’ın “Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik!” sözleriyle Türkiye dev-
rim tarihinin manifestosunu ya-
zarak şehit düştüler. Samanlığa
geçip saklanan Ertuğrul Kürkçü
dışında savaşçıların hepsi, dille-
rinde slogan ve marşlarla, çatı-
şarak şehit düştüler.

Mahir ÇAYAN: THKP-C
önderi. Yazılarıyla, eylemleriyle,
yaşamıyla ve ölümsüzleştiği Kı-
zıldere direnişiyle, çizdiği devrim
yolu bugün de yol göstermeye
devam ediyor. 15 Mart 1946
Samsun doğumludur. 1963’te
mücadeleye atıldı. 1964'te Ankara
SBF öğrencisi olduğu dönem,
onun önderlik misyonunu üst-
lendiği dönemdir. Dev-Genç’te
hep önder bir devrimci olarak
yer aldı. Türkiye devriminin yo-
lunun netleştirilmesinin önderi
oldu. THKP-C’nin kurucusu,
Merkez Komite üyesidir.

Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU:
THKP-C'nin önder kadrolarındandır.
Genel Komite üyesidir. 1947 Sivas-
Şarkışla-Ortaköy doğumlu olan Sinan
Kazım, Ankara'da mücadele içinde
yer aldı. Ekim 1970'te TDGF Genel
Sekreterliği’ne getirildi. 12 Mart fa-
şizmi ve ihanet karşısında da omuz
omuzadır Mahir'le; Kızıldere'de ol-
duğu gibi.

Sabahattin KURT: 1949, Van

Gevaş doğumludur. Ankara'da dev-
rimci gençlik hareketi içinde savaşçı
yanlarıyla öne çıktı.

Nihat YILMAZ: 1937, Fatsa-
Bozdağı Köyü doğumludur. Karadeniz
bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir.
Fındık mitinglerinden tütün miting-
lerine kadar bölge halkının mücade-
lesinin içindedir.

Ahmet ATASOY: 1946 Ünye-

Sarıhalil Köyü doğumludur. Kara-
deniz köylüleri içinde yürütülen mü-
cadelelerde örgütlenmiş bir devrim-
cidir. TİP içinde yaşanan ayrışma
sürecinde reformizmden koparak
THKP-C önderliğinde mücadeleye
atılmıştır.

Hüdai ARIKAN: 1946, Deniz-
li-Çivril doğumludur. Ankara'da
gençlik mücadelesinin ve Dev-
Genç'in örgütlenmesinin birçok aşa-
masında vardır. Partinin ilk örgüt-
lenmelerinde yer alan kadrolardan
ve THKP Genel Komite üyesidir.

Ertan SARUHAN: 1942, Fatsa,
Beyceli Köyü doğumludur. Kara-
deniz'deki mücadelenin yerel ön-
derlerindendir. Karadeniz'in çeşitli
kesimlerinde yayın faaliyetinden
eylemleri organize etmeye, gerillanın
lojistik hazırlıklarına kadar sürekli
aktif bir yerel önderdir. 

Saffet ALP: THKP-C'nin Ordu
içindeki örgütlenmesini gerçekleş-
tiren kadrolardan biridir. 1949, Kay-
seri doğumludur. Başlangıçta askeri
birliklerde “Hava Kuvvetleri Proleter
Devrimci Örgütü” adlı bir örgüte
önderlik yapmış, giderek Parti-Cep-
he'nin kadrolarından biri olarak doğ-
rudan örgütlenmenin içinde yer al-
mıştır.

Ömer AYNA: 1952 Diyarbakır,
Dicle doğumludur. THKO'ludur.
1960'ların gelişen mücadelesi içinde
tercihini silahlı savaştan yana yap-
mıştır. Kızıldere'deki siper yoldaş-
lığına THKO cephesinden katılan
ikinci savaşçıdır.

Cihan ALPTEKİN: 1947 Rize,
Ardeşen doğumludur. THKO yöne-
ticilerindendir. Bir dönem TDGF İs-
tanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeliği
yaptı. 1969 Temmuz’unda, THKO'yu
oluşturacak gençlik önderleriyle bir-
likte Filistin kamplarına gitti. Ayrış-
malarda tercihini silahlı kurtuluş sa-
vaşından yana koyarak THKO içinde
yer aldı.

Onlara Devrim Sözümüz Var
Kızıldere’nin Yolundan Devrime Yürüyoruz!

Mahir ÇAYAN Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU

Sabahattin KURT Nihat YILMAZ

Ahmet ATASOY Hüdai ARIKAN

Ertan SARUHAN Saffet ALP

Cihan ALPTEKİNÖmer AYNA
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Sevgili Devrimci Okul Okurları;
43 yıllık onurlu tarihimizin yaratıcı-
ları şehitlerimizi anma ve Umudun
kuruluşunu kutlama günlerinde he-
pinize merhaba. Bu haftaki dersi-
mizde “İhtilalin Yolunda Yürümek”
diyeceğiz. 

Karşı-devrim sözcülerinin "Bir
sizi yola getiremedik" deyişleri,
ideolojik sağlamlığımız karşısında
yenilgilerinin itirafıdır. Ki bu
sağlamlık, Mahir Çayan'dan
Alişan Şanlı'ya ulaşan anti-em-
peryalist, anti-oligarşik çizgi-
mizin kesintisizliğinde somut-
lanır. 

Mahir, Hüseyin Ulaşlar’ın
daha yolun başında ilan ettikle-
ri ilk Parti bildirisi olan "İhtila-
lin Yolu" çok açık bir vurguyla
başlar: Somut durumun somut
tahlili olan bu tespit şudur:
“Amerikan Emparyalizminin Bo-
yunduruğu Altında Türkiye."

Emperyalizmin söz konusu bo-
yunduruğunun nasıl somutlandığı,
daha ilk paragrafta vurgulanır. Denir
ki: "Türkiye, yeraltı kaynaklarından
dış ticaretine, ekonomisinden poli-
tikasına, kültüründen sanatına ka-
dar Amerikan emperyalizminin de-
netimi altında bir ülkedir."

Amerikan emperyalizminin bu
denetiminin bizim gibi ülkeler ve
halkımız için anlamı nedir? Bu soru-
ya, şu şekilde cevap verilir İhtilalin
Yolu'nda: "...Ülke zenginliklerinin ta-
lan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti ve
ulusal onurun hayasızca Amerikan
postalları altında çiğnenmesi."

İhtilalin Yolu'nda kesintisiz yürü-
yüşümüzün feda adımlarından birisini
atan Alişan Şanlı yoldaşımız ise
"Halklarımıza, Ezilen, Sömürülen
Tüm Dünya Halklarına" başlıklı "son"
mektubunda şöyle diyor: "Halkımız,
sizleri çok seviyorum. Vatan toprak-
larını çok seviyorum. Kurtuluş Sa-

vaşı'nda yedi dü-
vele karşı ataları-
mızın, dedeleri-
mizin kanlarıyla
kurtardığı vatan
topraklarımızın
kutsallığına ina-
nıyorum. Ameri-
kan postalları al-

tında çiğnenmesini, kirletilmesini is-
temiyorum."

Mahir Çayan'dan Alişan Şanlı'ya
süregiden bu kesintisizlik karşısında,
Amerikan uşakları "Bir sizi yola ge-
tiremedik" diyorlar. Getiremezler
de… Kavganın Mahirlerinin, bu top-
rağın Şanlı yiğitlerini yollarından
döndüremezler.

Mahir Çayan'ın yukarıda, İhtilalin
Yolu'ndan alıntı yaptığımız bölüm-
lerde eski olan bir şey yoktur; bugü-
ne de seslenir Mahir. 

İşte bu yüzden, şair Cahit Küle-
bi'nin dediği gibi "... biz yine dire-
neceğiz / Sonuncumuza kadar."

Şöyle diyordu Cahit Külebi o şii-
rinde: 
"Bir çocuk ağlarsa dağ başında
göz yaşında Amerika akar.
Vurdularsa birini, kanı
şorladıysa
bilin ki, kurşunlarda Amerika
var.
Kaç kişi köle tutulduysa,
asıldıysa 
darağacında Amerika var. 
Ama biz yine de direneceğiz,
sonuncumuza kadar..."

İhtilalin Yolu'nda Amerikan em-
peryalizminin boyunduruğunun si-
yasal ifadesi olan sömürge tipi faşizm
ve onun perdesi olan demokrasicilik
oyununun sömürü ve zulüm çarkı ha-
linde nasıl döndüğü güncel biçimiy-

le anlatıldıktan sonra, denir ki: "Em-
peryalist sömürünün dönen çarkla-
rı emekçi halkın sefaletini, yaşama
şartlarının zorluğunu daha da art-
tıracaktır."

Emperyalizmin sömürü çarkları,
halkımızı sefalete mahkum etmiyor
mu? Yaşam şartlarını daha bir zor-
laştırmıyor mu? Evet, biz hala "eski"
düşüncelerimizi koruyoruz işte. Ma-
hir Çayan, devrimciliği yapmamızın
nedeni, Mahir Çayan'ın Marksizm-Le-
ninizm'in ışığında aydınlattığı ülke
tablosudur. Ki emperyalist sömürünün
dönen çarkları bugün, dün olduğun-
dan daha fazla ve ağır bir şekilde
emekçi halkın sefaletini, yaşama şart-
larının zorluğunu daha da arttırmıştır.

Mahir, haklı çıkmıştır. 
Haklılığının özünde bilim-

sellik vardır, halktan yana olmak
vardır. İşte bu bilimsellikle, İh-
tilalin Yolu'nda şöyle der Mahir
Çayan: "Emperyalizmin işgali
altındaki ülkelerde bu çark
hep böyle döner. Ülkemizde
de bu çark parçalanana kadar
hep böyle dönecektir."

Emperyalizmin ve oligarşi-
nin zulüm ve sömürü çarkı, hal-

kımızı ezerek, vatanımızı Ameri-
ka'nın çiftliğine çevirerek dönmeye
devam ediyor işte. 

Böyle olduğu içindir ki, BİZ, hala
"eski" düşüncelerimizi savunuyor ve
hala devrimcilik yapmaya devam
ediyoruz...

Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nda sa-
dece durum tespiti yapmaz. Devrim
için yürünecek kurtuluş yolunu da
gösterir. "Halkımızın Kurtuluşu" baş-
lığı altında, der ki Mahir Çayan:
"Emperyalizmin tahakkümüne, kar-
şı-devrimin şiddetine karşı, silaha sa-
rılmaktan başka çare yoktur. Parti-
miz kurtuluşun yolunu halkın silahlı
savaşında görmektedir. Kurtuluş
savaşımızın bugünkü biçimi gerilla
savaşıdır."

Halk düşmanlarının sömürü çar-
kını döndürmesi karşı-devrimci şid-
detin bekçiliğinde mümkündür. Ki
emperyalizm ve oligarşinin, halk-
lara tahakküm, sömürü ve karşı-
devrimci şiddet uygulaması, halkın
örgütlü gücüyle birleşmiş devrim-

Ders: İhtilalin
Yolu’nda Yürümek

Mahir’den Alişan’a 
Uzanan, Büyüyen,

Gelenekselleşen Halkımızın 
Anti-Emperyalist,  

Anti-Amerikan Damarıdır!Yürüyüş
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ci şiddetinde meşru temeli-
dir. 

İşte bu meşruluk bilinciy-
le, "Bütün yurtseverlerin ortak
çabası sonucu, uzun, yorucu
ve kanlı bir halk savaşı ile düş-
manın alt edilebileceği"nden
bahseder Mahir Çayan.

İki nokta, net ve temeldir
burada: 

Birincisi, düşmanın alt
edilebileceğidir. Devrim inan-
cının gereğidir bu. Halk düş-
manlarını yenip alt etmeye
yönelik kesin inanç, zafer bilincidir
söz konusu olan. 

İkincisi, emperyalizm ve oligar-
şinin nasıl yenileceğine dair izlenecek
kurtuluş yolu olarak "uzun, yorucu ve
kanlı bir halk savaşı"nın temel alını-
şıdır. 

Hedef, halk düşmanlarını yen-
mektir ve her hedef, kendi yolunu da
belirler. Hedefiniz devrim ise, o za-
man "uzun, yorucu ve kanlı halk sa-
vaşı" yürüteceksiniz demektir. 

Kızıldere çizgisi, bu ikisini, yani
devrim hedefini ve bu hedefe ulaşmak
için "uzun, yorucu ve kanlı bir halk
savaşını" temel alıp gereğini yap-
maktan asla vazgeçmediği için dev-
rimcidir. 

Bu ikisini temel alıp gereğini yap-
mayanlar, İhtilalin Yolu'nda yürü-
meyenler emperyalizm ve oligarşiy-
le uzlaşıp düzeniçi olurken, BİZ dev-
rim yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ki
Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nu gös-
terirken "...görevimiz, bu yolda sis-
temli ve yılmadan savaşmaktır" di-
yerek yaşam yolumuzu da çizmiştir.
Söz konusu olan, devrimci tarihi-
mizdir...

Zulüm ve sömürüden kurtuluş
yolunun halkın anti-emperyalist, anti-
oligarşik silahlı savaşından geçmesi,
ülkemizdeki reformist kesimler tara-
fından karalanmaya, çarpıtılmaya ça-
lışılmıştır her zaman. Çünkü, İhtila-
lin Yolu'nda atılan adımlar reformiz-
min teslimiyetçiliğini ezip geçer.
Devrimciliğin ne ve nasıl olduğu ko-
nusunda ortaya koyulan örnek ve
ölçü, reformistlerin gerçek yüzünü teş-
hir eder. 

Reformistlerin, silahlı savaşın ob-

jektif şartlarının mevcut olmadığı
iddiasına karşılık Mahir Çayan'ın İh-
tilalin Yolu'ndaki cevabı, tarihseldir:
"Bu şekilde tahlillerin tek amacı tes-
limiyetçiliğe ideolojik kılıf giydir-
mektir."

Reformizm ve onun davranış bi-
çimi olan pasifizm, emperyalizm ve
oligarşiye boyun eğmenin çizgisidir.
Emperyalizm ve oligarşiye boyun
eğerek, halkın tek kurtuluş umudunu
reddetmek, Mahir Çayan'ın ifade-
siyle söylersek, "teslimiyetçiliğe ideo-
lojik kılıf giydirmektir."

Oysa, yeni-sömürgecilik demek
emperyalizmin tahakkümü, işgali,
boyunduruğu demektir. Ve bu durum,
Mahir Çayan'ın İhtilalin Yolu'ndaki
ifadesiyle söylersek: "...karşı tarafın
bizzat zora, şiddete, silaha başvur-
ması demektir. Bu ise, silahlı sava-
şın objektif şartlarının mevcudiyeti
demektir."

Reformizm, işte bu tabloya göz-
lerini kapatarak, bilimsel ve tarihsel
gerçekliği reddeder. Bu reddedişi
"makul" ve "meşru" göstermek için
demagojik açıklamalar yapsalar da, ta-
vırlarının özü hep aynı kalır: Tesli-
miyetçiliklerine ideolojik kılıf giy-
dirmek...

Mahir Çayan, devrim yürüyüşü-
nün nasıl sürdürülmesi gerektiğini, zu-
lüm ve sömürüye karşı halk cephesi-
nin ne yapması gerektiğini "İhtilalin
Yolu" bildirisinin sonunda üç keli-
meyle özetler: Kurtuluşa Kadar
Savaş...

Emperyalizmin boyunduruğu al-
tındaki ülkemizde bu boyunduruğun
parçalanmasının, vatanın bağımsızlığı
ve halkımızın kurtuluşunun tek müm-

kün yolu, budur. Böyle oldu-
ğu içindir ki, "Türkiye İhti-
lalinin Yolu, Partimizin yo-
ludur. Partimizin yolu hal-
kımızın kurtuluş yoludur"
der Mahir Çayan. Ki bizi
yola getirememelerinin ne-
deni de budur. Çünkü, bi-
zim, hedefi ve o hedefe doğ-
ru nasıl yürüneceğinin net
olduğu bir yolumuz var zaten.
Ve biz, İhtilalin Yolu'nu Ali-
şan'ın adımlarıyla yürümeye
devam ediyoruz. Kendi yo-

lumuzu direne savaşa, öle kala, be-
delini ödeye ödeye kendimiz açarak,
devrime ilerlemeye devam edece-
ğiz. Durmayacağız, dönmeyeceğiz,
zafere kadar yürüyeceğiz...

Amerikan emperyalizminin elçi-
lik karargahına karşı gerçekleştirilen
feda eyleminden sonra yapılan Cep-
he açıklamasında "1970'lerden beri
THKP-C'den bugüne dünya halkla-
rının baş düşmanı Amerika her zaman
öncelikli hedefimiz olmuştur" deni-
yordu. Ki Cephe, daha yolun başın-
dayken Amerikan emperyalizmine
yönelip şehitlerinin hesabını Ameri-
ka'dan sormuştur. 

THKC'nin 1 No'lu Bülteni'nde
16-17 Şubat 1971 tarihinde gerçek-
leştirilen eylemler "Kanlı Pazarda şe-
hit düşen devrimcilerin anılarına"
adanarak şöyle sıralanıp üstlenilmiş-
tir: 

"a)Amerikan askeri malzeme de-
posu Tuslog'un Zincirlikuyu merke-
zi.

b) Tuslo'un Şişli Şubesi 
c) Amerikan-Türk Dış Ticaret

Bankası’nın Elmadağ Şubesi
d) ABD Başkonsolosluğu
e) İngiltere Başkonsolosluğu
f) Emperyalist Amerikan kuruluş

IBM'in Gümüşsuyu'ndaki merkezi
bombalanmıştır..." (THKP-C Dava
Dosyası - Sayfa: 446. Yar Yayınları.)

O günden bu yana, dünya halkla-
rının baş düşmanı olan Amerikan
emperyalizmi her zaman öncelikli he-
defimiz olmayı sürdürmüştür. Bu-
nun sebebi açıktır. Ortadadır. Ameri-
kan emperyalizminin halkımıza ve
dünya halklarına yönelik işlediği suç-
lardır. Bu suçların hesabını sormak,

Mahir Çayan, devrim yürüyüşünün
nasıl sürdürülmesi gerektiğini, zulüm
ve sömürüye karşı halk cephesinin ne
yapması gerektiğini "İhtilalin Yolu"
bildirisinin sonunda üç kelimeyle

özetler: KKurtuluşa Kadar Savaş...
Emperyalizmin boyunduruğu

altındaki ülkemizde bu boyunduruğun
parçalanmasının, vatanın bağımsızlığı

ve halkımızın kurtuluşunun tek
mümkün yolu, budur.

31 Mart
2013
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halkların en meşru işidir. Döktüğü
kan, sürdürdüğü sömürü, sebep
olduğu zulüm, işgal ve katliamlar
Amerikan emperyalizmini önce-
likli hedefimiz yapmıştır.

Amerikan emperyalizminin ön-
celikli hedefimiz oluşu, Cephe'nin
yola çıkışını ilan edişiyle dosta düş-
mana da açıklanmıştır. Ki THKC'nin
1 No’lu Bülteni "Halkımız"a sesle-
nirken, "Amerikan emperyalistleri
ve onun köpekleri" olarak tanımladığı
halk düşmanlarını da hedefe koyar: 

"...Amerikan emperyalistleri ve
onun köpekleri uzun yıllardır ülkemizi
talan edip yağmaladılar; Neyimiz
var neyimiz yoksa alıp götürdüler.
Emekçi halkımızın ve bütün çalı-
şanların alın terini ve emeğini çaldı-
lar." (age. sf: 443)

Bu gerçeklik, dün olduğu gibi
bugün, hem de daha koyu biçimler-
de sürdüğü için, Amerikan emperya-
listleri öncelikli hedefimizdir. Bu ya-
nıyla, Mahir Çayan kimse Alişan
Şanlı odur. Söz konusu olan Ma-
hir'den Alişan'a uzanan, büyüyen,
gelenekselleşen halkımızın anti-
emperyalist, anti-Amerikan da-
marıdır. Emperyalistler ve işbirlik-
çileri nice saldırı, katliam ve tecrite
rağmen bu damarı kurutamadılar. 

Halkımızın anti-emperyalist, anti-
Amerikan damarının Mahir, Hüseyin,
Ulaşlar'dan bugüne karşı-devrim ta-
rafından yok edilememesi her şeyden
önce halkımızın, devrimci ideoloji-
mizin ve halkla bütünleşen devrimci
ideolojimizin maddi hali olan Cep-
he'mizin zaferidir. 

Alişan Şanlı, devrimciliğinin ve
eyleminin halkın bu damarının eseri
ve zaferi olduğu bilinciyle şöyle ses-
leniyordu: 

"Halkımız, ben sizden, içinizden
biriyim, sizin evladınızım. Bildiğim,
hissettiğim sizlerin Amerika'ya karşı
için için yanan öfkenizin bir ifadesi-
yim. Amerika katil katil diye dile ge-
len türkünüzün bir sözüyüm."

Alişan Şanlı, halkımızın Ameri-
ka'ya karşı için için yanan öfkesinin
dışarıya vuran feda ateşidir. 

Alişan Şanlı; Mahir, Hüseyin,
Ulaş'ın yaşayan halidir. Söz konusu
olan ölümsüzlüktür. Ölümsüz olan

doğru, haklı, halktan yana devrimci
düşüncelerimizdir. Ki BİZ, emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin "ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm" dayatma-
sı karşısında düşüncelerimizi ölü-
müne savunduk daima. Zor ve zor-
balık karşısında düşüncelerimizden
vazgeçmeyi seçmedik asla.

Biz; Kızıldere'de "Dönmeye değil,
ölmeye geldik" derken de, Çifteha-
vuzlar'da "Bayrağımız ülkenin her ta-
rafında dalgalanacak" diye meydan
okurken de, 19-22 Aralık'ta "Bir ca-
nım var feda olsun halkıma, vatanı-
ma" derken de, düşüncelerimizin
ölümsüz olduğunu biliyorduk. 

Bakın; Mahir, Hüseyin, Ulaş ha-
liyle halk, ne diyordu THKC'nin 1
No'lu Bülteni'nde: "Amerikan em-
peryalistleri hakimiyetini ve yerli
uşağı sömürücü sınıfların iktidarı-
nı yıkmak, bağımsızlığımızı kazan-
mak için tek yol silahlı kurtuluş sa-
vaşıdır..."

Ve bakın, Alişan Şanlı ne diyor:
"Halkımız, güzel memleketimizde,
topraklarımızda hiçbir Amerikan
üssü, hiçbir CIA ajanı kalmayıncaya
kadar savaşmalı ve onları ülkemizden
kovmalıyız. Bugün Amerikan emper-
yalizmine karşı olmak, onur, namus,
şeref, haysiyet meselesidir..."

Mahir'den Alişan'a, biz, düşünce-
lerimizi değiştirmedik. Çünkü, başta
Amerika olmak üzere emperyalistle-
rin pervasızca sürdürdüğü zulüm ve
sömürü değişmedi. 

Mahir Çayan, THKC'nin 1 No'lu
Bülteni'nde Cephe'nin kararlılığını
şu sözlerle ifade ediyor: "...Amerikan
emperyalizmini ve köpeklerini ül-
keden kovana kadar mücadele et-
meye ve her şart altında en son sa-
vaşçı ölünceye kadar savaşını sür-
dürmeye kararlıdır."

İşte bu kararlılığı kuşanan Alişan
Şanlı ise "Halkımız, Amerika’ya
onun ülkemizdeki köpeklerine kar-
şı halk kurtuluş savaşı veren Cepheyi
sahiplenin destekleyin" diyerek em-
peryalizmin üstüne yürümüştür. Em-
peryalizmin üstünü yürüyen halkın öf-
kesidir. Halkların hıncıdır. Vatanse-
verliğimiz ve halk sevgimizdir. Ki
Mahir'den Alişan'a işte bu sevgiyi,
hınca, devrimci damarı kurutup yok

edemediler. Yola niye çıktıysak, aynı
hedef doğrultusunda ilerliyoruz. İdeo-
lojik sağlamlık ve devrim yürüyü-
şünde kesintisizlik, işte budur. 

Alişan Şanlı'nın Amerikan elçili-
ğini hedefleyen feda eyleminin ar-
dından yapılan Cephe açıklamasında
"Bu eylem ezilen, sömürülen 6 mil-
yar dünya halkının hesabıdır” de-
niyordu. Ki bu hesabı sormak, elbet-
te, Marksist-Leninistlerin tarihsel
görevidir. Bu hesap, anti-Amerikan ta-
vır alışları dönemsel ve geçici olan
kimi İslamcıların değil, milliyetçile-
rin hiç değil, sadece ve sadece Mark-
sist-Leninistlerin görevidir. Ki “ezi-
len, sömürülen 6 milyar dünya hal-
kının hesabı”nın sorumluluğu, Mark-
sist-Leninistlerin omuzlarındadır. 

Bu sorumluluğu hissetmek, Cep-
heliler’in Marksist-Leninist oluşla-
rından kaynaklı ayrıcalıktır. Mahir,
Hüseyin, Ulaşlar’dan Alişan’a böy-
ledir bu. Ve hiç kuşkusuz, akıllı sol-
culuğun, her türden reformizm ve
oportünizmin sıradanlığını ezip geçen
Marksist-Leninist olma ayrıcalığı-
mız, Dayımızın usta ellerinde şekil-
lenmiştir. Ustamız, Dayımız 12 Eylül
cuntası koşullarında “Amerikancı
Faşist Cunta 45 Milyon halkı teslim
alamaz” dediğinde, Alişan henüz
yedi yaşında bir çocuktu. İşte o ko-
şullarda karşı-devrime ezdirilmeyen
devrimci irade, bugün, Alişanlar’la
yürüyor emperyalistler ve işbirlikçi-
lerinin üzerine. Ki halk yenilmez, kah-
ramalar da ölmez. 

Sözlerimizi Mahir Çayan’ın Mark-
sist-Leninist olma ayrıcalığıyla dile
getirdiği ve THKC’nin 1 No’lu Bül-
teni’nde yeralan şu sözleriyle nokta-
lıyoruz: “Onların bugün büyük gö-
rünen güçleri ve imkanları bize vız
gelir. Onlar bir avuç, biz ise mil-
yonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey
yoktur ama kazanacağımız koca bir
dünya vardır.” (age. Syf: 444)

Marksist-Leninist olmak, işte bu
zaferden vazgeçmemektir. 

Alişan Şanlı’nın fedası, “ezilen,
sömürülen 6 milyar dünya halkının
hesabı”nı sormaktan vazgeçmeyece-
ğimizin ilanıdır...

