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HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ, ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!
İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI, ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!

"Hani Masumdular", "Hani Parasız Eğitim İstiyorlardı" Diyor Burjuva Medya...

Evet, Çiğdem ve Berna, Dünyanın En Masum İki Kadınıdır!
Parasız Eğitim İstedikleri,
Pankart Açtıkları İçin,
İşkencelerle Tutuklayıp,
Ömürlerinin Yarısı Kadar Ceza
Verirseniz,
Okul Parası Ödemedi Diye
Okuldan Atarsanız.

Dilek’i Annesinin Evinde,
Yılmaz’ı Evinin Yolunda Katlederseniz,
Berkin’in Katilini 1000 Gündür Korursanız,
Halkımıza Zulmeder,
Gecekondusunu Yıkarsanız,
Halkımızı Adaletsiz Bırakırsanız...

Adaletin Olmadığı Yerde BERNA, ÇİĞDEM Adalet Savaşçısı Olur,
Kuşanır Silahlarını, Bombalarını Yürürler Çevik Kuvvetin Beynine!

Katil Sürüleri, Çiğdem Yakşi’nin Ölü Bedenini İp Bağlayarak Çektiler...

ÖLÜLERİMİZDEN BİLE KORKUYORSUNUZ!
Korkunuz Zulmünüzden, Korkunuz Acizliğinizdendir...

KORKUNUZ ÖLÜMÜNÜZDÜR!
“Düşman korkar
Korkuları zulümdür büyür
Kar etmez fakat ecellerine
Gelecek
Çıkıp gelir çünkü kondulardan
Asalak gırtlakların peşine düşen
Aç bir bıçak gibi hem de...”
Cenaze bedenlerine işkence yapmak; gerek Türkiye Devleti’nin imzaladığı anlaşmalara, gerekse
de İslam hukukuna göre yasaktır.
*1949 yılında Türkiye imzaladığı 4 maddelik Cenevre Sözleşmesi’yle “İşkence yapmama, onur kırıcı davranmama, canlı olarak yakaladığı kişiler üzerinde işkence ya da ceset üzerinde işkence yapmama” sözü vermiştir.

*Bir Hadis’te şöyle deniyor: Allah’ın Resûlü cenazeye işkence yapmayı yasaklamıştır.
Şehit yoldaşlarımızın bedenlerine, bu işkence,
kendisine “Müslüman” diyen AKP iktidarı tarafından

yapılmıştır. AKP faşizminin yaptıkları, ne kendi yasalarına, ne de tüccarlığını yaptıkları “müslüman”
inançlarına uygundur. Ülkemizdeki faşizm gerçeği
budur. Kendi geleceğinden, sınıf çıkarlarından böylesine korktuğunda; hiçbir yasa maddesi, kural ya
da inanç tanımaz. Kendi çıkarları için var gücüyle
saldıracaktır. Korkusu büyüktür çünkü… Bu korku
aynı zamanda onun sonunu da hazırlayacaktır.
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4 DHKC: İki masum kadındılar.
Masumiyetleri haklılıklarından,
meşruluklarındandı!

Halkın Adaletinin Bir Fiskesi,
Zulmün Kalesini Sarstı

8 Ne onurlu bir nesil yaratmış
Dev-Genç, ne kadar gurur
verici insanlar yetiştirmiş...
11 Sabo ve Eda’dan,
Berna ve Çiğdem’e...
12 Basından...

14 Biz Diyoruz ki:
Silahlı mücadele
neden meşru ve haklıdır?
15 Yıkılan evlerimizin,
kurumlarımızın yerine
yenisini yapacağız!
18 Gazi direnişini karalamak için
değil, katliamların hesabını
sormak için politika üretin!
20 Anadolu Cephesi:
Polis vatanımızı
satanların koruyucusu,
halkın da düşmanıdır!
21 Halk Meclisi: Plan ve hedefle
istediğimiz sonuca ulaşacağız!

16 Mart
Katliamı’nın
Hesabını
Soracağız!
DEV-GENÇ

22 Savaş ve Biz: Savaşı kararlı ve
inançlı olan kazanır!
23 Devrimci İşçi Hareketi:
Yaşasın İmbat Maden
Direnişi’nin zaferi!
26 İş mahkemesi, Oya Baydak’ın
işe iadesine karar verdi
28 Halkevciler, patron
sendikacılarının korumalığını
yaptı; devrimcilere, devrimci
işçilere saldırdılar
29 10 Soruda: 16 Mart 1978
Beyazıt Katliamı
31 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt milliyetçi hareketin silahlı
eylem yapması silahlı savaşı
savunması demek değildir!
34 Emperyalizmin krizi
adaletsizliği büyütüyor
35 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK’in görevi AKP
faşizmine akıl vermek değil!
37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Bin defa da yıksanız;
Şafaklar’dan yadigar
derneğimizi yeniden kuracağız
38 Liseliyiz Biz: Vurdular onu

39 Ülkemizde Gençlik: Dev-Genç
adalet savaşçılarını selamladı

43 And olsun ki; bu dava kalmaz yarına!
Adaletin kılıcı çekilecek yeni
şehitler pahasına

44 Berna ve Çiğdem’in hesabını
milislerimizle soracağız!

46 Sabolar’dan, Çiğdem ve Berna’ya,
yürüyoruz devrime!

48 Halk savaşçıları
Çiğdem ve Berna Ölümsüzdür!

49 Grup Yorum halk koroları konseri
Sibel Yalçın Parkı’nda büyük bir
coşkuyla gerçekleşti!..

50 Sanatçıyız Biz: Direnmeyenler
halkın sanatçısı olamazlar

52 Avrupa’da Yürüyüş:
Avrupa demokrasisi köle
pazarlarındaki gibi elleri ve
ayakları zincire vuruyor!

55 Avrupa’da Biz:
Halk meclislerinde örgütlenelim

56 Yitirdiklerimiz
58 Kulağımıza Küpe Olsun
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ÇEVİK KUVVETİN
BEYNİNİ TARADI!
İKİ MASUM KADINDILAR
MASUMİYETLERİ HAKLILIKLARINDAN,

MEŞRULUKLARINDANDI!
3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın
Dilek Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını sormak için Bayrampaşa
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırı düzenledi
3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek
Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını sormak için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el
bombalı saldırı düzenledi.
"Şehrin göbeğinde, güpegündüz, çevik kuvvetin beynine,
saldırı" diyor burjuva medya...
"DHKP-C bu cüreti nereden alıyor" diyor.
"Hani masumdular" diyor burjuva medya,
"Hani parasız eğitim istiyorlardı" diyor.
Evet masumlar.
Masumiyetlerini meşruluklarından ve haklılıklarından
alıyorlar.
Dünyadaki en masum insanlardan ikisi Çiğdem ve
Berna.
Evet parasız eğitim istediler. Vermediniz. Tutukladınız.
Ömürlerinin yarısı kadar cezalar verdiniz. Okuldan attınız.
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Yetmedi.
Bu devlet İstanbul’un yoksul gecekondu mahallesinde,
ailesinin evinde Dilek Doğan'ı öldürdü ve katilini tutuklamadı
bile.
Bu devlet evinin yolunda, evine giderken Yılmaz'ı öldürdü.
Bu devlet dalga geçer gibi bir hafta sonra da elinde
izin, onay, belge olmadan bu yoksul mahallenin evlerini
yıktı."Kaçakmış yapılar." En büyük kaçak yapı Ankara'da
Cumhurbaşkanı'nın sarayı duruyor ama bu devlet halkın
evlerini yıkıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor.
Berna ve Çiğdem kuşanıyor silahlarını, bombalarını.
Güpegündüz çevik kuvvetin beynine sıkıyor.
Ve Berna ile Çiğdem terörist oluyor öyle mi?
Herkesle terörizmin ne olduğunu, felsefesini, amacını,
yöntemlerini, her şeyini tartışırız.
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Ama devrimci eylemle, terörizmi aynı kefeye koyan
kafa yapısının, ne felsefeden, ne toplumlardan, ne bilimden,
ne tarihten anladığı şüphelidir.
Tarihsel, bilimsel, politik olarak kim terörist şimdi?
Evinde Dilek'i öldürenler mi, Yılmaz'ı evinin yolunda öldürenler mi? Yoksa bu katliamı, bu haksızlığı herkese duyurmak için eylem yapan Berna ve Çiğdem mi?
Dilek ve Yılmaz'ın öldürülmesi açık bir devlet katliamıdır.
"Hayır katledemezsiniz" deyin bir kez.
Yok diyemezsiniz. Mahkemesine bile gelmezsiniz.
Ailesi, yoldaşları o mahkemede işkence görürse, yerlerde
sürüklenirse, annesi bile mahkeme salonuna alınmak istenmezse, en fazla otuz saniye haber olur tekellerin
medyasında, o kadar. Öyle mi?.. O kadar değil!
Gerçekleri yalancılardan değil, yaşayanlardan öğrenin.
Yalanları değil, olanları yazın.
En azından soru sorun. Dilek'i,
Yılmaz'ı katleden hangi örgüt?
Devlet örgütü değil mi?
"Terör" diyerek, "terörist" diyerek halkı örgütsüzleştirmeye
çalışan tek örgüt, tek güç olarak
kalmaya çalışan DEVLET ÖRGÜTÜDÜR.
Halk örgütsüzleştirilsin ki her
türlü baskı, yasak, dayatma rahatça
uygulanabilsin.
Devlet katlederse devrimciler de
bu katliamı teşhir eder, hesap sorar.
Bu kaçınılmaz sosyolojik, tarihsel,
bilimsel bir sonuçtur.
Biz devrimciliğin demokrasi mücadelesi
olduğunu biliriz.
Onyıllardır haklar ve özgürlükler mücadelesinin
en önünde biz varız. Bunun bedellerini de ödüyoruz. Ve
biz demokrasi istiyoruz.
Tabii biz halkın demokrasisini istiyoruz.
Devrimcilik kendi araçları ile meşruluğunu kabul ettirir.
Bu ülkenin sokakları, dağları, şehirleri yıllardır kan
gölüne dönmüş, sokaklar dağlar yetmemiş HAPİSHANELERİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRMİŞLERDİR.
Size terör diye devrimcilerin eylemlerini öğretmişler.
Kullandığınız "terör" tanımı, emperyalizm tarafından
yapılmış terör tanımıdır.
Halkın, ulusal, sosyal kurtuluş savaşına "terörizm" demiştir emperyalistler.
Azgın kapitalist sömürü düzenine, adaletsizliğe başkaldırıya, emperyalizme bağımlılığa karşı mücadeleyi "terörizm" diye adlandırmışlardır. Siz onları tekrar ediyorsunuz.
Bu düzeni SAVUNUYORSANIZ mesele yok. Ama değişmeli diyorsanız NASIL?
Bu soygun, katliam düzeni nasıl değişebilir?
Bu düzenin bir sömürü düzeni olduğunu, katliamcı

olduğunu bilenlerin, bu gerçeği kabul edenlerin, böyle bir
sorunu var, bunu teşhir emek ve değiştirmek gerekir diyenlerin
ikinci bir soruya daha cevap vermesi gerekir... Nasıl? Bu
sorunun cevabı halkın savaşıdır. Silahlı silahsız, yasal yasadışı...
Zulüm varsa direniş de vardır. Direniş, silahlı ve silahsız
hangi yöntemi gerektiyorsa bunun gereği yerine getirilmelidir.
Bu ülkede işkence, katliam yapanın yanına kar kalıyor mu,
kalmıyor mu?
Mesele bu!
Halkın ve haklının yanında olanların korkacağı tek
terörist devlettir.
Direnmek zorundayız.
Herkes direnmek zorundadır.
Direnmeyen ezilir.
Bu ülkede devrimcilik, devrimciler,
hak ve özgürlük mücadelesi HER
ZAMAN olacaktır.
Devrimci-demokrat herkes
bundan emin olmalı, kendisi
de bu inancın bir parçası olmalıdır.
Bu uğurda ne yapılması
gerekiyorsa yapacağız, yaparız.
Ölüm bir yudum adaletse
onu kana kana içmesini de
biliriz.
Devrimci mücadele tarihimiz sizin işkenceciliğinizin,
tarihsel ve siyasal haksızlığınızın ve mağlubiyetinizin tarihidir.
Devrimci eylemlerimiz, devrimci
şiddet eylemlerimiz sizin terörünüzün
tarihidir.
Ve biz adaletsizliğe teslim olmayacağız. Adalet
talebimizi teslim etmeyeceğiz.
Adalet beklemeyeceğiz.
Bu ülkede Cumhurbaşkanı bile mahkeme kararını tanımıyorum diyorsa, bu halk hangi mahkemeden adalet bekleyebilir?
Bu ülkede adalet ölüm karşılığında toplanıyor güneşten.
Toplayacağız.
Bunca şehitlikten yenilmez bir hayat doğar. Doğurtacağız.
Gelecek gelenekle yaratılır. Yaratıyoruz.
Kuraldır; başkaldıranlar baş verirler. Veriyoruz, vereceğiz.
BU EYLEM HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR
İki kadın güpegündüz çevik kuvvetin beynine silah sıkıyorsa bu güçlü bir eylemdir.
Eylem, tek başına, silahlı da olsa, roketatardan yüzlerce
kiloluk bombaya kadar çok tahribat yaratan da olsa, onlarca
ölü de olsa devrimci bir eylem değildir. Çünkü o; SİSTEME
DOKUNMAYAN BİR EYLEMDİR. Bu sömürü düzenini
yıkmaya yönelik bir eylem değildir. Bu sömürü düzenini
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yıkmak amaçlı olmayan her eylem UZLAŞMAK İÇİNDİR.
Ne polis ne asker vura vura biter. Şu gerçek asla akıldan çıkarılmamalıdır, Silahlı eylemin niteliği-gücü siyasi muhtevasındadır.
Kurtuluş emperyalizmle ve oligarşi ile uzlaşarak kazanılmaz. Kurtuluş uzlaşmamaktır.
Biz devrimciler;
Emperyalizme karşı bağımsızlık,
Faşizme karşı demokrasi,
Kapitalizme karşı sosyalizm için savaşıyoruz. Bu savaşta
ölümü göze alıyoruz. Ölüyoruz.
Ne yalnız başına silahlı mücadele, ne de silahlı
mücadele dışındaki yöntemler, kitleleri kalıcı
anlamda örgütleyebilir.
Silahlı savaş, irili ufaklı, büyükküçük birçok alan ve bölgede, halk
kitlelerinin olduğu her yerde, yasal-yasadışı, demokratik, ideolojik,
kültürel birçok mücadele biçiminin her sınıf ve tabakada, hemen her bölgede çok farklı biçimlerde ve uzun sürede hayata
geçirilmesi sonucu ortaya çıkar.
Küçük-büyük, yasal-yasadışı her türlü çalışmanın
esas amacı, silahlı savaş için
kitleleri örgütlemektir.

Bu Eylem
Hedefine Ulaşmıştır
İstanbul Emniyet Müdürü halktan
yardım istemiştir. Halkın polisi sahiplenmesini istemiştir. İki kadın savaşçı çevik
kuvvetin beyninini tarayınca o ilin Valisi halka,
“polisi sahiplenin” diyor. Çünkü eylemimiz haklıdır,
çünkü eylemimiz meşrudur. Vali çaresizdir, polis suçludur.
Emniyet Müdürü’nün çağrısı yetmedi, gecede trafik müdürleri
çağrı yaptı, çakar ışıklarınızı söndürün, terörist saldırılar var.
Çünkü halk çocukları pusuya yatmış bekliyorlar hesap sormak
için: Sokaklar, caddeler onların. Gün, gece onların.
Eylem anında el bombalarının ikisi patlamamış, ama
ikisi savaşçılarımız kuşatıldığında patladı. Bilmiyoruz
neden patlamamış, o bombaları biz imal etmedik. Ama savaşma, direnme, haklılık, meşruluk, adalet, hesap sorma
geleneğini biz yarattık. Biz yaptık.
Silahımız yoktur, bulacağız.
Bize kimse uçaklardan silah atmıyor.
Bize kimse havaalanları kurup silah vermiyor.
Ve kimse tarihin gözlerini kapatamaz.
Bunların hepsi yaşanan gerçeklerdir.
ŞEHİTLERİMİZ BERNA VE ÇİĞDEM
İki yoldaş
İki yürek
Onur saygıya durdu onların karşısında.
Masumiyeti öğretiyorlar.
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Adalet için direnmeyi ve savaşmayı öğretiyorlar.
Elimizde taş olacaklar, bayraklarımızda yıldız olacaklar.
Onlar ölümü gömdüler, yanımızdalar.
HALK KADAR HAKLIDIRLAR
Ve bir kez daha belirtiyoruz ki, ADALET YOKSA ADALET SAVAŞÇILARI VARDIR.
Adaletin bedelini canımızla ödüyoruz. İnancımıza biçtiğimiz paha ölmek, ama dönmemektir. Dönmeyeceğiz.
Ya adaletsizliği yok edeceğiz, ya yok olacağız.
Düzenin adaleti yasaya uygun mu, değil mi diye değerlendiriyor. Peki adil mi bu yaşananlar, bunun cevabı yok
yasada. Evinde, evinin sokağında yoksul halk çocuklarını
öldürmek adil mi, siz silahlı onlar silahsız.
YOKSUL MAHALLELERİMİZDEKİ
HALKIMIZIN HAYATI YA CENAZEDE
YA MAHKEMEDE GEÇİYOR. ÇÜNKÜ
HEP HALK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜLÜYOR.
BU NEDENLE;
Sizin suç dediğiniz şeye biz devrimcilik diyoruz.
Ve biz ölümüne haklıyız. Bu
nedenle biz kazanacağız.
Mahkemelerin adaletsizlik dağıttığı bir ülkede tek adalet HALKIN ADALETİDİR.
DEV-GENÇ GELENEĞİ
BERNA VE ÇİĞDEM'LE SÜRÜYOR!
Dev-Genç bir mücadele tarihidir...
Dev-Genç bir okuldur. Dev-Genç,
onurumuzdur, geleceğe güvenimizdir.
Baskılar, işkenceler, saldırılar Dev-Gençlileri teslim alamaz, onlar bu halkın en onurlu
evlatlarıdır.
Umut, Dev-Genç'in ellerinde büyüyor.
Dev-Genç devrimin öncüsüdür.
Berkin'den Dilek'e... Dev-Genç kanı dökülen tüm kardeşlerinin hesabını soracaktır.
Bu vatanın en onurlu, en soylu damarı Dev-Genç'liler...
Dev-Genç'liyiz, teslim olmayanların soyundanız.
Dev-Genç'liyiz biz, savaşıyoruz.
Halk için, parasız, bilimsel eğitim için akademik, demokratik mücadele veriyoruz.
Demokratik üniversitelerin, liselerin sadece BAĞIMSIZ
BİR TÜRKİYE'de olabileceğini biliyoruz.
Ve emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi mücadelesinin en önünde yer alıyoruz.
İşte bu yüzden her Dev-Genç'li
BİR ADALET SAVAŞÇISIDIR!
HER ADALET SAVAŞÇISI
BİRER DEV-GENÇ'LİDİR!
DEV-GENÇ'Lİ İKİ KADIN ADALET SAVAŞÇIMIZ;

Çiğdem Yakşi;
Savaşçımız 1989 yılında Eskişehir'de doğdu. Ev kadını
bir anne, inşaat işçisi bir babanın çocuğuydu. Eskişehir
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Anadolu Üniversitesi Arkeoloji bölümüne giriş yaptı ama
harç parasını yatırmadığı için okuldan atıldı. Defalarca
gözaltına alındı, tutuklandı. Sincan'da 7 ay ve Bakırköy
Kapalı Kadın Hapishanelerinde 23 ay tutsak kaldı.
Dev-Genç'liler ve Armutlu halkı onu yakından tanıdı.
Gülüşlerine, hareketliliğine, içtenliğine bir o kadar da
sözünü esirgemezliğinden, militanlığından güç aldı.
En son annesinin kucaklarında katledilen Dilek Doğan'ın
cenazesindeki fotoğraf karesiyle tarihe geçti, tabutunun
başında gördü onu Türkiye halkları. Dilek'e verdiği, çocukluğunu bildiği Yılmaz'a verdiği sözü tuttu. Adalet istedi.
Adalet savaşçısı olarak adaleti sağlamak için çatışarak şehit
düştü.
Partisine yazdığı özgeçmişinde;
"Hareket benim her şeyim. Yaşamla olan tüm bağlarım
harekete bağlı. Aynı kalp gibi... bir insanın kalbi durursa
yaşayamaz ya ben de hareket olmazsa yaşayamayacakmışım
gibi hissediyorum. Bu nedenle benim için bir yaşamı
ifade ediyor. Sadece benim değil, Anadolu'daki tüm halkların yaşamı harekete bağlı. Bu nedenle hareketi kurtuluşumuz, özgürlüğümüz ve geleceğimiz olarak görüyorum."
diyordu.
Yine başka bir yazısında; "Bu ülkede devrimi yapacak
olan bizim hareketimizdir. Bu iradeyi azmi ve ısrarı
gösteren tek örgüt biziz çünkü.
Hareket benim ailem. Üzüldüğümde, sevindiğimde,
öfkelendiğimde bunları paylaşabildiğim en yakın arkadaşım.
Mücadele içerisinde bana yön veren, yolumu açan, beni
büyüten, geliştiren yeni Çiğdem'i yaratandır hareket. Hareket benim!"

Berna Yılmaz;
Dev-Genç'liydi. Gece bekçisi bir babanın, ev kadını bir
annenin kızı olarak 1989 yılında Malatya'da doğdu. Çocukluğu, gençliği ise Kıbrıs'ta geçti. Ankara ve İstanbul'da
üniversite gençliğinin akademik-demokratik üniversite mücadelesinin en önünde yer aldı.
İlk gözaltısı 2007 yılında; "ORTAK DÜŞMAN AMERİKA'DIR" kampanyası sırasında bir başka adalet savaşçımız
olan Bahtiyar Doğruyol ile birlikte oldu.
Yani Amerika'ya karşı olmak, emperyalizme karşı halkların
kardeşliğini savunmak suçtu bu ülkede, gözaltına alındılar.
Asıl Türkiye halkları da faşist AKP iktidarı da, halk
düşmanı katil Erdoğan'ın konuşması sırasında "PARASIZ
EĞİTİM İSTİYORUZ ALACAĞIZ" yazılı pankartı açma
cüretiyle bu genç kızı tanıdı. Parasız eğitim istediği için,
bunun için pankart açtığı için tutuklandı.
Dev-Genç'li yoldaşlarının kararlı direnişi, halkın sahip-

lenmesiyle başlatılan kampanya sonucunda ancak tahliye
oldu. Mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Tutuklasalar
da halk için parasız eğitim talebinden vazgeçmeyeceğini
mücadelesini sürdürerek gösterdi.
Kendi ifadesiyle; "Ey! Çocuklarımızın kanlarıyla beslenenler, gününüz de yüzünüz de gülmeyecek! And içerim
ki, SİZİ GÜLDÜRMEYECEĞİZ..." diyerek çocuklarımızı
aç, açıkta bırakan, katleden halk düşmanlarından hesap
sormak için Dev-Genç'li kavga arkadaşları Şafak Yayla,
Bahtiyar Doğruyol gibi ADALET SAVAŞÇISI OLDU.
Berkin'in, Dilek'in, Yılmaz'ın... Katledilen halk çocuklarının hesabını sordu.
Liseli Dev-Genç'lilerin, Dev-Genç'lilerin coşkusuyla,
kararlılığı, tereddütsüzlüğüyle çatışarak şehit düştü.
“Her Cepheli'nin yüreği basılmaya hazır bir şiir kitabıdır”
der hareketimizin Önderi... İşte Berna da bu yüreği bizzat
yazdığı şiirlerde de ortaya koydu.
"Can nedir ki? Bir nefes ve bitti".
Hamide Öztürk, böyle demişti zafere yürürken,
Arap kızı
Can nedir ki?
Can, ekmektir
Can, sudur
Can, adalettir
Can, halktır
Can, vatandır
Can, uğruna mücadele ettiğin her şeydir
Kuşatılmışsa dört bir yandan hayatın,
Nefes açmak gerek
Alınmışsa elinden ekmeğin, adaletin,
Yumruğunu sıkmak gerek
Bağır bağır bağırıyorsa halkın ve vatanın,
Adımlarını hızlandırmak gerek.
Geliyoruz cana can katarak
Geliyoruz yeni nefesler olmaya
Geliyoruz Arap kızının yolundan
"Hayat kutsaldır"
diyen asalaklar sürüsüne inat
yeni Hamideler’le çoğalıyoruz.
BERNA YILMAZ
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Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şimdi sorulacak hesaplarımıza Berna ve Çiğdem'in de hesapları eklenmiştir.
Onların gücünü gücümüze, öfkelerini de öfkemize katıp
soracak hesabımızı büyütüyoruz.
Adalet bayrağını, yeni adalet savaşçıları taşıyacak!
Adaletin olmadığı yerde ADALET SAVAŞÇILARI
OLACAK!

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Dev-Genç’li Bir Yoldaşı Anlatıyor:

"Ne Onurlu Bir Nesil Yaratmış Dev-Genç
Ne Kadar Gurur Verici İnsanlar Yetiştirmiş"
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Sevgili Berna ve Çiğdem abla
nezdinde tüm Dev-Genç’lileri kucaklıyor; şehitlerimiz önünde saygıyla
eğiliyorum.
Elif abla, Şafak ve Bahtiyar abiler
şehit düştükten bir iki gün sonra ben
de tutsak düşmüştüm. Tutsaklık bu
mücadelenin bir parçası. Buna ne
şüphe!.. Uzağımızda veya henüz
değil diyebileceğimiz bir durumda
hiç olmadı tutsaklık... Bunları biliyorum. Ama onların şehitliği sonrası
böylesi bir bedeli ödemek iki kat
ağır geliyor insana.
Hapishaneler kocaman yürekleri
sığdırmaya çalıştıkları dipsiz kuyular
sanki. Avaz avaz bağırışlarım, çığlıklarımla yankılanıyordu her gün.
“Alın beni de kızıl atlarıyla güneşe
gidenler” diyen Kahraman Altun’u
şimdi daha iyi anlıyorum. “Bir mermi
de benden aslanım” diyen Berdan’ın
sesine sesimi şimdi daha gür katıyorum. Ve dönüyorum gökyüzünün
uçsuz bucaksız maviliğine, Elif, Şafak
Bahtiyar’ı orada arıyorum. Bana
bakıyorlar, beni izliyorlar biliyorum.
Ne çok yordum seni değil mi
Şafak abi?
Bana renkli kağıtlarla mektup yazma
ısrarını hiç unutmayacağım Elif abla.
Bahtiyar abi ya sen nasıl beceriyorsun
bu kadar sessiz olmayı, milyonların
milyonda biri gibi davranmayı...
Öyle çok anlatacaklarım var ki
size... Öyle çok, öyle çok ki..
Yazamadım uzun süre bunları. Bu
süre içinde gözlerim dolmadı da
değil, ama duygusallıktan değil yazı
yazamamam. Sizinle sohbetimin,
dertleşmemin sonu yok ki... Hangi
birisini yazayım şimdi...
Derken açtım beyaz sayfayı önüme.
Elif abla, Şafak ve Bahtiyar abi; Berna
ve Çiğdem ablaya dair düşündüklerimi
size anlatacağım. Çok yakından, hatta
benden daha da yakından tanıdıklarınızdır Berna ve Çiğdem abla.
Uzun zaman oldu Berna ablayı

görmeyeli. Sizin şehitliğiniz ve benim
tutsaklığım öncesi görüştük en son.
Şimdi televizyonlarda gördüm onu.
Çiğdem ablayı görüntüleri görür görmez tanımıştım zaten. Şimdi anlatsam
nasıl yürüdüğünü Çiğdem ablanın,
“bak ya nasıl anlatıyor beni’ diye
söylenecek bir yerlerden biliyorum.
Dolu doluydu ikisinin de yürüyüşleri.
Yarine hasrettir bu adımlar, halkına
sevdalıdır bu kızlar. Selam olsun
zulmün kalelerini yıkmak için sokakları adımlayanlara.
Berna abla, liselilerin kocaman
ablası. Gözlerimiz yollardaydı. Elif,
Şafak ve Bahtiyar’ı bir yerlerde yaşatacağını biliyordum. Onların cüretiyle,
Kızıldere’nin diliyle, türkü söyler
gibi direneceğini biliyordum. Ve
çıktın geldin.
İşte Dev-Genç’liler! Yine geldiler, adalete hasret yürekleri adaletle
buluşturup güneşe gittiler dedirttin.
Hoşgeldin Berna abla, hoşgeldin ve
sefa getirdin.
Fotoğraflarınıza bakıyorum. Ne
onurlu bir nesil yaratmış DevGenç. Ne kadar gurur verici insanlar yetiştirmiş. Hani bazen onur ve
gururdur deriz ya bazı şeyler için,
bu kelime kimileri için soyut kalır
çoğu kez. Sizin fotoğraflarınız, anılarınız somutluyor her şeyi beyinlerde.
Sevgili Çiğdem abla... Bahtiyar
abinin bağlaması ve flütü bana emanet
merak etme. Hemen aldım onları,
güzel bir yere sakladım. Dernekte
de çiçekleri eksik etmeyeceğiz, o
konuda da gözün arkada kalmasın.
Bahtiyardır şimdi bizim Çiğdem
muradına erdi, diye yazıldı bir açıklamada. Ne kadar mutlusun değil mi,
ne kadar aceleci, ne kadar samimisin.
Üzgünüm aslında biraz. Vasiyetini
yerine getiremedik. Bahtiyar abinin
yanında toprağa veremedik seni.
Ailelerin çıkardığı bu tarz sorunlar
önlenemez oluyor bazen. Ve bizim
içimizde ömür boyu burukluk bırakıyor

bunlar. Eminim güneşin sofrasında
yan yanasınızdır. Kucaklaşmışsınızdır
bir dolu. Bizden de selam söyleyin,
bizim için de sarılın şehitlerimize.
En son çiçek getirmiştin bize.
Bana uzattığında işleri güçleri yetiştirememenin kızgınlığıyla kafamı
çevirdim sinirli sinirli sana. Ben
nereden bileyim diye avutamıyorum
bile kendimi! Bir bilsem alıp bağrıma
basmaz mıydım o çiçekleri?.. Yolun
açık, yolun kavga dolu olsun demez
miydim sana?..
Seni şimdiden çok özledim abla.
İşler güçler yine çok ve ben yine
altından kalkamıyorum bazı şeylerin.
Bir yerde yardım istemek de utandırıyor beni. “Şafaklar’ın Bernalar’ın
Çiğdemler’in, Elifler’in, Bahtiyarlar’ın öğrencisine bak” diyecekler
diye korkuyorum. Haklılar da böyle
söylemeye. Sizin aştığınız zorluklar,
sizin vardığınız hedefler, bize gücümüzün sınırsızlığını öğretiyor.
Şimdiden çok özledim sizi abla.
Anlatacaklarım yarım kaldı sana. Ama
elbet bir gün görüşeceğiz. İsmimi
bağırdığını duyar, bizi izlediğinizi
görür gibiyim. Öyle çok, öyle çok
özledim ki sizi, imkanımız olsa mezarınızı gençliğin çatısına yapardım. Her
gün sizle konuşur, bol bol gülüşürdük.
Unutmayacağız sizi. Her şey daha
yerinde şimdi. Her şey daha anlamlı.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Ve hayatı anlamlı kılmak isteyen
yüzlerce Dev-Genç’li olacak.
Daha çok göz var artık üzerimizde. En yakındakilerimizin gözleri...
Bizi izlediklerini bilmek fotoğraflarını
görmek bile bir çok sorunumuzu çözmeye yetecektir artık. Bir feda kuşağı
yarattı Dev-Genç, dünyada eşi benzeri
olmayan gelenekleri ortaya çıkaran
insanları yarattı. Selam olsun DevGenç’e, Dev-Genç’lilere.
****
Bayrampaşa’da Çiğdem ve
Berna’nın eyleminden sonra onları
tanıyan insanların değerlendirmeleri:
“En yakın insanlarımız, iki kadın

ne kadar cüretli eylem yaptı, binlerce
çeviğin bulunduğu yere gitmek feda
eylemidir” diye değerlendiriyorlar.
“Çok cüretli, adaleti sağladığımız
bir eylem oldu” diyorlar.
“Topkapı’da özellikle Berna’yı
tanıyan birçok ailemiz var. Çok üzüldüler, Adli Tıp önüne gittiler.
Sahiplendiler. Şehitlerimizin ardından
art arda gelen hesap sorma eylemleri
moral motivasyonu artırdı. Sibel
Yalçın’da da cenaze kaldırılmadan
onu ihbar eden kişi cezalandırılmıştı. Şimdi de mahallede böyle
bir hava oldu.”
“Şimdi insanlarda adalet, hesap
sorma beklentileri var. Bu yüzden

bizden birçok eylem bekliyorlar.”
“Eylem hepimize Şafak ve
Bahtiyar’da yaşadığımız duyguları
yaşattı. Çok cüretli, coşkulu, net bir
eylemdi.”
****
Bayrampaşa Halkının
Tanıklığından...
Bayrampaşa esnafının genel olarak
tavrı iyi. “Kızlar çıkabilseydi keşke”
vb. diye sahiplenici bir yaklaşım var.
Ayrıca şunu anlatmışlar... Kızlar
ilk önce bir tane bomba attılar ve bu
çeviğin kapısını parçaladı, ama bunu
hiç vermediler. İlk bombadan sonraki
görüntüleri veriyorlar” diye anlatılıyor.

Çiğdem Yakşi'nin Cenaze Töreni İçin Eskişehir'e Giden Arkadaşlarının Anlatımı:

Anmalarımız, Cenazelerimiz Değerlerimizdir
Değerlerimize Bedeli Ne Olursa Olsun Sahip Çıkarız
Eskişehir’e
Çiğdem’in cenazesi
için Ankara’dan gittik. Eskişehir’in
Ankara girişi tarafında polis 6-7 çevik
otobüsü, TOMA’lar,
onlarca çevik kuvvet polisi, silahlı
polisler ile çevirme
yapmışlardı. Sivil polislerin ellerinde kleşler vardı. Bizim araçları trafik polisi durdurdu. Polis
amirleri araca geldiler ve arama yapmak istediler.
Biz de bu aramanın yasadışı olduğunu, böyle bir
dönemde her şeyi yapma gücünü kendilerinde bulduklarını
ama bu dönemin geçici olduğunu, bunun hesabını vereceklerini, hepsini tek tek şikayet edeceğimizi söyledik.
Bu şekilde konuşunca gittiler, başsavcıyla görüştüler,
aralarında konuştular. Tekrar geldiler, “aramayı yapacağız”
dediler. Biz de “o zaman tamamını kameraya çekeceğiz”
dedik. Biz kamerayı açınca amirler kaçışmaya başladı,
bizim önümüze polisleri geçirmeye çalıştılar. Tuttukları
tutanağın altına şerh düştük. Sonuç olarak bizi bıraktılar
ve geçtik.
İstanbul aracının ise İstanbul girişi tarafında durdurulduğunu öğrendik. Normal şartlarda o otobüsü de
geçireceklerdi, ama otobüsteki Halk Cephesi pankartını
bahane edip 38 kişiyi gözaltına aldılar.
Ankara’dan gelen ekiple birlikte derneğe geçtik.
Dernek önü kalabalık oldu. Gültepe derneğinin etrafına
Dev-Genç’liler yazılamalar yaptı. Geç vakitlere kadar

insanlar dernekte sohbet etti. Gece belli bir saatten
sonra da dernekte 5-6 kişi nöbetçi bırakıldı. Sabah saatlerinde dernek önünde halaylar çekildi, sloganlar atıldı.
Arkadaşların otobüste getirilirken direnişleri de bezdirmişti. Amir bir an önce gözaltıları bırakmak istiyordu.
Gözaltına alınan arkadaşların tamamı slogan attılar, açlık
grevi yaptılar, susma hakkı kullandılar. Arkadaşların gözaltı
tavırları çok iyi ve disiplinliydi.
28 kişi sabaha karşı 5.30 gibi bırakıldılar. Kalan 10 kişi
18 yaşından küçük olduğu için savcılığa çıkarıldı. Dışarıdan
gelen herkes, Eskişehir çevresindeki insanlarımızda kaldı.
Önce öğlen mezara anma için gittik. Eskişehir Asri
Mezarlığı’nın bulunduğu bölge jandarma alanı, bu yüzden
otobüsten indikten bir süre sonra jandarma yanımıza geldi.
Önce pankart ve slogan istemedikleri söylediler. Biz
de bunun üzerine “o zaman buradaki insanları gözaltına
alın, bu anma geleneğe uygun şekilde yapılacak. Eğer
burada gözaltı yaparsanız, yarın 10 kişi daha gelir. Her
gün gözaltı yapmak zorunda kalırsınız, siz bilirsiniz.
Ama bu anma ne olursa olsun yapılacak” dedik. Bunun
üzerine bir yüzbaşı “kendilerinin anmaya karşı olmadıklarını, tabii ki Anayasal hak olduğunu bildiklerini,
anmanın sorunsuz bitmesini istediklerini” söyledi.
Bunun ardından anma başladı. “Halk Savaşçıları
Ölümsüzdür, Yaşasın Halkın Adaleti” sloganlarıyla, flamalarla, Halk Cephesi pankartıyla anma gerçekleşti.
Böyle bir dönemde normal yürüyüşlerin bile yasaklandığı
bir dönemde bir kez daha çok meşru bir şekilde anma
gerçekleşti. Etrafta polis ve jandarma kuşatması olmasına
rağmen program sonuna kadar gerçekleştirildi. Anmaya
40 kişi katıldı.
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Polis Cenazelerimizi Kaçırmaya Çalışır.
Ama Asla Halkın Sahiplenmesinin Önüne Geçemez!
Polis cenazelerimizi kaçırıyor.
Çünkü;
Kendi suçunu örtbas etmek ister.
Kendisinin katlettiği devrimcilerin cenazelerine halkın
katılımı polisin suçlanmasıdır. Böylece cenazeyi kaçırarak
cenazeye katılımı engellemeye ve suçunu gizlemeye
çalışır.

