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Erdal Gökoğlu Özgürlüğüne Kavuştu!
İki aydır Polonya’da tutsak olan Erdal Gökoğlu artık öz-

gür.  Tam bir hukuksuzlukla, keyfi bir şekilde iki aydır tutsak
edildiği yetmiyormuş gibi bu süreç boyunca sürekli baskı ve
işkencelerle karşı karşıya kaldı. Tek tip elbise giymesi daya-
tıldı. Ancak Gökoğlu, bu baskı ve işkencelere, tek tip elbise
dayatmalarına karşı direndi. 48 günlük açlık grevi direnişi
sonrasında haklarını kazandı. Baskı ve zulme boyun eğmedi
ve şimdi özgür. 

25 Mart 2016 Cuma günü saat 16.00’da özgürlüğüne ka-
vuşan Erdal Gökoğlu ile ilgili hukuki süreç henüz  bitmiş de-
ğil; 06 Nisan 2016 tarihinde iade mahkemesi tekrar görüle-
cek. Bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizi sürdürecek ve
06 Nisan 2016 Çarşamba günü yapılacak duruşmada Er-
dal Gökoğlu’nu yalnız bırakmayacağız.

Özgür tutsak geleneğini Polonya Hapishanelerine taşı-
yan Erdal Gökoğlu, zaferle sonuçlanan direnişiyle ilgili
yazdığı mektupta şunları söylüyordu:

“Bir siz kaldınız diyorlardı. Doğru bir biz kaldık.
Ve işte tam da bu yüzdendir ki her daim zaferden za-

fere koşan sadece biz olacağız.
Direniş ve zafer geleneğimiz sürüyor.
Guantanamo hukukunu bir kez daha yere çaldık.
Tek tip elbiseyi giymedik, boyun eğmedik.
İnandık, direndik ve yine biz kazandık.
24 Ocak 2016 tarihinden bu yana Polonya’ da tutuk-

luyum. Daha ilk günden burası Polonya, sen tehlikelisin
bu yüzden bu tek tip elbiseleri giyeceksin dediler.  Fark
etmez! Dünyanın öbür ucu da olsa bu kefenleri bize giy-
diremezsiniz.

Biz onurumuz için yaşar ve ölürüz.

İrademi teslim etmem, onurumu çiğnetmem ve tek tip el-
biselerinizi ölsem de giymem dedim.

Tutuklandığımdan bu yana 3 karakol ve 5 hapishane de-
ğiştirdiler.

Attıkları hücrelerde çoğu kez su şeker bile vermediler.
Ama baskı ve işkencelerini düzenli sürdürdüler.

İstisnasız her gün ellerimi ve ayaklarımı zincirlediler
zorla tek tip elbise giydirdiler.

Onlar giydirdi ben çıkardım ve günlerce hücrelerde çı-
rılçıplak kaldım. Gazete mektup hak getire.

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini elde edeme-
diler. Bir kez daha direnenler kazandı.

Açlık grevi direnişimizin 48. gününde kendi elbiselerimi
aldım. Günlük gazete kitap vb. almaya başladım.

Burası Polonya, direniş ve zafer geleneğimiz her yerde
sürüyor. 

Tüm Anadolu’ya Özgür Tutsaklara bin selam.
Yaşasın direniş yaşasın zafer.
Bütün aileye ve direnişe destek veren herkese teşekkür-

ler bin selam… Sizleri çok seviyorum. Hepinizi özlemle ku-
caklıyorum…”

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz!
Polonya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Komitesi

Tekirdağ’dan Polonya’ya 
Direniş ve Zafer Geleneğimiz Her Yerde Sürüyor!
“Dünyanın Öbür Ucu da Olsa Bu Kefenleri Bize Giydiremezsiniz!

Biz Onurumuz Için Yaşar ve Ölürüz”

Fadik Adıyaman’ın Te-
kirdağ T Tipi Hapishane-
si’nde tecrite karşı sürdür-
düğü açlık grevi 60’lı gün-
lere geliyor.

6 Mart tarihinde yoldaşla-
rına yazdığı mektupta Fadik
Adıyaman şunları yazıyordu:

“... Biz bir yola çıktık ama
şansımıza tutsaklık düştü. ...
Bende şimdi devrimci tutsaklığın gereğini anlımın akıyla temsil et-
mekteyim tecrite boyun eğmeyerek... Kitap, dergi, gazete, mektup,
faks yazarak, okuyarak tecrit politikasını yerle bir ediyorum... 

Saat 12’de havalandırmada umudun sesini haykırıyorum. Çünkü
ben Sabo’nun, Şenay’ın, Gülsüman’ın kızıyım. 

... Moralim, coşkum yerinde. Umuda olan inancımla zaferi biz
kazanacağız. Çünkü biz halkız.”



47 Selam olsun, umudumuzu 46.

yılında selamlayan dağların

şahanlarına!

49 Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde

açlık grevinde olan 

Fadik Adıyaman’ın 

talepleri kabul edilsin!

51 Halk savaşçılarını dergimizde

yazmak, halka anlatmak

boynumuzun borcudur!

50 Saldırı, tutuklamalara rağmen

Yürüyüş’ümüz yoluna devam

ediyor

52 Avrupa’da Yürüyüş: 30 Mart-17

Nisan, savaş çağrımızdır!

54 Avrupa’daki Biz: Avrupalı

emperyalistler, ırkçılık

politikalarından vazgeçmezler

55 Kulağımıza Küpe Olsun...

56 Yitirdiklerimiz

59 Öğretmenimiz

İİ ç i n d e k i l e r
27 Devrimci İşçi Hareketi:

Davutoğlu yalan söylüyor!

28 DİSK, genel merkez binasını
taşıyarak direnişi
kırabileceğini mi sanıyor?

29 15 Soruda:
İşçi sınıfı ve örgütlenmesi

32 Halk Meclisleri:
Halka zarar veren eylem
çizgisi faşizme hizmet eder

33 Savaş ve Biz: Devrimci savaş
yalnızca cephede olmaz

34 Sol’un Köşe Taşları:
Halkın katledildiği 
bir eylemi sorgulamaktan 
aciz olan “sol” çürümüştür

39 “İşimize geri alınana dek
direnmekte kararlıyız”

40 İş güvencemizi 
istiyoruz, alacağız

42 Ensar Vakfı’na bakın, 
AKP’nin içini görün

44 Ülkemizde Gençlik: Rıza Kartal
okuluna geri alınsın!

46 On’lara devrim sözümüz var!
Kızıldere’nin yolundan
devrime yürüyoruz!

11 Biz Diyoruz ki:
Kızıldere savaşmaktır!

12 Varsın bütün oklar üzerimize
yağsın, biz “kurtuluşa kadar
savaş” demeye devam
edeceğiz!

16 Emperyalizmle barış içinde 
bir arada yaşanmaz!

18 Tek başına kalmak...

21 Halkın Hukuk Bürosu:
Hasan Ferik Gedik davası,
adaletsizliğin resmidir...

23 Gençlik Federasyonu’ndan:
Katil AKP, “terör” demagojileri
ile faşizmini meşrulaştırıyor

25 Liseliyiz Biz: Halk
düşmanlarını, ırz düşmanlarını
besleyen, büyüten bu düzendir

26 “Şimdi yemin sırası bizde! 
Sizin hesabınızı da 
Dev-Genç’liler soracak!”

4 DHKP: Emperyalizm değişmedi,
biz de değişmedik,
değişmeyeceğiz!

Fadik Adıyaman’ı 
Katlettirmeyeceğiz!

Fadik Adıyaman üzerinde uygulanan tecritin kaldı-
rılması için, bulunduğumuz her yerden, “Çözün!” demek
için Adalet Bakanlığı’na telefon edelim, faks çekelim…

Adalet Bakanlığı
Telefon: 90 (0312) 417 77 70
Faks: 90 (0312) 419 33 70
E-Posta: info@adalet.gov.tr
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Hapishane: 
0282 234 12 43-44

Biz, Bu Düzeni Kökten
Değiştireceğiz!



Sınıflar mücadelesinin tüm süreci boyunca, siyasi ha-
reketleri çizgilerinden sapmaya, geri dönmeye zorlayan
birçok etken söz konusu olur. Bu bazen sömürücü egemen
sınıfların zorudur, bazen ideolojik-siyasi manevralar,
bazen ekonomik, toplumsal  gelişmelerdir... 

Zafere giden yol, tüm bu zorlayıcı dış etkenlere
rağmen hedefinden şaşmayanlarındır. Hedefinden şaş-
mamanın ise, iki önemli koşulu vardır: 

Birincisi; ideolojik, politik, stratejik anlamda doğru
ve net bir hedefe sahip olmak. 

İkincisi; bu hedefe yürüme cüretine, kararlılığına
sahip olmak. 

Baş düşman konusunda doğru tespitler yapmak, birinci
koşula sahip olabilmenin olmazsa olmaz koşuludur.

46* yıllık tarihimiz boyunca kim dost, kim düşman,
bunu ayırt edecek teorik ve politik netliğe sahip olduk.
Düşmana karşı savaşma kararlılığımız, dünya ve Türkiye
halkları nezdinde, açık ve nettir.

Sınıflar savaşında stratejik hedeften sapmamak, zaferin
güvencesidir. Devrim yürüyüşüne başladığımız günden
bugüne, mücadelenin bütün alanlarında kendimizi sürekli
yeniledik ama hiçbir dönem, bağımsız, demokratik,
sosyalist Türkiye hedefinden ve Türkiye halklarını bu

hedefe taşıyacak anti-emperyalist, anti-oligarşik savaştan
vazgeçmedik. 

Bir örgüt, stratejik hedeften uzaklaştığı noktada geçici
olarak bazı başarılar elde etse de tıkanmaya, savrulmaya
mahkumdur.

Devrimde iddialı bir parti ve onun kadroları bu büyük
iddianın sonucu olarak önüne çıkacak her türlü engeli
aşacak, düşmanın tüm manevralarını, darbelerini boşa
çıkartacak güvende, coşkuda ve inançta olmalıdır. 

İdeolojik Bağımsızlığı Olmayanlar Emperyalizme
Yedeklenmekten, Kullanılmaktan Kurtulamaz. 

“Kurtuluşa Kadar Savaş” ile özetlenen, devrim
stratejisi, düşmanlarımızın kim olduğunu tüm netliğiyle
gösterir bize. Düşmanlarımız, emperyalizm ve işbirlikçi
oligarşidir. Stratejimiz, “anti-emperyalist, anti-oligarşik”
devrimdir. 20. yüzyılın sonunda, emperyalizmin “tek ku-
tuplu dünya” dayatmasıyla solda hayat bulan emperyalizm
ve demokrasi konusundaki çarpık anlayışlar, bu devrimci
stratejinin doğruluğunu ve önemini katbekat artırmıştır.
Bugün, solun çeşitli kesimlerinde, “emperyalizmin de-
ğiştiği” teorileri revaçtadır ve bu kesimler, bağımsızlığı
gündemlerinden çıkarmışlardır. Hatta solun bir kesimi,

SAYI: 49 TARİH: 30 Mart 2016

EMPERYALİZM DEĞİŞMEDİ, 
BİZ DE DEĞİŞMEDİK, DEĞİŞMEYECEĞİZ!

BİZ, BU DÜZENİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEĞİZ!
VARSIN BÜTÜN OKLAR ÜZERİMİZE YAĞSIN,

BİZ,  “MAHİR, HÜSEYİN, ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!”  
DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

BİZ, “MAHİR’DEN DAYI’YA SÜRÜYOR BU KAVGA !” 
DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

BİZ, “TEK YOL DEVRİM!” DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Yürüyüş
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emperyalizmin halklara özgürlük götürdüğü yalanına
ortak oldu. Emperyalizme bağımlı bir ülkede, emperya-
lizmin müdahalesiyle “demokrasi”nin kurulabileceği
gibi, dünya ve ülkemiz gerçekliğine, Marksizm-Leninizm’e
aykırı teorileri savunmaya başladılar. 

İşin özü ise emperyalizmi karşılarına almaktan kor-
kanların, emperyalizmin yenilmezliğine inananların sağa
savrulup kendilerini inkar etmeleridir. Dünyada esen;
teslimiyet, uzlaşı, ideolojik inkar rüzgarlarına katılmış
olmalarıdır.

Sol, düşünme yetisini dumura uğratan, körelten, ‘kü-
reselleşme’nin, yani emperyalizmin karşısında durula-
mayacağı anlayışından kurtulamadığı müddetçe özgürlük
diye emperyalizmin “özgürlük”ünü savunmaya devam
edecektir.

“Direnmeyen çürür, savaşmayan ölür” dedik. Bugün
sol çürümüş ve yüzünü düzene dönmüştür. Politik olarak;
politikasızlıklarıyla, Kürt milliyetçilerine yedeklenerek
yaşayan ölü haline gelmişlerdir!

“Ölü”yü Diriltemezsiniz!
Bugün PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP,

TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah
ve MLKP’nin içinde yer aldığı 9  örgüt ‘Halkların Bir-
leşik Devrim Hareketi’ adı altında bir birlik oluşturdular.
Hemen şimdiden belirtelim; bu birlik ÖLÜ doğmuş bir
birliktir. Ölüyü diriltemezsiniz. Ölü dirilmez. Devrim
iddiası olmayanlar, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni
kuramaz… 

Bu birliğin de, bundan önce kurulanlardan hiçbir
farkı olmayacaktır. Koca koca laflar edilerek birlik
ilanları yapılır; fakat bu “birlikler” ne iş yapar, neyin
mücadelesini verir kimse buna tanık olmamıştır. Kürt
milliyetçi hareket, birlik olduğu solu, kullanabildiği
kadar kullanır ve işi bitince bir köşeye atar… Bugün
Kürt milliyetçi hareket, adı var kendi yok, bir çoğu
çoktan tükenmiş örgütleri yedeğine alarak, onları oligarşiye
karşı uzlaşmanın bir aracı olarak, TEHDİT amaçlı kul-
lanmaktadır. 

İdeolojik, politik olarak çoktan bitmiş örgütler de,
Kürt milliyetçi hareketin kuyruğuna takılarak ÖLÜ’yü
diriltmeye çalışıyorlar… Bu mümkün değildir. Oportünizm
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde direnmeyerek tüm di-
namiklerini yitirmiştir. Onun için Halkların Birleşik
Devrim Hareketi gibi birliklerle, Kürt milliyetçi hareketin
kuyruğuna takılarak ölüyü diriltemezsiniz.

“… Varsın Bütün Oklar Üstümüze Yağsın,
Bizler Doğru Gördüğümüz Yolda Sonuna
Kadar Yürüyeceğiz!”

“Bu yolda çeşitli suçlamalara, haksız kötülemelere,
iftiralara, küfürlere hatta provokasyonlara hedef olacağız.
Dünyanın herhangi bir ülkesinde oportünizm tarafından
bu çeşit suçlamalara hedef olmamış bir Marksist –
Leninist hareket gösterilebilir mi? Ve yine gösterilebilir
mi ki, bu çeşit suçlamalarla oportünizmin Marksist –

Leninist hareketin üstesinden geldiği? 
Hayır, hayır arkadaşlar, dünyanın her yerinde Marksist

hareket oportünizmin suçlamalarına, hatta iftiralarına
ve provokasyonlarına rağmen, emperyalizm ve hakim
sınıfların insanlık dışı bütün zor ve baskılarına rağmen,
giderek güçlenmiş, çelikleşmiş ve zafer kazanmıştır!”
M. Çayan. 

İşte bu zafer için, bir savaş örgütü şarttır.
Devrimci örgüt, halkın devrimci bilincidir. Halkın

umududur.
“Bize Ölüm Yok“ diyen yüreğidir. Kavgada bükülmeyen

bileğidir. 
Marksist – Leninist örgüte sahip olmayan bir halk,

emperyalizm ve oligarşiye karşı zafer kazanamaz. Direnip
savaşamaz. Düşmanlarını yenemez. İktidarı alamaz.

Umudun halkta olduğunu gösteren ve bu doğrultuda,
“Kurtuluşa Kadar Savaş” için halkı örgütleyen işte bu
Marksist-Leninist örgüttür. Anadolu İhtilali’nin bu örgütü
ise, halkın umudu Parti-Cephe’dir.

Biz “Kurtuluşa Kadar Savaş!” 
Demeye Devam Edeceğiz!

“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” şiarı
Mahir, Hüseyin, Ulaş önderliğinde oluşturulan ve pratiğe
geçirilen Türkiye devrim stratejisinin en özlü ifadesidir.
Bu pratik Kızıldere direnişi ile geleceği aydınlatan,
devrim yolunda gelenekler yaratan meşaleye dönüşmüştür.
Meşale Parti-Cephe savaşçılarının ellerinde geleceğe ta-
şınmaktadır.

“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı, Türkiye halklarının
emperyalizme bağımlılıktan ve oligarşinin iktidarından
kurtuluşu için tek yolun devrim olduğunu anlatır.

“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı, emperyalizme bağımlı
ve faşizmle yönetilen bir ülkede, bağımsızlık ve demokrasi
mücadelesinin birbirinden koparılamaz olduğunu gösterir.
Bağımsızlığı ve demokrasiyi kazanmanın yolu, “anti-
emperyalist, anti-oligarşik” devrimden geçmektedir.  

Bu gerçek bugün de değişmemiştir.
“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı, sosyalizm hedeflidir. 
“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı, halkın kurtuluşu için

cüret, fedakarlık ve kararlılıktır.
Mahir Çayan’ın “devrim için savaşmayana sosyalist

denmez” sözü bu anlamda bir kılavuzdur bizim için.
Devrim için savaşmayanlar, bu yolun dışına düşmüşlerdir
ve ağızlarından hala devrim kelimesi çıkıyorsa, bu sadece
riyakarlıktır.

“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarının Kızıldere’de yanan
meşalesi, feda ruhu, cüret ve kararlılık, 46 yıldır yeni
gelenekler yaratıp büyümüştür. Bu şiar, 12 Temmuz’da
Niyaziler, 17 Nisan’da Sabolar, Sinanlar, ‘96 Ölüm
Orucu, Gölgeli Dağları, Balkıcalar, Erganilerde ve tecrite
karşı Büyük Direniş şehitleri ile, Berna, Çiğdem, Şafak,
Bahtiyar ve Onurlar’la, Kızıldere direnişidir.

“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı, zafere giden yoldur! 
Dünya halklarının büyük zaferleri, “Ya özgür vatan,

ya ölüm!”, “Ya zafer, ya ölüm!” şiarlarıyla savaşılarak
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kazanılmıştır.
“Kurtuluşa Kadar Savaş!” şiarı devrim yolunda ısrardır. 
Bugün, oligarşi emperyalizme karşı savaşı “terör”,

“marjinal sol, çapulculuk, vandalizm” diye ifade ederken,
solun bir kısmı da feda ruhuyla savaşımı “intihar”, ödenen
bedelleri ise “yenilgi” olarak görüyor. 30 Mart, 17 Nisan,
12 Temmuz, Ulucanlar Katliamı, 19 Aralık ve Büyük
Direniş destanları asla yenilgi olmayıp On’ların yolunda
yürüyenlere güç katan zaferler olmuştur.

Halkımızın anti-emperyalist, anti-Amerikancı damarının,
Mahir, Hüseyin, Ulaşlar’dan bugüne, yok edilememesi
her şeyden önce halkımızın ve halkla bütünleşen devrimci
ideolojimizin maddi hali olan Cephe’mizin zaferidir.

Kızıldere’den bugüne sayısız Kızıldereler yaratılmıştır.
46 yıldır Kızıldere’nin feda ruhuyla savaşıyoruz. İdeolojisi,
stratejisi ve örgütsel varlığıyla, 46 yıldır THKP-C’nin
netleştirdiği Türkiye Devriminin Yolu’nda yürümeye
devam ediyoruz.

Emperyalistler ve işbirlikçileri nice saldırı, katliam ve
tecrite rağmen Mahir’in yolunda yürüyüşümüzü engelle-
yemediler. Bedellerle ve zaferlerle gelenekler yaratan
devrim yürüyüşü, ne emperyalizmin ve oligarşinin saldırısı
ile, ne de solun yarattığı tahribatlar, ideolojik saldırılar ile
engellenebilir.

Milliyetçilik Çıkmazı Bağımsızlık Değil,
Ancak Uzlaşmayı Getirdi!

İdeolojik bunalımı yaratan nedenlerin başında milli-
yetçilik gelir. Milliyetçilik sorun çözmez. Sorun yaratır,
böler, güçsüzleştirir. Milliyetçiliğin önünü açan emperya-
lizmdir. Emperyalizm, 1990’larda, yeni dünya düzenini
kurma sürecinde, silahlı mücadele veren örgütleri, sınıfsal
zeminden ayırmak ve güçsüz düşürmek için milliyetçi,
İslamcı düşüncelerin önünü açmıştır. 

Bugün, Kürt halkının kurtuluşunu “yeni dünya düzeni”
içerisinde görmeleri ve emperyalizmle anlaşmaları, bir
kısmının ise henüz bu boyutta emperyalizmle uzlaşmamasına
rağmen, emperyalizme dokunmadan, anti-emperyalist
olunmadan, emperyalizmin çizdiği sınırların dışına çıkıl-
madan manevra yapmaya çalışmaları, Kürt milliyetçi ha-
reketlerinin stratejik olarak tıkanması sonucunu doğurmuştur.
Halk kitleleri, bu milliyetçi örgütlerin kendilerine yaşattıkları
acı deneylerle kurtuluşun böylesi bir anlayışla mümkün
olmadığını göreceklerdir. 

Milliyetçilik emperyalizmin yeşil ışık yakmasıyla hızla
yükselmiştir. Milliyetçiliğin gerçek yüzü ortaya çıktığında
düşüşü de bu denli hızlı olacaktır. Bu düşüşten, ulusallığı
olan ama milliyetçi olmayan, emperyalizme tavır alan,
anti-emperyalist olunmadan ulusal kurtuluşun olamayacağını
gören devrimci hareketler yararlanacak ve gelişecektir.
Süreç, düşüş noktasından yükselişe doğru hızla evrilmektedir. 

Emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinde, emperya-
listlerin kendi aralarındaki ilişkilerinde ve emperyalizmin
yeni-sömürgecilik ilişkilerinde nitel bir değişme olmamıştır.
Sadece, yeni sömürgecilik ilişkilerin daha da sistemleşip,
emperyalistler arası ilişkilerin ve çelişkilerin uluslararası

tekeller aracılığıyla gelişmesi artarak sürmektedir. 
İşte bu yeni sömürgecilik ilişkilerde Kürt milliyetçileri

Kürt halkının geleceğini, Amerika ve Avrupa emperya-
listlerine bağlamıştır. Bu anlayış, Kürt milliyetçilerini,
uzlaşma için Kürt halkını katleden, Kürdistan’ı kan gölüne
çeviren faşist iktidarla aynı masaya oturacak kadar, bu
iktidarı besleyen tekellerin örgütü ve temsilcisi TÜSİAD’la
el sıkışacak kadar tutarsızlığa ve teslimiyeti götürmüştür. 

Kürt milliyetçi hareket; ister silahlı, ister silahsız ne
eylemi yaparsa yapsın STRATEJİK HEDEFİ OLİGARŞİ
İLE UZLAŞMAKTIR. YAPTIKLARI HER EYLEM
OLİGARŞİYİ UZLAŞMA MASASINA OTURTMAK
İÇİNDİR!

Silahlı mücadeleyi, uzlaşmanın, masaya oturtmanın
bir aracı olarak kullanmaktadır. Bugün bu yüzden tonlarca
bombaları da, yüzlerce gerillası da, oligarşiye ve onun
iktidarı AKP’ye karşı bir yaptırım gücü olmaktan öte, fa-
şizmin saldırılarını meşrulaştırmasını sağlamıştır. 

Kürt milliyetçilerinin ve solun ideolojik bunalımları,
öz gücüne güvensizlikleri, yanlış politik çizgileri; onları,
çözümsüz, tıkanmış, yanlış politika üreten bir güç haline
getirmiştir. Emperyalizm, Kürt milliyetçi harekete tonlarca
silah yardımı yaparak daha fazla kendi denetimi altına al-
mıştır. 

Bugün emperyalizm eliyle silahlı mücadele çarpıtılıyor,
etkisizleştiriliyor. Halkın taleplerine cevap vermekten
uzak, karmaşa yaratan, hedefsiz yıkıcı bir güce dönüştü-
rülüyor.

Silahlı mücadelenin meşruluğu Kürt milliyetçileri eliyle
öldürülüyor.  Tonlarca bomba, topyekün yıkılmış binalar,
toptancı hedef anlayışı, Ortadoğu’da hakim olan bir
anlayışın ülkemize taşınmış halidir.

Ne Emperyalizm, Ne De Ona Karşı 
Mücadele Yöntemleri Değişmiştir!
Silahlı Mücadelenin Zorunluluğu 
Ortadan Kalkmamış,
Tam Tersine Daha Da 
Zorunlu ve Acil Hale Gelmiştir

Emperyalistler dünya halklarının düşmanıdır. Emper-
yalistlere sırtını dayayarak bir halkın kurtuluşu sağlanamaz. 

Emperyalizmle işbirliğinin “devrim” diye anıldığı ideo-
lojik keşmekeşte, 46 yıllık bir birikim ve ideolojik gücü-
müzle, tüm dünya halklarına ideolojik olarak önderlik ya-
pıyoruz. 

İdeolojik netliğimiz ve siyasal kararlılığımız,  kuşatma
altında etkili bir silaha dönüşmüştür.  

Tek başına kalarak “çoğalıyoruz”.
Cüret ve ideolojik netliğimizle, tarihimize yeni değerler

yeni gelenekler katıyoruz.
Her zaman düzen dışıyız.
Türkiye halkları silahlı mücadele geleneğine yabancı

değildir. Politik sonuçlar yaratan silahlı propagandanın
gücünü şu ya da bu ölçüde yaşamıştır. PASS çizgisi
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THKP-C’den sonra DHKP-C’de somutlanmıştır. 
Silahlı eylemin politik muhtevasının halk üzerinde ya-

rattığı etki somuttur. Emperyalistler ve işbirlikçileri bunu
yakından bilirler. Tarihimizden bilirler. Mahirler’in ustalığında
somutlanan silahlı eylem pratiğinden bilirler. Bu çizginin
ve geleneğin üzerine Kürt milliyetçileri eliyle yeni bir
anlayış, “silahlı mücadele” adı altında yerleştirilmeye ça-
lışılıyor.

İzin vermeyeceğiz!
Milliyetçilik çıkmazı Duran Kalkan’a özyönetim uy-

gulamaları için “hata yaptık” dedirtiyor. Bu hata değildir.
Uzlaşma ve teslimiyettir. Hata ve tercih farklı şeylerdir.

Hata kendi içinde olumluluğa dönüşebilecek bir çelişkidir. 
Devrime hizmet edecek hale getirilebilir. İdeolojik

tercih ise hata değildir.

Türkiye Halkları Böyle Bir 
“Hata” Yaptığımızı Göremeyecek!
DEVRİM YOLUNDAN 
DÖNMEYECEĞİZ!  
“HATA YAPTIK” DEDİĞİMİZİ 
DUYMAYACAKSINIZ...
EKSİK YAPMIŞ OLABİLİRİZ, 
AZ YAPMIŞ OLABİLİRİZ AMA 
ASLA “HATA” YAPMADIK!
TÜM KADROLARIMIZA, 
TARAFTARLARIMIZA 
SESLENİYORUZ, “HATA YAPTIK”
DEDİĞİMİZİ DUYARSANIZ 
ALNIMIZIN ORTASINDAN VURUN!

Parti Cephe’nin her yöneticisi, örgütsel bütünlüğümüzü
korumanın, stratejik hedeflerimizden sapmamanın, manevi
değerlerimizi sahiplenmenin sigortasıdır. 

Bütün çabamız, bütün faaliyetlerimiz, çalışma tarzımızın
esasları, bütün alan ve bölgelerin, birimlerin, tek tek kad-
roların, özel görev ünitelerinin programları, stratejik hedefe
kilitlenmek zorundadır.

Yönetici, kendini, stratejik hedeflerimizin, plan ve prog-
ramlarımızın uygulanmasının “sigortası” olarak görmelidir.
Stratejik hedeften kopanlar, ideolojik olarak savrulanlar
emperyalizmin denetimine girmekten kurtulamazlar. 

AĞZIMIZDAN ASLA TESLİMİYET
SÖZLERİ DUYAMAYACAKSINIZ!
İKİ SINIF VAR... İKİ DÜNYA... 
İKİ İDEOLOJİ...

SINIFIMIZI DA, DÜŞMANIMIZI DA, YOLUMUZU
DA BİLİYORUZ...
KIZILDERE’NİN YOLUNDAN SAPMAYACAĞIZ!

Bir kez daha diyoruz ki; 
Emperyalizmle, faşizmle asla uzlaşmayacağız. Herkes

silah bırakıp teslim olsa da, tek bir Cepheli kalana kadar
teslim olmayacağız!

Herkes sussa da susmayacağız!
Biz, M-L sandalyemizde oturmaya, kafamızın üstünde

kendi başımızı taşımaya devam  edeceğiz. 
Biz kendi rotamızda yürümeye ve kafamızın üstünde

kendi başımızı taşımaya devam ediyoruz. 
Biz dünyanın en inatçı savaşçılarıyız! 
Onlarla, yüzlerle  katledebilirsiniz ancak silahlanmaktan,

savaşı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz!
Vura öle, düşe kalka, yene yenile bu savaşı biz kazana-

cağız!
Mahir’den Dayı’ya ideolojik, politik, örgütsel bağım-

sızlığın onurunu taşıyoruz. 
Kendimize güveniyoruz... 
İdeolojimize güveniyoruz...
Mahir’den Dayı’ya uzanan 46 yıllık tarihimize  güve-

niyoruz. 
46 yıldır yarattığımız geleneklere güveniyoruz. 
Bu güven halka güvendir... Bu güven yoldaşlarımıza

güvendir...

Devrim; Halkın Evidir...
CEPHE; halkın kurtuluşu, umudu, geleceği ve insana

yakışan tüm değerleri kuşanabileceği okuludur.
Halkımızın hayatı bu ikisi ile birleştikçe ortaya devasa

bir güç çıkacaktır. İşte o zaman halkımız kendisinden çalı-
nanları geri almak üzere harekete geçecektir. Emperyalistlerin
korkulu rüyası budur.

Hedefimiz daha çok kitle, daha çok silah, daha çok sa-
vaşçı...

Savaşı halklaştıracağız. Halkı savaştıracağız. 
Savaşmak için verilen karar sınır tanımaz. 
Biz siyasi cüretimizle yolumuzu açıyoruz.
46 yıllık tarihimizin belli dönemeçleri vardır ki, bu dö-

nemeçlerde gösterilen siyasi cüret, politik tavır, geleceğin
belirleyicisi olmuştur. Devrim mücadelesi bu süreçlerde
alınan tavrın üzerinde şekillenmiştir. 

Birincisi; 
Mahir Çayanlar’ın yarattığı tarihtir. Bu tarihi yıkmak,

yok saymak, unutturmak mümkün değildir.
Zorlu bir ideolojik savaş...
Parlamentarizmden kopuş ve MDD’cilik;
MDD için ilk saflaşma, Perinçek grubundan kopuş...
MDD içinde Mihri Belli ile yolların ayrılması...
Küpeli-Aktolga ihanetine tavır... 
Kuşatmalar, şehitlikler, tutsaklıklar, firarlar ve savaşı

örgütlemek...
Sık sık karşılarına çıkan yol ayrımları ve her yol

ayrımında ihtilalci olan tarafta yer almak; “İhtilalci olanda
ısrar”...