Haftaya görüşmek üzere hoşça-
kalın.
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AKP iktidarı demokrasi mü-
cadelesi veren, işbirlikçi politikaları-
nı bozmaya çalışanları tutuklamak için
yeni bir yöntem buldu. Gizli tanık.
Gizli tanıkların olmadığı dosya yok
neredeyse. Soruşturma ve kovuştur-
mada yeni yöntemleri, gizli tanık, te-
lefon dinleme, ortam dinleme, tek-
nit takip’tir. Yani efendilerinin öğ-
rettiği gibi,  gölgesi gibi takip et, yet-
mez telefonunu dinle, yetmez evine
gir gizlice kamera yerleştir o da yet-
mez iş ve evindeki tüm konuşmaları
dinle. Herşeye rağmen bir tane de giz-
li tanık bul, istediğin gibi kullan.
Gizli tanığın ne söylediğinin bir öne-
mi yok, gizli olması onu bütün delil-
lerin üstünde tutuyor. Artık mahke-
meler teknik takiplerde ve izlemelerde
hiçbir şey bulamazlarsa gizli tanık var-
sa tutuklama kararı verebiliyorlar. 

Bu yazımızda gizli tanığın hukuk
kavramı anlamında bir delil niteliği
olup olmadığını tartışacağız. Ceza
Muhakemesine göre her şey delil ola-
bilir,  deliller belli bir şekli ya da biçime
bağlı değildir ancak delil maddi gerçeği
ortaya koymalı ve hukuka aykırı yön-
temlerle elde edilmemiş olması gere-
kir. Yani birincisi delil bir düşünceyi
ifade ediyorsa, bir duyguyu ifade edi-
yorsa, kanaat bildiriyorsa delil niteli-
ği olmaz çünkü delil gerçeği yansıtmalı
, gerçek somut olmalıdır. Bunun dı-
şında suçlama konusuyla ilgili olmak
zorundadır. Gözaltına alınan kişinin
özel hayatına ya da suçlama dışında-
ki bir konudaki bilgilerde delil sayıl-
maz. İkincisi tehdit, şantaj, korkutma,
menfaat sağlama amacıyla elde edilen,
kanunda yazılı biçim dışında yapılan
işlemler delil olamaz. Hakim kararı ile
yapılacak işlemler hakim kararı ol-
madan yapılmışsa, savcının yapması
gereken işlemleri polis yapıyorsa bun-
lar hukuka aykırıdır. Örneğin polis ta-
nık dinleyemez, acil bir durum yok-
sa tanıkları hakim dinler. Tanıklara
yakınlarına zarar verileceği kor-
kusuyla, maaş bağlanacağı vaadiy-
le, tutuklanma tehdidi ile ifade alı-
namaz. Aynı şey şüpheliler içinde
geçerli. Bunun aksini yapanlar yasadışı

davranıyor demektir. Hukuka uymaya
yeminli hakim ve savcılarda dosya içe-
risine konulmuş delilleri bu iki açıdan
incelemek zorundadır. Suçlama ile il-
gisi var mı? Bir gerçeği yansıtıyor mu?
Kendi içinde tutarlı ve mantıklı mı ve
nasıl elde edilmiş. Yasaklanmış yön-
temler kullanılmış mı, usule uyulmuş
mu? Bu iki şarta uymayan delilleri dos-
yadan çıkartmak zorundalar. Bu de-
lilleri dosyaya koyanlar hakkında da
suç duyurusunda bulunmak zorunda-
dır.  İşine saygılı bir hukukçu bunları
yapmalıdır. Öğrendiklerine, hukukun
ilke ve kurallarına uymaya söz verip
uymayan savcı ve hakimler saygın ola-
mazlar, saygıyı hak etmezler. 

Pratik yaşam buna uygun mudur
bakalım; Hakim ve savcılar, dosyayı in-
celemezler, içeriğinde ne var ne yok
bunu bilmezler, polis önlerine ne ko-
nulmuşsa olduğu gibi kabul ederler.
Hatta çoğu zaman dosyayı sorgu es-
nasında okurlar. Polis sorular hazırla-
mıştır ve savcı o soruları sorar. Bu so-
runun suçlama ile ilgisi yok diyemez-
ler, hele suçlama örgüt üyesi olmaksa
ailesel yaşam, özel yaşam her şey so-
rulabilir. Dosyadaki gizli tanıklar,
kimdir, sayfalarca ifadeler vermişler-
dir, bu ifadeler çelişkilerle doludur. Giz-
li tanığın beyanı doğrulayacak bir bel-
ge bilgi olup olmaması da onları ilgi-
lendirmez. 

Son dönemdeki dosyalarda sıkça
bahsedildiği gibi, gizli tanıklar örgü-
tün tüm organik şemasını, kimin nerede
çalıştıklarını, hangi eylemi yaptığını,
kimin nereden sorumlu olduğunu an-
latmışlar. Her nasılsa bilmedikleri bir
şey yok. Gizli tanıkların beyanları da
bir birinin aynısıdır. Namuslu bir sav-
cı, yüzlerce kişi hakkında ayrıntılı
ifade veren gizli tanık her şeyi biliyorsa,
özellikle illegal bir örgüt hakkında bil-
gi veriyorsa, örgütün yetkili birisi mi-
dir bakmaz mı, örgütün üyelerinden bi-
risi beyanda bulunuyorsa neden sanık
değilde tanık oluyor, örgütün üyesi de-
ğilse nasıl bu kadar bilgiye sahip olu-
yor. Demez mi? Baksa tanıkların ya
tehdit edildiğini ve yalan söyledikle-
rini hemen görecektir. Ya da gizli ta-

nık dedikleri kişi herhangi bir şüphe-
li hakkında  “Gençlik Derneği’ne git-
tiğini bilirim, basın açıklamasına ka-
tılmıştır” gibi suç olmayan, bilinen ve
kabul edilir beyanlar kullanmışsa bu ki-
şinin beyanı delil olabilir mi? Bazen o
kadar komik duruma düşüyorlar ki, giz-
li tanığın “tanırım, açıklamalara ka-
tıldı” beyanı delil kabul ediliyor. Göz-
altına alınana soruyorlar, senin hak-
kında gizli tanık beyanı var ne diye-
ceksin. Traji komik değil mi? Savcılar
gizli tanıkların beyanları abartıldığı, iti-
bar edildiği için daha çok kullanılma-
ya başlandı ve son dönem de tutukla-
nan devrimcilerin dosyalarının tü-
münde gizli tanık var. Tutuklanmala-
rını sağladıkları için daha çok kullan-
maya başladılar ve gizli tanıklık poli-
tikası ile polis devrimcilerin ihlal etti-
ğini iddia ettiği ceza kanunundaki
birden çok maddeyi ihlal ediyor. Yani
tutuklama adına sürekli suç işliyor. 

Bu durumda gizli tanık yaratırken
polis,  adil yargılamayı etkileme,
sahte evrak düzenleme, tehdit, şantaj,
görevi kötüye kullanma savcı ve ha-
kimler ise görevi ihmal ve görevi kö-
tüye kullanma suçunu işlediklerini
gözaltına alınıp tutuklanan  kişiye yö-
nelik ise hem kişi özgürlüğü ve gü-
venliğin ihlal edildiği hem de haksız
yere gözaltına alınma, tutuklanma, if-
tira, suç oluşturma, işkence suçlarını
işlendiğini görmek gerekir. 

Ve elbette sadece gözaltına alınan
kişi açısından değil herkesin kişi öz-
gürlüğü ve güvenliginin ortadan kalk-
tığını söyleyebiliriz.  Çünkü bir kaç
eyleme katılan ve hakkında gizli ta-
nık beyanı bulunan herkes tutukla-
nabilir. AKP’nin yarattığı budur. Man-
tığı yukarıda anlattığımız gibidir. 

AKP bu yolla diyor ki eylemlere
katılmayın, derneklerinizi kapatın,
demokrasi mücadelesinden vazge-
çin. Biz de diyoruz ki, anayasal hak-
larımızı kolay kazanmadık, çok be-
deller ödedik, her bir haklarımız için
gözaltına alınıp tutuklandık, dün na-
sıl anayasal haklarımızdan vazgeç-
mediysek bugünde vazgeçmeyeceğiz.
Sıkı sıkı tutunacağız haklarımıza. 

DELİLE İHTİYAÇ YOK
GİZLİ TANIK VAR!

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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Başta ABD emperyalizmi olmak
üzere, emperyalizmin dünya sınırlarını
yeniden çizmeye soyunduğu bir süreç
yaşanmaktadır. "Arap Baharı" adı
altında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da
yoğunlaşan emperyalist müdahale
giderek Afrika'nın geneline yayılıyor.
Emperyalist politikaları hayata ge-
çiremeyen iktidarlar değiştiriliyor.
Emperyalizme boyun eğmeyen Su-
riye, Libya gibi ülkeler saldırının
hedefi oldu. Bir çok ülke ve örgüt
tehdit altında. ABD tüm halk güçle-
rine teslimiyeti dayatıyor. Emperya-
listler arası pazar paylaşımı ise kı-
zışmış durumda. ABD ve AB, Çin'in
Afrika pazarında etki alanını arttır-
masının önünü kesmek istiyor. Pazar
paylaşımı bu bölgeyle de sınırlı değil,
ABD açıkça, Asya-Pasifik coğraf-
yasında etkisini artıracağını duyurdu.
Fransa saldırganlığı ile Avrupa em-
peryalistleri arasında öne çıkma ça-
basında. Bu durum yakın gelecekte
emperyalist saldırganlığın daha da
artacağını gösteriyor.

Dünyadaki bu tabloya karşın, baş-
ka bir köşeden, Güney Amerika'dan
sosyalizm söylemlerinin yükselmesi
solcu, halkçı iktidarların rüzgarının
esmesi ilgi çekicidir. Venezuela'nın
başını çektiği bu sol akımı; Bolivya,
Ekvator, Nikaragua, Uruguay, Peru,
El Salvador, Arjantin, Brezilya, yakın
zamana kadar Şili, Amerikancı darbe
ile devrilen Honduras, parlamento
kararıyla devrilen Paraguay iktidarları
oluşturmuştur. Biraz yakından ince-
lendiğinde Arjantin, Brezilya gibi
ülkelerdeki iktidarların sol görünümlü
ancak emperyalizmin politikaları dı-
şına çıkmayan ve Bolivya, Nikaragua,
Ekvator gibi ülkelerde ise reformist
çizgide, halkçı uygulamaları olan

ancak çok sağlam bir zemini olmayan
iktidarlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu
reformist iktidarların zayıflıkları Hon-
duras ve Paraguay'da en somut haliyle
görüldü. Bu iki ülkede yaşandığı gibi
halkçı politikalar emperyalizm ve
yerli egemenlerle çeliştiği için bir
şekilde hükümetler devrilebilmektedir.
Ancak Venezuela ve Chavez iktidarı
tüm kıta ülkelerinden ayrılmaktadır.
Ayağını sağlam basarak emperyalizm
karşısında daha güçlü durabilmesi
ve “sosyalizme yürüme” iddiası Cha-
vez iktidarını diğerlerinden ayırmak-
tadır.

Venezuela'nın anti-emperyalist
tavrı ve sosyalizm iddiasını yüksek
sesle dillendirmesi dünya halklarının
ve halk güçlerinin sempatisini top-
lamaktadır. '80'li yılların sonunda
yaşanan karşı devrimlerle ortaya
atılan "sosyalizm öldü" kara propa-
gandası ardından bir ülkenin sosya-
lizm söylemiyle ortaya çıkması elbette
dikkat çekmektedir. Yine, emperya-

lizmin dünya hakimiyetini ilan ettiği
ve boyun eğmeyen her kesime sal-
dırarak tam teslimiyeti dayattığı bir
süreçte en küçük anti-emperyalist
duruş dahi değerliyken koca bir ül-
kenin emperyalizme tavır almasıyla
dikkat çeken bir ülke yapmıştır Ve-
nezuela’yı. 

Chavez iktidarının başarıları, ba-
şarısızlıkları ve nedenleri elbette tar-
tışılmalıdır. 

Chavez İktidarı
Hugo Chavez, sınıfsal konumu

bakımından küçük-burjuva halkçı bir
liderdir. Ulusalcı bir kökenden gel-
miştir. Küçük-burjuvazi, içinde bu-
lunduğumuz kapitalist toplumun, bir-
biriyle çarpışan temel iki sınıfı ara-
sında, yani proleterya ile burjuvazi
arasında yer alan bir ara sınıftır. Sı-
nıfsal konumlanışı bu iki sınıftan bi-
rine eğilim göstererek belirlemek zo-
rundadır. Küçük-burjuva ulusalcıların
ve küçük-burjuva milliyetçisi hare-
ketler ideolojik olarak ya burjuvaziye
yakınlaşarak emperyalist kapitalist
sisteme entegre olurlar, ilerici olan
niteliklerini, ulusal tüm değerlerini,
bağımsızlıkçı yanlarını tamamen yi-
tirirler. Veya proletaryaya yakınlaşarak
halkçı bir görünüm almaya, emper-
yalizme karşı tavrını netleştirmeye,
bağımsızlıkçı yanını güçlendirmeye
ve sosyalistleşmeye başlarlar. Arada
bir yer yoktur. Ya sosyalizmden ya
da kapitalizmden yana tavır koya-
caklardı; zaman ve derinleşen sınıf
çelişkileri küçük-burjuvaziye bu zo-
runluluğu dayatır. Chavez ve önder-
liğini yaptığı hareket özelinde bu sü-
reç sosyalizmden etkilenmek yönünde
gerçekleşmiştir.

Chavez İktidarı Barışçıl Yoldan
Sosyalizme Geçilemeyeceğinin Kanıtıdır!

Devrim Silahla Yapılır 
Silahla Korunur!

Halkların Tek Kurtuluşu 
Silahlı Mücadeledir!

Bölüm 1

Chavez iktidarının söylemde
"sosyalizm" diye bahsettiği sistem
esas olarak kapitalizmin yumu-
şatılmış halidir, egemen sınıfları
ortadan kaldırmayı hedeflemez,
sömürüyü dizginleyerek barış
içinde yaşanılabilecek bir denge
oturtmayı amaçlar, eski devleti
yıkmayı değil halka zararlı ku-
rumlarını kontrol altına almaya
çalışır. "Bolivarcı Devrim" anla-
yışıyla birbirini tamamlayan "21.
Yüzyıl Sosyalizmi" gerçek anla-
mıyla sosyalizm değil; Kapitalist
sistem içinde daha halkçı politi-
kaların uygulandığı küçük bur-
juva halkçı bir sistemdir.
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14 yıldan fazladır iktidarda olan
Chavez ordu kökenli bir liderdir.
Kalkıştığı halkçı bir darbenin başa-
rısızlıkla sonuçlanmasının ardından
seçim yoluyla iktidara gelmiştir. Cha-
vez'in önderlik ettiği hareket Vene-
zuela'nın bütün ilerici, devrimci ör-
gütlerini bir araya toplamayı başarmış
ve yoksul halkın büyük çoğunluğunun
desteğini sağlamışlardır. Chavez ve
onu destekleyen halk güçlerinin ik-
tidarı boyunca halkçı politikaları ha-
yata geçirmiş ve yoksul halkın ya-
şamında görece iyileşme gerçekleş-
miştir. Chavez hükümeti izlediği ba-
ğımsızlık temelli politikalar ve ger-
çekleştirdiği sosyalizasyonlar nede-
niyle iktidarlarının her anında em-
peryalizm ve onun Venezuela'daki
uzantısı oligarşi ile ciddi bir çatışma
olmadan dengelere bağlı bir politika
yürütmüştür. 

Simon Bolivar'ı bayraklaştıran
Chavez reformlarını "Bolivarcı Dev-
rim" olarak adlandırıyor, 7 yıldan
fazla bir süredir de "21. Yüzyıl Sos-
yalizmi"ni inşa ettiklerini iddia edi-
yor. Chavez iktidarının yürüdükleri
yolun ne kadar sosyalizm olduğunu,
nasıl bir devrim gerçekleştirdiklerini,
iddialarındaki tutarlılıkları, neleri ba-
şarabildikleri, başarabilecekleri ya
da başaramayacaklarını bu hareketin
pratiği ve tarihsel gelişiminin Mark-
sizm-Leninizm ışığıyla incelenmesi
sonucu anlayabiliriz.

Chavez İktidarının 
Başardıkları

Venezuela'nın 14 yıl boyunca
Chavez iktidarı Venezuela halkına,
daha genelde ise dünya halklarına
neler kazandırmıştır?

Venezuela, Chavez iktidarı öncesi,
dünyanın hem en büyük petrol üre-
ticileri hem de en yoksul ülkeleri
arasında yer alıyordu. Ülke petrolünü
uluslararası emperyalist tekeller ve
yerli petrol zenginleri dizginsizce
sömürüyordu. Çıkarılan petrolün sa-
dece yüzde 10'u -o da resmi olarak
kayıtlı çalışan kuyulardan- vergi ola-
rak devletin kasasına girmekteydi.
Yerli petrol zenginlerinden beyaz
ırkın çoğunun Paris'te, yerli ırktan

olanların ise Kolombiya'da yaşadığı
düşünülürse Venezuela halkının öz
kaynağı olan petrol gelirlerinin ta-
mamı ülke dışına akmaktaydı. Cha-
vez, petrol sanayisini kamulaştırarak
bu durumu değiştiren ilk başkan
oldu. Büyük petrol gelirleri Chavez
hükümetine halkçı politikalarını ha-
yata geçirmek için ciddi maddi kay-
nak sundu. Petrol sanayi dışındaki
önemli sanayi dallarında kısıtlı da
olsa kimi kamulaştırmaları gerçek-
leştirdi, yeni sanayi kuruluşları için
yatırımlar yapıldı. 

Venezuela topraklarının büyük
çoğunluğu toprak sahiplerinin elinde
atıl durumda, tarım üretimi yapıl-
mamaktadır. Bir kısmı ise emperyalist
tarım tekellerinin kullanımında halkın
gıda ihtiyacı dışında amaçlar için
ekilmektedir. İlk kez Chavez iktida-
rında yoksul köylüye toprak dağıtımı,
kooperatifleştirme, tarımın kalkın-
dırılması ve modernleştirilmesi, top-
rak kamulaştırmaları gibi uygulama-
ları yine bu dönemde başlatılmıştır.

Venezuela'da yoksulluk yüzde
80'den yüzde 30'un altına düşürüldü.
Sosyal politikalar, ücret artışları
halkın refah düzeyini yükseltti. Ül-
kenin en temel sorunu gıda sıkıntısıdır,
halkın ucuz gıdaya ulaşması için pi-
yasanın üçte biri fiyatına satış yapan
marketler zinciri kuruldu. Sokak ço-
cukları ve evsizlerin bakımı iyileşti-
rildi. Sosyal güvencesi olmayan yaş-
lılara emeklilik hakkı tanındı. Öğ-
retmen, doktor, emeklilerin borçları
silinerek ücretleri yükseltildi. Vene-
zuela'da emekçiler lehine onlarca
uygulama hayata geçirildi.

Yol, içme suyu, elektrik, kanali-
zasyon gibi alt yapı hizmetlerinin
yoksul halka daha fazla götürülmesi
ve iyileştirilmesi sağlandı.

Venezuela'da görülen en büyük
iyileşme sağlık ve eğitim alanlarında
oldu. İkisi de halka tamamen üc-
retsiz hale getirildi. Sağlık sistemi
Küba'nın katkılarıyla yeniden örgüt-
lendi, iyileştirmek ve donanımı art-
tırmak için ciddi yatırımlar
yapıldı,.Yoksul halkın yaşadığı yerlere
sağlık hizmeti ulaştırıldı. Halk sağlığı
politikaları sonucu ortalama yaşam

süresi 73,18'e yükseldi, bebek ölüm-
leri yüzde 27 azaltıldı. Chavez ikti-
darında sağlık uzmanı sayısı 12 kat
arttı, ülke kendi uzmanlarını yetiş-
tirmede önemli bir kalkınma yaşadı.
Eğitim alanına büyük bir kaynak ak-
tarıldı. 10 binden fazla eğitim birimi
iyileştirildi. 58 binin üzerinde yeni
okul, 203 bin kişinin eğitim aldığı
255 teknik okul, 200 binin üzerinde
mezun veren binlerce lise açıldı.
Her eyalete Bolivariana Üniversiteleri
kuruldu ve bu üniversiteler 800'den
fazla üst düzey teknisyen kazandırdı
ülkeye. 1,5 milyon insana okuma
yazma öğretildi; ülkenin birçok yerine
halk kütüphaneleri açıldı, 500 mil-
yondan fazla kitap halka ücretsiz da-
ğıtıldı.

Venezuela'da halkın önemli kaza-
nımlarından biri de her ne kadar ye-
tersiz de olsa yönetime katılması,
kendi kendini yönetmesi yönünde atı-
lan adımlardır. Ülkenin kimi mahal-
lelerinde, bölgelerinde yerel yöne-
timlerden bağımsız halkın kendi ya-
şamını örgütlediği yapılanmalar oluş-
turuldu. Kamulaştırılan kimi fabrika-
larda işçi meclisleri, topraklarda koo-
peratif yapılanmalar ile yönetim işçi
ve köylülerin inisiyatifine verildi.

Seçilen adayın geri çağrılması
hakkı da önemli bir demokratik ka-
zanım oldu. 

Chavez iktidarının dünya halkla-
rına kazandırdıkları ise anti-emper-
yalist söylemin yükseltilmesi, Gü-
ney Amerika özelinde ABD hege-
monyasını zayıflatması ve tüm dün-
yada halkçı yönetimlere, duyulan
sempatiyi artırmasıdır.

Chavez iktidarı adım adım sos-
yalizmi kurduğunu söylüyordu. Ancak
14 yıldır siyasi gücü elinde bulun-
durmasına rağmen sosyalizm adına
yaptığı büyük petrol gelirlerini sağ-
ladığı avantajlarla halkçı politikaların
uygulanma zemini bulmasından başka
bir şey değildir. Dünya halkları ilk
defa sosyalizm deneyi ile karşılaş-
mıyor. Dünyanın üçte birini aşan
topraklarda sosyalizm ve halk ikti-
darlarının kurulduğunu gördük. Ve
en görkemli pratiğini Sovyetler Bir-
liği'nden biliyoruz. Sovyetler Birliği
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kurulduğunda bir tarım ülkesiyken;
Stalin önderliğinde gerçekleştirilen
sosyalist inşa ile kısa bir sürede dün-
yanın ikinci büyük sanayi ülkesi ha-
line geldi, halkının refah seviyesi
dünya ortalamasını çok çok geride
bıraktı. Sosyalizmin adım adım inşa
edilmesini işte bu örneklerden çok
iyi bilmekteyiz. Venezuella’da ne
ekonomik olarak ne de politik olarak
bir sosyalizm adına adım adım ku-
rulan bir sistem yoktur.

Venezuela “Devrimi”
Venezuela'da sosyalizm iddiasının

gerisinde kalınmasının sebeplerini
anlayabilmek için devrim ve sosya-
lizmden ne anladıklarına, nasıl ta-
nımladıklarına bakmak lazım. Dev-
rimlerinin adını "Bolivarcı Devrim"
olarak koymaktadırlar. Neden dev-
rimlerini "Bolivarcı"lıkla tanımlama
gereği duyuyorlar? Sadece yerel bir
sembol müdür "Bolivar" ismi?

Devrim mücadelesinde tanımla-
malar, nitelemeler üzerinde oynan-
ması hiçbir zaman basit, önemsiz
konular olmamıştır; direk yaratılan
sonuçları, mücadele pratiklerini be-
lirlemiştir. Küba tarihi için de Jose
Marti önemli bir figürdür, ancak
Küba Devrimi için "Martici Devrim"
nitelemesi hiçbir zaman kullanılma-
mıştır. Demek oluyor ki Venezuela'da
bahsi geçen devrim bizim bildiğimiz
devrimden, Rusya'dan Küba'ya uza-

nan sosyalist devrimler pratiğinden
farklılıklar içermektedir. 

"Bolivarcılık" tüm Güney Ameri-
ka'da olduğu gibi Venezuela'da ulusal
bir değere sahiptir. İşgale, sömürge-
ciliğe karşı olmayı simgeler, ilerici
bir nitelik barındırır. Chavez'in ulusalcı
köklerine, anti-emperyalist duruşuna
uygun düşen bir tanımdır ve Venezuela
halkının emperyalizme bağımlılığa
karşı öfkesini birleştirebilmektedir.
Ancak "Bolivarcı Devrim" iktidarın
zor yoluyla alınmasını, bir alt üst
oluşu ön görmez. Bu nedenle Mark-
sist-Leninistlerin devrim tanımıyla te-
melden örtüşmemektedir.

İkinci sorun ise sosyalizmin ta-
nımlanmasından kaynaklanmaktadır.
Yürütmekte oldukları sosyalizmi "21.
Yüzyıl Sosyalizmi" olarak niteliyorlar.
Bu da sadece bir adlandırma sorunu
değildir ve hatta içerisinde sosya-
lizme ideolojik bir saldırı da ba-
rındırmaktadır. Bu tarz isimlendir-
melerle ilk kez karşılaşmıyoruz. Sos-
yalizm, "barışçıl", "insancıl", "öz-
gürlükçü" gibi tanımlamalarla birlikte
dillendirilmiştir. Bu nitelemelerin hepsi
esas olarak sosyalizmin inkarı üzerine
yükselmektedir. Chavez, işin özü iti-
bariyle 20. yüzyıldaki yani geçmiş
sosyalizm pratiklerini mahkum eder,
başarısız gösterir ve 21. yüzyıla uygun
düşen bir sosyalizm yarattığını iddia
eder. Bu "sosyalizmin" adı da "21.
Yüzyıl Sosyalizmi"dir. 

Chavez’in “Sosyalizm”i 
Kapitalizmin 
Yumuşatılmış Halidir

Chavez iktidarının söylemde "sos-
yalizm" diye bahsettiği sistem esas
olarak kapitalizmin yumuşatılmış
halidir, egemen sınıfları ortadan kal-
dırmayı hedeflemez, sömürüyü diz-
ginleyerek barış içinde yaşanıla-
bilecek bir denge oturtmayı amaçlar,
eski devleti yıkmayı değil halka za-
rarlı kurumlarını kontrol altına
almaya çalışır. "Bolivarcı Devrim"
anlayışıyla birbirini tamamlayan "21.
Yüzyıl Sosyalizmi" gerçek anlamıyla
sosyalizm değil; Kapitalist sistem
içinde daha halkçı politikaların
uygulandığı küçük burjuva halkçı
bir sistemdir.

Belirttiğimiz gibi bu tarz "devrim"
ve "sosyalizm" tanımlarıyla ilk defa
tanışılmıyor. Chavez'in ortaya çıkar-
dığı yeni bir şey yoktur, geçmişte
başarısızlığa uğramış ve tarihin çöp-
lüğüne atılmış "Barışçıl Geçiş" teo-
risinin yeni bir uygulanışıdır Cha-
vez'in izlediği çizgi. Bu çizginin
ideolojik kökeni ve geçmiş pratiğiyle
ele almadan önce Chavez hareketinin
sosyalizmden etkilenmesini ve ba-
ğımsızlıkçı köklerini daha iyi göre-
bilmek için Venezuela tarihine bak-
mak gerekir.