Çünkü;
Dirimizden korktukları kadar ölümüzden de korkarlar.
Ölüm nedenimizden korkarlar. Şehit yoldaşlarımızın her
birisinin ölümü onların neden öldüklerinin de anlatımıdır
aslında... Onların eylemleri, eylemlerine neden olan adaletsizliklerin, zulümlerin de anlatımıdır.
Ancak halkımız bilir. Ölenin neden öldüğünü; hangi
haklı dava uğruna şehit düştüğünü bilir. Şehitlerin halkın
özlemlerinin ve umutlarının yolunda düştüğünü anlar
her zaman...
Cenazelerimize sahip çıkar halkımız. Bazen az, bazen
çok... Bazen hemen, bazen daha sonra... Ama mutlaka
takipçisidir davaları uğruna düşenlerin...

Cenazelere katılan arkadaşlarının anlatımı:
Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

“Otobüslerin Gazi’den kalkacağını duyurunca taziye
çadırına gelenler çok oldu. Şafaklar’dan sonra Giresun’a
ve Ankara’ya insanları göndermekte zorlanmıştık. Bu
defa hiç öyle olmadı. İnsanlar gelip bize gitmek istediklerini

söylediler. Çiğdem için otobüsü biraz daha geç saatte
kaldırsaydık daha gidecek çok kişi çıkardı.
Kaçırmayı duyunca çok bekletmeden hareket etmek
zorunda kaldık. Otobüsün kalkmasını beklerken üşüyüp
börekçiye giren aileler olmuş, geldiklerinde otobüsün
gittiğini görünce çok kızdılar.
Neden “hakkınızı helal edin demeden gittiniz, sizi
uğurlamaya gelmiştik” dediler. Ellerinde de yol için bize
hazırladıkları poşetler vardı. Bunlar Gazi’de oturan tanımadığımız aileler. Aslında defalarca anons yaptık otobüs
kalkıyor diye ve marşlarla uğurladık arkadaşları ama
onlar hoparlördeki sesten duymamışlar.

Armutlu’nun Direnişi Anadolu’da Karşılığını Buldu!
ardından meydana geçilip eylem yapıldı. Yapılan açıklamada; “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Armutlu Faşizme Mezar
Olacak” sloganları atıldı. Eyleme 9 kişi katıldı.
Ankara: Halk Cephesi, Küçükarmutlu’da polis ve
zabıtanın hukuksuz yere yıktığı dernek binalarıyla ilgili
teşhir amaçlı 2 Mart’ta Tekmezar Parkı’nda “Armutlu
Halkı Yalnız Değildir! Halk Cephesi” imzalı pankart astı.
İzmir: Dev-Genç’liler 2 Mart’ta, Dokuz Eylül
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
çevresine
Küçükarmutlu’daki yıkımlarla ilgili “Küçükarmutlu’da
Katliam Var! / Dev-Genç” imzalı pankart astı.
Antalya
İstanbul Küçükarmutlu’da polisin saldırıları ve devrimcilerin kurumlarını yıkmasına Anadolu’dan da tepkiler
yükseldi.
Antalya: Dev-Genç’liler 2 Mart’ta, Armutlu’daki
yıkım ve katliam saldırıları ile ilgili Attalos Meydanı’nda
eylem yaptı. Eylem öncesi Armutlu Mahallesi’nin tarihi
ve şu an ki saldırıları anlatan bir bildiri dağıtıldı.
Kışlahan Meydanı’nda 50 adet bildiri dağıtımının
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Nice Bedellerle Kurduğumuz
Mahallemizi Teslim Alamayacaksınız!
Bursa Halk Cephesi, İstanbul Armutlu Mahallesi’ni
yapılan polis saldırısı ve yıkımlarla ilgili 2 Mart’ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada: “Yıkmaya, yok etmeye çalıştığınız Küçükarmutlu’nun her karış toprağında bir şehidimizin
kanı vardır. Peki ya siz, halk düşmanları AKP’nin paralı
katilleri! Öyle istediğiniz zaman çıkarlarınız için tankınızla
özel harekâtlarınızla bütün sınıf kininizle saldırsanız dahi
yıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yıkamazsınız” denildi.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Sabo ve Eda'dan Berna ve Çiğdem'e...

TARİHİMİZ BİZİ AYNI SINIF KİNİ VE
AYNI HALK SEVGİSİYLE BİRBİRİMİZE BAĞLIYOR
Berna ve Çiğdem geri çekilirlerken katiller peşlerine düşünce, o bölgedeki bir binanın bodrum katında
mevzilendiler ve orada çatışmaya
başladılar. Polis Berna ve Çiğdem’e
“Teslim olun” diye bağırıyor. Berna
ve Çiğdem’in cevabı “katiller gelin”
oluyor. Ardında da katillere bir bomba atıyorlar. Kapının girişinde Çiğdem
var. Hemen biraz gerisinde ise Berna...
Çiğdem şehit düşmeden önce yine
“korkaklar gelin” diye sesleniyor.
Ve yüz üstü düşüyor.
Çiğdem ve Berna tıpkı Çiftehavuzlar’daki Sabo ve Eda gibiler...
Onlar da öyle seslenmişlerdi düşmana... “Katiller gelin. Tanklarınızla
toplarınızla gelin. Girin içeri... Ölülerimiz bile korkutacak sizleri” diyorlardı... Şimdi aynı sesleniş Berna

ve Çiğdem’in dilinde...
Tarihimiz sadece
geleneklerimizle bağlamıyor bizi birbirimize... Tarihimiz bizi aynı
sınıf kini, aynı halk
sevgisi ve kesintisizliğin onurunu taşıdığımız
içinde, bizi birbirimize
bağlıyor.
Katiller hemen içeriye giremiyorlar. İçerden ses gelmeyince
önce Berna’nın ayaklarına vuruyorlar.
Sonra onu kablolara sarıyorlar. Ardında Çiğdem’i kabloyla bağlayarak
kaldırıyorlar. Tuzak olup olmadığından emin olamıyorlar bir türlü... Korkudan ölüyor katiller... Emin olduktan
sonra Çiğdem’in kafasını yere çar-

pıyorlar. Çiğdem’e kolay kolay yaklaşamıyorlar. Çiğdem “korkaklar gelin” diye bağırdığı için her an onun
bir şey yapacağından korkuyorlar.
Ölülerimizden de, dirilerimizden
de korkan katillerin bitişinin ilanıdır,
şehit bedenlere yaptıkları işkence...

Direniyoruz... Direndikçe Öğreniyor
Öğrendikçe Savaşı Büyütüyoruz
Gazi’de direndik. Düşmanın Kürt halkımız için
“imha, inkar, asimilasyon” politikasına, katliamlarına
“dur” demek için yola çıktık. Gördük ki düşmanımız
buna tahammül edemiyor. Çünkü o zulmünü her yere
yaymak istiyor. Bunun için yürüyüş hakkımızı dahi elimizden almaya çalıştılar.
Direnmek, haklarımızı geri almak için sonuna kadar
savaşmak zorundaydık.
Direnirken öğrendik. Hayatın ve kavganın okulundan yeni derslerle ayrıldık. Örneğin doğal bir barikatın
nasıl kurulacağını gördük. Direnişin ilk başladığı gün
Cepheliler’in barikatları zayıftı. Daha önceki çatışmalarda daha küçük çaplı barikat direnişleri yapılmıştı.
Ama bu direnişte düşmanı işlemez hale getirmenin
önemi çok daha fazlaydı.
Bu nedenle TIR, KAMYON, OTOBÜS gibi araçlardan barikatlar yapıldı.
Direniş başladığı günden itibaren çatışmalar sırasında
yoldan geçen tırlar durdurularak tırlar yola çekildi. Tır
şöförlerine neden tırları yola çekildiğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Onlara “polislerin yaptığımız yürüyüşe saldırdığı, arkadaşlarımıza silah çektiği bu nedenle tırları yolun
ortasına çekerek polislerin gelmesinin engellendiği” anlatıldı. Anahtarlar alınarak şöförler bekletildiler. Yol kapandığı ve hiçbir araç geçmediği için hem çatışma alanı ola-
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rak geniş bir
bölge kullanılabiliyor hem de
kitlenin güvenliği alınabiliyordu.
Tırlar sabah
iş
saatine
kadar bekletilerek polislerin geçişi engellendi. Sabah iş saati geldiğinde anahtarlar tır sahiplerine teslim edilerek yol açıldı.
Direnişin 9. günü katiller saat 15.30 sıralarında bir
kişiyi kaçırdıkları için, hemen yoldan geçen tırlar durduruldu. 8 tane tır, 2 tane kamyon, 2 minibüs durdurularak cadde ve ara sokaklar tamamen kapatıldı.
Düşman hiçbir yerden geçemedi ve bunun pervasızlığıyla sabaha kadar saldırdılar.
Bir kez her ne olursa olsun direnmeye ve sonuna
kadar savaşmaya karar vermişseniz, mutlaka her engel
aşılır. Halk savaşı sanatını öğrenmeye ve uygulamaya
başlarsınız. Bu sanat savaş içinde ve savaşarak öğrenilebilir. Halk savaşının sanatını uygulayanlar on-on bir
değil yüzlerce tırı da bulur, çok farklı araç ve yöntemleri de hayata geçirir.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Biz devrimciler;
Emperyalizme
karşı bağımsızlık,
faşizme karşı
demokrasi,
kapitalizme karşı
sosyalizm için
savaşıyoruz!
Bu savaşta ölümü
göze alıyoruz!
Ölüyoruz!

Ve bir kez daha belirtiyoruz ki;
ADALET YOKSA ADALET SAVAŞÇILARI VARDIR!
Adaletin bedelini canımızla ödüyoruz. İnancımıza biçtiğimiz paha
ölmek ama dönmemektir. Dönmeyeceğiz!
Ya adaletsizliği yok edeceğiz, ya yok olacağız!
ŞEHİTLERİMİZ
BERNA VE ÇİĞDEM
İki yoldaş, iki yürek...
Onur saygıya durdu
onların karşısında.
Masumiyeti öğretiyorlar.
Adalet için direnmeyi ve
savaşmayı öğretiyorlar.
Elimizde taş,
bayraklarımızda
yıldız olacaklar.
Onlar ölümü gömdüler,
yanımızdalar.
HALK KADAR
HAKLIDIRLAR!

DEV-GENÇ GELENEĞİ, BERNA VE ÇİĞDEM'LE SÜRÜYOR!
Dev-Genç, Bir Mücadele Tarihidir...
Dev-Genç’liler, teslim olmayanların soyundandır!

Adaletin olmadığı bu ülkede devrimcilik, devrimciler,
hak ve özgürlük mücadelesi hep olacaktır.
Halkımız! Adaletsizliğe teslim olmayacağız!
Adalet talebimizi teslim etmeyeceğiz! Adalet beklemeyeceğiz.
Adaletsizliğe Karşı Hep Birlikte Direnmek Zorundayız!

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI
İKİ MASUM KADINDILAR
MASUMİYETLERİ HAKLILIKLARINDAN, MEŞRULUKLARINDANDI

+ Biz Diyoruz ki;


SİLAHLI MÜCADELE
NEDEN
MEŞRU VE HAKLIDIR?

Biz diyoruz ki; bu ülkede adalet ölüm karşılığında toplanıyor. Ve biz ada-

letsizliğe teslim olmayacağız, adalet beklemeyeceğiz. Adaletsizliği silahlı mücadelemizle yok edeceğiz.



Biz diyoruz ki; halk ordusunu kurana kadar savaş esas olarak öncülerin,

yani bizzat devrimcilerin savaşı olarak gelişecektir. Çiğdem ve Berna öncüdür,
adaleti uygulayanlardır. Onlar halkın adaletidir.

 Biz diyoruz ki; ülkemiz emperyalizme teslim edilmiştir. Emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin sömürü ve talanını rahatça sürdürebilmesi için de vatanseverlerin, devrimcilerin kanı dökülüyor. Bağımsızlık için, dökülen kanların
hesabını sormak için silahlı mücadele veriyoruz.

 Biz diyoruz ki; ülkemizin emperyalizmle olan bağımlılık ilişkileri ve sürekli
faşizm koşulları, silahlı mücadelenin de maddi zeminini oluşturur. Sürekli milli
krizin varlığı nedeniyle ülkemiz “devrime gebe”dir.

 Biz diyoruz ki; devrim bizden çalınanların geri alınmasıdır.
 Biz Diyoruz ki; Türkiye gibi faşizmle yönetilen bir ülkede ‘barışçıl’ yöntemlerle mücadele edilemez. Türkiye’de hak arama mücadelesi kanlı, katliamlarla
dolu bir mücadeledir. Ve bu katliamları yapan faşist devletin kendisidir. Faşizme
karşı mücadele etmek, savaşmak onurdur.

 Biz diyoruz ki; bu çürümüş düzen, meclisi, yargısı ve tüm kurumlarıyla oligarşinin hizmetindedir. Halkın çıkarı kendi iktidarındadır. Halkın iktidarı alabilmesinin tek yolu ise devrimdir. Devrim ise ancak silahla yapılır.



Biz diyoruz ki; Berkin Elvan için verilen adalet mücadelesi 1000 günü

aşmıştır. Katiller hala tutuklanmamıştır. Bu süre boyunca adalet isteyenler,
eylemlere katılanlar hakkında binlerce soruşturma açıldı. Anaların acılarıyla
dahi dalga geçilen mahkeme salonlarında, katil patronların, polislerin, çetecilerin korunduğu bir düzende, silahla hesap sormak en meşru olandır.

Mahallelerimiz Yüzlerce Kez Yıkılıp Yüzlerce Kez
Yeniden Yapıldığı İçin, Bugün Hala Vardır!

Yıkılan Evlerimizin, Kurumlarımızın
Yerine Yenisini Yapacağız!
Küçükarmutlu, yeni bir yıkım saldırısıyla daha karşı karşıya kaldı. Bu
ne ilkti, ne de son olacaktı. Oligarşi
her sıkıştığında, gemi azıya alıp her
saldırıya geçtiğinde ilk uğradığı yerlerden biridir Armutlu... Çünkü burası
bir direniş mahallesidir, direnişin kalesidir... Buraları yıkmadan, dize getirmeden hiçbir yeri ve hiç kimseyi
dize getiremeyeceğini çok iyi biliyor
oligarşi. Biliyor ki buralar, halkın direniş kaleleridir ve buralarda devrimcilerin ektiği tohumlar bire bin vererek
yeşermektedir. Bir halkı teslim almak
için önce direnen damarlarını kesmek
gerekir. Direnen damarları kesilmeden
bir halkı teslim almak mümkün değildir.
Hapishanelere yönelik saldırılar da,
19 Aralık Katliamı da, mahallelerde
devrimcilere yapılan baskınlar da böyledir. Önce halkın örgütlü kesimleri
hedef alınır ki direnme dinamikleri,
direnen güçleri ortadan kalksın.
Bu nedenle bir kez daha saldırdılar
Küçükarmutlu’ya... Halkla devrimciler arasındaki bağı koparmaktı ilk
amaçları ve saldırıyı da bu kez buna
uygun olarak gerçekleştirdiler. Halkın
evlerine değil de sadece devrimcilerin
kurumlarına saldırdıklarını göstermeye çalışıyor, halkı devrimcilerden
ayırmaya ve yıkım saldırısı karşısında
sessiz kalmaya çağırıyorlardı. Ama
hiç de düşündükleri gibi olmadı...
Çünkü Armutlu halkı biliyor ve tanıyordu onları. Düşmanın nice kurnazlıklarla yıkıma geldiğini ve kendilerini yıkımlardan, saldırılardan

koruyan tek gücün devrimciler olduğunu yaşadıklarıyla biliyorlardı.
Devlet devrimcileri etkisizleştirirse
sıranın kendilerine, kendi evlerine
de geleceğini çok iyi anlıyorlardı.

Armutlu Tarihi,
Direnişin Tarihidir!
Armutlu 1980’li yıllarda kurulmaya başlanmış bir mahalledir... Armutlu halkının devrimcilerle tanışması
ise 1987 yılından itibarendir... Bu
yıldan itibaren Armutlu’nun, Küçükarmutlu’nun yapılan her evinin taşında, tuğlasında Cepheliler’in, Devrimci Sol’un emeği vardır...
Bu dönemi ve mahallenin kuruluşunu Armutlu halkından biri şöyle
anlatıyor:
“1987’de geldim ben buraya.
Devrimciler yerleştirdi, yer gösterdi.
Her şeyi mühendis gibi planlamışlar.
Şu kadar metrekare ev olacak, şu
kadar bahçesi olacak, bu kadar ortak
alan olarak kalacak diye tek tek çıkarmışlar. Halk komitesi vardı. Orada
her şeyi tartışıp, görüşüp kararlar
alıyorduk. El birliğiyle bir gecede
yapıyorduk evlerimizi. Diğer gecekondulardaki gibi gelişigüzel yapılmadı bu gördüğün evler. Park kurulacak yerler bile belirlenmiş, sıraya
konmuştu yapmak için.
“Yıllarca hizmet getirmediler mahallemize. Ne yolumuz, ne suyumuz...
Ayaklarımızda bir karış çamurla
yaşadık yıllarca. Çarşıya indiğimizde,
bunlar nereden gelmiş diye bakarlardı

bize. Etiler’in yanında, öte yanımızda
Bebek, biz ortada böyle çamur deryasında. Elektrik, su gibi ihtiyaçlarımıza da komite çözüm buldu. Valiliğin, belediyenin önüne projelerimizi
koyduk. Bakın burası işinin ehli mühendislerin çizdiği projelere göre yapıldı. Yok size layık değil orası diyorsanız, o başka, ama biz de hizmet
istiyoruz, dedik. Laf aramızda ellerinden gelse bize rüyada bile gösterirler miydi böyle boğaz manzarasını.” (Küçükarmutlu, syf.16-17)
İşte, yılların emeğiyle bu şekilde
kurulan, örgütlenen bir mahalle olarak
Armutlu, yıkım saldırılarını da sürekli
olarak yaşadı... Bu saldırılar, salt yıkım için gelen ekipler tarafından da
yapılmadı... Polisin devrimcilere yönelik operasyonlarıyla ve binlerce
polisin eşlik ettiği yıkım ekipleriyle
koordineli olarak örgütlendi... Bunların yanı sıra mafya çetelerinin de
saldırıları hiç eksik olmadı Armutlu
üzerinden... Armutlu kurulduğundan
bu yana devam eden gerek mafya
saldırıları ve gerekse de devletin saldırıları sonucu şehitler de vermiş bir
mahalledir... Kuruluşunda şehitlerin
kanı olan bir mahalle olarak Armutlu’nun bugüne kadar yaşadığı saldırılardan ve direnişlerinden bazılarını
kısaca anmak gerekirse:
- Alarko Holding’in göz koyduğu
bir bölge olduğu için, önce arazi mafyası
eliyle parsel parsel satmak ve halkı
buradan çıkarmak için mafya saldırıları
yaşandı... Polisin koordine ettiği Fezai

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

15

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

16

Bulak isimli birinin örgütlediği, faşist
mafya çetelerinin evleri bastığı, kurşunladığı saldırılar yaşandı.
- Yıkım için saldırılar ise her zaman vardı... Hangi parti iktidarda
olursa olsun yıkıma geliyorlardı...
Seçimden önce vaatleriyle, seçimden
hemen sonra ise dozerleriyle geliyorlardı mahalleye... İlk büyük saldırı
ve direniş 23 Temmuz 1990’da gerçekleşti. Günlerce gazeteler üzerinden,
polis açıklamalarıyla “kurtarılmış
bölge gibi demagojiler yapıldıktan
sonra saldırıya geçtiler. Onlar saldırmadan önce halkın savcılığa yaptığı
suç duyuruları, şikayetler ise işe yaramıyordu. Ve akşam saat 21.00 civarında saldırıya geçtiler...
Önce bu saldırıyla halkı sindirecek
sonra da evleri yıkacaklardı. Halk,
bu saldırı karşısında devrimcilerin
önderliğinde direnişe geçti... Mahalleye girer girmez saldırıp insanları
işkenceden geçiren polise karşı halk
sloganlarla harekete geçerek, işkenceye uğrayanları kurtarmak için polisin üzerine yürüdü. Kurşun yağmurlarına taşlarıyla, sloganları ve
bedenleriyle karşılık veriyorlardı.
Polis, çocuklar dahil tüm insanları
kıyasıya işkencelerden geçirerek sal-

dırıyordu. Halkın bu saldırılar karşısındaki direnişiyle ortalık tam bir
savaş alanına dönmüştür. Böylesi bir
direniş beklemeyen polis şaşkındır...
Ve kaçarcasına çekilmeye başlarlar...
Geride coplarını, kelepçelerini bırakarak düşe kalka kaçıyorlardı... Bu
saldırıya karşı direnişte Armutlu
halkı, Hüsnü İşeri’yi şehit verdi ve
saldırının sabahında polisin mahalleden çekilmesini sağladı...
Bu saldırı ve direniş Küçükarmutlu’nun yaşadığı ne ilk, ne de son
saldırı ve direniştir... Bundan sonra
da onlarca saldırı ve direniş yaşanmış,
hepsine de halk örgütlü bir şekilde
direnerek cevap vermiştir...
Küçükarmutlu’nun son yıkım saldırılarına kadar yaşadığı en büyük
saldırı ve direnişlerden biri de kuşkusuz 2001 yılında Büyük Ölüm
Orucu direnişine karşı yapılan saldırı
ve katliamdır... Dışarıda da sürdürülen
ve içlerinde Küçükarmutlu halkından
Gülsüman ve Şenay gibi direnişçilerin
de olduğu ölüm orucu direnişine
karşı devlet, 5 Kasım 2001 tarihinde
bir katliam saldırısı düzenledi ve
saldırıda dört devrimci katledildi.
Bu saldırıları da Armutlu halkı yine
direnişlerle karşıladı. Hendeklerin
kazıldığı, polisin zırhlı araçlarının
hazırlanan tuzaklara düşürülüp işlevsiz hale getirildiği bir direniş yaşanmıştır Armutlu’da...

Armutlu Halkı
Örgütlü Bir Halktır
Tüm bu direnişlerin yaşanması ve
her seferinde şehitler pahasına da olsa
polise geri adım attırılabilmesinin tek
bir nedeni vardır: Küçükarmutlu halkı
örgütlü bir halktır. Devrimcilere güvenmiş, devrimcilerin önderliğinde
kendi komitelerini oluşturmuş ve saldırılar karşısında devrimcilerin öncülüğünde direnerek sonuç alabileceğine
inanmış bir halktır Armutlu halkı...
“Devrimciler yol gösteriyordu,
biz komitelerimizde kararlar alıyorduk. Komitelerimiz bizim örgütümüzdü. Saldırmaya başladıklarında da
ilk önce örgütlülüğümüzü yok etmeye
çalıştılar. Tutuklamalar, gözaltılar,
işkenceler hiç eksik olmadı. Bir taraftan da kalabalıklaştıkça kalaba-

lıklaştı mahallemiz. Belediyeleri kim
aldıysa yıkmaya geldi. ANAP, SHP
hepsi yıktı, biz yaptık. Yıktırmamayı
öğrenmeye başladık. Önceden ben
de SHP’ye, işte ne bileyim, CHP’ye
oy verirdim. Onların yıkımlarıyla da
tanışınca bize faydaları olmadığını
anladım...” (age, syf.17)
İşte, Armutlu’yu bir direniş mahallesi haline getiren, direngen bir
damara sahip olmasını sağlayan bu
örgütlülüğüdür. Devrimcilerden aldığı
bu gücüdür.
Yıllardır oportünizmin, Kürt milliyetçilerinin ve diğer solun anlayamadığı, anlamak istemediği gerçektir
bu. Halk, örgütlülüğü de siyasilerin
kendileriyle olan ilişkilerini de bizzat
yaşayarak öğreniyor. Kendi yaşamından edindiği deneyimleriyle kimin
yanında yer alacağını, kime güvenip- güvenmeyeceğini belirliyor.
Bu nedenledir, Armutlu’ya sözde
çalışmaya gelenlere burası örgütlü
bir mahalledir deyişimiz.. Bu örgütlülük canla, kanla kurulmuş, direnişlerde omuz omuza yaratılmış ve
büyütülmüştür.
Bu saldırı ve direnişlerde Armutlu
halkı şehitler ve onlarca tutsak vermiş
bir halktır. Aylarca, 24 saat boyunca
mahallede genç yaşlı demeden nöbet
tutarak mahallesini korumuş bir halktır. Bu saldırıları böyle bertaraf etmiş
ve örgütlü olmanın gücünü de, devrimcilerin kim olduklarını da bu direniş okullarında öğrenmiştir.
Armutlu halkı sadece evlerini korumakla da yetinmemiş, ülkesinin
ve halkının mücadelesini omuzlayacak yiğitleri de çıkarmıştır bağrından.
Mustafa İşeri, İpek Yücel, Mustafa
Bektaş bu mahalleden devrimci mücadeleye katılan yiğitlerdi. Ve sonrasında ölüm orucu direnişinde de
mahallenin yiğit kadınları Şenay ve
Gülsüman’ı şehit verdiler.
Armutlu halkı salt evlerini korumakla yetinmeyerek, halkın devrim
mücadelesinin de bir parçası olacak
kadar örgütlü ve direngen bir halktır.
Solun anlamadığı, anlamak istemediği
işte bu tarih, ödenen bedeller ve verilen
emektir. Bu tarih asalaklığı da faşist
saldırganlığı da direnişle karşılayan
bir tarihtir.
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Örgütlü Bir Halkı
Hiçbir Güç Yenemez!
İşte 1 Mart günü yaşanan yıkım
saldırısında da düşman, karşısında bu
halkı ve direnişini gördü. Bir kez daha
yıkıma gelmişlerdi. Bu kez de kurnazlıklara başvurdular. Öncelikle devrimcilerin inşa ettiği Gençlik Federasyonu binası ile Halk Meclisi binasına
saldırıp buraları yıktılar. Halkın toplanıp
devrimcilerle birlikte direnişe geçmesi
karşısında “evlere dokunmayacağız
anonsları geçtiler. Acizdiler, yalancı
ve korkaktılar. Halkın cemevini de,
evlerini de yıkmak için can atıyorlardı.
Ama önlerinde devrimciler ve örgütlü
bir halk olduğu için bunu başaramıyorlardı. Kurulduğu günden bu yana
onlarca saldırı ve operasyon yapmış,
yıkım için dozerlerini getirmiş kimi
evleri yıkmış ama hiçbir zaman sonuç
alamamışlardı. Her seferinde halkın
örgütlü gücü karşısında geri adım
atmak zorunda kalmışlardı.

Bu nedenle bu kez saldırıyı sadece
devrimcilereymiş gibi göstererek
devrimciler ile halkın arasına bir set
çekerek yapmak istiyorlardı. Devrimcilerin kurumlarının yıkımına sessiz kalındığında ve devrimciler mahalleden çıkarıldığında halka saldırıp
onları örgütsüzleştirmek ve her birini
ayrı ayrı dize getirip evlerini yıkmak
çok daha kolay olacaktı. Bunun için
halkla devrimcileri ayrıştırma manevralarına giriştiler.
Ancak başaramadılar. Armutlu halkı, tarih bilincine sahip bir halktır.
Düşmanı, bu oyununa gelmeyecek
kadar iyi tanıyordu. Cephelileri ise
yıllar içinde tanımış, bağrına basmış
ve onlarla birlikte yaptığı evlerini, onlarla birlikte korumuştu... Devrimciler
onları hiçbir zaman yalnız bırakmadığı
gibi onlar da devrimcileri, Cepheliler’i
yalnız bırakamazlardı. Bırakmadılar
da... Ve hep birlikte direnerek bir kez
daha kovdular yıkım ekiplerini ma-

Özgür Tutsak Fadik Adıyaman’ı
Tecritle Teslim Alamazsınız!
Halk Cephesi 7 Mart’ta
tecrit altında
tutulan ve
haklarının verilmesi için
açlık grevi yapan özgür tutsak Fadik
Adıyaman’ın
direnişine
destek olmak için Tekirdağ T Tipi Hapishanesi önünde 1
günlük oturma eylemi ve açlık grevi yaptı. Halk Cephesi

Dilek Kaya’ya Mektup Yazalım
Urfa E Tipi Hapishanesi’ndeki
Tecritini Mektuplarımızla Kıralım,
Yalnız Olmadığını Gösterelim
Dilek Kaya komplo ile tutsak edilmiş bir devrimci.
Halen Urfa E Tipi Hapishanesi’nde tutsak. Düşünceleri nedeniyle tutsak. Sosyalizm istediği için tutsak. Türkiye ve
dünya halkları üzerindeki emperyalist sömürünün son
bulması mücadelesi verdiği için tutsak.“Canlı bomba” olduğunu, “arandığını” iddia ettiler. Madem aranıyordu ,nasıl
oluyor da Diyarbakır’da rahatça geziyor? Basın açıklamalarına

halleden. Ve Cepheliler’le birlikte bir
kez daha yeniden inşa etmeye başladılar
yıkılan binalarını... Ve birlikte nöbetler
tutmaya, elde avuçta ne varsa paylaşmaya başladılar bir kez daha...
Bu nedenle bu mahalle bir çok kez
yıkımları yaşadı ama her seferinde
tekrar ve daha da güçlenerek kuruldu.
Ve bir kez daha gösterdik tüm dünyaya: Biz halkız, binlerceyiz... Bitmeyiz... Haklarımız, taleplerimiz var olmaya devam ettiği sürece, mücadelemiz
de devam edecek. Yani bu düzen var
olduğu sürece, düzeni değiştirmeye
çalışanlarımız da olacak. Armutlu gibi
nice mahalleler kuracak ve halkla birlikte yaşatacağız. Hiçbir güç bizim
halkla bağımızı koparamayacak ve hiç
bir güç bizim halkla birlikte kurduğumuz mahallelerimizi ve kurumlarımızı
yıkmayı başaramayacaktır. Bunu Armutlu direnişimizle bir kez daha gösterdik tüm dünyaya: Örgütlü Bir Halkı
Hiçbir Güç Yenemez!

bir heyet oluşturarak Tekirdağ T Tipi Hapishanesi Savcılığı’na
giderek Fadik Adıyaman’a uygulanan tecrit ve baskıların
kaldırılmasını ve Bakırköy Hapishanesi’ne aynı davadan
tutuklu arkadaşlarının yanına götürülmesi talebinin kabul
edilmesini içeren bir dilekçe verdi. Hapishane görüşünden
çıkan , eylem yapanların yanına gelerek bilgi aldılar ve
desteklerini belirttiler. İlerleyen saatlerde Tekirdağ’dan açlık
grevinde olanların dostları ziyarete gelip ihtiyaçlarını karşıladılar. Bu ziyaretler jandarmayı rahatsız etti ve gelen
kişilere kimlik kontrolü yapacaklarını söylediler. Bunun
keyfi bir dayatma olduğunu söyleyerek kimlik vermeyecekleri
belirten ziyaretçilerin gözaltına alınabileceklerini ama bu
dayatmaya boyun eğmeyeceklerini söylemeleri üzerine,
jandarma oradan ayrıldı. Bir günlük açlık grevinden sonra
basın açıklaması yapıldı ve çekilen direniş halaylarıyla ve
söylenen marşların ardından eylem bitirildi.
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katılıyor?
Bu kadar pervasız bir komplo ile tutsak edilen Dilek
Kaya, Urfa E Tipi Hapishanesi’nde müşahede hücrelerinde
tutuluyor. Tecrit altındadır. Kendisine mektup yazalım.
Birkaç satırla tecriti kıralım.
Amed Halkın Hukuk Bürosu

Dilek Kaya
Adres:Urfa E Tipi Hapishanesi
Eyyübiye Mah. Peygamber Cad.
Sabır Sokak No: 44
Merkez / Şanlıurfa
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Dört Haftadır Kürdistan’da Katledilen Halkımız İçin Direnişteyiz...
HDP ve Sultangazi Dayanışması, Gazi Direnişi’ni Yok Sayarak ve
Direnişe Dil Uzatarak Ne Elde Etmeyi Amaçlıyor?

Gazi Direnişini Karalamak İçin Değil,
Katliamların Hesabını Sormak İçin
Politika Üretin!
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Üç haftadır Gazi sokaklarında direniş var. Bu direniş ölümüne bir direniş. Yakıyor, bombalıyor, kurşunluyor, işkence edilmiş yaralı bedenlerimizi sokaklara atıyor, cenazelerimizin kalkmasına dahi izin vermiyor. AKP Kürdistan’da taş taş üstünde
bırakmadı. Yüzer yüzer katletti, sürgüne zorladı, Katliam saldırılarına
karşı ölümü göze alan irademizle
direniyoruz. Kürdistan’dan yükselen
her çığlık, her ağıt hesap hanemize
yazılıyor ve biz Cepheliler o hesap
için her şeyi göze alırız, alıyoruz.
AKP katliamlarla Kürt halkını
teslim almaya çalışırken; direnmemenin, uzlaşmanın teorisini yapan
reformist-oportünist sol da Kürt halkının mücadelesine zarar veriyor.
Kürt halkı özgürlüğü için on binlerce
şehit vermiş bir halktır. Kürt halkını
katilleriyle barıştırmaya çalışanlara
karşı, Kürt halkına yaptığımız savaş
çağrısı ve yarattığımız direniş çizgisi,
reformist-oportünist solun hesaplarını
bozuyor. Çünkü Kürt milliyetçi hareket ve onun kuyruğundaki sol,
AKP’nin yaptığı hiçbir katliamın hesabını sormamıştır.
HDP ve Sultangazi Dayanışması
adı altındaki solun, Gazi direnişine
yaklaşımı da bu durumun bir sonucudur.
Halk Cephesi Kürdistan’daki katliamların hesabını sorma şiarıyla 14
Şubat günü Gazi Mahallesi’nde bir
yürüyüş düzenleyecekti. Polis yapılmak
istenen yürüyüşe daha insanlar toplanmamışken saldırdı. Gazi Mahallesi’nde gün boyu Kürdistan için direniş
ateşleri yandı. Yakılan ateş sadece o
günle sınırlı kalmadı, gecelere günlere
yayılan bir direniş başladı o gün. Çünkü
bir yandan Kürdistan’da katliamlar
devam ederken, bir yandan da en de-

mokratik hakkımız olan yürüyüş hakkımız hiç bir gerekçe olmadan katiller
tarafından engelleniyordu. Gazi halkı
yürüyüş yapma hakkını yıllar önce
kazanmış bir halktır. Hem de 25 şehit
pahasına… Gazi haklarını bilir. Faşizmin polis terörüyle sonuç almaya
çalıştığı teslim alma politikası Gazi’de
sökmez. Nitekim öyle olmuştur.
AKP’nin katilleri iki anons, biberli su
ve gaz bombasıyla eylemi bitirmeyi
hedeflerken direniş duvarına çarpmıştır.
3 hafta bilfiil, her gün dişe diş çatıştık. 5 arkadaşımız gerçek mermiyle
yaralandı. Onlarca insan astım krizine
girdi, vücudunun değişik yerlerine gelen gaz kapsülleriyle yaralandı. Gazi
halkı ve Cepheliler üç haftadır hava
değil, gaz soluyor sokaklarda.

Niye Bu Israr!
Çünkü Biz Cepheyiz!
Çünkü Burası Gazi!
Çünkü Kürdistan’da katliam var.
Katliamların hesabını sormak için
yapmak istediğimiz yürüyüşte, polis
saldırısına uğrayarak geri çekilmeyi
kabul etmiyoruz.
Gazi’de yürüyüş yapana kadar
direneceğiz. Susup sinmeyi kabul
etmiyoruz. “Ortamın demokratikleştirilmesi” adına geri adım atmayı
kabul etmiyoruz. Biz değil, devlet
geri adım atacak. Biz kimseyi bodrumlarda yakmadık, biz bebeleri anne
karnında kurşunlamadık. Hepsini onlar yaptı; düşmanlarımız, Kürt halkının düşmanları… Direnişi bitirmeyeceğiz, onlar geri çekilecekler.
Katliam planlarını yaptıkları karargahlarına defolup gidecekler.
Gazi’deki direniş ruhu solu rahatsız ediyor. Çünkü onlar savaşı
büyütmeyi değil, halkın mücadelesini
geriye çekmeyi istiyorlar.