Mahir her yol ayrımındaki tereddütsüzlüğüyle, devrimi
ve iktidarı esas alan bakış açısıyla, tüm bu süreçlerdeki us-
talığıyla adım adım önderlik misyonunu büyütmüştür.

“İhtilalci olanda ısrar”; her yol ayrımında devrimci
olan yolun seçimi; geri ve “düzen içi” olanla uzlaşmamak;
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iç ya da dış düşmanla asla “barış içinde bir arada  ya-
şamayı” tercih etmemek Parti-Cephe’yi var etmiştir.

Her çatışmanın devrimci olandan yana çözülmesi; bu
çatışma zemininin düzene alternatif olanı ortaya çıkarması;
düzenden tam bir kopuş....

İşte bu tüm süreci ifade eden tek bir kavram vardır:
SİYASİ CÜRET... 

İkincisi;
1978 yılının başları... Devrimci Yol’dan ayrılınmıştır.

Devrimci Sol, yeni bir siyasi hareket olarak ülke çapında
örgütlenme göreviyle karşı karşıyadır. Aynı süreçte sıkı-
yönetim ilan edilmiş, her yerde tasfiyecilerin saldırıları
ve engellemeleriyle karşı karşıya kalınmış ve hareketi
örgütleyecek olan kadroların çoğu deşifre olmuştur. Du-
rumdan umutsuzluğa düşenler ya da en azından karamsar
olanlar vardır.  

Devrimci Sol önderi Dursun Karataş’ın  bütün bunlara
cevabı son derece sadedir: “Elimizdeki malzeme budur.
Ne yapacaksak bu malzemeyle yapacağız”

Bazen sayımız az olabilir; sınırlı olanaklarımız veya
gücümüz vardır. Ya da siyasi anlamda yalnız da bırakılmış
olabiliriz. Bir direnişte ya da kuşatmada yalnız başına
kalmanın, savaşmanın zorluklarıyla karşı karşıyayızdır.
Bu durumda dahi siyasal hedeflerimizden vazgeçtiğimiz
görülmemiştir.

Elbette elimizdeki gücü, bilerek program çıkarırız.
Ama belli bir dönemdeki gücümüzün sınırlılığı ya da tek
başımıza kalmak, bizim siyasi hedeflerimizi küçültmemize
yol açmamıştır. Bu siyasi cürettir...

Ki devrim ve sosyalizm düşüncesine en çok saldırının
olduğu bugünün dünyasında, en büyük güç kaynağımız
siyasi cüretimizdir.

Siyasi cüretimizle yol yapıyoruz. Düzen dışı bir yolda
ilerliyoruz. 

Mahir Çayan’dan Alişan Şanlı’ya, Alişan’dan Çiğdem
ve Berna’ya süregiden bu kesintisizlik karşısında, Amerikan
uşakları “bir sizi yola getiremedik” diyorlar. Getiremezler
de, kavganın Mahirler’ini, bu toprağın Şafaklar’ını, Bah-
tiyarlar’ını, bu ülkenin Elif, Çiğdem, Berna gibi savaşçı
kadınlarını yollarından döndüremezler.

Üçüncüsü; 
12 Eylül hapishaneler sürecidir...  Oligarşi, 12 Eylül’den

önce “yüzbinleri yürütmekle” övünen hareketleri ha-
pishanelerde bitirmiştir. Direnmeyeler 12 Eylül zindan-
larında yok olmuşlardır. Önderimiz Dursun Karataş’ın
da içinde yer aldığı 84 Ölüm Orucu Direnişi’yle 12 Eylül
teslimiyetine set olunmuştur.  Tıpkı Kızıldere gibi Türkiye
devrim tarihine Anadolu topraklarından devrimin tasfiye
edilemeyeceği bir direniş geleneği bırakılmıştır. 

Bütün dünyada karşı devrim fırtınaları eserken, koca
koca sosyalist devletler çökerken, 1990 Atılımı, 84 Ölüm
Orucu Direnişinin üzerinde yükselmiştir.  

Dördüncüsü;
2000-2007 Büyük Direniş; emperyalizm ve işbirlikçi

oligarşi F Tipi tecrit saldırıları ile esas olarak fiziki
imhadan çok beyinlerin teslim alınmasını, imhasını içeri-
yordu. Direnmekten başka yol yoktu. Ya teslim olacaktık,
ya ölecektik. Oportünizm birinci yolu seçti. Biz 122 kez
öldük. Bizim her ölüşümüzde oportünizm “kaymak
tabakayı koruma” adına çürüdü. Tek başımıza bütün dün-
yaya meydan okuduk. Bugün dünya halklarının baş
düşmanı Amerika “7 yıl direniş mi olur!” diyerek yenil-
gilerini itiraf ediyor. 7 yıl değil, devrime kadar bizim
teslim olduğumuzu göremeyecekler. 

Beşincisi; 
Beynimiz sapa sağlam... Yine tek başımızayız. Ama

yalnız değiliz. Bütün dünya halklarının umudunu taşıyoruz. 
40-50 yıldır emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara

karşı ulusal, sosyal kurtuluş mücadelesi veren örgütler
uzlaşma masalarında halkların kaderlerini pazarlamaktalar.
Silahları teslim etmenin yollarını arıyorlar.

Emperyalizmle işbirliğine girmek, emperyalizmin
kara gücü olmak “devrim” diye savunulmaktadır.
Emperyalistler dünyanın hiçbir yerinde halkların kurtu-
luşunu sağlamamıştır. Dünyayı kan gölüne çevirenler
emperyalistlerdir.

Bugün başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyadaki
gelişmeler göstermektedir ki, halkların devrimden,  sos-
yalizmden başka kurtuluş yolu yoktur. Halkları kurtuluşa
götürecek, devrimin tek yolu silahlı mücadeledir. 

Herkes emperyalizmle, işbirlikçi iktidarlarla uzlaşma
yoluna girse de, tek başımıza da olsak, biz silahlarımıza
sıkı sıkıya sarılmaya devam ediyoruz. Dünya halkları
için ideolojik, politik umut olmaya, umudu büyütmeye
devam ediyoruz.  

46 Yıllık Tarihimiz Kendi Yolumuzu
Kendimizin Yaptığı Bir Tarihtir 
Kızıldere, Emperyalist İşgal Altında 
Faşizmle Yönetilen Bir Ülkede, 
Devrimciliğin Tanımıdır

“MAHİR HÜSEYİN ULAŞ 
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!”, 
MAHİR HÜSEYİN ULAŞ 
ÖNDERLİĞİNDE OLUŞTURULAN
TÜRKİYE DEVRİM STRATEJİSİNİN
EN ÖZLÜ İFADESİDİR.

30 Mart 1972 tarihi, bir milattır. Kurtuluşun yolu, Kı-
zıldere’de açık, kesin bir manifestoya dönüştürülmüştür.
Kızıldere, bir kahramanlık destanının adıdır. Anadolu’nun
kurtuluşu uğruna yazılmış bir destandır. Bu destandan
çok korktu egemen sınıflar. Kızıldere adı, Mahir adı, oli-
garşinin “sakıncalılar” listesine girdi. Bu direnişi tarihten
silemezlerdi. Yapabilecekleri tek şey, UNUTTURMAK’tı.
UNUTTURAMADILAR! Binlerce çocuğa Mahir adı ve-
rildi Anadolu’da. On binler, yüzbinler, “Kızıldere Mani-
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festosu Yolunda İleri”, “Yolumuz Çayanların Yoludur”
sloganlarıyla geçtiler meydanları. 

Kurtuluşa Kadar Savaş sloganı emperyalizme bağım-
lılıktan kurtuluş için tek yolun devrim olduğunu anlatır.
Kızıldere’nin ardından THKP-C’yi  sahiplenen kadro ve
sempatizanlar revizyonist, reformist gelenekten kopuşu
TEK YOL DEVRİM sloganı ile ifade ettiler. 

Ve “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!”, “TEK YOL
DEVRİM!” sloganları, “MAHİR’DEN DAYI’YA SÜRÜ-
YOR BU KAVGA!” sloganı ile sürdü. 

Kızıldere dünden bugüne Anadolu’da akan devrim ır-
mağının dönüm noktasıdır. Halklarımızın isyan geleneğine,
kültür ve ahlakına, ağıtına ve türküsüne biz sahip çıktık.
Tüm bu değerleri yeni destanlarla bezeyerek Anadolu ih-
tilalinin  öncüsü olduk. 

KIZILDERE’DEN ÇAĞLAYAN’A YÜRÜYORUZ
İKTİDARA. 

MAHİR’DEN DAYI’YA UMUT 46 YAŞINDA.
KIZILDERE ÇAĞLIYOR ELİF, ŞAFAK, BAHTİ-

YAR ÇOĞALIYOR 
EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI KUR-

TULUŞ SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞENLERİ SELAM-
LIYORUZ!

ŞEHİRDE, KIRDA ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR
PARTİNİN KURULUŞUNU SELAMLIYORUZ

46 yıllık tarihimizin hemen her aşaması üzerinde du-
rulması ve incelenmesi gereken zenginliğe sahiptir. Bu ta-
rihte, hiçbir devrimde görülmeyen, hiçbir teorik kalıba,
hiçbir şablona sığdırılamayacak evrensel boyutta ahlaki-
manevi değerler ve özgünlükler vardır. Mücadeleyi bu
onurlu tarihimiz ve değerlerimiz üzerinde geliştirip büyü-
teceğiz. 

Parti Cephe’nin ilklerle dolu bu tarihi eğitici ve
öğreticidir. Bu tarih, özveri ve cesaretle kendi yolumuzu
kendimizin yaptığı bir tarihtir. Bu tarih, 46 yıldır ülkemizin
direnen, militan damarıdır. Tüm baskı, kuşatma ve yok
etme saldırılarına rağmen, sınıflar mücadelesinde yok edi-
lemeyen bir güç oluşumuz bundandır. Dayı’nın önderliğinde
engelleri aşa aşa, barikatları yıka yıka her dönem yolumuzu
kendimiz yaptık. Bundan dolayıdır ki; Kızıldere’den bu
yana, gelenekleri, mücadele çizgisi ve silahlı-silahsız ey-
lemleriyle devrim iddiasını temsil eden, halkta umut, ikti-
darlarda korku yaratan, Türkiye devriminin önünü açan
Parti Cephe’dir. 

Parti Cephe, Ülkemiz Devrim Tarihinde
İlklerin, Büyük Geleneklerin ve 
Değerlerin Yaratıcısıdır
Zorlu Dönemlerin Yol Açıcısıdır!

Parti Cephe, Türkiye devrim tarihine en büyük direnişleri
ve kahramanlıkları armağan etmiştir. Olmaz denileni olur
kılmıştır. Cüret ve feda kültürü denildiğinde, başeğmeme
ve direniş denildiğinde, anti-emperyalistlik denildiğinde
dostun da düşmanın da aklına tereddütsüz Parti-Cephe
gelir. Çünkü düşmana teslim olmama, çatışma, direnme

Parti-Cephe geleneğidir. Bu gelenekler Kızıldere’den bu
yana süreklileşerek Devrimci Hareketin çizgisi haline gel-
miştir. Parti Cephe bu geleneklerle anılır olmuştur. Bunun
için büyük bir gururla “Tarihimiz geleceğimizin güvence-
sidir” diyoruz.

Zaferi, Her Biri Can Bedeli Yaratılmış 
Geleneklerimizle Kazanacağız

Türkiye ve dünya devrim tarihinde sayısız ilklerin
sahibi olmak, gelenekler yaratmak, direniş ve kahramanlık
destanları yazmak, sabrın da,  atılımın da, silahlı eylemin
de, demokratik mücadelenin de en görkemli, en militan
örneklerinin yaratıcısı olmak tesadüfi değildir. Bu değer
ve geleneklerin kahramanlıklara dönüşmesi kendiliğinden
olmadı elbette. 

Bu geleneklerin yaratılmasının tarihsel, siyasal, kültürel
nedenleri vardır. Bunlar devrim ve sosyalizm iddiamızın, cü-
retimizin ifadesidir. İdeolojik-politik çizgimizin doğruluğu
ve gücüdür. Bu geleneklerin her anında bedeller, şehitlikler,
tutsaklıklar vardır. Büyük acılar, sevinçler, yenilgi ve zaferler
vardır. Bu geleneklerin kaynağında, halk ve vatan sevgisi,
iktidar hedefi vardır. Bu güçle, uzlaşmaz çizgimiz bir alternatif
olarak tüm berraklığıyla halklarımızın umududur.

Sınıf mücadelesinin evrensel gerçeğidir; 
KENDİ YOLUNU YAPMAYANLAR,
DÜŞMANIN AÇTIĞI YOLDAN 
YÜRÜMEK ZORUNDA KALIRLAR 
PARTİ CEPHE, DEVRİM TARİHİNİN 
KÖŞE TAŞLARI OLAN 
GELENEKLERİN YARATICISIDIR...

Gelenek, sınıflar mücadelesinde geliştirilen eylem ve
mücadele biçimleridir, siyasi tavır alıştır. Bu tarih, faşizme
ve emperyalizme boyun eğmeyenlerin yarattığı geleneklerle
doludur. Bu nedenle Türkiye solunda gelenek sözü Parti
Cephe ile anılır. 

İktidarı hedefleyen bütün örgüt ve partilerin görevi,
halkların devrim mücadelesini ileriye taşımanın yol-yöntem
ve araçlarını yaratmaktır. Hayatın her alanında, her türlü
bedeli göze alarak, Türkiye devrim tarihinin köşe taşları
olan pek çok gelenek, değer yaratarak bu görev ve sorum-
luluğu yerine getirdik.

Her yer karanlık ama asla umutsuz değiliz.  Bu
karanlıkta; ustaların dediği gibi; Ya kendimiz yanıp ay-
dınlatacağız yolumuzu, ya da karanlıkta yürümeyi öğ-
reneceğiz. Biz çok yandık, yedi sene yandık, devrime
meşale olduk. Şimdi karanlıkta yürümeyi öğreneceğiz.
Savaşın ve zaferin yollarını ezberleyeceğiz. Hiçbir güç
devrim yürüyüşümüzü durduramayacak. Tarihimizden al-
dığımız güçle daha büyük kahramanlıklara imza atacağız.

KAVGAYI ŞEHİRLERDEN KIRLARA, 
YOKSUL MAHALLELERDEN 
DAĞLARA, TÜM ANADOLU’YA, 
ANADOLU’NUN HER KARIŞ 
TOPRAĞINA YAYACAĞIZ!
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Halkın iktidarını istiyoruz, bunun için halk savaşı veri-
yoruz bu halkın en soylu, onurlu evlatları olarak. Halk ik-
tidarını istiyorsak, halk savaşı veriyorsak tabii bunun
halkla olacağını biliyoruz.

Bugün zaferi getirecek tek güç, devrimi sağlayacak
tek güç halkı örgütlemektir.

Halkı örgütlemek ve silahlandırmaktır.
Bugün halkı örgütlemenin yolu meclisler, halka yönet-

meyi öğretmenin yolu ise halk okullarıdır.
Bugün, halk okullarından, kadroları yetiştireceğimiz

parti okullarına kadar devrimi yapacak kadrolar yetiştirmek,
yetkinleştirmek devrimin teminatıdır. 

Mahallelerdeki halk çocukları milisler, bugün mahallele-
rinden düşmanı atarken, mahallelerinde düşmanı barındır-
mazken, yarın inlerinde onların boğazlarını kesecek olan
güçtür. 

Faşizm bunu biliyor. Eğitim sistemini bunun üzerine
kuruyor, gerici-faşist eğitimle kendine uygun köleler,
katiller yetiştirmeye çalışıyor.

Faşizm bunu biliyor. Bu yüzden uyuşturucu, fuhuş,
kumarla yoksul mahalleleri bizzat devlet kendi denetiminde,
polis gözetiminde yozlaştırmaya çalışıyor. 

Faşizm bunu biliyor. Bu yüzden yürüme hakkını bile
elinden alıyor, sürekli baskı ve sömürüyle yoksulluğu
sırtında yük ediyor, baskıyı da başında keskin kılıç. Kal-
dırdıkça vuruyor; kaçırıyor, gözaltına alıyor, tutukluyor,
ölümle tehdit ediyor. 

Faşizm bunu biliyor. Bu yüzden eğitimiyle şekillendi-
remediği, yozlaştırmayla kirletemediği beyinleri ve yürekleri
öldürerek yok etmeye çalışıyor.

AMA NE YAPSA DA BAŞARAMIYOR. HALKIN
ÇOCUKLARINI BİTİREMİYOR. ÇÜNKÜ ONLAR
“BİR VURDUKÇA BİN DOĞUYOR”
HALKIN ÇOCUKLARI

Hem de dünden daha öfkeli, hem de dünden daha
bilinçli bir şekilde. 

Halkı katletmekten vazgeçin! Yoksa halkın adaletinin
namluları eninde sonunda gelip sizi de vuracaktır! Halkın
adaleti akıtılan her damla kanın hesabını misliyle sizden
soracaktır.

Kürt Milliyetçilerine ve Sola 
ÇAĞRIMIZDIR!

Vazgeçin! Emperyalizm ve oligarşiden icazet dilen-
mekten, “vicdan” beklemekten vazgeçin. Burjuvaziye
değil; yüzünüzü halka, yüzünüzü CEPHE’ye... Marksizm-
Leninizm’e dönün!

Çözüm açıktır; düzene değil halka ve halkın temsilcileri
devrimcilere, CEPHE’ye yüzünüzü dönün!

Burjuva ideolojisine değil, devrimci ideolojiye yüzünüzü
dönün!

Direnişte, emperyalizme ve faşizme karşı savaşta
yerinizi alın!

Milliyetçilik çıkmazdır, başka yere değil kendi tarihinize
bile bakarsanız bunu göreceksiniz.

Vazgeçin! İşçi-memur tüm emekçilere yönelik oligarşinin

sömürüsüne ortak olmayın. Sendika ağalığına, işçi düşmanlığına,
devrimci düşmanlığına son verin.  Reformizmin-oportünizmin
ideolojik hegemonyasına sendikalarda son verin.

Vazgeçin! İdeolojik bunalımdan çıkmanın tek yolu,
yüzünüzü halkımıza dönmeniz, ayaklarınızı ülke topraklarına
basmanızdır. Marksizm ve Leninizm’den ne olursa olsun
şaşmayın. Sınıf bilinciyle hareket edin... Patronlarla el sı-
kışmak sizi sadece bitişe götürüyor, götürdü... Kürt milli-
yetçilerinin politikasına yedeklenmekten vazgeçin. 

Direnmeyen çürür dedik çürüdünüz.. Temizlenmek için
direnin, Cephe düşmanlığından vazgeçin!

Anadolu Halkları da, Düşman da 
Bizi Bekliyor! Düşman Korkusundan, 
Halkımız İse Güzel Günlere
Özleminden... 
Ekmek ve Adaletin Olduğu Bir Ülke
İçin... 

Düşmanın korkularını büyütmeye, halkımıza ise umut
taşımaya devam edeceğiz. 

Anadolu’nun tüm dağlarında, şehirlerin tüm sokaklarında
Cepheliler’le karşılaşacaksınız. 

Halkımız, Cephe’ye katılın savaşı büyütün!
Vura öle, öle vura, savaşı savaşın içinde savaşarak öğ-

rendik, öğreniyoruz. Savaşı savaşarak öğrenmeye, büyüt-
meye devam edeceğiz. 

Son teknoloji silahlarımız yok, ordularımız yok. 
Savaşı kazanan silahların, orduların gücü değil, ideo-

lojinin gücüdür!
Silahların miadının dolduğunu ilan edenlerin bir kez

daha yanıldıklarını kanıtladık. Kanıtlamaya devam edeceğiz. 
Bunu kanıtlamak için ölmeye devam edeceğiz. Ölürken

de öldürmesini öğreneceğiz. Ama savaşı büyüteceğiz,
halklara da düşmanlara da verdiğimiz sözü tutacağız.

Halkın umudu, düşmanlarımızın kabusu olacağız.
Cephe tarihinin 46 yılında Partimiz DHKP-C’nin

(Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) kuruluşunun
22. yılında kahraman şehitlerimizi anıyor, kuruluşumuzu
kutluyoruz.

Yoldaşlarımıza, tüm halkımıza, dünya halklarına selam
olsun. 

Şehitlerimize devrim sözümüz var. 
Ant olsun ki, Dünyayı Bir Kez de Türkiye’den Sarsa-

cağız... 
EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI 
KURTULUŞ SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞENLERİ 
SELAMLIYORUZ!
ŞEHİRDE, KIRDA ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR 
PARTİNİN KURULUŞUNU KUTLUYORUZ

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi
* Parti-Cephe tarihimiz Aralık 1970’te Ankara Küçü-

kesat’ta yapılan THKP-C kuruluş toplantısı ile başlamaktadır. 
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� Biz diyoruz ki; Kızıldere Anadolu İhtilali'nin başlangıcıdır. Dünden

bugüne Anadolu'da akan devrim ırmağının dönüm noktasıdır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere savaşmaktır. Çünkü "devrim için savaşmayana

sosyalist denmez"

� Biz diyoruz ki; Kızıldere iktidar iddiasına sahip olmaktır. Kızıldere’deki

direnişin, gelecekteki Anadolu İhtilali’ni şekillendireceğine duyulan güvendir.

Halka güvendir. Parti-Cephe ideolojisine güvendir.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere’deki on yiğit insan, on savaşçı hasbelkader bir-

araya gelmiş herhangi bir grup değildir. Kızıldere salt düşmana kafa tutmak

değildir. Orada dövüşenler, ne yaptıklarının, ne yapmaları gerektiğinin ve ge-

riye ne bırakacaklarının bilinciyle savaşmış ve şehit düşmüşlerdir. Mahirler

kesintisizliğin direnmek, gerektiğinde ölerek “çoğalmak” olduğunun bilincin-

deydiler.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere manifestosunu yaratan Parti-Cephe'nin ideolo-

jisi ve devrim stratejisidir.  Kızıldere ülkemiz koşullarının Marksist-Leninist

çözümlemesini yapmak, buna uygun bir yol çizmek; her koşulda direnmek, her

koşulda savaşmak ve iktidar iddiasından vazgeçmemektir.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere Parti-Cephe ideolojisinin çizdiği Anadolu ihti-

lali yolunun daha da berraklaşmasıdır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere ülkemizdeki devrimciliği tanımlamaktır. Dü-

zendışı olmak, hiçbir statüyü ve icazeti kabul etmemektir.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere "ölmek ama teslim olmamaktır." "Biz buraya

dönmeye değil ölmeye geldik" kararlılığı ve güvenini taşımaktır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere emperyalizmle ve oligarşiyle hiçbir koşulda uz-

laşmamaktır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere halk ve vatan sevgimizin; nasıl birlik olunaca-

ğının; bağlılık ve yoldaş sevgisinin anlatımıdır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere nasıl direneceğimiz, nasıl zaferi kazanaca-

ğımızın yoludur.

KK I Z I L D E R E  S A V A Ş M A K T I RBiz diyoruz ki;�
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Çık sokağa ses ol
Barikat ol, ışık ol
Gözyaşı dökenlere 
Adalet için umut ol

Gün savaş günü
yiğitlik günü
Haydi çık dağlara
savaş yurdun için

Kopar gel zincirlerini 
Bile sınıf kinini
Bu savaş bu can bizim
Haydi kuşan öfkeni

Vakit yok sevmeye 
Ağlamaya, gülmeye
Sokaklar kan kokuyor
Vur zalimin beynine

Çiğdem Yakşi

Kızıldere Anadolu devriminin ma-
nifestosudur. Çünkü 30 Mart 1972’de
Mahir Çayan ve yoldaşları kuşatıldıkları
evde, ülkelerinin bağımsızlığı için çar-
pışarak şehit düştüler. Bu ne de-
mektir? Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Er-
meni’yi... tüm halkları devrim saf-
larına katma çağrısıdır. Halklara
“kendinize güvenin, devrim yü-
rüyüşümüzü zaferle taçlandıraca-
ğız, mutlaka başaracağız!” çağrı-
sıdır. Bu iddiayı Parti-Cephelilere
kazandıran Kızıldere’nin bugüne
taşıdığı bilinçtir. İsyan etme ve
savaşma çağrısıdır.

Bize “Kızıldere’nin adı de-
ğişti, siz hala değişmediniz...”
diyorlar.

“Marksizm-Leninizm sandal-

yesinde oturmaya devam edi-
yorsunuz” diyorlar. Orak-
çekiçli bayrağımızdan rahat-
sız oluyorlar. Kim ne derse
desin, hangi zorlu kuşatma-
larda kalırsak kalalım devrim
ve sosyalizm iddiamızdan,

kararlılığımızdan asla vazgeç-
meyeceğiz. “Düşman bizim bitkin ol-
duğumuza inanıyor ve kendi dinç din-
lenmiş birlikleri ile bizi yerin altına,
cehennemine göndereceğini düşünüyor.
Onların bilmediği şey ise, bizim zaten
orada olduğumuz. Saatler önce o sınırı
geçtik biz. Dar geçitleri ve onun dehşet
uyandıran çevresini işaret etti. Biz
zaten cehennemdeyiz. Burası bizim
evimiz!” Tam 46 yıldır Kızıldere bizim
evimizdir. Defalarca düşman ateşi al-
tında vurulduk, yakıldık. Fakat Kızıl-
dere’de yaratılan geleneğimizle ce-
hennemleri yarıp geçtik.

Kızıldere, mevcut oportünist, re-
vizyonist geleneği yıkıp yerine silahlı
mücadele ile devrimin yolunu çizme
geleneğini başlatmaktır. Kızıldere, bu-
günün Türkiye halklarına, Türkiye so-
luna, Türkiye’de savaşanlara çağrıdır.

Bayraklarımız! Öperek alnımıza
koyduğumuz, uğruna can verdiğimiz
kızıl bayrağımızı en başta dalgalan-
dıranlar şüphesiz Kızıldere’de kah-
ramanlaşan Mahirler, orak çekiçli
bayrağı dağ başlarında dalgalandı-
ranlardır. Kızıldere’nin çağrısına ce-

vap verenlerdir. Mahir Çayanlar’ın
Kızıldere’de döktüğü kan, savaş çağ-
rısıdır. Bu çağrıya cevap verenler,
yenilmezlik mücadelesinde yer alan-
lar, o yolda ilerleyenlerdir.

Kızıldere Devrimin,
Dürüstlüğün,
Onurun, Cüretin,
Uzlaşmazlığın Adıdır!

Emperyalizm ve faşizm, ezilen
halkları kuşatıp, teslim almaya çalışıyor.
Elimizdeki kızıl bayraklarımız, katil
Amerika’ya, faşizme karşı savaşımızın
çağrısıdır. Halkı sindirerek, direnen
damarlarını keserek devrimin yolunu
tıkayamazlar. Sol, sivil toplum örgütü
durumuna düşme yolundadır. Kızıldere
aynı zamanda çürüyen, takati kalmamış
sola “kendine gel!” çağrısıdır.

Halka güvenin somut ifadesi olan
Mahirler’in yolu, ülkemizde yeni
ayaklanmaların işaretidir. Türkiye
halklarına bu işareti Parti-Cephe gös-
termektedir. 

Kızıldere’nin bugüne taşınması
emperyalizm ve faşizmin vahşi sal-
dırılarına rağmen kırılmayan Parti-
Cephe iradesidir. Biz Kızıldere’nin
çağrısına uyarak halkları özgürleş-
tirme yolunda yürüyenleriz. Bu yüz-
den Taybet anaların, Dilekler’in, Ber-
kinler’in, Yılmazlar’ın hesabını so-
racak olan biziz. Bizim iddiamız sır-

tını dağlara ve halklara yasla-
yanların iddiasıdır.

Tam 46 yıl öncesinde Kızıl-
dere’de düşenlerin sesine ses ol-
malıyız. Kızıldere çağrısına kulak
verilmeli, On’lar gibi silaha sa-
rılmalıyız. Bu devrim çağrısını
Parti-Cepheliler olarak geleceğe
taşımaya devam ediyoruz.

Kızıldere 
Kurtuluşumuzun
Yoludur!

Tam 46 yıldır Mahirler’in

Varsın Bütün Oklar Üzerimize Yağsın 
BİZ “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ” 

DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
KIZILDERE 

ANADOLU İHTİLALİ’NE 
ÇAĞRIDIR!
1. BÖLÜM
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açtığı, Dayımız’ın aydınlattığı yolda
yürüyoruz. Bu yol şehitlerimizin ka-
nıyla suladığı bağımsız, demokrat,
sosyalist bir Türkiye’ye giden kurtu-
luşun ve özgürlüğün yoludur.

Tam 46 yıldır silahlı mücadelede
ısrar eden ve bu yolda dosdoğru yürüme
cüretini gösterenleriz. Şüphesiz bu cüreti
bize sağlayan, Kızıldere’de bağımsızlık
için edindiğimiz silahlara sarılma kül-
türüdür. Bu iddiaya sahip olmamızdır.

Tam 46 yıldır Parti-Cephe Kızılde-
re’nin Marksist-Leninist yolunda ilerliyor.
Bu tarihe sahip çıkıyoruz. Her anı fa-
şizme ve emperyalizme karşı direnişle
dolu bir tarih yaratıyor. Ülkemiz ve Or-
tadoğu’nun demokratik devrim yolunu
açan, bunu silahlı mücadeleyle yürüten
bir niteliğe sahibiz. Yalnızca silahlı mü-
cadeleye indirgenmiş bir savaşla veya
kürsü başlarını tutan, kitleleri gördüğünde
rengarenk flamalar, pankartlar taşımakla
devrimin yolunda gidilmediği aşikârdır.
Devrimin yolunda yürüyenler ancak
emperyalizmin, faşizmin saldırıları kar-
şısında iradesi kırılmayanlardır. Parti-
Cephe tarihsel olarak bu haklı gurura
sahiptir. Kurtuluşumuzu nasıl sağlaya-
cağımızı Kızıldere net bir biçimde gös-
termektedir. Bu yola sıkıca tutunuyoruz.
Çünkü günümüzde bu yolu terk etmek
bağımsızlık ve demokrasi için savaş-

maktan vazgeçmek demek-
tir. Açık ki halklarımızın
kurtuluşu için Kızıldere
yolunda savaşmaktan baş-
ka seçenekleri yoktur.

Kızıldere Yolu
Yeni İnsanı 
Yaratmanın 
Yoludur

Ellerimizde silahları-
mız ve bayraklarımızla sa-
vaşırken her zamankinden
güçlü olmalıyız. Yüksek
bir sosyalist bilinç ve dev-
rim inancıyla halk savaşı-
mızı büyütüyoruz. Öyle
ki tepeden tırnağa halkımız
tarafından bilinmeyen, yeni
bir kurtuluş biçimini onlara
gösteriyoruz. Bu yüzyıllar
öncesine dayanan gele-
nekleri değiştirmektir. Ay-

rıca kapitalizmin yarattığı düşünce ve
yaşam biçimini, alışkanlıkları değiştir-
mektir. Ayrıca kapitalizmin yarattığı
düşünce ve yaşam biçimini, alışkanlıkları
değiştirmektir. Sosyalist bir devrim
yapmak, bağımsız, kendi öz gücüne
güvenen bir ülke ve halk olmak de-
mektir.