Sürecek

İstanbul’da, 17 Mart günü Örnektepe Eti Bank Cad-
desi’ni molotof kokteylleriyle
trafiğe kapatan Cepheliler, de-
mokratik kurumlara ve Dev-
Genç’lilere yapılan saldırılara
karşı eylem yaptılar.

Eylem sırasında yapılan ko-
nuşmalarda, “AKP iktidarına
sesleniyoruz halka ve devrim-
cilere saldırmaktan vazgeçin hal-
kın adaletinden kurtulamaya-
caksınız. Saldırılarınız, zulüm-
leriniz devrimcileri güçlendirecek, halkın adaletinden
kaçamayacaksınız. Ne mobeseleriniz ne yüksek güvenlikli
araçlarınız, evleriniz, koruma köpekleriniz koruyabilecek
sizleri. Halka ve devrimcilere karşı işlediğiniz suçların

bedelini ödeyeceksiniz” denildi.

500 metre ileride olmasına
rağmen, eylem başladıktan yarım
saat sonra “akrep” olarak adlan-
dırılan zırhlı araçla gelen polis,
sinir ve biber gazı bombaları
atarak Cepheliler’e karşı koy-
maya çalıştı. Cepheliler’in “ak-
rep”i molotoflarla yakıp havai
fişeklerle tahrip etmesinin ar-
dından işkenceciler kaçmak zo-
runda kaldılar. 

Eylem sırasında “Umudun Adı DHKP-C”, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Titre Oligarşi Parti
Cephe Geliyor”, “Önder Yoldaş Dursun Karataş” sloganları
atıldı.
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DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
gücünü işçi sınıfının tarihsel haklı ve
meşruluğundan alır.  İşçi sınıfı içeri-
sinde, işçileri örgütlemek için düzenin
çizdiği yasal sınırlara hapsetmeden işçi
sınıfının iktidar hedefli mücadelesini
yürüten meşru örgütlenmesidir.   

Kökleri 15-16 Haziranlara dayanır.
Kurulduğu 1978’den bugüne işçi sınıfı içinde Tariş’ten
Migros direnişine, Paşabahçe’den Maga Deri’ye, Toros
Gübre’den Eminönü direnişine, Türkan Albayrak’tan, Can-
sel Malatyalı’ya, Rose Teks, Darkmen, BEDAŞ işçilerinin
direnişine, 3 Ocak Genel Grevi’nden Taksim 1 Mayıs  Ala-
nı’nın kazanılmasına işçi sınıfının mücadele tarihine ge-
çen çok sayıda grev ve direnişler örgütlemiştir.  

İşçi sınıfının başına musallat olan sarı sendikacılığa,
reformizme ve düzen içi sivil toplum anlayışına karşı mü-
cadele etmektedir.  

Devrimci, kitle sendikacılığı anlayışını savunur.  İşçi
sınıfının mücadelesini sendikal mücadeleyle sınırlı tut-
mayıp işyeri komiteleri, işçi meclisleri gibi işçi sınıfının
söz ve karar hakkına sahip olduğu meşru mücadele ör-
gütlenmelerini savunmaktadır.  

Faşizm koşullarında bedel ödemeyi göze almadan hiç-
bir hakkın mücadelesinin verilemeyeceğine inanır.  Onun
için Devrimci İşçi Hareketi ısrarlı, kararlı bedel ödeme-
yi göze alarak sonuç alana kadar direnmeyi esas alır.  BU
UĞURDA İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ İÇİNDE
ONLARCA ŞEHİT VERMİŞTİR. ÇOK BÜYÜK
BEDELLER ÖDENMİŞTİR. TARİHİMİZE ŞE-
HİTLERİMİZİN KANIYLA YARATILMIŞ DE-
ĞERLER BIRAKMIŞTIR.

Devrimci İşçi Hareketi içinde yer alan işçisinden sen-
dikacısına herkes Devrimci İşçi Hareketi’nin ilke ve ku-
rallarına uyar. Kan, can pahasına yaratılan değerlerine la-
yık olmaya çalışır.

İşçi sınıfının mücadelesine hizmet etmeyen, çıkarla-
rını korumayan, Devrimci İşçi Hareketi’nin yarattığı de-
ğerlere layık olamayan, bu değerlere sırt çeviren, ihanet
eden hiç kimsenin görevi ne olursa olsun Devrimci İşçi
Hareketi ile ilişkisi olamaz. 

Genel-İş Şişli Şube Başkanı Mevsim Gürlevik uzun
süre Devrimci İşçi Hareketi’nin ilke ve kurallarına uya-
rak sendikal alanda işyeri temsilciliğinden şube başkan-
lığına kadar çeşitli görevler almış bir sendikacıdır. 

Mevsim Gürlevik en son Genel-İş Şişli 3 No’lu
Şube Başkanlığı görevini yaparken işçi sınıfının değer-
lerine layık olamamış ve işçilere ihanet etmiştir. Şişli Be-
lediyesi’nde Taşeron firmada çalışan Genel-İş üyesi iş-

çiler Şube Başkanı Mevsim Gürlevik’i “işçilerin haklarını
savunan bir sendikacılık yapmıyorsun, patronlarla kol
kola geziyorsun, patronların çıkarlarını bizden daha çok
koruyorsun” diye eleştirdiği için Mevsim Gürlevik bu
işçileri çalıştığı yerlerden sürgün ettirmiş ve işten attır-
makla tehdit etmiştir. 

Yine ikinci bir olay; işyeri temsilciliği seçimlerinde
işçilerin karşısına patronlarla temsilcilik listesi oluşturarak
patronların adamlarından oluşan temsilcilik listesinin ka-
zanmasını sağlamıştır. 

Mevsim Gürlevik’in bunlar gibi bir çok suçlarının ka-
nıtlanması üzerine Devrimci İşçi Hareketi ile ilişkileri ke-
serek sendikal görevlerine son verilmiştir. 

Mevsim Gürlevik’in tüm suçları işçiler tarafından tüm
delilleriyle ortaya konulmasına rağmen uzun yıllar Dev-
rimci İşçi Hareketi içinde yer alan Genel-İş Genel Baş-
kanı ve aynı zamanda DİSK Genel Başkanı olan Erol Eki-
ci tarafından Mevsim Gürlevik sahiplenilmiştir. 

Mevsim Gürlevik’i sahiplenmek, onun suçlarına or-
tak olmaktır. Onun çürümüşlüğünü, ihanetini işçi sınıfı-
nın mücadelesi içinde meşrulaştırmaktır. 

Sendika yönetimlerinin geçim kapısı olarak görüldüğü,
sendikaların ya iktidar yanlısı ya da düzenin çizdiği sı-
nırlar dışına çıkmadığı sendikacılığa karşı Devrimci İşçi
Hareketi cepheden savaşmaktadır. Devrimci İşçi Hare-
keti böyle bir çürümeye asla izin vermez. 

DİSK ve GENEL-İŞ GENEL BAŞKANI EROL EKİ-
Cİ İŞÇİ SINIFINA DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİNİN
KAN CAN PAHASI YARATTIĞI DEĞERLERİNE
İHANET EDEN MEVSİM GÜRLEVİK’E SAHİP ÇI-
KARAK ÇÜRÜMEYİ, PATRON SENDİKACILIĞINI
SINIF MÜCADELESİ İÇİNDE MEŞRULAŞTIRMA-
YA ÇALIŞTIĞI İÇİN DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
İLE HER TÜRLÜ İLİŞKİSİ KESİLMİŞTİR. 

Bundan sonra Erol Ekici işçilere, devrimcilere ciddi
bir özeleştiri vermeden hiçbir şekilde sendikal mücade-
le içinde yer alamaz. Halkımıza ve işçilere duyurulur. 

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

İşçi Sınıfına ve Halkımıza Duyurulur

DİSK Genel Başkanı ve Genel-İş Genel
Başkanı Erol EKİCİ’nin İşçiye İhanet Eden

Genel-İş Şişli 3 No’lu Şube Başkanı Mevsim
Gürlevik’e Sahip  Çıkarak İhanete Ortak

Olduğu İçin DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ İLE
İLİŞKİSİ KESİLMİŞTİR!

Devrimci İşçi
Hareketi
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ANADOLU'DA KADIN
Yaşadığımız topraklar bin-

lerce yıllık bir kültürel mirasa
sahip. Bugün her ne kadar daha çok
islami inanışın ve halkların geleneksel
kültürünün etkisi yaşam da ağırlığını
hissettirse de Hititler’den Lidyalıla’ra
nice uygarlıklar gelip geçmiştir Ana-
dolu'dan. Hepsinden şu ya da bu öl-
çüde izler, yeni geleneklerle har-
manlanarak günümüze bir şekilde
yansımış ya da zamanla kaybolup
gitmiştir. 

Bundan binlerce yıl önce yani
tek tanrılı dinler ortaya çıkmadan
önce Anadolu topraklarında en büyük
tanrı Kibele idi. Erkek egemenliğine
isyan eden kadın savaşçı kabileleri,
Amazonlar’ın da bu topraklarda ya-
şadığı anlatılır efsanelerde.

Selçuklularla birlikte Türkler Ana-
dolu'da yayıldığında çok kültürlü bir
yapıyla karşılaştılar. İslam dini ile
tanışalı pek de uzun zaman olmamıştı.
Yerleşik yaşam anlamında ilk defa
Anadolu topraklarında konaklayan
Oğuz boyları, uzun bir zaman kendi
göçebe kültürleriyle yerleşik hayatın
dayattığı kültür arasında
çatışmalar yaşadılar. Din
olgusu da bu çatışmala-
rın önemli bir yönüydü.

Sünni İslam inancı
birçok açıdan reddedi-
liyor, inanç dilinin Arap-
ça olması, geleneksel
inançlarına ters düşen
batı ve değişmez yorum-
larıyla kabul görmüyor-
du. Kadının toplum içe-
risindeki yeri de bu ça-
tışmalardan biridir.

Göçebe Türkmen

obalarında kadının
aile ocağındaki yeri
saygındı. Her ne ka-
dar ailenin reisi er-
kek olsa da kadının
yeri ondan aşağı de-
ğildi. At biner, ge-
rektiğinde kılıç ku-
şanırlardı. Göçebe
yaşamın omuzla-

rına yüklediğ görev ve sorumluluklar,
üretimdeki vazgeçilmez yeri, Türk-
men kadının güçlü karakteri yapısını
besleyen temel unsurlardı. İslamın
getirdiği harem-selam yaklaşımının
böyle bir alt yapı üzerine oturması
düşünülemezdi bile. Nitekim bu kül-
türel çatışmaların sonucu olarak Ana-
dolu topraklarında iki temel islam
yorumu boy verdi. Biri Arap kül-
türüne özenen Selçuklu sarayının
sünni islam'ı diğeri Horasan'dan
gelen ve sazıyla sözüyle öğretisini
yayan, eski geleneklere hoşgörüyle
yaklaşan Anadolu Aleviliği oldu.

İlk başlarda yaşanan büyük ayak-
lanmalar, kanlı katliamlar iktidar ile
halkın çatışmasının ne denli derin
olduğunu gösterir. Burada özel olarak
sorunun kadınları ilgilendiren boyu-
tunu ele aldığımız için daha fazla
ayrıntıya girmeyeceğiz. Gelmek is-
tediğimiz nokta ülkemizde halktaki
iki farklı islam yorumunun kadınlara
yaklaşımının farklı olduğudur. Çok

kaba bir gözlemle bile olsa sunni is-
lamın daha baskıcı olduğu görülür.
Ancak bu günden bakıldığında. Al-
eviliğin de kadına hak ettiği saygın
yeri verdiğini söylemek mümkün
değildir.

Anadolu  topraklarında çok uzun
yıllar hüküm süren Osmanlı iktidarı,
feodal kültürü tüm halklara empoze
etmiş bir anlamda onları birbirine
benzetmiştir. 

Yaşanan çoğrafyaya ve kültürel
etnik köklere göre farklılık göster-
mekle birlikte tüm Anadolu'da ka-
dınların yaşadığı sorunların ortak ol-
duğunu söyleye biliriz.

Cumhuriyetin kurulmasından son-
ra kimi bölgelerin özel olarak geri
bırakıldığını kimi bölgeleride ise batı
kültürünün daha çok yaşama hakim
olduğu görülür.

Burada iktidarın şovenist yakla-
şımı ile birlikte bazı bölgelerin kül-
türel entegrasyonu daha açık oldu-
ğunun etkisi vardır.

Ülkemizde "burjuva feminizmi"
gibi kadın haklarını savunan ve bunun
için mücadele ederek kazanımlar
sağlayan bir hareket olmamıştır.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra
Avrupa ülkelerinde çoktan kazanılmış
kimi haklarla birlikte seçme ve se-
çilme hakları da Kemalist küçük
burjuva diktatörlüğün kalkınma prog-
ramı dahilinde gündeme gelmiştir.

Bugün "feminist" söy-
lemelerle ortaya çı-
kanlar aynen 12 Eylül
Cuntası tarafından
desteklenen küçük
burjuvazi ile yayğın-
laşan, kaçkın sol ke-
simlerdir.

"Özellikle, devrim-
ci hareketin yenildiği,
halkın devrimci kaba-
rışın ivme kaybettiği
dönemlerde kendisine
gelişme ortamı bulan
feminist hareket, bir

DÜNDEN BUGÜNE 
KADININ TOPLUMDAKİ

YERİ VE KADIN SORUNU
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kaçış olması itibariyle ge-
riciliğe büyük hizmette bu-
lunur.

Köklü demokratik mü-
cadele geleneklerine sahip
emperyalist ülkelerde, de-
mokratik mücadelenin bir
parçası olarak belli bir ge-
lişme zemini bulabilen fe-
minist hareket Türkiye'de
gelişemez. Devrimci mü-
cadelenin gelişmesiyle de
bu akımın etkili gücü iyice
düşecektir" (Haklıyız-Ka-
zanacağız Syf: 641-642)

Güncel açıdan ele aldığımızda
ülkemizde kadınların çok boyutlu
sorunlarının çözümünde ciddi bir ge-
lişme olmadığı görülür.

Özellikle Kürdistan’da, daha çok
da Kürt halkının aşiret yapısının bü-
yük ölçüde korunmasından kaynak-
lanan "töre" cinayetleri sık sık gün-
deme yansıyor. Bununla birlikte
Kuma, Berdel, gibi gerici gelenekler
halen yaşatılmakta, başlık parası ile
mal yerine konulup satılmaktadır ka-
dınlar.

Kır yaşamında tarlaya giden, hay-
vanlara bakan, evi çekip çeviren hep
kadındır, böyle olmasına rağmen iti-
barı yoktur yinede.

Şehirde de pek farklı değildir.
"Kız kısmına gerekmez" denilerek
okutulmaz, genç yaşta evlendirilmeye
çalışırlar. Okuma oranları her dönem
daha düşüktür erkeklere göre. 

Kapitalizmin yoz ve çürümüş ah-
lakında her dönem cinsel meta olarak
kullanılırlar. Basın yayın organların-
dan genelevlere kadar yansır bu temel
politika.

İş yaşamında Tekstil, gıda, sağlık
gibi belirli olanlarla kısıtlanırlar.

Ev yaşamında küçük yaştan iti-
baren şiddet görürler. Yaşamında bir
kez olsun kadın olmasından dolayı
şiddet görmeyen kadın sayısı çok
azdır. Tüm işler onların sırtındadır.
Sorumluluk duyguları hep sömürülür.
"Erkektir yapar" sözü artık bir klişe
haline gelmiştir.

"Namus" kavramı tamemen ka-
dın cinselliği üzerine kurulmuştur.
Erkekler için her türlü ahlaksızlık
hoş görülürken kadınların en küçük

hareketi cinayet sebebi olarak görülür.
Öte yandan emperyalist propaganda
da "özgürlük" söylemi ile ne olduğu
belli olmayan ucube örnekler koyup
insanların önüne her türlü ahlaksız
ilişkiyi meşrulaştırmaya çalışır. Kadın
duygularıyla, olumlu ve olumsuz
özellikleriyle her açıdan düzen tara-
fından kullanılmaya çalışılır. Günü-
müzde, yaşanan her sorunda olduğu
gibi kadın sorunuda da Avrupa Birliği
vb. örnek gösterilerek sanki orada
tüm sorunlar ortadan kalkmış gibi
bir aldatmaca dayatılıyor. Burjuva
demokrasisi anlamında ülkemize kı-
yasla daha ileride bir noktada olma-
larına rağmen, kapitalizmin bireyci,
yoz, insanı kendine yabancılaştıran
kültürü kadınları da büyük oranda
etkilemiştir. Özgür ilişki adı altında
ahlaki çöküntü yayılırken kadına şid-
det, aşağılama vb. orada da mevcut-
tur.

Somut olarak görülmesi gereke
şudur, kadının kurtuluşunda ne bir
meslek sahibi olmak tek başına bir
şey ifade eder ne de cinsel anlamda
bağımsız olması. Tüm bunlar öyle
bir karmaşa yaratır ki, kadın sorununa
dair devrimcilerin dışında herkes ayrı
bir çözümsüzlüğe neden olur. Oysa
sorunun temeline indiğimizde her
şeyin gelip bir noktaya dayandığını
görürüz. Ataerkil yapının köleleri bu
düzenle tamamiyle bütünleşmiştir.

Lenin'in sözlerini hatırlayacak
olursak, en demokratik cumhuriyet
bile kadının sorunlarını tam anlamıyla
çözemez. Bu nedenle öncelikle özel
mülkiyetçi, sömürücü kapitalist sistem
yerle bir edilmek zorundadır. Ancak
ondan sonra Ataerkil ortadan kaldı-
ralabilir ve kadın-erkek eşitliği sağ-

lanabilir.

Devrimci Kadın
Kadınların kurtu-

luşunun ancak dev-
rimle, sosyalizmle
mümkün olduğunu
söylemiştik. Ama bu
demek değildir ki, o
koşullar yaratılıncaya
kadar yapacak bir şey
yok. 

Böyle bir bakış açı-
sı  yanlıştır. Elbetteki

kadını esaret altında tutulan tüm ne-
denlere karşı mücadele vermek ge-
rekir. Yalnız bu çaba doğru bir politik
muhtevada olmalı ki gerçek amaca
hizmet etsin. Aksi halde bu düzenin
kendi çözümsüzlükleri her çabanın
önünü tıkayacaktır.

Kadın "özgürleşmelidir." Bu söz-
den bizim anladığımız şey onun bu
sisteme ve onu yarattığı kültüre karşı
ideolojik bir "özgürleşme”dir bu.
Yoksa ekonomik anlamda zorunlu-
lukları olabilir ya da dört duvar ara-
sında hapiste olabilir.

Kimileri ise kadın özgürlüğünü
neredeyse tam anlamıyla cinsel öz-
gürlükle bütünleştirerek ele alır. Bu
emperyalist kültürün bir yansımasıdır
ve çarpıktır. 

Kadının gerek ekonomik anlamda
özgürlüğünü elde etmesi gerekse "bi-
rilerinin sözünü dinleme" anlamın
da bağımsız olması onu özgürleştir-
mez. Asıl olan sisteme ve bu sistemin
dayattığı kültüre karşı durduğu nok-
tadır. 

Bu düzen içerisinde kadının so-
runlarını aşabilmesi için öncelikle
düzeni tanıması gerekir. Ancak bu
bilince ulaştıktan sonra kapitalizmin
getirdiği tüm dayatmaları reddederek
devrimcileşmesi mümkündür. O za-
man görür ki bu çürümüşlüğün her
aşaması kadının cinsel meta olarak
kulanılması, bir pazarlama unsuru
olarak ele alınması, kimliğinin ve
kişiliğinin aşağılanması anlamına
gelmektedir. Kadınların binlerce yıldır
yaşadığı sorunlar biçim değiştirerek
de olsa devam etmektedir.

Tarihe baktığımızda egemen sis-
teme yönelen başkaldırılardan, tüm
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ilerici hareketlerde doğallığında kadın
da yer almış, erkeklerle omuz omuza
mücadele etmişlerdir. 

Spartaküs önderliğin de ayaklanan
köleler içinde de, Fransa Devrimi
sırasında ve daha sonra Paris Ko-
münü'nde kurulan barikatlarda da en
öndeydi kadınlar. Erkeklere oranla
daha büyük baskı altında tutulmaları
birçok açıdan geri bırakılmaları söz
konusu olduğu halde bu zincirleri
kırdıklarında düzeni temellerinden
sarsan devrimcilere dönüştüler ve
hem de erkeklerden daha büyük bir
tutkuyla sahiplendiler mücadeleyi.
Bunda kuşkusuz kadınların çekdiği
acıların çok daha boyutlu olmasının
etkisi büyüktür 

Yaşadığımız toprakların da bu
anlam da zengin bir mirası vardır.
Baba  İshak ayaklanmasından Bed-
reddinin Hakikat Bacılarına her halk
ayaklanmasına kadınlar silahlanarak
savaş meydanlarında yerlerini al-
mışlardır.

Bugün geldiğimiz aşamada ise
bir sonrası silahlı mücadele çizgisinin
yaratılması ile birlikte devrimci kadın
kimliğinin ete kemiğe büründüğünü
gönül rahatlığıyla  söyleyebiliriz....

Yüzlerce kadın devrimci silah
elde düzene karşı emperyalizme  ve
oligarşiye karşı savaşırken şehit düştü.
Perihan Demirer, Selvi Uzun, ve
daha niceleri... Fedakarlığın, sahip-
lenmenin, devrime bağlılığın en yüce

örneklerini yarattılar. Hapishanelerde
ise Dünyanın İlk Kadın Ölüm Orucu
Şehidi Ayçe İdil Erkmen den, Büyük
Direniş’in ilk ve  son şehitleri Fidan
Kalşen, Fatma Koyupınar'a kadar
onlarca  kadın devrimci direniş bay-
rağını yüceltti. Sabolarımız gibi önder
konumda olanlar olduğu gibi, kav-
ganın sıra neferi olarak şehit düşenler
de oldu. 

Bugün için kadının kurtuluşundan
bahsettiğimizde gözümüzün önüne ge-
len en güzel örneklerdir onlar. Ve ger-
çekten kadının kurtuluşunu sağlamak
gibi yüce bir amaç benimseniyorsa,
yürünecek yolda onların yoludur. Dev-
rimci kadın olma yoludur...

Bitti...

Suratımız asık olduğunda çevre-
mizde insanlar “Ne oldu bir sorun
mu var? Canını sıkan bir şey mi
oldu?” diye sorarlar. Yani surat asık-
lığı herkes için bir sorunu ifade eder.
Hem de çözülmemiş bir sorunu.

Oysa bir Cepheli bir sorun yaşa-
dığında bunu ertelemeden çözmelidir.
Bir Cepheli bütün sorunların çözü-
lebileceğini bilmelidir. Bu bilimsel
sosyalizmin bize öğrettiği bir yasadır.
Dünya tanınabilir, evrenin yasaları
bilinebilir. Öyleyse bütün sorunlar
çözülebilir. İş bu sorunları devrimden
yana çözebilmektir.

Asık surat, sorunu çözümsüz gör-
düğümüzün ifadesidir. Temelinde
kendimize güvensizliğimiz yatar.
Sorunu çözebileceğimize, durumu
değiştirebileceğimize dair ne ken-
dimize ne de sorun olarak gördüğü-
müz olayın muhatabına güvenimiz
yoktur. Bu kişi bazen yoldaşımız
bazen bir halk ilişkisi bazen de aile-
mizdir. Bize “Ne oldu bir sorun mu
var?” diye sorulduğunda anlattığımız
olaylara bir bakalım. Genellikle hiç-
biri çözülemez sorunlar değildir. Ve
genellikle küçük şeylerdir bunlar.

Elbette her insan gibi Cepheliler
de sorunlar yaşar. Üzülür, öfkeleniriz.
Bunlar da bize aittir. Fakat “Surat

asma” şeklindeki fizik-
sel duruş hem kendimizde bir moral
bozukluğu yaratır. Hem de çevremize
olumsuzluk yayar. Bu sebeple ya-
şadığımız üzüntü duyduğumuz öfke
surat asma şeklinde yüzümüze yer-
leşmemelidir.

Sürekli asık suratla dolaşan in-
sanın mutsuz olduğu düşünülür. Ya-
şadığı hayattan memnun olmadığı
düşünülür. Oysa bir devrimci asık
suratlı olamaz. Devrimcilik insanı
mutlu etmiyorsa, coşku uyandırmı-
yor, umutlandırmıyorsa yanlış kav-
ranmış demektir. Cepheli, insanın
ürettiği, yeteneklerini değerlendire-
bildiği, gelecek kaygısı duymadığı
bir düzen kurmayı hedefler. Bu dün-
yayı güvensiz, umutsuz, sorunları
çözemeyen insanlar kuramaz.

Asık suratlı insanlar güven duy-
mayan insanlar oldukları gibi güven
de uyandırmazlar. Güven vermeyen,
umut taşımayan insan örgütleyemez.

Öz biçime yansır. Biçim de özü
etkiler. Bir devrimcinin yüzünden,
sesinden, hareketlerinden, taşıdığı
iddia okunmalıdır. İdeolojisinin gücü,
ideolojisine olan güveni anlaşılma-
lıdır. Bu tarz Cepheli tarzıdır.

Cepheli olunmak istenen insandır.
Bir nevi modeldir. Cephelinin yü-
zünde devrim görülmelidir. Yani her

Cepheli devrimi temsil eder. Bu
mutluluk, coşku, bu ifade asla zor-
lama değildir. Doğru bir iş yapmanın
mutluluğu, gelecek güzel günlere
olan inancımızın gücünü taşımamız-
dan alır kaynağını. İnsanlarımızla
yoldaşlarımızla kurduğumuz ilişki
tarzının doğrulanmasından alır.

Cephelinin her davranışı, giydiği,
taktığı her şeyi ile bizi devrimi temsil
ettiğini unutmamalıyız.

Sinirli, çözümsüz, dalgın, umutsuz
yüz halini değiştirmeli, devrimci-
leştirmeliyiz. Bunun için bizde bu
ruh halini yaratan sorunu ve bu so-
runun sebebini bulmalıyız. Küçük
şeylere saplanıp kalmamalı, dünya-
mızı büyütmeliyiz.

Özetlersek
1- Asık surat, sorunu çözümsüz

görmenin ifadesidir. Cepheli bütün
sorunların çözülebileceğini bilme-
lidir.

2- Asık suratlı insanlar güven
duymayan insanlar oldukları gibi,
güven de uyandırmazlar. Güven ver-
meyen, umut taşımayan insan ör-
gütleyemez.