Türkiye tarihinin en büyük katliamlar dönemlerinden birini yaşıyoruz.
Türkiye solu hiçbir dönem bu kadar suskun kalmadı. Her gün onar
onar katledilirken sol susuyor. Suruç’un hesabını sormak için ne
yaptılar? Hiçbir şey… Ankara’nın
hesabını sormak için ne yaptılar?
Hiçbir şey… Sur’un, Cizre’nin hesabını sormak için ne yaptılar?
Hiçbir şey…
Türkiye solu, faşizmin en kitlesel
katliamlarını gerçekleştirdiği, cenazelerimizin yurdun dört bir yanına
yayıldığı bir süreçte susuyor. Kendileri hesap sorma adına hiçbir şey
yapmadığı gibi, yaratılan bir direnişi
de görmezden gelmektedirler. Direniş
sürece yayılınca, direnişin halk üzerindeki etkisinden faydalanmaya çalışmakta, kendilerini bu direnişin yaratıcısı gibi göstermektedirler. Fakat
bedelleri ağırlaşınca ve kısa yoldan
sonuç alıp direnişten nemalanamayacaklarını anlayınca da, direnişe
saldırmaya başlamışlardır. Neresinden
baksanız tutarsızlık…
Süreci Somutlamak Açısından
Yaşananları Sırasıyla Anlatacağız;
Sultangazi Dayanışması içerisindeki sol kurumlar (HDK, HDP, ESP,
EMEP, PARTİZAN, SOKAK KÜLTÜR MERKEZİ, HALKEVLERİ,
DHF, KALDIRAÇ, MÜCADELE
BİRLİĞİ, SYKP, TÖP-G, HTKP,
DAD, DEVRİMCİ PARTİ) Cizre
için başlattığımız direnişe üç gün
boyunca kayıtsız kalmış, hatta Kürt
milliyetçi hareketine yakın haber
ajansları çeşitli internet sitelerinde,
Gazi'de özyönetim için eylemler yapıldığını yazarak gerçekleri çarpıtmıştır.
Direnişin dördüncü günü Gazi
Cemevi'nde tüm Alevi kurumlarının
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katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
Halk Cephesi ve Alevi kurumları bu
toplantıda, mahalledeki polis terörüne
karşı ne yapılacağını konuşmuştur.
Ve toplantıdan aynı gün akşam beraber yürüyüş yapma kararı çıkmıştır.
Tüm Alevi kurumları da yürüyüş
için çağrılar yayınlamıştır. Alevi dedeleri bu yürüyüşün en önünde yer
alacaklardır.
Sultangazi Dayanışması da toplantıya katılanların içindedir. Günlerdir mahalle gaza boğulmuşken,
onlarca Halk Cepheli polis kurşunlarıyla, gaz bombalarıyla yaralanmışken ortalıkta gözükmeyen sol,
17 Şubat Çarşamba günü Alevi kurumlarıyla beraber alınan yürüyüş
kararının ardından, eylemin çağrıcılarından biri olur ve akşam yapılacak
eylem için sesli çağrıya çıkarlar.
Çağrı yapanlar 4 gündür süren direnişten bahsederler ve Cizre için halkı
eyleme çağırırlar. Çağrılar “Sultangazi
Dayanışması” adıyla yapılır.
Bunu duyan Halk Cepheliler çağrı
yapanların yanına giderek eylemin
Halk Cephesi'nin eylemi olduğunu,
çağrı yapacaklarsa Halk Cephesine
destek olmak için çağrı yapabileceklerini, "Sultangazi Dayanışması"
adıyla eyleme çağrı yapamayacaklarını söylerler. O gün yapılan yürüyüşe de polis saldırır.
Direnişin 5. gününde (18 Ocak
Perşembe) Gazi Cemevi'nde yine Alevi kurumlarının katılımıyla iki oturum
süren bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda ABF(Alevi Bektaşi Federasyonu) başkanı, Pir Sultan Abdal Genel
Başkan Yardımcısı, Gazi PSAKD,
Canların Kızıl Yolu, Ağuiçen Ocağı
Dedesi, Gazi Cemevi Dershanesi'nin
öğretmenleri, Gazi Mahallesi Muhtarı
ve Gazi Cemevi Dedesi söz alarak
düşüncelerini belirtmişlerdir. Konuşmacılar, eylemimizde ve geri adım atmama tavrımızda haklı olduğumuzu
belirtmiş fakat Cemevi'nin kullanımı
ve günlük işleyişin devam edebilmesi
konusundaki hassasiyetlerini dile getirmişler, bu konuda Halk Cephesi'nin
bir çözüm üretmesini istemişlerdir.
Toplantıda söz alıp konuşan yedi
kişi daha vardır. Konuşmacılardan
biri Sultangazi Dayanışması adına

gelen kişidir. Geri kalan altı kişi ise
çeşitli Alevi kurumlarının ismi altında
konuşma yapmakla beraber tamamı
HDP'lidir. Kimisi açıktan HDP adına
konuştuğunu dile getirmiştir.
Halk Cephesinin direnişinin tartışıldığı bir toplantıya HDP'nin bu
kadar örgütlü, bu kadar organize gelmiş olması masum değildir. Ki konuşmalarıyla da Alevi kurumlarını
Halk Cephesine karşı kışkırtmaya
çalışmış, açıktan söyleyememekle
beraber "direnişi buraya sıkıştırmamak lazım, İstanbul'a yaymak lazım"
gibi sözlerle teorize ederek, özünde
"direnişi bırakın" demişlerdir. Konuşan HDP temsilcileri bizimle siyasi
bir tartışma yürütmemiştir. Tek bir
tanesi dahi Cizre'deki katliama karşı
başlattığımız direniş çizgisini tartışmamış, Gazi'deki yürüyüş yasağını
nasıl kıracağımıza ilişkin tek bir söz
söylememiştir.
HDP küçük hesaplarla hareket
ediyor. Direnişin meşruluğuna ilişkin
söz söyleyemeyince cemevini harabeye çevirdiğimizi, direnişi cemevine
hapsettiğimizi, Cizre ile ilgili bir
derdimiz olmadığını, Cizre'nin adının
bile geçmediğini, cemevi üzerinden
politika yürüttüğümüzü, Gazi halkının
cemevini 'işgal' ettiğimiz için bize
tepkili olduğunu, cemevinin en fazla
soluklanmak, su içmek için kullanılabileceğini, burayı çatışmanın merkezi haline getirmenin Alevilik’in
özüne aykırı olduğunu, cemevlerinin
bu şekilde kullanılamayacağını söylemişlerdir.
Siyasi olarak dil uzatamayınca
Alevilik ve cemevi üzerinde direnişi
karalamaya çalışıyorlar. “MarksistLeninist Komünist” sola bakın; bize
Alevilik'in özünü anlatıyorlar. Biz
bu toprakların devrimcileriyiz. A
-levilik'in özünü de iyi biliriz.
Toplantıda ABF, Pir Sutan Başkanları'na, Alevi dedelerine "pirim
pirim" diyerek göze girmeye çalışan,
direnişe açıktan büyük bir kinle saldıran DAD temsilcisidir. DAD (Demokratik Alevi Dernekleri) Kürt milliyetçi hareketinin çizgisinde hareket
eden kurumdur. Eski adı ÖDAD olan
bu kurum 2014 yılında Çayan Mahallesi'nde seçim masası açarak kış-

kırtıcılık yapmış ve Kürt milliyetçi
hareketin İstanbul'un dört mahallesinde Cepheliler’e ve Cephe'nin kurumlarına yönelik devam eden saldırıları başlatmıştır.
ÖDAD'ın masasına konuşmak
için giden arkadaşlarımızı sopalarla
dövüp hastanelik etmişlerdir. Bugünkü adı DAD olan bu kurumun
temsilcisi toplantıda daha fazla dayanamayarak "Sesinizi duyurdunuz
zaten, daha fazla uzatmanın anlamı
yok" demiştir.
Cizre Katliamı için yapılan bir direnişe dair "daha fazla uzatmanın
anlamı yok" cümlesini kurabilen sol
Halk Cephesi'ne diyor ki; "Sizin derdiniz Cizre değil." Dönün ve şu sarfettiğiniz sözlere bakın! Söyleyin bugüne kadar ne yaptınız Cizre'nin hesabını sormak için? Kendiniz yapmıyorsunuz madem direnenlere saygı
duyun...
Toplantının sonunda Sultangazi
Dayanışması "Halk Cephesinin dayatmacı politikalarını kabul etmiyoruz" diyerek, mücadelenin yükseltilmesine ilişkin tek bir söz söylemeden, konuşmalarını bitirmiştir.
Sultangazi Dayanışması'nın "dayatmacı politikalar" dediği; geri olanla
uzlaşmama tavrımızdır.
HDP ve Sultangazi Dayanışması
Gazi halkının tepkisini aldığımızı söyleyerek demagoji yapıyor. Bizim ayaklarımız yıllardır Gazi topraklarına basıyor. Biz, Gazi halkının kapılarını her
gün, her hafta çalıyoruz. Gazi halkı
bizi Ali Haydar Çakmaklar’dan, Sezgin
Enginler’den bilir. Gazi halkı bizi Günay Özarslan'ın cenazesindeki şehidine
sahip çıkan kararlılığımızdan bilir.
Bizim şehitlerimizin tabutunun
altında Gazi halkının omuzları vardı.
Önderimiz Gazi'nin bağrında yatıyor.
Gazi ve Cephe etle tırnak gibidir.
Kendilerinin savunacak düşüncesi
olmayanlar Gazi halkının ve cemevinin ardına sığınarak direnişi karalamaya çalışıyorlar.
Direnişe gölge düşürmek isteyen
sola çağrımızdır; Cephe'nin yarattığı
direnişleri bitimek için değil, halkın
direnişini büyütmek için çalışın. Cephe düşmanlığı, direniş kaçkınlığı size
hiçbir şey kazandırmaz.
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Polis; Vatanımızı
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Sosyalist ülkelerin dışında hiçbir
ülkenin polisi halkın haklarını savunmaz. Polis, devleti yani burjuvaziyi
korumak için vardır. Her sistemin
polisi o sistemi korur, yani o sistemde
asli güç hangi sınıfsa onu korur. Kapitalist, faşist ülkelerde polis zenginlerin, tekelcilerin devletidir.
Bizim ülkemizde de polisin görevi
düzeni korumaktır. Düzenin yasalarını
korur ki o yasaları da işine gelmediğinde
ezer geçer. O yasalar da halkı korumak
için değildir zaten. “İzinsiz yürüyüş yasaktır” denilir ve o yürüyüşü yapan
halka saldırmak görevidir polisin. Ölümüne dövmek, katletmektir işi. Ayaklanma sürecinde bunu çok daha açık
görmüştür halk. Devrimcilerin her zaman
yaşadığı işkenceleri polis bütün halka
yapmıştır. Düzeni korumak için çocuklarımızın gözlerini çıkarmış, beyinlerini
sokaklara akıtmıştır. Sınırı yoktur, her
ne pahasına olursa olsun o düzen korunacaktır.
Düzeni korumanın yolu halka karşı
savaş açmaktan geçiyor. Çünkü ikisi
ayrı sınıfı temsil ediyor. Biri birini ezmek
yok etmek zorunda. Bu sınıf kini ile
yaklaşıyorlar. Polis de o sınıfın kapısının
köpeğidir. Sahibi “ısır” dediğinde saldırır,
salyalarını akıtarak. Kopar dediğinde
koparır.
Önüne atılan bir lokma et için kendisinin de içinden geldiği halkı gözü
görmez. Kendisini sahiplerine adamış,
kapı kölesi olmuş katillerdir bunlar.
Artık halkın bir parçası değillerdir.
Çünkü halkın yanında değil, ona karşı
savaş halindedirler. Bu yüzden düşman
safındadırlar.
Peki iki düşman aynı mahallede oturabilir mi? Ya da aynı sokaktan geçebilir
mi? Aynı yerde yemek yiyebilir mi?
Senin herhangi bir hak talebinde kafana
bir kurşun sıkmaya hazır olan bu katiller
ile aynı hava dahi solunamaz. Çünkü

Satanların Koruyucusu,
Halkın da Düşmanıdır!

onlar sahipleri ‘vurun’ dediğinde vuracak,
‘ezin’ dediğinde ezecektir. Kiralık yada
geçici değildirler, ömür boyuluktur
onların katillikleri. Çünkü halka karşı
bir kez jopu sallayınca bitmiştir orada
söz. Orada onun katilliği, işkenceci olduğu gerçeği artık bir ömür boyudur.
Bir polis bu göreve başlarken de
bu bilinçle başlar. O düzeni korumak
için. O düzen halkın düşmanı, bu yüzden onlarda bu halkın düşmanı.
Bu yüzden her yerde halka düşmanca
saldırıyorlar. Cerattepe’de, Cizre’de, Armutlu’da, Gazi’de, Taksim’de... Türkiye’nin her yerinde. Kim olduğunun ne
istediğinin önemi yok onlar için. Ona
saldırın emri verildiyse o bir robot gibi
saldırıya geçer.
Dilek Doğanı’da, Yılmaz Öztürk’ü
de bir düşman olarak gördükleri için
vurdular. Şimdi Cerattepe’de “bu topraklar benim, benim havamı suyumu
evimi elimden alamazsın” diyen halka
“hayır burası devletin” diyor ve saldırıyor.
Yani bir yanda halk bir yanda düzen.
Günlerce Artvin’de insanları üzerinde terör estirdiler. Karadeniz Halk
Cephesi çalışanı arkadaşlarımızı gözaltına aldılar bir kişiyi de tutukladılar.
Neden? Çünkü toprağına ve haklarına
sahip çıktılar.
“SİZE BURADA İŞ YAPTIRMAYACAĞIZ, SİZİ AÇ BIRAKACAĞIZ, BARINAMAYACAKSINIZ!”

Yukarıdaki bu sözler Artvin’de bir
polis eşi ile “onun restaurantına gitmeyin” diyen bir Artvinlinin sözleri.
Polis eşi “niye işimi baltalıyorsun,
bende madene karşıyım” diyor. Ama
halkın cevabı bu oluyor.
Karşıysan o zaman halk ile birlikte
çık sokağa, hayır onun kocası halka gaz
atarken işkence yaparken o sesini çıkarmıyor. Halk onun ekmeğini yermi?
Ona orada iş yaptırır mı? Yaptırmamalı.
Cumhuriyet’ten Yusuf Özkan’ın haberine göre Cerattepe’deki maden karşıtı
direnişde halk polise çok öfkeli. Ev ve
işyerlerini polislere, onların eşlerine
kiralayanların, “acil boşaltma talimatı”
göndermeye başladıkları öğrenildi. Evet
halk polislerle aynı sokaklardan dahi
geçmek istemiyor. Devrimcilerin bir
çağrısı vardır. Bu slogan artık bir çok
eylemde de kullanılır hale gelmiştir.
“Polis Simit Sat, Onurunla Yaşa” Evet
halk da bu mesleğin onursuzluğunun
farkında. Ya onurunuzla yaşarsınız ya
da buradan sizi defederiz diyor.
Anadolu’nun her yerinde halkımıza
çağrımızdır; Bu halk düşmanlarına
evinizi vermeyin. Evinizi verirseniz
bir gün gelir o evde sizi de katlederler.
Tanıdıklarınızın resimlerini asın sokaklara teşhir edin bu katilleri. Polise
el vermeyin, eliniz kirlenir! Evinize
almayın, aileniz kirlenir, lokantalarınıza
almayın yemeğiniz zehirlenir.
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PLAN
P LAN VE HEDEFLE,
İSTEDİĞİMİZ SONUCA
ULAŞACAĞIZ...
Hedefsiz çalışma, rotası belli olmayan gemi yolculuğuna benzer.
Oysaki bir çalışmada, kampanyada
önce hedefimizi belirlemeli; adım
adım o hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı programlamalıyız. Elbetteki her yaptığımız çalışmanın,
kampanyanın bir genel hedefi vardır.
Ancak gözden kaçırdığımız, bu hedefe varmadan önce, küçük küçük
atacağımız adımlara dair hedeflerimizi
belirlemektir.
Örneğin Halk Meclisleri olarak
şu an yürüttüğümüz kumar kampanyamız var. Bu kampanyayla
PLAN VE HEDEF İLE İSTEDİĞİMİZ SONUCA ULAŞACAĞIZ...
Belli programlar çıkardık. Kampanya
içerisinde nasıl çalışmalar yapacağımızı belirledik. Ama bir süre sonra
bu çalışmaların, nereye evrileceğine
dair karar vermedik, hedef koymadık.
Ve yaptığımız kitle çalışması ile neyi
amaçladığımızı gözden kaçırdık.
Peki böyle bir kampanya çalışması
nasıl olmalı? Evet öncelikle Halk
Meclisi olarak amacımız, halkı meclis
çatısı altında toplayıp kendi sorunlarına
sahip çıkmasını sağlamak ve sorunlarımızı, bu düzenin kurumlarının çözemeyeceğini; kendi sorunlarımızı
kendi içimizdeki dayanışma ile kendimizin çözeceğini göstermek.
Fakat bizim bu genel hedef dışında
da hedeflerimiz olmalı. Çünkü bu genel
hedefe ulaşmanın yolu, küçük küçük
koyduğumuz hedeflerden, yaptığımız

programdan geçiyor.
Bu durumda neyi nasıl yapacağız?
Birincisi; kampanyamıza dair haftalık iki haftalık, aylık somut hedefler
belirlemeli ve programımızı bu hedeflerimize ulaşacak biçimde yapmalıyız.
Yani ilk hafta kampanyamızı duymayan kalmayacak diye bir hedef
koyduysak, ki koymalıyız, bu hedefe
denk düşecek kitle çalışması-propaganda yapmalıyız. Yani ilk hafta
belirlediğimiz hedefe ulaşmak için
hangi sokaklara, kaç insana ulaşacağız? Afiş, bildiri, basın açıklaması
gibi yaygın duyurular yapmalıyız.
İkinci adımsa bilgilendirdiğimiz,
kampanyamızı duyurduğumuz bu insanlarla; nasıl doğrudan, birebir bağ
kuracağız, o insanlarımızı ne tür bir
faaliyetle kampanyamıza dahil edebilirizi düşünüp bunun, yol-yöntemini
bulmalıyız. Örneğin bu insanlarla
bir panel örgütleyebilir miyiz? Bu
işin neresinde kime, ne görevler verebiliriz? Bunları düşünebiliriz. Ya
da ev toplantıları yapıp doğrudan insanlarımızla, kadınlarla bağlar yakalayabilir miyiz, bu toplantıları
başka evlerde de yaptırabilir miyiz?
Kumarhaneleri dolaşacak bir ekip
çıkarabilir miyiz? Kumar mağdurlarını
bulacak ekipler oluşturabilir miyiz,
diye düşünüp, buna benzer hedefler
belirleyip çevremizdeki insanları bu
çalışmalarımızın içine katmalıyız.

Sorunlarımızın Çözümü,
Birlikte Konuşup
Birlikte Üretmekten Geçer...
Meclis Çalışmalarını
Sahiplenelim!
Halk Meclisi çalışanları 2 Mart’ta kapı çalışmasına
çıkarak halkı 6 Mart’ta mahallemizin sorunlarını
konuşmak ve birlikte çözüm üretmek için Sultan
Düğün Salonu’nda yapılacak olan toplantıya davet etti.

Yapacağımız böyle bir çalışma
ile herkese bir sorumluluk vermiş
oluyoruz.
Verdiğimiz bu sorumluluklar ile
halka kendi kendini yönetmeyi, kendi
sorununu çözmeyi de öğretmiş oluyoruz. Elbette öğrenme aşaması biraz
zorlu, sancılı, zaman gerektiren emek
isteyen bir iş. Ama biz sabırlı ve ısrarcı olursak ve en önemlisi de küçük
küçük hedefler koyup bu hedefleri
bir çatı altında toplamayı başarabilirsek yaptığımız işten istediğimiz
sonucu alabiliriz.
Sonuç olarak;
Yaptığımız kampanyalarımızdan
doğru, tam sonuçlar almak istiyorsak
bir hedef doğrultusunda planlı çalışmalıyız.
Belli klişe yöntemlerle, sadece
bildiri dağıtımı, afişleme ile kampanya
yürümez. Bunlar kampanyanın genel
duyurusunu yapmamıza yarayan araçlarımızdır. Ama bizi hedefimize ulaştıracak çalışma sadece bunlarla sınırlı
kalmamalı. Bu ilk adımdır, sonraki
adımlarımızın neler olacağını belirlemeli ve bu belirlediğimiz adım
doğrultusunda, program yapıp onları
hayata geçirmeliyiz ki halk bu kampanya ile örgütlensin.
Yani halkımızı Halk Meclislerinde
örgütlemenin yolu, adım adım iğne
oyası işler gibi yapacaklarımızı ayrıntılı olarak belirlemek ve programlamaktır.

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

Ayrıca aynı gün 4 otobüste de konuşma yapılarak
el ilanı dağıtımı yapıldı. 4
Mart’ta ise 6 otobüste toplantıya çağrı yapılarak,
uyuşturucudan yozlaşmaya, polis terörüne kadar
bir çok sorun olduğu ve
sorunların çözümünün
Halk Meclislerinde örgütlenmekte olduğu, bunun için halk toplantısında her
evden en az bir kişi olması gerektiği vurgulandı.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Savaşı Kararlı ve
İnançlı Olan Kazanır

Ezenle ezilenlerin mücadelesi yüzyıllardır devam etmektedir. Sayısız
kez savaş gördü halklar. Kiminde zafer
bayrakları dikildi, kiminde fiziken yenilseler de adlarını tarihe yazıp geleceğe
direniş mirası bıraktılar. Kahramanları
ise yenilmez kılan her zaman sonuna
kadar direnmeleridir.
O kadar çok örnek vardır ki saymakla bitmez. Fakat kahraman dediğimiz insanlar da halkın içinden çıkmışlardır. Haklı ve doğru olmak, sonuna kadar savaşmak belirleyicidir.
Anadolu ise direnme kültürünü Baba
İshak’tan, Şeyh Bedreddin’den, Pir
Sultan’dan alır. Onların geleceğe olan
inançları zalim karşısında dik durmalarını sağlamıştır. Ve geleceğin mimarisinin duvarları, daha sağlam ve
yıkılmaz olmuştur.
Marksizm - Leninizm bu anlamda,
önümüzü karanlıkta aydınlatan bir
fener misalidir. Onun kılavuzluğunda
devrimciler yollarından sapmamışlardır. Tarih ise daha bitmedi, öğretmeye devam edecek…
Devrimciler hangi ülkede olursa
olsun savaşma azmini sonuna kadar
sürdürmüştür. İdeolojik netlik düşman
karşısında bir silaha dönüşürken,
halk düşmanlarının yıkılmaz denilen
kaleleri bombardımana uğramıştır.
Ostrovski “Eğer ateşi körüklemezseniz duman içinde çöplüğe gömülürsünüz” der ve yaşamını hasta yatağında dahi bir savaşa dönüştürür.
Çünkü o kendini bir hasta olarak
değil bir savaşçı olarak görmüştür.
Bunu şöyle açıklamaktadır.
“Komutanlarımıza, liderlerimize
kalp ve ruhlarımızla bağlandık. Ve
hastalık beni yatağa bağladığında, sınıfımızın yeni kuşağının koşullar ne
olursa olsun asla teslim olmayacağını
öğretmenlerime eski Bolşeviklere göstermek için sahip olduğum her şeyi
verdim. Hastalığımla savaştım. Beni
saflardan ayırmak, koparmak istedi
ama ben ‘Teslim olmayacağım’ dedim.
Zaferden emindim.”
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Gerçekten de umutsuzluğa düşmeden çok çalışır ve ardında bir
çok eser bırakır. Ve Çeliğe Su Verildi
kitabında kendi hayat hikâyesini okuruz.
Yine Sovyetler Birliği’nden örnek
verecek olursak 2. Paylaşım Savaşı’nda avcı pilot Aleksey Meresiev
iki bacağını birden kaybetmiştir. Her
şey sanki iki bacağı kesildiğinde bitmiş gibidir. Umutsuzluğa kapıldığı
bir anda hastanedeki komiser diye
adlandırdıkları arkadaşı “(…) sen de
bir Sovyet askerisin” der. Tekrar
pilot olmak için protez taktırdığı bacaklarıyla yılmaz bir enerjiyle çalışır.
Onun inancı belirleyici olur ve sonuna
kadar uğraştıktan sonra pilot olur ve
zamanla binbaşı rütbesine bile yükselir.
Devrim mücadelesi vermiş olan
Filipinler’de ise Huklar inançla çarpışarak gerilla hareketini sürdürmüşlerdir. “ Bu arada ise ve savaş şişmiş
siyah kurşun deliklerinin etrafında
morumsu, kırmızı, halkalar olduğu
halde yatıyorlar. Az çok gülümsemeyi
bile başarıyorlar. Bacaklarımızı kaybedeceğimizi biliyoruz diyorlar. Nasıl
yapılacağını bilsek kendimiz keseriz.
Hiç Huk olmayacağına yarım Huk
olsun.
Gene belli belirsiz bir gülüş dudaklarında. Celina ile bir süre yanVietnam halkı, 45 yıllık
devrim mücadelesinde
Japonya, Fransa ve ABD
emperyalizmine
karşı savaştı.
Atılan her bombada,
kurşunda daha da çoğalarak örgütlenir Vietnam
halkı. Kaplan kafeslerinde
tutsakları yıldırmak için
sayısız işkence yapılır.
Fakat tutsakların
iradelerini teslim alamazlar

larında kalıyoruz sonra nasıl Allah
ısmarladık diyeceğimizi bilemeden
ayrılıyoruz. Böyle bir yürekliliğin
karşısında ne söylenebilir ki.” (Filipinler Gerilla Savaşı syf. 26 W.J.
Pomeray)
Filipinler’den Vietnam’a uzanırsak, 45 yıllık devrim mücadelesinde
Japonya, Fransa ve ABD emperyalizmine karşı savaşmışlardır. Atılan
her bombada, kurşunda daha da çoğalarak örgütlenir Vietnam halkı.
Kaplan kafeslerinde tutsakları yıldırmak için sayısız işkence yapılır.
Fakat tutsakların iradelerini teslim
alamazlar “Fizyolojik olarak ele alınırsa, uzun ya da kısa boylu şişman
ya da zayıf sağlam ya da narin yapılı
olmak farklı görülmez. Çünkü kimse
açlığa, acıya ve soğuğa alışamaz.
Çok önemli olan tek fark mücadele
isteği ve enerjisidir. Eğer bunlar
yoksa kanlı-canlı da, hastalıklı da
olsanız yarı yolda bırakma tehlikesi
vardır” (Direnme Savaşı syf. 291
Nguyen Duc Thuan) ve devamında
ise şunu belirtir. “Geçtiğimiz yerlerin
her birinde bir köşeye şu sözcükleri
yazmaktan geri kalmadım ‘Ömür
Boyu Devrime Hizmet Etmek’
Sovyetler, Filipinler, Vietnam,
Türkiye vs. mücadelenin olduğu her
yerde herhangi bir olumsuzluk, savaşçıların savaşma azmini güçlendirmiştir. Eğer koşullar belirliyor olsaydı savaş şartlarını, savaşın daha
ağır geçtiği ülkelerde zafer beklemememiz gerekirdi.
Ancak egemenler “güçlü” görünmeye çalışıp umutsuzluk yaymak isterler. Halbuki savaş deneyleri fiziksel
olarak yok olsa bile, sonuna kadar
savaşanı haklı çıkarmıştır. O zaman
hiçbir güç bizi zayıflatamaz. İnançla,
dirençle güneşin doğması için son
insanımıza kadar savaşacağız. Zafere
kadar daima…
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Yer
Yer Altından Çıkıp Gelen Madenciler,
Halka Zafer Armağan Ettiler:
Yaşasın İmbat Madenci Direnişimizin Zaferi!
İmbat Maden Direnişimiz zaferle sonuçlanmıştır.
Bütün devlet gücünü arkasına alarak direnişi kırmaya
çalışan burjuvazi, maden işçilerinin kararlı direnişi karşısında yenilmiştir. Zafer, hep söylediğimiz gibi, direnen
emekçinin olmuştur.
18 Aralık 2015 günü 32 maden işçisinin işten çıkartılmasının ardından başlayan direnişimiz, 26 Şubat 2016
tarihinde zaferini ilan etmiştir.
Bilindiği gibi, işten çıkartmaların öğrenilmesinin üzerine, maden ocağının bulunduğu Soma-Kınık arasındaki
Eynez Tepesi’ne çıkılarak direniş başlatıldı.
Yer altından çıkan direnişçi madenciler, kendilerine
dayatılan haksızlığa başkaldırarak direnişe geçtiler. Öyle
ki, alınlarındaki kömür karası, direnişin güneşi altında
ışıl ışıl parlamaya başladı. Artık hayatı aydınlatmaya
başlayan direnişin güneşi olacaktı.
Önce, Anadolu Erenler Derneği'nde geniş katılımlı
bir toplantı örgütlendi ve direniş kararlılığı ilan edildi.
Bu kararın öncüsü elbette, Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği’nde örgütlü olan devrimci işçiler oldu.
Patronların çıkarını koruyan jandarma kuvvetleri, direnen madencilere daha direnişin ilk günü saldırıp
gözaltına aldı. Ama gözaltından çıkan madencilerin yeri
yine direniş mevzisi oldu. Artık defalarca gözaltına
alınacak ama direnişten vazgeçmeyeceklerdi. İmbat Holding’in yaptığı açıklamada işten çıkartmaların süreceği
belirtiliyordu. Buna göre 750 madenciyi daha işten atacaklardı. Ve fakat, direniş başlayınca buna kalkışamadılar
bile. Direnişin ilk somut kazanımı da bu oldu. İşten çıkartmalar durduruldu.

Direniş Çadırı Direnişin Bayrağı Oldu
Çok geçmedi ve Eynez Tepesi’ndeki maden ocağının
kapısına direniş çadırı kuruldu. Maden işçileri kara kışın
ortasında bu çadırda direniş nöbetine başladılar. “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak, Direne Direne Kazanacağız,
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları yükseldi ilk
kez Eynez Tepesi’nde. Yeni yıla kar yağışı altında burada
girildi.
Kara kış bütün ağırlığıyla çöktü madencilerin yazlık
çadırının üstüne. Ayaz kesti her yanı. Kar yağdı, kömür
çamuru doldurdu her tarafı. Ama tabiatın güçlükleri iradelerini kıramadı direnişçilerin. Aksine her zorluğa bir
çare buldular. Direnişçilere destek veren Kınık halkının
ileri kesimleri halk olmanın pratikliğiyle çözüm ürettiler.

Ve tütün tarımında kullanılan (sera çadırı denilen) çadırdan
kurdular ocağın önüne hemen. Çadır direkleri bir köylüden,
brandası bir esnaftan, taşıması bir pazarcıdan sağlandı
ve çadır kuruldu.
Çadır şahsında dalgalandırılan direnişin bayrağı oldu.
İmbat Holding direnişçi madencilerin suyunu kesti,
tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerini engelledi, odun toplamalarını yasakladı, kömür kullanmalarına engel oldu.
Yetmedi, özel güvenlik denilen çeteleriyle direnen madencilere baskı kurmaya kalktılar. Yetmedi, direniş
çadırının tam tepesine denk gelecek şekilde mobese kurdurttular.

Sınıf Kavgasının Kuralları...
Patronlar ve uşakları sınıf kavgasının kurallarıyla saldırıya geçtiler. Tek bir amaçları vardı: Direnişi kırmak!
Jandarması, polisi, savcısı, kaymakamları, iti miti, kısaca
bütün baskı organlarıyla devlet, patronların maşası olmasının bütün kirli gerçekliğiyle direnişi kırmak için
çalıştı. “İşimizi Geri İstiyoruz” diyen madencilerin direnişini kırmak için ellerinden gelen alçaklığı yaptılar.
İşçileri tehdit ettiler, ailelerini kışkırtmaya çalıştılar,
işçilerin örgütlülüğü olan dernek hakkında kara propaganda
yürüttüler, direnişe destek veren devrimciler hakkında
söylentiler çıkarttılar, kimi direnişçi işçilere “direnişten
ayrılın işiniz hemen hazır” rüşveti önerdiler... Kınık
halkını direnişe karşı, devrimcilere karşı kışkırtmaya çalıştılar. Ama hiçbirisi kar etmedi. Direniş bütün bunları
ezip geçerek kendi yolunda ilerledi. “Haklıyız Kazanacağız” denmişti bir kez. Haklılıklarını ezdirmeyeceklerdi.
Hakkını savunamayan haysiyetine de sahip çıkamaz gerçeğini biliyorlardı. Direndiler.
Bir yanda devletin bütün gücü, öbür yanda madencilerin
direniş iradesi vardı. Haklıyla haksızın, emekçiyle emek
hırsızlarının, zalimle mazlumun, halk ile halk düşmanlarının
kavgasıydı bu. Tarihsel kavganın iki tarafı yerlerini almışlardı bir kez daha. Her şey çıplaktı, sadeydi, açıktı:
Zafer ve yenilgi karşı karşıya duruyordu. Hangisinin kazanacağına tarih karar verecekti. Tarih ise emekçilerin
ellerinde yazılırdı hayatın orta yerine.
Halk düşmanları saldırırken, emekçiye düşen direnmektir. Sınıf kavgasının kanunu böyledir. Ve dahası da
şu ki, ancak direnirseniz kazanırsınız. Haksızlık, zulüm,
sömürü karşısında emekçinin yapacağı tek bir şey vardır:
Direnmek...
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Siz Neredeyseniz
Direnişi de Orada Bulacaksınız
Direnen madenciler, bir yandan Eynez Tepesi’ndeki
çadırda direnişi sürdürürken, aynı zamanda İmbat Holding’in İzmir’deki genel müdürlük binasının önünde,
direniş çadırı açmak istediler.
Bu yöndeki her girişimleri saldırı, işkence ve gözaltıyla
sonuçlandı. Ama patronların kafasına şunu kazıdılar:
“Artık her yerde karşınıza çıkacağız” Siz neredeyseniz
direnişi de orada bulacaksınız” Patron Arif Kurtel’in Urla’daki at çiftliğinin kapısına” Genel Müdür Gökalp’in
Soma’daki evinin kapısına” İşletme Müdürü Yavuz’un
evinin kapısına dayanıldı. Neredelerse orada olunup yakalarına yapışılacaktı. Direniş, halk düşmanlarının kapısının
önüne dayanıp kendi gerçeğini haykırıyordu artık: “Ölmek
Var Dönmek Yok”

Yılgınlar, Sadece Yılgınlık Aşılar
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Ülkemiz solu, direnişin sesini duymamak için elinden
geleni yaptı. Solun ne denli çürümüş olduğunun bir göstergesi de bu direniş sürecinde yaşandı. Reformistinden
oportünistine çürümüş sol, madenci direnişini görmezden
geldi. Hatta, direnen emekçilere haberler gönderip “Halk
Cephelilerle birlikte davranırsanız soldan destek bulamazsınız”dediler. Dediklerini de yaptılar ve direnişe
destek vermediler.
“Sandılar ki, onlar direnişe destek vermezlerse bu direnişin sesi soluğu çıkmaz” “Sandılar ki, onlar direnişe
destek vermezlerse direniş zafere ulaşamaz.” Oysa tam
tersi oldu ve direniş çürümüş sola rağmen zaferini
kazandı. Öyle ya, direniş demek bedel ödemek demektir
ve bedel ödemek akıllı solcuğun sözlüğünde yazmaz.
Direniş onların kaldıramayacağı kadar ağırdır. Bedelleri
vardır. Neleri neleri göze almak gerekir.”
Ülkemiz solunun ne kadar çürümüş olduğunun son örneğini görmek isteyenler için İmbat Maden Direnişi’ne
bakmak yeterlidir. Sol, direnişin yanında yer almamıştır.
Sınıflar kavgasının arası ortası yoktur. Madenci direnişinin
yanında değilseniz, karşısındasınız demektir. Tasfiyeci solculuğun durumu tam olarak işte budur. Bunlardan yılgınlık
dışında başka bir şey beklenemez. Çünkü hayat denilen
kavganın ihtiyaçlarına verdikleri başka bir karşılık yok.
Yılgınlar ancak yılgınlık yapabilirler. Tarihlerinde zafer
adına, direniş adına bir tek örnek bulunmayanların zaten
bu direnişe katacağı hiç bir şey yoktu. Onlar, en fazla,
çürümüş solun yılgınlık çamurunu sıçratırlardı direnişe.
Buna da gerek yoktu. Direnişe sırtını dönen sol, çürümenin
bataklığında debelenmeye devam ederken, direnen madenciler
direnişin tarihini yazmaya devam ettiler.

Her iki sendikanın da bu direnişe destek vermesi gerekirken
suskunlukları ile direnişin karşısında yer aldılar.
Hatta, Türk-İş temsilcileri kimi madencilerin evlerine
giderek direnişi karalamaya kalktılar. Öyle ya direniş
varoluşuyla sadece patronlara karşı değil, aynı zamanda
patronların uşaklığını yapan sendikacıları da teşhir etmektedir. İşçinin hakkını çalan patronların elinde kirli
bir maşa olan bu sendikacılar, direnişten rahatsız oldular.
Kırılmasını istediler, beklediler. Bu amaçla yalanlar
yaydılar ama başaramadılar. Direniş zafer kazandı.
Öyle bir zafer ki bu, "sendika destek vermezse başarılı
olunamaz" diyenler de bu süreçte sendikaların gerçeğini
yakından gördüler. Asıl böylesi sendikacıların karıştığı
hiçbir direniş başarıya ulaşamaz. Çünkü, patron sendikacıları işçiyi satarlar.

Direnmek, Zaferden Vazgeçmemektir
Günler uzamaya, direnişin koşulları ağırlaşmaya başladıkça direnişten kopmalar da yaşanmaya başladı. Yeri
geldi direniş tek bir işçinin ayakta kalışıyla devam etti.
Volkan Çetin’di bu işçinin adı. Tek başına kaldığında da
bırakmadı direnmeyi. Bütün emekçilerin, Kınık halkının,
madencilerin, direnişin bayraktarlığını yaptı. Tek başına
kaldı ama yalnız kalmadı. Direniş onun kararlığıyla
büyüdü yeniden. Direnişin bayrağı elden düşürülmedi.
Madencilerin, Kınık halkının, Çepnilerin onuru, AKP'nin
ayağı altında paspas edilemezdi. Dosta düşmana "Direnemediler" dedirtilmedi.
İşte böyledir kavga gerçekliği. Tek başına kalsan da,
yüklendiğin görevin misyonuyla çoğalırsın yeniden. Yeter
ki sen vazgeçme haklılığından... Yeter ki, ezdirme haysiyetini... Yeter ki, boyun eğme nursuz uğursuz zalimlerin
karşısında... Boyun bükme alçaklığa... Sineye çekme
adaletsizliği...
Vazgeçmemektir çünkü kazanmak. Zaferin kendisi
direnmektir çünkü. Onun için vazgeçirmek isterler seni.
Bilir çünkü halk düşmanları zaferin direnmek olduğunu.
Ama sen de bilirsen bu kavga gerçekliğini ve vazgeçmezsen
haklılığından... İşte o zaman er ya da geç kazanırsın...
Direnişçilerin ailelerinden karamsarlığa düşenler, işçi
düşmanlarının bozguncu dedikodularından, polisin yürüttüğü
psikolojik savaştan etkilenenler oldu. Direnen evlatlarına
direnişi bırakın diyen aileler de oldu. Bu yaklaşımlardan
etkilenen ve hatta direnişi bırakanlar da oldu. Ama bunların
hiçbirisi direnişi yolundan döndürümedi.
Direniş yürüdükçe büyüdü, büyüdükçe karamsarlığı
kapılanları da etkileyip yeniden direniş saflarına çekti.
Yeter ki direniş sürsün, bir kişi kalınsa bile süren direniş
olanca haklılığıyla toparlayıcı olur. Esas olan direnişin
sürmesidir. Sürdü İmbat Direnişi’miz. Sürdü ve ardından
sürükledi karamsarlığa kapılanları. Dağıttı yılgınlık bulutlarını. Bir adım, bir adım daha atıldı zafere doğru.