Parti-Cephemiz büyük çarpışma-
lara, büyük zaferlere gebedir. Özgürlük
yolu daha birçok bedeli, büyük feda-
karlıkları gerektirir. Kızıldere’nin kur-
tuluş yolu, Mahir Çayan ve yoldaşla-
rının silah sesleri ve dökülen kanlarıyla
açılmıştır. Parti-Cepheliler bu yolu
takip ederek güçlü gelenekler yarat-
maktadır. Ve geleneklerimizin özü fe-
dayla harmanlanmıştır.

Kızıldere’nin kurtuluş aşkıyla dolu
olan Parti-Cepheli yeni insanı, özgür
insandır. İnancı, mücadele biçimi, ça-
lışma tarzıyla somutlanan yeni insanla
kurtuluş yolunda ilerliyoruz. Çünkü
bağımsız, demokratik, sosyalist bir
Türkiye’yi kuracağız. Bu bir düş veya
hayal değildir. Ne derece gerçek ol-
duğunu tarih bize göstermektedir.

Kızıldere Yolu
Zaferin Yoludur

Parti-Cephe 46 yıldır neden aynı
yolda yürümektedir? Çünkü sosyalist

ahlakla, erdemle, anlayışla bütünleşmiş
tek yol Kızıldere’nin yoludur. Kızıl-
dere’nin devrime olan çağrısı, kurtuluş
yolunu göstermesi, zafer demektir.

Türkiye halklarına demokratik, sos-
yalist bir devrim armağan etmek isti-
yoruz. Ortadoğu ve dünya halklarına
sosyalist modeli taşımak iddiasındayız.
Ki bugün emperyalizmin ve faşizmin
kuşatmasına rağmen başkaldırımız halk-
lara büyük moral ve güçtür. Halklara
kurtuluş ve zafer bilincinin nereden
geçtiğini gösteriyoruz. Çünkü Parti-
Cepheliler yalnızca kendi özgürlük ve
bağımsızlığı için değil tüm dünya halk-
larının zafer kazanması için bedel ödüyor,
düşmanla çarpışıyor. Sosyalist olmak
ve sosyalizmin zaferi için Kızıldere yo-
lunda düşmanla savaşmak şerefli ve
onurlu bir tercihtir.

Parti-Cephe’nin devrime giden yol-
daki hareket noktası Kızıldere’dir. Ni-
hai zafer olan anti-emperyalist, anti-
oligarşik demokratik halk devrimine
taşıyan PASS yoluyla ilerliyoruz. Bu
Mahirce savaşmak, Kızıldere iddiasıyla
düşmanla çatışmak ve zafer demektir.
Dayı gibi bilge ve militan olmak de-
mektir. Zafer yürüyüşümüzün bugünkü
biçimi Elif Sultan’ın Vatan Emniyeti’ne
yürüyüşü, Alişan’ın ABD konsolos-
luğuna doğru kendinden emin attığı
adımlardır.

Zafere halkımızla, şehitlerimizle
yürüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak
yalnız ve yalnız halkımızla birlikte
savaşmaktan geçiyor. Halkımızla 3
gün boyunca Gazi sokaklarında çatı-
şıyor, Armutlu’da çadırlar kuruyoruz.
Düşman durmaksızın irademizi kırmak
için İstanbul mahallelerinde, Kürdis-
tan’da saldırıyor, yıldırmaya çalışıyor.
Hepsi boşunadır. Nice kuşatmalardan,
katliamlardan yeni zafer ve gelenek-
lerle çıkmış, 46 yıldır     M-L ideolo-
jiyle savaşan bir örgütü bitiremezler. 

Kızıldere nasıl bir savaş tarzı ve
araçlarıyla devrime yürüyeceğimizi de-
falarca somutlamıştır. Güç bizim eli-
mizdedir. Biz burjuvazi gibi hırslarımızla
değil, devrimci irade ve azimle savaşı-
yoruz. İrili ufaklı her zaferimizde hal-
kımızın alınteri vardır. Dünya devrim
tarihinde elde edilen tüm zaferlerin
öznesi halktır. Yine halkımızla birlikte
silahlanarak zafere varacağız. Aşağıdaki
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örnekte anlaşılacağı gibi;
“Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum, di-

yordu Gerbier. Sanırım bunu hiç kimsede
bilmeyecek kolay kolay. Ama bir köylü
kırsal alandaki bir telefon telini kesti.
Yaşlı bir kadın bastonunu bir Alman as-
kerinin bacaklarına indirdi. Bildiriler
elden ele dolaştı. La Villete’de bir kasap
zorbalıkla et almak isteyen bir yüzbaşıyı
buzhaneye kapattı. Bir kasabalı yolunu
soran işgalcilere yanlış yol gösterdi. De-
miryolu memurları, papazlar, kaçak av-
cılar, bankacılar, tutukluların yüzlercesinin
kaçmasına yardımcı oldular. Çiftlik sa-
hipleri İngiliz askerlerini sakladılar.”
(Gölgeler Ordusu, Syf:28) Bağımsızlı-
ğımızı, nihai zaferimizi her bir insanın
üzerine düşecek görevi yerine getirme-
siyle, emek harcamasıyla kazanacağımız
bir gerçektir.

Parti-Cephe olarak tarihi bir döne-
meçten geçiyoruz. Bu dönemeç Kızıl-
dere’nin devrime çağrısı ve zafer için
gücümüzü büyütme ve oligarşiyi sarsma
dönemecidir. 

Türkiye ve dünya halkları objektif
olarak devrimin eşiğindedir. Mesele
bizim zafer yolunu hızlandırmamız-
dadır. Çünkü önümüzde duran tek
görev her koşulda direnmek, tutunmak
ve zafere kavuşmaktır.

Türkiye ve dünya devrim tarihinin
önemli bir kesitinden geçiyoruz. Halkların
gözleri üzerimizde… Vereceğimiz karar,
yaptıklarımız önemli ve değerlidir. 

Kızıldere yolunda, bağımsızlık ve
özgürlük uğruna savaştıkça halklarımıza
güç olacağız. Güç oldukça onları sa-
vaştırabileceğimizin bilincindeyiz. 

Düşmandan öndeyiz. Çünkü şehit-
lerimizle, halkımızla geleneklerimizle
ve Kızıldere inancıyla kazanacağız.

Zafer cephelerde, sokaklarda yiğitçe
çarpışan Parti-Cephelilerin ellerindedir.
Biz kazanacağız! Kızıldere bunun ga-
rantisidir.

Kızıldere Ruhuyla
Anadolu İhtilali’nin
Öncüsüyüz

Bugün Kızıldere ruhuyla savaşıyor
yine aynı ruh ve coşkuyla mücadeleye
yeni halkalar ekliyoruz. Düşman tüm
kalleşliğiyle, var ettiğimiz halkaları
birer birer parçalamaya, birbirinden
koparmaya çalışıyor. Her dönem olduğu

gibi şimdi de “boşuna uğraşıyorsunuz!
Bizler Marksist-Leninist sandalyemizde
oturmaya devam ediyoruz!” diyoruz.

Böyle söylüyoruz çünkü her bir Cep-
heli’nin doğum yeri Kızıldere’dir. Bu
her Cepheli’nin yüreğine ve beynine ka-
zınan umut ışığıdır. Bunun yok olmasına
asla izin vermeyeceğiz.

Kızıldere ruhuyla Anadolu ihtilalinin
öncülüğünü yapıyoruz. Bu nedenle Kı-
zıldere ruhu bizler için sadece ajitatif
bir söylem değil attığımız her adımda
ete kemiğe bürünmüş mücadele ruhu-
dur.

Bundan 44 yıl önce Mahir’in Kı-
zıldere’deki kerpiç evin çatısından
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik” söyleminde, sömürülen halk-
ların yüzyıllara dayanan acısı, öfkesi,
direnişleri, güzel yarınlara olan inançları
vardır. Bu söylemde teslim olmama,
feda ruhu vardır. 

Kızıldere Ruhu
Feda Ruhudur!

“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik” ifadesi ülkemiz devrim müca-
delesinin, feda ruhunun nasıl olması
gerektiğinin bir ifadesidir. Bu kararlı-
lıktır. Anadolu ihtilali can istemekte,
her koşulda bedel ödemeyi gerektir-
mektedir. Kızıldere ruhu, bunu seve
seve kabul etmektir. 

Kızıldere’de yaratılan bu ruh tarihi-
mizin her sayfasında, her köşe taşında
kahraman şehitlerimiz tarafından yara-
tılmış ve bugün de Anadolu’nun dört
bir yanında savaşma kararlılığı ile do-
nanmış Parti-Cephelilerce yaşatılmak-
tadır.

Kızıldere Ruhu
Ne Demektir?

Kızıldere ruhu devrime sonsuz
inanç, düşmana her koşulda meydan
okuma, feda, cüret, kararlılık, öfke,
halk ve vatan sevgisi demektir. İşte bu
ruh Mahirler’in Kızıldere’de fiziken
yok oluşuyla sona ermiştir. Aksine
genç Cepheliler’in omuzlarında yük-
selmiş ve Anadolu halklarına öncülük
etmiştir.

Kızıldere sonrasında oluşturduğu-
muz Kurtuluş Grubu’nda da, DY opor-
tünizminden kopuşta da, Devrimci

Sol’u tarih sahnesinde var edişte Kı-
zıldere ruhunu görürüz.

Kızıldere ruhu 12 Eylül faşist cuntası
iktidara geldiğinde, mücadelede çok
genç ve tecrübesiz olmamıza rağmen,
geri adım atmayarak, elimizdeki tüm
olanaklarımızı seferber ederek düşmana
karşı savaşımı sürdürmektir. ‘80 cun-
tasının yarattığı zulüm zindanlarında
Kızıldere ruhu Apo, Fatih, Hasan, Hay-
dar oldu. Haydar’ın “tereddüt ile ihanet
arasındaki çizgi sanıldığı kadar kalın
değildir” cümlesinde vücut buldu.

Kendisine sol, komünist diyen ör-
gütlenmeler birer birer mücadele ala-
nından çekilirken, silahlı savaşımı inkâr
ederken; Kızıldere ruhu, Dayı’nın ön-
derliğinde özgür tutsaklık geleneğini
yaratan, mahkeme kürsülerinde “Hak-
lıyız Kazanacağız” diyen Devrimci
Sol tutsaklarının direnişindeydi.

Yaprak dahi kıpırdamazken Kızıl-
dere ruhu evlatlarının sesi soluğu olan,
yaşlı bedenlerine aldırmaksızın tut-
sakları sahiplenen TAYAD’lı ailelerin
mücadelesindeydi.

Parti-Cephe tarihi yazılmaya devam
ediyordu. ‘90 başlarına gelindiğinde
Cephe savaşçıları düşmana aman ver-
miyor, onları inlerinden çıkamaz hale
getiriyordu. Kızıldere ruhu, birer lağım
faresi gibi yaşamak zorunda kalan,
sırtını duvara yaslayarak yürümek zo-
runda kalan aciz, korkak işkencecilerin,
halk düşmanlarının ensesindeydi.

Kızıldere ruhu son anında dahi
“Yoldaşlar bizi aşın” şiarıyla büyüt-
menin yol göstericisi olan 12 Tem-
muz’larda, “Bayrağımız ülkenin dört
bir yanında dalgalanacak” diyen Sa-
bolar’ın ellerindeki silahlardadır.

Anadolu ihtilalinin öncüsü olan
Parti-Cephe’nin bir sıra neferi olan
İdil, “Yaşamış sayılmaz zaten yurdu
için ölmesini bilmeyen” haykırışıyla
ölüme yatırdığı bedeninde taşımıştır
Kızıldere ruhunu.

Aynı ruh Dersim ve Karadeniz dağ-
larında, Toroslarda, Balkıca’da yarat-
mıştır kendisini. Silahlı savaşın olduğu,
mücadelenin yükseldiği her yerde Kı-
zıldere ruhu vardır.

Zehra Öncüler, Sibel Yalçınlar, Mus-
tafa Bektaşlar yenilmezliğin, teslim ol-
mamanın, devrime olan inancın ifadeleri
olarak ölümsüzleştiler. Kızıldere ruhu
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sömürülen halklarımıza büyük bir moral
ve coşku oldu bu ruhla savaşanlar nez-
dinden yüzyılların ezilmişliği, sömürül-
müşlüğünün yarattığı ölü toprağını kal-
dırıp attı, devrim ve sosyalizm inancını
her geçen gün büyüttü. Anadolu halkları
böylesi bir güce erişirken, halk düşman-
larının da korkuları büyümüş, halkların
yüreğindeki umudu yok etmek için her
türlü olanakları seferber etmişlerdir. Her
defasında “yok ettik, bitirdik” dedikleri
Kızıldere ruhu yani Parti-Cephemiz’in
ayakları Anadolu topraklarına daha sağ-
lam basmış, kökleri sökülmeyecek kadar
derinlere ulaşmıştır.

“(...) Mağaranın sessizliği içinde
hoparlördeki ses kulaklarda çınladı:

“Dikkat, dikkat! Cumhuriyet ordusu,
mağaradaki Vietkong’lara bildirir. Ar-
kadaşınız Nuyen Ti Su elimize düşm-
üştür. Kendisi ulusal hükümetin haklı
davasına katıldıktan sonra, şimdi siz-
lerle konuşmak istiyor.

Ses kesildi ve hoparlörün zırıltısı
yeniden başladı. (...)

“Dikkat! Mağaradaki işgalciler!
Şimdi Nuyen Ti Su sizlere seslenecek.”
Yine dışarıya baktılar. Dayanılmaz bir
heyecan hepsini sımsıkı sarmıştı. Ama
fazla beklemediler. Su’nun o kadar iyi
tanıdıkları sesi işitildi.

‘Yoldaşlar! Ben Su’ sonra sözcükler
ağzından bir makineli tüfek gibi dö-
külmeye başladı.

“Yoldaşlar! Bunlara inanmayın!
Yalan söylüyorlar. Ben asla onlara
teslim olmayacağım. Suyu sakın iç-
meyin, zehirlidir! Silahlarınızı bırak-
mayın! Orada her şey yolunda mı?
Kızım hala yaşıyor mu? Yaşıyorsa bir
el ateş edin, bileyim...

Küt diye bir darbe sesi duyuldu ve
sevgili ses sustu...”

(Şafakta Kazandık Zaferi, An Duk,
Syf:146-147)

“(...) Biz ölümüne direnirken onlar
(oportünistler-bn) düşmanlarımızın
bize teslim ol çağrısı yaptığı gibi elle-
rinde megafonla çatışmayı bırakıp ken-
dileri gibi teslim olmamızı istediler.
‘Arkadaşlar biz çıktık bize bir şey ol-
madı, siz de bırakın, çıkın’ dediler.

İşte 19 Aralık’ta direnenler bugün
ülkenin her köşesinde tek başına da
olsa direniyor. Oligarşi devrimcileri
teslim alamıyor. Ya bize megafonla

çağrı yapanlar? Bugün de dağda düş-
manla karşı karşıya gelince ellerinde
kleşlerle, bombalarla teslim oluyorlar.”
(Yürüyüş, Sayı:344)

Derine ulaşan kökler Büyük Direniş
destanını filizlendirmiş, Kızıldere ru-
hunu ve geleneğini Fidan Kalşen’in
alev topuna dönmüş bedenine sarmıştır.
Ahmet İbili’nin “Yoldaşlar, yola baş-
larken bir canım var feda olsun halkıma
feda edeceğim! Sizleri çok seviyorum.
Hoşçakalın Yoldaşlar!” suretinde sak-
lamıştır

Kızıldere direnişi bir son değildir.
Bunu o günden bugüne söylemekten
geri durmadık. Kızıldere ülkemiz ta-
rihinde bir ilktir dedik. Mahirler fiziken

yok olsa da THKP-C ideolojisi hep
yaşayacak dedik. Çünkü biz vardık.
Çünkü Dayı vardı. Necdetler, Sinanlar,
Sabolar vardı.

Kızıldere ruhu ile örülen her direniş,
kavganın yeni Mahirler’ini yaratmıştır.
Bunlardan biri olan Eyüp Beyaz düş-

manın her vuruşuyla yerinden kalkmış
ve kelepçeli kollarıyla zafer işareti
yapmaktan vazgeçmemiştir. Eyüp’ün
her hücresi Kızıldere ruhuyla doludur.
Bu baş eğmezliğin, düşmana olan
öfkesi ve kininin, hedefe kilitlenmenin
nedeni budur. Eyüp ile birlikte Büyük
Direniş düşmana 122 defa vurmuştur.

Kızıldere ruhu değişimdir. 
Kızıldere ruhu, Parti-Cepheli yeni

insanda bulur kendini. 
Kızıldere ruhu her Cepheli’nin göz-

altı tavrında, Dev-Genç’lilerin üniversite
direnişlerinde, işgallerde, YÖK ey-
lemlerindedir. Günay Özarslan’ın ce-
nazesi için 80 saat direnen Gazi’de-
dir.

Kızıldere ruhu Haziran
Ayaklanması’nda günlerce gaz
bombalarına, kurşunlara mey-
dan okuyan 3.5 milyondan
fazla insandadır. Berkin’in ce-
nazesine katılan 3 milyon ki-
şidedir. Erdal, Hasan Selim,
Çuhadar ve Alişan’dadır.

Kızıldere ruhu 31 Mart
2015’te Çağlayan adliyesinin
altıncı katındaki savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın odasındadır.
Ertesi gün Vatan işkenceha-
nesinin önündedir.

Kızıldere ruhu Hatice
Aşık’ın elindeki taştadır. He-
sap sorma bilinciyle yıllar
sonra ülkeye gelen halk kur-
tuluş savaşçılarındadır. Dilek,
Berkin ve Ferit’in hesabını
sormak için katillerin karşısına
dikilen, iki Cepheli kahraman

kadının Çiğdem ve Berna’nın cü-
retinde, teslim olmama kararlılı-
ğındadır. Kürdistan’ın her metre-
karesinde her binasında düşmana
direnen Kürt halkının yüreklerinde
ve beyinlerindedir. Tüm bunlar
Kızıldere’nin Anadolu toprakla-
rından hiçbir zaman bilinemeye-
ceğinin göstergesidir.

Kızıldere ruhu yeni ayaklan-
malar, yeni Elif Şafak Bahtiyarlar, yeni
Çiğdem ve Bernalar yaratılmasını söy-
lüyor bugün bize.

Anadolu ihtilali, Kızıldere’nin ma-
nifesto gücüyle 50 yıllık revizyonist
geleneği yıkıp silahlı mücadeleyi baş-
latma cüretiyle yapılacaktır.

Cepheliler’in bulunduğu
her yer Kızıldere’dir.
Tarih 3 Mart 2016...

Bayrampaşa’da Berna
Yılmaz ve Çiğdem Yakşi

kuşatıldıkları bodrum
katında çatışıyorlar!
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Che, 1962’de Birleşmiş Millet-
ler’de yaptığı konuşmasında dünya
halklarına iki mesaj veriyordu. Bi-
rincisi; “sosyalizmi kurmak istiyo-
ruz” diyerek bundan sonra izleye-
cekleri yolu açıklamasıydı. Diğeri
ise her türlü emperyalist saldırıya
karşı “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm”
diyerek devrime ve sosyalizme bağ-
lılıklarını ilan etmesiydi.

O günden bügüne Kübalılar ge-
lecek kaygısı taşımadan ülkelerinde
yaşadılar. 

Biliyoruz ki Amerikan emperya-
lizmi Küba’yı işgal etmek, sosyalizmi
yıkmak için Küba devriminin önderi
Fidel Castro’yu öldürmek için onlarca
yüzlerce yol yöntem denemiştir.

Tüm bunlar bilinmesine rağmen
88 yıl sonra bir Amerikan başkanı
neden Küba’ya geldi?

Neden sorusunu sormayı sürdür-
düğümüzde anlıyoruz ki yaklaşık iki
yıl öncesinden kapalı kapılar ardında
bugünlerin planları yapılıyormuş.
Kanada’nın ev sahipliğinde Katolik
papazın arabulucuğu ile Küba ve
Amerikan heyetleri gizli gizli gö-
rüşmüşler. Bu gizli kapalı görüşme-
lerden dünya halklarının haberi çok
sonraları, Küba lideri Raul Castro
ile Obama’nın telefon görüşmeleri
nedeniyle oldu. Burjuva basın bu
gelişmeyi “normalleşme” olarak ta-
nımladı. Yıllardır sosyalizmin kalesi
olan bilenen Küba’nın attığı bu adım-
lar emperyalistleri sevindirirken Kü-
ba’nın dostlarını, sosyalistleri öfke-
lendirmiştir. Telefon görüşmesinin
ardından atılacak adımlar peş peşe
gelmeye başladı. İlk olarak karşılıklı
büyükelçilikler açıldı, büyükelçiler
atandı. Küba topraklarında devrimden
sonra ilk kez Amerikan emperyaliz-
minin bayrağı dalgalanmaya başladı.
“Normalleşme” bununla da sınırlı
kalmadı. 88 yıl sonra iş başında olan
bir Amerikan başkanının Küba’yı zi-
yaret edeceği açıklandı. Şehitlerinin
kanı ile sulanan Küba topraklarında
Amerikan postalları gezinecekti. Oba-

ma bu ziyaretini bir basın ordusu ile
birlikte yaptı. Küba sokaklarında boy
gösteren Obama ile Raul Castro bir-
likte beyzbol maçı izliyorlar, bu abar-
tılı bir şekilde basında yer alıyor,
Obama’nın sahte gülüşleri samimiy-
miş gibi pazarlanıyordu. Burjuva ba-
sının amacı belliydi. Bu ziyaretten
emperyalist propagandayı güçlü bir
şekilde yapmaya çalıştılar. Sosyaliz-
min kalesi olarak bilinen Küba’da
Obama’nın ziyareti alttan alta “bur-
juva ideolojisinin üstünlüğü”nün pro-
pagandasına dönüştürülecekti. “Sos-
yalizmin yıkılmaya mahkum” olduğu,
nasıl 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği
yıkıldıysa Küba’nın da yıkılacağı
anlatılacaktı. 

Küba-Amerikan ilişkilerinden ne
elde edilmek isteniyor? 

Amerikan emperyalizmi açısından
elde edilmek istenenler açık. Bunların
başında  sosyalizmin yıkılması ve
Küba’nın emperyalist sömürüye açıl-
ması geliyor. Peki Küba bu ilişkiden
ne bekliyor? Raul Castro’nun açık-
lamalarından anlıyoruz ki beklenti
ekonomikmiş. Yani ekonomik olarak
sıkışan Küba bu ilişkilerle ekonomik
sıkışıklığını aşacakmış. Bu mümkün
mü? Emperyalizm misli ile geri al-
madan bir şey verir mi? Dünyanın
neresinde görülmüş emperyalizmin

bir başka ülkeye karşılıksız ekonomik
yardımda bulunduğu. Böyle bir şey
olmayacak... 

Tüm bu gelişmelerin nedeni
Küba’nın ideolojik olarak devrimci
çizgisinden sapmasıdır. Yani var olan
sorunun nedeni ekonomik değil ideo-
lojiktir. Sosyalizmin ekonomik so-
runları devrimci bir dayanışma ile
çözülebilir. En azından ekonomik
sorunları çözmenin yolu Amerikan
emperyalizmi ile ilişki geliştirmek
değil, yine sorunların çözümünü sos-
yalist yöntemlerin içinde aramaktır.  

Bugün Raul Castro’nun söylediği
“modeli güncelliyoruz” sözleri de
1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği Ko-
münist Partisi’nin Genel Sekreteri
olan Gorbaçov’un söylediği “açıklık”,
“yeniden yapılanma” sözlerini çağ-
rıştırıyor bizlere... 

Devrimden bu yana emperyaliz-
min yok etme politikalarına karşı di-
renen, 1990’lar da sosyalizmin yı-
kılmasına rağmen ayakta kalmayı
başaran Küba’nın, bugün geri ka-
rarlarının tek bir nedeni olabilir. O
da devrimci politikalardan uzaklaş-
ması ve uzlaşmacı bir çizgiye sap-
masıdır.

Küba bu politikalarına devam
ederse, yani emperyalistlerle barış
içinde bir arada yaşamayı sürdürmek

“Emperyalizmle Barış İçinde 
Bir Arada” Yaşanmaz!
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isterse dünya halklarının umudu ol-
maya devam edemez, dünya halkla-
rının umudunu büyütemez. 

Dünya halklarının umudu olmak
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşmayı gerektiriyor. Gördükleri-
mizden anlıyoruz ki Küba emperya-
listlerle ve işbirlikçileriyle savaş-
maktan ziyade, birlikte yaşamayı dü-
şünüyor. Öyle ki dünya halklarının
baş düşmanı Obama ile el sıkışabili-
yor onun kanlı politikalarını meşru-
laştırmak için Küba’ya davet edebi-
liyor; itibarlı bir konuk gibi ağırlı-
yabiliyordu. Obama misafirken bile
o kadar küstah ki Küba’da Küba
halkına “demokrasi”, “insan hakları”
dersi vermeye kalkıyor. Öyle küstah
ki Küba’yı lütfedip “terörü destek-
leyen ülkeler” listesinden çıkarttığını
açıklıyor. Gerçek terörist kim? Küba
mı yoksa Amerika mı? Dünya halkları
biliyor ki dünyanın her yerinde ezilen
halkların kanını akıtan Amerikan em-
peryalizmidir. Onlara bu talimatları
veren Obama’dır.  Raul Castro, em-

peryalizmle girdiği ilişkilerden dolayı
bu gerçeği Obama’nın yüzüne söy-
leyemiyor. Onun yerine emperyaliz-
minden saygı bekliyor. “Biz onların
sistemine saygı gösteriyoruz, onlar
da bizim sistemimize saygı göstersin”
diyor.

Küba izlediği politikadan vaz-
geçmediği takdirde dünya halkları
nezdinde unutulmayacak ve affedil-
meyecektir. Küba; Iraklılara, Afgan-
lılara, Suriyelilere ve dünyanın dört
bir yanındaki yoksullara ne diyecek?
“Emperyalizmden kurtulmanın yolu
onunla işbirliği yapmak mı” diye-
cek…

Kübalı yöneticiler şunu çok iyi
bilirler ki ezen ve ezilen çelişkisi
devam ettikçe dünyada yaşayan yok-
sulların emperyalizme ve işbirlikçi-
lerine karşı savaşı devam edecektir. 

Savaş Bitmedi…
Ezen ve ezilen çelişkisi ezilen-

lerden yana çözülmedikçe emperya-
lizm yeryüzünden tamamen silinme-
dikçe yoksulların savaşı bitmeyecek. 

Bizim yerimiz ise her zaman yok-
sullarının yanı olacaktır. 

İsteriz ki Küba’nın yeri de yok-
sulların yanı olsun. Kendi ülkesinde
devrim yapmak için yola çıkmış dev-
rimci örgütlerin yanı olsun. Küba’nın
emperyalizmle birlikte yaşama poli-
tikaları sadece kendisi ile sınırlı kal-
mıyor. Etki alanındaki gerilla örgüt-
lerini de kapsıyor. Kolombiyalı gerilla
örgütü FARC’ı hem emperyalizmle
hem de Kolombiya’daki işbirlikçisi
yönetimle barıştırmaya çalışıyor. 

Biz savaşmaya devam edeceğiz. 
Çünkü emperyalizmle savaş bit-

medi… 
Onun için emperyalizmin celladı

olmaya devam edeceğiz...
Alişanlar’ın yolundan yürümeye

savaşmaya devam edeceğiz. 
Hiçbir yoksulun ezilenin ahını

yerde bırakmayacağız. 
Ezilenlerin safında savaşmaya on-

lara özgür bir gelecek sunma müca-
delesine devam edeceğiz. 

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm

DDuyuru
İki Kadın DHKC Savaşçısı, 
Bayrampaşa’da Çevik Kuvvetin 
Beynini Taradı!
Halkın Adaletinin Bir Fiskesi Zulmün Kalesi-
ni Sarstı!

3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe Savaşçısı kadın, Berna Yılmaz
ve Çiğdem Yakşi; Dilek Doğan’ın ve Yılmaz Öztürk’ün hesabını
sormak için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne silahlı
ve el bombalı saldırı düzenledi. Adalet yoksa adalet savaşçıları
vardır! Kahraman şehitlerle ilgili yayınlanan video linki aşağıda-
dır.

http://halkinsesitv.org/iki-kadin-dhkc-savascisi-bay-
rampasada-cevik-kuvvetin-beynini-taradi/

Halk Bahçesi Komitesi 
Toprağa Umut Ekiyor!
Halk bahçeleri bu sene daha güçlü.

Anadolu’nun dört bir tarafından yeni bah-
çelerin kurulduğu haberleri geliyor. Teknik
bilgi birikimi ve deneyimler Armutlu ’da
birleşiyor ve Anadolu’nun dört bir tarafına
çoğalarak yayılıyor. Şenay ve Gülsüman
Halk Bahçesi’nde yaz dönemine dair ha-
zırlıklar devam ediyor… Halkın Mühendis
Mimarları Halk Bahçesi Komitesi her
hafta Pazar günü buluşarak bahçelerini
yeni dönem üretimi için hazırlıyorlar. Bu
kapsamda 27 Mart'ta bir araya gelen Halkın
Mühendis Mimarları sera içine tohumlarını
ektiler. Biriktirdikleri evsel atıklarından
elde edecekleri gübre için bakteri ekimi
yaparak kompost hazırladılar. Ayrıca Dilek
Doğan için bahçeye kurulacak ve içinde
arıtma sistemi de olacak Dilek Doğan çeş-
mesinin temelini attılar. Halkın Mühendis
Mimarları Halk Bahçesi Komitesi her
Pazar yaptıkları çalışmalarına başta mes-
lektaşları olmak üzere tüm halkı ve dostlarını
beraber üretmeye çağırıyor.
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“Bugünün dünyasında tek başına
kalmayı göze almadan emperyalizme
karşı savaşmak mümkün değildir!”
Dayı

Doğru bildiğimiz yolda tek başımıza
kalsak da yürüyeceğiz

Emperyalizmin tüm dünyada hege-
monya kurduğu, kendi çıkarları ile çatışan
ülkeleri, örgütleri ve hatta tek tek kişileri
hedefine koyduğu bir çağda yaşıyoruz.
Kendilerine karşı savaşan, mücadele
eden ve hatta sadece muhalefet edip
eleştirenleri bile tecrit ve imha politika-
sıyla önce yalnızlaştırmaya, sonra yok
etmeye çalışıyor egemenler.

Bu şartlar altında tek başına kalmak,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşanların daha en baştan göze alması
gereken bir gerçektir. Bununla birlikte
nedenleri anlaşılmaksızın sadece bu
“tek başınalık” durumu bir şey ifade
etmez; zira yanlış yolda da tek başınıza
olabilirsiniz, ne bir güç, ne bir zayıflık,
ne doğruluk-yanlışlık ifade eder. Mesele
çağın koşullarını anlamak, bu şartlar
karşısında nerede, nasıl durduğumuzu
çözümlemek; haklıdan, doğrudan, dev-
rimden yana olmamız gereken yerde
olmakla ilgilidir.  Bunu başarmışsak
eğer, ne kişi olarak bir tereddütümüz
olur ne de örgüt olarak. 

Marksist Leninistler Hiçbir
Koşulda Yalnız Değildir...