3- Yüzümüz devrimin halka ta-
şıdığı umudu devrimcinin mutlulu-
ğunu yansıtmalıdır.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ SURAT
ASMAZ 
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AKP’nin 18 Ocak’ta Halkın
Hukuk Bürüsu’nun da içinde ol-
duğu 7 ilde çok sayıda dernek,
dergi, kültür merkezi gibi kurumları
basarak 86 kişi gözaltına alıp 55
kişiyi tutukladığı baskında tutuk-
lanan Halkın Hukuk Bürosu Avu-
katlarından Günay Dağ ile yaptı-
ğımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Gözaltı ve tutuklama
sürecinde yaşadıklarınızdan kısa-
ca bahseder misiniz?

Günay Dağ: 18 Ocak gecesi, sa-
baha karşı saat 04.00 sıralarında ev-
lerimiz, bürolarımız ve üyesi oldu-
ğumuz Çağdaş Hukukçular Derneği
Genel Merkezi ile Ankara ve İstanbul
şubeleri "DHKP-C operasyonu" adı
altında siyasi şube polislerince bası-
larak 12 Avukat gözaltına alındık ve
sonuçta dokuzumuz tutuklandık. 

Çalıştığım Halkın Hukuk Bürosu
(HHB) unda "operasyon" kapsamında
basılan yerlerden biriydi. Büromuz
18 Ocak gecesi kapılarımız balyozlarla
kırılarak polis tarafından basıldı. İçeri
giren işkencecilere girdikleri yerin
bir hukuk bürosu olduğunu ve öylece
ellerini kollarını sallayarak gireme-
yeceklerini, bunun kendi yasalarına
dahi aykırı olduğunu ifade ettik. Zira
korumak ve uygulamakla görevli ol-
duklarını iddia ettikleri yasalar avu-
katlık bürolarının savcı ve baro tem-
silcisi olmadan aranamayacağını söy-
lüyordu. Buna rağmen, kendi yasa-
larını çiğneyerek açık bir keyfiyetle
ve pervasızlıkla savcının gelmesini
dahi beklemeden kapılarımızı kırarak
içeri girdiler ve aramaya başladılar.
Yaklaşık 24 saat süren bu hukuksuz
"arama" işleminden sonra işkenceli
gözaltı süremiz başladı.

Daha bürodan bile çıkmadan "ara-
ma" sırasında başlayan işkence, sü-
reklenerek, darp edilerek, küfür ve
hakaretler eşliğinde yakapaça mer-
divenlerden indirilerek götürüldüğü-
müz emniyette de iki gün boyunca
devam etti. 2 gün süren işkenceli
gözaltı sürecinin ardından sevk edil

diğimiz adliyede savcı görünümlü
polis memuru ve hakim kılıklı em-
niyet amirinin kolektif çabaları sonucu
tutuklandık.

Yürüyüş: Yıllardır siyasi davalara
giren avukatlar olarak birgün
böyle bir durumla karşılaşacağını-
zı bekliyor muydunuz?

Günay Dağ: Yıllardır devrimci-
lerin avukatlığını yapan, devrimcilerin
avukatlığından öte onlarla birlikte
hak ve özgürlük mücadelesi yürüten,
bu yanıyla devrimci avukatlık pratiğini
yaşama geçiren, Fuat Erdoğan'dan
bugüne devrimci avukatlık geleneğini
sürdüren avukatlar olarak yaşadıkla-
rımız karşısında şaşkın olduğumuzu,
bunun beklemediğimiz bir durum ol-
duğunu söylemek kendimizi inkar
etmek olurdu herhalde. Nasıl bir ül-
kede yaşadığımızı, bu ülkede hak ve
özgürlük mücadelesi yürütmenin,
adalet istemenin bedelinin ne oldu-
ğunu; bu bedeller arasında Fuat Er-
doğan gibi katledilmek ya da hapis-
haneleri dolduran müvekkilerimiz
gibi F Tipi hücrelere atılmanın da
olduğunu biliyorduk. Nitekim bugün
bu bedellerden belkide en hafif, en
sıradan olanını ödüyoruz.

Yürüyüş: Neyle Suçlanıyorsunuz?
Günay Dağ: Bizi görünümde

DHKP-C adına örgütsel faaliyet yü-
rütmekle suçluyorlar. Oysa savcılık
ifadesi sırasında yöneltilen sorulardan
da anlaşılıyor ki, gözaltına alınmamız
ve tutuklanmamızın sebebi; meslek
faaliyetlerimize ve devrimci avu-
katlık pratiğimize ilişkindir. "Ör-
gütsel faaliyet" olarak değerlendir-

dikleri maddi olaylar, somut iddialar
da bunu göstermektedir. Devrimci
birer avukat, hak savunucusu,
adalet arayıcısı olarak katıldığı-
mız tüm eylem ve etkinlikler,
yaptığımız günlük sıradan işler
"örgütsel faaliyet" katagorisine
sokulmuş. Hatta mesleğimizin
gereği olarak yapmak zorunda
olduğumuz şeyleri yapmamız
dahi "örgütsel faaliyet" olarak

sayılmış.
Örneğin Engin Çeber davası, 19

Aralık hapishaneler katliamı da-
vası, Ferhat Gerçek davası gibi
takip ettiğimiz önemli hatta adalet
mücadelesinin simgeleri haline gelen
davalarla ilgili yaptığımız ya da ka-
tıldığımız basın açıklamaları, basın
toplantıları; hakları gasp edilerek
haksız yere işten atılan işçilerin
direnişlerine destek vermemiz,
kentsel dönüşümle ilgili katıldığımız
paneller halk toplantıları; 1 Mayıs;
8 Mart mitingleri vb... İşte örgütsel
faaliyet dedikleri şeyler bunlardı.
Tabii ki bir de devrimcilerin avukat-
lığını yapmamız, karakollarda yada
sokakta işkence mağdurlarının ya-
nında olmamız, düzenin yasalarında
hatta anayasasında ve uluslararası
sözleşmelerde hak olarak tanınan
"susma hakkı"nıº müvekkillerimize
hatırlatmamız da en büyük "örgütsel
suç"larımızdandı.

Kısaca, görmek istedikleri, olmasını
istedikleri her şeye boyun eğen, varlığı
şekil şartından öte bir anlam ifade et-
meyen avukat profilinden farklı ve
ona alternatif deyim yerindeyse "oyun
bozan" devrimci avukatlar oluşumuz-
dur suçlanmamızın asıl sebebi Adalet
mücadelesini onu hapsetmek iste-
dikleri duruşma salonlarından ad-
liye karidorlarından sokaklara,
meydanlara, hayatın her anına ve
her alanına taşımamızdır tutuklan-
mamıza ferman suçumuz.

Yürüyüş: Ortaya atılan ajanlık id-
diası hakkında ne diyeceksiniz?

Günay Dağ: Gözaltına alındığı-

Röportaj
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Bizi yargılayanları yargılayacağız
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mız, operasyonun başladığı ilk andan
itibaren basında yer alan polis kay-
naklı hatta doğrudan polisin sevris
ettiği "kozmik oda" "kozmik bi-
gilerin yabancı ülkelere sızdırıl-
ması(ajanlık)", "11 çelik kapı",
"yanmış belgeler" vs iddialar ger-
çeklikle hiçbir ilgisi bulunmayan
psikolojik savaş ürünü yalanlardır.
Ne arama tutanaklarında ne de başka
bir belgede bunlara ilişkin hiçbir
iddia bulunmadığı gibi ne savcılıkta
ne de hakimlikte hiçbirimize bu id-
dialarla ilgili doğrudan ya da dolaylı
soru da sorulmamıştır. Buna rağmen
bu yalancılar korosuna Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan'da katılmayı ih-
mal etmemiştir. Recep Tayyip Erdoğan
birbiri ardına yaptığı açıklamalarda
11 çelik kapı arkasında da toplantı
halinde olduğunu üstelik gece yarısı
baskında yanmış evraklar, sahte kim-
likler ve belgeler olduğu vb. yalanları
tekrarlayıp durmuştur. Anlaşılan Tay-
yip Erdoğan, Hitlerin propaganda Ba-
kanı Goebbels'in "bir yalanı ne kadar
uzun süre tekrarlarsanız, insanlar
o kadar fazla inanırlar" sözünü ken-
disine rehber edinmiş. Ne diyelim,
Allah kolaylık versin! İşi hiç de kolay
değil. Yalancı çoban misali hiç kimseyi
inandıramıyorlar yalanlarına. İnanmış
gibi yapan iktidar yalakaları da bu
yalanın farkındalar. Ama unuttukları
bir şey var; Gerçek güçlüdür; çünkü
gerçek devrimcidir.

Yürüyüş: Gözaltına alınırken ve
gözaltında neden direndiniz? Bir
avukat olarak daha "makul" olmanız
gerekmez miydi?

Günay Dağ: Gözaltına alınırken
direndik; çünkü hiçbir haklılıkları,
meşrulukları yoktu. Alçakça, kapıla-
rımızı balyozlarla kırarak girmişlerdi
büromuza. Üstelik gece yarısı, yatak-
larımızdan kalkmamıza fırsat bile ver-
meden, üstelik kendi yasalarını bile
çiğneyerek... İşte bu yüzden direndik.
Zulme karşı direnmenin hak olduğu
bilinciyle... Her bakımdan haklı ve
meşru olan biz olduğumuz için...

Yürüyüş: Size yönelik sahiplenme
için ne düşünüyorsunuz?

Günay Dağ: Gözaltına alındığımız
andan itibaren, operasyonu yapanların

ve gerçek sahiplerinin beklemediği
bir destekle ve tepkiyle karşılaştık.
Özellikle avukatlar arasında bizimde
beklemediğimiz kadar büyük bir tepki
olmuştu. Bu tepki, beraberinde mu-
azzam bir destek ve sahiplenmeyi de
getirdi. Bizim gözaltına alınmamız,
bürolarımızın, derneğimizin basılması
faşizmin saldırılarının ulaştığı boyutu
gösteriyordu. Artık herkes AKP fa-
şizminin, önünde engel olarak gördüğü
ya da bir şekilde kendi politikalarına
muhalefet eden herkese yönelebile-
ceğinin, birgün sıranın kendilerine de
geleceğinin farkındaydı. Aslında yıl-
lardır AKP'nin yönelmediği, saldırı-
larından nasibini almamış kesim kal-
mamıştı neredeyse. Bu yüzden herkes
zaten tepkili ve öfkeliydi. Bu da bardağı
taşıran son damla oldu diyebiliriz.

Diğer yandan, hem ÇHD'li kim-
liğimizle hem devrimci avukatlık
pratiğimizle AKP'nin saldırılarına
uğrayan her kesime bir şekilde te-
mas etmiş olmamızın, bu yönde
harcadığımız emek ve gösterdiğimiz
çabanın da bir sonucudur bu destek
ve dayanışma. Bu açıdan baktığı-
mızda da yaptığımız hiçbir şeyin,
harcadığımız emek ve çabanın boşa
gitmediğini, hayatta bir karşılığının
olduğunu ve mutlaka olacağını da
görmüş olduk.

Yürüyüş: F Tipi'ne girişte neler
yaşadınız?

Günay Dağ: F Tipine girişte "rutin
uygulama" olan çıplak arama dayat-
masıyla biz de karşılaştık. Diğer arama
işlemlerinden sonra son olarak bir
arama kabinine sokarak soyunmamızı
istediler. 

Biz de zaten başka bir
hapishaneden getirildiğimizi,
defalarca arandığımızı, bu-
raya girişte X-ray, duyarlı
kapı, dedektör vb. yardımı
ile ve elle zaten arandığımızı
bu sebeple çıplak aramanın
keyfi olduğunu ve hiçbir da-
yanağının ve gerekçesinin
olmadığını belirttik. Ayrıca
çıplak aramanın insan onu-
runa da aykırı olduğunu bu
sebeple kabul etmeyeceği-
mizi söyledik. Bunun üzerine
zorla soyarak aradılar. Daha

sonrada soruşturma açıp 1 ay ziyaret
cezası verdiler.

Yürüyüş: Başsavcı Turan Çolak-
kadı tutuklanmanıza ilişkin basın
toplantısı düzenleyip açıklamalarda
bulundu, takip ettiniz mi?

Günay Dağ: Çolakkadı'nın açık-
lamalarını izledik. O da başbakan gibi
kamuoyunda yönlendirilmiş bir algı
yaratmaya, daha doğrusu bilinçli çar-
pıtarak baskınlara meşruluk zemini
yaratmaya çalıştı. Başbakan kadar ol-
masada psikolojik savaş yöntemlerine,
açık yalana başvurmaktan geri dur-
madı. Örneğin bizim tutuklanmamızın
mesleki faaliyetimizle bir ilgisinin ol-
madığını ellerinde bizim örgüt üyesi
olduğumuza ilişkin "çok önemli de-
liller" olduğunu, baskının bu deliller
üzerine yapıldığını söyledi. Oysa el-
lerinde delil olmadığını, gece yarısı
baskınlarının da delil yaratmak için
yapıldığını o da çok iyi biliyordu.

Çolakkadı'nın açıklamalarını şu açı-
dan da değerlendirmek gerektiğini dü-
şünüyorum: O kadar ciddi bir meşruiyet
sorunu yaşadılar ki, böyle apar topar
üstelik emir kulu oldukları Recep Tayyip
Erdoğan bu konuda üst üste açıklamalar
yapmışken basın toplantısı yapma gereği
duydular. Çünkü onca yazılan çizilen
şeye, yoğun karalama çalışmalarına
rağmen kimseyi inandıramadılar ya-
lanlarına. "Operasyon"un gerçek ama-
cının ne olduğunu, bu amacın ÇHD'yi
ve devrimci avukatları "hizaya getirme"
olduğunu herkes gördü.

Yürüyüş: Yargılama boyunca tav-
rınız ne olacak?

Günay Dağ: Yargılama teknik hu-
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kuki açıdan seyrine ilişkin şimdiden
çok net bir şeyler söylemek mümkün
değil. Zira iddianamenin ne zaman
hazırlanıp davanın ne zaman açılacağı
dahi belli değil. Bu 4-5 ay içerisinde
olabileceği gibi daha uzunda sürebilir.
Şu an bildiğimiz tek şey bizimle
avukatlarla ilgili soruşturmanın ayrı
yürüdüğü ve davanın ayrı açılacağıdır.
Aslında şunun dışındaki hususlar da
bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü
biz yargılamayı teknik hukuki bo-
yutla sınırlamayıp davanın niteli-
ğine uygun olarak siyasal boyutuyla
ele almayı ve savunmamızı da buna
göre şekillendirmeyi düşünüyoruz.
Aslında buna "savunma" demekde
doğru değil. Zira teknik anlamda da-
vanın esasına girip suçlamalara cevap
veren bir savunma yapmayı düşün-

müyoruz. Daha çok mahkemenin
yargılama yetkisini ve meşruluğunu
sorgulayan; davanın gayrı meşru-
luğunu, bunun karşısında devrim-
ciliğin ve devrimci avukatlığın meş-
ruluğunu ortaya koyan bir "sa-
vunma" düşünüyoruz. Yani savun-
ma pozisyonunda değil yargılayan
pozisyonunda olduğumuz, sonuç ola-
rak da mahkemenin yargılama yet-
kisini tanımadığımız bir savunma...

Yürüyüş: Şu an kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?

Günay Dağ: Şu an hepimiz moral
olarak çok iyiyiz. Öfkeliyiz ve de
coşkuluyuz. Çünkü yaşadığımız sal-
dırının sebebini, amacını ve niteliğini
biliyoruz. Yaptığımız şeylerin ne ka-
dar doğru olduğunu, ne kadar doğru

yerlere ve doğru şeylere temas etti-
ğimizi, yaşadığımız saldının bunun
açık göstergesi olduğunu biliyoruz.
Doğru şeyler yaptığımızın bir başka
göstergesi de bu saldırı karşısında
dostlarımızın, halkımızın tepkisi, des-
teği ve dayanışmasıdır. Bu, aynı za-
manda coşkumuzun da en önemli
kaynaklarından biri.

Tüm bunlar bir araya gelince, ya-
şadığımız ülkenin koşullarını, faşizmi
de düşündüğümüzde "biz bu bedeli
seve seve ödemeye hazırız" diyoruz.
Bu ülkede adalet istemenin bedelle-
rinden biri de tutsaklıksa, tutsaklık
bizim en büyük onurumuzdur.

Teşekkür ediyor, tüm müvekkil-
lerimize, tüm özgür tutsaklara sev-
giler, selamlar gönderiyorum.

Röportaj

Hatay’dan gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen
Gençlik Federasyonu Üyesi Hasan FARSAK ile yaptı-
ğımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Nerede ve nasıl gözaltına alındınız?
Hasan Farsak: Hatay'da Tavır dergisini kargodan

aldıktan sonra bir arkadaşla dolmuşa bindik. Yarı yola
geldiğimizde dolmuş durduruldu. Sivil Polis, "kimlik
kontrolü" dedi. Bizim için olduğunu anladık ama belki
başka bir şey içindir diyerek sesimizi etmeden kimlikleri
verdik. Sonra bana yakalama kararı olduğunu, inmem
gerektiğini söyledi. Ben de yapılanın keyfi hukuksuz
olduğunu söyledim. Zorla indermeye kalkınca "insanlık
onuru işkenceyi yenecek" diyerek slogan attım. Adli
Tıpa götürdüler. Orada Suriye halkıyla ilgili ajitasyon
çektim ağzımı kapayıp araca bindirdiler.

Yürüyüş: Gözaltı sürecinde neler yaşadınız?
Hasan Farsak: Adli Tıp'tan sonra karakola götürdüler.

Üst aramasına "keyfi-onursuz aramaya son" diye slogan
atarak direndim. Üstümdekileri alıp nezarete koydular.
Saat başı değişik yüzler gelerek konuşmaya çalıştılar.
Ben de kendileriyle konuşmayacağımı, işkenceci ol-
duklarını söyledim ve neden burada tutulduğumu öğ-
renmek istedim. O zaman öğrendim ki akşam 09.30'da
uçakla İstanbul'a götüreceklerdi beni. Çay-yemek getirdiler
geri çevirdim. Saat 08.00'de çıkarıp Adli Tıp'a götürdüler,
oradan uçağa binip İstanbul'a getirildim. İstanbul'da
Adli Tıp'a gittik sonra Vatan'a götürdüler. Arabadan in-
meyince döverek kamerasız bir odaya aldılar. Zorla
üstüme çıkarak üstümdekileri aldılar. 4 gün susuz-
şekersiz bırakacakları nezarethaneye götürdüler. Burada
arkadaşlarla bir aradaydık ve tutuklanana kadar coşkuyla
direndik.

Yürüyüş: Hakkınızdaki iddialar neler?
Hasan Farsak: Dernek faaliyetleri ve katıldığım basın

açıklamaları suçlama olarak getirdiler karşıma. Gençlik
Federasyonu'ndan Şafak Yayla'yı tanıyıp tanımadığımı
sordu savcı. Federasyondan aldığım talimatları Adana'da
gençlik sorumlusu olarak yerine getirdiğimi söyledi. Gizli
tanık Ateş ve Çelik diye ne idüğü belirsiz sahte sanal kah-
ramanların ifadelerine dayanarak komplolarla tutukladılar.
İktidara ve emperyalizme biat etmediğimiz ve mücadelemizi
her geçen gün boyutlandırdığımız için tutukladılar.

Yürüyüş: Sizce bu operasyonun sebebi nedir?
Hasan Farsak: Milyonları örgütleme hedefimizin

her alanda somutlandığı bir dönemde, düşmanın korku-
larını büyüttüğümüz için yapıldı bu baskınlar. Sürecimiz
ve düşmanın çaresizliği baskınların nedenidir. Suriye
halkına yapılan katliamlar öte yanda halkın devlete
karşı gelişen tepkisi, halkın tepkisinin giderek artması
iktidarı epey korkutmuştur. Bizim kendi cephemizden
bakacak olursak kahramanlarımızın yaptıkları ortada.
Eylemlerimizin tüm dünyayı sarsması her türden kara-
lamaya karşın halkın yoğun sempatisi devrimimizi bü-
yütecek unsurlardır. İşte düşmanın korkusu budur. Bizleri
tutuklamış olmaları durumun ortadan kalkması anlamına
gelmez. Aksine çelişkilerin daha da derinleştiği bir dö-
nemdeyiz. Milyonları örgütleme hedefimize engel
olamayacaklar.

Yürüyüş: Son olarak ne söylemek istersiniz?
Hasan Farsak: Düşman bizi tutsak ederek teslim

alamayacağını biliyor ki bunu yılladır deniyor. Ama
naçar, beyinlerimizi teslim alamıyor? Direnişimizle, şe-
hitlerimizle tarihimizle ideolojimizin keskinliğiyle bu
savaşı biz kazanacağız, namuslu olanlar kazanacak.

Milyonları Örgütleme Hedefimize Engel Olamayacaklar!
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Ülkemizde Gençlik

Parasız eğitim ve sınavsız bir
gelecek istiyoruz. Bu talebimiz için
eylemler yapıyor, saldırıya uğruyo-
ruz.

Parasız eğitim istediği için arka-
daşlarımız "örgüt üyeliği"nden yar-
gılanıyor. Bizleri terörist olarak gös-
tererek, parasız eğitim istemenin suç
olduğunu söylüyorlar. 

Biz diyoruz ki, bizi, halkımızı, ai-
lelerimizi yoksullaştıran sizin bozuk
düzeninizdir. Anne babalarımız, ço-
cukları daha iyi bir eğitim alabilsin
diye canını dişine takıyor. Yoktan var
etmeye, var olanı da tutumlu kul-
lanmak zorunda bırakılıyorlar. 

AKP, utanmadan sıkılmadan as-
gari ücretle geçinenlere diyor ki 800
lira neyinize yetmiyor, peynir zeytin
yiyin geçinin.

Bizimle dalga geçen bu devlet, ge-
leceğimizi de çalıyor.

Biz bu yoksulluk karşısında di-
yoruz ki, parasız eğitim bizim hak-
kımızdır. Ve geleceğimizi kurmak
için önümüze dayatılan sınavlara
karşı çıkıyoruz. 

Biz bu halkın çocuklarıyız. Siz-
lerin bin bir emekle yetiştirdiği ço-
cuklarınızız...

Hakkımıza sahip çıktığımız için
polis bize saldırıyor, gözaltına alıyor,
işkence yapıyor, yüzümüze yanıcı
gazlar sıkıyorlar, tutukluyorlar. Ne
için?

Parasız eğitim hakkımızı istedi-
ğimiz için...

Bu da yetmiyor sizlere, yani ai-
lelerimize telefon edip, bizi yani ço-
cuklarınızı "terörist" olarak gösteri-
yorlar. Sizler üzerinden bizim haklı
mücadelemizi engellemek istiyor-
lar. 

Parasız eğitim eylemine katıl-
mak suç diyorlar.

Sınavsız bir gelecek istersen te-
röristsin diyorlar.

Ve en demokratik, en yasal bir ey-
leme katılmak bile yasadışı gösteri-
liyor. 

Sizlere bu yalanları anlatarak,
gözünüzü korkutmaya çalışıyorlar.
Böylelikle bizi engellemenizi isti-
yorlar.

Neden?
Çünkü parasız eğitim talebi tüm

yoksul halkımızın talebidir. Halkın bu
talebe sahip çıkmasından korkuyor-
lar. Bu nedenle bizi susturmak isti-
yorlar.

Ama nafile bir çabadır bu.
Ailelerimiz, size sesleniyoruz!

Biz bu vatanın en soylu damarını
temsil ediyoruz. Haklarımızı çalan-
ların karşısına dikilip diyoruz ki,
"Parasız Eğitim, Sınavsız Gele-
cek Hakkımız, İstiyoruz Alaca-
ğız!"

AKP'nin her bir yöneticisinin
yaptığı yolsuzluklar, hırsızlıklar, ah-
laksızlıklar, talancılık, yoksullaştır-
ma karşısında biz hakkımız olanı is-
tiyoruz.

Biz hırsız değiliz!
Ahlaksız değiliz!
Terörist hiç değiliz!
Sizi yoksullaştıran, çocuklarınızın

geleceği için çırpınıp durmanıza se-
bep olanlar, devlettir.

Bu nedenle sahip çıkmanız gere-
ken çocuklarınızdır! Çocuklarınızın
talepleri sizin de talepleriniz olma-
lıdır. Parasız eğitim istiyorsak, hem
hakkımız olduğu hem de halkımız
yoksul olduğu içindir.

Bizim talebimiz sizin de talebi-
nizdir...

Çocuklarınıza işkence yapan po-
lislere inanmayın.

Onurlu, namuslu, vatansever ev-
latlarınızı polisin karşısında boynu
bükük bırakmayın!

Terörist olan biz değil, AKP'nin

kendisidir.
Sokak ortasında insanlara silah sı-

karak katleden Fethullah'ın işkence-
cileridir...

Parasız eğitim talebine katliama
gider gibi saldıran AKP'nin itleridir.

Gençlik Federasyonu ve ona bağ-
lı olan Gençlik Dernekleri'nin tama-
mı yasal derneklerdir. Bu dernekler-
de örgütlenmek yasal hakkımızdır. 

Basın açıklaması yapmak en de-
mokratik eylemlerden birisidir ve ka-
zanılmış bir haktır. Basın açıklama-
sı yapmak suç değildir.

Bizler, vatan topraklarımızın em-
peryalizmin üssü haline getirilmesi-
ne karşı çıkıyoruz!

Ortadoğu'daki kardeş halkları-
mıza yönelik saldırganlığa karşı çı-
kıyoruz!

Halkı yoksullaştıran, yozlaştıran
AKP iktidardan gitmeli diyoruz.

Faşizme Karşı Demokrasi, Key-
fi Tutuklamalara Karşı Adalet İsti-
yoruz!

Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz!

Bu kavgada işkencecilerin ya-
nında değil; çocuklarınızın yanında
yer almalısınız! 

Size telefon edip çocuklarınızla il-
gili tehditlerde, tacizde bulunan po-
lislere, "Bizim çocuğumuz suç iş-
lememiştir, arkasındayız" demeli-
siniz!

İşkenceciler bize saldırırken ai-
lelerimizden destek bulamamalıdır.

Halkın değerleriyle yetiştirdiğiniz
çocuklarınız kötü bir şey yapmıyor. 

Çocuklarınıza sahip çıkmanız,
kendi haklarınıza da sahip çıkmanız
demektir. 

Bizi işkencecilerin karşısında
boynu bükük bırakmayın! Anne ba-
bamız bizimledir deme onurunu ya-
şatın bizlere!