Türk-İş ve DİSK Direnişin Karşısında Yer
Aldı

Örgütsüzlük Dayatması Geri Tepti...

Türk-İş’ten DİSK’e patron sendikacıları direnişin
karşısında yer aldılar. Oysa direnen emekçiler hem DİSK
üyesi, hem de aidatları Türk-İş tarafından kesilmekteydi.

Kınık’ın AKP’li kaymakamı direnişi kırmak için ileri
atıldı. Öyle ya, vali olmanın yolu işçi direnişi kırmaktan
geçiyordu besbelli. Aklı küçük, oturduğu koltuğu büyük
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olan AKP’li kaymakam, işçilerin burnunu sürtmek için
"derneğinizi kapatın işiniz hazır" dedi. Resmen rüşvet
önerdi işçilere.
İşçilerin aileleriyle de görüşüp aileleri direnişe karşı
kışkırtmaya çalıştı. Ama yalancılığının açığa çıkması
için iki gün yetti. Kaymakamın kirli niyetini sezen
ailelerin bu riyakarlık karşısında tavrı net oldu. O güne
kadar direnişe destek vermeyen aileler bile kaymakamın
riyakarlığı karşısında madencilere "direnin" diyebildiler.
AKP’li kaymakam herkesi kendileri gibi sanıyor
olabilir ama karşısında Kınık’lı madenciler ve onların
Çepni aileleri var. Haysiyetin ne olduğu bilen insanlardır
bunlar. Yeri gelince onurları için dövüşüp ölürler ama
şereflerini parayla satmazlar.
Direnişçi madencilere Maden İşçileri Mücadele ve
Dayanışma Derneği’ni kendi elleriyle kapatmaları dayatıldı.
"Örgütlülüğünüzü dağıtın, sizi istediğimiz gibi sömürelim"
dendi. Aldıkları cevap direnişin büyümesi oldu. İşte bu
hazımsızlıkla İzmir polisi Kınık’ı işgal edip madencilerin
derneğini bastı. Ama cevabını da aldı. Ertesi gün, iki
madenci İmbat Maden ocağının önündeki yüksek gerilim
hattına çıktı ve haykırdı:” İşimizi Geri İstiyoruz”

Zafer, Bir Kez Daha Direnenlerin Oldu
Soma-Kınık kömür havzasındaki ilk madenci direnişi
artık iki ayını geride bıkarırken, değişik biçimlerde görüşmelerde başladı. Örneğin, İmbat Genel Müdürü Gökalp,
süren direnişin patron Arif Kurtel'i ne kadar rahatsız ettiğinden, bu işin çok uzadığından, direnenlerin çok gözü
kara olduğundan, her yanda karşılarına çıktıklarından
bahsedip bir hal çaresi bulacaklarından söz etti. İşe geri
dönmeleri için diğer maden şirketleriyle görüştüklerini
aktardı.
İmbat Madencilik ile birlikte bölgede Soma Holding
ve Demir Eksport Şirketi de iş yapıyordu. Ve bunlar,
Manisa Valisinin yönlendirmesiyle kendi aralarındaki
görüşmelerin ardından direnen beş işçiyi işe alma kararı
verdiler. Ve 26 Şubat günü, ZAFER bir kez daha direnen
emekçinin oldu.
Buna göre iki direnişçi madenci Soma Holding’te, iki
madenci Demir Eksport madeninde, bir madenci de şimdilik
Türk-İş’te işe başlayacak ve bir kaç ay sonra da madendeki
işine geri dönecekti. İşçilerin hak kaybı olmayacaktı.
"Siz bırakın madenlerde iş bulmayı, Soma-Kınık’ta
sigortalı iş bulamazsınız" diyenler artık ortada görünmez
olmuşlardı. Ortada olan ise zaferdi. Direnen emekçinin
hak edilip bedeli ödenen zaferi”

Halk Kazandı,
Halk Düşmanları Kaybetti...
“Benim büyümem için babamın işe geri alınması
lazım” diyordu madencilerin ilkokula giden çocukları.
İşte bu çocuklar kazandı. Zaferin ardından “Direnen kazanırmış” diyen madencilerin o çileli anneleri, eşleri kazandı” Kınık halkı kazandı. Madenciler kazandı. İşçi
sınıfı kazandı. Ki bu zaferi nakış nakış ören madenciler

yaptıkları zafer konuşmasında, Büyük Ailemize teşekkür
ederek zaferi de halka armağan ettiler. 29 Şubat 2016
Pazar günü Kınık’ın bir tepesinde zafer kutlaması vardı.
Direnişçiler daha direniş sürerken bir söz vermişlerdi:
“Kazandığımızda kuzu çevireceğiz”
Şimdi zafer kutlamasının zamanıydı. Adak olan kuzular
kesildi, halaylar çekildi, türküler söylendi ve zafer coşkusu
çoluk çocuk yaşanıp paylaşıldı. Halk Cepheliler, Devrimci
İşçi Hareketi'nden işçiler, Dev-Genç’liler, Grup Yorum
korosundan sanatçılar toplanıp geldiler İzmir'den. Jandarma
ve polis, zafer kutlamasını engellemeye çalışsalar da başaramadılar. Zafer, madenci çocuklarının şen çığlıklarıyla
yayıldı hayata... "Direnen hakikaten kazanırmış" dedi
bir madenci eşi... Kazandılar. Yer altından çıkıp geldiler
ve zaferi armağan ettiler halka.

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer
Eynez Tepesi daha önce böyle bir direniş ve zafer
görmemişti ama artık gördü ve bunu asla unutmayacak.
Haksızlığa uğrayan, işten atılan, ezilmeye çalışan madencilerin boyun bükme devri artık sona erdi. Devrimci
madencilerin bu kazanımı bütün madencilere güç verecektir.
Jandarması, polisi, savcısı, kaymakamı, basınıyla
AKP yenilmiştir. Arif Kurteller yenilmiştir. Faşizm yenilmiştir. Çünkü bütün bunların karşısında direnilmiş ve
direnişten vazgeçilmemiştir. Kazanmak, vazgeçmemektir.
Zafer, direnmektir.
Zafer halkındır. Zafer, direnen madencilerindir. Onlar,
yer altından çıkıp kömür karasının güneşiyle aydınlattılar
hayatı. Bileklerinin bükülmezliğini, boyunlarını eğilmezliğini gösterdiler. Tek başına kaldılar ama yalnız olmadıklarının bilinciyle kazdılar hayatın bağrını. Kazmalarını indirdiler yılgınlığın üzerine.
Ve Dediler ki;
Soma Eynez Tepesi’nde 68 gün önce başlayan direnişimiz zaferle sonuçlandı. Bu zafer bizi yalnız bırakmayan
halkımızın zaferidir. Direnişin başından beri ZAFER
DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK sloganıyla yürüdük
ve yaşadığımız onca baskıya, sayısız gözaltına, tüm
fiziki şartların zorluğuna rağmen kazanacağımıza olan
inançla asla işe geri alınma talebimizden vazgeçmedik.
Olmaz denildi, yapamazsınız denildi, bu karda kışta kaç
gün dayanacaksınız denildi, kendinizi teşhir ediyorsunuz,
bırakın madeni bu bölgede sigortalı iş bile bulamayacaksınız denildi... Biz bunca söze ve olumsuzluğa boyun
eğmeyip her koşulda direnişimizi sürdürüp devam ettirdik.
Ve 68 gün boyunca sürdürdüğümüz direniş bize zaferi
getirdi. Soma ve Kınık'ta binlerce maden işçisi arkadaşımıza, kaderimizin patronların iki dudağı arasında olmadığını direnişimiz ile göstermiş olduk. Bu zafer tüm
maden emekçilerinin zaferidir...
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer
Yaşasın İmbat Madenci Direnişimizin Zaferi
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
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İş Mahkemesi, Oya Baydak’ın İşe İadesine Karar Verdi
AKP’nin Mahkemeleri Bile Direnen İşçinin Hakkını Tanıyor

Ama Patron Sendikacıları,
Oya Baydak’a Direnişten Vazgeçmesi İçin
Rüşvet Teklif Ediyor
Bu Ne Utanmazlıktır! Bu Ne Aymazlıktır!
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DİSK / GENEL - İŞ Sendikası’nın Aksaray’da bulunan Avrupa Yakası Bölge
Başkanlığı’nda çay ve temzlik
işlerini yapan Oya Baydak,
sendika yönetimi tarafından
işten çıkarıldı. Biz o zaman
sendika yöneticilerinin PATRON SENDİKACILARI olduğunu söylemiştik. Elbette
bunu durup dururken söylemedik. O güne kadar ki pratiklerinin adı buydu. Yani
patronu koruyup işçileri satan
sendikacılık! Oya Baydak’ın
direnişe başlamasından sonra
yaşananlar da tespitimizin
doğruluğunu binlerce kez kanıtladı.
Oya Baydak’a resmen “ tazminatını
al, git” dediler. Yani patron dili. Adının
başında DEVRİMCİ bulunan sendikacılık yok. Sınıf sendikacılığı yok.
Sadece patron kafası var, tazminatı
öderim, işten atarım. Peki emeğin onur
olması ne olacak? Haklılık ve meşruluk
yok? Burjuvazinin yasalarıyla düşünmek var sadece…
DİSK yöneticilerine bu nedenle
PATRON SENDİKACISI dedik. Nitekim Oya Baydak’ı gerekçe bile
göstermeden işten attılar. Oysa emek
onurdur, namustur. İşçi, düzenin yasalarına göre değil; ancak muhbirlik
yapmışsa, patronla işbirliği yapmışsa,
hırsızlık yapmışsa, ahlaksızlık yapmışsa işten atılabilir. Ama bunun dışında işten atılamaz. Bu kendisini
sol olarak tanımlayan herkesin kabul
edebileceği gerekçelerdir. Oya Baydak bunlardan hangisini yapmıştır?
DİSK yöneticilerinin bile böyle bir
iddiaları yoktur.
Bu nedenle, doğal olarak Oya

Baydak direnişe başladı. Direnmek
işçinin meşru hakkıdır. Nerede, nasıl
direneceğine direnişçi karar verir.
Oya Baydak direnişe başlarken aynı
zamanda mahkemede de işe iade davası açmıştır.
Acıdır, adı DEVRİMCİ ile başlayan bir sendika ve konfederasyon;
işçisiyle sorununun çözümünü mahkemeye havale ediyor. Oya Baydak’ın
direnişe başlamasından sonra, patron
sendikacılarıyla görüşenlere bu patron
sendikacıları “artık dava açıldığını,
mahkemenin vereceği karara göre
hareket edeceklerini” söylediler.
Oya Baydak’ın işe iade davasının
ilk duruşmasında karar çıktı. Oya
Baydak’ın talebi kabul edildi ve işe
iadesine karar verildi.
Patron sendikacıları şimdi ne yapacaklar? Yasal hakkımız var deyip
mahkeme kararını temyiz mi edecekler? Ya da yasada yeri var deyip,
iş mahkemesinin işe iade kararını
tanımayıp, iki yıllık ücretini verip
yine işe iade etmeyecekler mi? Ne

yapacaklar?
Patron sendikacılarının ne yapacakları az çok belli olmuştur. Bu
mahkeme kararının verilmesinden
sonra, patron sendikacıları haber göndererek Oya Baydak’a rüşvet teklif
etmişlerdir. Ki, bu da kendilerine
yakışmaktadır. Hiçbir değeri olmayan,
işçileri patronlara satanların elbette
onur, namus gibi değerlerden haberleri
olamaz. Çünkü bu değerler halka
aittir, direnenlere aittir. Direnenler
direnme güçlerini bu değerlerden
alırlar. Her türlü zorluğa, baskıya
göğüs germe gücünü bu değerlerden
alırlar. Patron sendikacıları ise her
şeyi parayla düşünür. Onlara göre
her şey satılıktır ve satın alınabilir.
Böyle düşündükleri için de Oya Baydak’ı satın almaya çalıştılar. Ne büyük
bir düşkünlüktür bu? Bu patron sendikacıları kimin parasını kime veriyor.
İşçileri kandırıp topladıkları aidatlarla
Oya Baydak’a rüşvet teklif ediyorlar!
Elbette Oya Baydak’tan da gerekli
cevabı aldılar.
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Patron sendikacıları direnişi kırmak için ellerinden geleni yaptılar.
Saldırdılar, linç saldırıları örgütlediler.
Devrimcileri yaraladılar. Belden aşağı
dedikodular yaydılar. Yalanları havalarda uçuştu. Ama işte gelip gerçeklerin duvarına tosladılar. Tosladıkları o duvarda kendi gerçeklikleri
var.
Dikkat çekici ve önemlidir; Oya
Baydak’ın direnişe başlamasından aylar sonra, direnişe başlayan KınıkSoma maden işçileri, iki aylık direnişten sonra kazandılar. Üstelik bölgedeki ilk işçi direnişi olmasına, patronun, polisin, jandarmanın, kaymakamın, valinin tüm olanaklarıyla saldırmalarına direndiler ve kazandılar.
Ama Oya Baydak direnmeye devam
ediyor. Çünkü karşısındaki PATRON
SENDİKACILARI. Bu patron sendikacıları DİRENMEYİ ÖĞRENMİŞLER AMA YANLIŞ KİŞİYE
KARŞI DİRENİYORLAR. Hakkı,
emeği, onuru için direnen bir işçiye
karşı direniyorlar. Üstelik AKP, köle
simsarlığı anlamına gelen istihdam
bürolarını yasalaştırırken, kıdem tazminatını kaldırmak için manevralar
yaparken, 1 Mayıs’larda işçilere saldırırken göstermedikleri direnişi, Oya
Baydak’a karşı gösteriyorlar. Oya

Baydak’ın hakkını kabul etmemek
için, işe iadesini yapmamak için direniyorlar.
İşçiler!
İşte bu gerçeklik aynadır. Bu patron
sendikacıları için sizin hiçbir değeriniz
yoktur. Sizin alınterinizi, kanınızı, canınızı kendi çıkarları için pazarlarlar.
Sizin emeğinizi çeşitli partilerden milletvekili olmak için kullanırlar. AKP
hükümeti pervasızca işçilerin haklarını
budamaya çalışırken kıllarını kıpırdatmazlar. İşçinin en temel haklarından
ve güvencelerinden olan kıdem tazminatını kaldırmak için manevralar
yaparken, patron sendikacıları, KIDEM
TAZMİNATIMA DOKUNMA diyor.
Ne demek bu? Siz dokunma deyince
dokunmayacaklar mı? Neden böyle
yalvaran bir üslubunuz var? Neden
kararlı bir şekilde KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ demiyorsunuz? UTANMADAN ELLERİNDE BALONLAR,
ANKARA SOKAKLARINDA KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA
EYLEMİ YAPIYORLAR. DOSTLAR
ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN. NEDEN
kıdem tazminatına yönelik güçlü direnişler örgütleyemiyorsunuz? Neden
barikat olmuyorsunuz. OLAMAZSINIZ. Bunu yapmak bedel gerektirir

Mimarlar Odası Değil, Ağaoğlu ve
Şirketler Grubu Teröristtir!
Halkın Mühendis Mimarları, 2 Mart’ta açıklama yaparak Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun CEO’su Hasan Rahvalı’nın, Mimarlar Odası’nı “terörist”likle suçlaması
üzerine bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “… İşte kendine “yaşam mimarı” adını
veren AKP’nin müteahhiti Ali Ağaoğlu ve şirketiyle ilgili… örnek: Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Ağaoğlu Şirketler
Grubu’nun CEO’su Hasan Rahvalı, 10 Ekim 2015’te 107
insanımızın hayatını kaybettiği Ankara Katliamı için
internet sitesinde “yastayız, isyandayız” açıklamasını
yapan Mimarlar Odası’nı terörist ilan etti. Rahvalı şu
ifadeleri kullandı: “Terörist deyince ille de eli silahlı
olması gerekmiyor. 10 Ekim günü milli maçımız vardı.
Onun zaferini, lezzetini yaşayamadık. Birçok vatandaşımız
hayatını kaybetti. Ama o günden bugüne kaç tane de şehit
verdik. Sitede o şehitlerden bahsetmiyor. Siz kimden yanasınız? Mimarlar Odası’na da bir operasyon yapılması
lazım. Buradan savcılara suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı,

çünkü.
Yapamazsınız, AKP’yi karşınıza
alamazsınız çünkü. Sizin işiniz, aptal
yerine koyduğunuz işçi sınıfını kandırmak ve HAKLARINI masalarda
pazarlamaktır çünkü.
İşçiler!
Patron sendikacıları böyle bir şey
diyemezler. Çünkü bunu söylemek
aynı zamanda bir karardır da. Haklarımı gasp ettirmeyeceğim diyen,
gasp saldırılarına karşı, meşruluk temelinde direneceğini de ilan eder.
Tazminatıma dokunma diyen ise yalvarıyordur.
İşçiler!
Haklar yalvararak kazanılmadı.
Korunmayacak da. Bu nedenle Oya
Baydak’ın direnişi önemlidir. Sorun,
basit bir işe iade değildir. Kendi işçisini
işten atan bir sendikanın üyesi işçilerin
haklarını koruyup koruyamayacağıdır.
İşçileri taşerona devreden bir sendikanın yöneticilerinin işçi sınıfının sınıf
çıkarlarını koruyup koruyamayacağıdır.
Direniş sürüyor. Sürecek. Oya
Baydak haklarını söke söke alana
kadar direnecek. İşçi sınıfının önü
bu direnişlerle açılacak. Bir kez daha
göreceğiz ki direnenler kazanacak.
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şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist
misin nesin?”…
Ağaoğlu ve beslemelerine sesleniyoruz.
Bu ülkede asıl terörist sizlersiniz. Önce
siz halkın evlerini
yıkarak, halkın kanı
ve emeği üzerinden
yükselen gökdelenlerin hesabını verin. Elbette ki
sizin sisteminiz olan kapitalizme karşı mücadele eden,
halkın safında yer alan mimarlar da olacak, bu mimarların
en demokratik, meşru kitle örgütlenmeleri de olacak. İstiyorlar ki herkes kendi çıkarları uğruna kul köle olsun.
Bunun için Ağaoğlu mimarlık okulu bile açıyor.
Eğitimi de kendi rantının bir parçası haline getirmek
istiyor... Halk düşmanları bu alanlarda halka saldırı politikalarını geliştirirken, bizler de bir yandan Mühendis
Mimar Meclisleri ile dayanışmayı ve kolektivizmi büyütmeli,
diğer yandan da alternatiflerimizle faşizmin bu alandaki
saldırılarına cevap verebilmeliyiz” denildi.
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Halkevciler, DİSK Genel Kurulu’nda
Patron Sendikacılarının Korumalığını Yaptılar
Devrimcilere, Devrimci İşçilere Saldırdılar!
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DİSK Genel Kurulu diye adeta
burjuvazinin kurumlarından birinin
genel kurulunu izledik. 5 yıldızlı
lüks oteller, şehir dışında yapılan genel kurullar, alınan özel güvenlik
önlemleri. Kapının önünde bekleyen
çevik kuvvet polisleri korumasında
yapılan genel kurullar kimin genel
kuruludur?
DİSK’in patron sendikacıları sefalet içindeler. Bilindiği üzere
DİSK’in 15. Genel Kurulu İstanbul-Pendik’te 5 yıldızlı GREEN
PARK otelde yapıldı. Genel kurullardan önce hazırlıklar yapılır. Ancak
DİSK’in genel kurul hazırlıklarının
önemli bir bölümünü güvenlik (!)
önlemleri oluşturdu. Günlerce güvenlik (!) önlemleri konulu toplantılar
yaptılar. Gören de faşist saldırılara,
polis saldırısına karşı hazırlık yapıyorlar sanır. Oysa sandığınız gibi
değil. Direnen işçi Oya Baydak’a
ve devrimcilere karşı alınacak önlemleri tartıştılar, kararlar aldılar.
Güvenlik konulu toplantıları daha
çok Arzu Çerkezoğlu Halkevcilerle
birlikte yaptı. Anlaşılan genel kurulda
bodyguardlık görevi Halkevcilere
verilmiş. Haklarını vermek gerekir
Halkevciler bu görevlerini layıkıyla
yerine getirdiler.
Genel kurulu izlemek için gelen
devrimci işçileri, devrimcileri, işçileri
kapıda dövdüler, polise teslim ettiler.
Gözaltına aldırdılar. İşçilere, devrimcilere işkence yapılmasına neden
oldular. İçerde genel kurulu izleyen
bir DİH’li işçiyi fark ettiklerinde tartaklayarak ve zorla dışarı attılar.
Oysa işçilere yasak olan DİSK
GENEL KURULU, AKP’nin, işçi
haklarını yok etmeye yeminli bakanına ardına kadar açıktı. Genel kurulu
izlemeye gelen tek bir işçi yokken,
Süleyman Soylu kapılarda karşılanarak salonda yerini aldı. Üstelik
Süleyman Soylu işçilerin kıdem tazminatını yok etmeye kararlı olduğunu

her defasında söyledi. Sormak gerekli;
işçilerin haklarını gasp eden AKP
hükümeti değil mi? AKP Hükümeti
işçilerin haklarının genişlemesi için
çalışıyorda biz mi bilmiyoruz? 1 Mayıs’larda, direnişlerde işçilere saldıran
AKP’nin polisi değil mi? Bunlarla
işçilerin çıkarları uzlaşmaz değil miydi? Yoksa artık patronlarla işçiler
aynı gemiye mi bindi? Artık çıkarları
uzlaşır mı oldu?
Sendikalar, işçi sınıfının, halkının
yanında olmalıdır. Ama gelinen noktada artık sınıf sendikacılığı terk edilmiştir. Şu anki sendika yöneticileri
işçi sınıfının sınıf çıkarlarını değil,
patronların çıkarlarını düşünmektedir.
patronlar için çalışmaktadırlar.
Buna en iyi örnek DİSK’tir. Adındaki “devrimci” ifadesi kimseyi yanıltmasın. DİSK GENEL KURULU’NDA da patron sendikacılarının
işçi düşmanlığı açıkça görüldü. Polislerin, AKP bakanlarının genel kurula girmesinde hiçbir sakınca görmediler. Ama devrimcilerin ve işçilerin girmesi en büyük suçtur, korku
nedenidir.
Zaten bunun için genel kurulu,
işçilerin yerini bile bilmedikleri 5
yıldızlı bir otelde yaptılar. Aldıkları
güvenlik önlemlerinin hedefi faşistler, işçi haklarını gasp edenler
değil, devrimcilerdir. Gerek otelin
önünde, kapısında gerekse otel binasının içinde devrimci avına çıktılar.
Gördükleri devrimcileri polise ihbar
ettiler. Polis gelene kadar devrimcilere
kendileri saldırdılar.
Bir kez daha Halkevcilerin eline
kan bulaştı. İşçi haklarının gasp edilmesini önlemek için harcamadıkları
enerjiyi, devrimcilere saldırmak için
harcadılar. İşçi direnişlerini korumak
için harcamadıkları enerjiyi, devrimcilere saldırmak için harcıyorlar.
Böyle giderlerse burjuvaziye karşı
rüştlerini ispat ederler. Kürt milliyetçileriyle birlikte düzene rüştlerini

ispat ederler. Kürt halkı katledilirken
hiçbir şey yapmayanların, düzene
yerleşmek için ihtiyaç duydukları
vize; devrimcilere saldırmaktır. Devrimcilere saldırdıkları oranda burjuvazinin, emperyalistlerin gözüne girerler. Muhtemelen bu çabaları egemenlerin gözünden kaçmamıştır. Belki bir aferin de almışlardır.
Ama unutmasınlar, burjuvaziden
aldıkları aferinlerin bedeli vardır.
Burjuvaziden aferin alana halkın cevabının ne olacağı bellidir. Artık
halkı, işçileri daha fazla kandıramayacaklar. Çünkü çelişkiler derinleşiyor. Çelişki o kadar sert ve keskin ki
hiçbir ayak oyununa, kandırmacaya
izin vermiyor. Herkesin gerçek yüzü
ortadadır. Bu nedenle ne Kürt milliyetçileri ne de Halkevciler halkı, işçileri kandıramazlar. Kandıramayacaklar da. Burjuvaziyi de kandıramazlar. Burjuvazi onlardan tam teslimiyet bekleyecektir. Koşulsuz boyun
eğme bekleyecektir. Hem burjuvaziyi
hem de işçileri oyalama politikalarına
izin vermeyecektir.
İşçiler bu patron sendikacılarını
tanımaktadır. Daha da tanıyacaklar.
Patron sendikacıları kimseyi kandıramayacak. Meclislerde örgütlenen
işçiler, kanlarını emen bu patron sendikacılarından kurtulacak. Bu kurtuluşun yolu Oya Baydak gibi emekçilerin onurlu direnişlerinden geçiyor.
DİRENEN KAZANIR, DİRENMEYEN ÇÜRÜR.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!
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SORUDA

gütlenmesi içindeki gericiler (günümüzün
MHP ve AKP kadroları
ve aynı zihniyeti taşıyan
kesimler) ve “Merasim
Birliği” adındaki bugünkü Özel Güvenlik
Birimi benzeri polis
Tarihten, bilimden, önderlerimizden, gücü, kampüs içinde akgeleneklerimizden
tif şekilde yerlerini alarak
öğrendiklerimizle güçleneceğiz
merkez kampüs idare bölümünü işgal ederek süreci başlatır.

16 Mart 1978
Beyazıt Katliamı

Bilgi
güçtür

1-) 16 Mart Beyazıt

Katliamı’nda iktidarda kim
vardı? Ülkede neler
yaşanıyordu?
İktidarda, sağ gerici-faşist partilerin
oluşturduğu Milliyetçi Cephe iktidarı bulunuyordu. Yönetememe krizinin iyice derinleştiği bu dönemde faşist saldırılar her alanda olduğu gibi,
devrimci mücadelenin yükseldiği üniversitelerde de yaygın şekilde hayata geçirilmek istenir.
Faşist saldırılara karşı direnen öğrenci gençlik, işçi ve emekçiler, halkın özgürlüğü, ülkenin bağımsızlığı
için, kan ve can bedeli yürütülen bir
kavganın içindedirler.

2-) 16 Mart Katliamı’na
giden süreç nasıl başlar?
Kan ve can bedeli süren kavga,
özellikle anti-faşist mücadelenin etkili
olduğu üniversitelerde yoğunluk kazanır. Sivil ve resmi faşistlerin her geçen gün etkinliğini kaybetmeye başladığı üniversiteler, devrimci mücadelenin yanı sıra geleceği oluşturacak
öğrenci gençliğin kalbi sayılır.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü de bu yönüyle Türkiye’nin kalbi gibidir. Bunun bilincinde olan iktidar ve onun faşist güçleri sayısız kez
saldırıda bulunup üniversiteleri denetimi altına almaya çalışsa da başarılı olamaz. Boşa çıkarılan saldırılar
sonucu merkez kampüsü idare bölümünü işgale yönelir. İşgal öyle kolay
olmayacağı için öğrencilerin okulda
olmadığı, memleketlerine gittiği döneme denk getirilir.
Sivil ve resmi faşistler, tarikat ör-

3-) Faşist saldırılara karşı
gençlik nasıl tavır alır?
Pek çok üniversitede olduğu gibi
merkez kampüs içinde de DevGenç’lilerin etkinliği vardır. Bir yandan işgal kırılmaya çalışılıp saldırılar
püskürtülmeye çalışılırken, diğer yandan memleketlerine giden tüm öğrenci
gençlik İstanbul’a çağrılır.
Çağrıyı alan tüm öğrenciler büyük
bir coşku ve kararlılıkla İstanbul’a fakültelerine dönerler. İşgalin kırılması sivil ve resmi faşistlerin merkez
kampüsten atılması için harekete geçen devrimci gençlik hızlı şekilde faşist işgali kırar ve merkez kampüs idare bölümünü özgürleştirerek yeniden devrimci mevzilere dönüştürür.

4-) Faşist işgalin kırılması
sivil ve resmi faşistlerin
okuldan atılması sonrasında süreç nasıl gelişir?
Faşizmin bir alanı kaybetmesi, o
alandan vazgeçip geri adım atacağı anlamına gelmez. Faşizmin hüküm sürdüğü her ülkede olduğu gibi, bu topraklarda da faşizm aynı seyirde hareket edecekti. Yaşanmış olan saldırı ve katliam girişimlerinin de bilinciyle harekete geçen öğrenci gençlik,
okula geliş gi -dişleri topluca yapmaya
başlar. Nöbetler tutar, kendi güvenliğini sağlamaya çalışır.
Merkez kampüsün özgürleştirilmesi, öğrenci gençliğin kenetlenmiş
şekilde hareket etmesi, sadece faşistlerin üniversite ve çevresindeki etkinliğinin kırılması, ortadan kaldırıl-

ması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda iktidarın üniversiteler üzerindeki politikalarını ve geleceğini de tehdit anlamına geliyordu.

5-) 16 Mart günü neler
yaşanır? Katliam nasıl
gerçekleşir?
16 Mart günü, Hukuk ve İktisat Fakültesi öğrencileri Süleymaniye’de
toplanarak, planladığı gibi merkez binaya topluca yürüyüşe geçer. İşletme,
İktisat ve Yabancı Diller’de okuyan
öğrenciler yürüyüş koluna destek
vermenin dışında saldırılara karşı güvenlik görevi üstlenir. Eczacılık fakültesine kadar merkez bina girişine
eşlik ederler. Merkez kampüse giriş çıkışlar bu şekilde, türküler, marşlar ve
sloganlarla topluca yapılır.
Öğle sonrası da benzer şekilde topluca Süleymaniye’ye dönüş yapılacaktır. Kampüsten dışarı çıkmak için
toplanan öğrenciler kapıya yönelirler.
Kapıdan dışarı çıktıkları anda önce
üzerlerine kurşun yağdırılır. Sonra tahrip gücü yüksek, parça tesirli bombalar
atılır.
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6-) Katliam saldırısıyla
birlikte neler yaşanır?
Dev-Genç’li Hatice Özen’le birlikte Ahmet Turan Ören, Cemil Sönmez, Murat Kurt, Abdullah Şimşek,
Hamit Akıl ve Baki Ekiz adlı devrimci
öğrenciler katledilirler. 100’den fazla öğrenci de ağır yaralanır.
Şehitleri ve yaralıları omuzlayan
öğrenciler, merkez kampüse geri çekilerek 2000 kişiyle bir işgal gerçekleştirir, giriş çıkışlara barikatlar kurar.
Katliama duyulan öfke sadece
üniversitelerle sınırlı kalmaz. Hızla ülkenin her yanına yayılır. Merkez
kampüs civarındaki fakültelerdeki
öğrenciler de kendi fakültelerinde ve
çevresinde hazırlıklı bekler. İşgal edilen bölümle organize hareket eder.
Merkez kampüsteki güvenlik sağlandıktan sonra, akşama doğru diğer
fakültelerde bekleyen tüm öğrenciler
de işgal edilen bölüme alınır.
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7-) Merkez kampüste
neler yaşanır? Şehit ve
yaralılar için neler yapılır?
Kampüs tıka basa adım atamayacak
şekilde öğrencilerle doldurulur. Gece
boyu yatak ve eşyalar yakılır. Forumlar düzenlenir, anketler yapılır. Süreç
değerlendirmesi yapılarak katliamdan
amaçlananın ne olduğu ele alınır. Kararlılıkla ortak bir iradeyle cevap verilme kararları alınıp harekete geçilir.
Şehitlere layık bir anma töreni düzenlemek için herkes seferber olur. Dövizler, pankartlar hazırlanır. Şehitlerin
resimleri çizilerek, ertesi gün yapılacak
anma törenine dair her şey planlanır.
Tüm bu hazırlıklar yapılırken şehitler oradadır. Başlarında saygı nöbeti tutularak ant içilir. Yaralı olan öğrencilerin yaraları el birliğiyle sarılır.
Tedavileri orada yapılarak daha fazla can kaybının önü alınır.
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8-) 16 Mart Katliamı
ülkede nasıl yankılanır?
Şehitlerin cenaze töreni
nasıl yapılır?
16 Mart Katliamı ülkede öfkeyle
karşılanır. Kır ve şehirlerden mahalle ve köylerde, sokakları, meydanları zapt eden Dev-Genç’li yüreklerle
Beyazıt Meydanı’nı sarar. Katliama
duyulan öfke ile harekete geçen, yapılan çağrıya cevap veren tüm öğrenci
gençlik dernekleri, sendikalar, barolar, meslek odaları, meslek kuruluşları, aydın, yazar, sanatçılar, yoksul
emekçi halkın katılımıyla on binlerin
yer aldığı bir anma töreni düzenlenir.
Katliamı protesto yürüyüşü Sirkeci’ye kadar sürer. On binlerin öfke
dolu sloganları İstanbul’u sarar. 16
Mart Beyazıt tarihe böyle geçer.

9-) 16 Mart Beyazıt
Katliamı’nda kimler rol
almıştır? Açığa çıkarılan
katiller olmuş mudur?
Hakkında dava açılan ceza
alan kimseler var mıdır?
30

Katliamı ordu, polis ve MHP’li faşistler işbirliği içinde gerçekleştirmişlerdir. Katliamı planlayan ve uygulayanlar açığa çıkarıldığı halde
haklarında dava açılan, yargılanan,
ceza alan kimseler olmadığı gibi,
her bir katil ödüllendirilerek terfi ettirilmiş, devletin etkili bölümlerinde
görevler alarak katliamlarına devam
etmişlerdir.
Faşist şef Abdullah Çatlı devlet
adına katliamı planlayan, uygulamaya koyandır. Bombaları kontrgerilla
elemanı emekli Yüzbaşı Ali Çeliker
hazırlamıştır. Toplum polisi müdür vekili Murat Nabioğlu o gün bölgede
bulunan polislere “ortalıkta dolaşmayın” emrini vermiştir.
MHP’li faşistler, ülkü ocaklarında
teşhir olan Zülfikar İsot, Latif Aktı,
Mehmet Gül, Mustafa Verkaya, polisler Mustafa Doğan, Sıddık Sıtkı
Polat katliam saldırısını gerçekleştirmiş, polis şefi Reşat Altay ise katliam
sonrası katillerin güvenliğini alarak
bölgeden kaçmasını sağlamıştır.

10-) 16 Mart Beyazıt
Katliamı’nın hesabını
sormak, 16 Mart’ı anlamak için öğrenci gençliğin
üzerine düşen görevler nedir? Dev-Genç’li olmak
neden önemlidir?
Öğrenci gençlik halkın en dinamik
kesimini oluşturur. Üniversitelerde yürütülen mücadele ise; akademik, demokratik, bilimsel eğitim ve özgürlüklerin yanı sıra, devrimci mücadelenin de önemli bir yönünü oluşturur.
Faşizm de katliam ve saldırı politikalarını bunun üzerine oluşturur.
16 Mart, devrimci mücadelenin
yükseldiği, öğrenci gençliğin üniversiteleri, meydanları faşizme dar ettiği bir zamanda gerçekleşirken; saldırı ve katletme politikası o günle sınırlı kalmamış, artarak devam etmiş
ve bugünlere kadar gelmiştir.
Beyazıt Katliamı sonrasında, faşizm, üniversitelerde toplu katliamlara
girişmedi belki ancak, üniversiteleri
teslim almak, öğrenci gençliği sin-

Hatice Özenler’den
Elif Sultanlar’a uzanan Dev-Genç’li olma
hali, Hasan
Selimler’den Şafak ve
Bahtiyarlar’dan
uzanan ruh haliyle
geleceğe uzanıyor.
dirmek, tek tipleştirmek için her türden saldırı ve yasakları devreye sokarak hedefine ulaşmanın yol ve
yöntemlerini geliştirdi.
16 Mart’ı anlamamız demek, sadece tarihsel olarak yaşananları bilmek, yıldönümü geldiğinde anma
yapmak demek değildir. YÖK’ün
kaldırılması için verilen mücadeleden
işgallere, forumlardan anketlere, yürüyüşlerden mitinglere, boykotlardan devrimci şiddet eylemlerine kadar hemen her türlü eylemlerle emperyalizme ve faşizme karşı örgütlenmek, Dev-Genç ruhuyla hareket etmek demektir.
Hatice Özenler’den Elif Sultanlar’a uzanan Dev-Genç’li olma hali,
Hasan Selimler’den Şafak ve Bahtiyarlar’a uzanan ruh haliyle geleceğe
uzanıyor. 16 Mart’ta Dev-Genç’lilere bakanlar nasıl ki bugünleri görebilmişse bugün Dev-Genç’lilere bakanlar da 16 Mart ve geleceği görüyorlar.
Öğrenci gençliğin önünde duran
görevler açıktır; faşist katliam ve
saldırılara karşı 16 Mart ruhu ve birlikte olmanın bilinciyle hareket ederek, katillerden hesap sormak için,
Dev-Genç saflarında birleşerek mücadeleyi büyütmelidirler.
16 Mart’ta katleden devlet, o günden bugüne faşist terörü tırmandıran,
öğrencileri bölüp parçalayan devlettir.
Üniversiteleri ve ülkemizi özgürleştirmek için Dev-Genç saflarında
birleşelim, mücadele edelim faşist
devletten kurtulalım, kazanalım!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Kürt Milliyetçi Hareket, Silahlı Mücadele Anlayışını Terk Etmekle
Silahlı Eylemlerden Vazgeçmiş Değildir.
Yüzlerce Kilo Patlayıcı ile Yaptığı En Güçlü Silahlı Eylemleri Dahi
Sadece ve Sadece Uzlaşma Sürecinin Devamı İçin, AKP’yi Masaya Oturtmak İçin Yapmaktadır!

Silahlı Eylemin Niteliği ve Gücü Siyasi Muhtevasındadır!