Devrimci mücadelenin doğası gereği
her devrimci bir şekilde “tek başına ol-
mak” gerçeğiyle karşılaşır. Bu bir gözaltı
– işkence anı olabilir, hücrede geçirilen
aylar – yıllar olabilir, tek başına bir evde
beklemek olabilir, bir eylem anı olabilir,
çalıştığımız alan, birim özelinde tüm
görev ve sorumlulukların omuzlarımıza
yüklendiği dönemler olabilir. Karşımıza
çıkan her ne olursa olsun, bu sadece
fiziki  bir yalnızlık durumudur. Tarihsel
ve siyasal olarak devrimciler hiçbir
zaman yalnız olmazlar. Devrimci olmak
demek vatanının bağımsızlığı, halkının
kurtuluşu için ömrünü bu mücadeleye
adamak demektir. Bu kavganın bilincine
varan herkes yüreği ve ruhuyla bir bütün
olur tüm dünyanın ezilen halklarıyla
Marksist – Leninistler attıkları her adımda

tarih boyunca özgürlükleri için mücadele
eden savaşçıları, önderleri yanlarında
hisseder. Yalnızlık duygusundan uzaktırlar
bu yüzden. Tek başına olmaları emper-
yalizm ve işbirlikçilerinin yarattığı baskı
koşullarının bir sonucudur, ancak onlar
her koşulda bir halklar halayının  parçası,
kolektif bir bütünün üyesidirler.

Bu duygudan uzaklaşan, sahip olduğu
gerçek gücü kuşanmayanlar gerçekten
zayıflar ve yalnızlaşırlar. Uzak durmamız
gereken asıl ruh hali de budur. İdeolojik
gücün tarihsel ve siyasal haklılığına
inanmayanlar çevresine bakıp da kendileri
gibi kimseyi görmeyince panik duygu-
suyla savruluşlar yaşayabilirler. 90’lı
yıllar sonrası emperyalizmin ülke ve
örgütleri içerisine soktuğu psikolojik at-
mosfer böyledir örneğin. Revizyonizm
bataklığına sürüklenen ülkelerde yaşanan
karşı devrimler, kapitalizme dönüş süreci
yaslanacak güç  arayan birçok örgütte
kırılmalara neden oldu. Bayraklarından
orak çekiçleri çıkarıp sosyalist söylem-
lerden uzaklaştılar. Bu örgütlerden tek
tek aydınlara kadar bir çoğu ilericiliği –
demokratlığı Avrupa Birliği’nde hatta
işgal hareketlerine girişen Amerika’da
arar oldu.

Oysa tam da aynı süreçte Devrimci
Sol emperyalizmin işgal politikalarına
karşı kampanyalarıyla vurduğu yerden
ses getiriyor ABD yorumlarına ve uşak-
larına karşı art arda vurduğu darbelerle
“Atılım” sürecini geliştiriyordu.

İdeolojik Sağlamlık ve 
Netlik Devrimci İradenin
Temelidir...

Bir idealimiz var; halkı ezip sö-
mürenlerin iktidarını devirip  sosyalizmi
kurmak; eşit, adil, özgür bir gelecek
yaratmak istiyoruz. Bundan 150 yıl
önce Marks ve Engels, 100 yıl önce
Lenin ve Stalin, 60 yıl önce Fidel ve
Che, 45 yıl önce Mahir, Hüseyin,
Ulaş... Hepsi ortak bir düşün ardında,
devrim için koştular bir ömür boyu.
Yalnız kaldıklarında, sürgünlere zor-
landıklarında bir an olsun sarsılmadı
Marks ve Engels’in inancı. Aksine
halkların kurtuluşu için savaşmaya de-
vam ettiler. Onların inancı ve iradesiyle;

çektikleri tüm sıkıntılara rağmen ko-
şullara teslim olmadan yürüttükleri
çalışmalar sayesinde bilimsel sosyalizm
ideolojisi doğdu. Komünist Manifes-
to’yu, Enternasyonal’i, Paris Komü-
nü’nü armağan ettiler ezilen dünya
halklarına.

Özgürlükler için savaşmak hiçbir
zaman öyle kolay, bedelsiz bir yol ol-
mamıştır. Spartaküs’ten bugüne ayak-
lanan her köle, topraksız köylü, proleter,
kılıçları – namluları göğsünde, idam
halkasını boynunda hissetmiştir. Bu
uğurda yola düşenler bir an olsun
inançlarından şüphe ettiklerinde adım-
ları yavaşlamaya başlar.

Dostumuzu, düşmanımızı doğru ta-
nımalı, tarihin seyrinde nerede durdu-
ğumuzu kavramalıyız. Egemen sınıflar
karşısında dünyanın en haklı kavgasını
veriyoruz. Kapitalizmin tek alternatifi
olan sosyalizm uğruna dövüşüyoruz.
Tarihsel, siyasal, ideolojik, ekonomik,
ahlaki... Hangi açıdan bakacak olursak
olalım çürümüş kokuşmuş bir düzene
karşı halkların kurtuluşunu savunuyoruz.
Bu gerçekliği yüreğimizle, ruhumuzla
kavramışsak eğer, olası hiçbir bedel gö-
zümüzü korkutamaz, bizim inançlarımızı
sarsamaz.

Devrimci ideolojiyi öğrenmeli, at-
tığımız her adımın nasıl sağlam bir
zemine oturduğunu kavramalıyız. Halk
ve vatan sevgimiz, verdiğimiz kavgayı
doğru anlamak ve pratikte hayata ge-
çirdiklerimizle somutlanır.

Tarih bilinci olmadan geleceğe yü-
rüyemeyiz.

Tarih bilinci, devrimciler için sahip
oldukları zengin geçmişi öğrenmek
ve bugünün kavgasına dair somut bir
güç olarak kuşanmak demektir.

Egemen sınıflar çarpıttıkları tarih
anlayışıyla kendilerine soylu bir geçmiş
yazarken ezilen halkların karınca sürüsü
kadar yeri, önemi yoktur. Krallar-pa-
dişahlar gelip geçmiş, medeniyetler
kurmuş, savaşmış-barışmış, geri kalan
milyonlar ise varlığı-yokluğu sayıl-
madan doğmuş –büyümüş-ölmüşlerdir
sanki. Oysa tarihi gerçek anlamda öğ-
renip, halkı tarihin temel öznesi olarak
gördüğümüzde sınıfları, sınıf sava-

TEK BAŞINA KALMAK...
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şımlarını, halk kurtuluş mücadelelerini
öğrendiğimizde nereden gelip nereye
gittiğimizi görebiliriz.

İnsanoğlunun geçmişten bugüne is-
tikameti hep özgürlük olmuştur. Dö-
nemsel olarak geri dönüşler; karşı dev-
rimler baskı ve zorbalığın katmerlendiği
zamanlar olsa da ilkel toplumdan köleci
topluma, feodalizmden kapitalizme,
kapitalizmden sosyalizme doğru devam
eden bir toplumsal gelişim seyri vardır.
Her toplumsal yapı ekonomik sosyal-
siyasal açıdan bir öncekine göre daha
ileridedir. Bu tarihsel seyir, sınıflar ta-
mamen ortadan kalkıp tek tek her bir
insanın özgür olacağı, sınıfsız-sömü-
rüsüz bir evreye ulaşıncaya kadar da
sürecektir.

Bizler kapitalist sömürünün devam
etmesini isteyen emperyalizm ve uşak-
larına karşı savaşan devrimcileriz. Ne
üç beş sene önce ortaya çıktık ne de
yok olacağız bundan sonra. Binlerce
yıldır süren bir özgürlük mücadelesinin
temsilcileriyiz. Bin yıl önce de vardık,
bin yıl sonra da olacağız.

Spartaküs’ten Bruno’ya, Marks’tan
Lenin’e, Baba İshak’tan Şeyh Bed-
reddin’e, Atçalı Mehmet Efe’den  Na-
zım Hikmet’e halkların özgürlüğü için
savaşmış kim varsa bizim yoldaşımız-
dır. Biz de yarınları kuracak emper-
yalizmi yeryüzünden tamamen silecek
kuşakların yoldaşıyız. 

Hal böyleyken nasıl yalnız, tek ba-
şımıza kalabiliriz ki?

Kendi Yolunda Yürümek
Devrim hedefi olan her siyasi yapı,

kendine stratejik bir yol çizer. İçerisinde
yaşanılan dönem, dünyanın ve ülkenin
durumu, ekonomik-siyasal yapı, öznel
koşullar vb. birçok etken sonucunda
belirlenen iktidara ulaşacağımız temel
yolun adıdır strateji.

Ne var ki daha bu aşamadayken bile
yol ayrımları vardır önümüzde. Dünya
devrimler tarihinde ezilen halkları zafere
taşımış devrim stratejileri olan ayaklanma
ve halk savaşı stratejileri bir şablon bi-
çiminde ele alınabilir. Bu durumda ülke
gerçekliği görmezden gelinmiş olur ve
o şablon uymaz bu şartlara. Öte yandan
belli koşullar altında doğruluğu – geçerli
olduğu kanıtlanmış olan mücadele stra-
tejilerini tamamen yok saymak da doğru

değildir. Mesele tarihsel-siyasal koşulları
doğru değerlendirip devrimin yolunu
çizebilmektir. 

Bugün ülkemizde ve dünyada dev-
rim sosyalizm hedefi doğrultusunda
farklı siyasi yapıların oluşması, farklı
mücadele stratejileri temelinde  kavga
veriliyor olmasının nedeni bu aşamada
yaşanan görüş ayrılıklarıdır özünde.
Devamında her siyasi yapı, doğası ge-
reği kendi siyasi-kültürel kimliğini,
karakterini yaratacaktır yıllar içinde.

Ortak amaç ve hedefler doğrultu-
sunda kurulan birlikler de koşullar da
yine bu mücadelenin doğasında vardır.

Marksist – Leninistler tüm dost
güçleri birleştirmek, büyütmek, düşman
güçleri ise parçalayıp zayıflatmak, ni-
hayetinde ortadan kaldırmak hedefiyle
mücadele yürütür. Sisteme egemen olan
bir avuç asalak ve onların doğrudan
çıkar birliği yaptığı, toplumun çok küçük
bir kesimini oluşturan besleme uşakları
karşısında tüm halkın çıkarları ortaktır.
Dolayısıyla devrimden yana birlik sağ-
lamak temel meselemizdir.

Devrim hedefi doğrultusunda mü-
cadele veren tüm yapılarla birlikte ha-
reket edebilmek bir yanı, her koşulda
devrim stratejisini hayata geçirmek
için savaşmak bir diğer yanıdır kav-
ganın. Ve bunlar birbiriyle çelişmez.
Halkın, devrimin çıkarına olan, mü-
cadeleyi ileriye taşıyan her birlik stra-
tejik açıdan da doğrudur. Bununla bir-
likte siyasi tarih ilkesiz-kuralsız, sırf
görüntüden-söylemden  yan yana gel-
miş insanlardan ibaret olan; mücadeleyi
ileriye taşımak bir yana daha da geri-
leten birliklerle doludur. Devrime bir
faydası da yoktur bunların.

Tek başına yürüme cüreti, iddiası,
inancı olmayanlar, sağlıklı bir birlik
politikası da oluşturamamış, kimileri
iradesini başka siyasi yapılara teslim
ederek siyasal bağımsızlığını kaybet-
miş, kimileri  “kuyrukçu” sıfatını ta-
şımıştır onyıllar boyunca.

Mesele devrim yolunda yürümektir.
Elbette bu yürüyüşü ne kadar güçlü
kılarsak, ne kadar birlik olursak o
kadar iyidir ancak devrimin çıkarlarına
aykırı politikalar, ilkesiz-kuralsız, prag-
matik birlikler bizi geleceğe taşımaz.

Zoru gördüğünde sığınacak liman
arayan, güce tapan, ideolojik anlamda

tutarlı – sağlam bir çizgisi olmayan
oportünizm ve reformizmin tarihi bu
anlamda birer ibret vesikasıdır. 12
Eylül gelmiş direnmemiş, direnmemek
bir yana direnen Devrimci Solcuları
statükolarının bozulmasına karşı tehdit
olarak görmüşlerdir. Devrimci Sol ise
“tek başıma ne yapabilirim ki” diye
geri çekilmeden içeride – dışarıda en
ağır bedelleri göğüsleme pahasına sa-
vaşmış – direnmiştir. Darbeler almış,
tutsaklıklar yaşamış ancak her defasında
toparladığı güç ve olanaklar dahilinde
yine sürdürmüştür kavgayı. Hapisha-
nelerde tüm solun “zafer kazanılamaz”
tekerlemeleri karşısında ölümlere yat-
mış ve başı dimdik bir şekilde zaferle
taçlandırmıştır direnişi. 90’lar da farklı
değildir, 2000’ler de.

“12 Eylül karanlığı” olarak nite-
lendirilen yıllar boyunca direnen – sa-
vaşanların mücadelesi yaratmıştır yine
aydınlığı. Yayın faaliyetinden demo-
kratik eylemlere, sendikal örgütlen-
melerden gençlik hareketine kadar
buzkıran vazifesi görmüştür Devrimci
Hareket. 90’larda atılımı örgütlemiş,
aldığı merkezi darbelere, önder nitelikli
kadrolarının şehit düşmesine rağmen
bir an dahi tereddüt etmemiştir, yara-
larını sarıp daha büyük bir güç ve
inançla yürümüştür.

90’lı yılların sonuna gelindiğinde
oligarşi tüm güçleriyle Parti-Cephe’yi
tasfiye etmek için yüklendiğinde de
ortalıkta kimse yoktur. Reformist –
revizyonistler ölüm ilanları vermektedir
19-22 Aralık 2000 operasyonunun ar-
dından. Ama kahraman şehitler için
değil! Onlar “devrimci demokrasinin
ölümü” diye yazmaktadır daha kanla-
rımız kurumamışken. Sendikalarda,
meslek örgütlerinde tasfiye operas-
yonları yürütülmektedir... 

O günlerden geriye ne kaldı peki?
Sadece direnenler kaldı! 19-22 Aralık
sonrasında F Tipi Hapishanelerde di-
renenler... Sokaklarda ve meydanlarda
omuz omuza yürüyüp direnenler...
Halkın adaleti için savaşan, halkı dev-
rime çağırarak canım feda diyenler
kaldı yalnız. Direnmeyenler çürüdü,
savaşmayanlar öldü!

Biz Hep Tek Başımızaydık
40 yılı aşkın mücadele pratiğimiz
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boyunca “tek başına” olmak, yalnız
yürümek hiçbir zaman tereddüt yarat-
madı bizde. Sosyalizme olan inancımız,
mücadele stratejimize olan güvenimiz,
önderlerimizle, yoldaşlarımızla bir
bütün olmamız yetti sağa sola savrul-
madan, dimdik yürümemize.

Hiçbir zaman nicelikte aramadık
gücü. Doğrudur, bu da bir güç ifade-
sidir. Ancak o niceliğin temelinde
yatan özdür esas olan. Faydacı politi-
kalarla dönemsel olarak elde edilecek
fiziki güç, sayısal çokluk değildir bizi
devrime taşıyacak olan. Çünkü em-
peryalizm ve işbirlikçilerinin darbeleri
karşısında dağılır gider sağlam temel-
lere dayanmayan sayısal kalabalıklar.
Baskı ve zorluklarla, yalanlarla alda-
tılarak, bir parmak bal misali demokrasi
aldatmacalarıyla halkın tepkilerini diz-
ginlemek uzmanlık alanıdır egemen-
lerin. Biz ise bilinçli – örgütlü kitlelerle,
işleyiş olarak sarsılmaz, uzlaşmaz,
teslim alınamaz bir siyasal yapıyla
yürüyoruz devrime. 

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
bize karşı böyle büyük bir kin duy-
masının, topyekün imha etmek için
saldırmasının da bizim her şeye rağ-
men dimdik ayakta kalmamızın se-
bebi de budur zaten.

Aslolan Devrime 
Yürümektir

Devrime yürüyoruz. Aslolan bu-
dur!

Fidel, onlarca yoldaşı katledilip
bir avuç insan ve birkaç tüfekle kal-
dığında tereddütsüz bir şekilde silahını
omuzlayıp yürüdü Siera Maestra
Dağları’na. Bu cüret ve iradeyi gös-
termeseydi, gerilla hareketine dair
inancını kaybetseydi devirebilirler
miydi Batista iktidarını?

Lenin, parti içi mücadeleler sıra-
sında azınlıkta olduğu zaman bile
devrime yürüme iradesini ortaya koy-
ma cüretini göstermeseydi nasıl bir
devrim olurdu Sovyetlerde?

Mao, Uzun Yürüyüş’ü örgütledi-
ğinde onbinlerce kayıp ve binlerce
mil yolun ardından “yalnız kaldım”
deyip dursaydı ya... Mahirler, Kızıl-
dere yolundan dönselerdi ya da elle-
rini kaldırıp teslim olsalardı faşizme,
bir THKP-C geleneği yaratılabilir

miydi o teslimiyetten?
Tarih soyut bir şey değildir bizim

için. Çünkü kanımızla yazıyoruz onu.
Her birimizin emeği, iradesi, direni-
şiyle, feda feda yazılıyor tarih.Şimdi
“Bir tek siz kaldınız” diyor düşman! 

“Kızıldere’nin adı bile değişti ama
siz hala aynı şeyleri söylüyorsunuz”
diyor. “Dünyada Marksist-Leninist ör-
güt mü kaldı, silahlı mücadeleyi sa-
vunan mı var bu çağda...” diyorlar.
Varsın öyle desinler. Biz devrimci ira-
demizi milyonların özlemleriyle bir-
leştirip yürüyoruz geleceğe. Bundan
öte bir gerçeklik yoktur. 

Aç, yoksul milyonlar adaletsiz
bırakılmış! Kendi yurdunda esir hale
getirilmiştir.

Teslim mi olacağız bu zulme ve
adaletsizliğe?

Kimse ses çıkarmıyor diye biz
de susup oturacak mıyız? Kimse sa-
vaşmıyor diye biz de boyun mu eğe-
ceğiz çağın imparatorluğuna? Saray-
lar-saltanatlar önünde diz mi çöke-
ceğiz? Hayır! Bin kere hayır! 12 Ey-
lül’de, en ağır işkence ve katliamlar
karşısında nasıl direndik ve savaş-
tıysak öyle savaşacağız! Daha önce
nasıl “öleceğiz ama asla teslim ol-
mayacağız” dediysek yine öyle di-
reneceğiz!

Şafak, Bahtiyar, Elif gibi, Çiğdem
ve Berna gibi onurla dimdik yürü-
yecek, inançla vuracağız zulme.

Emperyalizme ve oligarşiye karşı
başka türlü zafer kazanmak mümkün
değildir.

Mücadelenin Tüm Alanları
ve Halk Bizi Bekliyor

Devrimci iradeyi mücadelenin
tüm alanlarına, hayatın her yanına
hakim kılmalıyız. Sahip olduğumuz
ideolojik güç karşımıza çıkan tüm
engelleri aşmamıza, tüm kapıları aç-
mamıza yeter. Tarih bizden yana,
gelecek bizim. Yeter ki biz kavganın
hakkını verelim. 

Devrim önderlerinin ortaya koy-
duğu irade her bir devrimcide mev-
cuttur. Onların öğrettiklerini benim-
seyip kavgamızda rehber kıldıkça
her an yanımızda olduklarını bize
yol gösterdiklerini hissederiz.

Bir insan her şeyi değiştirebilir.

Hiç örgütlenme yapılmamış bir ma-
halleyi, alanı, birimi kendi emeği ve
iradesiyle yeni baştan yaratabilir. Birken
iki olmak halkı örgütlemenin temelidir.
Taşıdığımız devrim inancını, iradesini,
coşkusunu – heyecanını yalnızca bir
kişiye daha taşımak bizi zafere taşıyacak
olan yoldur. Devrim böyle halka halka
büyüyecektir çünkü.

Bir insan tüm yanlışların karşısında
durup doğruları hayata geçirebilir. Dev-
rimciliğin özü budur. Herkes başka
bir yolda gidiyor diye devrimin doğ-
ruları geçersiz kılınmaz. Yanlış politi-
kalarla, düzenle uzlaşan milyonlar kar-
şısında devrim için tek başına bile olsa
dövüşmek bizim onurumuzdur. Ha-
miyet Yıldız tek başına bir Dev-
Genç’liydi faşist işgale karşı koydu-
ğunda. Ama o örgütünün, yoldaşlarının,
devrimin iradesini savunuyordu her
şeyden önce. Onun için güçlü, onun
için yenilmezdi.  Engin Çeber, ayakta
sayım verip keyfi dayatmalara boyun
eğmek yerine tüm bedeller pahasına
direnirken tek başına mıydı? Hayır. O
Abdullah Meral’le omuz omuza dire-
niyordu zulme. Hatice Aşık da yalnız
değildi kurşunu bitip taşa sarıldığında. 

Hepimiz aynı ruhu ve bilinci ta-
şımalıyız.

“Tek başınalık” geçici bir nicelik
ifadesinden başka bir şey değildir.
Gerektiğinde tek başına da olsa dev-
rimin yolunu adımlayanlar o güç ve
iradeyle çoğalırlar zaten. 

Varsın öyle olsun!
Tek başımıza savunalım devri-

mi!
Tek başımıza savunalım silahlı

mücadeleyi!
Dünyada tek Marksist-Leninist

örgüt biz kalalım varsın!
Ne olur? Öyle de savaşırız!
Biz bu iradeyle milyonları örgüt-

leyecek, dünyanın Türkiyesi’nde dev-
rim yapacağız!

Devrimden sonra da tüm dünyaya
aynı cüretle meydan okuyup sosya-
lizmi ete kemiğe büründüreceğiz
Anadolu topraklarında!

Hayır! Asla yalnız kalmayacağız!
Emperyalizmi yerle yeksan edecek,
tüm ezilen halkları özgürleştireceğiz.

Emperyalizm ve uşakları yenile-
cek. Biz Kazanacağız!

Yürüyüş
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Hasan Ferit Gedik, resmini Ha-
ziran Ayaklanması şehitlerinin ya-
nında gördüğümüz bir isim. Hayat,
Hasan Ferit’in resmini getirip onların
yanına koydu ama bu bir tesadüf de-
ğildi. Şekli, zamanı ne olursa olsun
katledilen halk çocukları, emperyalist
kapitalist sistemin yaşam alanlarımıza
yönelen saldırılarına karşı bir müca-
dele, direniş içinde olmuşlardır. Bu
sebeple tetikçilerin isimleri, cisimleri
farklı da olsa saldırıların özü aynıdır. 

Bu dava başından beri siyasi bir
dava olmuştur ve hep iki tarafın irade
çatışması olarak sürmüştür. Başka
davalar için ihtiyaç halinde açılan
büyük salonlar olduğu halde ısrarla
bu dava için salon verilmemiştir. 

Davanın açıldığı İstanbul Anadolu
Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi,
bu davayı görmek istememiş ve Cum-
huriyet Savcılığı ile ortak bir görüşte
birleşerek davanın naklini talep et-
mişlerdir. Bu nakil talebinden maksat
davanın halk tarafından sahiplenil-
mesini önlemektir. 

Davanın başka bir ile nakledilmesi
talebi reddedilince de, duruşmanın,
mahkemenin mevcut küçük salonunda,
basına ve dinleyicilere kapalı bir şekilde
yapılmasına karar verilmiştir. Kimsenin
izleyemediği bütün gözlerden uzak bu
duruşmalarda sanıkların saldırganlığı
ve aymazlığı gözden kaçırılmak is-
tenmiştir. Mahkeme bununla da ye-
tinmeyerek davaya avukat sınırlaması
getirmiştir. Türk Ceza Hukuku’nda sa-
nığın ya da müştekinin hakkını kısıt-
layan avukat tutma konusunda sınır
koyan bir hüküm bulunmamasına rağ-
men mahkeme kendi kendine yasa
yapmış ve uygulamıştır. Ve bu dava
milletvekillerinin, gazetecilerin, baro
görevlilerinin mahkeme dışına atıldığı,
hakaret ve şiddete uğradığı bir dava
olmuştur. 

Sanık savunmaları da siyasi nitelikte
olmuştur. Sanıklar mahkeme içinde
siyasi sloganlar atmışlar, tekbir getir-
mişler özellikle siyasi iktidarın dilinden
konuşarak tahliye olmaya çalışmışlardır.
Çeteciler bugüne kadar ağız birliği et-

mişçesine savunmalarda birlik
halinde olmuşlar ve kendile-
rinin mahalleden arkadaş ol-
duklarını, yasadışı bir birlik
içinde olmadıklarını, kendi-
lerini birlikte davranmaya zor-
layan şeyin mahallede bulunan
silahlı siyasi örgütlerin karşı-
sında tavır almaları olduğunu
belirtmişlerdir. 

Sanık savunmalarının gerçeği yan-
sıtmadığını İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü’nün hazırladığı evraklardan
anlamak mümkündür. Sanıklar hak-
kında organize suç örgütü oldukları
yönündeki ilk rapor Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nden gelmiştir. 

Çeteye yapılan kapsamlı operas-
yondan 9 ay önce düzenlenen raporda
Maltepe ilçesinde ‘silahla yaralama,
cinayet, tehdit ve uyuşturucu madde
ticareti’ gerçekleştiren bir grubun ol-
duğu bu grup üyeleri hakkında, geriye
dönük yapılan araştırma sonucunda
çete ile irtibatlı oldukları, belirtilen
kişilerin birçok silahlı eylem ve uyuş-
turucu satma eylemi gerçekleştirdik-
leri belirtilmiştir. Sonra o mahaldeki
bir taksi durağında uyuşturucu ticareti
ve haraç toplama suçları işlediklerinin
tespit edildiğine ilişkin ikinci bir
rapor tanzim edilmiştir. Buna rağmen
çeteye yönelik bir operasyon ger-
çekleşmemiş, adı geçen çete yasadışı
faaliyetlerine devam etmiştir. Ma-
hallede faaliyet yürüten sol siyasi
parti, dernek ve benzeri yapılara sal-
dırılar düzenlenmesi seyredilmiş, teş-
vik edilmiştir. Kısacası sol örgütlere
saldırı düzenlesin onları bu mahallede
yaşayamaz hale getirsin, biz bu ya-
sadışı faaliyetleri görmezden geliriz
aymazlığı içinde olmuşlardır. O dö-
nemde emniyet içinde yaşanan çe-
lişkiler olmasa idi belki de soruşturma
ile ilgili birçok bilgiye sahip olma
imkanımız olmayacaktı. 

Sanıkların ‘paralel yapı bize kom-
plo kurdu’ yönündeki savunması bile
siyasi içeriklidir. Ancak paralel ya-
pının neden kendilerine komplo kur-
duğunu açıklamamışlardır. 

Hasan Ferit’in katili tetikçi çete
elemanları, yüzlerce yıl hapis cezası
ile yargılanan ve sahte kimlik, sahte
evrak düzenlemekten haraç almaya,
çocuk kaçırıp çalıştırmaktan yağmaya
kadar birçok suçu örgütlü olarak işle-
mişlerdir. Ancak bütün bu suçları daha
da ağırlaştıran unsur bu örgütün silahlı
olmasıdır. Sadece üzerlerinde veya ev-
lerinde taşıdıkları silahlar bile çetenin
nasıl vahim faaliyetler içinde olduğunu,
her zaman öldürmeye hazır durumda
olduklarını göstermektedir. 

Sosyal medya hesaplarından yap-
tıkları paylaşımlar dolayısıyla insan-
ların tutuklandığı bir ülkede, yasadışı
silahlı suç örgütleri mensupları daha
yargılanmaya yeni başlanmış halde
iken dahi, tahliye edilebilmektedirler. 

Bulunduğu cezaevinden firar eden
kişi olarak basında ismi geçen Emrah
OK bizim dosyamızda tutuksuz olarak
yargılanmaktadır. Oysa ki bu kişi
onlarca suça karışmış, hakkında kri-
minal bulgular bulunan biridir. 

Hasan Ferit Gedik’in öldürülme-
sinden sonra da suç işlemeye devam
eden sanıklar bu dosyadan serbest bı-
rakılmışlardır. Tutuksuz sanıklar dı-
şarıda suç işlemeye devam etmişlerdir. 

Sanıklardan birçoğu sahte kimlik
kullanmıştır. Evrakta sahtecilik gibi
suçlardan kayıtları mevcuttur. Yaka-
lama anında dahi sahte kimlik taşımış
oldukları görülmüştür. 

18 yaşından küçük çocuğu anne-
sinin yanından kaçırarak darp etmiş-
lerdir. 18 yaşından küçük çocuğa
tehditle suç işlettirdiği telefon tape-
lerinden anlaşılmaktadır. Annesinin
şikayet etmesini engellemek için ço-
cuğu ve annesini ölümle tehdit et-
mişlerdir. Bu durum telefon kayıtla-

Hasan Ferit Gedik Davası Adaletsizliğin Resmidir
ADALETSİZLĞE ALIŞMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Halkın 
Hukuk

Bürosu

3 Nisan
2016

Yürüyüş

Sayı: 515

2 1UMUT GERİLLADA!



rından anlaşılmaktadır. 
Hasan Ferit Gedik’in vurulmasında

kullanılan silahların toplanarak organize
bir şekilde olay yerinden uzaklaştırılarak
Tuzla sahilinde denize atılması bir delil
karartma faaliyetidir. Bu faaliyeti ya-
panlar ya hiç tutuklanmamıştır ya da
bugün artık serbesttir. 

Yine çete mensuplarının birçoğu ka-
barık suç geçmişine sahip kişilerdir.
Hatta suçu alışkanlık haline getirdikleri
söylenebilir. Yalnızca Hasan Ferit Ge-
dik’in öldürülmesinden sonra harekete
geçen Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı
operasyon sonucunda ele geçen 14 adet
ruhsatsız tabanca mevcuttur. Bu silahların
yapılan kriminal incelemelerinde daha
önce birçok silahlı olayda kullanıldıkları
kriminal raporlarla belgelenmiştir. 

Yakup DALKILIÇ, İbo lakaplı
MESUT TURHAN için ‘İbo abim
için gözümü kırpmadan ölürüm’ diyor.
Sadece bu dil kullanımı bile araların-
daki ilişkiyi göstermektedir. 

ZAFER TURHAN’ın “ben telefon
kullanmıyorum artık geziyoruz içiyoruz
kan kin nefret... el bombaları keleşlerle
geziyoruz... Allah herkese hayırlı ci-
nayetler nasip etsin” şeklinde yapılan
görüşmeler bunu açıklamaktadır. Şa-
hısların telefon görüşmelerinin bütü-
nünde şiddet, tehdit, küfür ve hakaret
ön plana çıkmaktadır. 

MESUT TURHAN’ın “onun adına
para iste o sizi çağırırsa gittiğiniz
yerde hepsini vurun” şeklinde talimatı
mevcuttur. 

7 Eylül 2013 günü Pendik İlçe
Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı
içinde önleyici ekiplerin, yapılan anons
üzerine durdurdukları 34 GU 6726
plakalı BMW marka araç içinde Yakup
DALKILIÇ, Doğukan CEP, Emrah
OK ve Ferhat KELEŞ’in bulunduğu,
Emrah OK’un olay yerinden kaçarken
yakalandığı ve üzerinden üç adet ta-
banca çıktığı, tabancaların Doğukan
CEP, Emrah OK ve Ferhat KELEŞ’e
ait olduğu, şüphelilerin alınan ifade-
lerinde söz konusu tabancaları, ikamet
ettikleri bölgede hasımları olduğundan
ve ikamet çevrelerindeki sol örgütlerin
faaliyetlerinden korktukları için taşı-
dıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. 

Soruşturmaya konu tabancaların
yapılan balistik incelemelerinde, geç-

mişte 10 adet farklı olayda daha kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. 