Ailelerimize Sesleniyoruz:
Onurlu, Namuslu, Vatansever Evlatlarınızı 

Polisin Karşısında Boynu Bükük Bırakmayın!
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Gençlerin Geleceğini de
Hayatını da Çalan Devlettir,

Hesap Soralım
Liseli Dev-Genç’liler, 24 Mart günü, Yüksek

Öğretime Geçiş Sınavı’nı (YGS) protesto etmek
için İstanbul Üniversitesi Merkez Ana Kampüs gi-
riş kapısı önünde “İntihar Değil, Katleden Dev-
lettir! Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz!”
pankartını açtılar. Liseli Dev-Genç’liler, YGS’nin
öğrenciler üzerindeki psikolojik baskısını, öğ-
rencileri nasıl intihara sürüklendiğini, bu sistem
olduğu sürece de intiharların devam edeceğini an-
lattılar. Sınavı bekleyen öğrenci ve ailelerine ses-
lenilerek, bu sisteme karşı çıkmaları ve Dev-Genç
saflarında mücadele etmeleri çağrısı yaptılar. 

Polisin Liseli Dev-Genç’lilere saldırması
üzerine sınavı bekleyen aileler polislere tepki gös-
tererek Liseli Dev-Genç’lileri sahiplendiler.
Mahir Mete Kul ve Hale Nur Elibüyük işkence
ile merdivenlerden sürüklenerek gözaltına alın-
dılar.

Liseli Dev-Genç’liler aynı gün Yıldız Teknik
Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde de pankart
açarak, sınava giren öğrencilere seslendiler. 15
dakika açık kalan pankartlı eylem herhangi bir
müdahale olmadan iradi olarak bitirildi. 

Ülkemizde Gençlik

İzmir’de Liseli Dev-Genç’lilerin başlattığı, kantin fi-
yatlarında %25 indirim kampanyasında, okulun %60’ın-
dan imza alındı. Toplam 518 imza müdür yardımcısına
teslim edilmek üzere gidilince “Arkadaşlar, ben bu im-
zaları almam; diğer müdür yardımcılarının da alacağını
düşünmüyorum. Kimse bu işe karışmaz” cevabını aldı-
lar. 

Liseli Dev-Genç’liler bu cevaba “Okulun %60’ı bu ko-
nuda hemfikir. Okulda parası yetmediği için yemek yi-
yemeyen arkadaşlarımız var. Burası Mopak Anadolu Tek-
nik ve Endüstri Meslek Lisesi. Burada çoğunlukla yok-
sul çocuklar okuyor. Sizlerin bu konuyla ilgilenmeniz zo-
runludur” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Müdür Yar-
dımcısı kâğıtları Müdüre götürdü. Müdür “Ben bu konuda

bir şey yapamam. Kantinciler Odası belirliyor
fiyatları. Gidin araştırın Kantinciler Odasının belirledi-
ği fiyatları, eğer 1 kuruş üstüne satılıyorsa ben 1 lira geri
çekmek için baskı yapacağım” dedi. 

Liseli Dev-Genç’liler ise, “Kantinciler odasının belir-
lediği fiyat satılacak en yüksek fiyattır. En düşük fiyat be-
lirlemesi var mı? Demek ki indirilebilir. Bizler fiyatları dü-
şürmek için gerekirse İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gi-
deceğiz.” cevabını verdiler. İmzaları teslim edemeyen Li-
seli Dev-Genç’liler, imza kampanyasına son verdi. 

Öğrencilere duyuru yapılarak, haftanın 3 günü kan-
tinden alışveriş yapmama kararı alındı. Öğrencilerden tam
destek alan Liseli Dev-Genç’liler, kantin fiyatlarının dü-
şürülmesi için yaptıklarından hiçbir zaman geri dönül-
meyeceği sözünü de verdiler.

Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız
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Zulüm, “Yasal” Olunca,
Zulüm Olmaktan Çıkmaz!

18 Mart günü TAYAD’lı Aileler ve Gençlik Federasyonu, Ba-
kırköy Hapishanesi önünde yaptıkları oturma eylemiyle devrim-
ci tutsak annelerin serbest bırakılmasını istediler. Ayrıca yaşadıkları
polis terörünü anlattılar. Eylemde, tutuklama terörüyle Dev-
Genç’i bitiremeyeceklerini söylediler. Açıklamayı okuyan Yusuf
Kul, Gençlik Federasyonu baskınında Sevinç Bozdağ’ı keyfi bir
şekilde tutukladığına değindi. 18 kişinin katıldığı oturma eylemi
boyunca sloganlar atıldı, halaylar çekildi, marşlar söylendi.

Katil Polis Okullarımızdan Defol!
25 Mart sabahı AKP'nin faşist polisi, Ankara'nın birçok ye-

rinde başlattığı baskınlarda, yine helikopter kullandı. Operasyonda
kullanılan, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ve beraberinde-
ki üst düzey emniyet yetkililerin de içinde olduğu Skorsky tipi
helikopter başka bir yer yokmuş gibi, Ankara Atatürk Lisesi’nin
bahçesine indi.

Liseli Dev-Genç, işkencecilerin, mahallelerimizin içinde bulunan
okulları mevzi olarak kullanarak kendilerini aklama çabası içeri-
sinde olmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, Okmeydanı’ndaki İTO Anadolu Meslek Lise-
si içerisinde ve önünde akrep, çevik kuvvet ve sivil polis araç-
ları durduğu; Armutlu’da bulunan Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nin
içinde geceli gündüzlü sivil polisler durduğu belirtilerek, “Bili-
yoruz ki bunu yapmalarının amacı halka korku ve gözdağı ver-
mektir. Kimse sizden korkmuyor! Bunu o küçük beyinlerinize
yerleştirin. İnsanlarımız güne baskınlarla gözaltı terörüyle baş-
lıyor. Televizyonlarda gövde gösterisi yaparken kahraman poli-
si oynuyorsunuz. Oysaki sizi halkımız çok iyi tanıyor. Katletti-
ğiniz 7 yaşındaki Sevcan Yavuz’dan, 15 yaşındaki Şükrü Sarı-
taş’tan tanıyor. Katil olmanızın üstünü hiçbir şey örtemez.
Şimdi Sevcan’lar büyüyüp hesap soruyor sizden. Her sabah bil-
dirilerimizi dağıtıp AKP terörünü teşhir etmeye devam edeceğiz.
Her ne kadar saldırıp gözaltına alsanız da biz işkenceleriniz kar-
şısında alnımızın akıyla çıkıyoruz. Biz kararlıyız. Okullarımızı
sizlere bırakmayacağız. Defolup gideceksiniz okullarımızın
önünden” denildi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapan Dev-Genç’lilere, Yurtsever Öğrenciler ta-
rafından saldırılar devam ediyor. 13 Mart’taki ilk saldı-
rının ardından 20 Mart günü tekrar açılan masaya gelen
Yurtsever Gençlik üyeleri, Yürüyüş dergisini sattırma-
yacaklarını söyleyerek, dergi almak isteyenlere engel ol-
dular. Yürüyüş dergisini de yere fırlattılar. Dev-Genç’li-
ler dergilerini yerden alırken, sözlü tacizlerine devam et-
tiler, tehditlerde bulundular. Masayı dağıtmaya çalıştılar,
ancak izin verilmedi. 

Masayı dağıtamayınca, "Madem öyle biz de burada
bekliyoruz, bakalım kime satabileceksiniz?" diyerek, ma-
sanın etrafını sardılar. Bunun üzerine "Yürüyüş Halktır
Susturulamaz" sloganı atılarak saldırı teşhir edildi. 

Yurtsever Gençlik’in tüm tehdit ve saldırılarına rağmen
Yürüyüş dergisi ve 3. Bağımsız Türkiye Konser çalışma-
sı yapan Dev-Genç’lilere bu sefer de 26 Mart günü ise ye-
mekhane önünde fiziksel saldırı da bulunuldu. 

Masaya gelen üç kişi, ilk olarak "Arkadaşlar bizi mer-
keze şikayet etmişsiniz, yanlış yere şikayet etmişsiniz;
Kandili arayacaktınız" diyerek sataşmaya çalıştı. Ardın-

dan eline bir dergi alıp dalga geçmeye başlayınca, onla-
rı masadan uzaklaştırmak için dergiyi almaya çalışan Dev-
Genç’liye, "Sen kime el kol yapıyon lan" diyerek kafa attı. 

Yurtsever Gençlik’ten diğer kişinin "Vurmayacaktın,
vurmak yoktu" demesi ve Dev-Genç’lilerin bu olayı et-
raftaki diğer öğrencilere teşhir eden konuşmaya başlaması
ile masadan uzaklaşarak, biraz ilerdeki Özgür Gündem
gazetesinin dağıtımını yaptıkları masalarını da toplayıp
gittiler. Dev-Genç’liler, Yurtsever Gençlik’in bu saldırı-
ları teşhir etmek amacıyla bildiri hazırlayarak, okulda da-
ğıttılar. 

“Yurtsever Gençlik Dev-Genç’lilere Saldırıyor!” baş-
lıklı bildiride, 13 ve 26 Mart’ta yaşanan saldırılar anla-
tılarak, “Tüm bu saldırıların sebebi Yürüyüş dergisinde
Kürt hareketinin 'barış' adı altında oligarşiyle uzlaşma po-
litikasının eleştirilmesidir. Bizler Devrimcileriz. Yurtse-
ver Gençlik'e buradan bir kez daha sesleniyoruz: Yüzü-
nüzü düşmanlarınıza değil dostlarınıza dönün! Ve hal-
kımıza sesleniyoruz: Devrimcilere sahip çıkın” denildi. 

Ayrıca öğrencilere, yemekhane önünde açılan Dev-
Genç’lilerin masasını sahiplenme çağrısı yapıldı. 

Yürüyüş Dergisi Halkın Sesidir

Bursa: 21 Mart günü Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Halkala sohbetler edip so-
runlarımızın çözümü konusunda konuştular. Derginin halka ulaş-
masından rahatsızlık duyan AKP’nin işkenceci polisleri, Ak-
çağlayan Mahallesi girişinde Yürüyüş okurlarını keyfi bir şekilde
durdurup, derginin izni olup olmadığını sordular. 

22 Mart günü de Gemlik’te Orhan Gazi, Dere Boyu cadde-
sileri ve Balık Pazarı Mahallesi gezildi. Esnaflarla çay içilerek,
iktidarın yalan politikaları üzerine sohbet edildi. 

23 Mart’ta ise Bursa’nın Ortabağlar ve Panayır mahallelerinde
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptılar. 

İzmir: Yürüyüş dergisi okurları, faşist AKP’nin gözaltı ve
tutuklama terörüne karşı Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya de-
vam ediyor. 23 Mart günü Gültepe Mahallesi’nde 70 dergiyi hal-
ka ulaştırdı. Dergi tanıtımı sırasında halka AKP’nin hukuk ta-
nımazlığı, kendi yasasını bile nasıl ayaklar altına aldığı, halkı na-
sıl işsiz ve yoksul bıraktığı anlatıldı.

Düşmana Düşmanlık Gerekir, Dosta Dostluk!
Safınızı Şaşırmayın, Devrim Düşmanı Olmayın!
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Zulmün Elinden Çekip Alacağız
İzmir’de Dev-Genç'liler, 21 Mart günü Ege Üniversitesi Öğ-

renci Çarşısı'nda “Tutsak Dev-Genç'lilere Özgürlük” kampanyası
için masa açtı. 10.30-12.30 saatleri arasında açılan masada
Grup Yorum şarkıları çalındı; Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
70 adet “Tutsak Dev-Genç'lilere Özgürlük” kampanya bildirisi
öğrencilere ulaştırıldı.

Yeni Katliamlara İzin
Vermeyeceğiz

14 Mart günü Edirne’de Trakya Üniversitesi’nin
Balkan Yerleşkesi’nde, Beyazıt katliamının anması
yapıldı. “16 Mart’ta Beyazıt’ta Katleden Devlet-
tir” yazılı pankartın arkasındaki 50 kişilik korte-
jin içinde Dev-Genç’liler 10 kişiydiler.

Fen-Edebiyat Fakültesi önünde toplanan kitle,
MENZA (yemekhane) önüne kadar sloganlar eş-
liğinde yürüdü. Sloganlarla yemekhane önüne
gelindiğinde, başta Beyazıt’ta şehit düşen 7 dev-
rimci öğrenci olmak üzere, tüm devrim şehitleri adı-
na 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından açık-
lama yapıldı. Açıklamada, 16 Mart 1978’deki öğ-
renci gençliğin politik durumundan, katliamın
neden gençliğe yönelik olduğundan, katliamı ya-
panlardan bahsedildi; Beyazıt’ta katleden faşizmin
12 Mart’ta Gazi’de halkı nasıl katlettiği anlatıldı.
Halepçe’de, Roboski’de Kürt halkının nasıl kat-
ledildiği anlatıldı. Ancak baskıların gençliği yıl-
dırmadığı, devrim mücadelesinin Beyazıt’tan bu-
güne sürdüğü, milyonları örgütlemekten asla vaz-
geçilmediği söylendi. 

Eylemin sonunda Şivan Perwer’in Halepçe’ye
yazdığı ağıt, 16 Mart şiiri ve hep bir ağızdan Be-
yazıt Marşı okundu. Anmayı Gençlik Federasyo-
nu, DGH, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektif-
leri ve TÜM-İGD örgütleri ortak yaptı.

Ülkemizde Gençlik



2010 yılında İsrail, Gazze'ye insani
yardım taşıyan Mavi Marmara Ge-
misi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişiyi
öldürmüş ve geminin gidişini engel-
lemişti. Bunun üzerine AKP özür di-
lenmesini ve tazminat istiyoruz açık-
laması yaparak İsrail’e “tavır” aldığını
açıklamıştı. Ancak askeri ekonomik
her türlü ilişkinin devam etmesi
dolayısıyla bu tavır görünürdeydi.

Geçtiğimiz hafta İsrail’e giden
Obama 23 Mart 2013 günü Neten-
yahu’ya telefon açtırarak olayla
ilgili özür diletti. Yapılan özür açık-
lamasının ardından AKP hükümeti
üyeleri Türkiye’nin iç ve dış poli-
tikasının bir başarısı olarak açık-
layıp zafer ilan ettiler. Oysa ortada
ne bir küskünlük, ne de bir zafer
vardır. 

Patriotlar, radar üssü... İsrail’i
korumak için bu “küskünlük” za-
manında kurulmuştur. Başarı hi-

kayeleriyle AKP bu işbirliğinin üzerini
kapatmaya çalışıyor. 

Bırakın zafer çığlıklarını hangi
işbirlikçi politikaları gizliyorsunuz,
onu açıklayın siz.

İsrail’ in Dilediği Özür 
ABD'nin Çıkarları İçin 
Gündeme Gelmiştir

Amerika’nın Orta Doğu politika-
larındaki iki ana karargahından birisi
İsrail, ötekisi ise Türkiye’dir. İlişki-
lerin görünürde de olsa bu şekilde
sürmesi Amerikan çıkarlarına terstir.
Onun için Obama’nın talimatıyla İsrail
ile Türkiye’nin arası yapılmıştır. Bun-
dan sonraki yapılacaklar ABD’nin
Orta Doğu’daki halklara, devletlere
saldırının hazırlıklarıdır.

Bölgedeki emperyalist politika-
ların hayata geçmesi için halklar gö-
zünde “İsrail’e diz çöktüren Tür-

kiye” imajı yaratılarak Erdoğan li-
derliğindeki uşak AKP’nin eli güç-
lendirilmek istenmiştir. Özür dile-
menin altında yatan budur. Şimdi
Suriye’ye, İran’a ve diğer direnen
halklara karşı tam bir ittifak halinde
saldırının hazırlıkları yapılmaktadır.
“Umarım Erdoğan’la Netenya-
hu’nun görüşmesi işbirliğini pekiş-
tirir” açıklamasıyla Obama; “Bu ge-
lişme ‘İsrail’in bölgede karşılaştığı
birçok sorunu aşmasına yardımcı
olacaktır” diyen ABD Dışişleri Ba-
kanı Kerry bunu ilan etmiştir. Özür
senaryosunu İran ve Suriye mesele-
lerine karşı Türkiye ile birlikte hareket
etmek için ABD düzenlemiştir.

Kimse aldanmamalıdır. Katliam-
ların tazminatı, emperyalizm kovulup,
işbirlikçi iktidarlar yıkılıp yerine halk
iktidarları kurulduğunda sağlanacak-
tır.

İSRAİL’İN ÖZÜR DİLEMESİ ORTA DOĞU 
HALKLARINA KARŞI AÇILAN SAVAŞ 

ANLAŞMASININ İLANIDIR 

Bursa Haklar Derneği’nde, polisin derneğe ve dernek
çalışanlarına yönelik teşhir etmek için 24 Mart günü
basın toplantısı yapıldı. Son dönemde dernek üyelerinin
evleri ve ailelerinin telefonla aranarak taciz edildiği,
bazılarının ise polis tarafından önleri kesilerek tehdit
edildikleri anlatıldı. 

Yalçın Doğru tarafından okunan açıklamada “Bazı
aileleri televizyonlara çıkararak özellikle derneğimizin
adını kullandırarak, yönlendirerek bir sonuç almaya ça-
lışmaktadırlar” denildi. 

Özgür Tutsakları Teslim Alamayan
Devletin Saldırıları Nafiledir 

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan özgür
tutsaklar Fik-
ret Kara ve
Sadık Çelik,
bulundukları
hücreden zor-
la çıkarılarak,
İzmir-Kırıklar
F Tipi Hapis-
hanesi'ne sür-

gün edildiler. TAYAD'lı Aileler,
sürgün sevkle ilgili 26 Mart
günü Tekirdağ Hapishanesi
önünde eylem düzenledi. 

Yapılan açıklamada, “AKP iktidarı, devrimci tutsak-
ların iradelerini yok sayıp teslim almak için, sürgün-
sevkleri sistematik hale getirmiştir” denildi.

Tekirdağ 1 No'lu ve 2 No'lu F Tipi hapishanelerindeki
tutsaklara, kişi başına 10 kitap sınırlaması getirilip, ha-
pishane idaresi tarafından tutsakların kitaplarına zorla
el konulduğunu da belirten TAYAD’lı Aileler, “Evlatla-
rımız sahipsiz değildir! Evlatlarımıza yapılan saldırılar,
hapishane idarelerinin acizliğidir” diyerek açıklamalarını
bitirdiler.

35 kişinin katıldığı eylem, “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur!”, “Hapishanelerde Sürgün Sevklere Son!”,
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganlarıyla
bitirildi. 

İşkencecileri Uyarıyoruz,
Bugünlerin Yarınları da Var

Okmeydanı’nda Cepheliler, işkencecilerden hesap sor-
maya devam edeceklerini 19 Mart günü yaptıkları yazıla-
malarla bir kez daha ilan ettiler. Çalışma boyunca birçok
yere 20 adet “CEPHE”, “DHKC” yazılamaları ve bunun
yanı sıra “CEPHE” imzalı “ Katil Polis Su Sat Simit Sat
Hedefimiz Olma!” sloganlı yazılama yapıldı.

Katil Polis Kurumlarımızı ve Çalışanlarımızı
Hedef Göstermekten Vazgeç!
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Bursa



Halk, Cephe, örgüt, yoldaşlık, cesaret, militan, şehit-
lerimiz ve silah bir savaşçının kendisinde bütünleştirmesi
gereken en önemli değerleridir. Savaşçının eğitiminde,
devrime sınırsız bir özveriyle bağlılık ve düşmana karşı
kin duyma, onu yok etme hırsı, olmazsa olmazdır. Vata-
nımızı parselleyen düşman, ölüm ve imhadan başka bir
şey bulmamalıdır. 

Savaşın kurallarına göre hareket etmeyen, silahını bı-
rakan bir savaşçının düşmanı faşizm olamaz. Çünkü o bey-
nini burjuvaziye teslim etmiştir. Öncelikle böyle bir sa-
vaşçının beynini burjuva özelliklerinden arındırmalı,
eğiterek silahını düşmana yöneltmesini sağlamalıyız. Bi-
linir ki, karşımıza silahlarıyla çıkan düşmanlarımıza
karşı öfkemiz sınırsızdır. 

Bir savaşçı, neden savaşçı olduğunu bilmelidir. De-
ğişen koşullara göre politika belirleyen, deneyimlerden
öğrenerek ufkunu geniş tutan, kördüğüm olmuş gibi gö-
rünen sorunları zekası ve pratiği ile çözen olmalıdır. Sa-
vaşçının bir tek kilitlendiği hedef vardır. O da düşmanı
imha etmek, devrimi yapmaktır. Çünkü savaşı kazanmak
için en başta bu ideale sahip olmalıdır. Keza bir eyleme
hazırlanırken, hesap sorarken; başarma, kazanma idea-
limiz vardır. Savaşçı yalnız ve yalnızca idealini gerçek-
leştirmeye yoğunlaşmalıdır. Hiçbir şey öfkesinden ve ki-
ninden bir gedik açmamalı, esnetmemeli, hedefinden şa-
şırtmamalıdır. Tüm duygu ve düşüncelerini buna göre ayar-
lamalıdır. Halkına, vatanına duyduğu sevgi, düşmana duy-
duğu kinle birlikte daha da büyümelidir. Ancak bu tür bir
kilitlenme ve yoğunlaşma savaşçıyı idealine kavuşturur.
En iyi eğitimi, düşmanı tanımak ve ondan nefret etmek
üzerine kuruludur. Eğitimle, düşmanın alçaklığını, ger-
çek yüzünü, zalimliğini göstermeliyiz. Savaşçı, azim ve
kararlılıkla her şeyi başarabileceğine inanmalıdır. O ki-
litlendiği hedefinin önünde hiçbir şeyin durmadığı, en-
gel olmadığı bir güçtedir. Çünkü hedefe ulaşmak için onu
yavaşlatacak, gelişimini kesecek, tüm engelleri yok ede-
cek, yıkacak bir öfkeye ve kine sahip olmalıdır. 

Her şeyden önce şunu düşünmeliyiz. Bir savaşçı, ne-
den insanlara güç vermektedir? Çünkü o tüm enerjisini,
tüm yaşamını savaşımıza adamıştır. 

Kişisel sorunlarını, aile vb. dertlerini tamamen çöz-

Alişan’a…
I
Komutan…
P-C, savaşçı
Komutan…
Böyle dökülüyordu dilin-
den / Durmadan
Bağlılığın yemini mi bu?

Unuttu dediler her şeyi
Unuttururuz dediler
Unutmuştu belli
Çocukluğu, gençliği
Memleketin baharını
Unutmamıştı asla
Ne Partiyi ne Cepheyi.
Unutturmak için
Tekrarladı durdu
Hep aynı kelimeleri
“Komutan, komutanım
Zeynep komutan,
Bir savaşçıyım P-C
savaşçıyım”
Unutmaz, unutamaz işte
Kanında hücre hücre gezer-
ken / Parti,
Beyninin her kıvrımına yer-
leşmişken
Savaş, / Kalbinin her küt
diye atışında 
İntikam sesi yankılanırken
Unutmaz, unutamaz asla.
Kimisi unuttu elbette.
Ve unutanlara inat
Unutmadı düşmanı
Unutmadı halkını
Halkını yokluğunu, açlığını.
Unutmadı Seyhanın kömür-
leşen / Bedenini
Unutmadı yüzyılların süren 
Savaşını / Unutmadı
savaşçılığını
Unutturmaktı oysa hedefleri
/ İhanetin sıvısını şırınga
ederken 
Damarlarına.
Adına “abıhayat” suyu
dediler. / Olmadı
Gösterdi unutmadığını
Belki konuşamadı, hatır-
lamadı,  / Adını bile.
Ama unutmadı
Onuru, şerefi, yemini
İntikamı, katliamın hesabını
Unutmadı halkını düşman-
larını
Unutmadı aklında hep o
kelimeler
“Komutan, P-C ve bir

savaşçıyım”
Demeyi.
Dilinde umut
Yüreğinde öfke
Aklında savaş…
Yandı, kavruldu.
Ve asla unutmadı
Kömür olmuş bedenlerin
Yoldaş kokusunu

Alişan’a…
II
Binlerce yıllık hasrettir
içinde 
Biriken
O hasret ki sevdasını
büyütür
Delikanlıca içinde
Özgürlüğe kavuşturacağı
Yavuklusudur Vatan şimdi
Yar diye sinesine yaslan-
mayı
Umut ettiği. 
Her şey senin için diye iç
çekti hep
O yaban ellerde…
Elleri nasırdan kurumuş,
Susuz toprak gibi çatlak
Beli iki büklüm
Ağasından atasından yadi-
gar
Emekti vatanı.
Sofradaki aşı ekmeği
Tarladaki ektiği biçtiği
Alnının teri
Türküsü şenliği
Ama ille de yoksulluğu,
açlığı
Toprağın rengine bürünmüş
gözleri
Hıncını, hesabını
Soran, arayan…
Ey gafiller, sefiller!
Vatanı satanlar, 
Vatanı para sayanlar
Halkın özgürlüğüdür vatan
Bağımsızlıktır,
Düşmanın izini silmektir
Bu topraklardan.
“Savaş” diye sesleniyorsa
Alişan,
Hepsi bunun içindir.
Can feda diyenlerin soyun-
dandır / Alişan
Halka da vatana da can
feda / Ey sefiller, gafiller!
Kan ve gözyaşından başka 
Ne verdiniz bu halka.

Savaşçının Öfke ve Kinini
Yoğunlaştırıp Düşmana

Yöneltmeliyiz

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için



müştür. Asla bu tür nedenlerden do-
layı devrimciliğe zarar vermez. Aş-
mıştır, nettir. Güçlü bir politik bilin-
ce sahiptir. Bu, onun her olaya, her so-
runa karşı akılcı ve doğru tavır al-
masını sağlar. Öyle ki, düşmanın
maddi gücünü moral güçle yenendir.
Güçlü olanı, güçsüz olanla yenmeyi
başarandır. 

“Maddi gücü moral güçle yen-
mek, güçlü olanı güçsüz olanla yen-
mek, modern olanı ilkel olanla yen-
mek, saldırgan emperyalistlerin mo-
dern ordularını, halkın yurtseverli-
ği ve devrimi tam olarak gerçekleş-
tirmek azmi ile yenmek ASKERİ
BİR SANATTIR.”

Son teknolojide olanı, ilkel olan
yöntemle mağlup edendir. Bu ka-
zanma azmimizi gösterir. Çünkü ka-
zanacak olan insandır. Hedefinin bü-
yüklüğünü belirleyen politik bilinci-
dir. Öfkesinin temeli budur. İdealler,
özlemler, nefretler, savaşma kararlı-
lığı kendilerini hep yeniden ve yeni-
den üreten şeylerdir. Bu yüzden ide-
allerimize sahip çıkmalıyız. Bunlara
sahipsek bir gün gelir yeterince sila-
ha ve adamada sahip oluruz. Ama
bunlar yoksa, elimizin altında bir
ton silah olsa da mümkünü yok ka-
zanamayız. Savaşı kazanacak olan, si-
lahı elde tutan hedefimizin netliğidir.
Bizi zafere götürecek olan, silahın
doğru hedefe yönlendirilmesidir. 