Kürt Milliyetçi Hareketin Silahlı Eylem Yapması
Silahlı Savaşı Savunması Demek Değildir!
Ankara Eylemi
ve Yarattığı Tartışmalar
17 Şubat 2016 günü, Ankara’nın
devlet mahallesi olarak bilinen bölgesinde askeri personeli (asker ve sivil
memurlar) taşıyan servis araçlarına
yönelik bir eylem yapıldı. Eylem sonucunda 29 kişi ölürken onlarca insan
da yaralandı. Eylemin hemen ardından
fazla zaman geçmeden Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan peş peşe açıklamalar
yaparak eylemi Suriye’deki PYDYPG’nin gerçekleştirdiğini ve eylemcinin de Salih Neccar isimli Rojava’dan
gelen bir mülteci olduğunu açıkladılar...
Bu açıklamanın gelmesinin ardından
çok kısa bir süre içinde PYD, eylemin
kendileriyle ilgisi olmadığını ve bu
isimde bir üyelerinin de bulunmadığını
açıkladı.
Ancak buna rağmen AKP ısrarla
eylemi PYD’ye mal etmeye çalışarak,
BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi
üyesinin (ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin) Ankara Büyükelçileri ile Almanya Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak eylemi PYD’nin yaptığına dair
kanıtları göstermeye çalıştı. Ayrıca AB
Dönem Başkanı ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’na bilgi verdi...
AKP esas olarak Suriye’ye müdahale, orada söz sahibi olma ve Rojava’da bir Kürt bölgesinin oluşturulmasının engellenmesi hesaplarıyla,
bu çabasını en üst boyutta sürdürdü...
Özellikle ABD ile PYD üzerinden
yaşanan tartışmalarda kendi tezlerini
güçlendirme ve PYD’yi iyice köşeye

sıkıştırarak Türkiye’den bağımsız bir
adım atmaması için uğraşmaktadır.
Bu eylemi de bu amaçla kullanmaya
çalışmıştır.
Kürt milliyetçi çevrelerde de, daha
eylemin ilk anından itibaren, eylemin
bir kontrgerilla eylemi olabileceğine
ilişkin açıklama ve değerlendirmeler
olmuştur. Ancak kısa bir süre sonra da
Cemil Bayık, "Ankara’da militarizmin
merkezinde yapılan eylem de halkımıza
karşı yürütülen insanlık dışı vahşi soykırımcı katliamlara karşı misilleme
eylemi olabilir.” şeklinde eylemin PKK
tarafından yapılmış olabileceğine dair
bir açıklama yapmıştır. Ki bu açıklamalar da bir üstlenme değil, uzlaşma
bataklığından çıkan cılız bir ses olarak
yansımıştır. Eylemi üstlenmekten çok
kafaları karıştıran bir açıklama olmuş
ve esas olarak da AKP iktidarına tehdit
mesajı niteliğinde olmuştur.
Amerika’nın, AKP’nin iddiasını
kabul etmediği şeklindeki açıklamasından sonra, patlamanın üçüncü günü,
eylem, TAK (Teyrambaze Azadiya
Kurdistan- Kürdistan Özgürlük Şahinleri) tarafından üstlenildi... Bu üstlenmeye rağmen AKP; PYD ile
PKK’nin birbirinden bağımsız olmayacağı, ikisinin de aynı örgüt olduğu
vb. üzerinden kendi düşüncelerini kabul
ettirme çabasını sürdürdü.
Bu üstlenme aşamasına gelene kadar Kürt milliyetçi çevrelerde de bir
kafa karışıklığının olduğunu söylemek
gerekir. AKP ısrarla PYD yaptı derken,
Kürt milliyetçi çevreler, Kürt milliyetçi
yayın organlarında yazan Kürt milli-

yetçisi ve kuyrukçusu yazarların bir
çoğu biraz temkinli bir dil kullanmakla
birlikte eylemi kontrgerillanın yaptığına
dair düşünceleri yazdılar. İşte bazı
örnekler:
“Mahir Kaynak “kimin işine yarıyorsa, o” derdi. Kimin işine yarıyor?
Ne ABD’nin ne Rusya’nın. Ne Esad’ın
ne YPG’nin! Bakın, Y. Şafak, İran’ı
da katıp “hepsi ortak” diyor! Ama
hiçbirinin işine yaramıyor! YPG ile
sorunlu tek bir aktör var!” (Mustafa
Yalçıner, 20.02.2016, Özgür Gündem)
“Şaşırtıcı ama, araçla yaklaşıp
bombayı patlatan kişi paramparça olmuş, parçaları da anında tutuşmuş,
yanmış, ama buna rağmen daha yangının dumanı tüterken Başbakan Davutoğlu, failin Salih Neccar adında,
YPG üyesi Suriyeli bir Kürt olduğunu
açıklıyor, Türk medyası kimlik bilgilerini
ve vesikalık bir fotoğrafını yayımlıyor,
Cumhurbaşkanı da "terörist PYD"
diye bağırmaya başlıyordu.Ama hayır,
dünya artık kimin ne ve kimin elinin
kimin cebinde olduğunu çok iyi biliyordu. Vekaleten insan kesenler, vekaleten bomba da patlatıyorlardı” (Ahmet
Kahraman, 20.02.2016, Yeni Özgür
Politika)
“Hele de 24 saat geçmeden Ankara
olayını çözen AKP’nin, yıllardır Roboski’yi, Reyhanlı’yı; aylardır Suruç’u,
10 Ekim Ankara’yı, Sultan Ahmet’i
çözemediğini düşünürsek. Gelişen olaylara buradan bakınca MİT müsteşarı
Hakan Fidan’ın “4 adam gönderir 8
füze attırırım” söylemi akıllara takılıyor.” (Hacer Altunsoy, 20.02.2016,
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Yeni Özgür Politika)
Ayrıca Salih Müslim de bir açıklamasında benzer şekilde kontrgerilla
göndermesi yapıyor: "Bu kesinlikle
doğru değil. Kürtlerin Ankara'da yaşanan olayla hiçbir ilgisi yok. Burada
olanlar, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesiyle bağlantılı. Nitekim Türkiye'de yaşayan IŞİD unsurları var" (18.02.2016,
AFP)
Bir eylemin kontrgerilla eylemiyle
karıştırılması bu kadar kolay olmamalıdır. Ama Kürt milliyetçilerinin yaptığı
eylemlerde bu karışıklık olabilmektedir.
Bunun nedenleri kuşkusuz Kürt milliyetçi hareketin geçmiş tarihiyle bağlantılı
olduğu kadar eylem anlayışı ve bugün
silahlı mücadeleye ve eylemlere bakışından kaynaklanmaktadır.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Silahlı Eylem ve
Silahlı Mücadele Anlayışı
Çarpıktır.
Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016
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PKK mücadele alanına ilk çıktığı
1978 yılından itibaren, silahlı mücadeleyi
temel alan bir çizgi izlemiştir... Hedeflerinde ve eylem anlayışındaki çarpıklıklara rağmen istikrarlı ve belli bir
hedefe yönelik olarak sistemli bir silahlı
mücadele hayata geçirmiştir. Ve bu mücadele sayesindedir ki Kürt milliyetçi
hareket, hatırı sayılır bir güç haline gelebilmiştir.
Bunun diğer bir nedeni de, PKK’nin
başlangıç aşamasında hem sosyalizmden
etkilenen bir hareket olması ve hem de
sosyalist ülkelerdeki devrim modellerine
göre bir çizgi izlemesiyle ve ulusal temelli bir iktidarı hedeflemesidir.
Ancak sosyalist ülkelerdeki yıkımlarla birlikte, PKK de yüzünü tümüyle
emperyalist ülkelere ve uzlaşma politikalarına çevirmiştir.
1993’te ateşkes ilan etmiş ve giderek
Kürt miliyetçi hareket için silahlı mücadele "taktik" bir soruna indirgenmiştir.
Ateşkes kararları peşi sıra devam etmiştir.
Silahlı mücadeleyi ele alıştaki bu reformist yaklaşım, PKK'nin tüm politika
ve taktiklerini belirlemiştir. 1993 yılından
itibaren uzlaşma yönünde ilk adımlarını
atmaya başlamıştır. Denilebilir ki bu
süreçten sonraki Kürt milliyetçi hareketin
silahlı mücadelesi bütünüyle bu uzlaşma

sürecindeki gücünü artırmaya, emperyalistler ve Türkiye oligarşisiyle kurulacak bir masada daha etkili olma üzerine
kurulmuştur.
Bağımsızlık hedefiyle çıkılan yolda,
talepleri her dönüm noktasında biraz
daha gerilemiş ve nihayet Kürt sorunu
"dil sorununa" indirgenmişti. Bu noktada
mücadelenin hedefleriyle mücadelenin
yöntemi arasında açık bir çelişki oluşmuştur. Bu talepler artık, herhangi bir
legal parti veya demokratik örgütlenmeler aracılığıyla da savunulabilecek
taleplerdir, çünkü bunlar artık düzen
içi taleplerdir ve bu nitelikteki talepler
için de ne böyle bir gerilla gücü, ne
silahlı mücadele gereklidir.
Öcalan’ın tutsaklığı sonrasında ise
bu süreç daha da hızlanmıştır. Tüm bu
süreçler içinde PKK’nin gerek eylem
anlayışı ve gerekse de hedeflerinde
daha belirgin sapmalar olduğunu görürüz. Bir yandan uzlaşma adına sürekli
tavizler vererek “Bağımsız Kürdistan”
hedefinden, yerel yönetimlerin kısmi
özerkliğini içeren “özyönetim” modeline kadar gerilerken, diğer yandan
ise; silahlı mücadelenin artık miadının
dolduğu ve Türkiye sınırları içinde
silahlı mücadelenin terk edileceği
noktasına kadar geriledi. Zira iktidar
hedefinden uzaklaşan ve yerel yönetimlerin özerkliği noktasına gelen bir
hareket için, silahı mücadele de gereksizleşmiştir.
Kürt milliyetçi hareket bununla
da sınırlı kalmayıp, Türkiye dışında
emperyalizmle girdiği ilişkiler çerçevesinde, emperyalizmin kara gücü
olmakta sakınca görmeyen bir noktaya
kadar gelmiştir. Gelinen aşamada,
PKK kendisini var eden silahlı mücadeleyi reddetmektedir. Silahların
miadını doldurduğunu söylemeye başlamıştır. Kürt milliyetçi hareket ideolojik-stratejik olarak silahlı mücadelenin zeminini çoktan yitirmiştir.

Silahlı Eylem Yapmak,
Silahlı Mücadeleyi
Savunmak
Anlamına Gelmez!
PKK açısından gerillaya sahip olmak,
silahlı eylemler yapıyor olmak, pek çok
kesim açısından hep yanıltıcı olmuştur.

Gün gelir ateşkes ilan eder, sonra nedeni,
niçini pek anlaşılmadan bitirir. Bir yandan “silahlı mücadele miadını doldurdu”
der, hemen ardından “silahlarımızı bırakmayacağız” der. “Artık siyasi mücadele vereceğiz” der, diğer yandan
“gerillaya katılım” çağrısı yapar. Tüm
bunlar çelişki gibi görünmekte, yanıltıcı
bir durum yaratmaktadır. Ancak ortada
karışık bir durum yoktur. PKK iktidar
hedefini yitirmiştir. Bağımsız Kürdistan
hedefini bir kenara bırakmıştır. Bu temelde silahlı mücadele vermenin zeminini de ortadan kaldırmıştır. İleri,
geri adımlarıyla yaptığı tek şey, oligarşiyi
uzlaşma masasına oturtmaya çalışmaktır.
Kürt milliyetçi hareket çözümsüz
bir noktadadır. Bu reddedilemez. Ancak gelinen bu nokta, silahlı mücadelenin değil, silahlı mücadele anlayışından uzaklaşmanın, reformizme
yönelmenin sonucudur. Tüm kazanımlar, silahlı mücadelenin, açmazlar
ve teslim oluşlar ise; milliyetçiliğin
ve reformizme yönelişin sonuçlarıdır.
Çok sayıda silahlı eylem yapmak
silahlı mücadeleyi yürütmek anlamına
gelmez. Silahlı mücadele özü itibariyle
siyasi mücadeledir. Bu mücadelenin
niteliği silahlı savaşı yöneten, yönlendiren ideolojinin doğru ve sağlam olmasına bağlıdır. Bu yanıyla baktığımızda
Kürt milliyetçi hareket ideolojik savrulmadan dolayı, silahlı mücadelede
ısrar ve istikrar çizgisini koruyamamıştır.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Eylem Anlayışı
Devrimci Değildir
PKK tüm bu süreçler içinde silahlı
mücadele ve eylem anlayışında birçok
çarpıklığı da ortaya koymuştur. Bunun
başında ise eylem anlayışındaki çarpıklıklar gelmiştir. Küçük burjuva
milliyetçi bir hareket olarak, oligarşinin halka karşı kullandığı kontrgerilla saldırılarına misilleme olarak
halka zarar veren, ancak kontrgerillanın yapabileceği eylemler yapmıştır. Çetinkaya Mağazası eyleminden Başbağlar’daki köy katliamına
kadar bu tür birçok eylemin altına
imza atmıştır. Bu tarzı uzun yıllar
savunmuştur da.
Böyle olunca, PKK eylemleri ile
kontrgerilla eylemlerinin birçok yerde
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aynılaşması, oligarşinin de PKK’ye
karşı kolayca demagoji yapması ve
kontrgerillanın birçok eylemini PKK
üzerine atmasını kolaylaştırmıştır.
PKK, son yıllarda, “müzakere”ve
“uzlaşma” hatırına, doğrudan sivil halkı
hedefleme konusunda biraz daha temkinli yaklaşsa da, bu konudaki geçmişine
ilişkin açık ve samimi bir özeleştiri
vermediği için, bu tür eylemler yapabilecek bir hareket olarak görülmeye
devam etmiştir.
Özellikle TAK’ın yaptığı eylemlerin çoğu, askeri birlikleri doğrudan
hedef almayan, sivil halka zarar veren
eylemlerdir. Bu da TAK’ın, bir nevi
PKK’nin bu tür eylemlerini yapan
bir güç olarak görülmesini getirmiştir.
Ve bu nedenledir ki, yapılan eylemin
kontrgerilla eylemi de olabileceği,
çok rahatlıkla Kürt milliyetçi çevrede
dahi dile getirilebilmektedir. En azından şu yanıyla düşünülmektedir: “Devlet Mahallesi” denilen bir yerde büyük
bir eylem yapılıyorsa ve bu doğrudan
devletin askeri kurumlarını hedefleyen
siyasi bir netliğe sahip değilse, onun
yerine sivil insanların da bulunduğu
servis araçlarına yöneliyorsa bu bir
provokasyon eylemi olabilir diye düşünülüyor.
Diğer yandan ise Ankara eyleminde, PKK açıktan ve doğrudan
üstlenemeyeceği bir eylemi, TAK adına üstlenmektedir. Ya da başka bir
deyişle Ankara eylemini de uzlaşma
sürecinin bir parçası olarak değerlendirmekte ve bu amaçla yapmaktadır. Bu bir yandan eylemin yapılış
tarzına ilişkin kafaların karışmasına
yol açarken, diğer yandan ise eylemin
üstlenilmesinde de açığa çıkabiliyor.
19 Şubat tarihli Özgür Gündem gazetesinde çıkan uzun röportajında Cemil
Bayık, uzun uzun PKK adına güzellemeler yapıp her konuda en doğru ve
net olanın kendileri olduğunu, hiç yanlış
yapmadıkları ve şaşmadıklarını söylerken Ankara eylemi konusunda ise
şunları söylüyor:
“Ankara’da militarizmin merkezinde
yapılan eylem de halkımıza karşı yürütülen insanlık dışı vahşi soykırımcı
katliamlara karşı misilleme eylemi olabilir. Bu eylemi kimler yapmıştır bilemiyoruz. Ama daha önce Kürdistan'daki

katliamlara misilleme olarak bu tür
tepki eylemleri yapanların olduğunu
biliyoruz. Herhalde eylemi yapanlar
yakında niye yaptıklarını açıklarlar.
Ancak şu açıktır ki, Kürtlere karşı bu
kadar zalimce bir savaş yürütüldüğü
ortamda birilerinin misilleme ve tepki
eylemleri yapması anlaşılır bir durumdur. Cizre’de genç, sivil katleden bir
devletin bu eylemler neden yapılıyor
demeye hakkı yoktur. Bu eylemlerin sonuçları Kürdistan'da yapılanların yüzde
biri bile değildir. Bu eylemleri kimin
yaptığını bilmiyoruz; ancak Türkiye'nin
aydınları, yazarları, basıncıları, siyasetçileri Türk devletinin bu zalimliğine
karşı çıkmazsa; öfkeli Kürt gençleri de
bu Kürt halkına yapılan saldırılara misilleme yapabilirler.”
Eylem anlayışına bakın... Siyasi
hedefleri olan ve eylem anlayışında
net olan bir hareketin söyleyeceği
sözler değildir bunlar..
“Öfkeli Kürt gençleri” ne demektir?.. Siyasi olmayan böyle bir kavramı niye kullanıyor Bayık?.. Açıkça
eylemi üstlenmiyor, öfkeli gençlerin
işi olarak görüyor ve aba altından
sopa gösteriyor. Bizimle uzlaşmazsanız
bakın başınıza neler neler gelir demeye getiriyor. Ki tam da bu noktada
uzlaşma bataklığında debelenmeye devam ettiğini ve son eylemi de AKP ile
uzlaşmak adına yaptığını ortaya koyuyor.
Bu noktada eylemin devleti simgeleyen
kurumları doğrudan hedeflememesi de
bu noktada daha anlaşılır bir hal alıyor.
Diğer yandan ise, bir süredir devam
eden tehditlerini görüyoruz PKK’nin...
Gerek Murat Karayılan, Gerek Cemil
Bayık ve gerekse de diğer KCK yöneticileri savaşı büyütecekleri tehdidini
savurup duruyorlar. Cemil Bayık kış
koşulları vb. mazeretler öne sürerek
baharda çok şeyler yapacaklarını söylüyor. Ama gerçekte ne silahlı mücadeleyi yeniden başlatma, ne savaşı geliştirmeye dair tutarlı ve kararlı bir tavırları görülüyor. Tersine uzlaşmak için
can atan bir tavır sergiliyorlar. Kürdistan
yerle bir edilirken, Kürt kentleri yakılıp
yıkılırken ve hala daha Cizre’den tanınamaz halde cesetler çıkarılırken hiçbir
şey yapmayan Kürt milliyetçilerinin,
halkın öfkesini dizginlemek adına yaptıkları şey boş umut aşılamak oluyor:

Sonuç Olarak;
1- Ankara eylemi silahlı mücadele
anlayışı üzerine bir dolu tartışmayı getirmiştir... AKP, eylemi PYD’yi sıkıştırmak ve bölgede bir Kürt devletinin
kurulmasını engellemenin aracı olarak
değerlendirmek istemiştir. Ancak buna
en başta ABD izin vermemiştir. ABD,
PYD’yi koruyan bir tavır içinde hareket
etmiştir. Dahası zaten eylemi TAK üstlenmiş ve AKP’nin tüm yalanları boşa
çıkmıştır.
2- Eylem gerek yapılış biçimi ve
gerekse de hedefleri sonucu, kontrgerilla
eylemi olarak da değerlendirilmiştir.
Bunda hem Kürt milliyetçi hareketin
geçmiş tarihi ve eylem anlayışı rol oynamış ve hem eylemin “devlet mahallesinde” devlet kurumlarını hedeflemek
yerine, sivillerin de bulunduğu servis
araçlarını hedeflemesi rol oynamıştır.
3- PKK mücadele alanına çıktığı
ilk andaki silahlı mücadele çizgisini
iyiden iyiye terk ederek; gelinen noktada
sadece uzlaşma için silahlı eylem yapan
bir hareket durumuna gelmiştir. Bunun
başlıca nedeni hedeflerinin en geri noktaya çekilmiş olması ve küçük burjuva
milliyetçi bakış açısıdır. İktidar hedefi
olmayan bir hareketin, silahı mücadele
yürütmesi için de bir neden bulunmamaktadır.
4- PKK silahlı mücadele anlayışını
terk etmekle, silahlı eylemlerden vazgeçmiş değildir. Bugün hala eylemler
yapabilmektedir. Ancak bugün en güçlü
silahlı eylemleri dahi sadece ve sadece
uzlaşma sürecinin devamı için yapmaktadır. Bu yanıyla PKK’den yeniden
savaş başlatacağı, oligarşiye açık bir
savaş açacağı beklentisi içinde olanlar
yanılmaktadır.
5- PKK de tehditlerle ve savaşı yeniden başlatacağız söylemleriyle halkın
ve kendinden beklenti içinde olanların
umutlarını körüklemeye çalışmaktadır.
6- PKK silahlı mücadele çizgisinden
kopmuş, uzlaşma bataklığında yüzen
bir harekettir. Kürt halkının kurtuluşu
devrimdedir, silahlı savaşın yükseltilmesindedir.
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Dünyada Nüfusun %1’inin Serveti, Dünya Nüfusunun % 99’nun Gelirinden Fazla

Emperyalizmin
E mperyalizmin Krizi Adaletsizliği Büyütüyor!
Emperyalizm Bu Krizi Aşamaz! Çünkü Ölümcül Hastalığa Yakalanmıştır

Tek Yol Devrim, Tek Çözüm Sosyalizm!
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Kapitalizmin krizleri yapısaldır.
Lenin’in “can çekişen kapitalizm”
olarak değerlendirdiği emperyalizm
döneminde ise süreklidir. Emperyalizmde bu krizler asla bütünüyle yok
olmaz. Emperyalizm krizini atlatabilmek için yeni pazar alanlarına,
yeni tüketim araçlarına ihtiyaç duyar.
Bu nedenle tamamen hakim olmadığı
bölgelere saldırmaya başlar.
İran, Libya, Tunus, Suriye vb.
bölgelere yaptığı saldırılar gibi. Petrol,
hammadde ve pazar alanı için yapmayacağı katliam, vahşet yoktur.
Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiler,
Afrika'da açlık ve sömürü katmerleşti.
Buna rağmen emperyalizm içinde
bulunduğu krizi aşamıyor. Krizi aşmak için sürekli yeni toplantılar yapıyorlar. Bir toplantı bitiyor, diğeri
başlıyor..

G-8, G-20, Davos, Cenevre
Toplantıları...
İçinde bulundukları krizi aşabilecek
bir yol henüz bulmuş değillerdir. Emperyalizmin içinde bulunduğu durumu
en son Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanı Christine Lagarde Maryland
Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada
itiraf etti. Konuşmasında ''Yükselen
piyasalar, şimdi seneler süren başarının
ardından acı bir gerçekle karşı karşıyalar. Büyüme oranları düştü, kapital
akışı bilakis döndü ve orta vadeli beklentiler çok kötüleşti.
Örneğin, geçen yıl, yükselen piyasalardan 531 milyar dolarlık net
kapital çıkışı olduğu tahmin ediliyor.
Bu ülkelere, 2014'te 48 milyar dolar
net kapital girişi olmuştu'' dedi.
Yavaşlayan küresel büyüme, varlık
piyasalarındaki kıymet kayıpları ve
kapital çıkışlarının ‘‘kaygı verici''
olduğunu belirtmiş.
20-23 Ocak 2016 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşen
Dünya Ekonomik Forumu’nda da
sonuç kısmında benzer ifadelere yer
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verildi.
Başbakanlar, ekonomi ve maliye
bakanları, büyük şirket CEO’ları gibi
emperyalist kurum temsilcilerinin
bir araya geldiği Davos toplantılarının
sonuç durumunu değerlendiren ABD
gazetesi Wall Street Journal “Küresel
ekonomi tıkanıyor.” dedi.

Emperyalistler Artık
İtiraf Ediyorlar.
Küresel Ekonomi Dedikleri
Emperyalist Ekonomi
Tıkanıyor
Örneğin, 2008 büyük ekonomik
krizin sonuçlarından ve etkisinden
bir türlü kurtulamayan ABD’de büyüme 6-7 senedir % 2’yi pek fazla
aşamamış. AB ülkelerinde ise % 1,5
civarında yerinde saymaktadır. Bu
durum krizi derinleştirmektedir.
Krizin nedeni, sistemin yapısından
kaynaklanan çelişkilerdir. Kapitalizm
krizden kurtulmak için sürekli kar
elde etmelidir. Bunun için bir yandan
insan emeğini ucuzlaştırmalı, öte
yandan pazar mallarını ve alanını
genişletip tüketimi artırmalıdır. İnsan
emeğini ucuzlaştırınca yoksulluk büyüyor, yoksulluğun büyümesi ise tüketimi azaltıyor...
Bu çelişkiyi çözmek için yeni
yollar arıyorlar fakat bulamıyorlar.
Yoksullar ve zenginler arasındaki
uçurum her geçen gün büyüyor.
Örneğin Uluslararası Ekonomik
İşbirliği Örgütü (OECD)’nün bir raporuna göre dünyada nüfusun %1’nin
serveti, dünya nüfusunun % 99’nun
gelirinden fazladır. Emperyalist sistemin egemen olduğu dünyamızda emperyalist ülkelerle yeni sömürge ülkeler
arasındaki uçurum giderek artarken,
ülkeler içinde de fakirlerle zenginler
arasında gelir dağılımı büyümektedir.
İşte ekonomik durgunluğun, belirsizliğin, krizin asıl nedeni budur.

Emperyalist Krizin
Varlığı, Devrimin
Zorunluluğu Demektir
Bugün emperyalist sistemi ayakta
tutan şey halkın örgütsüz ve ideolojik
olarak kuşatılmış olmasıdır. Halkı emperyalizmin yenilemez, kapitalist sistem
dışında bir sistemin kurulamaz olduğuna inandırmaya çalışıyor.
Halkları birbirine düşman ediyor,
kimlikleri ve kültürleri yok ediyor,
değer yargılarını yıkıyor. İnsanı insandan, doğadan, kültüründen, tarihinden, geleneklerinden koparıyor.
Yalnızlaşmış, amaçsız ve hedefsiz
bırakıyor. Gerçekliği ters yüz ediyor,
kavramların içini boşaltıyor. Haklıhaksız, dost düşman, iyi kötü, zararlı
yararlı olan nedir... bilinemez oluyor.
Emperyalizm böyle ayakta kalıyor.
Askeri imkanlarını, bilimi, sanatı,
teknolojiyi bunun için kullanıyor.
Yönetilemez sistemde beyinleri teslim
alarak yönetiyor.
Emperyalizm, Mao'nun dediği gibi
"kağıttan kaplan"dır. Bugün halklara
‘kaplan'lığını göstermeye çalışmıştır.
Devrimcilerin görevi bu kaplanın kağıttan olduğunu göstermektir.
Bunun için,
101 Amerikan üssünün bulunduğu
‘35 milyon metre karelik vatan toprağının işgal altında’ olmasını, kanıksamayacağız!
Emperyalizmin bizden çaldıkları
için hesap soracağız!
Emperyalizmden nefret etmek
için tarih bilincini güçlendirmeli,
halk ve vatan sevgisini büyütmeliyiz.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

KESK’in
K ESK’in Görevi
AKP Faşizmine Akıl Vermek Değil
Kamu Emekçilerinin Hakları
İçin Mücadele Etmektir!
Bugün gelinen aşamada KESK
yönetimindeki hakim uzlaşmacı-reformist-düzeniçi sendikal anlayış,
KESK’i bütünüyle kamu emekçilerinin
haklarını savunan çizgiden uzaklaştırmış ve faşizme direnmek yerine
faşizme koltuk değnekliği yapma noktasına getirmiştir.
Artık KESK’in her konudaki açıklama ve pratiğiyle doğrulanan bir tespittir bu...
KESK varoluş nedeninden, kamu
emekçilerinin hakları için faşist düzene
karşı mücadele etme temel ve doğal
misyonundan uzaklaşarak faşist AKP
iktidarına akıl vermeye başlamıştır.
Anlaşılan o ki KESK yönetimi, AKP
faşizminin bahşettiği “akil adam”lık
misyonunu oldukça benimsemiş ve
içselleştirmiştir.
KESK yönetiminin son yaptığı
“2016 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI ÜZERİNE” başlıklı
açıklama bu yanıyla KESK’in geldiği
noktayı göstermektedir. Şöyle denmekte, söz konusu açıklamada:
“2016 bütçesi sermayenin, yerli
ve yabancı tekellerin ve savaş lobisinin
çıkarları doğrultusunda değil, bütçenin
asıl kaynağı olan işçi ve emekçilerin
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gözetecek şekilde düzenlenmelidir.”
KESK, AKP’ye bütçeyi nereye harcayacağı yönünde akıl veriyor. KESK’in;
faşist düzen, AKP iktidarı ve onun sömürüsünün, halka karşı saldırılarının
bir biçimi olan merkezi yönetim bütçesi
karşısında kendine biçtiği misyon burada
açıkça görülmektedir.
KESK yönetimi, konuya hükümeti
dışarıdan denetleyen bir denetçi kurum
tavrıyla yaklaşmaktadır. Bu tablo, biçimsel olarak dahi KESK’in sınıfsallıktan
ne derece uzaklaştığının kanıtıdır.
Uzlaşmacı-reformist-düzeniçi özdür
bu tabloyu ortaya çıkaran. Ki, KESK
yönetiminin söylediklerinin özü-özeti,
faşizm gerçeğini bir kenara bırakarak

yıllardır dillerinden düşürmedikleri “savaşa değil eğitime bütçe...” sloganında
ifadesini bulan reformist taleptir.
Sanki kamu emekçilerinin sorunlarının sorumlusu tek başına bütçe harcamalarının dağılımıdır, daha da önemlisi, sanki karşılarında faşist bir düzen
ve onun faşist bir iktidar partisi yoktur
da, bütçe harcamalarına dair “emekçileri
gözeten” düzenleme talep ediyorlar.
Bir emekçi sendikası, hükümetin
hazırladığı bütçe tasarısını gündeme
almayacak mıdır? Bu konuda değerlendirme yapmayacak mıdır? Şüphesiz
ki bunlar yapılmalıdır. Ve fakat burada
önemli olan bütçe tasarısının nasıl ve
neden ele alındığıdır. Doğru ve gerekli
olan elbette ki bütçe tasarısı üzerinden
AKP faşizminin tekellerin hizmetinde
olduğu, halk ve emek düşmanı olduğu
ve her geçen gün halka karşı açtığı
savaşı büyütme çabası içerisinde olduğu gerçeğini ortaya sererek, AKP
faşizmini halka teşhir etmektir. Doğru
ve gerekli olan, bunu, faşizmin saldırıları karşısında mücadelenin bir parçası olarak ele almaktır.
KESK yönetiminin, 2016 merkezi
yönetim bütçe tasarısına yaklaşımında
bunlar yoktur. Reformizmde bunlar
yoktur. KESK yönetimi bütçe tasarısını
gündemine alırken, bütçe tasarısını
emekçiler yararına iyileştirme hedefinden dahi yoksundur.
KESK yönetimi ne yapacaktır bütçe tasarısının bu haliyle onaylanmaması ve uygulanmaması için? Geçmişte ne yapmıştır, bu konuda bir direniş örneği yaratabilmiş midir,
KESK’i bu noktaya getirenler?
Bu soruların cevabına da gerek
yoktur esasında. KESK kendi örgütlediği mitingde katledilen 107 insanımız için dahi bir şey yapmamaktadır.
Gene, mecliste yasalaşmak üzere olan
kamu emekçilerinin iş güvencesini
ortadan kaldıran saldırı düzenlemesi
de KESK’in gündeminde değildir.

Uzlaşmacı-reformist-düzeniçi sendikal anlayış için bugün artık temel
olan, her koşulda halk kitlelerini düzen
dışı mücadele arayışlarından uzak tutmaktır. Reformizm, faşizme koltuk
değnekliği yaparken, kendine bunu
görev edinmiştir. KESK yönetimi,
bütçe harcamalarının miktar ve oransal
dağılımının değiştirilmesiyle, emekçilerin sorunlarının çözülebileceğini
söyleyerek, esas olarak, kitleleri düzeniçine çekmeye çalışmaktadır.
Söz konusu açıklamanın başka bir
talebinde de aynı çarpıklık mevcuttur:
“Temel tüketim mallarından hiç
vergi alınmamalı, dolaylı vergiler azaltılarak, yüksek gelir elde edenlerden
belli bir oranda ‘servet vergisi’ alınmalıdır.”
Burada da devletin kimden nasıl
vergi alması gerektiği konusunda akıl
veriyor KESK yönetimi...
KESK yönetimine göre emekçilerin
yaşadığı sorunların kaynağında kapitalizm yoktur. Faşizm yoktur. Sorun
bütçe harcamalarının doğru planlanmasıdır. Sorun vergi düzenlemelerindedir. Sorun, KESK yönetimine göre,
hükümetlerin ekonomi politikalarındadır. Böyle olduğu için de kamu
emekçilerinin emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadele etmesine gerek
yoktur. AKP iktidarından “emekçilerin
haklarını ve çıkarlarını gözeten” taleplerde bulunmak yeterli olacaktır...
Özetle KESK yönetimi halka;
haklarımız için mücadele etmeyelim... Hakkımızı aramayalım...
AKP’den talep edelim, isteyelim
yeter demektedir.
AKP taleplerimizi dikkate alır ve
uygun görürse kazanım elde edebiliriz.
Başka bir seçeneği akla getirmeye
gerek yoktur.
KESK’teki hakim reformist anlayış
sömürü düzenini, faşist düzeni bu şekilde aklamaya da hizmet etmektedir.
Bununla da yetinmeyerek faşist sömürü
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düzeninin bugünkü iktidar bekçisi
AKP’yi de aklama derdindedirler. AKP
bütçeyi “...savaş lobisinin çıkarları
doğrultusunda değil” emekçiler lehine
düzenlemeliymiş. Peki kimdir bu “savaş
lobisi”? KESK’e göre, bugün halka
karşı açılmış olan ve her yeni günde
yeni saldırı ve katliamlarla büyüyen
savaşın sorumlusu da bu devlet ve
onun bugünkü iktidarı AKP faşizmi
değildir. KESK’e göre AKP’nin rolü,
kim ve ne olduğu belli olmayan “savaş
lobisi”ne bütçe aktarmakla sınırlı.
KESK yönetimi; Kürdistan’ı yakıp
yıkan, halkımızı katleden AKP faşizmini aklamayı kendisine öylesine iş
edinmiş ki, bu her açıklamasına, tavrına,
kullandıkları tanımlamalara, dillerine
de yansıyor. Reformizm, şu ya da bu
hak için düzenle çatışmayı göze alamaz.
Reformizm; faşizmin saldırıları karşı-

sında, baskı ve katliamları karşısında,
halkı sindirerek teslim alma politikaları
karşısında durmayı, bunlara karşı direnmeyi de göze alamaz. KESK yönetimini faşizme “akıl verme” noktasına
getiren önemli bir etken de budur.
Artık halkımızın çok büyük bir kesiminin AKP’den herhangi bir beklentisi
kalmamıştır. Halkın tüm kesimleri
AKP’den herhangi bir konuda talepte
bulunulmayacağının farkındadır. KESK
yönetimi de kuşkusuz ki bunu bilmiyor
değildir. Tersine çok da iyi bilmektedirler fakat, dediğimiz gibi, faşizm
karşısında direnme, mücadele etme
güç ve iradesinden, isteğinden fersah
fersah uzak oldukları için kendilerine,
faşizme akıl verme misyonunu biçmek
zorunda kalmışlardır.
Sonuç olarak;
KESK yönetimi; AKP faşizmini,

Ankara Katliamı’nın Sorumluları
Bulunsun! Katliamın Üzerinin
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Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz!
Ankara’da 10 Ekim 2015’te KESK’in de içinde yer aldığı mitinge saldırı olmuş ve 107 emekçi katledilmişti.
Kamu Emekçileri Cephesi 5 Mart’ta Ankara Garı önünde
yaptığı basın açıklamasıyla 10 Ekim Ankara Katliamı’nın
hesabını soracağını, katliamı unutturmayacağını dile getirdi. Ankara Katliamı’nda şehit düşen 107 emekçinin resminin olduğu ve “Ankara Katliamı’nın Hesabını Soracağız,
Adalet İstiyoruz” sloganının olduğu pankartı açan KEC’liler basın açıklamasından sonra 1 günlük açlık grevine başladılar.
Yağan yağmurun altında direnişlerine devam eden
KEC’liler herkesi adalet talebini yükseltmeye çağırdı.
KEC’liler: “Ankara Katliamı’nın sorumluları 147 gündür
neden açıklanmıyor? Katledilen meslektaşlarımızın ve halkımızın otopsi raporları nerede? diye sorarak AKP faşizmine boyun eğmeyeceklerini” dile getirdiler.


Yıktığınızı Zannettiğiniz Duvarlar
Hala Ayakta!
Armutlu Halk Meclisi 7 Mart’ta bir açıklama yaparak,
mahalledeki kurumların yıkılmasının acizlikten ibaret olduğunu, Armutlu halkının direnişini kıramadıklarını ifade etti.
Açıklamada kısaca şunlara değinildi: “Mimar Meclisinin
önceki açıklamalarında belirttiği gibi; Küçükarmutlu Mahallesi, İstanbul şehirleşme sürecindeki özgün planlama niteliklerini koruyarak bugüne taşımış tek ve biricik örnektir
ve bu anlamda fiziki ve sosyal yapısının korunması gerekmektedir. Bu özgün nitelikler salt konut biçimlenişlerinden
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öneride bulunulabilecek bir iktidar
olarak göstererek, hırsız katil AKP’yi
ve onun halk düşmanı politikalarını,
kamu emekçilerine dönük saldırılarını
meşrulaştırmaktadır.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı
verilmesi gereken mücadeleyi yok
sayarak, kitleleri düzeniçine çekmeye
çalışmaktadır.
KESK’in işi AKP’ye bütçe danışmanlığı yapmak değildir. KESK’in
işi bütçe harcamaları adı altındaki
saldırı da dahil olmak üzere faşizmin
tüm saldırıları karşısında halkın mücadelesini Kamu Emekçileri Cephesi’nden büyütmek olmalıdır.
KESK’İN GÖREVİ
AKP FAŞİZMİNE AKIL
VERMEK DEĞİLDİR!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!

ve mahalle tipolojisinden ibaret değildir. Bir diğer deyişle,
bu niteliklerin oluşmasını sağlayan şartlar; mahallenin örgütlülüğü, birlikteliği ve direniş geleneğidir.
Mimar Meclisi İstanbul’daki tüm yoksul mahalleler gibi
Küçükarmutlu Mahallesi’ndeki fiziki mekanların iyileştirilmesi, yoksul halkların ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilecek yarı kapalı, yarı açık ve açık mekanların tasarlanması,
tamir, inşaat konularında mahalle halkının ve Halk Meclisi’nin yanında yer almıştır
ve bilimsel-mesleki desteğini sürdürecektir. ” denildi.