Ele geçirilen tabancaların yapılan
balistik incelemeleri sonucunda dü-
zenlenen İstanbul Kriminal Polis La-
boratuvarı Müdürlüğü’nün raporun-
da;

30 Kasım 2011 günü Pendik ilçesi
Batı Bahat mevkiinde Ak Rentacar Oto
Kiralama isimli işyerine ateş edilmesi,
Kartal ilçesi Kordonboyu mevkiinde
Kaçamak Bar isimli işyerine ateş edilmesi
18 Ocak 2012 günü Maltepe ilçesi
Cevizli mevkiinde Aytekin TURAN’a
ateş edilmesi, Maltepe ilçesi Gülsuyu
mevkiinde çıkan kavga olayı ve ateş
edilmesi olayında tespit edilen kovanın,
Gülsuyu mevkiinde K. TAŞ isimli şahsın
silahla yaralanması ola-
yında elde edilen kovan-
ların ele geçen silahlar-
dan atıldığı anlaşılmıştır 

Maltepe ilçesi Gü-
lensu mevkiinde yaşa-
nan B. ASLAN isimli
şahsın darp edilmesi ve
silahla yaralanması ola-
yında elde edilen ko-
vanların, 7 Eylül 2013
tarihinde Maltepe ilçesi
Gümüşsuyu mevkiinde
yaşanan ikamete ateş
edilmesi olayında elde
edilen kovanların, 04
Eylül 2013 günü Mal-
tepe Mah. Gülsuyu
mevkiinde yaşanan Ti-
tiz Halı yıkama isimli
işyerine ateş edilmesi
olayında elde edilen ko-
vanların, aynı mahal-
lede İzzet KURUBAL
isimli şahsın silahla ya-
ralanması olayında elde
edilen kovanların so-
ruşturmaya konu taban-
calardan atıldığı tespit
edilmiştir. 

İlgili kişilerin hepsi
serbest kaldı. 

Hasan Ferit’in katil-
leri, kiralık katiller elle-
rini kollarını sallayarak
gezmeye, aynı çete kap-
samında faaliyetlerine
devam ediyorlar. Öyle

ki duruşma bittikten sonra kapının önünde
duruşmayı izlemeye gelmiş olan Umut
KAYA ve beraberindekilere ateş açılmış,
Umut KAYA ateşli silahla yaralanmıştır. 

Hasan Ferit Gedik davasında gör-
düğümüz, büyük adaletsizliğin bir par-
çasıdır. Verilmek istenen mesajları çok
iyi anlıyoruz. Mahkeme kapısının önüne
gelip ateş edeni, içeri bıçak sokanı
serbest bırakırken devrimcilere ve avu-
katlarına yapılan saldırıları sessizlikle
geçiştiren, buna zemin sunan mahkeme
heyeti de adaletsizlik dayatmasının, zul-
mün bir başka yüzüdür. Halkın adalet-
sizliğe mahkum edilmesine izin ver-
meyeceğiz. Adaletsizliği asla kanıksa-
mayacağız, sineye çekmeyeceğiz. Hesap
soracağız.

AKP’nin katil polisle-
rinin saldırısının ardından,
çetelerin de devrimcilere
saldırısı devam ediyor.
Gülsuyu’nda Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yaparken pol-
islerin saldırısının ardın-
dan, 23 Mart günü de Ha-
san Ferit Gedik Uyuştu-
rucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nin düzenleyeceği
“Emperyalist Yoz Kültür
Ve Uyuşturucu İle Müca-
dele Sempozyumu”nun af-
işlerini asan Serhat Parlak
ve Tuncer Gümüş AKP’nin
beslediği çeteler tarafından
saldırıya uğradı.

Saldırılarla ilgili açık-
lama yapan Gülsuyu Halk
Cephesi “Devrimcilere sal-
dırarak halka gözdağı ver-
meye çalışan çeteler ve
polisler, bizleri sokaklarda
görmeye devam edecek-
siniz, saldırılarınız boşu-
nadır. Bizler Halk Cephe-
liler olarak, AKP’nin Kür-
distan’daki yaptığı katli-
amların da hesabını sora-
cağız, Hasan Ferit’in de
hesabını misliyle soraca-
ğız” denildi. Saldırının ar-

dından Serhat Parlak’ın
ayak ve yüz kısmına darp
edilirken kafasına 6 dikiş
atıldı; Tuncer Gümüş’ün
sağ göz ve çene kısmında
zedelenme oluştu.

Gülsuyu’ndaki Çeteciler 
Misliyle Hesap Verecekler!

Esenler Halk Cephesi,
AKP’nin beslediği çeteci-
lerin Gülsuyu’nda Halk
Cephelilere ve halka sal-
dırması ile ilgili 25 Mart’ta
bir açıklama yaptı. Açık-
lamada; “Çeteciler yanke-
siciler AKP’nin beslediği
kuyrukçular bizleri yıldı-
ramazsınız; evlerimizden,
mahallelerimizden, sokak-
larımızdan atamazsınız.
Bizleri yıllardan beri ev-
lerimizden yurdumuzdan
atmaya çalıştınız, başara-
madınız, başaramayacak-
sınız. Biz sizler gibi milyon
dolarlar çalıp çırpmadık.
Bir gece vakti halkı vurup
öldürmek size yakışır. Biz-
ler halkın adaleti olarak
Halkın Cephesi olarak kor-
kulu rüyanız olmaya de-
vam edeceğiz” denildi. 

Gülsuyu’nda Çetelere Karşı 
Mücadelemiz Devam Edecek!

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Çok sayıda insanın hayatını kay-
bettiği Ankara Kızılay eylemi ve ar-
dından Taksim’de yine halka yönelik
IŞİD saldırılarının peş peşe gelmesiyle
Katil AKP’ye gün doğdu. AKP bilinçli
olarak yaratmaya çalıştığı korku se-
naryoları ile ezilen halklara yönelik
yapacağı her türlü faşist uygulamayı
meşrulaştırmaya çalışıyor. Medya ara-
cılığı ile kendi iktidarının bu katli-
amlardaki sorumluluklarını gizleyerek
terör edebiyatı ile toplum sindirilmek
isteniyor.  İstiklal Caddesi’ndeki IŞİD
saldırısının ardından, sözde olağanüstü
güvenlik önlemleri alındı. 

Televizyonlarda günlerdir terör de-
magojisi yapılmaya devam ediliyor. Bir
yandan ‘teröre alışmalıyız terör her yer-
de’ denirken bir yandan ‘terörle mücadele
yöntemlerinde değişikliğe gidecekle-
rinden’ bahsediyorlar. Diğer yandan
korkmuyoruz biz güçlü devletiz ima-
jından vazgeçmezlerken GS-FB maçını
iptal ederek her an yeni katliamlar bek-
leniyor izlenimi yaratıyorlar. Adeta in-
sanların diken üstünde yaşaması doğ-
rultusunda ne gerekiyorsa yapılıyor.

Günlerdir TV’lerde duyuyoruz hal-
kımız şüphelendiği herkesi polise
‘canlı bomba’ olarak ihbar ediyor. İn-
sanlar sokağa çıkmaya toplu yerlere,
meydanlara gitmemeye özen gösteri-
yor. Ve bu tablonun ardından İstanbul
Üniversitesi öğrencileri vizelerin er-
telenmesi için imza kampanyası baş-
lattı. Konumu itibariyle İstanbul Üni-
versitesi’nin riskli bölgelerden biri
olduğunu ifade eden öğrenciler aynı
riski taşıyan diğer üniversitelerde de
sınav tarihlerinin ertelenmesi gerek-
tiğini belirtmişler.

Evet 7 Haziran seçimlerinden bu-
güne TİHV’in açıklamasına göre 58’i
çocuk olmak üzere 226 sivil katledildi.
Yine TİHV’in 2015 raporuna göre
son 11 yılda 241 diğer araştırma grup-
larına göre 477 çocuk devlet tarafından

katledildi.
Bu katliamların AKP’nin iktidarını

sürdürmesi ve hem ülkemizde hem
de bölgede amaçladığı rolü yerine
getirmek için gerçekleştirildiğini bugün
sağır sultan bile biliyor ve ifade ediyor. 

AKP iktidarının amacı halka kor-
kunun hakim olması ve böylelikle
önlerindeki engellerin ortadan kaldı-
rılmasıydı. Öyle bir korku hakim ol-
malı ki insanlar sokağa dahi çıkama-
malı. İktidarın sözünün dışına çıkmayı
aklına bile getirmemeli, getirirse vaz-
geçmeli. Herkes iktidarın destekçisi
olmalı, beğense de beğenmese de.
Bu şekilde iktidarda halkın sokağa
dökülme riskini korkuyu hakim kılarak
asgari bir noktaya çekebilmeli. 

Evet korku. Korku hakim oldu-
ğunda insanlar düşüncelerini ifade et-
mez, korku bünyeyi esir almaya baş-
ladığında inanmadığı fikirleri bile sa-
vunurmuş görünür. Bu mikrop vücuda
bir yayılmaya başladı mı yalakalık,
kendini ispat etmek için gösterilen
gayretkeşlik tabloları dahi ortaya çık-
maya başlar. 

Korku. Evet, İnsani bir duygudur.
Halkımız da bu olaylardan dolayı
kaygılı olabilir. Ancak korkularımızı
hoş görür ve ona teslim olmaya baş-
larsak nerede nasıl sonuçlanacağını
kestirebilmek de kolay değil, korkuları
yenmenin yolu okula, işyerine git-
memek değil. O korku bir beyne işledi
mi kampüse gitmekten korkan,  za-
manla sokağa çıkmaya da korkabilir.
Böylelikle iktidarın amaçladığı korku
da gün be gün büyür.

Ne yapmalıyız?
Önce bu korku ve terör demagoji-

lerini yaratanları iyi tanımalı ve her
türlü yöntemle bunları tüm gençliğe
anlatmalıyız.

Kimdir bu katliamların sorumlusu.
6 ayda yüzlerce insanı katleden kim-
dir? İlçeleri bombalayan, Dilek Do-

ğanlar’ı, Yılmaz Öztürkler’i evlerinde
sokak ortalarında vuran kimdir? IŞİD’i
besleyen destekleyen kimdir? Neden
katlediyorlar? Bu katliamlar kime,
neye hizmet ediyor? Bunları anlat-
malıyız.

Yaratılmak istenen bu tabloya karşı
mücadele veren ve bunun için bedeller
ödeyenler kimlerdir? 

Halkını sevenler, vatanseverler
kimlerdir? Bunu göstermeli, devrimci
eylem tarzını anlatmalıyız halkımıza. 

Halkın dostu kimdir? Düşmanı
kimdir?

Bu sorulara verdiğimiz cevapların
ışığında, korkularımızı yenmek için
o korkuları yaratanların üzerine git-
memiz gerektiğini görebilir, göstere-
biliriz. Gösterdiğimiz en küçük tepki,
korkularımızdan biraz daha arındırır
bizi. 

Bugün Dev-Genç’liler İstanbul Üni-
versitesi’nde bir afiş  dahi assa gözaltına
alınıyor. Bir afiş asmak için ödenen bu
bedel beyinlerdeki korkuları parçalamak,
gençliğin en doğal haklarına sahip çık-
malarını sağlamak içindir. Unutmayalım,
dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hak, hiç
kimseye tepside hazır sunulmamıştır.
Tüm hak mücadeleleri korku hakim
kılınarak bastırılmak istenmiştir.

Bugün Cepheliler gözaltılara, tu-
tuklamalara rağmen yürüyüş yapma
hakkını savunuyor. Bunun için bedeller
ödüyor. Gazi Mahallesi’nde Kürdis-
tan’daki katliamlara karşı gerçekleşen
direniş tam da bu hakkın bedeller pa-
hasına savunulmasıdır. 

Ülkemiz bir kan gölüne dönüştü-
rülürken gençlik sınavların ertelenmesi
için değil, sınıfında, kantinde, öğrenci
yurtlarında, kampüslerde bu katliam-
lara karşı sesini yükseltmek için çaba
göstermek zorundadır. Bu eylemler
küçük de olabilir, tek kişi de yapılabilir.
Önemli değil. Önemli olan ilk adım-
ların atılmasıdır. Bugün bu, her şeyden

GGençlik Federasyonu’ndan
Katil AKP “Terör” Demagojileri ile Faşizmini Meşrulaştırıyor

Yaratılmak İstenen Korku Tablosunu Yaratılmak İstenen Korku Tablosunu 
Örgütlü Mücadelemizle Ortadan Kaldırabiliriz!Örgütlü Mücadelemizle Ortadan Kaldırabiliriz!
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önce aydın olma misyonunu yük-
lenmeye çalışan gençliğin görevidir.

Üniversite gençliği sadece projeler
çizen, önündeki ders notlarını ezber-
leyen insanlar değildir, olamaz. Ülke-
sinde yaşananlara bu dönemde duyar-
lılık göstermeyen, bir biçimde tepkisini
ortaya koymayan gençlik, devletin ya-
ratmak istediği; yaşarken beyinleri öl-
dürülen, teslim alınan gençliktir.

Korkularımızı nasıl yeneceğiz?
Elbette örgütlülüğümüzle. Milyonlar
olmamızın haklı olmamızın gücüyle.
Korkularımızı yendiğimizde insana
dair güzelliklerin ortaya nasıl çıktığını
gezi direnişlerinde de gördük. 

Biz Dev-Genç’liler halkımızın
eşit, adil, özgür bir Türkiye’de ya-

şaması için her türlü bedeli ödemeye
hazır, bu halkın evlatlarıyız. Tarihimiz
boyunca halka zarar veren hiçbir ey-
lemimiz olmadı. Tarihimiz boyunca
Türkiye faşizminin halka uyguladığı
her saldırının karşısında halkın ya-
nında biz olduk. Tarihimiz boyunca
cunta yıllarında, toplu katliamlarda,
kayıp politikalarında dahi biz Dev-
Genç’liler bedel ödemekten kork-
madık. Bugün de biz korkmuyoruz.
AKP bugün halkı daha rahat yönet-
mek için ‘Bütün örgütler sağcı solcu
bir oldu Türkiye’yi yok etmeye ça-
lışıyor’ demagojilerinden de kork-
muyoruz. Çünkü halkımız bizi iyi
tanıyor. Biz bu halkın evlatlarıyız
bu toprakların en onurlu evlatlarıyız. 

İşte bu yüzden gücümüzü örgütlü-
lüğümüzden almalıyız. Gençliği der-
neklerde, kulüplerde, meclislerde ör-
gütlemeliyiz. İktidar, halkın örgütlen-
mesinden korktuğu için, örgütlenme
kelimesini bile korkunç bir kavram
olarak lanse etmektedir. Ya bizden ya-
nasınız ya teröristlerden diyerek hal-
kımızın aklıyla oynamaktalar. Asıl
Katil AKP’dir. Katil IŞİD’in katliam-
larından, onu yaratan emperyalizm ve
Türkiye faşizmi sorumludur. Asıl terörist
AKP’dir, işte biz; bu teröre karşı genç-
liği örgütlemeli, bu terörün karşısına,
gençliği evlerine hapsolan değil, mü-
cadele eden örgütlü bir güç olarak ör-
gütlemeliyiz.

İnanırsak yaparız.

Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler 21, 22, 23 Mart tarihlerinde, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde kampanya çalışması yaptı.
“Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye ve Tutsak
Öğrencilere Özgürlük” kampanyası kapsamında bildiri
dağıttı. Ayrıca yapılan çalışmalar içerisinde, Kızıldere
ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nde yapılacak olan sempozyuma çağrı afişi
asarak bildiri dağıttı ve “Dev-Genç” yazılaması yapıl-
dı.

Gençliğin Umudu Biziz Bu Bilinçle
Kampanyaları Duyuracağız...

Alibeyköy Liseli Dev-Genç’liler 21, 22, 23 Mart’ta
haftalık kampanya çalışmalarını yaptı. Çalışmalar kap-
samında, Refan Tümer Lisesi’nde 30 Mart Kızıldere
anması ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde yapılan sempozyum için afiş ça-
lışması yaptı. Liselilere, her sene Kızıldere Köyü’ne gi-
dildiği ve devrimci önderlerin unutulmadığı anlatıldı.
Ayrıca gençliğin ana gündeminde olan “Parasız Eğitim”
kampanyası üzerine sohbet edildi ve Liseli Dev-Genç
kitapçığı dağıtıldı. Ayrıca okul öğrencileri, matematik
dersi göremediklerini ve eğitimin iyi olmadığından bah-
setti. Bunun üzerine Liseli Dev-Genç’liler her sorunun
çözümünün Öğrenci Meclisleri’nde örgütlenmek olduğuna
değindi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Yürüyüş
dergisi, 5 Liseli Dev-Genç kitapçığı, 30 bildiri ve birçok
afiş asıldı.

Dev-Genç’liler Halk
Savaşçılarını 

Selamladı!
Dev-Genç’liler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi’nde 23 Mart’ta yazılama yaparak halk sa-
vaşçılarını ve katledilen halk çocuklarını selamladı.
Okulun duvarlarına “Dilek Doğan, Günay Özarslan,
Yılmaz Öztürk” ve “30 Mart Kızıldere Şehitleri”
ayrıca “Adalet Savaşçıları” birçok yere yapılan yazı-
lamalarla selamlandı.

Dev-Genç Ailedir!
Kütahya Dev-Genç’liler 23 Mart’ta akşam yemeğinde
buluştu. Yenilen yemeğin ardından çay eşliğinde ülke
gündemi hakkında sohbet edildi ve düzenin çarpıklığı
hakkında görüş alışverişi oldu. Ardından Özgür Tut-
saklarla dayanışmak için mektup yazıldı. 7 Özgür
Tutsağa toplamda 21 ayrı mektup yazıldı. 

DDev-Genç
Akademisyenler İçin 

Adalet İstiyor!
Dev-Genç’liler 18 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde

“Tutsak Akademisyenlere Özgürlük! Dev-Genç”
imzalı pankartını astı ve “Demokratik Üniversite,
Bağımsız Türkiye, Tutsak Öğrencilere Özgürlük”
kampanyası dahilinde birçok kişiye bildiri dağıttı.

Yürüyüş
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Örgütleyeceğiz!



24 Mart günü Artvin'in Yusufeli
ilçesindeki İmam Hatip Lisesi'nde öğret-
menlik yapan 46 yaşındaki R.A. erkek
çocuklara istismardan tutuklandı. Yıllar
önce aynı okulda okuyan bir öğrenci,
aynı öğretmen tarafından cinsel istismara
uğruyor, okuldan mezun olduktan sonra
okuluna yaptığı ziyarette, aynı öğretmenin
lisedeki öğrencilere cinsel istismarın de-
vam ettiğini görerek şikayet etmesi üzerine
hocalık yapan R.A’nın tutuklanmasını
sağlıyor.

Yaşanan olaya baktığımızda AKP ik-
tidarının her ilde ve ilçede övünerek
açtığı İmam Hatip Liseleri’nde yıllarca
lise öğrencilerine istismar yapılıyor. Yıl-
larca bu istismar devam ediyor ve okul
yönetiminden diğer öğretmenlere kadar
kimse bunu fark etmiyor. Öğrenciler bu
gibi tacizlere uğradıklarında korkularından
konuşamıyor ve bu olay yıllar boyunca
saklı kalıyor. 

AKP iktidar olduğundan bu yana taciz
ve tecavüz olayları yüzlerce kat artış
gösterdi. AKP iktidarının öğrencilere
dayatmaya çalıştığı da, öğrencilerin
etraftan, arkadaşlarından kopuk, çevrede
yaşanan olaylara duyarsız, sadece okulda
gösterilen dersleri çalışan, önlerine at
yarışı misali koyulan sınavları geçmekten
başka dertleri olmayan gençlik  yaratmaya
çalışıyor. 

Öğrenciler yıllarca yaşadığı, bir de
öğretmenleri tarafından yapılan istismarı
birbirlerine bile anlatamıyor. Eğitim sis-
teminin liselerde dayattığı bir diğer yan
da, öğrencilerin birbirlerine güvensizlik
ortamı yaratmasıdır. Güvensizlik ortamıy-
la birlikte öğrenciler birbirleriyle iletişime
geçmemektedir ve etraflarına karşı ro-
botlaşmaktadır. 

Bizler Dev-Genç’liler olarak 46 yıldır
bu sisteme başkaldırıyoruz, örgütlenelim
diyoruz. Örgütlendikçe bize dayatılan
bu sistemi alt edebiliriz. Yıllardır liselerde,
üniversitelerde parasız bilimsel bir eğitim

için mücadele ediyoruz, bu da öğrenci-
lerin birlikteliği ve birbirlerinin sorun-
larıyla ilgilenerek, duyarlı olarak; yani
örgütlenerek oluşur diyoruz. Kapitalist
sistemin bizlere dayattığı eğitimin  tam
tersine, öğrencilerin birbirleriyle konuş-
tuğu, tartıştığı, bilimsel demokratik bir
eğitim sistemi olmalı diyoruz. Öğrenciler
yıllarca sınav parası verip istedikleri
lise için dirsek çürütürken, yeni getirilen
sisteme göre yeterli puanı alamayan ya
açık liseyi ya da İmam Hatip Liselerini
tercih edebiliyor. 

İstemedikleri okullarda okuyan öğren-
ciler, yeterli eğitimi göremedikleri gibi
öğretmen dedikleri insandan tacize uğruyor.
Bu kapitalist sistemin getirdiği bir du-
rumdur. Parası olana özel okullarda en iyi
eğitimi görme hakkı tanınırken, parası ol-
mayanlara istemediği okullarda, bilimsel
eğitim vermeyen, bir kağıt için bile para
alınan okullarda okumak reva görünüyor.
Bizler liselerde, sosyalist sistemde, herkesin
eşit özgür ve bilimsel bir eğitim göreceği
okullar inşa etmeyi hayal ediyoruz ve bu
hayal için mücadele ediyoruz. 

Liselerde Öğrenci Meclisleriyle her
sorunu tartıştığımız, konuşup çözümler
ürettiğimiz örgütlülükler yaratmak is-
tiyoruz. Bu örgütlülüğü yarattığımızda,
öğrencilere dayatılan gerici faşist sistemin
alternatifini oluşturmuş olacağız. Çünkü
gücümüz birliğimizde, örgütlülüğü
müzdedir. 

Bizleri her türden zorluktan çıkaran,
çözümler üreten ve sürekli üretim halinde
olduğumuz tek şey örgütlenmemizdir.
Bu anti-demokratik, yozlaşmış bize zarar
veren sisteme karşı örgütleneceğiz.
Öğrenci Meclisleri ile tüm liseli gençliği
örgütleyeceğiz!

Bu düzen değişmeden bu düzenin
eğitim sistemi de değişmeyecektir.

Parasız, bilimsel, eşit, halk için eğitim,
bağımsız Türkiye mücadelesinde bu
yüzden biz de varız.

Halk Düşmanlarını, Irz Düşmanlarını Besleyen, Büyüten Bu Düzendi-r!

Devleti-n Yozlaştırma ve Her Türlü Saldırısına Karşı; 
Tüm Liselerde, Öğrenci Meclislerini Örgütleyeceğiz!

Birliğimizden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!

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

Liseliyiz Biz
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Sevgili Çiğdem ve Berna Abla, 
Bize ne çok şey öğretip şehit düş-

tünüz. Şehit düşerken bile öğretmeye
devam ediyordunuz. O sakinliğiniz,
cüretiniz, iradeniz... İşte bizim kadın-
larımız, Cephe'nin kadınları dedirtiyordu
dosta, düşmana, herkese. Şafak Abiler
şehit düştüklerinde bu kadar olgun de-
ğildim bir türlü inanmak istemiyordum
onlara bir daha sarılamayacağıma.
Kendi kendime diyorum ki bu süreç,
ödediğimiz bu bedeller seni olgunlaş-
tırdı. Sizin şehitliğiniz, Dilek'in ve Yıl-
maz'ın hesabını sormanız hiç şaşırt-
mamıştı beni. 

Çiğdem Abla'yla daha çok zaman
geçirdim ama Berna Abla'yı da biraz
tanıma fırsatım oldu. Belki çaktımcı
dersiniz bana ama anlıyordum. Çiğdem
ve Berna Abla'nın da tıpkı Şafak Abi'nin
gözlerinde hissettiğim o büyük sevgi
ve bağlılık vardı. Sizin de yoldaşlarınız
için, halkımız için kendinizi feda ede-
bileceğinizi biliyordum...Ve Elif'in, Şa-
fak'ın, Bahtiyar'ın yoldaşlarına yakışır
bir şekilde ölümsüzleştiniz. 

Berna Abla ilk örgütlendiğimde
gençliğe gelmiştin, benimle yıllardır
tanışıyormuş gibi ilgilenişin bir aile
sıcaklığını hissettiriyordu. Tıpkı bir
anne gibi, baba gibi sıcacıktın. Belki
de sayılı şekilde birkaç konuşmamız,
ayak üstü sohbetimiz seni tanıyıp sev-
mem için yetmişti. Çünkü sen de o
kara, kocaman gözlerinle; seni, tüm
yoldaşlarımızı, halkımızı ve vatanımı
çok seviyorum hem de ölebilecek
kadar seviyorum diyordun bana. Ben
de buradan söylüyorum, ben de sizi
çok seviyorum, tıpkı bizi sevdiğiniz
gibi. 

Çiğdem Abla seninle son tahliyen-

den sonra tanışma fır-
satı bulduk. Birebir
seni tanımasam da se-
nin adını hep duyu-
yordum. Bazen Ar-
mutlu'da bazen Ça-
yan'da bazen de bir
sohbetin arasında. Her-
kes senden bahsedi-

yordu. Ne çok sevdirmiştin kendini...
Dilek, Dilek'in akrabaları, Emrah Abiler
de senden bahsediyordu. Seninle de
tam olarak Dilek vurulduğunda hastane
önünde tanıştık. Yeni tahliye olmana
rağmen hemen işlerin ucundan tutmaya
başlamıştın. Gelip Metin Amcalara
destek oluyor, bana da yapmam gere-
kenleri söylüyordun. Hatta Şehit düş-
meden bir iki gün önce yolda yürürken
bunun sohbeti geçmişti aramızda. O
sevinç naralarım hala hafızandaydı,
bana anlatıp ağız dolusu gülüyordun...
Armutlu'daki çadırımızı ziyaret edip,
bize tüm coşkunla türküler söylediğini
hatırlıyorum. Seni anlatırken kulağıma
çok sevdiğin ''Dumanlı Dumanlı'' tür-
küsü geliyor. Sibel Yalçın'dan geliyor,
artık bu türkü herkesin dilinde ve yü-
reğinde... 

Dilek hep aklındaydı, onunla ya-
şadıklarını anlatıyordun. Dilek'in en
çok inatçılığını sevdiğini söylemiştin
bana. Sen de en az Dilek kadar inat-
çıydın, bir işin peşini sonuç almadan
bırakmazdın. Dilek'in tabutunun başında
hesabını sormak için yemin etmiştin.
Yeminini tuttun Dilek'in hesabını sor-
dun. Şimdi yemin sırası bizde, sizlerin
de hesabını biz soracağız, Dev-Genç'li-
ler soracak... 

Seni bazen gençlikte Bahtiyar
Abi'nin bağlaması ve kavalıyla sohbet
ederken görüyordum. Özenle bağlama
ve kavala dokunur onları düzeltirdin.
Aslında dokunduğun Bahtiyar Abi'nin
sıcaklığıydı. Onun yanına varmak için
sabırsızdın. Bir de bize aldığın Elif,
Şafak, Bahtiyar çiçeklerini hergün su-
laman geliyor aklıma. Aslında sen sınıf
kinini, adalete olan açlığını sulayıp
büyütüyordun. Bana çiçekleri anlatı-

yordun. Bahtiyar'ın sakinliğini, köklerini
sağlam bir şekilde toprağa bağlayışını
anlatıyordun. Şafak'ın hemen açmasını,
sabırsızlığını ve Elif'in zarifliğini an-
latıyordun... 

Aslında sizi anlatmak kolay değil,
bazen kelimelerin ötesinde hissettik-
lerim oluyor. Daha nasıl anlatabilirim
diye düşünüyorum... Siz en temizinden
en güzelinden insanlardınız, dünyadaki
tüm güzellikler, iyilikler sizde toplan-
mıştı... Birer çiçektiniz, açtınız ve
şimdi her yer Çiğdem ve Berna çiçeği
kokuyor...

Halkın Adalet Özleminin, Öfkesinin Temsilcisi İki Kadını; Dev-Genç’li Yoldaşı Anlatıyor;

"Şimdi Yemin Sırası Bizde! Sizin Hesabınızı da 
Biz Soracağız! Dev-Genç'liler Soracak!"

İki Karanfile
Çiğdem ve Berna'ya...

hayat, 
koşarken bahara mart telaşıyla

hayat bahara...
kuşandı yangınını iki karanfil

sorulacak hesapların
dillerinde Sabo türküsü
yüreklerinde bir umut

vuruşkan
teslim olmayan...

yürüdü iki karanfil
düşmanın üzerine 

hıncı sıktılar ve öfkeyi
aktı kanları bir kez daha

en güzel renginde devrimin
kanadı karanfiller

halkı adalete doyuracak
yarının yollarına...

düştü
düştü iki karanfil
vuruşa vuruşa...

onlarınki
bir Elif inceliği

onlarınki
Şafak aydınlığı

onlarınki
Bahtiyar bir gülüştür yarına...

(3 Mart 2016)
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Geçen hafta AKP grup toplantı-
sında konuşan Başbakan Davutoğlu
kamuda çalışan 720 bin taşeron iş-
çisinin kadroya alınacağını açıkladı.
Müjde olarak verdiği haberde “ta-
şeron işçi kalmayacak inşallah” di-
leklerinde bulundu.

Ortadan kaldırmayı vaad ettikleri
taşeron çalışmayı bu denli yaygınlaş-
tıranlar kendileridir. AKP’nin iktidara
geldiği 2002 yılında Türkiye’deki ta-
şeron işçi sayısı, 385 bin civarındaydı. 

Bugün 2 milyon civarında ve te-
mel çalışma biçimi haline geldi.
2001 yılında dönemin Devlet Bakanı
Recep Önal bir soru önergesine ver-
diği cevapta kamuda çalışan toplam
taşeron işçi sayısının 37 bin olduğunu
belirtti. Bugün kamuda kendi ver-
dikleri rakamlara göre 720 bin taşeron
işçi çalışıyor. Kaç kat artmış hesap-
lasın Davutoğlu!

Kendi yarattığı cehennemden
çıkış turları pazarlamaya çalışıyor
AKP. Ki bu konuda da yalan söylü-
yorlar. 

Her şeyden önce taşeron işçiler
kadroya alınmayacaklar. Yeni bir
sözleşmeli çalışma statüsü getiriyor-
lar. İşgüvenceleri olmayacak! Söz-
leşmeleri tamamlandıktan sonra her-
hangi bir hak talep etmeden işten
atılmış olacaklar. Ayrıca birçok kıstas
ve sınav var.

Kamu idareleri, belediyeler ve il
özel idarelerinde asıl ve yardımcı
işlerde çalışan taşeron personel, ka-
muda “özel sözleşmeli personel”
olarak istihdam edilecek. 

Açıklamalara göre, personel ça-
lıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde çalışanlar bu kapsama

girecek. Bir yerde anahtar teslim
götürü hizmet yapılıyorsa, kaç per-
sonelin çalışması gerektiği sözleş-
mede belirtilmemişse, burada çalışan
taşeronlar kapsama girmeyecek.