İdealimizin peşinde olmak, idea-
limize sahip çıkacak kararlılıkta bir sa-
vaşçı olmak, yeni olanı yaratmaktır.
Savaşçının hedefine
ulaşması için gerekli
olan olanakları ve şart-
ları oluşturmasıdır. Öyle
ki, yokların olduğu bir
anda yaratıcılığını kul-
lanıp düşmanı vurandır,
zarar verendir. Savaşçı
da var olan öfke ve kin,
basit bir aracı silaha çe-
virerek hem düşmana
vurmasını hem de öğ-
renmesini sağlayacak-
tır. Önemli olan savaş-
çının, savaşçı bakış açı-
sına sahip olması, dü-
şünmesi ve hızla hare-

kete geçmesidir. Ayrıca savaşçı, ya-
şamının her karesine savaşçı bakış açı-
sıyla bakmalı ve görmelidir. Bu ba-
kış açısıyla yoğunlaştığında; düşma-
na nasıl, nerede zarar veririmin yol-
larını aramalıdır. Şehitlerimizden Fe-
rit Eliuygun, yeni bir savaşçısını eği-
tirken sorduğu sorularla yaşam tar-
zının ne olması gerektiğinin, savaş-
çılığı nasıl içselleştirmesi gerektiği-
ni, nasıl bir yoğunlaşma içinde olması
gerektiğini anlatmaya çalışır: 

- Dolaşırken ne yapıyorsun? 

- Etrafını nasıl gözlüyorsun? 

- Bakmak ve görmek var... 

- Bakıyor musun? Yoksa görüyor
musun? 

- Randevuya gelmeden önce, iki
üç saat dolaşır mısın?.. Peki dolaşır-
ken; 

- Pankart asabilecek kaç yer gör-
dün? 

- Hangi düşman hedeflerini gör-
dün? 

- Hangi şirketleri, hangi karakol-
ları, hangi bankaları, hangi resmi
kurumları... 

- Randevu yapacak kaç sokak gör-
dün? ... gibi sorularıyla Ferit, savaş-
çısını, her şeyde düşmana yoğunlaş-
maya yönlendirir. 

Sonuç almak için;

Hiçbir savaşçının aklında, "neden
ve niçin"lerle ilgili en ufak bir kuşku
kalmamalıdır. Çünkü bu tür kuşkular,
savaşçının cüretini kırar. Mutlaka

eğitilmeli ve bu kuşku düşmana kar-
şı kine, öfkeye ve yenme azmine dö-
nüşmelidir. 

Yani düşman hedeflerini tahrip et-
meye, imha etmeye odaklanmalıdır.
Hedeflerimiz açıktır, ortadadır, bi-
linmektedir. Tüm halk düşmanları
hedefimizdir. Kinimizi ve öfkemizi
doğru yönelttiğimiz zaman ulaşama-
yacağımız hedef yoktur. Önemli olan,
düşmana zarar verme bilinciyle ha-
reket etmektir. Bu noktada, hayatı-
mızı, düşünme biçimimizi buna göre
şekillendirmektir. Böyle olduğunda,
tarihimizde savaşçılarımızın yarattı-
ğı birçok örnek mevcuttur. Yarattık-
larıyla geleneklerimize yeni halkalar
eklemişlerdir. 

Şehitlerimizin yarattığı değerlerin
ve fedakarlığın tarihte bir benzeri yok-
tur. Bu yanıyla olağanüstü yaratıcı-
lıkları, cesaretleri düşmanı şaşkına çe-
virmiştir. Öfke ve kinimizi yoğun-
laştırdığımızda erişilmeyen yer yok-
tur. Buna en güzel örnek Nihat Erim'in
cezalandırılması, Sabancı Center bas-
kını, ABD elçiliğine saldırıdır. 

Bir savaşçı, tarihimizden öğren-
dikleriyle, her pratiğini yeni bir pra-
tikle zenginleştirmelidir. Ve düşün-
mekten, üretmekten, yoğunlaşmaktan
asla vazgeçmemelidir. Savaşımızla
bütünleşmelidir. Düşmana duyduğu
sınıf kini ve öfkeyle yoğunlaşan sa-
vaşçı, yenilmez savaşçıdır. 

Sınıf kinini ve öfkeni yoğun-
laştır sonuç al.

Ankara’da Dev-Genç’liler, 2002’de
Karadeniz dağlarında şehit düşen
yoldaşları Gökçe Şahin için 20 Mart
günü anma yaptılar. Anmada Gökçe
Şahin’in hayatı, devrimciliği ve anı-
ları anlatıldı. Grup Yorum’dan “Bize
Ölüm Yok”, “Karadeniz” ve “Ay
Doğar” şarkılarının yanında Gökçe’-
nin de sevdiği bazı halk türküleri söy-
lendi. Anma boyunca “Gökçe Şahin Ölümsüzdür”, “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”, “De-
vrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları atıldı. Ayrıca Alişan Şanlı’nın mezar toprağından da
Gökçe Şahin‘in mezarına konuldu.

Şehitlerimiz Toprağa Düşen Bereket,
Devrimi Büyüten Köklerdir



AKP’nin devrimcilere ve demok-
ratik kurumlara yönelik baskı ve sal-
dırılarına karşı, Halk Cepheliler adalet
istemeye devam ediyorlar. 

İstanbul
25 Mart günü İstanbul Adliye Sa-

rayı’nda bir araya gelen Halk Cep-
heliler, “DHKP-C Operasyonu” adı
altında demokratik kurumlara ve dev-
rimcilere yapılan tüm baskınlar ve
keyfi tutuklamaları protesto ettiler.
“Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartı açan Halk Cepheliler “AKP
Halka Hesap Verecek”, “Komploları
Boşa Çıkaracağız”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarını attılar. 

Basın açıklamasını okuyan Ceren
Çetinel, kendine devrimciyim diyen
herkesin saldırılara karşı sessiz kal-
maması ve tutuklanan devrimcilere
sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Tutuklanan arkadaşlarının serbest bı-
rakılması için 5 gün boyunca Adliye
önünde açlık grevinde olacaklarını
söyleyen Halk Cepheliler çadırlarını
kurarak açlık grevine başladılar. 

Çadırın 2. gününde AKP’yi teşhir
eden el ilanları dağıtıldı. Akşam sa-
atlerinde de 20 kişinin katılımıyla
“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” filmi
izlendi. 

27 Mart günü, çadırı ziyaret eden
Kızıldere türküsünün yazarı Aşık Sinem
Bacı, “Her zaman Mahirlerin yolundan

yürüyeceğiz, her zaman arkanızdayım”
dedi. Akşam 20 kişinin katılımıyla
Kibar Feyzo filmi izlendi. Ardından
Grup Yorum korosu üyelerinin ziyarete
gelmesiyle türkü söylendi. Gün bo-
yunca çevredeki bütün esnaflar odun,
çay, şeker, battaniye getirdiler. Sohbet
etmek için ziyarete gelenler oldu.

Çadırın ilk 3 gününde, tutuklu
olan devrimcilerin serbest bırakılması
için 150’ye yakın imza toplandı.

****
Grup Yorum’un çağrısıyla Tak-

sim'de yapılan “Faşizme Karşı De-
mokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet” yürüyüşü 22 Mart akşamı
yapıldı. Komployla tutuklanan dev-
rimci avukatlar, sanatçılar, öğrenciler
sloganlarla selamlandı. Yoğun yağmur
altında 120 kişi “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur”, “Devrimci Sanat En-
gellenemez”, “Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz” sloganlarıyla yürüdü. Gala-
tasaray Lisesi önüne gelindiğinde
basına ve halka komployla tutukla-
malar ve son dönemde sıklaşan keyfi
baskınlar anlatıldı. 

Konuşmanın ardından 18 Ocak'ta
gözaltına alınıp tutuklanan devrimci
avukat Şükriye Erden'in kızı Merve
Önem hazırlanan basın metnini oku-
du. Basın açıklamasının ardından
Grup Yorum kitleyle birlikte marşlar
söyleyerek eylemi sonlandırdı.

Aynı gün TAYAD'lı Aileler, Ga-
latasaray Lisesi önünde masa açtılar.

“Baskılar Tutuklamalar Bizi Yıldı-
ramaz!” yazılı pankartın asıldığı ma-
sada konuşmalar yapılarak, bildiri
dağıtıldı. Ayrıca masaya gelen bir
kişi de bildiri dağıtımına yardımcı
oldu. Hava yağışlı olmasına rağmen
300 adet bildiri halka ulaştırıldı.

Altınşehir Güvercintepe’de 20
Mart günü, Gençlik Federasyonu’na
yapılan baskınları protesto amaçlı
Liseli Dev-Genç’liler tarafından “Ya-
şasın Dev-Genç” ve “Dev-Genç” ya-
zılamaları yapıldı.

Halk Cepheliler ise Okmeydanı
Özgürlükler Derneği ve evlere yönelik
baskınlar karşısında “Baskılar Göz-
altılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”
yazılamaları yaptı.

19 Mart günü de “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim ve Dev-Genç” ya-
zılaması yapıldı. 

20 Mart günü Halk Cepheliler
tarafından Okmeydanı’nın çeşitli
yerlerine Duvarlara “Halk Cephesi”
imzalı, “ Baskılar Bizi Yıldıramaz”
sloganlı yazılamalar yaptılar.

Küçükarmutlu Halk Cephesi pan-
kart asma ve afiş çalışmalarına devam
ediyor. 24 Mart günü, Halk Cephesi
Uluslararası İlişkiler Bürosu'na ve
mahallenin girişine “AKP Haklarımızı
Gasp Etti. Emeğimizi Örgütlenme
Hakkımızı Gasp Etti. Haklarımız İçin
Savaşacağız! AKP’nin Hukukunun
Tuğlası Yalan Harcı Faşizmdir. Faşizmi
Yeneceğiz! Biz Bu Halkın Sanatçıları,

Bu Vatan Topraklarının Her Karışı Bizim! 
AKP Satarken; Biz Uğrunda Ölmeye Devam Edeceğiz!

Faşizme Karşı Demokrasi, 
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İsteyeceğiz!
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Avukatları, Emekçileri, Gençliğiyiz.
Her Gün Polis Operasyonlarına
Uyanıyor Ülkemiz. Ama Bizi Biti-
remezsiniz! Çünkü Tarihi Biz Ya-
zıyoruz. Adalet İstiyoruz Alacağız!
Haklıyız Kazanacağız” yazılı pan-
kart asıldı. 

Aynı gün, 14 Nisan'da Bakırköy
Pazar alanında yapılacak olan Ba-
ğımsız Türkiye Konseri’nin duyuru
afişleri asıldı. Ayrıca faşist AKP
iktidarının operasyonlarını protesto
etmek için başlatılan Faşizme Karşı
Demokrasi Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz kampanya-
sının afişleri yapıldı.

22 Mart günü Gazi Mahalle-
si’nde “Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz” kampanyası dahilinde
imza masası açıldı. Gazi halkının
masaya ilgisi yoğundu, imzalarıyla
kampanyaya destek verdiler. Kam-
panyayla AKP zulmüne karşı birlik
olma çağrısı yapan Halk Cepheliler,
1000 bildiri dağıttı. Masa 2 saat
açık kaldı.

Sarıgazi Demokrasi Caddesi
girişinde 21 Mart günü masa açı-
larak, “Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz” kampanyasının bildiri-
lerin dağıtımı yapıldı; Yürüyüş ve
Tavır dergileri halka ulaştırıldı. 

Aralarında avukatların da olduğu
son dönemde tutuklanan devrimcilerle
ilgili halka bilgi verildi. Halkımızın
bu tutuklamalara karşı tepkileri ve
imza kampanyasına ilgileri yoğundu.
Açılan masada toplanan imzalarla
toplam 10 adet imza föyü doldu ve
800’e yakın bildiri halka ulaştırıldı.
Grup Yorum’un 14 Nisan’da Bakır-
köy’de düzenleyeceği konserin du-
yurusu da yapıldı.

Bursa
Bursa Halk Cephesi, 23 Mart

günü Fomara Meydanı’nda düzen-
lediği eylemle, faşizmin saldırılarına
teslim olunmayacağını duyurdu.
BDSP ve Partizan’ın destek verdiği
eylem, atılan sloganlarla başladı. 

Ertan Çelik tarafından yapılan açık-
lamada, “Yalanlarla, demokratik ku-

rumlara ve halka estirilen terörü giz-
leyemeyecekler” denildi. Ardından
Halk Cephesi önlükleri giyilerek yak-
laşık 300 bildiri halka ulaştırıldı. Bu
sırada fotoğraflarının çekilmesini haz-
medemeyen polis, makinedeki resimleri
sildirmek istese de amacına ulaşamadı. 

Edirne
Edirne’de 22 Mart günü, Saraçlar

Caddesi üzerinde bulunan PTT önün-
de İstanbul ve Ankara’da yapılan
operasyonlara karşı eylem yapıldı.
Eylemde, baskınlar anlatılarak, “Siz,
uşaklığınıza devam edin, biz onurlu,
şerefli yaşamaya devam edeceğiz.
Ayak bağınız olmaya, ezilen tüm
dünya halklarını sahiplenmeye devam
edeceğiz” denildi.

Tekirdağ
Tekirdağ’da Dev-Genç’liler, Genç-

lik Federasyonu’na yapılan baskınları
protesto amacıyla Köseilyas’a “Dev-

Genç” yazılaması yaptı. 
Derneklere ve evlere yapılan bas-

kınları protesto etmek için de 24
Mart günü Tekirdağ’ın Hürriyet Ma-
hallesi’nde iki adet “Dev-Genç”, bir
adet “CEPHE”, bir adet DEV-GENÇ
imzalı “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yazılaması yapıldı. Yine
Çiftlikönü Mahallesi’nde 2 adet
“DEV-GENÇ” yazılaması yapıldı.

İzmir
İzmir Halk Cephesi ve Grup Gü-

nışığı, birlikte örgütledikleri yürüyüş
ve basın açıklamalarına bu hafta 23
Mart günü de devam etti. Konak
YKM önünde toplanan Halk Cep-
heliler ve Grup Günışığı, Kemeraltı
girişine kadar yürüyüş yaptı. Yürü-
yüşün ardından Kemeraltı girişinde
basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamada Okmeydanı,
Ankara Temel Haklar Derneği’ne
ve İdilcan Kültür Merkezi’ne ya-
pılan baskınlar ve AKP faşizminin
baskıları halka anlatıldı. AKP’nin
katil polisi yürüyüş ve basın açık-
laması sırasında onlarca kamerayla
çekim yaparak taciz etmeye çalıştı. 

Emek ve Özgürlük Cephesi’nin
de destek verdiği eyleme 10 kişi
katıldı. 

Zonguldak
Yunanistan’da Halk Cephelilere

yönelik gözaltıların ardından 22 Mart
günü yazılı açıklama yapan Zongul-
dak Halk Cephesi, “Zonguldak Halk
Cepheliler olarak katil AKP ve onunla
işbirliği içinde olan Yunanistan dev-
letine sesleniyoruz yalan haberlerle
halkımızın zihnini bulandırmaya ça-
lışmayın, gözaltına aldığınız, tutuk-
ladığınız devrimci demokrat tüm öz-
gür tutsakları serbest bırakın” dedi.

Balıkesir
23 Mart günü Balıkesir'de AKP ik-

tidarının devrimcilere yönelik saldırıları,
baskın ve tutuklama terörü yapılan ey-
lemle protesto edildi. Eylemde, basılan
yerlerin, gözaltına alınan kişilerin hiç-
birinin saklı gizli olmadığı ifade edildi.
Basılan yerleri illegal göstermenin
AKP’nin sahtekarlığının ve faşist yü-
zünün göstergesi olduğu vurgulandı.

FEDA RUHUYLA SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ

31 Mart
2013

43

Yürüyüş

Sayı: 358

Bursa

Edirne

Taksim



Zalimlere, sömürenlere karşı De-
mirci Kawa’nın yaktığı, Anadolu top-
raklarında Mahirlerin, Cengiz Soy-
daşların harladığı Newroz ateşi Cep-
helilerin ellerinde büyüyor. Zulme
karşı isyanın unutturulmaya çalışıldığı
zulmedenlerin sofralarına oturup, biat
etmenin dayatıldığı günlerde, Halk
Cepheliler zalimlere boyun eğmeye-
ceklerini haykırıyor. İsyan Erdallar,
Hasanlar, İbrahimlerle büyüyor.

İstanbul-Gazi Mahallesi
Halk Cepheliler, Newroz’u Gazi

Mahallesi’nde, Muharrem Karademir
Tepesi’nde kutladılar. Gazi Cemevi
önünde “Newroz İsyandır! Cengiz
Soydaşlarla İsyanı Büyütüyoruz!”
pankartı arkasında toplanılarak, Mu-
harrem Karademir Tepesi’nde hazır-
lanan alana kadar yürüyüş yapıldı.
“Newroz Piroz Be!” sloganlarıyla
başlayan yürüyüşe 300 kişi katıldı.
Yürüyüşün ardından başlayan prog-
ramda ilk olarak Halk Cephesi’nin
Newrozla ilgili açıklaması okundu.
Newroz’u “Yeni gün” yapanın, zalim
Dehak’ın sarayının başına yıkılmasıyla
özgürlüğe atılan yeni bir adım olma-
sından kaynaklandığı belirtilen açık-
lamada, “Ülkemizin dağlarında, şe-
hirlerinde, hapishanelerinde Kawa’nın
ateşlediği Newroz ateşi yanmaya de-
vam ediyor” denildi. Açıklamanın de-
vamında günümüzün Dehakları olan

emperyalistler ve işbirlikçilerinin sal-
dırmaya devam ettiği, beyinlerimiz,
düşüncelerimiz dahil her şeyi istedikleri
ifade edildi. Dehakların olduğu yerde
Kawaların da olacağı vurgulanarak,
“Günümüz Kawaları Newroz ateşiyle
yanan yürekleriyle, feda ruhuyla em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerinin be-
yinlerinde patlıyor” denildi. 

Programda ilk olarak Ayla Yılmaz
sahneye çıkarak Karadeniz türküleri
söyledi. Daha sonra İdil Kültür Mer-
kezi Kürtçe Müzik Topluluğu Denge
Hewi sahne aldı.

Son olarak sahneye Grup Yorum
çıktı. Grup Yorum üyesi Caner Boz-
kurt bir konuşma yaparak, Newroz
ateşinin Demirci Kawalardan, Cengiz
Soydaşlardan gelen isyan ateşi ol-
duğunu vurguladı. Bozkurt sözlerini
“Newroz ateşinin başka bir anlamı
yok! Newroz ateşi zulmedenlere karşı
isyanın ateşidir” diyerek tamamladı.
Kutlama Grup Yorum eşliğinde söy-
lenen türküler ve çekilen halaylarla
sona erdi.

İstanbul-Örnektepe
21 Mart günü Örnektepe Erzu-

rumlular Meydanı’nda toplanan Halk
Cepheliler, Newroz’u kutladı. Ses
sisteminin kurulması ve Grup Yorum
şarkılarının çalınmasıyla halaylar ku-
ruldu. Ateşin yakılmasıyla birlikte
genç yaşlı Örnektepeliler ateşin üs-

tünden atlamaya başladı. Kutlamada
yapılan konuşmada "Newroz Demirci
Kawa’dan bu güne direnenlerin, sa-
vaşanların isyan bayrağı olmuştur.
Kawa asırlar önce zalim Dehak’a
karşı isyan etmiş, zaferi kazanmış,
Newroz geleneğini direnenlere ar-
mağan etmiştir" denildi.

Konuşmanın ardından sahneye çı-
kan İdil Kültür Merkezi Kürtçe Müzik
Grubu Denge Hewi, söyledikleri şar-
kıların ardından kitleyi halaya davet
etti. "Herne Peş" marşının söyleme-
siyle programını bitiren Denge He-
wi’nin ardından sahne alan Kürt Ozan
Mehmede Şexani Kürtçe halaylara
devam etti. Mehmede Şexani’nin çık-
masıyla artan kitle, halayları New-
roz’un coşkusuyla büyüttü. Mehmede
Şexani’nin tekrar "Herne Peş"i söy-
lemesiyle son bulan Newroz kutla-
masına 150 kişi katıldı.

Ankara
21 Mart günü, Ankara'da Halk

Cepheliler Şirintepe Mahallesi’nde
Newroz’u kutladılar. Mehtap Pasta-
nesi önünde toplanan Halk Cepheliler,
buradan Şirintepe muhtarlığı önüne
gelerek Newroz ateşini yaktılar. Bu-
rada yapılan açıklamada günümüzün
Dehaklarının ABD ve AB emperya-
lizmi olduğu, Demirci Kawa'dan,
Cengiz Soydaş'a, Cengiz Soydaş'tan
Alişan Şanlı'ya isyan ateşinin büyü-

Zulme Karşı Direnenler Newroz Ateşini Büyütüyor!

Newroz Ateşi Zalimlere Karşı
İsyanın Ateşidir!
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düğü söylendi. 
Açıklamada ayrıca, Newroz'un

bir isyan çağrısı olduğu, ezenlerle
ezilenlerin tarihsel olarak mutabık
olamayacağı ifade edildi. 12 kişinin
katıldığı eylem, atılan sloganlar ve
Newroz ateşinin etrafında halay çe-
kilmesinin ardından sona erdi.

Antalya 
Antalya Halk Cephesi, 21 Mart’ta

Attalos Heykeli önünde eylem ya-
parak dünya halklarının Newroz’unu
kutladı. Polislerin kalabalık bir şekilde
toplanarak ortamı terörize etme ça-
balarına rağmen, halk eyleme ilgi
gösterdi. Alkışlarıyla Halk Cepheli-
lerin yanlarında olduklarını göster-
diler. Eylemde zalim Dehaklara karşı
Demirci Kawaların her zaman olacağı
vurgulandı.

Bursa 
Bursa’da Newroz kutlaması 21

Mart günü Akçağlayan Cemevi ya-
nında yapıldı.“Newroz İsyandır İsyan
Cengiz Soydaşlarla Sürüyor!” yazılı
pankart sokak girişindeki trafo du-
varına asıldı ve her iki köşesine de,
Newroz günü şehit düşen Ölüm Oru-
cu şehidi Cengiz Soydaş’ın resimli
dövizleri asıldı. Girişte bulunan di-
rekler kızıl flamalarla süslendi. Me-
gafonla mahallenin her sokağı gezi-
lerek Newroz’un bir isyan, sömürüye,
zorbalığa başkaldırı olduğu, bu is-
yanın hala sürdüğünü ve halkımızla

büyüyeceği anlatılarak, Newroz kut-
lamasına tüm halk davet edildi. 

Kutlamaya sloganlarla başlandı.
Halk Cephesinin açıklamasının ar-
dından bağlama eşliğiyle “Ben Ka-
wayım” ve “Yüreğim Vatana” adlı
şiirler mahallenin gençleri tarafından
okundu. Daha sonra Grup Yarın sah-
neye çıkarak türküler söyledi. 3 saat
süren kutlama, davul ve zurna eşli-
ğinde çekilen halayla son buldu. Kut-
lamaya 85 kişi katıldı.

Dersim
21 Mart günü Dersim Yenima-

halle’de Newroz kutlaması yapıldı.
Yenimahalle’de “su deposu” denilen
bölgede bir araya gelen Halk Cep-
heliler ve mahalle halkı, sloganlarla
kutlamaya başladılar. Önce davul-
zurna eşliğinde halaylar çekilerek
gelecek olan mahalle halkı beklendi.
Mahalle halkı geldikten sonra, geti-
rilen tekerlekler yakıldı.

Halk Cephesinin açıklamasının
okunmasının ardından halay çekil-
meye devam edildi. Mahalle halkıyla,
küçükten büyüğe ateşin etrafında ha-
lay oluşturuldu. Kutlama sırasında
Cepheliler de su deposu duvarına
“Direnelim Savaşalım Kazanalım”
yazılaması yaptı.

Hatay
21 ve 22 Mart tarihlerinde Halk

Cepheliler, Hatay Gümüşgöze Spor
Sahasında yaptıkları Newroz kutla-
ması için Gümüşgöze’de 1000 adet
bildiri dağıttılar. 

24 Aralık’ta Gümüşgöze’nin tüm
girişleri AKP’nin jandarmaları tara-
fından tutulmuştu. Yine futbol sahası
jandarmalar tarafından abluka altına
alınmıştı. Halk Cephelilerin arabaları
durdurularak, keyfi şekilde kimlik
kontrolü ve arama yapılmak istendi.

Halk Cepheliler davul-zurna eşli-
ğinde futbol sahasına girmek istediler.

AKP’nin jandarmaları “Üstünüzü ara-
madan sahaya giremezsiniz” diyerek
keyfiliklerini dayatmaya çalıştılar. Bu
dayatmaya boyun eğmeyen Halk Cep-
heliler, üstlerini aratmadan, kimliklerini
de vermeden alana girdiler. Davul-
zurna eşliğinde halaylar çekilmeye
başlandı. 1 saat halay çekildikten
sonra açıklama okundu. Açıklamada
Orta Doğu halklarına zulmeden ABD
ve işbirlikçilerine karşı isyanı, müca-
deleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Amerika’nın zulmünü ve New-
roz’u anlatan skeçler oynandı. Skeç-
lerden sonra Kawalar’dan Cengizlere
zulmün kalelerini yakan isyan ateşleri
Hatay’da yükseldi. 

Malatya
21 Mart günü Cemal Gürsel Ma-

hallesi’nde Newroz kutlaması yapıldı.
Newroz alanına “Newroz İsyandır
İsyanı Büyütelim” ve “Halk Cephesi”
pankartları asıldı, alan kızıl flamalarla
donatıldı. Newroz ateşinin yakılması
ile başlayan kutlama meşaleli yürü-
yüşün yapılması ile devam etti. 

Meşaleli yürüyüş sırasında ma-
halle halkından sloganlara eşlik eden-
ler, alkışlayanlar oldu. Demirci
Kawa’nın binlerce yıl önce zalim
Dehak’a karşı yaktığı isyan ateşi ya-
kıldı, mahalle halkı da Halk Cephe-
lilere evlerini açarak Newroz ateşi
için yakacak odun ve lastik getirerek
eyleme destek verdi. Davul zurnanın
gelmesiyle iyice harlanan Newroz
ateşinin etrafında kol kola halaylar
oluşturuldu. Mahallenin çocukları ve
kadınları halaya katıldı. Halaylara
ara verildikten sonra Malatya Halk
Cephesi, Newroz mesajı okundu.