Sadaka Değil İş
Güvencemizi
İstiyoruz
İstanbul: Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) 29
Şubat’ta İstanbul Cevahir
AVM önünde imza masası
açtı. Açılan masada iş güvencesi ile ilgili olarak 200
adet bildiri dağıtıldı. Ayrıca
bir saat içinde 47 imza toplandı.
Sinop: Kamu Emekçileri Cephesi “Köle Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi İstiyoruz Alacağız” kampanyası için
Sinop’ta 27 Şubat’ta Uğur Mumcu Meydanı’nda masa açarak, 150 bildiriyi halka ulaştırdı.
Mersin: Kamu Emekçileri Cephesi, 5 Mart’ta Özgür
Çocuk Parkı’nda imza masası açtı. Masada iş güvencesi
hakkında bilgi verilerek 100 adet el ilanı halka ulaştırıldı.
Çalışmaya 5 kamu emekçisi ile 2 minik destekçi katıldı.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Bin Defa da Yıksanız Şafaklardan
Yadigar Derneğimizi Yeniden Kuracağız!
1 Mart gününe Küçükarmutlu, operasyonla uyandı.
Tanıdıktı bu operasyon onlar için. Az yıkım görmemişlerdi. Az direnmemişlerdi barikat başlarında.
İşte yine geldiler; akrepleri, Uralları TOMA’larıyla...
Neden yıkıyorlardı? Ne istiyorlardı Dev-Genç’imizin
evi, derneğimizden. Basit aslında bu sorunun cevabı; Armutlu’dan yeni Bahtiyarlar, Şafaklar çıkmasın istiyor
faşizm. Korkuyor bizden.
AKP’nin yönetememe krizi büyüdükçe, halk kitleleri
öfkesini kendisine yönelttiği zaman, kime neye saldıracağını şaşırıyor. Ne zaman bir ses çıkarma olsa, ne zaman ki birileri başkaldırsa, hıncını; örgütlü mahallelere
saldırmakla, gece yarıları operasyon yapıp halkı sindir meye, korkutmaya çalışmakla teslim almaya çalışıyor.
Yani aslında sınıf kini ile hareket ediyor ve
“başkaldıran”lardan intikam alıyor.
Neden böyle yapıyor iktidar?
Çünkü gençliğin dinamizminden korkuyor. Armutlu’nun her karış tuğlasına emek veren Dev-Genç’lilerin
tekrar Armutlu’da olmasını istemiyor. Biliyor ki; DevGenç’in olduğu her yerde umut vardır, direniş vardır, gelecek vardır, hayat vardır... Faşizm istiyor ki ne Armutlu
halkı ne de başka bir mahallede yaşayan yoksul halk direnmesin. Oysa direnmek bu halkın geleneğinde var.
Biz; savaşmayı, zulme isyanı halkımızdan öğrendik.
15-16 Haziranlar’da, 1 Mayıslar’da, gecekondu yıkımlarında halkımızla omuz omuza direnirken öğrendik. Ve
öğrendik ki, bu halk, yıkılanı yeniden yapmanın da ustası... Bu halk yıkılan kondusu, gasp edilen suyu, kesilen
ağacı için aylarca direnişe geçti. İşte bu yüzden saldırıyor düşman. Bu halkın en değerli evlatları olan DevGenç’lileri halktan tecrit etmeye çalışıyor.

Bugün güpegündüz İstanbul’un orta yerinde, Küçükarmutlu’da evleri yıkmak bahanesiyle, devrimcilerin kurumlarını herhangi bir resmi karar dahi olmaksızın,
“sahipsiz boş ve yeni yapılmış bina var” gerekçesiyle yıkıma geliyor. Onlarca akrep, panzeri ile TOMA’sıyla, gaz
bombasıyla halka saldırarak, gerçek mermileri halka
doğrultarak katletmek için geliyor.
Devrimcilerin derneği, yeni yaptığı binaları sahipsiz ve
boş değildir. Her bir tuğlada, evde halkın kanla canla bedel ödediği emeği, uğruna şehit düştüğü kanı vardır. Katil
sürüleri Cephe’nin örgütlü olduğu mahalleri özellikle saldırmak için seçiyor. Böylece ne kadar korktuğunu da gösteriyor. Dev-Genç’in yapımına başladığı Gençlik Federasyonu binasını katil sürüleri dozerlerle yıktı. Aynı zamanda mahalle derneğini ve Halk Meclisini de yıktılar.
Yıkım sırasında halkın ibadet yeri olan cemevine
gerçek mermilerle, gaz bombalarıyla saldırdılar. Plastik
mermilerle halkı taradılar.
Bizler Dev-Genç’liler yıkılan derneklerimizin, binbir emekle yapılan gençlik binamızın hesabını misliyle
ödeteceğiz. Binalarımız, derneklerimiz sahipsiz değildir.
Bir Cepheli için dernekleri onur ve namus meselesidir.
Bugün derneklerimizi yıkan oligarşi hesaplaşma gününde
o molozların altında kalacak. Biz yıkımları çok gördük,
halkımızdan öğrendik; nasıl direneceğimizi, yıktıkça nasıl
geri yapacağımızı.
Derneğimizi de gençlik binamızı da tekrar, yılmadan
yapmaya başlayacağız. Nasıl bitmek bilmeyen çadır
direnişlerimiz varsa, aynı ısrar ve kararlılıkla kendi
kurduğumuz mahallemizde derneklerimizi tekrar yapacağız. Biz vazgeçmeyiz. Biz yılmayız. Tekrar tekrar yapmaya devam edeceğiz.

Adalet Mücadelemizden
Vazgeçmeyeceğiz

Hesap Soran Gençliği Asla
Bitiremeyeceksiniz!

Ankara: Dev-Genç’liler 2 Mart’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, “Tutsak Öğrencilere
Özgürlük, Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye”
kampanyasının çalışmasını yaptı. Çalışmada öğle yemeği sırasında Camlı Yemekhane’de kampanyanın 110
adet bildirisi öğrencilere dağıtıldı.
Kayseri: Dev-Genç’liler 3 Mart’ta Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Fakültesi’nde kampanya dâhilinde bildiri çalışması yaptı. Öğrencilerle okulda yaşanan
sorunlar hakkında sohbet edildi. İki kişinin katıldığı

Gazi Dev-Genç Milisleri: Gazi Liseli Dev-Genç
Milisleri, 3 Mart’ta Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz
öğretmenlerinin hesabını sormak için barikat başındaydı. Ellerinde silahlarıyla, şehitlerinin cüreti ve öfkesini
kuşanıp sloganlarını haykırdılar. Milisler saat 02.30 civarında iradi olarak geri çekilerek eylemlerini bitirdiler. Gazi Liseli Dev-Genç Milisleri:
Gazi Liseli Dev-Genç Milisleri 2 Mart’ta Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ne bomba süslü pankart
astı. Pankartta “And Olsun Armutlu’nun Hesabını Soracağız! – DHKC / Liseli Dev-Genç” yazıyordu.

çalışmada toplam 50 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Yıl 2013... Bir Çocuk Evine Ekmek Almak İçin Çıktı
Yıl 2016... O Çocuk Hala Evine Dönmedi.

VURDULAR ONU!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

Zalimin zulmüne teslim olmayan Okmeydanı’nda oturuyordu Berkin. Evine ekmek almaya giderken, AKP’nin katil polisleri, attıkları gaz kapsülü ile Berkin Elvan’ı kafasından vurdu. Yoğun bakımda
269 gün direndi Berkin. 269 gün Berkin
için adalet isteyenler, sürekli işkence ile
gözaltına alındı, tutuklandılar. Defalarca
hastane önünde bekleyenlere saldırdı aynı
katiller. Küçücük bedeni 16 kiloya düştü.
Berkin 15 yaşına yoğun bakımda girdi.
Berkin’in arkadaşları yalnız bırakmadılar
direnen arkadaşlarını, hastanenin önünde
kutladılar doğum gününü.
Kapattı gözlerini kömür gözlü çocuk,
yattı çok derin bir uykuya. 11 Mart’ta tam
3 sene (1095 gün) olacak Berkin şehit düşeli. Ama katiller hala tutuklanmadı; “adalet istiyoruz’’ diyenler ise tutsak.

Durduracağız Hayatı
11 Mart’ta durduracağız hayatı. Okullarda işgaller, boykotlar yapacağız. İş yerlerinde üretimi, çalışmayı durduracağız.
‘Bana dokunmayan yılan çok yaşasın’ demeyeceğiz. Çünkü bana dokunmayan
diye bir gerçeklik yok.
Bebek oluyorsun, Kürdistan’da anne
karnındayken vuruyorlar seni. Öğrenci
oluyorsun stajlarda, üniversite bahçelerinde öldürüyorlar seni. İşçi oluyorsun fabrikada iş yerlerinde katlediyorlar seni. Hiçbir şey yapmasan da, sadece yoksul bir
mahallede olduğun için, Yılmaz Öztürk
gibi katlediyorlar. Zalimin zulmü varsa
halkın da adaleti vardır. Alçaklar, çocukluğunda vurdular Berkin’i.
Liseliler!
Bulunduğunuz okulları boykot edin
‘Berkin’siz dünyayı başınıza yıkacağız’
sözünü hatırlatın onlara. Boykot etmek
anayasal ve meşru hakkımızdır. Stajlarda arkadaşlarımız yanarak ölürken, elek-
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trik akımına kapılarak ölürken hala
korkacak mıyız biz? Bize üç kuruş
daha harçlık vermek için çalışan ailelerimiz sokaklarda katledilirken hala
korkacak mıyız?

Korkaklar!
Korkmuyoruz Sizden!
YÖK’ü neden kurdunuz? Korktunuz, bu ülkenin gençliğinden korktunuz. O yüzlerce korumalı ağalar, paşalar kafalarını çıkaramadılar dışarıya.
Daha çok korkacaksınız, korkularınızı büyüteceğiz.11 Mart’ta tüm okulları
boykot edeceğiz. Hatta işgaller yapacağız, belki okula gitmedi diye fişlenecek, gözaltına alınacak, tutsak düşeceğiz belki de öleceğiz. Ama onurlu dimdik duracağız.
Tıpkı Anadolu gibi. Tıpkı Şeyh
Bedreddinler gibi, Mahir Hüseyin
Ulaş gibi. Maltepe’de teslim olmayan
Cevahir gibi.
Zalimler teslim olana kadar okullarda, sokaklarda anayasal hakkımız
olan direnme ve boykot hakkımızı kullanacağız.

11 Mart’ ta Boykota!

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Ülkemizde Gençlik

Şafak Yayla Yaşıyor, Dev-Genç
Çiğdemler ile Bernalar ile Vuruyor!
Yeni Çiğdemler Yeni Bernalar
Yetiştireceğiz, Beyninizi Patlatacağız!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

YAPTIĞINIZ HER BASKININ
KURUMLARIMIZA VERDİĞİNİZ HER ZARARIN
HESABINI MİSLİYLE SORACAĞIZ!
AKP’nin eli kanlı, katliamcı polisleri bugün sabah
saat 04.00’da özel zırhlı araçları, özel harekât polisleri
ile Okmeydanı Gençlik Federasyonu binasını basmıştır.
Baskında henüz adı belirlenmeyen 6 kişi işkencelerle
gözaltına alınmıştır. Baskına bahane olarak da “Dilan
Ekici” adlı birini aradıklarını söylemişlerdir. 2015
Mayıs ayında da aynı bu bahanelerle Gençlik
Federasyonu’nu basmışlar ve bir çok Dev-Genç’liyi,
Liseli Dev-Genç’liyi işkencelerle gözaltına alıp tutuklamışlardı. 11 Mart Berkin Elvan boykotumuzu baskılarla, baskınlarla engelleyemeyeceğinizi, 11 Mart Cuma
günü göreceksiniz! Binler olacağız, hesap soracağız!
Biz Dev-Genç’liyiz. 46 yılda ne baskınlar ne tutsak-

lıklar ne şehitlikler yaşadıysak da yine de bitiremediniz
bizi! Savaşçılarımızın sesini, soluğunu hep duyacaksınız! Çiğdem’in, Berna’nın sıktığı kurşunları her an beyninizde hissedeceksiniz! Çünkü biz hazırız yeni şehitliklere, yeni baskınlara… Biz Hazırız Hesap Sormaya,
Can Almaya… Hazırız Çiğdem ve Berna’nın Hesabını
Sormaya!

Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz Ölümsüzdür!
Baskılar, Baskınlar Dev-Genç’i Bitiremez!
Hesap Soracağız!
DEV-GENÇ
9 Mart 2016

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç, Adalet
Savaşçılarını Selamladı!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

Halk düşmanlarının duvarlarda
gördüğü bir isim, bir slogan bile korkularını büyütüyor. Dev-Genç’liler
duvarlara nakşettikleri sloganlarla onların korkularını büyütmeye devam ediyor.
İstanbul:
MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde Dev-Genç’liler 8 Mart’ta Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nezdinde, Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’yi andılar.
Aynı zamanda Bomonti Kampüsü’nde 11
Mart boykotu çalışmalarına da başlandı.
Okmeydanı: Cemal Kamacı Spor
Salonu yanındaki otoparkı polis karakoluna çeviren çevik kuvvetin, her gün
her gece nöbet tuttuğu yere DevGenç’liler “2 Kadın Cephe Savaşçımız
Çevik Kuvvetin Beynini Taradı-DevGenç” yazılaması yaptılar.
Eskişehir: Dev-Genç’liler 4
Mart’ta, Cephe’nin iki yiğit kadını
Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’ın
isimlerini, halkın matbaası olan duvarlara işledi.
Baskılarla Gözaltılarla
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
Gençlik Federasyonu’na 9 Mart’ta
AKP’nin katil polisinin düzenlediği
baskına karşı, İstanbul ve Anadolu’nun tüm Dev-Genç’lileri ve mahalleler baskılara karşı mücadeleye,
hesap sormaya devam kararlılığı ile 11
Mart’ta boykot çağrısı yaptı.
Antep Dev-Genç: “AKP’nin katil
polislerinin 6 Dev-Genç’liye karşı orduyla gelmeleri hem korkularını hem
de acizliklerinin göstergesidir. Baskılarla, gözaltılarla Dev-Genç’i bitiremezsiniz. Şafak Yaylalar’ın, Elif Sultan Kalşenler’in, Çiğdem Yakşiler’in,
Berna Yılmazlar’ın cüretiyle karşınızda dimdik duran Dev-Genç’liler bu
vatanın sahipleri, bu halkın evlatlarıdır. Hiçbir gücünüz Dev-Genç’i teslim almaya yetmeyecek!”
İzmir Dev-Genç: “Baskınlarla,
gözaltılarla Dev-Genç’lileri yıldırabileceğini sanan AKP’nin katil köpeklerine sesleniyoruz; Kurumlarımı-

40

zı türlü türlü bahanelerle basıp insanlarımızı gözaltına almaktan vazgeçin”

11 Mart’ta Berkin İçin,
Adalet İçin Boykottayız!
“AKP faşizmi halktan, en çok da
gençlikten korkuyor. Baskın yapmalarının, saldırmalarının nedeni bu korkudur. Onurlu, umutlu ve örgütlü halktır onları en çok korkutan. Şafak, Bahtiyar, talimatı aldığımız Berkin ve hesap soran Çiğdem, Berna’dır….”
Malatya: “Boşuna değil korkuları...
Zulüm sürdükçe halk savaşçılarının hedefi olmaya devam edeceklerdir. Yeni
baskınlarla, yeni baskı yasaları ile Çiğdemler’i, Bernalar’ı bitiremezsiniz! Nerede olursanız olun, isterseniz ‘Avrupa’nın en büyük adliyesinde’ 6. Katta! İsterseniz en çok güvende hissettiğiniz çevik kuvvet araçlarında, karakollarda!
Yine geleceğiz, yine bulup vuracağız sizi!
Liseli Dev-Genç: “Halkını, vatanını
satmak sizi korkutsun. Çünkü bu vatan topraklarına ihanet eden herkesi, tek
tek bulacağız ve cezalandıracağız!
Bizler yapacağız. Doğru bildiğimiz
onur, namus saydığımız bu yolda bizler de şehit düşeceğiz. Bizim ardımızdan da basacaksınız birçok kurumumuzu ama asla bitiremeyeceksiniz!”
TAYAD’lı Aileler: “Gençlik gelecektir. Gençlik umuttur. Gözaltına aldığınız evlatlarımız derhal serbest bırakılsın! Ne biz TAYAD’lı Aileler olarak,
ne de evlatlarımız adalet aramaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızla birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz”
Okmeydanı Halk Cephesi: “Mahalledeki ablukayı öğrenenler, baskın sırasında güvenlik alan Akrep ve TOMA’lara taşlarla, şişelerle saldırdılar.
“İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız-Katil Polis Mahalleden Defol!” sloganlarıyla AKP’nin katil sürülerine cevap verildi. Direniş başladıktan sonra polisler binayı boşalttı ve çekilmek zorunda kaldı. Dernek binamız talan edildi.
AKP’nin Katil Polislerinden Hesap Soracağız!”

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Bin Gün Değil, Bin Yıl Geçse de Berkin İçin
Adalet İstemekten Vazgeçmeyeceğiz!
Berkin için sürdürülen “Adalet
Kampanyası” kapsamında 11 Mart’ta
okullarda yapılacak olan boykot çalışmaları İstanbul ve Anadolu’da coşkuyla devam ediyor.
İstanbul
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler
6 Mart’ta Okmeydanı Metrobüs çıkışında, Berkin için Okmeydanı’nda 11
Mart günü olacak yürüyüşün çağrısını yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 600 adet “11 Mart’ta Boykottayız” bildirisi dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında, bildiriyi alıp Berkin’e ve
Berkin için bedel ödeyen insanlara saygısızlık eden bir kişi, bildiriyi büzüştürüp yere attı. Liseli Dev-Genç’liler
yapılan hareketin, emeğe saygısızlık olduğunu söylemek için arkasından seslenerek durumu anlattı.
Bahçelievler: Halk Cepheliler 7
Mart’ta Yeni Bosna Zafer Mahallesi’nde kapı çalışması yaparak, Berkin
Elvan için boykot çağrısı yaptı. Yapılan çalışma kapsamında halka; “boykot günü saat 11.00 -12.00 arası Grup
YORUM’un “Büyü şarkısını dinleme
ve faşizme karşı birer Berna ve Çiğdem
gibi savaşılması gerektiği” çağrısı yapıldı.
Alibeyköy: Liseli Dev-Genç’liler
8 Mart’ta Alibeyköy Cengiz Topel’de,
8 adet boykota çağrı yazılaması yaparak halka boykota katılmaları konusunda çağrıda bulundu.
Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 8
Mart’ta, Gazi Ticaret Meslek Lisesi’ne
11 Mart’ta Berkin için boykota çağrı
pankartı asarak öğrencileri ve öğretmenleri boykota davet etti.
Sarıgazi: Liseli Dev-Genç’liler 8
Mart’ta Sarıgazi’nin sokaklarını boykot afişleriyle donattı. Kaymakamlık
önünde bekleyen katil polislerin önünden geçerken sloganlar atarak iradelerini ve moral üstünlüklerini gösteren
Liseli Dev-Genç’liler, 10 kişinin katılımıyla 150 adet afiş astı.
Bağcılar: Liseli Dev-Genç’liler 7
Mart’ta Hürriyet Caddesi’nde 27 adet
11 Mart boykot afişi astı. Okul çıkı-

şında bildiri dağıtımı yapılarak, Okmeydanı’nda yapılacak olan yürüyüşe
çağrı yapıldı.
1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler 8
Mart’ta, 30 Ağustos Kız Meslek Lisesi’nde bildiri ve afiş çalışması yaptı.
Öğrenciler bilgilendirildi ve boykota
çağrı yapıldı. Okul çıkışında çalışmaya gönüllü olarak katılan gençler
halkla sohbet etti. 15 kişiyle 300 bildiri ve 150 tane afiş asıldı. Son olarak
mahalleden geçmekte olan sivil polis
aracı kovuldu.
Antalya: Dev-Genç’liler 9 Mart’ta
11 Mart Boykotu için Kapalı Yol’da
masa çalışması yaptı. 2 Mart’ta ise Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nde 11 Mart boykotuna çağrı çalışmaları yapıldı. Çalışmada okul içine ve
çevresine afiş asıldı, bildiri dağıtıldı.
Ayrıca 5 Mart’ta Kapalıyol’da dergi ve
kitap standı kuruldu. Halk, DevGenç’lilere; “size emanet bu ülke,
size güveniyoruz” diyerek sahiplenmelerini gösterdi.
Dersim: Liseli Dev-Genç’liler 3, 4
ve 5 Mart’ta boykot çalışması kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’ne giderek öğrencilerin boykotla ilgili fikirlerini aldı. Bildiri dağıtımının yapıldığı esnada okul müdürü DevGenç’lilere engel olmaya çalışarak, bir
Liseli Dev-Genç’linin kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı.
Liseli Dev-Genç’liler 9 Mart’ta,
Dersim Ticaret Meslek Lisesi’ne “11
Mart’ta Yürüyoruz! Dev-Genç” imzalı
pankart astı ve öğrencilerle birebir
sohbet ederek Berkin için verilen mücadeleden ve boykotun öneminden
bahsedildi.
Çanakkale: Dev-Genç’liler 8
Mart’ta, 11 Mart Berkin için, Berkin’in
katillerinin yargılanması için yapılan
çalışmalar kapsamında okul duvarlarına ve sınıf tahtalarına yazılama yaparak, öğrencilere adalet mücadelesine katılma konusunda çağrıda bulundular.
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Ülkemizde Gençlik
 Dersim’de AKP’nin Katil Polisleri
Keyfi Uygulamalarına Devam Ediyor
Dersim’de 8 Mart’ta Liseli Dev-Genç’li Neslihan
Albayrak yolda yürürken AKP’nin katil özel harekât
polisleri, tarafından durduruldu ve kimliği soruldu. Yarım saat boyunca tehditler savuran AKP’nin katil polisleri Liseli Dev-Genç’linin iradesini kıramayarak
oradan ayrıldılar.

 Gençliği Tacizlerle Teslim
Alamayacaksınız
Gazi Ticaret Meslek Lisesi’ndeki öğrenciler ve Liseli Dev-Genç’liler yemek arası okuldan çıktıkları sırada, polisler TOMA ve akrep araçlarıyla onları taciz
etmiştir. Karşılık veren liseliler polisi mahalleden
kovarak eylemi iradi olarak sonlandırmıştır.

 Yalanlarınız Boşuna, Liseli Gençliği
Örgütleyeceğiz

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesi’ne 8 Mart’ta
seminer vermek için gelen Siyasi Şube polisleri okulun konferans salonunda seminere başladığı anda Liseli Dev-Genç’lilerin ajitasyonlarıyla karşılaştılar.
Bunun üzerine polisler zorla konferans salonundaki Liseli Dev-Genç’lileri okuldan çıkarttı. Bununla ilgili yapılan açıklamada “ajitasyon çekip gerçekleri anlatmamız
onları korkutuyor… Liselilere gözdağı vermek için arkadaşımıza disiplin soruşturması açıyor, okuldan atmakla tehdit ediyorlar. Bizi korkutamazsınız! Okullarımızdan defolup gideceksiniz katiller!” denildi.

 Berkin ve Daha Nice
Çocuklarımızın Katilleri Olan,
Polislerle İşbirliği
Yapmaktan Vazgeçin!
Antalya Liseli Dev-Genç, Metin Çiviler Anadolu
Lisesi okul yönetiminin polisle işbirliği yapmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Liseli Dev-Genç’li
Baran Akın’ın okul yönetimi tarafından tehdit edildiği belirtildi ve işbirlikçi okul yönetimi uyarıldı!

 Umudun Adı Duvarlara Nakşedildi
Muğla’nın Kötekli Mahallesi’nde Dev-Genç’liler
1 Mart’ta yazılama yaptı. Yapılan yazılamalarda
“Demokratik Üniversite İstiyoruz, Kürdistan’daki
Katliamların Hesabını Soracağız!, Dilek Doğan İçin
Adalet İstiyoruz! Dev-Genç” imzalı yazılamaları
yapılırken ayrıca altı adet “Dev-Genç” yazılaması da
yapıldı.

 Meşruluğumuzu Bütün Vatan
Topraklarına Kazıyacağız
Halk Cepheliler 7 Mart’ta meşruluğumuzu temsil
eden “Haklıyız Kazanacağız!” sloganını Eskişehir
Gültepe Kültür Dayanışma Derneği duvarına işledi.
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Adalet’in Sesi Olmaya
And İçtik, Yürüyüşü’müz
Kesintisiz Sürecek
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler yoldaşları Berna ve
Çiğdem’in emanetine sahip çıkarak, birken iki olma hedefiyle ve adaletin sesi olmak için Anadolu ve İstanbul semtlerinde Umudun Sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya,
umut olmaya devam ediyor.
İzmir: Halk Cepheliler 2 Mart’ta Yamanlar
Mahallesi’nde, 7 kişi ile Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
.Sabo’nun kızları anlatıldı halka. Ve 5 Mart’ta yapılacak
olan 8 Mart programına davet edildi.
Kayseri: Dev-Genç’liler 4 Mart’ta Battalgazi
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. Yaşlı teyzelerle ve
gençlerle dergi hakkında sohbet edildi.
Marmaris: Dev-Genç’liler 4 Mart’ta Merkezde dergi
dağıtımı yaptı. Çalışma sırasında Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’ni ziyaret eden Dev-Genç’liler başkan yardımcısıyla sohbet etti. Sohbette genel olarak AKP faşizminin
Armutlu ve Gazi Mahalleleri’ndeki cemevlerine yönelik
saldırıları tartışıldı. İki kişinin katıldığı çalışmada 7 dergi
halka ulaştırıldı.
Muğla: Dev-Genç’liler 2 Mart’ta beş kişinin katıldığı
çalışmada toplamda 14 dergiyi okurlarına ulaştırdılar.
İSTANBUL
1 Mayıs: Halk Cepheliler 29 Şubat, 1 ve 2 Mart günleri
mahallede esnaflara dergi dağıtımı yaptı. Çalışmada, son
dönemde Armutlu’da yapılan katliamlar, Dilek Doğan ve
Yılmaz Öztürk’ün katledilmesi ve Armutlu’da devrimci
kurumların yıkımı üzerine sohbet edildi. Yapılan çalışmada
esnaflara toplam 286 dergi ulaştırıldı.
Esenyurt: Halk Cepheliler; 6 Mart’ta Yeşilkent
Mahallesi’nin yoksul kondularına altı Halk Cephelinin katılımı ile dergi dağıtımı yaptılar. Toplam 190 dergi halka
ulaştırıldı.
Gülsuyu: Mücadelemizi Hiçbir Güç
Durduramayacak
İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde 7 Mart’ta sokakta
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapan Tuncer Gümüş AKP’nin
işkenceci polisleri tarafından işkence ile gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada: “Örgütlülüğü ve halkın devrimcileri
sahiplenmesini bitirmeyi amaçlıyorlar, fakat yanılıyorlar.
Sizleri ve çetelerinizi bu mahalleden atacağız” denildi.
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And Olsun ki; Bu Dava Kalmaz Yarına!
Adaletin Kılıcı Çekilecek, Yeni Şehitler Pahasına!
Halkın adalet savaşçıları Berna
Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’nin kahramanlığını büyütüp hesap soracaklarına
and içen Halk Cepheliler İstanbul
ve Anadolu’da yaptıkları açıklamalarla kararlılıklarını ifade etti.
İSTANBUL:
Esenyurt Halk Cephesi: “Şunu
iyi bilin ki; “Sizi döktüğünüz kanda
boğacağız... Balıklar yüzmeyi kuşlar
uçmayı unutsa dahi biz hesap sormayı
unutmayacağız... And olsun, söz olsun
bu dava kalmaz yarına, adaletin kılıcı
çekilecek yeni şehitler pahasına!”
Okmeydanı Halk Cephesi: Boşuna Aramayın, Namlular Vakti Geldiği Zaman Sizi Bulacaklardır!
“Mahallede bazı esnafların dükkânlarını basan AKP’nin katil Polisleri
önüne gelen, sokakta gördüğü herkese
saldırmıştır. Mahallede her durdurduğu
kişiye; “o kleşler gelecek, saklamayın
getirin” diye bağırarak çaresizliklerini
,korkularını göstermişlerdir...
Okmeydanı Halk Meclisi: “Günümüz faşizm koşullarında eline bir
taş bile almayanlar… Lakin ”devrim
için savaşmayanlara sosyalist denmez” şiarıyla hareket eden devrimcilere küfreder, ”Öyle olmalıydı böyle
değil” diyerek onları acemilikle suçlar,
aşağılarsınız. Ardından, sıcacık odalarınıza çakılır, mışıl mışıl uyursunuz.
Devrimci kurumlara küfretmek, aşağılamak, şaibe bulaştırmaya çalışmak
şerefsizliktir!”
Liseli Dev-Genç: “Elleri bir an
olsun titremedi. Onların yüreklerinde
tek bir korku, kaygı yoktu. Sorulacak
hesapları vardı!.. Hepimiz geleceğiz
hesap soracağız. İşkencelerinizin, namussuzluklarınızın, katliamlarınızın,
yıkımlarınızın hesabını soracağız!”
TAYAD:
“Bir bedeli olacak elbet… Bir
bedeli olacak 15 kurşunla katledilen
Günay’ın, göğsünden vurulan Dilek’in, 14’ünde başından vurulup
15’inde şehit düşen Berkin’in, Kürdistan’da daha doğmadan anne karnında katledilen bebelerin, bodrumlarda diri diri yakılan canların… Bir

bedeli olacak…”
ANADOLU DEV-GENÇ:
“Her zaman söyledik ve yine söylemeye devam ediyoruz. Siz katliamlarınızı sürdürdükçe, adaletsizliklerinize devam ettikçe, katlettiğiniz
her insanımız için hesap soracağız.
Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi halkın
adaletini bir kez daha gösterdi. Dilekler’in hesabını nasıl sorduysak
katledilen iki kadın savaşçımızın da
kanı yerde kalmayacak!”

ANTALYA:
“AKP faşizminin kendine boyun
eğmeyenlere karşı her gün yaptığı
zulme karşı Çiğdem ve Berna halkın
öfkesini ve kinini kuşanıp AKP’nin
katillerine kurşun oldular. Sabo’nun
yiğit kızlarını, Elif Sultan’ın yarenlerini selamlıyoruz. Alınlarından öpüyoruz!”

İZMİR DEV-GENÇ:
“Berkinler’in, Dilekler’in hesabını
nasıl sorduysak katledilen iki kadın
savaşçımızın da kanı yerde kalmayacak! Katiller halka, katledilen tüm
halk çocuklarının, devrim şehitlerinin
hesabını verecek!”

ANTEP:
“İpekleri ve atlası değil / Savaş
giysilerini seviyor onlar.” - Mao
“Anadolu halkları adalete aç adaletsizlikle kavruluyor yurdun dört
bir yanı. Onurlu yiğit kadınlar giyip
savaş giysilerini, ölümün üstüne yürüyerek adalet arıyorlar… Adaletsizliğe karşı karanfilleşen bedenleriyle
mirasımızdır Berna, Çiğdem, Elif,
Şafak, Bahtiyar, Günay.”

MUĞLA DEV-GENÇ:
“Artık şurası açıktır ki Berna ve
Çiğdem tarihe yeni bir direniş sayfası
açmışlar ve bir yol gösterici olmuşlardır. Devrimci kişiliklerindeki sınıf
kini her zaman olduğu gibi galip
gelmiş ve halkın adaletinin her an
tecelli edeceğini dosta düşmana göstermişlerdir!”

ESKİŞEHİR:
“Halk düşmanlarının katletme özgülüğü var ise halk çocuklarının da
bu katletme özgürlüğüne karşı direnme hakkı vardır ve meşrudur.
Katletmek katillerin mayasında var
ama halkın onurlu evlatlarını halk
savaşçılarını öldürmekle bitiremezsiniz.”

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ:
“Halka savaş açanlara, vatanımızı
satanlara, halkın gencecik çocuklarını
kurşunlayanlara, ormanlarımızı, yeşilliklerimizi talan edenlere, bizi yoksulluğa açlığa mahkûm edenlere karşı
elbette halkında bir cevabı olacak
ve halk kendi adaleti ile hesap soracaktır.”

MALATYA:
“En umutsuz anlarımızda umut,
en karanlık görünen günlerde ışık
olacak bu iki görüntü. Halka savaş
açan devlet halkın haklı savaşının
büyümesini engelleyemeyecek…”

ADANA:
“Sabo’nun yiğit kızları, onun gibi
yaşayıp, onun gibi teslim olmadılar.
İki yiğit halk savaşçısını selamlıyoruz.
Onların kavgasını sürdürecek binlerce
Anadolu genci var…”
AMED:
“Yine geleceğiz dediler ve her
zamanki gibi yine geldiler… Savaşçıların verdiği mesaj net, halkımızı
katledip rahat rahat gezemeyeceksiniz,
sizi araçlarınızda, o çok korunaklı
işkencehanelerinizde vuracağız.”
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İZMİR TAYAD:
“Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak. Berkinler için nasıl geldiysek, Berna ve Çiğdem için de geleceğiz! Anaların ahı kadar acımasız
olacağız halk düşmanlarına karşı…
Evlatlarımızın kahramanlığı halkımızın onuru, umududur. Bu onuru
sahiplenmeye, savunmaya devam
edeceğiz.”
SURİYE HALK CEPHESİ:
“Berna olup, Çiğdem olup saraylarınıza, inlerinize, yatak odalarınıza
kadar girip hesap soracağız. Hiçbir
halk düşmanı halkın adaletinden kaçamayacak.”
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Çiğdem ve Berna’nın Şehitliğini
Milisler Hebap Sorarak,
Barikatların Başında Selamladı!
Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016
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1 Mayıs Cephe Milisleri
Şehitleri İçin Sokakta
1 Mayıs Mahallesi’nde Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi için Cephe
Milisleri şehitlerini selamladılar. Katil
polisin gelmesi üzerine halk, sloganlarıyla tepkisini gösterdi. Slogan
sesini duyan katiller defolup gittiler.
Bu durum halkın yoğun ilgisini çekti.
Tüm kahvedeki insanlar çıkıp şehidini
bağrına basıp sloganlarla selamladı.
AKP’nin katil polislerine uyarımızdır: “Berna’nın Çiğdem’in hesabını misliyle soracağız! Bizler bin
ölür bin doğarız! Er yada geç adaleti
biz sağlayacağız!”
6 Mart Pazar akşamı saat 22.00
da Cephe Milisleri, 1 Mayıs Mahallesi
Tokat bölgesi sokaklarında uzun namlulu silahlarla 7 kişilik ekip ile Çiğdem
Yakşi ve Berna Yılmaz’ın katledilişini
ajitasyonlarla halka duyurdu. Çekilen
ajitasyonlarda; bu ülkede adaletin olmadığı ve adaletin sadece ve sadece
Parti-Cephe adaletinde olduğunu, halkın adaletinde olduğunu haykırdılar.
Berna Yılmaz’ın ve Çiğdem Yakşi’nin ve tüm şehitlerimizin hesabını
er ya da geç soracağız denildi. 25
dakikalık selamlama ve sahiplenme,
1 Mayıs halkı tarafından 25 dakika
boyunca alkışlandı.

1 Mayıs Mahalesi’nde
Bomba Süslü
Pankart Asıldı!
04.03.2016 tarihinde Cephe Milisleri 3001 Caddesi üzerine bomba
süslü pankart astı. Saat 19.00 suları
çıkan Cepheliler bomba süslü pankartı astıktan sonra 3001 Caddesi’ni
molotoflarla yakıp halka ajitasyon
çekerek eylemi iradi bir şekilde bitirdiler. Halkın yoğun ilgisini çeken
eylem esnaflar ve önünde bulunan
insanlar tarafından alkışlanarak selamlandılar. Bomba süslü pankarta
halk savaşçısı “Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi Ölümsüzdür” sloganı yazıldı.

Alibeyköy:
03.03.2016 (Perşembe günü) saat
22.10 sularında Bayrampaşa’daki 2
halk savaşçısı Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’nin yaptıkları eylemleri
selamlamak ve hesabını sormak için
Cephe Milisleri Alibeyköy Cengiztopel Caddesi’ni trafiğe kapattı ve
halka ajitasyon çekerek 2 halk savaşçısını selamladılar.

Ankara:
“Halkın Yüreğinde Bir Dilek’ti
Berna, İşte Çıktı Geldi! Bahtiyardır

Şimdi Bizim Çiğdem, Muradına Erdi!
Selam olsun size halkın kurtuluş
kavgasını omuzlayan iki yiğit kadın
kurtuluş savaşçımız!.. Selam olsun
size Çiğdem, Selam olsun size Berna!
Selam olsun size Adalet savaşçıları!”
Ankara’da Cephe Milisleri
03.03.2016 Perşembe akşamı adalet
savaşçısı Berna Yılmaz ve Çiğdem
Yakşi’yi selamlamak için Tuzluçayır
Abidin Aktaş’ta “HALK SAVAŞÇILARI ONURUMUZDUR-CEPHE”
imzalı bomba süslü pankart açarak
yürüdüler. Elinde molotoflarla yolu
kesen Cephe Milisleri 15 dakika boyunca ajitasyon çekerek, yaptığımız
adalet eylemini insanlara anlattılar.
15 dakika ardından Cephe Milisleri
bomba süslü pankartı asarak iradi
olarak geri çekildiler.
Her zaman söyledik ve yine söylemeye devam ediyoruz. Siz katliamlarınızı sürdürdükçe, adaletsizliklerinize devam ettikçe, katlettiğiniz
her insanımız için hesap soracağız.
Adalet savaşçılarımızdan kurtulamayacaksınız. Halkın da bir adaleti olduğunu sizlere bir kez daha gösterdik.
Korkularınızı daha da büyüteceğiz
halk düşmanları...
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yinlerinden vuracağız sizi halk
düşmanları” diye haykırıyorlardı.
Milisler iki saat sonra iradi olarak
geri çekildiler.