Bu kapsama alınan kişilerde dev-
let memurluğuna atanmak için gerekli
şartlar aranacak ve sözleşmeler üçer
yıllık imzalanacak. Üç yılın sonunda
ne olacak? Tamamen belirsiz. 

Geçmiş deneyimlerden yola çı-
karak rahatlıkla söyleyebiliriz ki ki-
şilerin atandığı kurumlara ve kişilerin
“performanslarına” bağlı… 

Ücretleri kendileri ödeyeceği için
kurum; bu kadar personel fazla ma-
aşlarını ödeyemiyorum diyerek toplu
olarak sözleşmelerini yenilemeyebilir.
Ya da istemediği, hakkını arayan,
diğer işçileri örgütleyen işçilerin söz-
leşmelerini yenilemeyebilir. Bu du-
rumda o kişiler işten atılmış olur.  

Sözleşme üç yıllık olduğu için
işverenin üç yılın sonunda herhangi
bir yükümlülüğü yok. İsterse toplu
olarak işten atabilir. Yasal olarak
önünde hiçbir engel yok. Geçmişte
4/B statüsünde çalışanlar benzer ör-
nekleri bol bol yaşadılar.

Her isteyen taşeron işçi geçeme-
yecek. 1 Kasım 2015’ten önce işe
girmiş ve halen çalışıyor olması, 12
ay boyunca ve tam zamanlı çalışıyor
olması gerekli. Çoğu taşeron işçisi;
kıdem tazminatı, yıllık izin, toplu
sözleşme haklarından yararlandırıl-
mamak için 12 aydan daha kısa
süreli çalıştırılır. Onlar her şeyde ol-
duğu gibi yine dışarıda bırakıldı.

Ayrıca kurumlar tarafından sınav
yapılacak. Sınavı geçenler bahsedilen
‘özel sözleşmeli personel statüsü’ne

alınacaklar. Yeni bir torpil, kadro-
laşma, rüşvet dalgasının başlayaca-
ğından kuşkumuz yok.

Taşeron işçilerin sözleşmeye ge-
çebilmeleri için önceki haklarından
vazgeçmeleri ve işverene açtıkları
davaları geri çekmeleri gerekiyor.
Son yıllarda taşeron işçiler asıl iş-
verene karşı açtıkları kıdem tazminatı
davalarını kazanmaya başladılar.
Kamu kuruluşları hakkında açılmış
çok sayıda dava var. Ve her geçen
gün yeni davalar açılıyor. 

Çağımızın köle pazarlarını yara-
tacak olan kiralık işçi yasa tasarısı
meclis gündeminde. Her an genel
kuruldan geçerek yasalaşabilir. 

AKP tarafından ortaya atılmış
yeni bir kandırmacadan, yalandan
ibaret “kadro” sözü. Kadroya alacağız
sözüyle işçilerin kiralık işçi yasasına
karşı mücadelesini bölmeye, açtıkları
muvazaa davalarını geri çektirmeye
çalışıyorlar. 

AKP iktidarı, kıdem tazminatını
gasp etmeye hazırlanıyor. Özel is-
tihdam büroları, esnek çalışmanın
tam anlamıyla gündeme gelmesi,
güvencesiz çalışmanın hayata geç-
mesi... vb. tüm saldırıların uygulan-
dığı bu dönemde, Davutoğlu’nun bu
yalanı söylemesi tesadüf değildir.
İşçilerin tepkilerini köreltmeye ça-
lışıyor. 

İşçiler! AKP yalancıdır. Sözlerine
inanmayalım. Daha iyi şartlarda ça-
lışmamızı, yaşamamızı sağlayacak
tek güç, bizim örgütlü mücadele-
mizdir! Devrimci İşçi Hareketi’nde
örgütlenelim!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ 
KAZANACAĞIZ!

Davutoğlu, Kamuda Çalışan 720 Bin Taşeron
İşçisinin Kadroya Alınacağı Açıklamasını Yaptı!

DAVUTOĞLU YALAN SÖYLÜYOR!DAVUTOĞLU YALAN SÖYLÜYOR!
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Oya Baydak aylardır DİSK Genel
Merkezinde direniyor. İşi ve Onuru
için direniyor. Çünkü adı Devrimci
ile başlayan DİSK GENEL-İŞ onu
işten attı. DİSK Yönetimi patron gibi
davranmıştır. Patronların çıkarlarını
korumak için yapılan yasalara daya-
narak; Oya Baydak’ın işine son ver-
miştir. Tazminatını ödeyeceklerini
de söylemişlerdir.

Kendi işçisini işten atan DİSK
yönetimi üyesi işçilerin haklarını
nasıl koruyacaktır? Kriz gittikçe de-
rinleşmektedir. Bilinir;  kriz demek
işçilerin işsiz kalması ve ücretlerin
düşmesi, sosyal haklarını kaybetme-
leri demektir. Patronların karları uğ-
runa işçiler işsiz kalacaktır, kalmak-
tadır. Elbette işçiler kendilerinin
sebep olmadıkları krizin faturasını
ödemeye zorlanamaz. Krizi işçiler
yaratmadı. Ekonomiyi işçiler yönet-
miyor. Emperyalizmle, tekellerle gi-
derek karmaşıklaşan ilişkileri işçiler
kurmadı. Yasaları işçiler yapmıyor.
Ülkeyi işçiler yönetmiyor. O zaman
neden krizin faturasını işçiler ödesin?
Krizin faturasını krizi kim yarattıysa
o ödemelidir. Kapitalist toplumlarda
böyle olmamaktadır. Kapitalistlerin
krizinin bedelini işçiler, köylüler öde-
mektedir. Bu nedenle de patronlar
daha çok işçi çıkartacaklar. Zaten
çıkartıyorlar da. Peki, DİSK yönetimi
nasıl işçilerin direnişini örgütleyecek?
Patronlar, siz de işçi atıyorsunuz, biz
de atıyoruz, demeyecekler mi? Pat-
ronlar böyle dediğinde DİSK yönetimi
nasıl cevap verecek? “Bizim işçi
atma hakkımız var, sizin yok” mu
diyecek?

Bu acınası tabloyu yaratan DİSK
yönetiminin patron sendikacılığı an-
layışıdır. Düzen partileriyle kurulan
ilişkiler, çağdaş sendikacılık anlayışı,
sınıf sendikacılığı anlayışının terk
edilmesi buraya kadar getirmiştir.

Elbette bu anlayışın duracağı son

nokta burası değildir.
Nitekim onuru, eme-
ği, işi için direnişe
başlayan Oya Bay-
dak’a karşı linç sal-
dırısı örgütlenmiştir.
Oya Baydak ve ya-
nında bulunan dev-
rimciler linç edilmiş-
tir. Anlaşılan o ki
DİSK yönetimi linç
örgütlemeyi örnek al-
dığı patronlardan, ege-
menlerden öğrenmiş.
Aynı onlar gibi yap-
tılar. Diyarbakır, İzmir, Ankara’dan
getirdikleri linççilerle saldırdılar. Ne
kazandılar? Sonuç ne oldu? Belki
devrimciler yaralandı ama onurlarını
korudular. Buna karşın DİSK yöne-
ticileri son kalan onur kırıntılarını
da kaybettiler. Artık linççi, İşçi düş-
manıdırlar. Katil olmalarına ise ramak
kaldı.

Oya Baydak’ın direnişi büyüdü.
Çünkü meşru ve haklıdır. Üreten,
emek harcayan, emeğiyle geçinendir.
Talebi her daim haklıdır.

Buna rağmen DİSK yönetimi di-
renmektedir. DİSK yönetimi diren-
meyi öğrenmiş ama yanlış öğren-
miştir. İşçilere, devrimcilere karşı
direnmektedir. Halen Oya Baydak
işe başlatılmamıştır. DİSK yönetimi
Oya Baydak’ın işe başlatılmasını
AKP’nin mahkemelerine havale et-
miştir. Oya Baydak’ın açtığı işe iade
davasında çıkacak kararı bekleye-
ceklerini söylemişlerdir. Daha ilk
duruşmada mahkeme Oya Baydak’ın
haklılığını ifade etmiş ve işe iadesine
karar vermiştir. Ama Oya Baydak
işe başlatılmamıştır. Neyi bekliyor-
sunuz? Düzenin mahkemeleri bile
size haksız olduğunuzu söyledi. Yoksa
DİSK Yönetimi Cumhurbaşkanı Er-
doğan gibi “mahkeme kararına saygı
duymuyoruz, uymuyoruz mu” diye-

cektir?
Oya Baydak işe başlatılmamışken;

DİSK Genel Merkezinin taşındığını
görüyoruz. Taşınma işlemleri devam
ediyor. Yeni DİSK Genel Merkezi’nin
güvenliği için özel güvenlik önlemleri
alıyorlar, planlar yapıyorlar... Kimden
korkuyorsunuz? Güvenliği kime karşı
alıyorsunuz ? Polise karşı mı? Aciz-
ler.

Bu küçük beyinlerin planıdır. Ta-
şınarak bir direnişin kırıldığı nerede
görülmüş? Hiç emeğini almak için
sonuna kadar direnmeye kararlı bir
direnişçiyi böyle küçük oyunlarla
vazgeçirebilir misiniz? Nereye gi-
derseniz gidin direniş sizi bulur. Gece
– gündüz her yerde direnişi görür-
sünüz.

Tek bir çözüm vardır; Oya Bay-
dak’ın taleplerini kabul ederek işe
başlatmak! Başka bir çözüm yoktur.
Taşınmak, güvenlik önlemleri almak;
polisin arkasına saklanmak sizi kur-
tarmaz, direnişi bitirmez. Soluduğu-
nuz havada, içtiğiniz suda direnişle
karşılaşırsınız.
MAHKEME KARARI 
UYGULANSIN;
OYA BAYDAK 
İŞE GERİ ALINSIN!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ 
KAZANACAĞIZ!

DİSK; Genel Merkez Binasını Taşıyarak Direnişi Kırabileceğini mi Sanıyor?

ÇÖZÜM; GENEL MERKEZ BİNASINI TAŞIMAK DEĞİL,

OYA BAYDAK’I İŞE GERİ ALMAK, 
MAHKEME KARARINI UYGULAMAKTIR!

Yürüyüş
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1-) İşçi sınıfı kimdir? 
Her hangi bir üretim aracına sahip

olmayan, sömürücü sınıf tarafından
emek gücünü satmak zorunda bıra-
kılan emekçi sınıftır. 

2-) İşçi sınıfı nasıl ortaya
çıkmıştır?

İşçi sınıfı kapitalist toplumla be-
raber ortaya çıkmıştır. Kapitalist top-
lumda bir yanda üretim araçlarına
sahip olan, hiçbir emek harcamadan,
elindeki sermaye ile daha fazla kar
etmek isteyen kapitalistler vardır. 

Diğer yanda hiçbir üretim aracına
sahip olmayan, emek gücünü satarak
yaşamını sürdürmeye çalışan emekçiler
vardır. Kapitalistler işçilerin ürettiği
artı değerle sarmayelerini büyütürlerken
emeğinin karşılığını almayan işçi sınıfı
her geçen gün yoksullaşıyor. Kapita-
lizmin bu iki sınıfı burjuvazi ve işçi
sınıfı arasında ortaya çıktıkları günden
bugüne uzlaşmaz çelişki vardır.

3-) İşçileri neden 
örgütlemek zorundayız?

İşçiler, düzen ile uzlaşmaz sınıf
çelişkisi olan ve durmaksızın süren
çıkar çatışmalarına sahiptirler ve ge-
çinmek için satabilecekleri emek gü-
cünden başka sahip oldukları bir şey-
leri yoktur. 

İşçileri örgütlemek aynı zamanda
sınıf savaşında burjuvaziye karşı dev-
rimi örgütlemektir.

İşçileri örgütlemek fabrikada ter-
sanede, maden ocağında, tarlada vb
yaşamın her alanında üretim aracına
sahip olmayan, emek gücünü satarak
yaşamını sürdürmeye çalışan, kadın,

erkek, çocuk, yaşlı, genç
tüm insanları sadece ça-
lışma alanında değil, otur-
duğu, gezdiği vb yerlerde,
yani yaşamın tüm alanla-
rında örgütlemektir. Bu

da aileleriyle birlikte
milyonlarca insanın dev-
rim saflarında yerlerini
almaları demektir.

Marks’ın dediği
gibi, “zincirlerinden başka

kaybedecek bir şeyleri olmayan” işçi
sınıfı, devrimin destek gücü değil
asli unsurudur. Bunun için işçileri
örgütlemek zorundayız.

4-) İşçi sınıfı, sınıfının 
bilincinde midir? Neden?

Sınıf bilinci; "Kendi sınıfının top-
lumdaki yerini ve özelliklerini bilimsel
olarak kavrama"dır. Ülkemizde işçi
sınıfı henüz sınıf bilincine sahip de-
ğildir.

Çünkü emperyalizmin yeni sö-
mürgesi olan ülkemizde hızla gelişen
montaj sanayi ile köyden kente göç
daha da hızlanmıştır.

Kentlerde geniş bir emekçi, işçi
sınıfı yaratılmıştır. Kendi iç dina-
mikleriyle gelişmeyen kapitalizmin
istihdam ettiği işçi sınıfı çoğunlukla
köylülükle bağlarını koparmamıştır

Gecedekondu bölgeleri, mahalle-
leri de yarı-köylü, yarı-kent görünü-
müyle barındırdığı halkın sosyal du-
rumunu yansıtmaktadır. İşçi sınıfı
saflarındaki yarı-işçi, yarı-köylü özel-
likleri onun bilinç ve örgütlülüğünü
olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Ülkemizin emperyalizmin yeni
sömürgesi olmasının yarattığı nesnel
durum ve işçi sınıfının bu nesnel du-
ruma göre şekillenen bilinci onun
kendisi için sınıf olmasının sınıf bi-
linciyle hareket etmesinin engelleridir. 

Ülkemiz işçi sınıfının ve diğer
halk sınıf ve katmanlarının sınıf bilinci
devrimci mücadelenin gelişmesiyle
gelişip güçlenecektir. 

5-) İşçileri örgütlemenin
önündeki engeller 

nelerdir?
İşçilerin örgütlenmesinin önünde

engel oluşturan temel etkenler:

- İşçilerin iş güvencesiz çalıştırıl-
ması,

- Esnek çalışmanın, taşeronlaş-
manın tüm işkollarında yaygınlaştı-
rılması,

- Kayıtdışı çalıştırılma,

- Patron, düzen sendikalarının var-
lığı, sarı sendikacılık,

- İşçilerin günlük maişet derdi
içinde boğulup kalmaları sonucu,
yanı başındaki iş arkadaşıyla olan
paylaşımlarının gitgide azalması, yok
olması, 

- İşçilerin örgütlenmesini, müca-
delesini engelleyen yasalar, polis-
devlet baskısı,

- Dayanışma, yardımlaşma pay-
laşım, hep birlikte hak alma direniş
kültürünün yerini çaresizlik, örgüt-
süzlük, bencilliğin alması gibi etkenler
örgütlenmenin önündeki engellerden-
dir.

Kısaca örgütlenmenin önündeki
başlıca engeller; sarı patron sendika-
ları, AKP iktidarı, patronlar ve işçilerin
mahkûm edildiği açlık, işsizlik kor-
kusudur.

6-) İşçi sınıfının örgütleri
nelerdir?

İşçi sınıfının mücadeleleri iktidar
hedefiyle üç alanda sürer. Bunlar
ekonomik demokratik ve siyasi mü-
cadeledir. 

Bu mücadeleleri sürdürmek için
işçi sınıfı işçi meclisleri komiteler
sendikalarda örgütlenir. İşçi sınıfının
mücadelesine ve diğer halk kesimle-
rine devrim için savaşan parti önderlik
eder. 

7-) İşçi sınıfının mücadele
araçları nelerdir? 

İşçi sınıfı ekonomik demokratik
ve siyasi taleplerini duyurmak hakkını
almak için başvuracağı mücadele
araçlarının başında üretimden gelen
gücünü kullanmak yani grev gelir...
Grev dışında iş yavaşlatma işyeri iş-

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz
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gali, yürüyüşler, gösteriler, devrimci
şiddet eylemleri işçi sınıfının müca-
dele araçlarıdır. 

8-) İşçilerin örgütlenme-
sinde önemli bir mevzi olan
sendika nedir?

Sendika isçilerin ekonomik, de-
mokratik hak ve çıkarlarını korumak
ve genişletmek için bir araya gelerek
güçlerini birleştirdikleri örgütlenmeler
birliklerdir.

Sendikalar işçi sınıfı tarafından
mücadelenin bir aracı olarak kurulalı
neredeyse 200 yıl oluyor. Marks sen-
dikaların görev alanı ve misyonunun,
sadece ücretleri çalışma saatleri so-
runları vb ile sınırlı olmadığını; oysa
ilk amaçlarının yanı sıra işçi sınıfının
tam kurtuluşuna yönelik eylemde
bulunmayı öğrenmek, bu yöndeki
tüm toplumsal ve siyasal hareketlere
katılmak olarak tanımlamıştır. 

Sendikalar aynı zamanda bir sınıf
örgütüdür. İşçi sınıfı ve tüm emekçileri
sosyalist bilinçle donatarak, sosyalizm
mücadelesine taşırlar.

Sendika, işçilere ulaşmada, onları
örgütlemede, direnişlerde grevlerde,
toplumsal olaylarda her şeyde işçi
sınıfını harekete geçirecek önemli
bir güç, önemli bir mevzidir.

9-) Sarı patron 
sendikacılığı nedir? 
Ve işçileri örgütlemenin
önünde ne gibi engeller
oluştururlar?

Sarı sendika; ekmekçileri denet-
leyip düzen içinde tutmanın aracı
olarak işlev gören sendikal anlayıştır.
İşçi sınıfının taleplerini ve eylemlerini
pasifize ederek oligarşinin çizdiği
sınırlar içinde ve onun çıkarlarına
göre hareket eden sendikacılıktır.

Patron sendikacılığı; sendika kol-
tuklarına patronlar tarafından oturtulan,
işyeri temsilcilerini delegelerini, sen-
dika yönetimini patronların isteğine
göre belirleyen, patronların çıkarlarına
hizmet eden, toplu sözleşmeleri pat-
ronların istediği kadar zam oranı ve

işçileri köle gibi çalıştıracak koşullara
göre düzenleyip imzalayan, direnişleri
grevleri engelleyen, baltalayan yok
sayan sendikal anlayıştır.

Sarı ve patron sendikacılığı hedef
ve politikalarında sözde örgütlenmek
gerektiğini belirler ve bu doğrultuda
örgütlenmeyi söylemde dillerinden
düşürmezler. Ancak pratikte bir-iki
basın açıklaması, göstermelik bir
kampanya yapmaktan öteye gide-
mezler. Bu nedenle örgütlenmenin
önündeki en büyük engeldirler.

“İnisiyatifleri” dışında gerçekleşen
örgütlenme çalışmasını bitirmek için
ellerinden geleni yaparlar.

Bir işyerinde örgütlenme çalış-
masını sadece ve sadece patronların
icazeti ile yaparlar.

Sendika çalışmasını patronlara ih-
bar ederler. İşçileri tehdit eder, kor-
kutmaya çalışır, yalanlar söyleyerek
örgütlenmeyi bölmeye, parçalamaya,
bitirmeye çalışırlar. Bu konuda sınır
tanımızlar. 

Kısacası, çıkardıkları diğer tüm
engellerle örgütlenmenin önündeki
en büyük engellerden biridir sarı ve
patron sendikacılığı.

10-) Esnek çalışma, 
kayıtdışı çalışma, 
taşeronlaştırma işçileri 
örgütlemenin önünde 
engel midir?

Engeldir. Esnek çalışma, kayıtdışı
çalışma ve taşeronlaştırma bunların
hepsi özünde işçileri örgütsüzleştirme
saldırılarıdır.

Kayıtdışı çalışma ve taşeronlaş-
tırma ile bırakalım işçilerin örgüt-
lenmesini, en ufak bir itiraz, hak is-
teme eyleminin önüne geçilmek is-
tenir. 

Esnek çalışma ve taşeronlaştırmada
parçalanıp bölünen, bir işte her bir
parça işi yapan ayrı firmaların bulun-
ması, bunların hepsinin kendi çalışma
koşullarını hayata geçirmesi, işçilerin
ortak sorunlarının çözümü için birlikte
hareket etme, örgütlenme imkânlarını
da ortadan kaldırmaktadır.

Kısacası esnek çalışma kayıt dışı
çalışma taşeronlaştırma işçilerin ör-
gütlenmesinin, mücadele etmesinin
önünde temel engellerden biridir.   

11-) İşçileri hangi talepler
etrafında nerelerde 
örgütleyeceğiz?

Bunun için temel olarak şu talep-
leri ele alabiliriz:

- Açlık ücretine karşı

- Uzun çalışma sürelerine karşı 

- İş güvencesiz çalışmaya karşı

- Patron, düzen sendikacılığına,
sarı sendikacılığa karşı 

- İş cinayetlerine karşı 

- Esnek çalışmaya karşı

- Taşeronlaşmaya karşı

- Örgütlenme hakkı için

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği için

- Gasp edilen ekonomik ve sosyal
hakları için.

İşçilerin bulundukları iş kolların-
daki sorunları farklılıklar gösterse
de, temel sorunları ve talepleri ortaktır.
İnsanca çalışma koşullarının olduğu,
emeğe saygı duyulan yaşam koşul-
larını sağlamak için işçileri bir araya
getiren, eşit söz ve karar hakkı bulu-
nan, çözümleri yine kendilerinin ha-
yata geçirdiği kendi öz örgütlenmeleri
olan işçi komitelerinde, işçi meclis-
lerinde örgütleyeceğiz.

Dayanışma, yardımlaşma derneği,
köy, yöre vb derneği, sendika, işçi
komiteleri ve işçi meclisleri gibi
meşru fiili örgütlenmelerde ve işçilerin
kendi denetiminde ve yönetiminde
olduğu örgütlenmeler aracılığıyla iş-
çilere ulaşıp örgütleyeceğiz.

Kısacası işyerinin özgül koşulla-
rına uygun, ismi farklı farklı da olsa
işçileri bir araya getiren kurumları
oluşturacak işçileri örgütleyeceğiz.

12-) İşçileri örgütlemede
plan ve programımız neye
göre ve nasıl 
düzenleyeceğiz?

İşçilerin çalıştıkları işyerlerine
özgü sorunları, çalışma hayatındaki
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temel sorunları ve sosyal yaşamla-
rındaki sorunlarını içeren bir plan
ve programımız olmalı.

Çıkaracağımız plan ve program
şunları içermelidir:

- Her işyerindeki öne çıkan temel
sorunları tespit edip ilk önce o so-
runları çözmeye dönük olmalıdır.

- İşçileri dinleyerek, değer vererek,
yalnız, güçsüz çaresiz olmadıklarını
yanı başındaki işçi ile aynı sorunları
yaşadıklarını ve çözüm yolunun ortak
olduğunu anlatan, gösteren olmalıyız.

- Sadece iş yerinde, dernekte,
sendikada değil sosyal kültürel ya-
şamlarının da bir parçası olmalıyız.
Düğünlerinde, cenazelerinde, ev ta-
şımalarında kısacası yaşamın her ala-
nında birlikte olmalıyız.

- Plan ve programımızın temelinde
işçileri, yapacağımız tüm çalışmaların
sadece bir parçası değil, aynı zamanda
sahibi, örgütleyicisi yöneticisi haline
getirmeliyiz

Özet olarak, işçilerin gerçekliğine,
çalışma hayatının koşullarına uygun,
gerçekçi plan ve programlarımız ol-
malı.Yapacağımız tüm plan ve prog-
ramların belirleyici olan yasalar vb
değil, bizim haklılığımız ve meşru-
luğumuzdur. Tüm plan ve program-
larımızı bu meşruluk temelinde be-
lirleyip düzenlemeliyiz.

13-) İşçileri örgütlemede
öncelikle hedeflerimiz 
neler olmalıdır?

Yapılan her çalışmanın, her işin,
her sohbetin, kurulan her yeni ilişkinin
temelinde örgütlenme hedefi olma-
lıdır.

- Her gün yeni işçilerle tanışma
hedefi olmalıdır. 

- Örgütlü işçiler üzerinden yeni iş-
çilere ulaşabilme, ögütlü veya ilişki
durumundaki işçileri de örgütlenme
çalışmasına dâhil etme hedefi olmalı-
dır.

- İşçi komiteleri ve işçi meclislerini
oluşturmalı,

- İşçileri işyerlerindeki temel so-
runları etrafında bir araya getirmeli,

- İşçileri sosyal-kültürel etkinlik-
lere dâhil etmeli, 

- İşçiler için eğitim çalışmalarının
sürekliliğini, işçilerin çalışma saatine
göre sağlamalı,

- İşçileri tanıyıp bilme, onların
24 saatine vakıf olmalı,

- İşçilere mücadelenin, direnme-
nin, hak olmanın meşruluğunu bi-
lincini taşıma gibi daha da çoğaltı-
labilecek hedeflerimiz olmalıdır. 

İşçileri örgütlemekte öncelikli he-
deflerimiz işçilere gidecek, onları ör-
gütleyecek işçi komitelerinin ve işçi
meclislerinin sürekliliğini sağlamak
ve sayısını artırmaktır. Bir iki sefer iş-
çilere gitmekle, el ilanı, afiş vb dağıt-
makla, basın açıklamaları veya semi-
nerler ile sınırlı bir çalışmayla işçileri
örgütleyemeyiz. Bunlar sadece işçilere
gitmede birer araçtır. Örgütlülüğü ka-
lıcılaştırmada belirleyici olan bu araçları
kullananların önlerine koydukları he-
deflerdir. Bu hedeflere uluşabilmek
için işyerinde, fabrikada, atölyede, tez-
gâh başında, belediyede, inşaatta, ma-
dende, fabrika çıkışlarında, servis kalkış
noktalarında, servis araçlarını durdu-
rarak, çay yemek molalarında, işçi
mahallelerinde, işçi kahvelerinde, git-
tikleri kafeteryalarda, evlerinde, du-
raklarda, çalıştığı alanda, sendikalarda,
derneklerde kısacası işçilerin olduğu
her yerde birebir örgütlenme çabasından
asla vazgeçmemeliyiz. Gerekirse iğ-
neyle kuyu kazar gibi, işçileri tek tek
örgütleme ısrar ve kararlılığına sahip
olmalıyız.

14-) Devrimci işçiler, 
devrimci sendikacılar 
işçileri örgütlemek için 
neler yapmalıdır?

Devrimci işçi sendikacıları:

İşçileri örgütlemek için başta ger-
çekleri dile getirmelidir.

Yapılmayacak tutulmayacak söz-
leri vermemeli ve verdikleri sözleri
yerine getirmelidir.

İşçilere söz ve karar hakkı tanı-
malıdır. 

Tüm faaliyetlerini yasalarla ka-
nunlarla sınırlamadan, kendi meşru-

luklarına, haklılıklarına inanarak yü-
rütmelidirler.

Devrimci işçi ve sendikacılar da
fabrikada, maden ocağında vb çalışan
birer işçidir. İşçilerle aralarında suni
farklılıklar yaratmadan kendi doğal-
lıklarıyla işçilere gitmelidirler. 

Devrimci sendikacılar sarı patron
sendikacılarıyla aralarındaki farklı-
lıkları, yaşamları ve pratikleriyle or-
taya koyarak örgütlenme çalışmala-
rında bir sonuç elde edebilirler.

Devrimci işçi ve devrimci sendi-
kacılar; bitmek, tükenmez bitmek tü-
kenmez bilmeyen sabırla, kararlılıkla,
iradeyle, azimle kendi meşruluklarıyla
işçilerin içinde olabilmeyi başardıkça
işçileri örgütleyebileceklerdir.

15-) İşçileri örgütlemede
işçi meclisleri ve işçi 
komitelerinin önemi nedir?

İşçi meclisleri ve işçi komiteleri,
yapısı isleyişi, işlevi ile işçilerin
kendi öz örgütlenmesidir. İşçilerin
buralarda eşit ve sınırsız söz hakkı
bulunmaktadır. 

Gündemlerine aldıkları bir konu
veya bir sorun enine boyuna iyice
tartışıldıktan sonra en az yarıdan bir
fazlanın oyuyla alınan kararlar uy-
gulanır. Herhangi bir işçi benimse-
mediği bir karar olsa bile meclis ve
komitelerde yer alan her işçi o kararı
hayata geçirmede üzerine düşen gör-
evi ve sorumluluğu yerine getirir,
getirmelidir.

İşçiler arasında dil, din milliyet,
kültür, oy verdiği düzen partisi, yaptığı
işe göre ayrım yapmayan tüm işçilere
eşit mesafede olan onları kapsayan,
birleştiren örgütlenmelerdir.

İşçi meclisleri ve işçi komitelerinin
önemi işçilerin her aşamada bu ör-
gütlenmenin içinde olmalarıdır.

İşçileri örgütlemede birer araç ol-
maktan öte işçilerin kendi öz örgüt-
lenmeleri olmasından dolayı işçi
meclisleri ve işçi komiteleri geleceğin
Devrimci Halk İktidarının iktidar or-
ganları olması yanıyla da bugünden
kurulması zorunlu örgütlenmelerdir. 

3 Nisan
2016

Yürüyüş

Sayı: 515

33 1UMUT GERİLLADA!



Her gün saldırı altında yaşıyoruz.
Bu saldırılar sonucunda evimizden çı-
kamaz duruma getiriliyoruz. İnsanca
bir yaşam istiyoruz, bunun için mü-
cadele ediyoruz. Mücadelemiz bir
avuç zenginin sefa sürdüğü bu düzeni
birlik olup yıkmak içindir. Mücadele-
miz o bir avuç zenginin bizim posamızı
çıkarmasına karşıdır. Gece gündüz ça-
lışıyoruz bir lokma ekmek için.

İstiyoruz ki çocuklarımıza iyi bir
gelecek sağlayalım. İstiyoruz ki yaş-
lanıp hastalanınca bize kim bakacak
diye kaygılanmayalım. Yarının kay-
gısını yaşamayalım.

Ama bu düzende bunların hiç bi-
rini yapamıyoruz. Ne kadar çalışıp
çabalasak da, ne çocuklarımızın ge-
lecekte ne olacağını biliyoruz, ne
yaşlandığımızda ne olacağımızı. Yarın
başımıza ne gelecek, yaşayacak mı-
yız? Sağ kalmayı başaracak mıyız,
bunun hiçbir garantisi yok...

Biz böyle bir düzende yaşamak
istemiyoruz. Bu nedenle bu düzene
karşı mücadele ediyoruz. Devrimcilik
yapıyoruz.

Yaptığımız tüm faaliyetler halka
gerçekleri anlatmak ve onların bu
kavgada yer almasını sağlamak içindir.
Biliyoruz ki karşımızda örgütlü bir
düşman var ve halkın kanını emen
bu düşmanı yenmek için, halkın da
örgütlü olması gerekir. Halkı örgüt-
lemek ise devrimcilerin görevidir.

Halk bugün pek çok nedenden
dolayı örgütlü değildir.Örgütten ör-
gütlü olmaktan korkmaktadır. Bunun
nedenlerinden birisi de halkı hedef
alan eylemlerdir. Bu eylemlerin halkta
yarattığı korku ve tepkidir.

Çünkü halkın kafası bugün yanlış,
halka zarar veren eylemlerle daha
da karışmıştır.