Eylem öncesi halkı tedirgin etmek
için mahallede dolaşan polis, eylem
sırasında Newroz alanına yaklaşa-
madı. Coşkulu geçen Newroz kutla-
masına 180 kişi katıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda, Şişli Bele-
diyesi İşçileri, sendikaları olan Genel-
İş İstanbul 3 No’lu Şube seçimlerini
kazanmış, ancak Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül kendi güdümünde bir
yönetim için aday çıkartmış ve Genel-
İş Genel Merkez Yöneticileri de bu
süreci Mustafa Sarıgül adına işleterek
saflarını belli etmişlerdi.

Şişli Belediyesi İşçileri tüm bu
yaşananlar sonrasında haftalardır hem
Mustafa Sarıgül’e hem de işbirlikçi sen-
dikacılara karşı başlattıkları mücadel-
elerine devam ediyorlar. 21 Mart günü
Ankara’da bulunan Genel–İş Sendikası
Genel Merkezi’ne giderek, haftalardır
kendilerini oyalayan yöneticilerle
görüşme talebinde bulundular. 

Öğleden önce Genel-İş Eğitim
Daire Başkanı Hüseyin Yaman ile bir
araya gelen işçiler adına Savaş Doğan
konuştu. Ancak Yaman, “Çıkın gid-
in buradan, sizleri burada görmek is-
temiyoruz” diyerek, hakaretlerle işçi-
leri kovmaya çalıştı. İşçiler de ken-
disine, “Asıl siz çıkın gidin. Burası bi-
zim yerimiz” diyerek cevap verdiler. 

İşçilerin, “Karşı tarafın istifa et-
mesine rağmen neden olağanüstü kon-
gre kararı almıyorsunuz?” sorusu üze-
rine Yaman, “Biz ne zaman istersek o
zaman karar alırız” diye cevap verdi.
İşçiler, Genel Merkez yöneticile-

rinin tüm bu olumsuz tavırları nede-
niyle gece sendika binasından çık-
mayacaklarını açıklayarak, orada
kaldılar. 

22 Mart günü Genel-İş Sendikası
Araştırma Daire Başkanı Cafer Kon-
ca işçilerle görüştü. İşçilere,

“Önümüzde bu ay sonu genişletilmiş
başkanlar toplantısı ve önümüzdeki
aybaşı DİSK olağanüstü kongresi
var. Tüm bunları atlatana kadar her-
hangi bir karar almayacağız. Geçici
olarak İstanbul 3 No’lu Şube’yi baş-
ka bir yere bağlayacağız. Tabii bu be-
nim düşüncem” dedi. 
İşçiler ise kendisine, “Bu nasıl bir

düşüncedir ki, siz buradan düşünüy-
orsunuz bizler İstanbul’da günler ön-
cesinden Şişli Belediyesi yetkilileri-
nin ağzından duyuyoruz. Hepiniz iç
içe geçmişsiniz, terk edin buraları”
diyerek tepkilerini gösterdiler. 

Tüm bu yaşananlar sonrasında
işçiler süreç çözülene kadar açlık
grevi yapma kararı aldılar. 
Şişli Belediyesi İşçileri, 22 Mart

günü, saat 16.00’da Ankara’daki Ge-
nel-İş Sendikası Genel Merkezi’nin
toplantı salonunda yaptıkları basın to-
plantısında, “Süreç çözülüp,
olağanüstü kongre kararı alınana ka-
dar binadan çıkmayacaklarını ve açlık
grevine başladıklarını” duyurdular. 
İşçiler, basın toplantısından sonra,

Genel merkezin başkanlık odasının
bulunduğu 8. katta “Sendikamızda
Kazandığımız Seçimi Mustafa
Sarıgül’e ve Patron Sendikacılarına
Teslim Etmeyeceğiz” yazılı pankartı
asarak açlık grevine başladılar. 

Sendikaları Patronlar ve
İşbirlikçi Sendikacılar
Değil İşçiler Yönetecek! 

25 Mart günü Şişli Belediyesi
İşçileri, DİSK Genel Merkez Binası
önünde bir eylem yaptı. Eylemde

“Sendikamızdaki Yönetim Hakkımız
İçin 4 Gündür Açlık Grevindeyiz”,
“Sendikaları Patronlar ve İşbirlikçi
Sendikacılar Değil İşçiler Yönetecek”
pankartı açıldı. 

Basın açıklamasını yapan Erdoğan
Ünsever, Ankara’daki Genel-İş Genel
Merkezi’nde açlık grevinde olan ar-
kadaşlarının taleplerinin derhal yeri-
ne getirilmesini istedi. Ünsever, Sa-
vaş Doğan’ın kanser tedavisi
gördüğünü ve başına gelecek her
şeyden yöneticilerin sorumlu olaca-
ğına değindi. Açıklamanın ardından
DİSK’in toplantı salonuna çıkan işçi-
ler, yönetim kurulu üyesi Celal Ovat
ile görüştüler. Görüşmede Genel İş
Genel Merkez yöneticilerinin 3 No’-
lu Şube için olağan üstü kongre kar-
arının biran önce almalarını istediler. 

Direne Direne Kazanacağız
Farklı iş yerlerinden, farklı sektör-

lerden kimi alacakları maaş, kıdem ve
ihbar tazminatlarını isteyen, kimi ise
sendikal hakları için patron ve işbir-
likçi sendikacılara karşı mücadele
eden ve direnişlerini ortaklaştıran
işçiler, her hafta Taksim’de yaptıkları
yürüyüş ve basın açıklamasını bu
haftada gerçekleştirmek için 23 Mart
günü bir araya geldiler. 

“İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız! İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” pankartını açan işçiler,
kortejlerini oluşturarak yürüyüşe baş-
ladılar. Pankartın arkasında Hey Tek-
stil İşçileri “Gasp Edilen Haklarımızı
İstiyoruz” pankartıyla yer alırken,
Kazova Tekstil İşçileri, “Kazova Tek-

Patron Sendikacılığına Karşı ve Çalınan
Kazanılmış Seçim Hakkımız İçin Açlık Grevindeyiz
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stil Patronları Ümit Somuncu
ve Mustafa Umut Somuncu’ya
Haklarımızı Yedirmeyeceğiz”
pankartıyla yerlerini aldılar. 

Haftalardır sendikalarında ka-
zandıkları kongreyi patron-sen-
dikacı işbirliğine yedirmemek
için mücadele eden ve Ankara’-
da Genel-İş Sendikası Genel
Merkezi’nde açlık grevinde olan
Şişli Belediyesi İşçileri adına
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
pankartı açıldı. 

Sloganlar eşliğinde Mango mağa-
zası önüne gelindi. Hey Tekstil işçile-
ri, mağazada bulunan müşterilere;
“Hey Tekstil’de çalışırken, duvarlarda
Mango’nun, tüm haklarımızdan sorum-
lu olduğunu belirten yazılı tablolar
bulunuyordu. Fakat 1 yıldan fazla sü-
redir hiçbir hakkımızı vermediler. Ayn-
ur ve Süreyya Bektaş kadar Mango da
alacaklarımızdan sorumludur. Sizlerden
Mango’yu protesto ederek alış veriş
yapmamanızı istiyoruz” dedi. 

Daha sonra yürüyüşe devam edi-
lerek Galatasaray Lisesi önüne ge-
lindi. Burada Kazova işçileri açıkla-
ma yaptılar. 

Açıklamada; “Buradan bir kez
daha haykırıyoruz; çoluğumuzun ço-
cuğumuzun hakkını kimse yiyemez.
Haklarımızı alana kadar ellerimiz
yakanızda olacak” denildi. Açıkla-

manın ardından hep birlikte Çav Bel-
la söylendi. Haftaya aynı saatte bu-
luşulacağı duyurularak sonlandırılan
eyleme 40 kişi katıldı.

Kazova Tekstil İşçileri 
Kazova Tekstil İşçileri, 24 Mart

günü patronları Ümit Somuncu’nun
Sarıyer Tarabya’daki evinin önüne git-
tiler. “Kazova Tekstil Patronları Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somun-
cu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz”
pankartını açan işçiler, Ümit So-
muncu’ya; “Evet biz geldik. Nere-
desin? Haftalardır neden karşımıza
çıkmıyorsun?” diye seslendiler. 

Komşuları, Somucuların taşındık-
larını söyledi. İşçiler durumlarını an-
latınca, komşuları yeni adresini verdi. 
İşçiler, önlüklerini giyerek, pan-

kartlarını açarak Sarıyer Ferahe-
vler’deki evinin önünde gittiler. Bir
süre “Hakkımızı Ümit Somuncu’ya

Yedirmeyiz”, “Sadaka Değil
Hakkımızı İstiyoruz”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” slogan-
ları ile patronlarını teşhir eden
işçiler, “Haklarımızın, son ku-
ruşunu alana kadar iki elimiz ya-
kanızda olacak. Gittiğiniz her
yerde bizi duyacak, bizi göre-
ceksiniz” dediler. 30 kişinin
katıldığı eylem sloganlarla biti-
rildi.

Doluca İşçisi
3 yıldır Tekirdağ Çerkezköy Do-

luca Bağcılık ve Şarapçılık Fabri-
kası’nda çalışmakta olan Yılmaz Şa-
hin, işçilere yapılan zamların düşük
olduğunu söylediği ve itiraz ettiği için
hiçbir hakkı verilmeden işten çı-
karıldı. İşten çıkarıldığı günden iti-
baren fabrika önünde çadır direnişi-
ne geçen Şahin’e, direnişinin 8.
gününde Çerkezköy halkı ve bazı kit-
le örgütleri destek verdi. 30 kişi di-
reniş çadırı etrafında halay çekti. 

Polisin, eylemin bitirilmesi yönün-
deki dayatmalarına, hakların direne-
rek kazanılacağı söylendi. 
Şahin, çadır malzemelerinin çalın-

ması, destek ziyaretinde bulunan-
ların taciz edilmesi gibi engellemelere
rağmen, 10’lu günlerinde direnişine
devam ediyor.

İşkencecileri Halkın İçinde
Barındırmayacağız!

Malatya Halk Cephesi, Malatya’da devrimcilere yö-
nelik keyfi saldırıların sorumlusu olan sivil polislerin kul-
landığı otoların plakalarını açıkladı; bu bilgilerin deva-
mının geleceğini de vurguladı.

“AKP’nin faşist, katil polislerinin kullandıkları araç-
ların plakalarını, modellerini, renklerini ve genellikle ne-
relerde bulunduklarını açıklıyoruz!” diyen Malatya
Halk Cephesi’nin açıklamasında, sivil polis otolarıyla il-
gili şu bilgiler verildi:

“44 PE 148 – Hyundai Accent (BEYAZ) - Genellik-

le Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor
44 NV 947 – Hyundai Accent (BEYAZ) - Genellik-

le Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor
44 LU 087 – Ford Tourneo (Açık Mavi) - Genellik-

le Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor
44 KY 833 – Ford Focus (GRİ) - Genellikle Malat-

ya Asayiş Şube Önünde Bekliyor
44 DS 375 – Ford Focus (MAVİ) - Genellikle Ma-

latya Asayiş Şube Önünde Bekliyor
44 LF 253 – Hyundai Accent (BEYAZ)
44 AC 688 – Hyundai Accent (BEYAZ)
44 AR 268 – Hyundai Accent (BEYAZ)
44 FU 463 – Ford Tourneo (BEYAZ)
44 NR 295 – Renault Clio (GRİ)”

Taksim

TekirdağKazova Direnişi Ankara
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Kafesli, Telli Kapılar 
Arkasında Kilitli Kara 
Elmas Emekçileri

Türkiye Taş Kömürü Kuru-
mu Karadon Maden Ocağı yö-
neticileri, üretimi artırmanın
yeni bir yolunu bulmuş. Yüz-

lerce işçiyi, vardiya başlayınca dışarı çıkmasınlar diye ye-
rin yarım kilometre altındaki kuyularda sıkı sıkıya kilit-
leyeceklermiş. 

Boş senet imzalamaya zorlanan, vardiyada üzerleri-
ne kilit vurulan, kameralarla gözetim altında tutulan ve
bu şekilde baskı uygulanan, potansiyel suçlu statüsüne so-
kulan madenciler bir de borçlu çıkarılıyorlar. Taş Kömü-
rü Kurumu daha fazla kar elde etsin diye bir çok işçi "ofis-
te çalışıyor" gösteriliyor.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na bağlı işletmelerde yer
üstünde 1787, yer altında 8 bin 204 olmak üzere 2012
yılı sonu itibarıyla toplam 9 bin işçi çalışıyor.

Çeşitli maden ocaklarında çalışan işçilerden toplam
10.051 işçinin 4 bin 613 icra dosyası var. Ve diyorlar ki,
borcu olan verimli çalışamaz, çünkü kafasında sürekli bor-
cunu nasıl ödeyeceğini düşünür. Bunun için borcu olan-
ları işten atalım, borçsuz olanları çalıştıralım…

Madencilerin yaşam standardını nasıl yükseltiriz, aç-
lıklarına nasıl çözüm buluruz diye düşünmüyor devlet. On-
lar yine kendi karlarını, çıkarlarını düşünüyorlar ve bizi
atıp yerine işsizler ordusundan başka birilerini almak is-
tiyorlar. Verimli çalışsınlar diye… 

Düzenin elle tutulur bir yanı kalmamıştır. Neresinden
tutarsak elimizde kalır. Madenciyi yer altında tutsak
eden halk düşmanlarından hesap soracağız.

Suçlu ve Suça Teşvik Eden AKP’dir
Erdoğan 6 Mart 2013 tarihinde yaptığı konuşmada "Ta-

şeron meselesi durup dururken ortaya çıkmadı, işsizli-
ğe iş zemini hazırlayalım diye sendikaların getirdikleri

bir tekliftir" diyerek sen-
dikaları suçlu gösterdi.

Diyelim ki işçinin
emeğini 2 kez sömüren
taşeron sistemi sendika-
ların isteğiyle uygulama-
ya geçti; peki sen buna
niye izin verdin diye sor-
mazlar mı?

Erdoğan AKP dışında
herkesin suçlu olduğunu göstermeye çalışıyor.

AKP döneminde 350 binden 1.5 milyona yükselen ta-
şeron işçi sayısından ve ciddi tepki çeken taşeron siste-
minden sendikaları sorumlu tutarak asıl suçlunun düzen
olduğu yönündeki hedefi şaşırtmaya çalışıyor. AKP biz-
zat kendisi taşeron sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyor.
Çünkü böyle yaparak hem patronu zenginleştiriyor hem
de kendi çıkarını genişletiyor.

Taşeron, tekellerin halka yönelik saldırılarından bir ta-
nesidir. Emeğimizi 2 kez sömüren bu sisteme karşı ör-
gütlenmeliyiz.

AKP Çalışmak Zorunda Bırakılan 
Çocukların Katilidir

Ahmet Yıldız, 7. sınıf öğrencisiydi. Okul masraflarını
karşılamak için okul sonrası çalışmaya başlamıştı. Ahmet'in
çalıştığı yer Adana'da bir plastik fabrikasıydı. Çay ve temizlik
işlerine yardımcı oluyordu. Ama nasıl oluyorsa Ahmet bir
anda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Hastanede Ah-
met'in patronu "araba çarptı kaçtı" diyerek gerçeği giz-
leme telaşına giriyor. Oysa ki Ahmet'in kafası pres maki-
nesine sıkıştığı için yaralanıyor ve ardından ölüyor.

Evet, çocuk ya da yetişkin, bunun hiçbir farkı yok kar
hesabı güden işverenler ve işverenlere bu zemini sağla-
yan düzen için. Ölürse iş kazası, yaşarsa tedbirsizlik ya
da bir başka yalan... AKP ve onun düşüncesini savunan-
lar için en kolay yol bu.

Düşmanı
Halk

AKP

AKP Emekçiye Düşmandır

Eylemde de Düğünde de
Faşizme Karşı Omuz Omuza

Grup Yorum ve dinleyicileri 18 haftadır olduğu gibi geçtiğimiz hafta sonu
da İdil Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Her yeni güne baskınla uyandığımız, iktidarın faşist baskılarının artarak de-
vam ettiği bu günlerde, faşizme karşı dimdik durmak için türküler, marşlar bir

kez daha hep birlikte söylendi.
Ayrıca bütün eylemlerde Grup Yorum’la birlikte

olan Grup Yorum’un arkadaşları, evlendikleri gün de
nikah öncesinde İdil’in önüne gelerek Grup Yo-
rum’la birlikte oldu. Grup Yorum elemanları yeni ev-
lenen arkadaşları için Seni Seviyorum’u söyledi ve
düğün hediyesi olarak yıldız taktı. Eylem haftaya yine
aynı saatte İdil Kütür’ Merkezi’nin önünde buluşmak
üzere sözleşerek bitirildi.
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Sürgün Sevklere Son!
Malaya E Tipi Kapalı Hapisha-

nesi’ndeki özgür tutsaklar Rıza Şahin,
Cem Aslan, Murat Çeçen ve Atilla
Ögeyik, zorla Bafra T Tipi Kapalı Ha-
pishanesi’ne sürgün edildiler.

Malatya Halk Cephesi, sürgün
sevki duyurduğu bir açıklama yapa-
rak, “Özellikle son süreçte sürgün-
sevkler artırılmıştır. Ama unuttukla-
rı tek şey özgür tutsakların sadece be-
denleri mahkumdur. Hiçbir koşulda
teslim olmayacağız, bütün cezalara
rağmen düşüncelerimizi sonuna ka-
dar savunacağız” dedi.



21 Mart günü Hollanda’da bu-
lunan Başbakan Tayyip Erdoğan,
Dev-Genç'liler tarafından protesto
edildi. Erdoğan'ın konvoyunun ge-
çişi sırasında “Halk Düşmanı AKP
Bizi Teslim Alamayacaksın” pan-
kartıyla yola çıkan Dev-Genç'lilere
polis saldırdı. Eylemin ardından
üç Dev-Genç'li gözaltına alındı.
İki Dev-Genç'li 23 Mart günü, bir
diğer Dev-Genç'li ise 25 Mart günü
serbest bırakıldı.

Siz hiç zincirlerinden boşalmış
azgın köpekler gördünüz mü? Sal-
dırmazsa sahibinden yemek ala-
mayacak olan köpekleri. Mutlaka
ki görmüşsünüzdür bir filmde ya
da belgeselde... Peki bir insanın
azgınca saldırmasını gördünüz
mü? Gözü dönmüş bir şekilde.
Hem de karşısındakinin elinde
kendini savunabileceği inancından
başka hiçbir şeyi olmayanlara. O
zaman bu resimlere iyi bakın. Bu
resimde gördükleriniz korkudur.
Korkudan azgın köpekler gibi üç
Dev-Genç’liye saldıran emperya-
lizmin polisleridir. Vatanı için mü-
cadele eden Dev-Genç’lilerden
duydukları korkuyla saldırdılar.

Niye mi saldırdılar? Bu saldı-
rının hiç bir gerekçesi, hiç bir açık-
laması olamaz elbett,e ama biz
yine de anlatalım. Üç Dev-Genç’li-
nin amacı, ülkemizde devrimcilere
ve demokratik kurumlara yönelik
baskınları ve gözaltıları protesto
etmek ve tüm dünyanın gözü önün-
de Erdoğan’ı teşhir etmekti. 

Üç Dev-Genç’li sloganlarıyla
seslerini duyurmaya, pankartlarını
göstermeye çalıştıkları anda, Er-
doğan'ı korumak için orada bulunan polisler tarafından
anında susturulmaya çalışıldılar.

Sizin hiç on saniye içinde gözünüzün üstünde morluklar
oluştu mu? Kafanız gözünüz patladı mı on saniye içinde?
O zaman izleyin bu görüntüleri. Tıpkı parasız eğitim
hakkı için mücadele eden ve her eylemde saldırıya
uğrayan Dev-Genç'liler gibi saldırıya uğradı Avrupa’da
yaşayan üç Dev-Genç'li. 

Evet faşizm her yerde aynıdır,
sadece dili, dini, ırkı farklıdır
ama yöntemi hep aynıdır. Haklar
ve özgürlükler diye bir şey ancak
sınırlar çerçevesindedir faşizmin
olduğu yerde. Erdoğan'ı protesto
etmeye gelen bir  başka  grup
daha vardı ama onların etrafında
sadece polisler güvenlik amacıyla
duruyorlardı. Etraflarında olan
polisler de çok rahattı, bir şey
olmayacağından emindiler. Çün-
kü onların amaçları sadece pro-
testo etmekti. Üç Dev-Genç'li
daha sloganlarını atmaya başlar
başlamaz yaka paça yerlere ya-
tırılıp üstlerine oturuldu ve hiç
bir hareket imkanı bırakılmadı.
Ama kararlılık; onlar ne yaparsa
yapsın susturamadı. Nefes al-
maya imkanları olduğu anda slo-
gan atmaya başladılar. Onlar
ülke topraklarında yaşanan bas-
kınlara karşı sessiz kalmadılar,
kalamazlardı, çünkü nerede ya-
şıyor olursak olalım biliyoruz
vatanımız ve kökümüz ülke top-
rağıdır. Orada yaşanan her şey
bizi ilgilendirir. Sessiz kalmadı
üç Dev-Genç’li, onurlu bir şe-
kilde direndiler. 

Türkiye, sadece senede bir
kez izin için gidilen bir yer değildi
üç Dev-Genç'li için. Yoldaşları,
arkadaşları her gün baskın saba-
hına uyanırken, onlar sessiz ka-
lamazlardı. Kalmadılar. Bedeli
ne olursa olsun yaşananları teşhir
etmek ve anlatmaktı amaçları,
anlattılar. Hollanda devleti ne
kadar demokratik olduğunu gös-
terdi böylece. Biz biliyorduk za-

ten Hollanda'nın nasıl bir demokrasisi olduğunu. Üç Dev-
Genç'li karşısında aciz, korkak ve yalakaydılar. Demokrasi
dedikleri de buydu sadece.

İzleyin, mutlaka izleyin bu görüntüleri. www.halkin-
sesi.tv sitesinden üç Dev-Genç'linin direnişini izleyin.
Sessiz kalmayalım, nerede olursak olalım baskınları,
gözaltıları ve tutuklamaları halka duyuralım. Komşumuza,
arkadaşımıza, öğretmenimize… ama herkese...

Halk Düşmanlar ; Gittiğiniz Her
Yerde Dev-Genç’lileri Göreceksiniz!

Dev-Genç’liler Tayyip Erdoğan’ı Hollanda da Protesto Etti
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Sofralarımız Ortak,
Düşüncelerimiz Birlik Olsun

Belçika’nın Liege şehrinde her ay yapılan pazar kahval-
tılarının bir yenisi 24 Mart günü yapıldı. Belçika Anadolu
Federasyonu tarafından tertip edilen kahvaltıda ailelerin ge-
tirdiği yiyecekler yendi.  Anadolu Federasyonu adına yapı-
lan konuşmada; Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi Belçi-
ka’da da ırkçılığın geliştiğine değinildi. 

Öldüren Kalp Krizi Değil
Devlettir!

“YGS’de oğlu Ali Can Salur"u sınav salonuna bıraktıktan
sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 48 yaşındaki Tu-
ran Salur toprağa verildi."

“Samsun’da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) gir-
mek için hazırlanan lise öğrencisi Damla Orhan, sınav stre-
si nedeniyle sabah kalp krizi geçirdi. Genç kız tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamadı.”

“Afyonkarahisar'da sınava kardeşinin yerine giren üniversite
öğrencisi gözaltına alındı.”

Bu ve benzeri haberlerle ilgili açıklama yapan Yunanistan
Halk Cephesi, bunların sorumlusunun kapitalizmin gerici-yoz-
ezberci-paralı ve sınavlara boğulmuş eğitim sistemi olduğu-
nu belirtti. 

Bu sene 1 milyon 851 bin gencin sınava girdiği belirtile-
rek, “Halkımız, ülkemizin geleceği gençlerimiz; bu sınav sis-
temi, bu gerici yoz ezberci eğitim sistemi kaderimiz değildir.
Geleceğimizi karartmalarına izin vermeyelim. Parasız eğitim,
sınavsız gelecek için, bizi yoksullaştıran bu köhnemiş düze-
ne karşı birleşelim, mücadele edelim. Geleceğimizi hep bir-
likte kuralım” denildi.

Fransa'da geçen yıl 20 Aralık’ta görülen Halk Cep-
helilerin davası sonucunda tutuklanan Nezif Eski, ai-
lesi ile yapmış olduğu görüşlerde yapılan keyfi ara-
maya karşı 13 Mart tarihinde açlık grevine başladı. 

Eşine yazdığı mektupta açlık grevine başladığını
belirten Nezif Eski, mektubunda; “İki aydır hapisha-
ne müdürü ve gardiyanlarla tartışmamız sürdü. Her gö-
rüş öncesi güvenlik portiklerinden geçiyoruz ve üst ara-
ması yapılıyor. Görüş sonrası ise yine portikten ge-
çiyoruz ve üst araması yapılıyor. Daha sonra bekle-
me odasında tutuluyoruz, sıra geldiğinde onursuz ara-
malar için yapılan özel bir odaya giriyoruz ve çırılçıplak
soyunmamız isteniyor. 

1 Mart günü görüşten sonra yine onursuz aramayı
reddettim. Beni hemen disiplin hücresine attılar, 3 gar-
diyan işkence yaparak üstümdeki elbiseleri yırttılar,
boğazımdan sıktılar ayaklarıma vurdular ve üzerimde
oturdular. Yaklaşık yarım saat soğuk bir hücrede çıp-
lak kaldım. Disiplin kuruluna sevk edildim. 

Yasalara göre hapishane yönetiminin elinde onur-
suz aramayı gerçekleştirmesi için somut deliller bu-
lundurmalı. Oysa sistematik bir şekilde her görüş son-
rası herkes onursuz arama dayatmasına maruz kalıyor. 

13 Mart günü onursuz arama işkencesine karşı aç-
lık grevine başladım. Üzerimdeki bu onursuz arama
işkencesi son bulana kadar açlık grevimi sürdüre-
ceğim” dedi.

22 Mart günü Yunanistan'ın Atina ve Se-
lanik şehirlerinde sabaha karşı Halk Cephesi’ne yönelik
baskınlar yapıldı. Atina’da yapılan ev baskınlarında
evde bulunan çocuklar dahi gözaltına alındı.

Selanik ve Atina’da 15 kişi gözaltına alındı. Halk Cep-
heliler, baskıların kendilerini yıldıramayacağını, ülkede
nasıl direniliyorsa, kalplerin Cephe diye attığı her yerde
direnişin sürdürüleceğini belirttiler.

“Silah arama” bahanesiyle evleri ve iş yerleri talan eden
Yunan polisi, 21 Mart’ta sokak ortasından kaçırıp Sela-
nik’e götürdüğü bir devrimciyi de tutukladı. 