Okmeydanı:
Okmeydanı’nda 6 Mart Pazar
günü Grup Yorum konseri bittikten
sonra Cephe Milisleri Sibel Yalçın
Parkı’na girerek pankart açtılar.
“Çiğdem ve Berna Yılmaz Ölümsüzdür! DHKP-C” yazılı pankartı
açan milisler çektikleri ajitasyonda
“Çiğdem ve Berna’nın hesabını
soracağız. “Halk düşmanlarını akıttıkları kanda boğacağız.” dediler.
Milisler havaya ateş ettikten sonra
güvenli bir şekilde geri çekildi.

Gazi Liseli Dev-Genç Milisleri:

Dev-Genç Milisleri
03.03.2016 Gazi Liseli Dev-Genç
Milisleri Çiğdem Yakşi’nin, Berna
Yılmaz’ın öğretmenlerinin hesabını
sordu. “Elde silah barikat başında
fedayı, cüreti ve öfkeyi kuşanıp Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz gibi be-

İsmet Paşa Caddesi’nde fünyeli
pankart astı. Liseli Dev-Genç Milisleri “And Olsun Armutlu’nun Hesabını Soracağız! DHKC/ LİSELİ
DEV-GENÇ! imzalı pankart astılar.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Dev-Genç Milisleri 09.03.2016 tarihinde Okmeydanı Gençlik binası-

GAZİ’DE GERİCİ YOBAZ ÇALIŞMALARA
İZİN VERMEYECEĞİZ!
8 Mart Salı günü Gazi’nin Nalbur bölgesinde sadaka
kutuları ile esnafları gezerek para toplayan ve sadaka
kutularını esnaflara bırakmak isteyen cihatçı çeteler,
Cepheliler tarafından durdurularak izin verilmedi. Araç-

na yapılan operasyon ve gözaltına
alınan 6 yoldaşları için pankart astılar. Saat 16.45 sıralarında DevGenç Milisleri sloganlarla çıkıp
caddeyi trafiğe kapatarak “Baskılar
Dev-Genç’lileri Yıldıramaz!” yazılı
pankartı astılar. Eylem sonrası mahalleye gelen katiller sloganlarla
mahalleden kovuldu.

Okmeydanı: Okmeydanı’nda

Cepheliler Halk Savaşçılarını Selamladı!
Cepheliler, Okmeydanı’nda halk
savaşçıları Çiğdem Yakşi ve Berna
Yılmaz’ın şehit düşmesiyle birlikte
Örnektepe’de korsan eylem yaptı.
“HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR-DHKC” imzalı pankartla
yola çıkan Cepheliler yolu trafiğe
kapattılar. Daha sonra katil polisin
gelmesini bekleyen Cepheliler, halka
ajitasyonlar çekerek, katledilen yoldaşlarının hesabını soracaklarını belirtti.
Katil polislerin gelmesiyle birlikte
çatışma başladı. Havai fişek, molotof
ve silahlarıyla karşılık verdi.
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larından aşağı indirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada
sadaka kutuları ve IŞİD’ci çetelere ait dergiler bulundu.
Arama bittikten sonra halkın gözü önünde sadaka
kutuları ve dergiler yakılarak imha edildi. Çetelere para
toplayanlar ise Cepheliler tarafından dövülerek cezalandırıldı. Yoldan geçenlere de “Halkımız bu kişiler
sadaka kutuları adı altında paralar toplayarak Suriye’de
halka karşı savaşan çeteci IŞİD’cilere para topluyorlar.
Bizler Cepheliler
olarak mahallerimizde nasıl ki çetelere karşı mücadele
ediyorsak bunlar
gibi cihatçı çetelere
de izin vermeyeceğiz…” Bu eylemi neden yaptıkları anlatılarak ajitasyon çekildi. Yapılan eylem
halk tarafından alkışlarla desteklendi.
CEPHE
MİLİSLERİ
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Sabolar’dan Çiğdem ve Berna’ya Yürüyoruz Devrime!

Elif, Çiğdem, Berna Olup
Saraylarınızı Başınıza Yıkacağız!
Genç’liler 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir program düzenledi.
Program 8 Mart’ı anlatan bir
metnin okunmasıyla başladı.
Okunan metinde “8 Mart 1857
tarihinde ABD‘nin New York
kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. 129 kadın işçi katledildi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i
aşkın kişi katıldı…” denildi.
Tekirdağ’da 8 Mart programı
öncesi 7 Mart’ta Çiftlikönü Mahallesi’nde bildiri dağıtımı yapan
Dev-Genç’liler mahalleden ayrıldıktan sonra faşist AKP’nin
katil polisleri mahalleye giderek
dağıtılan bildirileri toplayıp halkı tehdit etti; cemevi yönetimini
arayarak, lokalin hiçbir şekilde
Dev-Genç’lilere açılmaması konusunda tehdit etti. Dev-Genç’lilerin meşru ve haklı ısrarı sonucu program cemevi önünde yapıldı.
Antalya: Antalya’da DevGenç’liler ve Halk Cepheliler
Halk Kurtuluş Savaşçıları için 8
Mart’ta anma yaptı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün
önemine değinilen anma saygı duruşuyla başladı. Sınıfsal açıdan
önem taşıyan Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz’ın eyleminin, Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk ve
adaletsiz bırakılan halk çocukları için yapıldığı anlatıldı.

Tekirdağ

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

Halk için bedeller öder, kavganın ortasında, adaletsizlikler
için, katliamlar için, sömürü için
hesap sorar bizim kadınlarımız. 8
Mart direnişin, teslim olmamanın,
hesap sormanın adıdır bugün...
Anadolu Dev-Genç: “Katillere bir kez daha sesleniyoruz.
Bizler bu Anadolu topraklarından
çıkan, bu halkın evlatları, halkımızın adaletiyiz. Devrime meşaledir bizim kadınlarımız. Bizler birer kırmızı karanfil olarak ülkenin
dört bir yanında açacağız. Omuzluyor kadınlar mücadeleyi, korkusuzca! Selam olsun Çiğdem ve
Berna’ya…”
Kayseri: Kayseri’de Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği’nde 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü vesilesiyle bir program düzenledi. Yapılan konuşmada katledilen Dilek Doğan ve Günay
Özarslan ile diğer devrimci kadınlardan bahsedildi. Ayrıca Oya Baydak’ın direnişi üzerinde durularak
bu direnişin kadınların emekçiliğine
bir örnek olduğu üzerinde duruldu.
Programa 100 kişi katıldı.
Tekirdağ: Tekirdağ Dev-

Sur’dan Çıkıp Gözaltına Alınan
Halkın, Çıplak Bir Halde Teşhir
Edilmesi Egemenlerin Ahlakıdır
Amed HHB yaptığı açıklamada Sur’daki uygulamaları
protesto etti.
AKP aylardır Kürt halkını katlediyor. Sokağa çıkma yasakları
ilan ettiği kentlerde, mahallelerde halkın tamamına saldırıyor.
Tepkiler üzerine de göstermelik oyunlar sergiliyor. Koridorlar
açıyor. Son olarak Amed Sur’dan çıkan halktan insanlar çırıl-
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And Olsun ki;
Katillerden Hesap Soracağız!
Çiğdem Yakşi’nin cenazesi 4 Mart’ta Eskişehir Asri Mezarlığı’na getirildi. Yıkama ve cenaze
namazı mezarlıkta yapıldı. Daha sonra ailesi ve yoldaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’dan
gelen yoldaşları cenazeye yetişemesin diye saatlerce bekletildi. İstanbul’dan gelen 38 yoldaşı gözaltına alındı. Buna rağmen engellenemedi; yoldaşları cenazesini omuzladı. Katillerden hesap sorma andı içen yoldaşları, aileye başsağlığı dileyerek mezarlıktan ayrıldı.
Mezar başında TAYAD’lı ailelerden bir kişi konuşma yaptı. Halk Cephesi açıklaması da okunduktan sonra anma marşlarla sona erdi. O çok sevdiği kızıl yıldız bırakıldı bağrına.

Katil Polisleri Uyarıyoruz:
Mezarımızdan Uzak Durun!
Cephe Milisleri, 7 Mart sabahı Halk Savaşçısı Çiğdem’in mezarı başında bir anma gerçekleştirdi. Cephe Milisleri AKP’nin katil polislerinin mezarın başından kızıl flama, Çiğdem’in resmi ve çiçekleri çaldıklarını görünce, yeni karanfillerle şehidin mezarını süsleyerek, mezarı suladı ve anmayı hesap soran
sloganlarla sonlandırdı. Cephe Milisleri: “Buradan Eskişehir’in katil polislerini uyarıyoruz: Mezarımızdan
uzak durun” uyarısı yaptı.

çıplak bir kenara oturtulup fotoğrafları çekildi ve basına servis edildi. Diyarbakır Valiliği akşam üzeri yaptığı açıklamada
“ üzerlerinde bomba olabileceği şüphesiyle çıplak soyulduklarını, ama fotoğraflarının basına verilmesinin yanlış olduğunu ve soruşturma açıldığını” söyledi.
Hemen söyleyelim; suç olan fotoğrafların basına verilmesi
değil, halkın böyle çıplak soyulması ve bu şekilde aşağılanmaya çalışılmasıdır. Bu ahlaksızlık egemenlere aittir. Bu ahlak, bu kültür egemenlerin ahlakı ve kültürüdür.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ na

Açık Mektup
Sayın Feyzioğlu,
Ülkemiz kan ve gözyaşı sağanağı altında.
Son dokuz ay içerisinde silahlı kolluk saldırılarında
yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı neredeyse bine
ulaşmış durumda. Herkesçe bilinen bu gerçeği anlatmak
için size bir açık mektup kaleme almanın lüzumsuz olduğunun farkındayım. Evet, çığlıklar arttı ve yükseldi, ama devletin bu görünümü hiçbirimiz için yeni veya
şaşırtıcı sayılamaz. Siyasi tarihimiz, idari ve adli göz
yumma yöntemleri sayesinde soruşturma bile açılmadan cinayetleri örtbas edilmiş maktul yakınlarının yakarışlarıyla dolup taşıyor. Amacım bu sistematik öldürmelerin bizzat kendisi hakkında değil, fakat sizi ve
bizi ilgilendiren bir yönü ile ilgili konuşmak.
Niye sizinle? Biz, baro bağımsızlığının üstünde Bakanlık ve Barolar Birliği vesayetini hiçbir zaman tanımadık, tanınmaması gerektiğini savunduk. Yine de bu
bakış açımıza uygun bir düzenleme hayata geçirilinceye kadar; yasa ve mesleki teamül gereği avukatları temsil ediyorsunuz. Bu yüzden sizinle konuşmak zorundayız.
Mesleğin gün geçtikçe ağırlaşan koşullarını ve telâfi edilemez mesleki kayıpları konuşmayı sonraya bırakalım.
(...) Ancak burada bitmiyor. Mahallesinin sokağında katledilen Berkin’in, ailesinin yanında yatağından kaldırılarak vurulan Dilek’in, işinden evine dönerken katledilen Yılmaz’ın, dedesinin kucağında vurulan Miray’ın, sokak ortasında vurularak cesedi günlerce çürümeye terk edilen Taybet ananın, Cizre ve Sur bodrumlarında katledilen onlarca kadın, erkek ve çocuğun, toplantı ve gösterilerde gazla ve mermiyle katledilen eylemcilerin, evlerinde yakılan
annelerin ve bebeklerin ölümleri bu basit şablona sığmaz.
Mesleki konumunuz gereği, bu ölümler için yükseltilen adalet talebini, ikili karşıtlık üzerine inşa edilmiş “Düşman Hukuku” ile değerlendirmenizi kabul etmek mümkün değil.
Bu suçlar halka karşı işleniyor. Halka karşı sistematik
bir biçimde suç işlenmeye başlandığında, avukatların görevi “ya – ya da” gibi tariflerle devletin saldırı politikalarını desteklemek ve katledilen halkı düşmanlaştırarak
karşıya almak olamaz. (...)
Berkin’in avukatları, 58 gündür, vurulduğu yerde açlık grevi yapıyorlar; hiç mi ilginizi çekmez? Dilek’in katili elini kolunu sallayarak geziyor, görevinin başında;
hiç mi huzursuz olmazsınız? Kürt illerindeki ablukalarda
yakılarak katledilenlerin arkasından duvara yazılanları, yargılanmaktan kaçma beklentisiyle hazırlanan kanun tasarılarını, kararlarını beğenmediği için neredeyse Anayasa Mahkemesi’ni lağvetmeye kalkan bir iktidarın heveslerini niye dikkat çekici bulmazsınız? (...)
Selçuk Kozağaçlı
Avukat - Genel Başkan
Çağdaş Hukukçular Derneği
9 Mart 2016

Gazi’nin Hesabını
Yeni Nesillerimizle Soracağız
Gazi Halk Cephesi 8 ve 9 Mart’ta, Gazi Sondurak,
Nalbur, Düz ve Sekizevler bölgelerinde 12 Mart Gazi
Katliamı’nın yıldönümü için ozalit, sesli çağrı ve masa
açarak duyurularını yapmaya devam ediyor. Çeşitli yerlere asılan toplam 80 ozalitin yoldan geçen halkın dikkatini çektiği görüldü. Ayrıca çalışmada Gazi Katliamı’nda henüz küçük ve doğmamış olanların bugün kinli olduğu ve katliamın hesabını sormak için ellerinden
geleni yapacakları gözlerinden okunuyor.


Adalet Talebimizden Korkmaya
Devam Edin, Mutlaka Geleceğiz
Okmeydanı’nda 8 Mart’ta Halk Cepheliler 11 Mart
çalışmaları kapsamında mahalleye pankartlar astı. Sibel
Yalçın Parkı’na asılan pankartı, katiller silahlarla akreplerden inerek söktü. Halk Cepheliler pankartı tekrar
astı, bu sefer katiller tekrar geldi, elleri titreyerek pankartı söktüler. Halk Cepheliler 3. pankartı da astılar ve
katiller bu sefer sadece fotoğrafını çekip gittiler.

Halkın Mühendisi Mayıs Kurt
İşe Geri Alınsın!
Halkın Mühendis Mimarları işten atılan arkadaşları Mayıs Kurt’un durumuyla ve işe geri alınması için yapacakları kampanya ile ilgili 7 Mart’ta açıklama yaptı. Açıklamada:
“Çevre mühendisi arkadaşımız Mayıs Kurt, tümüyle dayanaksız suçlamalarla Ankara’da gözaltına alınmış ve İller
Bankası’ndaki işinden bu sebeplerle atılmıştı…Halkın için
mühendislik mimarlık yapmak istersin, başına olmadık işler getirilir. Gözaltına alınırsın, işkence görürsün, tutuklanırsın, yıllarca hapiste yatırılırsın. Hatta katledilirsin. Bunu
değiştireceğiz. Halk için mühendislik mimarlık yapmamızı gözaltılar, tutuklamalar, işten atmalar hiçbir şekilde engelleyemeyecek. Arkadaşımız Mayıs Kurt’un haksız bir şekilde elinden alınan çalışma hakkını yeniden elde etmesi için
bir kampanya başlatıyoruz. Mayıs, yeniden işine geri dönene
kadar kampanyayı sürdüreceğiz.” denildi.


Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

El ele Verirsek
Daha Güzel Üretimler Yaratabiliriz,
Gelin Birlikte Büyütelim
Halkın Mühendis Mimarları tarafından 6 Mart’ta Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda tanıtım sergisi açıldı. Halkın Mühendis Mimarları’nın tarihini, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki yerini, halk için ürettikleri projelerini anlattıkları sergi öğleden akşama kadar açık kaldı.
Sergi kapsamında İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından ”Adalet” isimli oyun oynandı. Tünel şeklindeki resim
sergisi ve halk için üretilen projeler halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Halk Savaşçıları Çiğdem ve Berna Ölümsüzdür!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016
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Çiğdem ve Berna’yı mücadelenin her yanında yaşatacaklarını
ilan eden Halk Cepheliler, hafızalarından asla silmeyecekleri halkın
savaşçılarını andı.
Antep Halk Cephesi: Cüreti ve
fedayı kuşanıp Bayrampaşa’da çevik kuvvet otobüsünü tarayan ve
daha sonra onurla çatışarak ölümsüzleşen iki kadın devrimci 5
Mart’ta Antep’te anıldı. 13 kişinin
katıldığı anmaya bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Saygı duruşunun
ardından Berna ve Çiğdem anısına
bir şiir okundu. Anma, şehit savaşçıların sevdikleri türküler dinlenerek sonlandırıldı.
Ankara Halk Cephesi ve DevGenç: Ankara Halk Cephesi ve
Dev-Genç 3 Mart’ta hesap soran
Cephenin 2 yiğit kadını Çiğdem
Yakşi ve Berna Yılmaz için Yüksel
Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.
Yapılan basın açıklamasına 30 kişi
katıldı. İdilcan Kültür Merkezi’nde
Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi için
4 Mart’ta şehitlik masası kuruldu.
İzmir: Dev-Genç’liler 3 Mart’ta
Bornova - Küçükpark’ta halk savaşçıları Çiğdem Yakşi ve Berna
Yılmaz için “Halk Savaşçıları
Ölümsüzdür - Dev-Genç” yazılı
pankart astı. Dev-Genç’liler 4
Mart’ta Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde Bayrampaşa
Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne adalet
dersi vermeye giden halk savaşçıları
Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’ın
yaptığı eylemde katledilen tüm
halk çocuklarının hesabının sorulduğunu anlatmak için bildiri dağıtımı yaptı.
Dersim: Dersim Haklar Derneği’nde; halkımızı gaza boğan, çocuklarımıza küçücük yaşlarında kurşunlayan AKP’nin katil polislerinden
hesap sormak için şehit düşen halk
savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem
Yakşi için köşe hazırlandı.
1 Mayıs: 4 Mart’ta mahallenin
işlek yerlerine halk savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’nin
isimleri duvarlara nakşedildi. Toplamda 5 yazılama yapıldı.

İzmir Halk Cephesi ve DevGenç katil polisin Ege Kültür Sanat Derneği Merkezi’ne yaptığı
baskın ve gözaltılarla ilgili 6 Kasım’da açıklama yaptı.
Açıklamada: “...Çiğdem ve Berna’nın yoldaşlarıyız. Silahlarınız, bombalarınız hiçbirimizi yıldıramaz arkadaşımızın da dediği gibi en fazla
öldürürsünüz, yoldaşlarımız da hesabını
sorar. Gözaltı esnasında arkadaşlarımızın saçından tutup sürüklemişler,
tekme tokat döverek araca bindirmeye
çalışmışlardır. 14’ünde Berkin’i, galoş
giy dediği için Dilek’i, işinden evine
giderken poşet taşıdığı için Yılmaz’ı,
Kürdistan’da bodrumlara sığındığı
için Kürt halkını, katledilen tüm halk
çocuklarının hesabını sormak için katillerden hesap sormak için savaşan Berna
ve Çiğdem’i katletmek, onlara işkence yapmaktır suç olan. Asıl terörist tüm bu katliamları yapanlardır.” denildi.
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği: “ AKP bugün içinde bulunduğu yönetememe krizini, kendine muhalif
olan herkese, halka ve devrimci kurumlara
saldırarak bastırmaya çalışıyor. Ancak nafile... Demokrasi ve adalet mücadelesinde
kararlılıkla yollarında yürüyen, başta Güzeltepe’nin yoksul gecekondu halkına olmak
üzere, dernek çalışanlarına ve Grup Yorum’a
geçmiş olsun diyor, dayanışma içerisinde
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” denildi.
6 Mart günü ayrıca Güzeltepe halkı,
Ege Kültür Sanat Merkezi’ne geçmiş olsun
ziyaretine geldi. TAYAD’lı Aileler de İzmir
Siyasi Şube önünde gözaltıları sahiplenmek
için beklediler. Bekleyiş sürerken Grup Yorum İzmir Korosu “Şeyh Bedreddin Destanı”
türküsünü bekleyenlerle birlikte söyledi.

Operasyonlarla Halkı
Korkutamazsınız!
İzmir Güzeltepe’de Halk Cepheliler 6
Mart’ta, 5 Mart günü Ege Kültür Sanat
Merkezi’ne yapılan operasyonu teşhir etmek
için bildiri dağıtımı yaptı. Çalışmada 100
bildiri halka ulaştırıldı. Ayrıca 8 Mart’ta
Güzeltepe Halk Meclisi Girişimi, operasyonları teşhir etmek amaçlı “Baskınlar Bizi
Yıldıramaz! Halk Meclisi Girişimi” imzalı
pankart astı.

Halkın Onurlu Evlatlarını,
Adalet Savaşçılarını
Anmamıza Hiç Bir Güç
Engel Olamaz
Halk Cephesi, İzmir Güzeltepe’de faaliyet yürüten Ege Kültür Sanat Merkezi’nin
polisler tarafından talan edilmesiyle ve
gözaltılarla ilgili 6 Mart’ta açıklama yaptı.
Açıklamada: “... Halkımızın bir araya
gelip kültürel, sosyal sorunlarına çözüm
aradıkları, hak talep etme bilincini geliştirip
mücadele ettikleri Ege Kültür Sanat Derneği Merkezi, AKP’nin işkenceci polisleri
tarafından arama adı altında talan edildi.
AKP halk sanatının, halk kültürünün devrimci ideolojiyle birleştiğinde ortaya çıkacak gücün etkisinden korktuğu için
saldırıyor derneklerimize. Dernek üyelerine ve misafirlerine GBT yaparak,
baskı altına almaya, derneği terörize etmeye çalıştı. Katledilen devrimci kadınların anması yapılırken, derneğe uzun
namlulu silahlar ve kar maskeleriyle giren
siyasi polis kadın, çoluk çocuk demeden
herkese saldırdı, terör estirdi. Dokuz devrimciyi yaka paça gözaltına aldı. Gözaltına
alınan devrimcilerin avukatlarından aldığımız bilgiye göre, gözaltına alınan
devrimcilerin tamamı yoğun işkence görmüşler, Ümit İlter’in kaburga kemikleri
kırılmış, kolu sakatlanmış, Savaş Düzgün
beline aldığı darbe sonucu, ayakta ya da
oturarak duramaz hale getirilmiştir.” denildi.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

Grup Yorum Anadolu Halk Koroları Konseri,
Sibel Yalçın Parkı’nda Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti

6 Mart’ta Şişli Kent Kültür
Merkezi’nde yapacağımız Anadolu
Halk Koroları konserimiz, valilik
tarafından 4 Mart 17.00’da itiraz
hakkı süresi bile tanınmadan yasaklandı.Valilik, Grup Yorum’dan ve
onun halklaşmasından korktuğu
için konserimizi yasakladı. Aylarca
Anadolu’nun dört bir yanında bütün
korolarımız bu konser için hazırlandı, emek harcadı. Ankara, Eskişehir,
Antalya, Adana, Antakya, İzmir,

Dersim ve İstanbul’dan bir
çok koro elamanımız, günler
öncesinden gelip bu konser
için hazırlık yaptı.
Bu konseri öyle ya da
böyle yapacağız dedik ve
İstanbul Valisi’nin yasağına
karşılık
konserimizi
Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda
yapacağımızı
duyurduk. Aynı gün çağrı
afişlerimizi çıkarttık ve 20
ozaliti Okmeydanı sokaklarına korocularımızla birlikte
astık. Konserin yapılacağı
gün yine Okmeydanı sokaklarında davulla sesli çağrı
yapıldı ve sağlık ocağının
önünde büyük bir halay
kuruldu. “Sözümüzü bir kez
daha
yerine
getirdik.
“Türküler Susmaz, Halaylar
Sürer” yasaklarınız, baskılarınız
bize vız gelir umudun türkülerini
söylemeye devam edeceğiz. Ne
Grup Yorum’u ne de korolarımızı
susturamayacaksınız.”
diyerek
Okmeydanı’nda ajitasyon çekildi.
İşyerlerinden, evlerinden, sokaktan
insanlar gülümseyerek yüzümüze
bakıyordu.
Konser saati yaklaşmaya başladıkça herkesi daha çok heyecansarmaya başladı. Sibel Yalçın

Parkı’nı ozanlarımızın, şairlerimizin sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve kızıl flamalarımızla süsledik. Konser saati geldi ve
Anadolu’nun dört bir yanından
korocularımız sahnenin yan tarafında yerini aldı, dakikalar, saniyeler
birbirini kovalarken zaman geldi
çattı ve bir sunumla korocular sahneye davet edildi. Zaferimizin ayak
sesleri çok uzaklardan duyuluyordu. Yüzden fazla Grup Yorum
Korosu elemanı sahnede yerini aldı.
“Benim Kabem İnsandır” türküsüyle konsere başlandı. Ardından
öğretmenleri Grup Yorum’u sahneye çağırdılar, Yorum’u bitiremeyecekleri ve konserin yasaklanmasıyla
ilgili konuşmamızı yaptıktan sonra
sahneyi Anadolu Halk Koroları’na
bıraktık.
Konser
boyunca
Anadolu’nun direniş türküleriyle
Şeyh
Bedreddinler’den,
Dadaloğlu’na, Mahirler’e güzel bir
yolculuğa çıktık. Her koro kendi
hazırlandığı türküleri, mizansenlerle ve şiirlerle birlikte söyledi.
Konserimizin bir de küçük misafirleri vardı. Umudun Çocukları
Orkestrası da iki şarkıyla büyük
halk koromuza eşlik etti. Halaylarla
ve marşlarla devam eden konserimiz Sibel Yalçın Parkı’nda çok coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!

Sayı: 512

Yürüyüş
13 Mart
2016

49

Direnmeyenler Halkın Sanatçısı Olamazlar

Oportünizm, Devrimciliği Nasıl Çarpıtıyorsa
Devrimci Sanatın da İçini Boşaltıyor!
Bu Yazı İlkay Akkaya’nın Albümünü Eleştiri Yazısı Değildir!
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Devrimcilik nedir, direnmek nedir, teslimiyet nedir,
umut nedir? Bu kavramlara ideolojik olarak çarpık bakanlar, elbette ki devrimci sanata da aynı çarpıklıkla
bakacaklardır. Oportünizm ve reformizm devrimciliğe
ait bütün değerlerin sözlerin içini boşaltır, çarpıtır.
Faşizm ile yönetilen ülkemizde bedel ödemiyor ve
hesap sormuyorsan, savaşmıyorsun demektir. Bu sanat
alanında da böyledir. Devrimci sanat yapmak için Türkiye’de Grup Yorum olmak gerekir. Grup Yorum gibi
bedel ödemiyorsan, halkı örgütlemiyorsan, halkın hak
ve özgürlük taleplerinin içinde değilsen, ideolojik
olarak net tavırlar almıyorsan devrimci bir sanatçı
olamazsın. Grup Yorum da devrimci sanatçı geleneğini
Ruhi Sular’dan, Victor Jaralar’dan almıştır. İki kere
ikinin dört ettiği kadar gerçektir bu.
Direnmiyor ve bedel ödemiyorsan devrimci bir sanatçı
olamazsın. Sıradan tiyatro sanatçılarının dahi bedel
ödediği bir ortamda, kendine ilericiyim diyen bir sanatçı
bu bedeli ödemiyorsa devrimci sanatçılık yapmıyordur.
Bütün sanatçılar devrimci sanatçı olmak zorunda da
değildir. Ancak varolmak halkın ve devrimin değerlerini
yaşatmak istiyorsan, bu bir zorunluluktur. Halkın kültürünü
korumak ve yeni nesillere taşımak için devrimci sanatçı
olmak gerekir. Çünkü faşizm bu değerleri direnmediğimizde
tek tek yok edecektir. Bütün türkü söyleyenler devrimci
sanatçı olacak değildir. Ama sanatçının da yaptığı sanatın
da adını doğru koymak gerekir.
İlkay Akkaya’dan bahsediyoruz. Bu bir İlkay Akkaya
eleştiri yazısı değildir. İlkay Akkaya halk saflarında bir
sanatçıdır, aydındır. Ama devrimci bir sanatçı değildir.
Örgütlülüğü reddeden bir sanatçı devrimci de olamaz.
Ki İlkay Akkaya kendisini örgütlü olarak tanıtan bir
kişi de değildir. İlkay Akkaya’nın bir çok şarkısında
umutsuzluk ve karamsarlık hakimdir zaten. Peki İlkay
Akkaya kendisini bu şekilde ifade etmezken oportunizm
ve reformizm neden ona bu misyonu yükler?
İlkay Akkaya’nın son “Hayat” adlı albümünün
tanıtımı Özgür Gelecek dergisinde, şu sözlerle yer aldı:
“İlkay Akkaya Halkın Sanatçısı, Halkın Savaşçısıdır”
Ne kadar basit halkın savaşçısı olmak Özgür Gelecek
için. Biz İlkay’ı bu halkın savaşında göremedik, onlar
nasıl ve nerede görmüşler bunu da merak ediyoruz.
“Hemen hemen her direnişte” diyor Özgür Gelecek.
Bir örgütün ya da bir yayın organının böyle bir cümle
kurmak için sadece hayali bir İlkay yaratma hedefi
olabilir. Çünkü yok böyle bir İlkay Akkaya gerçeği?

Son bir yılın direnişlerini çıkaralım en azından, öncesini
boş verin. Nerede olmuştur İlkay Akkaya? Röportajlarıyla
destek olduysa bilemiyoruz. Hangi direnişin önünde
olmuştur? Hangi direnişte faşizme karşı direnmiştir,
cezalar almıştır bedeller ödemiştir? Bunların hiçbirisi
yoktur. Peki İlkay Akkaya’nın Hayat adlı albümünün
şarkı sözlerinde devrimci sanatçılığa denk ne vardır?
“ Ne ettiysem hoş olmadı
Boşa koydum hiç dolmadı
Sana inancım kalmadı hayat”
Hayata umudu olmayan birisi nasıl devrimci sanatçı
oluyor? Nasıl ikisi yanyana gelebiliyor. Umutsuzluk
halka devrimci sanat olarak lanse ediliyor. Devrimcilerin
sanatı umuttur. Sanatı halk için yaparlar ve yine beslendikleri yer de halktır. Halk değerlerimizdir, halk kültürümüzdür, halkın acıları sevinçleridir. Halkın yaratıcılığıdır, hak alma mücadelesidir.
Bu umut bilinçsiz bir içgüdü, boş hayal değildir.
Umutludur çünkü, dünyanın en ilerici sınıfının, dünyanın
tek ilerici sınıfının, proleteryanın devrimci ideolojisinin
sanatıdır. Gücünü buradan alır. Gücünü bir davaya, sosyalizmi savunma, sosyalizmi kurma davasına adanmışlığından alır. İlkay Akkaya ise umutsuzluğunu, halka
güvensizliğinden, örgütsüz bir sanatçı oluşundan alıyor.
Bu güvensizlik umutsuzluk şarkılarını söyleyen bir
sanatçı, nasıl halkın savaşçısı olabiliyor?
Yine Birgün gazetesi İlkay Akkaya’ya öyle misyonlar
yüklemişki eğer tanımıyor olsanız, dimdik ayakta,
savaşçı bir sanatçı dersiniz. “Siz bu konuda en başından
beri acılara kapanıp yas tutmaktan ziyade, dik durup

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

direnmeyi tercih ettiniz.” Birgün sayfasında bu şekilde
anlatıyordu İlkay’ı. Dik durup direnmeyi tercih etmiş.
Bu nasıl bir direniştir? İlk önce devrimci sanatçı
nedir, bunun tanımını yapalım. Devrimci sanatçılık,
sadece şarkı söyleyip iki tane bedeli olmayan eyleme
gidip boy göstermek değildir. Devrimci sanatçı halka
şarkılarıyla ve pratiğiyle yön gösterendir. Bizim sanatımız; pasif bir şekilde gerçeği olduğu gibi yansıtan durağan, cansız, mekanik değildir.
Bizim sanatımız gerçekleri devrimci bir tarzda hayata
taşır.
Bu gerçek, hayat içinde devrimci ruh ile halkı
eğitmek için şarkılarımızla olur.
Bu gerçekle silahlanan sanatımız kendi gücünü
gösterir.
Birleşirse kazanacağını söyler.
Mücadele ederse başaracağını anlatır. Yani sadece
gerçeği tespit etmez, onu nasıl değiştireceğini de gösterir.
Sanatın sadece dünü ve bugünü yansıtmak değil,
geleceği de görerek önümüzdeki yolu AYDINLATMAK
görevi vardır. Bir devrimci, bir sanatçı olayların peşinden
sürüklenip gidemez. Ona halkın en ön safında yürümek
ve gelişme yolunu aydınlatmaya yardımcı olmak yakışır.
İlkay Akkaya bırakın yolu aydınlatmayı, halkın öfkesini
dahi yanlış tahlil ediyor; reformizmi güçlendirmeye
çalışıyor. Yine Birgün’e verdiği röportajda “Gezi’nin
olması da barış süreciyle alakalı bir şeydi. Eğer barış
süreci olmasaydı, başka bir derdimiz olduğu için o
süreç öylelikle patlamayabilirdi. Gezi birbirimizi anlamamız için bir eşik oldu. Gezi de bir barış süreciydi”
Karşımızda halkın direnişinin içini boşaltan, “devrimci
bir sanatçı” var. O barış sürecini savunanlar, o eylemleri
provakatif olarak nitelemiştir, ne alakası var barış süreciyle? Halkın ölümü göze alan öfkesini ayaklanmasını
barış sürecine bağlıyor? Kiminle barış süreciydi Gezi,
faşizmle mi? Yoksa Kürt halkı ile Türk halkının mı?
Her ikisi de ayaklanmanın içeriğini anlamayan halktan
ve devrimden kopuk bir açıklamadır. Halktan bu kadar
kopuk ve reformist bir kafa olunca bütün her şey

“barış”a çıkıyor onlar için. Yine röportajda Müslüm
Gürses’i dinlemekten keyif aldığını söylüyor İlkay Akkaya. Umutsuzluğun ve kaderciliğin 12 Eylül’ün yarattığı
arabesk kültürün temsilcilerinden bir kişiyi dinlemekten
keyif alan bir sanatçı, halkın savaşçısı ve dimdik direnen
bir sanatçı oluyor, oportunizmin ve reformizmin gözünde.
Sanat devrimci mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Ama oportünizmin böyle bir tarihi yoktur. Grup Yorum’a
alternatif olarak gösterdikleri grupları olmuştur ama
asla istikrar sağlayamamışlardır. Çünkü istikrar demek
örgütlü bir sanatçılık gerektirir. Halkın içinde olmak
onlarla birlikte mücadele etmeyi gerektiriyor. Devrimci
bir müzisyende sadece müzik kulağının olması yeterli
değildir. Çünkü asıl mesele o müzisyenin siyasal kulağının da duyarlı olmasındadır. Müziğini sevdirecek
olan budur. Nedir siyasi kulak? Mücadeledir, savaştır.
Oportünizmin nasıl halktan kopuk bir devrimcilik anlayışı varsa sanat alanında da halktan ve devrimci sanatdan kopuktur.
Böyle bir devrimcilik anlayışı olduğunda Kardeş
Türküler, İlkay Akkaya gibi sanatçılara ayakları havada
misyonlar yüklenir.
Grup Yorum’un milyonlara verdiği konserler çoğu
zaman onların dergi sayfalarında haber dahi olmaz, albümlerinin tanıtımı yapılmaz. Yorum’a yönelik baskılara
yer verilmez... Çünkü Yorum’u sahiplenmek onun bağlı
olduğu ideolojiyi de sahiplenmektir bilirler. Oysa Cephe’ye
düşmanlık varken, neden doğruları savunsunlar? Bu oportünizmin doğasına aykırıdır, çıkarları yoksa en iyi, en ileri
direnişler gelenekler dahi yaratsa ona yer vermezler.
Oportunizm faydacıdır. İlkay Akkaya’nın kendisinin
hiçbir ifadesinde olmayan misyonları oportunizm ona
yüklemiştir. Elleri havada teslim olanlara “teslim
oldu” diyemeyenler, umutsuzluğu yayanlara da
devrimci sanatçı ünvanı veriyorlar. Özgür Gelecek
devrimci sanatçılığın teorisini yapıyor, yaptığı teori direnmeden kendiliğindenciliğin sanatıdır. Bahsettikleri
sanat anlayışı boyun eğmenin kaderciliğin sanatıdır.
Bunun devrimci saflarda meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz.
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Grup Yorum Halktır Sözünün Kanıtı; Halk Korolarımızdır

Korkunuz ve Yasaklarınız Bundan!

Türkülerimizi Engelleyemeyeceksiniz!
Grup Yorum, Anadolu Halk Koraları konserinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasıyla ilgili 5 Mart’ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Grup Yorum’un öğrencileri olan Adana, Ankara, Antalya, Hatay, İzmir,
Dersim, Eskişehir, İstanbul Halk Koroları, Pazar günü
19.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ortak bir konser
vermeye hazırlanıyor. Anadolu’nun dört bir yanından
türkülerin söyleneceği bu konserde orkestra da koro

üyelerinden oluşuyor. İnsanları infaz ediyor, işkenceler
yapıyor, mahallelerde terör estiriyor, komplolar düzenleyerek tutukluyor, konserleri, eylemleri, programları
yasaklıyor. Yasakla, baskıyla, işkenceyle ülkeyi yönetmeye
çalışıyorlar. Bu şekilde ancak halklarımızın öfkesini
büyütürsünüz. Sonunuzu hızlandırırsınız. Halk Koroları’nın konser yapma hakkı gasp edilemez! Yasak Kararları
Derhal Kaldırılmalıdır!” denildi.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Avrupa’da

AVRUPA DEMOKRASİSİ
KÖLE PAZARLARINDAKİ GİBİ ELLERE
VE AYAKLARA ZİNCİR VURUYOR

Berlin
Hamburg
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Köln

Saat 12’de başlayacak mahkeme önünde 30 kişilik
grup bir saat öncesinden oradaydı. Hazırlanmış pankartlar
da, dövizler de ve Erdal Gökoğlu’nu sahiplenmeye gelenlerin dillerindeki sloganlar da zaten mahkeme öncesinden
Erdal Gökoğlu’nun sahipsiz olmadığını ve ne yaparlarsa yapsınlar Erdal Gökoğlu’nu teslim alamayacaklarını gösteriyordu.
O kadar rahatsız olmuş olmalılar ki orada toplanmış olanlara, sürekli olarak provakasyon yapılacak diye söylemlerde
ve davranışlarda bulunmayı ihmal etmediler. Mahkeme saati
geldi ve herkes salona alındı. Cam bir bölme içerinde elleri ayakları zincirli, kelepçelenmiş biçimdeydi. Morali gayet iyi görünüyordu. Belli ki hazırdı bir devrimci olarak Avrupa mahkemelerini yargılamaya. Mahkeme başladı. İddianameler
okundu, savcının soruları alındı. Ve sıra bir devrimci olan Erdal Gökoğlu’nun savunmasına geldiğinde savunmada akılda
kalan en can alıcı nokta şöyleydi;
“Tarih 2016 ve siz benim ellerim, kollarım prangalı üzerimde
tek tip elbiselerle küçücük bir hücrede tutsak etmeye çalışıyor
ve resmen işkence yapıyorsunuz. Şimdi size hatırlamak isterim 1940-45’lerde Polonya toplama kamplarında da işkence
yöntemi aynıydı. Şimdi bir de benim karşımda demokrasi oyunu mu oynuyorsunuz? Kabul etmiyorum bunu ve bunun için
açlık grevi direnişimi büyütüyor” Erdal Gökoğlu’nun tutukluluk süresinin 3 ayı tamamlanması (23 Nisan 2016) şeklinde uzatılarak bu süreç gerekli detayların elde edilmesi çalışması olarak kullanılacak ve 6 Nisan 2016 tarihinde yeniden Türkiye’nin iade talebine ilişkin mahkeme görülecektir. Tutuksuz
yargılanması söz konusu değildir. Erdal Gökoğlu büyük bir
tehlike arz etmektedir. Ayrıca sağlık durumunun kötüye gitmesine sebep kendisidir kendi isteğiyle açlık grevi yapıyor” diyerek aslında Erdal Gökoğlu’nun bu koşullar altıda başına geleceklerden ne kadar korktuğunu da göstermiş oldu. Mahkemenin karara bağlanması üzerine sloganlarla selamlandı Erdal Gökoğlu.