Ankara’da otobüs durağında pat-
latılan bomba ile halktan insanlar
hayatını kaybetti.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde pat-
layan bomba ile halktan insanlar
zarar gördü. Mahallelerimizde halkın
bindiği otobüsler yakılıyor. Halkın

arabalarına vs. molotoflar atı-
lıyor, yakılıyor.

Halkın bulunduğu alanlara, çöp
konteynırlarına bombalar bırakılıp
halka zarar veriliyor.

Mahallemizdeki bankamatikler,
postaneler yakılmakta, oralara zarar
veren eylemler yapılmaktadır.

Bu tarz eylemler ilk defa ya-
şanmıyor ülkemizde. Daha önceki
yıllarda da benzer eylemler yapıldı
ve halk zarar gördü.

Elbetteki bu tarz eylemler onay-
lanamaz, kabul edilemez. Devrimciler
halka zarar veren eylemler yapamaz-
lar. Devrimci bir eylemin hedefi
nettir. Amacı bellidir. Eylemlerde
amaç asla halka, halkın kullandığı
araçlara zarar vermek olamaz.

Devrimci eylemlerin hedefi halk
düşmanları ve onların kurumlarıdır.
Halkın kullandığı otobüsler, posta-
neler hedef olamaz.

Bu yanıyla devrimcilerin eylem
anlayışı şu temelde olmalıdır:

"... Vuracağı hedefin kitleler içe-
risinde ne tür sonuçlar yaratacağını,
siyasi sonuçlarının ne olacağını, kar-
şı-devrimin propagandasının ne tür
gelişeceğini düşünerek, eylemin amacı
kitlelerce anlaşılabilecek kadar açık
ve net olmalıdır.

DEVRİMCİ SOL, amaçsız, halka
zarar veren eylemlere her zaman
karşı çıkmıştır. Politik amaç taşıma-
yan, salt askeri bakış açısının ürünü
olarak gerçekleştirilen eylemleri yan-
lış bulmuş ve bu eylemlerin devrim-
cilerin mücadelesine zarar vereceğini
söylemiştir. 

Devrimciler halkın nezdinde her
zaman haklılık zeminini korumalı,
eylemleri bu zeminde gelişmelidir.
Amaç salt eylem yapmak değildir.
Önemli olan yapılan eylem etrafında
kitleleri tartıştırabilmek, bilinçlen-
dirmek ve mücadeleye kazanmaktır.
Silahlı eylem kitleleri örgütleyici ol-
malıdır. Eylem, hedefi, planı ve uy-
gulanışı itibarıyla kitlelerin sempatisi
ve desteğini kazanmaktır. Silahlı

eylem kitleleri örgütleyici olmalıdır.
Eylem, hedefi, planı ve uygulanışı
itibarıyla kitlelerin sempatisi ve des-
teğini kazanacak tarzda örgütlenmeli
ve gerçekleştirilmelidir." (DEVRİM-
Cİ SOL’un silahlı eylemlere bakış
açısı DEVRİMCİ SOL dergisi, sayı
1, sayfa 5)

Bu eylemlerde hem halk zarar
görüyor. Hem de devlet bu eylemleri
bahane ederek halkın haklarını en-
gelliyor. Halkı cezalandırıyor. Yanlış
halka zarar veren eylemler üzerinden
devrimcileri karalayıp, anti-propa-
ganda yapmaktadır.

Örneğin bugün Okmeydanı’na
belli saatten sonra otobüsler girmiyor.
1 Mayıs Mahallesi’ne yine aynı şe-
kilde akşam 19.00’dan sonra otobüsler
girmiyor. Mahallenin altından geçi-
riliyor. Mahallelerimizde hiçbir eylem
vs. yokken keyfi olarak otobüsler
mahalleye sokulmuyor. 

Devlet bu şekilde halkı cezalan-
dırıyor, haklarımızı gasp ediyor. Siz
devrimcileri sahiplenirseniz, onları
desteklerseniz biz de size otobüs ver-
meyiz diyorlar ve halk ile devrimciler
karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Devrimciler  halka zarar veren
eylemleri hiçbir zaman onaylamaz.
Biz bu eylemleri doğru bulmuyoruz.
Devrimci bir eylemin hedefi açık ve
net olmalı, suçlu ile suçsuzlar ayırt
edilmeli, sıradan insanlar rastgele
yerler hedef yapılmamalıdır. Ancak
bu bakış açısı ile yapılan eylemler
politik olarak hedefe ulaşabilir, aksi
durumda halk tamamen uzaklaşır
devrimcilerden.

HALKA ZARAR VEREN 
EYLEM ÇİZGİSİ FAŞİZME 

HİZMET EDER!
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Biliriz ki bugün yanlışlarından
ders çıkardığımız, doğrularıyla ken-
dimizi geliştirdiğimiz bir çok şeyi
tarihten öğreniriz. Tarih yolumuza
ışık tutan bir fener gibidir.

Tarihin bize öğrettiği gibi geç-
mişten beri hep iki sınıf var olmuştur.
Ezen ve ezilen. Ama aynı zamanda
tarih şunu da göstermiştir, egemen
olan güce karşı her zaman bir karşı
duruş, direniş, boyun eğmeme vardır.
Bir avuç olan egemen güç iktidarı
sağlamlaştırmak için halkları asırlar
boyunca sömürmüş ve kendine ba-
ğımlı hale getirmiştir. Feodal top-
lumlarda toprak ağaları, işçileri ken-
dine bağımlı hale getirmek için karın
tokluğuna çalıştırıyorlar. Kendileri
bolluk içinde yaşarken işçiler yarı
aç, yarı tok yaşamaya çalışıyorlar.
İşte aradaki bu uçurum sınıf kavra-
mını ortaya çıkarmıştır. Böylece iki
sınıf arasında çatışmalar başlamış-
tır.

Tarih bunun birçok örneğine sa-
hiptir, egemene karşı kafa tutmuş
yüzlerce kahramana tanıktır. İşte tarih
bunları öğretecek yeni savaşçılar ka-
zandırmıştır. Bu yüzden tarihi iyi
bilmek gerekiyor. Dediğimiz gibi
geçmişini, yani tarihini bilmeyen bir
savaşçı, halkı için nasıl savaşabilir?

Tarihimizi bilmeliyiz çünkü tarih
bize sınıf kinini öğretir;

- Egemenlerin asırlardır halkımıza
çektirdiği acıları, açlıkları, savaşları,
katliamları öğretir.

- Egemenlere karşı nasıl direnil-

diğini öğretir
- Dost-düşman kavramını öğre-

tir.
- Doğruyla yanlışı öğretir
- Yol gösterir
- Ders verir
- Direniş geleneğinin nasıl oluş-

tuğunu gösterir
İşte saydığımız tüm bu maddeler

bize tarihimiz hakkında bilgi verir.
Bizler Şeyh Bedreddinler’in, De-

mirci Kawalar’ın soyundan gelen bir
toplumuz. Nasıl ki onlar egemenlere
boyun eğmeyip direndilerse, bugün
de onların yolundan giden binlerce sa-
vaşçı, kahraman var. İşte Mahirler de
mayalarını bu kahramanlardan almış-
lardır. Çünkü onları güçlü kılan tarih-
lerinden aldıkları güç, halkına olan
inanç ve düşmana duydukları kindi.
Onlar bu toprakların can, kan pahasına
nasıl kazanıldığını çok iyi biliyorlardı.
Onlar Kara Sinanlar’ı, Kara Fatmalar’ı,
Seyit Onbaşılar’ı vatanlarının emper-
yalist güçler tarafından işgal edilmesine
nasıl karşı koyduklarını biliyorlardı.
Bu uğurda ne kanlar döküldüğünü,
doğmamış bebeklerin annelerin kar-
nından sökülüp alındığını, babasını hiç
tanımayacak çocukları, yaşadığı acılar
yüzünden çabuk çökmüş Anadolu ka-
dınının vatanı için nasıl mücadele et-
tiğini biliyorlardı. Şeyh Bedreddin’in
dediği gibi, “Tarih gelecek için kavga
verip yitmiş bile olsa, insanlık için
vuruşanları hiç unutmaz.”

Bu yüzden bir savaşçı tarihini iyi
araştırmalı ve öğrenmelidir. Ancak

o zaman gelişir. Ancak o zaman ken-
dine ve halkına tam anlamıyla gü-
venir. Ancak o zaman Ahmet İbili’nin
“Bir canım var, feda olsun halkıma”
sözündeki inancı, bedenlerini açlığa
yatıran 122 kahramanı, ancak o zaman
en ufak bir hakkı almak için günlerce,
aylarca, yıllarca direnmek gerektiğini,
ancak o zaman 19 Aralık’ın, Maraş
Katliamı’nın, Sivas Katliamı’nın zih-
niyetini anlayabilir. Ancak o zaman
neden Seyhan’ın bedeninin kömür-
leştirildiğini, ancak o zaman her gün
onlarca Aylan bebeklerin deniz ke-
narında cansız bedenlerinin yattığını,
ancak o zaman 15 yaşındaki çocuk-
larımızın 15 kiloluk bedenlerini top-
rağa vermek zorunda olduğumuzu,
ancak o zaman adalete susamış bir
halkın özlemini gidermek için ortaya
çıkan savaşçıların amaçlarını öğre-
nir.

Ancak o zaman teslim olmama
geleneğine, yeni bir halka ekleyen
Günay Özarslan’ın kararlılığını, ya
da galoş giyin dediği için evinde
katledilen Dilek Doğan’ın cüretini
anlar ve öğreniriz.

İşte bunların hepsi tarihe not edil-
miştir. Ve savaşçı da tarihinden ve
kahramanlardan aldığı bu güçle yeni
tarihler yaratmak için savaşır ve yeni
savaşçılar çıkarır.

Savaşçı öğrendiği her şeyi birik-
tirmeli, bir cephane haline getirmeli
ve yeri geldiğinde bunu kullanmalıdır.
Çünkü tarih bizim cephanemizdir ve
her zaman bize güç verir.

Devrimci Savaş 
Yalnızca Cephede Olmaz!

Kendimizle Olan Devrimci Savaş, Hayatın Bütün Alanlarını Kapsar 
Yürütülen Savaşların En Yüksek Derecesi Kendimizle Olan Savaştır!

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Sava
ş ve B

iz

Tüketen Değil, Üreten Olacağız!
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi, üreterek bağımlılık tedavisinde daha başarılı

sonuçlar alıyor. Bu deneyimden hareketle  yaptığı çalışmalar içerisinde, baskı atölyesinde ilk üretimlerini yaptı.
Merkez çalışanları ürünleri alan,  desteğini esirgemeyen bütün dostlarına teşekkürlerini iletti. Üretmeye devam
edeceklerini duyurdu.

3 Nisan
2016

Yürüyüş

Sayı: 515

3 3UMUT GERİLLADA!



Ankara’nın göbeğinde halkın katledildiği bir
eylem yapıldı. TAK isimli Kürt milliyetçisi ör-
gütün üstlendiği eylem üzerine sol kesimlerin sergile-
dikleri tavır, aslında kimin nasıl bir düşünce yapısına
sahip olduğunu, halka karşı sorumluluğunu ve siyasi
arenadaki tavrını ortaya koymuştur. 

Geçen sayımızda EMEP çevresini, eylem karşısındaki
tavrı boyutuyla değerlendirirken ele aldığımız gerçekler,
aslında solun bir çok kesimi açısından aynıdır... Hatta
kimileri için çok daha vahimdir. 

Kimi örgütlenmeler halkı katleden bu eyleme ilişkin
düşüncelerini ortaya koyarken, kimi örgütlerin bu
konuda ne dediği, nasıl bir tavır sergilediği ise yayınlarına
ulaşamadığımız için bulunamamıştır... 

Yayınlarını bulduğumuz ve tavırlarını öğrenebildiğimiz
kadarıyla kendini sol, sosyalist, komünist olarak tanımlayan
belli başlı örgütlerin tavrını ele alıp tartışacağız.., 

Katliamın Açık Savunucuları 
Eylemin baş savunucusu PKK’dir elbette... Eylemi

üstlenen TAK ile hiçbir bağı bulunmadığını sürekli
açıklamasına rağmen, TAK’ın Ankara’da, Kızılay’dan
önceki eylemini açıkça savunuyorlardı. Sabri Ok “Zinar
yoldaşın eylemi askeri sonuçları itibarıyla büyük bir
eylemdir. Bu eylemi TAK ya da başka bir güç üstlenmiş
olabilir. Fakat Zinar yoldaşın eylemi her açıdan sahip-
lenilecek ve onur duyulacak tarihsel bir eylemdir”
diyerek o eylemi savunmuştur. Ancak Kızılay eylemi
yoğun tepki çekince, bunu açıkça savunma cesareti
göstermeyip, sessizce geçiştirmeyi tercih etmişlerdir. 

Eylemi savunan TAK ise; eyleminin hedefinin polisler
olduğunu söylemesine rağmen, bildirisindeki sözleriyle
gerçekte hedef konusunda çok da seçici olmadığını, “savaş
koşulları” diyerek halktan insanların ölmesini gayet meşru
gördüğünü açıklamıştır. TAK’ın tarihine bakıldığında da
zaten bu yanı açıkça görülür... Daha önceki eylemleri
sonrasında, halktan veya sıradan sivil insanların ölmesi
karşısında “üzüntü” dahi belirtmezken, bu son eylemde
bunu söyleyerek, Kürt milliyetçi hareket ile ittifak içinde
olan sol örgütlerin yüreğini bir nebze olsun ferahlatmaya
çalışmıştır. 

Bu alicenaplığı gösteren TAK’ın tarihine baktığımızda
ise eylemlerin de hiç de seçici olmadığı ve Kürdistan’da
katliamlar yaşanıyorsa, ben de katlederim mantığı
açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdaki tablo TAK’ın yaptığı, üstlendiği ey-
lemleri ve sonuçlarını göstermektedir:

17 Temmuz 2005’de Aydın Kuşadası’nda turistleri

taşıyan minibüse bombalı saldırıda 5 turist, bir polis
öldü. Bundan bir hafta sonra İzmir Çeşme’de çöpe bı-
rakılan ve patlayan bombaları üstlendi. 

23 Mayıs 2007’de 7 kişinin öldüğü 102 kişinin ya-
ralandığı Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlama. 

10 Haziran 2007 İstanbul Bakırköy’de 31 kişinin
yaralanması ile sonuçlanan patlama. 

8 Haziran 2007 İstanbul Küçükçekmece’de 15 polisin
yaralanmasına yol açan bombalı saldırı. 

22 Haziran 2010’da İstanbul Halkalı’da askeri lojman
yakınlarında askeri personel taşıyan servisin geçişi sı-
rasında meydana gelen patlama. 

31 Ekim 2010’da 32 kişinin yaralandığı İstanbul
Taksim’de polis noktasına saldırı. 

26 Ağustos 2011’de Antalya Konyaaltı plajı ile 28
Ağustos’ta Kemer halk plajındaki 6 kişinin yaralandığı
patlamalar. 

20 Eylül 2011’de Ankara Kızılay’da üç kişinin ölü-
müne, 34 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı
saldırı. 

23 Aralık 2015’te İstanbul Sabiha Gökçen Havali-
manı’nın apronunda meydana gelen patlamalarda bir
işçi öldü. 

17 Şubat 2016’da Ankara’da Merasim Sokak’ta
askeri servislere yönelik bombalı saldırıda 28 kişi öldü.
TAK 19 Şubat günü saldırıyı üstlendi. 

13 Mart 2016’da Ankara Kızılay’da düzenlenen
bombalı saldırıda 37 kişi öldü. TAK saldırıyı 17 Mart
günü üstlendi. 

Bu tablonun ortaya koyduğu gerçek, kimi zaman
askeri hedeflere yönelse de eylemlerde hiçbir seçiciliğin
olmadığı, halkın doğrudan hedef alınabildiği veya askeri
bir hedefe yönelirken de, halkın zarar görüp görmeye-
ceğinin çok da önemsenmediği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu eylemleri gerçekleştiren TAK’ın PKK ile ilişkileri
de sürekli tartışma konusu olmuştur. PKK sürekli bunu
reddetse de 2010 yılında TAK’a eylemsizlik çağrısı
yapmasının hemen ardından TAK’ın eylemlerine son
vererek sessizliğe bürünmüş olması ve Sabri Ok’un
askeri hedeflere yönelik son eylemi savunan, sahiplenen
açıklamaları da TAK ile PKK arasındaki ilişkileri bir
kez daha ortaya koymuştur. 

TAK ve PKK arasında ideolojik ya da organik bir
ilişki vardır. Zira PKK tarihi TAK tarzı eylemler
tarihidir. TAK’ın kuruluşu 2000’li yıllardır. PKK ise
bundan daha önce de halka zarar veren, halkı doğrudan
hedefleyen onlarca eyleme imza atmış bir örgüttür. Bu
konuda sabıkası çoktur ve bunların hiçbirinin  özeleşti-

Halkın Katledildiği 
Bir Eylemi 

Sorgulamaktan Aciz
Olan “Sol” Çürümüştür!
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risini vermiş değillerdir. 
Hal böyle olunca TAK isimli bir örgüt üstlense dahi

bunun ideolojik alt yapısını yaratanın PKK olduğu
açıktır. 

Bu nedenle TAK’ın yaptığı her eylemin siyasi so-
rumluluğu aynı zamanda PKK’ye aittir... Askeri eylem
olunca savunulacak, tepki toplayan bir eylem olunca
geçiştirilecek veya uzağında durulacak. Böyle bir anlayış
olabilir mi? Oluyor... 

Bu konuda BBC Türkçe bölümünün KCK’li bir
yetkili ile yaptığı röportaj oldukça çarpıcıdır... Muhabir
Sabri Ok’un açıklaması ve PKK’nin çağrıları sonrası
TAK’ın eylemleri nasıl durdurduğu vb. Sorularla aradaki
ilişkiyi sorguluyor... Sonuç olarak organik bir ilişki var
veya yok. Bu belirleyici değildir. İdeolojik olarak ve
pratik olarak aynı kaynaktan beslendikleri açıktır. 

Bu nedenle de TAK eylemleri işe gelindiğinde sa-
hiplenilen, gelmediğinde salt bir tehdit, şiddetle korkutma
aracı olarak yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecektir... 

Ankara Katliamı’nın bir diğer savunucusu ise Dev-
rimci Komünarlar Partisi (DKP)’dir... Onlar da 15.03.2016
tarihli yaptıkları parti açıklamalarında katliamı meşru
görüp, yeni katliamların da yaşanabileceğinin tehdidini
savuruyorlar. Sonrasında bu konuda başka bir şey söy-
lemedikleri için, katlima ilişkin bu açıklamalarını temel
alıyoruz. Söyledikleri şudur: 

“13 Mart’ta Ankara’da patlatılan bombanın pimini
kim çekmiş olursa olsun, asıl sorumlu IŞİD’leşmiş AKP
ve diğer düzen güçleridir.” 

“DKP’nin silahlarının hedefinde yalnızca halk düş-
manları vardır. Bunun dışında sivil
halka yönelik her türlü eylem ve
metotları kesin bir biçimde redde-
diyoruz. Ancak hayalci değiliz ve
sınıf savaşlarının bize rağmen son
derece yıkıcı ve yırtıcı biçimler al-
dığını dünya deneyleri ve kendi ta-
rihimizden biliyoruz. Kapitalizm al-
tında bunların yaşanması kaçınıl-
mazdır. (...)” 

“Ankara’da bombaların patla-
mamasını istiyorsak Suriye’de AKP
ve Türk devleti eliyle patlatılan bom-
baları durdurmak için mücadele et-
meliyiz. AKP Suriye’ye katil ve bom-
bacı ihraç ettiği müddetçe Türki-
ye’nin bütün şehirlerinde bombalar
patlamaya devam edecektir.” (DKP
Sitesinden) 

Şirazesi iyice kaymış ve PKK’li-
leşmiş bir anlayışın katliama karşı
tavrı da ancak bu kadar olabilirdi.
Kendi ayakları üzerinde duramayan
ve Kürt milliyetçi harekete yaslanarak
var olmaya çalışan bir hareketten bun-
dan fazlasını beklemek yanlış olur...

Katliama ilişkin değerlendirmesi TAK bildirisinin biraz
“komünarca” yazılmış halinden ibarettir... “Sivil halka
yönelik her türlü eylem ve metotları kesin bir biçimde
reddediyoruz” diyor ama halkın katledildiği bir eylemi
meşrulaştırmak içinde elinden geleni yapıyor. Kapitalizmin
doğal sonucu olmasından, sınıf savaşları gerçeğine kadar
her şeyi katıp karıştırıyor. Eylemi normalleştirmek için
çırpınıyor adeta... Daha da ileri giderek tehditler de
savuruyor. Türkiye’nin bütün şehirlerinde bombalar pat-
lamaya devam edecektir diyor. 

Elbette bunu genel bir söylem olarak belirtiyor. Ancak
bunu yapması bile bakış açısını ortaya koyuyor... Bir
eylemin hedefini, niteliğini ve yarattığı sonuçları sorgula-
mıyor. Bunun yerine mazur göstermek için çabalıyor. Bu
bakış açısı; salt milliyetçilerin eylemlerini değil, IŞİD ey-
lemlerini de doğal görüyor, gösteriyor. Ve doğal olarak bu
bakış açısı için halkın katledildiği bir eylem normaldir ve
kabul edilebilirdir... Reddediyoruz deseler bile kabul
edilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar... Sonrasında,
katliam TAK tarafından üstlenildiğinde de bir şey demediler.
Bu anlattıkları zaten eylemi yeterince savunduğu için,
yeni bir şey söylemeye gerek görmemiş olmalılar... 

Varlığı PKK’ye bağlı olan ve son birlik yapısı içinde
de yer alan bir hareket olarak DKP kendisinden bekleneni
ve yakışanı yaparak katliam savunuculuğunda önde gi-
denlerden olmayı kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor. 

Katliamın Utangaç Savunucuları ve 
Kılıf Arayıcıları 

Bu konuda kılıf arama ve utangaç
savunuculukta ise başı çeken ESP
ve anlayışıdır... ESP katliamı kınıyor
elbette. Zaten HDP de kınamıştır,
Kürt milliyetçileri de yoğun eleştiriler
üzerine eylemi sahiplenmeyip kına-
dıklarını açıklamışlardır. Bu yanıyla
ESP’nin ters düştüğü bir durum yok-
tur. Fakat yine de içi rahat değildir.
Bu nedenle katliamı mazur göstermek
için elinden geleni yapıyor... Adeta
çırpınıyor ESP... Bu konuda ET-
HA’da ve daha sonra da Atılım’da
yayınlanan Sinan Boran imzalı yazı
oldukça çarpıcıdır... Oportünizmin
ve kimliksizliğin bir hareketi ne du-
ruma sürüklediğini görmek açısından
oldukça eğiticidir... 

Şöyle söylüyor Sinan Boran ya-
zısında: 

“13 Mart’ta Ankara’da patlayıcı
yüklü bir araçla polise karşı feda
eylemi saldırısı girişiminde bulu-
nuldu. Ankara-Güvenpark gibi bir
alan veya bölge için yeterince iyi
planlanmadığı, ortaya çıkabilecek

Çünkü onlarla ittifak ya-
pan, milliyetçi anlayışın her
dediğine boyun eğip, onların
politikalarına yedeklenince,
bunu herkese kabul ettirebil-
mek de gerekir. Bunun yolu
da milliyetçi politikanın yol
açtığı tahribatları, halka za-
rar veren eylemlerini makul
göstermekten geçiyor. Yoksa
kendi kitlenize bile anlata-

mazsınız durumu. Bu nedenle
de kıvranıyorsunuz. Neresin-
den tutsanız elinizde kaldığı

için de saçmalamaya başlıyor-
sunuz. Bu nedenle yapanlar
“eylem” diyor ama siz herke-
se kızıyorsunuz “eylem deme-

yin patlama deyin” diye... 

3 Nisan
2016

Yürüyüş

Sayı: 515

3 5UMUT GERİLLADA!



engel ve terslikler sorununa ‘halka zarar vermemek’
ekseninde detaylıca odaklanamadığı görülen eylem
hedefine ulaşamadı. Tam olarak nasıl geliştiği bilinmeyen
bir patlama sonucu, eylemi örgütleyen genç militan
Seher Çağla Demir’in asla istemeyeceğine, asla
aklından geçirmeyeceğine şüphe bulunmayacak biçimde
belediye otobüsünde, üç otomobilde ve duraklarda
bulunan değişik yaşlardan, değişik düşünce ve inanç-
lardan 35 kadın ve erkek yaşamını yitirdi. 124 kişi ya-
ralandı.” (ETHA, 23.03.2016) 

Güvenpark gibi bir alan için “yeterince iyi planlan-
mamış” diyor... Kızılay’ın göbeğinde, halkın yoğun
olarak bulunduğu bir yerde bomba yüklü bir araçla
polislerin içinde bile patlasa farklı bir sonuç mu doğa-
caktı? En fazla birkaç tane de polis katılırdı ölenlerin
arasına. Ve yine halktan bir çok insan ölürdü. Nasıl bir
planlama yapabilirlerdi acaba, buna da bir çözüm
önerisi var mıdır? Sinan Boran sözde eleştiriyor ama
mazur göstermek, aklamak için de elinden gelenden
fazlasını yapıyor. Doğrusu bu konuda Kürt milliyetçi
hareket bile bu kadar yaratıcı değil!.. Zira TAK “savaşta
halkın da zarar görebileceğini” söyleyerek çıkıyor işin
içinden. Fakat “sorumlu” davranan ESP’nin içi rahat
değildir, Kürt milliyetçi hareketi aklamak en büyük
müttefik olarak ona düşüyor. 

Devam ediyor Sinan Boran: “Tam olarak nasıl ge-
liştiği bilinmeyen bir patlama sonucu, eylemi örgütleyen
genç militan Seher Çağla Demir’in asla istemeyeceğine,
asla aklından geçirmeyeceğine şüphe bulunmayacak
biçimde...” 

Seher Çağla Demir ne düşünmüştür, nasıl düşünm-
üştür elbette bilemeyiz, Sinan Boran da bilemez. Ancak
TAK örgütünün ne düşündüğünü ve nasıl hareket
ettiğini biliyoruz... Burada eylemci değil eylemi ör-
gütleyen anlayışı değerlendirmek gerekir. Bu anlayışın
nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu, neyi, niçin ve
nasıl yaptığına bakmak gerekir... Bu konuda TAK’ın
eylem anlayışını ve daha önceki eylemlerini yukarıda
yazdık. Bunlar ortada iken ve dahası katliamı üstlendiği
bildirisinde TAK halkı AVM’lerden vb. uzak durun
diyerek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde
eylemler yapabileceği tehdidini savururken Sinan
Boran hala şunları söyleyebilecek kadar ileri gidebiliyor: 

“Yasal, barışçıl ve silahsız mücadele biçimleriyle
sınırlanmış, yasadışı eylemleri, devrimci kitle şiddetini,
silahlı biçimleri politik mücadele anlayışı ve tarzının
dışına çıkarmış partilerin, grupların çizgisinde yazıp
çizenler patlamanın istenmeyen bir noktada ve anda
olduğu gerçeğini karartan, “sivillere yönelik eylem”
yorumu ve eleştirisi çizgisinde, egemenlerin ve düzen
basınının demagoji kampanyasına eklemlenen değer-
lendirmeler yaptılar. 

Devrimci çizgide yayın yapan sosyal medya ve
yazılı basın ise, “Ankara patlaması” değil de, “Ankara
eylemi” kavramı etrafında haber ve yorum geliştirerek,
faşist inkarcı sömürgeciliğin “sivil kitleleri hedefleyen

eylem” algısı oluşturma kampanyasına karşı bütünsel
ciddiyetle hareket etme görevini zaafa uğrattı, özensiz
ve ciddiyetsiz davrandı.” (agy) 

Sinan Boran TAK’ı aklamak için fazla acar davra-
nıyor doğrusu... Herkese kılıç sallıyor, böyle bir katliamı
bilinçli yapılmış gibi göstermeyin, eylem demeyin
“patlama” deyin diye eleştiriyor herkesi... Niye den-
meyecekmiş? TAK kendi yaptıkları katliam için “13
Mart 2016 tarihinde Saat:18:45’te faşist TC’nin kalbi
Ankara’da, Kürt halkına karşı en vahşi yöntemlerle
sürmekte olan katliam kararlarının alındığı merkezleri
ve yönlendirici faşist odakları hedef alan eylemi, Kür-
distan Özgürlük Şahinleri (TAK) olarak üstleniyoruz”
diyerek üstlenip, savunurken size ne oluyor? Siz kim
adına, neyin derdine düşmüşsünüz de halkın katledildiği
bir eylemi aklama gayretine soyunmuşsunuz? Bu nasıl
bir kültür, nasıl bir ahlaktır? Dahası nasıl bir siyasi ki-
şiliktir. Devrimciliği, komünistliği kimseye bırakmayan
size mi kalmış bir katliamı savunmak ve aklamak. Bı-
rakın da sahipleri bunun derdine düşsünler. 

Ama hayır, elbette onları aklamak, kabul edilebilir
olduğunu göstermek size düşer. Çünkü onlarla ittifak
yapan, milliyetçi anlayışın her dediğine boyun eğip
onların politikalarına yedeklenince, bunu herkese kabul
ettirebilmek de gerekir. Bunun yolu da milliyetçi poli-
tikanın yol açtığı tahribatları, halka zarar veren ey-
lemlerini makul göstermekten geçiyor. Yoksa kendi
kitlenize bile anlatamazsınız durumu. Bu nedenle de
kıvranıyorsunuz. Neresinden tutsanız elinizde kaldığı
için de saçmalamaya başlıyorsunuz. Bu nedenle yapanlar
“eylem” diyor ama siz herkese kızıyorsunuz “eylem
demeyin patlama deyin” diye... Yazık, çok yazık! 

Yanlış yapana yanlışını gösterip onu doğru yere
çekmenin yolu Marksist-Leninistlerde eleştiri özeleş-
tiridir. Tutarlı ve gerçek bir eleştiri yanlışı düzeltir.
ESP ise bu yolu tercih etmiyor, yanlışın üstünü
küllemeye çalışıyor. Böyle yaptıkça da yanlışı yapan
anlayışı sahiplenip savunduğu oranda onun tüm olum-
suzluklarını üstleniyor. 

Fakat unutulmasın ki, başkasının yanlışlarını, kirini
pasını temizlemeye soyunarak iş yapanlar, bir süre
sonra paçavraya döner ve yok olurlar. ML iddiasıyla
hareket ederken iddiasına denk düşen bir yola girmediği
taktirde ESP de farklı sonuçla karşılaşmayacaktır. 

ESP’li Sinan Boran’ın incilerine ve TAK’ın bu ar-
kadaşları nasıl kıvrandırıp üzdüğüne bakmaya devam
edelim... 

Sinan Boran uzun uzun TAK’ın neden böyle eylemler
yapmak zorunda kaldığının gerekçelerini ortaya koy-
duktan sonra, bu katliamın gerçek sorumluluğunu da
AKP’ye yıkarak işin içinden çıkmak istiyor. Benzer
bir girişim de ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy’dan
geliyor. O da eylemin nasıl olduğundan çok “eylemin
neden olduğuna” bakmak gerektiği üzerinden AKP’nin
sorumluluğunu öne çıkarıyor. Asıl sorumlu AKP’dir
diyor... Elbette halkı katleden AKP halkın çeşitli ke-

Yürüyüş

3 Nisan
2016

Sayı: 515

ŞEHİRDE KIRDA3 6



simlerinin yürüttüğü mücadelenin ve ödenen bedellerin
asli sorumlusudur. Faşizm gerçeği ve AKP iktidarının
yaptıkları ve halka düşmanlıkları ve bunun karşılığında
AKP’den ve faşizmden hesap sorulması da gerekir.
Bunu ne kimse tartışır ne de karşı çıkar. Ve zaten
burada tartışma konusu olan da bu değildir. Ankara
Katliamı’nı eleştiren devrimci, sol güçlerin hepsi de bu
bilinçle hareket ederler. AKP ile düne kadar kol kola
yürüyen, onlarla “çözüm süreci” adı altında teslimiyeti
örmeye çalışanlar Kürt milliyetçileri ve ESP gibi
yapılardı, başkası değil. 