Atina’nın merkezi bir semtinde, sokak ortasında iki si-
vil polis tarafından kaçırılıp Selanik’e götürülen Halk Cep-
heli’yi, Yunan sol örgütleri sahiplendi. Halk Cephelilerin
gözaltına alındığını öğrenen sol örgütler mahkemeye ka-
tılarak Türkiyeli devrimcileri yalnız bırakmadılar.

Baskınların ilk günü Yunan solu tarafından dayanış-
ma ve protesto metinleri yayınlanırken, hemen bir gün son-

ra 23 Mart’ta birçok sol örgüt, DKÖ ve partinin katılımıyla
Atina’da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk önce
Halk Cepheliler, kısa bir süre önce yaptıkları bir açıkla-
mayla Türkiye’nin sürekli provokatif haberlerle dev-
rimcileri hedef gösterdiğine, son dönemde Yunanistan-
Türkiye arasında geliştirilen ilişkiler sonrasında İnterpol
aracığılı ile çıkarılan bültenlerle başlayan gözaltı ve tu-
tuklama terörüne dikkat çektiklerini belirttiler. 

Katılımcılar yaptıkları konuşmalarda, bu saldırıların
kabul edilemez olduğunu, kendilerine, cunta yıllarında ya-
şadıklarını hatırlattığını ifade ettiler. Vurgu yapılan diğer
bir yan da, saldırının bugün Yunanistan’ın krizle birlik-
te halka dayatılan politikaları hayata geçirmek için artı-
rılan polis teröründen bağımsız olmadığı oldu. 

Toplantı sonunda bütün örgütler tam bir dayanışma
içinde, yapılacak her türlü eyleme destek vereceklerini
ifade ettikten sonra, ortaklaşa yapılacak eylemler konu-
sunda öneriler verildi.

Av ru pa’da
Türkiye Faşizmi Emretti,

Yunanistan Halk Cephelilere Saldırıyor!

Özgür Tutsak Nezif Eski
Onursuz Aramalara
Karşı Açlık Grevinde

KIZILDERE’NİN YOLU ZAFERİN YOLUDUR50

Yürüyüş

31 Mart
2013

Sayı: 358



Merhaba Emekçilerin Işığı
Avukatlarımız!

Yüreklerimize pranga vurmak istediler
Ama başaramadılar.
Çünkü siz bizim yüreklerimizle konuştunuz zalimin

karşısında
Düşüncelerimizi yok saymak istediler
Ama başaramadılar.
Çünkü siz yeri geldi ölüme yattınız, yeri geldi kav-

gaya atıldınız. Can oldunuz canımıza soluk oldunuz ne-
feslerimize.

Emeğimizi çalmak istediler.
Ama başaramadılar.
Çünkü siz karanlığın en zifiri anında ışık oldunuz

emekçilere... Yollarını aydınlatıp güç oldunuz güçleri-
ne. Umut oldunuz umutlarına. Ve aldınız bir cümle soy-
suzun, kan emicinin elinden alnımızın terini.

Gerçekleri savundunuz, at izinin it izine karıştığı bir
dönemde

Dik durdunuz, birileri en pençe divan düzenden ica-
zet beklerken.

Öç alma vakti gelmiş dediler. Ve çaldılar bir gece vak-
ti kapınızı... Adına demokrasi, adına özgürlük, adına in-
san hakları diyerekten!..

Kırıp döktüler dört bir yanı... Yerlere saçtıkları
adalet taleplerimiz...

Yerlere saçtıkları yüreğimizde saklı hıncımız...
Yerlere saçtıkları işçinin, öğrencinin, memurun,

devrimcinin yani halkımızın bilcümle hakikatin büyü-
yen öfkesidir...

Dağıttılar öfkemizi vatanın dört bir yanına.
Ve sonra...
Sonra panikle sarıldılar yalana... Yazılısı, görseli, bil-

cümle medyasıyla başladılar bombardımana. Ve lakin
unuttular;

Aşılıyız biz bunlara
Ve şimdi siz...
Müvekkillerinizle yan yana umudun türkülerini

söylerken en koyu sohbetlere dalarken voltada...
Bir volkan patlamaya hazır.
Ve şimdi sizleri dört duvar arasında susturmak iste-

yenler ellerini ovuşturup kahkahalar atmakta.
Ve lakin unutmuşlar volkan kaynamakta.
Söz çok elbet.
Söyleyeceklerimizi zamanı gelince bir bir söyleye-

ceğiz...
Ve lakin şimdi gerek yok.
Şimdi adalet konuşuyor.
O zaman tüm özgür tutsaklar voltaya devam
Ve tabii yüreğimizde türkülerle...
"Özgürlük ellerimizde engel çaresiz"

Özgür Tutsaklar

AKP’nin Operasyonlarına ve
Zulmüne Son!

Zulme Direnmek Meşrudur
Almanya:Almanya'nın Köln şehrinde Ankara ve Yu-

nanistan’da, devrimcilere ve kurumlarına yapılan baskı-
lar Dom Kilisesi’nin önünde yapılan eylem ile protesto
edildi. Eylemde “AKP’nin Polis Operasyonlarına ve
Zulmüne Son” pankartı açıldı.

Hamburg şehrinde ise Türkiye Konsolosluğu önünde
eylem yapıldı. 22 Mart günü konsolosluk önünde Halk
Cepheliler, “AKP’nin Polis Operasyonlarına ve Zulmü-
ne Son” yazan pankart açtılar. “AKP Zulmüne Boyun Eğ-
meyeceğiz” başlıklı açıklamayı okuyan Halk Cepheliler,
gözaltı ve saldırıların devam ettiğini vurguladılar. 

Berlin’de de Halk Cepheliler, 26 Mart günü Türkiye
Konsolosluğu’nun önünde eylem yaptı. “AKP Terörüne
Son, Baskılar Bizi Yıldıramaz-Halk Cephesi” yazılı pan-
kartın açıldığı eylemde sloganlar da atıldı.

Avusturya: Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Tür-
kiye Konsolosluğu önünde Halk Cepheliler tarafından 26
Mart günü eylem yapılarak, Türkiye genelinde ‘DHKP-
C operasyonu’ adı altında demokratik kurumlara ve sen-
dika binalarına da yapılan baskın, gözaltı ve tutuklama te-
rörü protesto edildi. Eylemde; “Demokratik kurum ve ku-
ruluşlarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz” denildi. 

Yunanistan: 25 Mart sabahı Ankara’da Hüseyingazi
Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD), Genel-İş Genel Mer-
kezi, Liman-İş ve bazı evlerin faşist AKP’nin işkenceci
polisleri tarafından baskına uğramasıyla ilgili olarak
açıklama yapan Yunanistan Halk Cephesi, “AKP’nin zul-
müne direnmeye devam edeceğiz. Bağımsızlık ve de-
mokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet is-
temeye devam edeceğiz. Biz halkız bizi bitiremezsiniz”
dedi.

Kimyasal Silah Kullanımı ve
Cami Ortasındaki Patlama

Acizliğin İfadesidir
19 Mart'ta Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan kim-

yasal başlıklı füze saldırısı sonucunda 25 kişi hayatını
kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. 21 Mart'ta
ise Şam'daki İmam Cami'ne bombalı saldırı düzenlen-
di. Saldırıda bir kişinin beline sardığı bomba düzeneğini
patlatması sonucu onlarca kişi öldü ve çok sayıda kişi
yaralandı. Katiller, bu saldırıları Suriye yönetiminin ger-
çekleştirdiğini iddia etti.

Yalan iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Suriye
Halk Cephesi, “Bu yöntemler, emperyalizm ve işbir-
likçileri tarafından oluşturulan ve desteklenen, yalandan
ve kan dökmekten beslenen silahlı çetelere aittir” dedi. 

FEDA RUHUYLA SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ
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8 Nisan 2007’de Dersim’in
Hozat İlçesi kırsal alanında oli-
garşinin askeri güçleriyle çıkan ça-
tışmada şehit düştüler.

1981 Çorum-Dodurga-Mehmet
Dede Obruk Köyü doğumlu olan
Ergani Arslan, 1999’da örgütlü mü-
cadeleye katıldı. Dortmund ve Du-
isburg’da demokratik faaliyetlerde yer
aldı. Son görevinde Dersim dağla-
rında gerilla olarak umudu büyütü-
yordu.

2 Nisan 1973 Çorum doğumlu
olan Gülender Çakmak, örgütlü mü-
cadeleye 1995’te üniversite yılla-
rında başladı. Çeşitli alanlarda görev
yaptıktan sonra gerillaya katıldı. 

5 Ocak 1980, Dersim, Çemiş-
kezek Gözlüçayır doğumlu olan Yu-

nus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de oligarşinin ordusunda as-
kerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında Ölüm Orucu direnişçi-
leriyle tanıştı ve devrimci olmaya karar verdi. 2006’da gerillaya ka-
tıldı.

25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu olan Sol-
maz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe çalışıyordu. Dev-
rimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci olmaya karar verdi. 16
Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Solmaz
DEMİR

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Ödeyeceğimiz bedel bizim için hiçbir zaman
tartışma konusu olmadı. Çünkü biz her şeyden

önce zafere ve devrime koşulluyuz”
Fatma Ersoy

6 Nisan - 12 Nisan

Ergani
ASLAN

Yunus
GÜNDOĞDU

Gülender
ÇAKMAK

Muharrem yoldaşı gibi Mustafa da devrimcileri tesadüfen
tanımamıştı. Daha çocukluğundan itibaren devrimcilerin elin-
de büyümüş, Parti-Cephe ailesiyle her zaman bir şekilde bağı
olmuştur. Amasya Gümüşhacıköy'den İstanbul'a taşındıklarında
5 yaşındaydı. Daha ortaokul yıllarında emekçilikle tanışır. Ai-
lesi yoksul olduğu için seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçi-
mine katkıda bulunur. Daha sonraki yıllarda kazandığı parayı
yalnız ailesiyle değil devrimcilerle de paylaşmaya başlar.

Değişik işlerde çalışır. İş yerlerindeki arkadaşlarını duyar-
lı kılmak için onlara sömürüyü, zulmü anlatır. Bir yoldaşı onun
iş yerindeki arkadaşlarını eğitmeye çalışmasını şöyle anlatıyor.
"Bir defasında patron işçilere imzalatmak için bir kağıt getirmişti.
İşçilerin çoğu imzaladı. Bize şirketin ismini değiştirmek için im-
zanıza gerek var diye anlattılar. Meğer şirketin ismi değişince
orada çalışan işçi hiç çalışmamış gibi tüm hakları gasp olu-
yormuş. Mustafa bunu fark etti. Hemen işçilerle konuşarak du-
rumu anlattı. Herkes imzasını geri aldı ve patron amacına ula-
şamadı. O yalnız iş arkadaşlarını eğitmekle de kalmaz, onla-
rın her sorunlarıyla ilgilenirdi. Kendinden küçükler onu bir abi
gibi, büyükler de evlatları gibi severdi. Kim haksızlığa uğrasa
veya başına bir iş gelse Mustafa'ya koşardı.

Mustafa Küçükarmutlu'da sevilen bir yoldaşımızdı. İnsan-
lara yardım etmeyi sever, kondu yaparken veya başka işlerde
halka yardım ederdi. Tembellik yapmak, yan gelip yatmak Mus-

tafa'ya göre değildi. Evde annesinin fazla yorulmasına da-
yanamaz. Temizlik, yemek, bulaşık vb. ev işlerinde de yar-
dımcı olur. Mustafa'nın emekçi yanları gelişkin ve üretkendir.

Annesi onun için “O bizi hiçbir zaman incitmedi. Yemeğini ya-
par, bulaşıklarını yıkar, benim fazla yorulmamı istemezdi” di-
yor. Aslında annesini onun için farklı kılan sadece annesi ol-
ması değildir. Annesinin devrimcileri sahiplenmesi, şehit ce-
nazelerinden, hapishane kapılarına kadar gücünün yettiğin-
ce mücadeleye katkı sunmasıdır. Aynı zamanda emekçi, fe-
dakar ve direngen bir ana olmasıdır.

Mustafa aktif mücadele kararı aldığında savaşın zorlukla-
rını ve bedellerini bilerek bu kararı almıştı. Ve bu durumu “bi-
raz geç olsa da, geç kaldım sayılmaz” diye değerlendirir. Çev-
resindeki devrimcileri çekinmeden eleştirir. “Eğer bana müca-
deleyi daha iyi anlatabilseydiniz karar vermekte bu kadar geç
kalmazdım” der.

Aslında çok da geç değildir Mustafa için. Hedefi büyüktür
onun. “Ben savaşçı olacağım, SPB olacağım. Komutan ola-
cağım” diye sıralar hedeflerini. Kendisine “seni öldürecekler”
dendiğinde, O da Muharrem yoldaşı gibi “Ancak onu yapabi-
lirler. Ama sağ teslim alamazlar” diye cevap verir. Onun için,
halkının kurtuluşu uğruna şehit düşmek onurdur. O, bunun bi-
lincinde olarak atılır en ön saflara. Ve daha baştan Parti-Cep-
he'nin direniş tavrını, teslim olmama geleneğini, savaşçı mis-
yonunu yerine getirirken de bir adım ileriye taşımaya kararlı-
dır.

Düşman Mustafa'yı tanıyordu. Önce kalemşörlerine basında
deşifre ettirerek katliamına zemin hazırladı. Defalarca evini ba-
sarak ailesine “Onu geberteceğiz” şeklinde tehditler savurdu-
lar. Oysa Mustafa'nın dediği gibi, “Ancak onu yapabilirlerdi. İnan-
cını teslim almayı ise asla başaramazlardı.” Öyle de oldu. Mus-
tafa'yı sırtından kurşunlayarak acizliklerini ve korkaklıklarını bir
kez daha gösterdiler.

Yoldaşları Yakınları Anlatıyor: Mustafa
BEKTAŞ "Savaşın zorluklarını ve

bedellerini bilerek bu kararı almıştı"

10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe
hemşire olarak çalışırken, halkının kurtuluş
mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenme-
sinde yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F Tiple-
rine karşı Büyük Direniş’te, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı’ndan
sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak is-
tendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti.
11 Nisan 2001’de direnişte 174. gün şehit

düştü.

Fatma ERSOY

10 Nisan 1996’da İstan-
bul Göztepe kavşağında ku-
şatılan iki SPB komutanı,
teslim ol çağrılarına ateş
açarak cevap verdiler. 

Muharrem Karakuş,
Göztepe Köprüsü altındaki
çatışmada, son mermisini
kullandıktan sonra sloganlar

atarak şehit düştü. 

Mustafa Bektaş ise yaralı bir şekilde kuşatmayı yardı, an-
cak Üsküdar Kısıklı’da başka bir kuşatmada çatışarak şe-
hit düştü. Her ikisi de gecekondu halkının mücadelesi için-
de yetişen kadrolardı. Muharrem Gazi Ayaklanması’nın ön
saflarındaydı.

Muharrem
KARAKUŞ 

Mustafa
BEKTAŞ

Anıları Mirasımız



SDB üyeleri Olcay ve Fa-
ruk, 9 Nisan 1991’de İzmir
Karşıyaka’da kaldıkları üssün
ölüm mangaları tarafından ku-
şatılması karşısında direne-
rek şehit düştüler. Faruk dev-
rimci mücadeleye ‘87 sonla-
rında Liseli Dev-Genç safla-
rında katılırken, Olcay 80 ön-

cesinden beri mücadelenin içindeydi. Bir süre KKDD’de
(Kadıköy Kültür Dayanışma Derneği)  görev yapmıştı.

1946 Malatya Kürecik doğumlu Niyazi Te-
kin, İstanbul’da Dev-Genç saflarında yer almıştı.
Balıkesir Öğrenci Yurdu’na faşistlerin ger-
çekleştirdiği baskında silahla ağır yaralandı. 11
Nisan 1971’de hastanede şehit düştü.

Niyazi TEKİN

Devrimci hareketin kadrolarındandı. 1959
yılında doğdu. Devrimci mücadelede hızla ge-
lişti. Dev-Genç'in yöneticilerinden biri oldu.
SDB’lerde yer aldı. 12 Eylül cuntası koşulla-
rında tereddütsüz mücadeleyi ve görevlerini
sürdürdü. 7 Nisan 1981’de bulunduğu evin ku-
şatılması sonucu İstanbul Küçükköy’de polis
tarafından katledildi.

Selçuk
KÜÇÜKÇİFÇİ

Arnavutluk’un halkının İtalyan işgaline
karşı bağımsızlık savaşının ve kurtuluştan
sonra sosyalist devriminin önderiydi. Sava-
şın içinde Arnavutluk Komünist Partisi Ge-
nel Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin ilerleyen
aşamalarında devrimi yalnızlığa mahkum
eden politikaların da mimarı olan Enver
Hoca, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaş-
mayan bir sosyalist olarak 11 Nisan 1985’te
aramızdan ayrıldı. Enver HOCA

İzmir’de 9 Nisan 1992’de halk düşmanla-
rına yönelik bir eylemde çatışarak şehit düştü.
1969 Adapazarı Kaynarca doğumluydu. İ.Ü. Ba-
sın Yayın Yüksek Okulu’nda Dev-Genç’li ola-
rak çalıştı. 1 Aralık direnişinin yaratıcısı oldu.
Örnek bir Dev-Genç’liydi. Hamiyet YILDIZ

Halkı için ölenlerin unutulmayacağının ef-
sane kanıtlarından biridir Zapata. Meksika-
lı köylülerin bağımsızlık ve toprak talepleri
için geliştirdiği mücadelenin önderi oldu. “Diz
çökerek yaşamaktansa, ayakta ölmek iyidir”
dedi, öyle yaşadı. 10 Nisan 1919’da katle-
dildi. Adı Meksika halkının kurtuluş müca-
delesinde yaşıyor.

Emiliano ZAPATA

12 Nisan 1995’te Ankara
Batıkent’te bulundukları eve
gece polis tarafından düzenle-
nen baskında infaz edildiler.
Mustafa Selçuk, 1978’de İs-
tanbul gecekondu halkının mü-
cadelesi içinde yer alarak baş-

ladı mücadeleye. Cunta yıllarında tutsaklık ko-
şullarında direnişini sürdürdü. Son görevi İç
Anadolu Bölge Sorumluluğu idi. 

Seyhan Ayyıldız, Lise yıllarında mücade-
leye katıldı. Zile Halkevi’nin kurucularındandı. 

Şirin Erol, lise yıllarının ardında düzende
yaşamayı reddetti ve devrimin saflarında yer
aldı.

Mustafa SELÇUK Seyhan AYYILDIZ

Şirin EROL

1982, Amasya Aydınca Beldesi Karsan
Köyü doğumludur. Lise yıllarında İstanbul Üs-
küdar’da iken devrimci mücadeleye katıldı.
Amasya Eğitim Fakültesi’ne gittiğinde TÖ-
DEF’lilerle birlikte öğrenci meclislerinde aktif gö-
revler aldı. Gençlik Derneği’nin kuruluşunda kat-
kıları oldu. 6 Nisan 2005’te Amasya’da geçir-
diği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.Servet DELİCE

Esat HÖC’lüydü. Gazi halkının mücadele-
sinin içinde biriydi. 8 Nisan 2005’de İstanbul Ga-
zi’de polis işbirlikçisi mafyacı faşistler tarafın-
dan bıçaklanarak katledildi.

Esat ATMACA

Büyük Direniş’te 2. Ölüm Orucu Ekibi için-
de yer aldı. 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra
Kandıra F Tipi’ne götürüldü. Direnişini tered-
dütsüz sürdürerek 7 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Bülent, 18 Temmuz 1974, İstanbul-Kartal do-
ğumluydu. ‘92’de mücadeleye katıldı. Liseli
Dev-Genç ve mahallelerde sorumluluklar yap-
tı. Birçok kez gözaltı ve tutsaklık yaşadı. Su-

surluk’a karşı kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde ör-
gütleyenlerinden oldu. ‘98 yılında tutsak düştü.

Bülent ÇOBAN

Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde yer
aldı. 19 Aralık Katliam saldırısı, zorla müdaha-
le baskısı, işkenceler onu direnişinden vazge-
çiremedi. 12 Nisan 2001’de Ölüm Orucunun 175.
gününde şehitler kervanına katıldı. 

Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te Ada-
na’da doğdu. Aslen Mardin Kızıltepeli Kürt’tür.
Devrimci hareketle ‘92 yılı ortalarında tanıştı.

Adana’da demokratik kurumlarda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da
değişik alanlarda görev aldı ve ‘96 yılında Ege Bölge sorumlu-
su olarak atandı. Aynı yıl tutsak düştü, zindanlarda direnişler için-
de ölümsüzleşti.

Abdullah BOZDAĞ

28 Mayıs 1964 Tokat Karaoluk Köyü do-
ğumlu. Yoksulluktan dolayı okula gidemedi. 17
yaşında evlendi. Çocuk bakıcılığı, temizlikçilik,
hizmetçilik yaptı. 1994’te Küçükarmutlu’ya ta-
şındı. Devrimcilerle burada tanıştı. Devrimcile-
rin ablası, anası oldu. F Tiplerine karşı direniş-
te dışarıda ölüme yatarak, TAYAD’lılarla birlik-
te bir tarih yazdı. Dünyada bir İLK olma onuru-
nu yaşayarak, 9 Nisan 2001’de ölüm orucunun
147. gününde şehit düştü

Gülsüman
DÖNMEZ

Faruk BAYRAKÇI Olcay UZUN



Eşekten Düşenin Halinden
Eşekten Düşen Anlar

AKP'nin Ankara'daki Genel Mer-
kezi'ne ve Adalet Bakanlığı'na yönelik
DHKP-C'nin yaptığı eylemlerin ar-
dından, AKP'ye ilk geçmiş olsun zi-
yaretini ABD'nin Ankara Büyük-
elçisi Francis Ricardoane yaptı.

Ricaordane, Adalet Bakanı Sa-
dullah Ergin'e yaptığı ziyaret sırasında
geçmiş olsun dileğinde bulunurken,
"Kayıp yok hamdolsun" dedi.

ABD Büyükelçiliği'ne yönelik
feda eyleminin ardından dili tutulup,
Türkçe konuşamayan Riccardona
AKP ziyaretinde, AKP'nin diliyle
konuştu... Eee tabii, adamın biri eşek-
ten düşmüş, doktor çağırmışlar...
Bana doktoru değil, eşekten düşeni
getirin demiş... 

***

Tayyip'in Ergenekon 
Paranoyası

Tayyip yatıyor Ergenekon, kal-
kıyor Ergenekon, sağa dönüyor Er-
genekon, sola dönüyor Ergenekon... 

Bir çuval almış eline, kendisine
itiraz eden herkesi atıyor bu çuvala.
Ama mızrak çuvala sığmaz... Öyle
"Ergenekon bağlantılı" diyerek, halkın
adaletini karalayamazsın.

***

İki Tane Kameran Varsa
Senin, Milyonlarca
Gözü Var Halkın
İçişleri Bakanı Muammer Güler

ve AKP Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik, Ankara'daki eylem-

lerin ardından aynı gece kame-
raların karşısına geçip, “Milleti-
mizi bir parça tedirgin ettiği için,
bu saatte halkımızı bilgilendir-
mek için, bir ihtiyaç olduğuna
inandığımız için huzurlarındayız.
Korkumuzdan veya tedirginli-
ğimizden değil” dediler.

Tabi, tabi... “Aslan yürekliler”
siz hiç korkar mısınız? 

Sırf halkın “bir parça” tedir-
ginliğini gidermek için... Gaze-
tecilerin ve halkın haber alma hakkını
düşünmek şimdi mi aklınıza geldi?

Hadi oradan yalancılar! Bal gibi
de ödünüz koptu! Haber alma öz-
gürlüğü diye demagoji yapmayın.
Siz ki, dünyada en çok gazeteciyi
tutuklayansınız; haber alma özgür-
lüğüne mi saygı duyacaksınız... Hadi
oradan.

Korkunuzu gizleyemediniz. Size
eylemin ardından hızla açıklama yap-
tıran şey korkunuzdur.

Muammer Güler, "Şimdi, hemen,
biz açıklama yaparken... yakalanmış
olabilirler..." diyerek dayılanırken;
iki adımda bir kurdukları kameralara
güvendi. Ama işte onların iki adımda
bir kamerası var, halkın milyonlarca
gözü var.

Muammer Güler'in kulağına küpe
olsun "Şimdi, şu an, her şey, her
an olabilir."

Laf ebesi Çelik ise yarım saat
konuştu ama anlaşılır tek cümle ku-
ramadı. Her lafın üzerine atlayan,
her fırsatta kendini bilgiç göstermeye
çalışan Çelik, alı al moru mordu.

Ne demişler: “Eden bulur, sanma

kalır, bir gün olur vakti gelir...”

Çelik ve Güler'in saçmalamasının
ardında yatan da bu sözdeki gerçeği
biliyor olmalarıdır.

***

Devrimcinin Sınırı?
Öyle ya, kamerayla donattılar her

bir tarafı... Uzaydan izliyorlar her-
kesi... Yüzünü tarıyorlar yoldan ge-
çenin... Arabaların altına kamerayla
bakıyorlar... Öksüreni bulurlar, ak-
sıranı bilirler... Havaları buydu.

Oysa aslı ne?

Helikopterlerle okul bahçesine
indirme yapacak kadar paniklemiş
durumdalar. En denetimli yerlerinde,
başkentlerinde karayolunu kullan-
mıyorlar da, havadan uçarak geli-
yorlar... 

Ankara'da baskın yaptıkları ev-
lerde tuvalet deliklerine uzun namlulu
silahları doğrultuyorlar. 

Sigara izmaritlerinde iz arıyor-
lar...

Çıkartılan ders?

Bir devrimcinin yaratıcılığı sınır
tanımaz.

Ankara’da İki El Bombası Bir Lav ve

PERİŞAN DEVLET !!!

Sarıgazi Özgürlükler Derneği, Selin Yiğit isimli ar-
kadaşlarının ailesinin 25 Mart günü Vatan Emniyet Mü-
dürlüğü’ne bağlı işkenceci Şengül isimli polis tarafından
aranarak taciz edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Şengül isimli işkencecinin, “Biz analar babalar üzül-

mesin, ağlamasın diye uğraşıyoruz. Çocuklarınız ceza-
evlerinde çürümesin diye sizi uyarıyoruz” diyerek aileyi

korkutmaya çalıştığı anlatılan açıklamada, “Alçaklar,
namussuzlar sizler mi ailelerimizi düşünüyorsunuz!
Sizler mi bizleri hapishaneye girmekten kurtaracaksınız!
Bu ülkenin hapishanelerini dolduran, işkence yapan, en
demokratik taleplerimize gazlarla, joplarla saldırarak,
gece yarıları hukuksuzca evleri basanlar sizler değil
misiniz?” denildi.
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AKP’nin Ahlaksız Polisleri Ailelerimizi Taciz Etmekten Vazgeçin!