ERDAL GÖKOĞLU
ONURUMUZDUR
Londra

Polonya’da Erdal Gökoğlu’nun
İade Davası Görüldü
Sözüm ona demokrasi beşiği Avrupa’da emperyalizmin işbirlikçiliğini yapan, halkını aç, sefil bir şekilde dünya pazarında ucuz işçi köleliğinde sömüren Polonya, bir devrimciyi
yargılamaya çalıştı.
Evet, yargılamaya çalıştı diyoruz; çünkü onların hiçbir kanun maddesi, bir devrimcinin meşruluğundan ve kararlılığından daha güçlü değildir.
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Erdal Gökoğlu'nun Türkiye’ye iade edilmeye çalışılması ve hapishanede gördüğü işkenceler, Avrupa'nın
bir çok bölgesinde protesto edildi.
Hamburg'da 1 ve 2 Mart'da, Polonya’nın Hamburg Başkonsolosluğu önünde eylemler gerçekleştirildi.Okunan açıklamalardan sonra halka bilgi verildi, sloganlar hiç susmadı. Eylemler sırasında, konsolosluk yetkililerinin de pencereleri açarak, eylemi takip ettikleri, fotoğraf ve video kaydı yaptıkları
görüldü. Salı günü yapılan eyleme 25, çarşamba günü ise 14
kişi katıldı.
Londra: Londra'da, 4 Şubat Cuma günü, Polonya Elçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

İngiltere Halk Cephesi’nin organize
ettiği, 13.00’da başlayan protesto gösterisinde coşkuyla atıldı sloganlar.
12 kişinin katıldığı protesto gösterisi boyunca Grup Yorum marşları
dinlenildi. Bir saat süren gösteride
100’den fazla bildiri dağıtıldı.
Köln: 4 Mart 2016, cuma günü,
Almanya’nın Köln kentindeki Polonya Konsolosluğu yakınlarında eylem düzenlendi.
Saat 18:00’da başlayan eylemde
Almanca ve Türkçe bildiri okundu, ayrıca Almanca ve Türkçe sloganlar
atıldı. 9 kişinin katıldığı destek eylemi saat 19:00’da sona erdi.
Berlin: Berlin’de 04.03.2016 cuma
günü ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ çalışanları Polonya Büyükelçiliği`nin
önünde açıklama ve eylem yaptı.
Okunan açıklamadan sonra, bir saat
süren eylem 08.03.2016 Salı günü saat
13.00 da Belçika Büyükelçiliği`nin
önünde yapılacak eylem çağrısıyla
sonlandırıldı.

Tek Tip Dayatması ile Görüş
Hakkımız Gasp Edilemez!
Erdal Gökoğlu ile görüşme sırasında, görüş hapishane yönetimi tarafında bölünerek, “tek tip elbiseyi kabul etmediği takdirde Erdal Gökoğlu
bir daha görüşe çıkarılmayacaktır” denilerek, görüşmecilerinin yanında
açıktan tehdit edilmiştir.
Polonya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Komitesi olarak bu hukuksuzluğu
ve haksızlığı daha fazla sürdürememeleri için herkesi aşağıdaki adreslere fax ve e-mail yoluyla Erdal Gökoğlu’na yapılan bu adaletsizliğe ilişkin protestoya çağırıyoruz.
Hapishane bilgileri:
ul.Grenadierów 66
72-100 Goleniów
Tel./Fax: (91) 466-78-50 / (91)
466-78-55
E-mail: zk_goleniow@sw.gov.pl
Adalet Bakanlığı bilgileri:
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888
fax: 22 23-90-655
e-mail: skargi@ms.gov.pl
POLONYA SİYASİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ

Erdal Gökoğlu’ndan Mektup
Polonya siyasi tutsaklara özgürlük komitesi üyesi 2 kişi 4 Mart Cuma günü
Erdal Gökoğlu ile Goleniuw hapishanesinde görüş gerçekleştirdiler.
Erdal Gökoğlu görüşmecileri aracılığı ile bir mektup gönderdi;
“2 Mart günü görülmüş olan iade mahkememe katılan herkese, bölgelerde
beni destekleyici eylemler yaparak gücüme güç katan sesimin daha gür çıkmasını
sağlayarak kamuoyu oluşturmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim.
Biz devrimci tutsaklar tek tip elbise giyinmedik, giyinmeyeceğiz. Hiçbir işkence yöntemi bizi teslim alamayacak. Polonya devletine hatırlatıyorum ki seneler öncesinde toplama kamplarında kendilerine yapılan işkenceleri şu zamanda
bana uyguluyorlar. Küçücük güneş yüzü görmeyen bir hücredeyim. Havalandırma hakkım gasp ediliyor. Onursuzca işkenceli aramalara maruz bırakılıyorum. Tek tip elbise içerisinde olmaya zorlanıyorum.
Ancak biz tarihsel kararlılığımız ve cüretimizle on yıllardır faşizme direndik ve boyun eğmedik. Bugün yine bu geleneğin bir neferi olarak direnişimi zaferle sonuçlandırana kadar açlık grevine devam edeceğim.

Açlık grevi taleplerim;
1-) Tek tip elbise dayatması kaldırılsın.
2-) Hücre kontrolü adı altında günde iki defa yapılan işkenceye son verilsin.
3-) Havalandırma hakkım üzerindeki koşullandırma kaldırılsın. ( Tek tip elbiseyi reddettiğim için hiçbir şekilde havalandırma hakkımı kullanamıyorum)
4-) Türkçe kitap gazete dergi vb. okuma engelim kaldırılsın.
5-) Güvenlik tehdidi oluşturduğuma dair iddia ortandan kaldırılsın.
Bunun dışında açlık grevi dolayısıyla sağlık durumum hızla kötüye gitmekte
ve B1 vitamini isteğim reddedilmektedir. Sıklıkla nefes darlığı yaşamaktayım.
Vücudumun sol tarafında sürekli olarak uyuşma bulunmakta, bu da beni geceleri
uyutmamaktadır. Ayakta durma güçlüğü yaşamaya başlıyorum. Migren ağrıları
ve mide ağrıları çoğaldı. Yaklaşık 13-15 kg arası bir kilo kaybı yaşadım.
Mektup adresim:
Ul.Grenadierów 66
72-100 Goleniów
Lütfen mektuplarınızı iadeli taahhütlü posta şeklinde gönderiniz.
Herkese sevgiler selamlar…”
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İKİ MARKSİST LENİNİST DEVRİMCİ KADIN OLMAK
VE POLİSİN BEYNİNDE EYLEM YAPMAK,

BU CÜRETTİR DÜNYA BASININA YANSIYAN!

“Silahların gücünde değil muhtevasındadır” demişizdir. İşte bu sebepten dolayı dünyası basınında yer
aldı Bayrampaşa Çevik Kuvvet’e yönelik eylem. Daha önce İstanbul Amerikan Konsolosluğu’na yönelik eylemde aynı şekilde yer almıştı.
Emniyete karşı eyleme sadece askeri güç olarak bakarsanız, çok güçsüz denilir. Ama dünya devrimlerinin
hiçbiri çok büyük silahlarla yapılmamıştır. Bu halk savaşının teorisine de
aykırıdır zaten. Dünya halklarının
hiçbir zaman böyle silahları olmaya-

cak.
Berna ve Çiğdem’in yarattığı direniş ve eylem dünya kanallarında yer aldı.
Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Avrupa, Rusya
basınında yer aldı. Yer almasının sebebi, eylemin siyasi cüretindedir. Gündüz
iki kadının, çevik kuvvetin merkez karakoluna saldırması, o iki kadının cüretidir haber olmasını sağlayan. Başlıklar
“iki kadın” diye veriyordu. İki kadının
cüretiydi onları etkileyen. Ve bütün bu
gazeteler eylemi yapan örgütün Marksist-Leninist bir örgüt olduğunu ve tarihini kısaca yazıyordu.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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DERGİMİZ ADALET
SAVAŞÇILARIMIZIN MİRASIDIR

EMEKÇİ KADINLARIN
ÖNCÜSÜDÜR
BERNA VE ÇİĞDEM
İsviçre’nin Basel şehrinde bulunan Boran Kültür Merkezi’nde Dünya Emekçi Kadınlar Günü anması yapıldı.
6 Mart Pazar günü yapılan kahvaltının ardından, İsviçre
TAYAD Komitesi ile Boran Kültür Merkezi’nin birlikte hazırladıkları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliğine
geçildi. 8 Mart arifesinde Bayrampaşa’da Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne yapılan eylemin ardından katledilen, Berna ve ÇiğSayı: 512 dem`in anmasının da birlikte yapıldığı etkinliğe 52 kişi katıldı.
Yürüyüş
Önce tarihten günümüze devrim şehitleri için “Haklıyız Ka13 Mart
zanacağız”ın yan flütle çalındığı 1 dakikalık saygı duruşu ya2016
pıldı. Tarihte emekçi kadınların mücadelesinin ve günümüzde halk savaşçısı kadınlarımızın mücadelesinin anlatıldığı sinevizyon gösterildi. Yan flütle marşlar eşliğinde şiirler okundu, İsviçre Halk Cephesi’nin 8 Mart ve Berna ve Çiğdem’in
şehitliklerinin anması ile ilgili açıklaması okundu. Etkinliğin
sonunda Bayrampaşa eylemi konusunda düşünceler tartışıldı, eğitim niteliğinde görüşler belirtildi.

DİRENİŞ VE ADALET ÇADIRI LONDRA'DA
Direniş çadırı 18. gününde Londra’da adalet istemeye devam ediyor. Halkımıza Çiğdemler’imizin neden adalet için savaştığı anlatılıyor. Bildiriler dağıtılıp, halk ile sohbetler edilerek adalet isteniyor Dilek için, Berkin, Yılmaz ve yüzlerce adaletsizlik için...

SABO’NUN KIZLARININ YOLDAŞLARI
OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ
Stuttgart Halk Kültürevi geleneksel olarak her ayın ilk pazarı düzenledikleri kahvaltı sonrasında çevik kuvvet müdürlüğüne yapılan eylemin ardından katledilen Berna ve Çiğdem
için anma programı düzenledi. Saygı duruşu ve şiirle başlayan anma programı, okunan açıklamalar, şiirler, ağıtlar ve direniş türküleriyle devam etti.
60 kişinin katıldığı anmaya gelen ailelerden bir kadının Berna ve Çiğdem’in fotoğraflarının yanında yaktığı ağıtın ardından
Grup Boran üyesinin okuduğu direniş türküleriyle anma sona
erdi.

54

Fransa’nın Nancy bölgesinde her hafta olduğu gibi Yürüyüş dergisi dağıtımları tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor. Yürüyüş dergisinin 510. sayısının dağıtımı Saverne,
Strasbourg, Selestat ve Mulhouse’da halkımıza ulaştırıldı. Bu dağıtımlar sırasında 43 adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
Londra: Her Cumartesi olduğu gibi Londra'da, üç ayrı
mahallede halklarla sohbet etmeyi, onların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor.
Stantlarda bildiri dağıtılırken Wood Green’de 8 Yürüyüş dergisi, 3 İngilizce Halk Cephesi broşürü ve 3 Bizim Gençlik dergisi, Edmonton’da 6 Yürüyüş dergisi halklara ulaştırıldı.
Fransa Nancy; Yürüyüş dergisi dağıtımları devam ediyor.. Bu hafta da 508 ve 509 No’lu sayılarımız Sarreburg,
Metz, Sarreguemines, Hayange ve Nancy’de her iki sayıdan toplam olarak 48 dergiyi halkımıza ulaştırdık.

KÜRT HALKI BİZİZ
Emperyalizmin ve AKP faşizminin Kürdistan’da
yaptığı katliamları protesto etmek ve Kürt halkının yalnız olmadığını göstermek, halkların düşmanlarını teşhir
etmek için Londra’da bir protesto yürüyüşü yapıldı.
6 Mart Pazar günü saat 12.00’de BBC’nin önünde toplanıldı. “Stop War On Kurds”un çağrısıyla tüm demokratik
kitle örgütlerinin katıldığı gösteri sloganlar, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde BBC’nin önünde devam etti.
Halk Cephesi de kızıl bayrakları, pankartı ve önlükleriyle katıldı. Saat 13.00’da Trafalgar Meydanına doğru yürüyüşe geçildi.
Binlerce kişiden oluşan kortejde yürüyüş boyunca
Türkçe ve İngilizce öfkeyle haykırıldı sloganlar.
Saat 14.30’da Trafalgar Square’ye gelindiğinde, yapılan konuşmalar ve Kürdistan’da katledilenlerimiz ve tüm
dünya devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla gösteri sona erdi.

F TİPİ FİLM, FİLM FESTİVALİNDE
Tecriti ve ülkemiz hapishaneler gerçeğini anlatan F Tipi
Film Fransa Nice’de “AMNESTY İNTERNATİONAL
3.üncü İnsan Hakları Film Festivali” kapsamında gösterildi. 5 Mart Cumartesi akşamı yapılan gösterimde F Tipi
film, ülkemizden binlerce kilometre uzakta bir kez daha
devrimci tutsakların yaşadıklarını ve tecrit gerçeğini anlattı herkese . İlgiyle izlenen ve beğenilen F Tipi film aynı
zamanda tecrite karşı direnen 122’lerin de hikayesidir.

NEWROZ GELİYOR UMUTLA
Kürdistan’daki katliamlara karşı düzenleyeceğimiz
“Newroz İsyandır” adlı gecenin afişleri esnaflara asılıp
ve bir kahvede ajitasyon çekilerek düzenlenilecek olan
geceye halkımız davet edildi.

HALKIN ADALETİNİN BİR FİSKESİ ZULMÜN KALESİNİ SARSTI!

AVRUPA’dakiBİZ
Ö rgütlülük, İnsanca Yaşam ve Adalet Özlemimizi, Emeğimizin
Hak Arama Bilincini, Vatan ve Halk Sevgimizi, Dayanışmayı
Yaşadığımız Bir Toplumsal İlişki Biçimidir!

Örgütlülüğün Bize Kazandırdıkları,
Memleketçilikten, Hemşericilikten Çok Daha Fazladır

HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
Hemşericilik, memleketçilik; toplumun en geniş örgütlenme şeklidir diyebiliriz.
Avrupa'da ise memleketçilik daha
bir öne çıkmıştır. Çünkü bir azınlık olarak bulunduğumuz yaban ülkelerinde,
birbirimize yaslanmak, birbirimizden
medet ummak durumundayız. Bizi
ancak biz anlayabiliyor, bizim yaralarımıza da ancak biz merhem olabiliyoruz. Onun için memleketçilik bizim
için önemli bir toplumsal değerdir.
Ancak örgütlülüğün bize kazandırdıkları memleketçilikten, hemşericilikten çok daha fazladır.
Hemşericilik, her zaman olumlu
olarak kullanılan bir deyim değildir.
Bazen bir adaletsizliğe de işaret eder.
Mesela bir karar verirken kıstasımız
ne olacaktır: Eğer doğru ve gerçek yerine, hemşericilik bağları belirleyici
oluyorsa, buradaki hemşericilik doğru değildir.
Memleketçilik anlamında kullandığımızda ise çok daha ayrı anlamlar
taşır. Avrupa'dayız ve yabancılar
olarak ırkçı politikalara ve uygulamalara maruz kalıyoruz. Kime yaslanacağız? Elbette öncelikli olarak
memleketlimize yaslanacağız.
Bulunduğumuz ülkelerde emekçi
olarak varız, emeğimizle yaşamımızı sağlamaya çalışıyoruz. Kime yaslanacağız? Elbette öncelikli olarak dilini bildiğimiz, huyunu bildiğimiz
ve güvenebileceğimiz memleketlimize yaslanacağız.
Vatan hasreti çekeriz, aklımıza
önce memleketlimiz gelir. Çünkü o bizim toprağımızdır. Bizi anlayacaktır.
Neyi özlediğimizi anlatmak için uzun
uzadıya anlatmaya gerek yoktur. Örneğin memleketteki ilkbahardan bah-

sederken sadece 'can erik' demeniz yeterlidir. Memleketliniz, sizin neyi
kastettiğinizi anlar.Yol soracağımız,
iz soracağımız zaman önce bir memleketlimizi bulmaya çalışırız, gözümüz onu arar. Çünkü onun göstereceği
yola daha fazla güveniriz.
Memleketlimizi 'toprağım' diyerek
severiz, çünkü bizimle aynı hamurdandır, aynı değerleri, aynı ahlakı,
aynı duyguları paylaşır.

Örgütlülük,
Memleketçiliğin de
Hemşericiliğin de
Üstündedir
Aynı memleketten olmanın çok
fazla olumlu yanları vardır. Aynı kültürden olmanın, aynı vatandan gelmenin bizi birleştirdiği birçok nokta vardır. Ama bizler aynı zamanda emeğiyle geçinen insanlarız, onun için emek ile
sermaye arasındaki çelişkileri de yaşarız. Bunun çözümü de örgütlü olmaya,
örgütlü hareket etmeye bağlıdır.
Yaban ellerde olduğumuzdan kaynaklı olarak çevremiz birçok sorunla kuşatılmıştır. Irkçılık, ayrımcılık,
sömürü, baskı-keyfiyet saldırılarının
yanısıra sağlık, eğitim vs birçok sorunumuz vardır. Bu sorunların çözümü de örgütlü olmamızla aşılabilir.
Örgütlülüğü tanımayan insanlar
için hemşericilik, memleketçilik ve
hatta din kardeşliği gibi toplumsal ortaklıklar çok önemli görünür. Ama örgütlülük bunların tümünün üzerindedir. Örgütlülük insanca yaşam özlemimizi, adalet özlemimizi, emeğimizin hakkını alma duygusunu, vatan
ve halk sevgisini en derinden yaşadığımız bir toplumsal ilişki biçimidir.

Günümüz dünyasında, düzen herkesi bir birey haline getirip, tüm insanları tek tek insanlar haline getirene kadar bölüp, yönetmek ister.
Biz ise birleşmeliyiz. Birliğimizi
yaratmalıyız. Bir elin nesi var, iki elin
sesi var diyerek, Avrupa'daki milyonlarca olan memleketlimizle seslerimizi birleştirmeli, haklarımızı istemeli ve bize ait olan emeğimizin
karşılığını birlikte almalıyız.
Örgütlülük denilince birçok insanımızın kafasında karmaşık duygular
oluşur. Bu duygu karmaşasının sebebi,
düzendir. Onlar bizim örgütlü olmamızı,
örgütlü düşünmemizi istemezler. Onun
için de sürekli olarak örgütlülüğü kötülerler. Ama düzenin kendisine baktığımızda, düzen her şeyi ile örgütlüdür.
Tepeden tırnağa örgütlüdür. Bize ise örgütsüzlüğü dayatırlar.
Örgütlülük bugün bizim en büyük
ihtiyacımızdır. Nereden başlayacağız?
Memleketlimize güveneceğiz, toprağımıza güveneceğiz. Adalete ve
haklı olana güveneceğiz. Kendimize
güveneceğiz.
Hiçbir şey yapamadığımız yerlerde, en azından iki üç insan bir araya gelerek, herhangi birimizin yaşadığı bir sorun çerçevesinde bir Halk
Komitesi oluşturarak işe başlayabiliriz. Mesela birçok insanımızın başına geldiği gibi, hastanelerde dil bilmemekten kaynaklı olarak doğru dürüst tedavi görmemekten tutalım da,
kobay olarak kullanılmaya kadar birçok konuda sorunlar yaşıyoruz. Örneğin böylesi bir konuda bir araya gelip, hakkımızı aramak için Halk Komiteleri kurabiliriz. Halk Komitelerimizi, Halk Meclisleriyle genişletebilir, daha örgütlü hale getirebiliriz.

İKİ KADIN CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI!
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Önemli olan, nerede olduğun değil, ne yaptığındır.
Yeri gelir aylarca bir yerde küçüçük bir iş için
bekleyebilirsin; ama o devrim için çok önemlidir.
Recai Dinçel

21 Mart - 27 Mart
Yusuf Aracı:
16 Ekim 1971 İskenderun doğumludur.
Arap-Alevi (Nusayri) bir ailenin çocuğuydu.
1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken örgütlendi. Öğrenci
gençlik örgütlenmesi içinde mücadeleye katıldı. Çeşitli görevler üstlendi. Son olarak
Yusuf Aracı
Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikleri’nden
birinin komutanı olarak savaşı ve devrim yürüyüşünü sürdürüyordu. 2000 yılının Ağustos’unda tutsak düştü ve
Ceyhan Hapishanesi’ne konuldu. Yoldaşlarıyla birlikte
19 Aralık operasyonunda katliamcılara karşı direndi. 8.
Ekip’te Ölüm Orucu’na başladı. 330 gün açlığa ve zulme
karşı direnişini sürdürdü. Direnişinin ilerleyen günlerinde
kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale
işkencesi altında 26 Mart 2003’te ölümsüzleşti.
Cengiz Soydaş:
Bir Newroz günü şehit düştü. Onun şehitliği de F Tiplerinde ve direnişte bir “yeni
gün”dü. F Tiplerindeki ilk ölüm orucu şehidiydi. Cengiz Soydaş, şehitliğiyle duvarları
eriten, sansürün karanlığını parçalayan
Cengiz Soydaş
Newroz ateşidir. Cengiz Soydaş, Trabzon
doğumluydu. 1990’da Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeyken, gençlik mücadelesinde yer aldı. Dev-Genç’te, Ankara’da demokratik
alanda sorumluluklar üstlendi. 1995 Temmuz’unda tutuklanarak DHKP-C davasından yargılandı. 19 Aralık saldırısında Bartın’daydı. Alnı kızıl bantlı bir ölüm orucu direnişçisi olarak karşıladı saldırıyı. Sincan F Tipi’ne sevk
edildikten sonra, 21 Mart 2001’de oligarşinin ‘ölüm orucu
bitti’ demagojilerinin ortasına, şehitliğiyle bir bomba gibi
düştü.

Devrim Yaşar Aslan:
Antakya Bölgesi’nde devrimci mücadele
içinde yer aldı. Birçok alanda görev almıştı,
ama asıl hayali dağlardı. 21 Mart 1996’da
Hatay Yayladağ İlçesi Yeşiltepe Köyü yakınDevrim Yaşar Aslan larında sınırdan geçiş yaparken katledildi.

Recai Dinçel,
İbrahim Yalçın
Arkan
Avni Turan:
24 Mart 1993
gecesi İstanbul
Bahçelievler’de
İbrahim Y. Arkan
Recai Dinçel
Avni Turan
üç Devrimci Sol
kadrosunun bulunduğu bir ev kuşatıldı. “Teslim ol” çağrılarına cevapları tek bir cümleydi: “Devrimci Solcular
Teslim Olmaz!” Farklı alanlarda görevli olmalarına rağmen,
devrimci hareketin karşı karşıya olduğu darbe ihanetini altetmek için bu evde bir araya gelmişlerdi. Kuşatıldıklarında,
uzun devrimci geçmişlerine, misyonlarına yakışır tarzda,
4,5 saat süren çatışma boyunca direniş geleneğimize altın
bir sayfa ekleyerek, 24 Mart 1993 tarihinde ölümsüzleştiler.
Recai Dinçel, 1958 Sinop doğumludur. Çerkez milliyetinden emekçi bir ailenin oğluydu. 1976-1977’lerde çevresinden etkilenerek devrimci düşüncelere sempati besler.
Şehit düştüğü ana kadar Karadeniz Bölgesi Sorumluğunu
yapmaktaydı.
İbrahim Yalçın Arkan, 1958 İstanbul doğumludur.
Emekçi bir ailenin çocuğuydu. 1976’lardan itibaren lise
yıllarındayken aktif olarak devrimci mücadeleye katıldı.
Çocuk yaşlarda kavganın ortasında olan, militanlıktan yöneticiliğe hızla yükselen ve her Devrimci Sol’cunun düşlerinde yaşattığı gerilla ve komutan olma düşleri gerçekleştiğinde, o belki de en mutlu insandı. Şehit düştüğünde
Ege Bölgesi’nde gerilla birliğini örgütlemekle görevli idi.
Avni Turan, 1954 Düzce doğumludur. Çerkez milliyetinden yoksul bir ailenin oğluydu. 1975’lerde, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde devrimci mücadeleye katıldı.
DEV-GENÇ içerisinde aktif görevler aldı. Ayrıca çeşitli
bölge örgütlenmelerinde sorumluluklar üstlendi. Hep bir
görev adamı, sessiz, sakin, mütevazi ve hassas kişiliğiyle
bir dava adamıydı. Şehit düştüğünde, Sivas, Tokat dağlarında
görev yapan gerilla birliğinin komutan yardımcısı idi.

Cahit Çifteci:
1 Nisan 1961 Adana doğumludur. DHKC
taraftarı, Arap milliyetinden olan Çifteci,
çalışkan, coşkulu, fedakar, sevgi dolu bir
dostumuzdu. Elinde ne varsa onu paylaşır,
bulunduğu bölgede üzerine düşen işleri
Cahit Çifteci
emekçi çalışkanlığıyla yerine getirirdi. Şehitleri anma ve Parti-Cephe’nin 3. yıldönümü
kutlama gecesinin hazırlıklarının yapıldığı bir sırada 25
Mart 1997’de beynindeki urun yol açtığı ani bir rahatsızlık
sonucunda aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor:
"Dört mevsim aynasında
damarları fındık,
tütün, çay kokan
bir yaprak ol,
gel ağaçların
yeşili açsın gözlerinde
Recai abiyi anlatmak, daha doğrusu belirli yönlerini
açabilmek benim için belki de en güzel, en anlamlı ve sevindirici bir olay.
12 Eylül öncesi liseye başladığım yıllarda, o dönem
anti-faşist mücadelenin kalesi ve faşistlerin korkulu rüyası
olan Niğde Öğrenci Yurdu'na gidip gelmeye başladım. O
zaman Recai abi yurdun müdürüydü. Onun sert görünen
yüz ifadesi beni ilk zamanlar etkilemişti. Sanki hiç iletişim
kuramayacakmışım gibi geliyordu. Ama onu tanıdıkça,
sohbet etmeye başladıkça, oldukça sakin, sabırlı ve olgun
bir yapısının olduğunu görmüştüm. Ben devrimcileri tanımanın
verdiği heyecanla sürekli bir şeyler öğrenmek istiyordum.
İşte bu süreçte Recai abi bana ve benim gibi olanlara
bıkmadan usanmadan anlatır, bizlere bir şeyler kazandırmaya
çalışırdı.
Yurttaki insanlarla diyaloğu oldukça olumlu ve anlamlıydı.
Onu kah temizlik yaparken, kah faşistlerle çatışırken, kısacası

Ömer Nayif
Zayid
Ölümsüzdür!
Suriye Halk Cephesi FHKC’li Ömer Nayif Zayid’in
katledilmesiyle ilgili 1 Mart’ta açıklama yaptı. Açıklamada:
“Siyonist İsrail, işbirlikçilerin de desteğiyle bir devrimciyi
daha katletti. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da FHKC
(Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) üyesi Ömer Nayif Zayid
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 26 Şubat’ta öldürüldü.
Ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmasına rağmen,
suikastı gerçekleştirenin Filistin Ulusal yönetiminin işbirliğiyle
MOSSAD olduğu açıktır. Filistin Cenin El Yemun ve 52
yaşında olan Ömer Nayif Zayid 30 yıl önce Kudüs’te İsraillilere yönelik düzenlenen ve ölümle sonuçlanan bir
eylemden dolayı tutuklanıp müebbet hapse mahkûm edilmişti.
Tutuklandıktan sonra firar eden Nayif Bulgaristan’da yaşamaya başladı. Birkaç ay önce Siyonist işgal yönetiminin

yaşayışımızda görürdük. Tam
bir görev ve dava adamıydı.
Hele ki yaşadığım bir olay
var, onu hiç unutamam: Polisin yurdu basacağı bir gün
bizi yurdun arkasından, bahçeden dışarı çıkarması beni
çok etkilemişti. Çünkü polis
yurtta yaşı tutmayanları ve kalmayanları gerekçe gösterip yurdu
kapatmaya çalışıyordu. Böylece faşistlere karşı devrimcilerin bir mevzisi olan
Niğde Öğrenci Yurdu’nu düşünerek, faşistlerin hareket
sahasını genişletip, devrimcileri tecrit etmek istiyordu.
Bunun yanında özellikle öğrencileri okul idarelerine ihbar
edip uzaklaştırılmalarını istiyordu. Yani her iki yönüyle
devrimci mevziler ortadan kaldırılmak isteniyordu.
Evet, Recai abi, bulunduğu alan ne olursa olsun savunma
tavrını gerek polisle karşı karşıya geldiğinde, hapishaneye
düştüğünde işkencecileri evinde yenerek, gerek hapishanede
düşmanın saldırılarına direnerek, insanları kazanmaya
çalışarak yaşattı. O cezaevinden çıktıktan sonra da mücadeleye
atılmakta tereddüte düşmedi, mücadelenin içinde yer aldı.
Tekrar tutsak düştü, bir kez daha işkencecileri rezil etti.
Dışarı çıktığında yine kavgamızın içindeydi. Darbeci ihanetçi
çeteye karşı anında tavır alarak Devrimci Sol'a ve önderliğine
bağlılığını bir kez daha gösterdi. Ve son olarak, kuşatıldığı
üstte, "HİÇ BİR DEVRİMCİ SOLCU TESLİM OLMAZ"
sloganlarıyla bilincimize, yüreğimize bir isyan ateşi gibi
düştü. Onun bir öğrencisi ve yoldaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ve bizlere verdiği değerleri her zaman yaşatacağıma
söz veriyor, kendisini saygıyla anıyorum.
istihbaratının takibi ve taciziyle karşılaşmış, bunun üzerine
Bulgaristan’daki Filistin Büyükelçiliği’ne sığınıp himaye
talep etmişti.
Ürdün’de yaşayan Nayif’in kardeşi İmad: ‘Bize ulaşan
bilgiye göre, abim Ömer üç ay önce sığındığı Filistin büyükelçiliğinin salonundan elçiliğe ait bahçeye çıktı. Tam o
sırada bahçeyi basan bir grup kendisine saldırdı. Ömer kendisini kaçırmak için gelen gruba direnince ona saldırdılar
ve Ömer kan kaybından olay yerinde şehit oldu. ‘Ya
yemeğine zehir katacaklar. Ya da seni almak için elçilik binasını basacaklar. Seni alıp İsrail’e götürmek için uçak
hazırda bekliyor’ dediğini ifade etti.
Ömer Nayif Zayid’in katilleri bellidir: Filistin Ulusal
Yönetimi işbirliği ve Bulgaristan yönetimi desteğiyle Siyonist
İsrail’dir. Başta Amerika olmak üzere emperyalizmin desteğiyle dünyanın her yerinde pervasız katliamlara imza atan
işgalci Siyonist İsrail’in, başta Filistin halkı, vatanseverler
ve devrimciler olmak üzere direnen halklara olan düşmanlığı
bellidir. Enternasyonalist mücadelemizin bir parçası olan
Filistin direnişini ve direnişçilerini sonuna kadar destekleyeceğimizi ve katillerden hesap soracağımızı bir kez daha
ilan ediyoruz” denildi.

Kıssadan Hisse
Güneş ile Rüzgar’ın Hikayesi

Şiir

Kimlik Kartı
Yaz!
Ben bir Arabım
Kimlik numaram 50.000
Çocuklarım sekiz tane
Dokuzuncusu da
sonbaharda gelecek!
Bu seni öfkelendiriyor mu?…
Yaz!
Ben bir Arabım
Yok benim lakabım, soyadım
Öfkeyle dolup taşan bir ülkede
Taşları çatlatır sabrım
(..........)
Yaz!
Ben bir Arabım.
Sen atalarımın bağlarını,
Çocuklarımla ekip işlediğimiz
Toprağımızı gasp ettin
Bize ve bütün torunlarıma
Bıraka bıraka
bu kayaları bıraktın.
Hükümetiniz
onları da alacakmış,
Doğru mu?
Öyleyse yaz!
İlk sayfanın başına yaz:
Ben insanlardan
nefret etmiyorum
Kimseye de saldırmam Ama…
Aç korlarsa beni
Korlarsa çırılçıplak,
Yerim etini beni soyanın
Hem de yerim çiğ çiğ.
Açlığımı kolla benim
Ve öfkemi
Damarıma basma.

Mahmud Derviş

Bir gün rüzgar güneşle konuşuyormuş.
Vuvv… Ben senden daha güçlüyüm demiş.
-Öyle mi? demiş.
-Elbette demiş rüzgar. Bunu sana göstereceğim. Bak şu
aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun?
Güneş eğilip bakmış.
-Görüyorum diye cevap vermiş.
Rüzgar gururla:
-Gör bak!Onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş.
Güneş:
-Peki o zaman demiş. Haydi dene bakalım. Sonra bulutların
arkasına çekilmiş. Merakla rüzgarı izlemeye başlamış.
Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş.
Üşüdükçe paltosuna sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha
da şiddetli esmiş. Bu kez adam da paltosunu daha sıkı tutmuş.
O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar çok
sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş.
Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş. Güneş
bulutların arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş.Yeryüzünü iyice ısıtmış. Adam pek sevinmiş. Yeryüzü
ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış.
-Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş. Ve paltosunu çıkarmış. Güneş rüzgara dönerek:
-Gördün mü demiş. Nazik olanlar zorbalardan her zaman
daha güçlüdür.
Kısaca halka giderken seçtiğimiz yöntem ve uslubumuzun
önemi alacağımız sonuçla birebir alakalıdır.

Ö ğretmenimiz
SOSYALİZMİN GERİLEDİĞİ DÜNYADA,
ÖZGÜCÜMÜZE GÜVENMELİYİZ
Bugün dünyada sosyalizmin gerilediği, kapitalizmin moral
ve prestij kazanarak saldırıya geçtiği yılları yaşıyoruz.
Sosyalist ülkelerde yaşanan kapitalist restorasyon süreciyle
birlikte, sosyalist sistem fiilen ortadan kalkarken, dünya
sosyalist güçleri de ciddi bir bunalım ve kaos içine girdiler.
Sosyalist cephedeki bu gerileyiş, kapitalizmin
sosyalizmden daha üstün olduğu propagandasının daha etkili
olmasını sağlarken, sosyalizme olan inancı da hızla
zayıflatmış, bu genel atmosfer içinde, bugün sosyalist olarak
kalmak, her zamankinden daha güç ama daha onurlu
bir görev haline gelmiştir.
Revizyonizmin iflası sonucu, sosyalizm cephesinde yaşanan
bu gerileyiş; dünya kapitalist güçleri tarafından sosyalizmin
artık öldüğü biçiminde propaganda edilirken, uluslararası
düzeyde devrimci ve anti-emperyalist güçlere de,
kapitalizmden başka seçeneğin olmadığı mesajı
verilmeye çalışılıyor.
Kapitalizmin görünüşte kazandığı istikrar ile birlikte
düşünüldüğünde, bu propagandanın etkili olduğu bir
gerçektir. Devrimler dalgasının gerileyişi, bu genel
gelişmenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ve bugün
devrimciler, her şeye rağmen sosyalizmi savunmak,
M-L'nin bayrağını yere düşürmemek gibi
tarihi bir görevle yüz yüzedirler.
Karşı-devrimin yıkıcı dalgalarına
göğüs gerebilmek ve ayakta kalabilmek en başta
bu bilince sahip olmayı gerektiriyor.

www.yuruyus-info.org

Öfkemiz Ellerimizdeki Alev Topudur!
Her Biri BERNA ve ÇİĞDEM’İN
Hesabını Sordu!
Cephe Milisleri; Armutlu’da FSM
Köprüsü Kavşağında, Adli Personeli
Taşıyan Aracı,
Nurtepe’de Polis Aracını Taradılar.
Alibeyköy’de Cadde Trafiğe Kapatıldı.
Ankara’da, İstanbul Örnektepe’de,
1 Mayıs Mahallesi’nde Bomba Süslü,
Gazi’de İsmet Paşa Caddesi’nde
Fünyeli Pankart Asıldı.
Okmeydanı’nda 2 Korsan Gösteri
Yapıldı, Polisle Çatışıldı.
Yüzlerce Duvar Yazılaması Yapıldı...

ŞE H İT Y O L D A ŞL A R I N I N K A N I K U R U M A D A N ,
M İL İS L E R İN E L L E R İ B A S T I T E T İĞE . . .

yuruyus.biz@gmail.com

Okmeydanı’nda bir Akrebi,