Bunu da bir kenara koyalım AKP ve faşizm halka
saldırdığı için, devrimci olduğunu söyleyen bir güç
halka karşı eylem yapmaz. Oligarşinin Kürt halkına
karşı yaptığı katliamların karşılığı Batı’da Türk halkını
katletmek değildir. Burada tartışma konusu olan da
budur. ESP bu yanıyla suçu AKP’nin üzerine atarak da
kurtulamaz. Ve zaten kurtulamıyor da. 

Çünkü TAK eylemi üstlenen yazısında ortaya koy-
duklarıyla da ESP’yi fazlasıyla kıvrandırıyor. Bu noktada
Sinan Boran yazdığı yazıda nihayet(!) eylem sorumlu-
luğunu tartışmaya yöneliyor... Alfabelik bir çocuğa
öğretir gibi, kırmadan, incitmeden, üzmeden TAK’a
eylem sorumluluğunu anlatıyor. TAK’ın yaptığı ve
Sinan Boran’ı epeyce zorlayan açıklamasına ilişkin
Boran şunları söylüyor: 

“Bu yetersiz, özü itibarıyla yanlışa kapı aralayan
bir değerlendirmedir. (...) Devrimciler, yürüttükleri öz-
gürlük ve toplumsal adalet savaşımda bunlara yer ol-
madığını pratikleriyle ortaya koymazlar, böylesi yön-
temleri nefretle reddetmezlerse amaçlarına bağlı kala-
bilirler mi? Hayır, kalamazlar. Şayet böyle yapmazlarsa,
sözleri ne olursa olsun, eylemleriyle saflarında egemen
ideolojiyi üretirler, amaçlarına yabancılaşır, ondan ko-
parlar” diyerek gerekli dersi verdikten sonra gerçeğin
kendisini değerlendirmeye geçiyor. Ama gerçek çok
sorunlu olduğu için, bunu ucundan kıyısından eleştirmek
de gerekiyor ama daha önce TAK’ı kızdırmamak
amacıyla da adeta ön alıyor: 

“TAK, Türkiye kentlerinde ‘metrolardan, AVM’lerden
uzak durulması’ çağrısı yaparak belirgin bir hata
işlemişti. Soruna yakından bakanlar da, TAK’ın elbette
böyle bir yönelime girmeyeceği, Zilan Ölümsüzler Ta-
buru’nun Pozantı, Sultanbeyli ve Bazîd hücumları çiz-
gisinde yürüyeceği, cüretli feda eylemlerine yenilerini
ekleyeceği düşüncesi egemendi. Yine de bu açıklama,
Türkiye cephesindeki işçilerde ve ezilenlerde, özellikle
Türk emekçilerinde yaratacağı yanlış bilinç ve duygular
bir yana, faşist inkarcı sömürgeciliğe, halka dönük kitle
katliamlarına girişme, bunları PKK’nin, devrimcilerin
sırtına yıkma imkanı verdiği için açık bir hataydı.”

TAK adına TAK’ı anlatma derdine düşmüş.. Aslında
öyle istemezlermiş de öyle yapmazlarmış da vb... Herkes
aptal bir Sinan Boran, ESP akıllı! Bu tür eylemleri ya-
panlar sanki bilinçsiz, ne yaptığını bilmeyen aptal in-
sanlar... Eylemi yapanlar bilinçsiz olduklarından değil,

sahip oldukları ideolojinin gereğine uygun olarak hareket
ettiklerinden eylem tarzlarını da buna göre belirliyorlar...
Bunun adına da milliyetçilik deniyor. Ve bu dünyanın
her tarafında da böyledir... ESP’li bunu bilmiyorsa
önce kendisi bunu öğrenmeli sonra alfabelik bir çocuk
gibi gördüğü “bilinçsiz” Kürt milliyetçiliğine eylemlerinin
yaratacağı sonuçları açıklamaya soyunmalıdır. Dünyanın
dört bir yanındaki milliyetçi hareketlerin tarihi de, ül-
kemizdeki Kürt milliyetçiliğinin tarihi de, özel olarak
TAK’ın tarihi de ortada olduğu halde, Sinan Boran’ın
hayıflanmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu hayıflanma
sadece ve sadece onun kıvranışının delili olarak dur-
maktadır karşımızda. 

Ve gerçekler, ah bu gerçekler ne kadar da inatçıdır.
Ve inatçı oldukları içindir ki, kıvranılsa da sonuçta
kendini bir şekilde kabul ettirirler. Zira bu kabul
edilmeden yakayı bırakmazlar. Sinan Boran’ın yakasını
da bırakmıyor gerçekler ve nihayet Sinan Boran başka
şeyler de söylemek zorunda kalıyor. Elbette yine kıvrana
kıvrana... Ne kadar üzücü bir durum!.. 

“Ankara’daki, politik islamcı Saray cuntasını ve faşist
militarist güçleri sarsan cüretli, başarılı eylemin ardından,
yazık ki, 13 Mart Güvenpark patlaması geldi. Hedefine
ulaşamayan ve istenmeyen bir noktada, istenmeyen bir
anda meydana geldiği apaçık olan bu patlama TAK’dan
net bir özrü, acı paylaşımını, yeni eylemlerde bu tip bir
durumun oluşmaması için gerekli devrimci titizliğin sergi-
leneceğini açıklamayı gerektirirdi. Eylemin somut sonuç-
larının sorumluluğu, başarı ve başarısızlığı nihayetinde
eylemi gerçekleştiren partinin, örgütün ve militanın-mili-
tanların omuzlarındadır. Eğer halka zarar verme, hele
hele de kitlesel ölüme yol açma riski yüksekse veya bir
aşamada ortaya böyle bir ihtimal çıkmışsa yapılacak şey,
eylemin iptali, bir başka yol veya seçenek aranmasıdır.
Böyle bir durum, “savaşın kaçınılmaz sonucu” olarak
izah edilip meşrulaştırılamaz. Bu eylem sorumluluğu
yasasını TAK’ın bilmediği ve benimsemediği düşünülemez.
(...) “

“Devrimciler eylemlerinin ve somut sonuçlarının
sorumluluğunu taşımak, ideolojileriyle, moral değerleriyle
sımsıkı bağlı bir titizlik içinde hareket etmek zorundadırlar.
Başka türlüsünün herhangi bir meşruiyeti yoktur.” (agy) 

Bu kadar kıvranmaya, bu kadar zorlanmaya gerek var
mıydı gerçekten? Milliyetçilikle hesaplaşılmadan ve mil-
liyetçilik sorgulanıp mahkum edilmeden TAK gibi örgütlerin
veya daha doğrusu Kürt milliyetçi hareketin halka zarar
veren eylem çizgisinden çıkması sağlanabilir mi? Bu
kadar mı gerçeklerden koptunuz, bu kadar mı materya-
lizmden uzak bir hayal dünyası içindesiniz? 

ESP sürekli vurguladığımız ve eleştirdiğimiz kimliksiz,
kişiliksiz bir siyasi hareket olma tavrını bu katliam
karşısında da ortaya koymaktadır. “Kraldan daha kralcı”
bir tavır ile TAK’ın yaptığı eylemi aklama gayreti içine
girmektedir... Orasından giriyor olmuyor, burasından giriyor
olmuyor, herkese kılıç sallıyor yine olmuyor. AKP’ye
atmak istiyor ama yine de ortada yaşanan bir “patlama”
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var ve bunu yapanlar yaptıklarını da savunuyorlar... 
İşte bu nedenle, nihayet bin dereden su getirerek de

olsa gerçeklere dokunuyor ve devrimci eylemin halka
zarar vermeme noktasındaki titizliğinin olması gerektiği
ve aksi halde meşru olmadığını da söylemek zorunda
kalıyor. Fakat bunun sadece bir zorunluluk olarak söy-
leniyor olmasının kendisi de sorunludur. Özellikle de
kendisine ML, Komünist diyen bir hareket açısından...
Fakat bu hareket kimliğini de, geleceğini de neredeyse
Kürt milliyetçi harekete bağladığı için eleştirirken de
korkak ve tereddütlü oluyor. Geçen sayımızda EMEP
için söylediklerimiz ESP için de geçerlidir. Onlar da
eleştiri karşısında Kürt milliyetçi hareketin tepkilerinin
korkusuyla hareket etmektedirler. Bu nedenle gerçekleri
eğip bükmeye çalışıyorlar. Bu nedenle gerçeklerden
kaçarak kafalarını kuma gömmeye çalışıyorlar. 

Katliamı Görmezden 
Gelenler, Yok Kabul 
Edenler ve Hedef 
Değiştirerek Ele Alanlar 

Kafasını kuma gömme tavrı elbette
sadece ESP ve bağlı hareketle de sınırlı
değildir.  İlk anlarda katliamı mahkum
edip lanetlediler. Ancak sonrasında katliam
karşısında genel bir kayıtsızlık tutumu
içine girdiler. Özellikle de TAK’ın üst-
lenmesinden sonra tek bir kelime dahi
etmediler. Kimisi sadece TAK’ın üstlenme
açıklamasını yayınlamakla yetindi ve
üzerine tek kelime söylemedi. Ya da
söyledilerse de biz bulamadık... 

Kızılbayrak bunlardan biridir. Kı-
zılbayrak eylemin ilk anlarında yaşanan
katliamı kınayan bir açıklama yapmıştır
elbette. Ancak daha sonrasında, eylemi
TAK’ın üstlenmesi konusunda tek satır
yazdığını okumadık... TAK’ın eylemi
üstlenen açıklamasını olduğu gibi ver-
mekle yetinmişlerdir... Başka bir yazıları
var mıdır, ya da daha sonra bu konuda
bir değerlendirme yapacaklar mıdır
belirsizdir. Bu yazı yazılırken henüz
böyle bir açıklamalarını görmedik,
okumadık... Katliamla, halka zarar
veren bir eylemi açık ve net olarak
sorgulamaktan kaçınmayıp, böyle bir
eylemi sorgulayacaklarını ve milliyetçi
bakış açısını sorgulayacaklarını umu-
yoruz. Aksi halde milliyetçilikle uzlaşan
bir hareketin ne geleceği olabilir ne de
devrim, sosyalizm gibi bir iddiası...
Hele de halka zarar veren, katleden
bir eylemi sessizce geçiştirmek ve eleş-
tirip sorgulamamak kendine sol, dev-

rimci diyen bir örgütü çürütmekten başka bir sonuç ya-
ratmaz... 

Benzer bir tavrı da Mücadele Birliği ve TKEP-Leni-
nist’te görmekteyiz. Onlar da TAK’ın yaptığı eylemi üst-
lenmesini kendi internet sitelerinde olduğu gibi yayınlamakla
yetinmişlerdir... TKEP-Leninist PKK ile birlik platformu
içinde yer almakla, onu eleştirmekten geri durmayı
anlıyorsa kendisine ve geleceğine yazık eder doğrusu...
Çünkü bu tür birlikler ilkeli olmak durumundadır. İlkesiz,
şekilsiz birlikler devrimci bir örgütü geliştirmez. Ki bu
son birlik de devrimci örgütleri geliştirmekten çok, Kürt
milliyetçi anlayışın politikaları ekseninde şekillenen bir
birlik olduğunu ortaya koymaktadır. Birlik olma ve
PKK’nin olanaklarından yararlanarak kendini var etme,
güçlendirme derdine düşmenin kendisi tükeniştir. Böyle
bir anlayışla hareket ederek, halkı katleden bir eylemi
eleştirmekten geri duranları tarih sorgulayacaktır, halk
sorgulayacaktır. Halkımızın eşsiz ve güçlü bir belleği
vardır. Bu bellek günü geldiğinde kimin ne yaptığını
ortaya koyacak ve sorgulayacaktır. Bu yanıyla TKEP-
Leninst anlayışının da oturup düşünmesini ve kendini bu
yanıyla sorgulamasını öneririz... Halkı katleden eylemleri

eleştirme cüretini gösteremezseniz,
yarın kimliğinizi, kişiliğinizi savu-
nacak cüreti de bulamazsınız. Mil-
liyetçi bir hareketin ekseninde tü-
kenirsiniz. 

Aynı şeyleri Devrimci Prole-
tarya için de söylemek gerekir.
Onlar da Kürt milliyetçileriyle birlik
olmanın heyecanını taşımaktan olsa
gerek, TAK’ın eylemine ilişkin hiç-
bir sorgulama yapmamakta, TAK
açıklamasını vermekle yetinmek-
tedirler. Açıklamayı bu şekilde ver-
miş olmanın kendisi sakattır. Kat-
liamı yapan anlayışı hiçbir şekilde
sorgulamamakla ve sadece onun
açıklamasını yayınlamakla, söyle-
nenleri de onaylamış olduklarını
bilmeyecek durumda değildir bu
hareketlerin hiçbiri. O halde neden
sorgulamıyor, neden eleştirmiyorlar.
Yine komünist olmayı dillerinden
düşürmeyen bu örgütler, komüniz-
min genel ilkelerini ne çabuk unu-
tuyorlar ...  Komünist olmak; ilkeli,
tutarlı birliklerden yana olmaktır.
Komünist olmak; milliyetçi bir an-
layışın halka zarar veren ve sınıfları
düşmanlaştıran politikalarla hareket
edenleri mahkum etmeyi gerektirir...
Komünist olmak emekçileri düş-
manlaştıran, katleden bir anlayışı
asla tasvip etmez ve kabul etmez-
ler...

Bu kadar kıvranmaya, bu
kadar zorlanmaya gerek var

mıydı gerçekten?
Milliyetçilikle

hesaplaşılmadan ve
milliyetçilik sorgulanıp

mahkum edilmeden TAK
gibi örgütlerin veya daha
doğrusu Kürt milliyetçi

hareketin halka zarar veren
eylem çizgisinden çıkması
sağlanabilir mi? Bu kadar
mı gerçeklerden koptunuz,

bu kadar mı
materyalizmden uzak bir
hayal dünyası içindesiniz? 

ESP sürekli
vurguladığımız ve

eleştirdiğimiz kimliksiz,
kişiliksiz bir siyasi hareket

olma tavrını bu katliam
karşısında da ortaya

koymaktadır. “Kraldan daha
kralcı” bir tavır ile TAK’ın

yaptığı eylemi aklama
gayreti içine girmektedir.
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Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nde taşeron işçi olarak
çalışan 9 temizlik işçisi; DİSK Ge-
nel-İş Sendikası’na üye oldukları ge-
rekçesi ile işten atıldılar. Geçtiğimiz
hafta içinde 9 işçi işten atılmış, de-
vamında da temizlik işleri müdürlü-
ğünde çalışan işçilerin tamamı işten
atılmalara karşı, iş bırakma eylemi
yapmışlardı. Ve çöp kamyonlarında
çalışan işçiler ve süpürgeciler işe
çıkmamışlardı.

Bunun üzerine taşeron patronu
Ömer Albayrak işçilerin sendikaya
üye oldukları için işten çıkartıldığını
söyledi ve bundan Belediye Başkanı
Murat Hazinedar’ın sorumlu oldu-
ğunu söyleyerek işçilere; “gidin baş-
kanla görüşün” dedi. İşten atılan ar-
kadaşları işe alınana kadar çalışma-
yacaklarını söyleyen işçileri, belediye
başkanı polis çağırarak gözaltına al-
dırdı. Bu sırada işçilerin avukatı da
zorla gözaltına alındı. İşçiler gözal-
tındayken,  patronlar Ömer Albayrak
ve babası, temizlik işçileri müdürlü-
ğünde eylemdeki işçilere yalan söy-
leyerek  arkadaşlarının ertesi gün iş-
başı yapacaklarını, belediye başkanı
ile de görüşeceklerini söylemişlerdir.
Gözaltında tutulan işçiler ile de gö-
rüşerek namus, şeref sözü vermiş ve
işe geri alacaklarını söylemişlerdir. 

İşçiler gözaltından çıktıktan sonra
tekrar işyerlerine dönmüşler ve ertesi

gün işbaşı yapmayı beklemişlerdir.
Ancak sabah taşeron patronlarının
yalanı açığa çıkmış işçiler işe alın-
mamıştır.

DİSK Genel-İş Sendikası’na, yeni
üye olan işçiler; işten atıldıklarında
bizzat sendika Genel Başkanı Remzi
Çalışkan’ı arayarak “kendilerine sahip
çıkmalarını, sendikaya üye oldukları
için işten atıldıklarını söylemişlerdir.”
Ancak o günden bu yana hiçbir sen-
dikacı ve sendika avukatı işçilerin
yanında yer almamıştır. Sendika or-
tada yoktur.

İşten atılan işçiler 28 Mart’ta Be-
şiktaş Belediyesi önünde basın açık-
laması yapmış ve işe geri alınana
kadar oturma eylemine başlamışlar-
dır.

İşçiler;  belediye önünde oturma
eylemine devam ederken, Belediye
Başkanı Murat Hazinedar’ın talimatı
ile onlarca zabıtanın saldırısına uğ-
radılar, yerlerde sürüklendiler. Pan-
kartları, battaniyeleri çöpe atılan iş-
çiler, kararlılıkla direnişlerini sür-
dürdüler.

Halen Beşiktaş Belediyesi önünde
işe geri alınana kadar oturma ey-
lemlerini sürdürüyorlar.

İşçiler, 29 Mart’ta yaptıkları basın
açıklamasında şunları ifade etmiş-
lerdir: “İşten atılan 9 işçi,   avukatımız
ve bize desteğe gelen DİH’ten arka-
daşlar  (Devrimci İşçi Hareketi) hiçbir

gerekçe gösterilmeden gözaltına alın-
dık. Bu direniş süreci ve gözaltı sü-
resinde örgütlenmek istediğimiz
DİSK GENEL-İş’ten ne bir hukuki
ne de başka bir anlamda destek gör-
medik ve yalnız bırakıldık.

Beşiktaş Belediyesi ve Akşam
gazetesi senelerdir çalıştığımız bu
belediyede hak ve sendika isteyen
biz işçileri örgüt üyesi olarak hedef
göstermişlerdir. Daha önceki işçi ey-
lemlerinde olduğu gibi sendika ve
hak arayan işçiler bu tarz saldırılara
maruz kalmıştır. Evet, biz örgütlüyüz.
Örgütümüzün adı DİSK Genel-İş
Sendikası… Murat Hazinedar CHP’li
bir belediye başkanıdır. O zaman
Murat Hazinedar’da örgüt üyesidir.
Hak aramak, hukuk aramak, emeğine
sahip çıkmak örgüt üyeliği ise o za-
man CHP’li olmak da örgüt üyeliği-
dir… Gerekçe gösterilmeden kulla-
nılmış bir eşya gibi atılan biz işçiler,
işimize geri dönene kadar direnme
kararı aldık. Ve işe alınana kadar
mücadelemizde kararlıyız… Bundan
sonra da her türlü haksızlık karşısında
emeğimize, hakkımıza sahip çıka-
cağız” denildi. 

Belediye Başkanı Murat Haznedar,
30 Mart'ta da işçilere saldırılarına
devam etti. Bir taraftan polis, bir ta-
raftan zabıtanın saldırısına uğrayan
işçilere, eli döner bıçaklı işçi düşmanı
provokatörler de saldırdı.

İşimize Geri Alınana Dek
Direnmekte Kararlıyız!
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Maltepe Emekçi Meclisi, istihdam
bürolarına karşı yürüttükleri kam-
panyanın sonucunda meclise gittiler.
Kampanya boyunca imza masaları
açıp konuyla ilgili bildiri dağıtarak
kiralık işçiliğin kendileri için ölüm
oldukların,ı halka ve iş arkadaşlarına
anlattılar.

Yasanın görüşüleceği 22 Mart’ta
Ankara’ya meclis önüne giderek
açıklama yapmak istediler. Polisin
etrafını sararak açıklamaya izin ve-
rilmeyeceğini söylemesine karşın
emekçiler açıklama yapmada kararlı
olduklarını söylediler.

Kendilerinden randevu alınan ve
meclis içinde açıklama yapılabileceği
teklifini sunan CHP’li iki milletvekili,
işçilerin seslerinin duyurulmasında
yardımcı olacaklarını söylediler.
Emekçi Meclisinin yürütme kurulu
olarak kendi içlerindeki değerlen-
dirme sonrasında, meclisin içinde
basın açıklaması yapma kararı aldılar.
Hem açıklama için hem de topla-
dıkları imzaları vermek için meclise
gittiler.

Mecliste söz alan CHP’li millet-
vekillerinden Mahmut Tanal ve Onur-
sal Adıgüzel istihdam büroları ile
kölelik düzenin geri getirilmeye ça-
lışıldığını söylediler. Ardından Mal-
tepe Emekçi Meclisi üyeleri önlük-
lerini giyip dövizleriyle birlikte açık-
lama yaptılar. Açıklamayı emekçi
meclisi adına Cihan Yıldız okudu.

Cihan Yıldız, istihdam büroları
ile emekçilerin kıdem tazminatlarını
ortadan kaldıran işçilerin köle gibi
çalıştırılıp haklarını alamayacağını,
iş güvencelerinin ortadan kaldırıla-

cağını söyleyerek yasaya karşı mü-
cadele etmeye devam edeceklerini
söyledi. Açıklamanın ardından top-
ladıkları 1651 imzayı teslim ettiler.

Çıkmak üzereyken CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Emekçi Meclisiyle görüşmek istemesi
üzerine makamına gidildi. Kılıçda-
roğlu “Sendika ağaları işçiler için
hiçbir şey yapmıyorlar” dedi. Bunun
üzerine Emekçi Meclisi adına konu-
şan Serdar Kızılay “Emekçilerin ça-
lışmasının sendikalı sendikasız işçi,
memur bütün çalışanları kapsadığını,
temel amacın sınıf çizgisinde müca-
dele etmek olduğunu, sınıfsal olarak
işçilerin hakkını korumak olduğunu
anlattı. Kılıçdaroğlu kendilerinin iyi
bir çalışma yaptıklarını, kendilerini
desteklediğini söyledi.

Görüşmelerden sonra Emekçi
Meclisi sivil polislerin kalabalığı
içinde meclisten ayrıldılar.  Polislerin
bu kadar yığınak yapması, aslında
emekçilerden ne kadar korktuklarını
gösteriyor. 8 kişiye onlarca sivil ve
çevik polis gelmesi, korkularının bü-
yüklüğünü bir kez daha göstermiş
oldu.

***

Faşist Baskı ve
Saldırılarınıza, Gözaltı ve
Tutuklama Terörünüze
Boyun Eğmeyeceğiz!
İş Güvencemizi
İstiyoruz Alacağız!

Kamu Emekçileri Cephesi iş gü-
vencesi için İstanbul'dan Ankara’ya
yapacakları yürüyüşe Kartal Mey-

danı'nda yapılan basın açıklamasıyla
başladı. Basın açıklamasında; “En
geç 21 Aralık 2016 tarihine kadar
tamamlamayı düşündükleri bu yasaya
göre Daire Başkan’ı ve üst düzey
bürokratlar, askerler, hakim ve sav-
cılar ile emniyet mensupları başta
olmak üzere asli fonksiyonları itiba-
riyle sürekli yürütenler memur olarak
bırakılacak, geriye kalan kamu emek-
çileri ise sözleşmeli statüsüne geçi-
rilecek. Buna göre devlet memurla-
rının dörtte üçü sözleşmeli personel
olarak çalıştırılacak. Kamu personel
rejimi reformunun asıl amacı 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda-
ki iş güvencesidir. Adına performans
deyip her türlü bahane ile kamu
emekçilerini baskı altına almak, kor-
kutmak ve kapıkulu zihniyetini iyice
yerleştirmek istiyorlar. Korkuları o
kadar büyük ki bunu da yeterli gör-
meyip “yasadışı örgütle bağlantılı”
diyerek sol, demokrat, aydın olan
herkesi bir çırpıda işten attırmayı
yasal bir kılıfa sokmaya çalışıyorlar”
denildi. 17 kişinin katıldığı açıkla-
mada “Tutuklu Akademisyenler Ser-
best Bırakılsın” , “10 Ekim’de Kat-
ledilenlerin Hesabını Soracağız” ,
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atılarak basın açıklaması
sonlandırıldı ve Gebze’ye doğru yola
çıkıldı.

Adalet Talebimizi Yollarda,
Meydanlarda Haykırmaya
Devam Edeceğiz!

Kamu Emekçileri Cephesi yürü-
yüşlerinin birinci gününü şu şekilde
anlattı:"...Kamu Emekçisi memurlar

Köle Değil Emekçiyiz
İş Güvencemizi İstiyoruz!
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olarak başlatılan yürüyüş; Gebze ve
Kocaeli ayağı sonlandırılarak Bur-
sa’da mola verildi. Gebze ve Ko-
caeli’nde basın açıklaması yapılarak,
önlüklerle Kocaeli’nin en işlek yer-
lerinde bildiri dağıtılıp sesli çağrılarla
saldırı yasalarının sonuçları Kocaeli
halkına anlatıldı. Yürüyüş esnasında
Gebze çıkışında polis tarafından dur-
durulup kimlik kontrolü yapılarak,
arabanın her şeyi tam olmasına rağ-
men, gözdağı vermek için 412 lira
para cezası kesildi. Bursa girişinde
tekrar kimlik kontrolü yapılarak ara-
banın aranmasının ardından yola de-
vam edildi. Tüm bunlarla amaçlanan;
her türlü saldırı tutuklama, katliamlara
karşı sessiz olunacak, biat edilecek,
sokağa çıkılmayacak. Ama bizler
buna boyun eğmeyerek üzerimize
düşen sorumluluk ve haklılığımızdan
aldığımız meşrulukla, hak alma mü-
cadelesini sokaklarda aramaya devam
edeceğiz. Engellemeler bizleri yo-
lumuzdan döndüremeyecek. 26
Mart'ta Bursa Kent Meydanı’nda ba-
sın açıklaması yaparak Eskişehir’e
doğru yola çıkılacak. Bugünü tutuklu
akademisyenlere atfederken, yarınki
yürüyüşü; 10 Ekim’de katledilen 107
canımız, Berkin, Dilek, Yılmaz’ı kat-
ledenlerin yargılanması talebi ve
Kürdistan’da katledilen Kürt halkı-
mıza atfedeceğiz. Ve adalet talebimizi
yollarda, meydanlarda haykırmaya
devam edeceğiz" denildi.

Ankara: Kamu Emekçileri

Cephesi “İş Güvencemizi İstiyoruz
Alacağız Yeni Personel Rejimi Ya-
sasını İstemiyoruz” diyerek başlat-
tıkları Ankara yürüyüşünün 5. durağı
Eskişehir girişinde 16 sivil polis
otosu tarafından karşılandı. Jandar-
manın kimlik kontrolünden sonra
polis konvoyları eşliğinde Eskişehir
merkezine girdi. Eskişehir’in en ka-
labalık yerlerinde bildiri dağıtarak
Adalar’a geçen KEC’liler yaptıkları
eylemle Ankara’ya gitme nedenlerini
anlattılar, iş güvencelerine sahip çı-
kacaklarını dile getirdiler. Eskişehir
sokaklarında yapılan bildiri dağıtımı
ve eylemin ardından Ankara’ya doğru
yola çıkan KEC’liler Ankara’da göz-
altına alındılar. Ankara’ya yürüyen
KEC’lilerin gözaltına alınmasının
ardından Ankara’da gözaltıları pro-
testo eden KEC’liler basın açıklaması
yaparak gözaltına alınan KEC’lilerin
serbest bırakılmasını istediler. "Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz" pankartının
açıldığı eylemde "haklarımızı koru-
maktan hiçbir baskı bizi alıkoyamaz"
dediler. Ankara’da gözaltına alınan
KEC’lilerden isimlerini öğrenebil-
diklerimiz; Hayri Aktaş, Semih Özak-
ça, Nazife Onay, Yeter Gönül Aydın,
Mehmet Dersulu, Adil Akbaba, Ali
Kaleli, Selvi Polat, Sinan Eşiyok,
Metin Canbolat, Sibel, Fehmi Aydın,
Sevim Kayhan, Nursel Tanrıverdi,
Tevfik Koçkan, Pelin Akbaş'tır.

Kamu Emekçileri Cep-
hesi: KEC 22 kişinin katil polisler
tarafından işkenceyle gözaltına alın-
masına ilişkin 27 Mart'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: "...AKP’nin, kamu
emekçilerinin iş güvencelerini ortadan
kaldıran yeni saldırı düzenlemesine
karşı aylar önce Kamu Emekçileri
Cephesi olarak bir kampanya baş-
lattık. Sendikalarda toplantılar yaptık.
İstanbul’da ve Anadolu’nun birçok
ilinde imza masaları açtık, imzalar
topladık. Afiş, sticker astık yüzlerce,
binlerce… AKP faşizminin hakları-
mıza dönük bu önemli saldırısı kar-
şısında sessiz ve tepkisiz kalmadık.
Ve son olarak da, 25 Mart’ta İstan-
bul’dan Ankara’ya iş güvencemiz
için yürüyüş başlattık. Faşist AKP
ve on bağlı halk düşmanı polisler,

yürüyüşümüz karşısında yenilgi ve
acziyet içerisine düşmüşlerdir. Bu
nedenledir ki bugün 22 arkadaşımız
Ankara’ya vardıktan sonra Güven
Park’ta polisin saldırısına uğramış
ve işkence ile gözaltına alınmışlardır...
Bu saldırının esas nedeni AKP fa-
şizminin büyüyen korkusudur. AKP
faşizmi halkı sindirmek ve teslim
almak için katliamlara başvuruyor,
her gün yeni saldırılarla halka karşı
açmış olduğu savaşı büyütüyor. Terör
ile halkımızı sokağa çıkamaz hale
getirmek istiyor…Ve de sendikalar
nezdinde, halk güçleri- sol güçler
nezdinde bu amacına önemli oranda
ulaşabiliyor AKP. Faşizmin kamu
emekçilerine yönelik saldırıları kar-
şısında; iş güvencesini ortadan kal-
dıran saldırı düzenlemesi karşısında
KESK hiçbir şey yapmamaktadır ör-
neğin. Ya da farklı konularda da olsa
alınan eylem kararları iptal edilebil-
mektedir. AKP’nin yaratmak istediği
pasifikasyona hizmet edilmektedir.
Böyle bir ortamda AKP faşizmine
karşı direniyor ve mücadele ediyoruz.
Meydanları, sokakları terk etmiyoruz.
Faşizmin, adaletsizliğin, zulmün baş-
kentine yürüyoruz. Ankara yürüyüşü
bu nedenle sadece bir yürüyüş ol-
manın ötesinde bir siyasi cüret ör-
neğidir. Siyasi zaferdir. AKP faşizmi
yürüyüşümüzün bu güçlü siyasi muh-
tevasının farkında olarak arkadaşla-
rımıza saldırmıştır. Ne var ki bu ve
benzeri saldırılarla AKP kendi aç-
mazını büyütmektedir. Direnmeye,
haklarımız için mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.” denildi.

Mardin Kamu Emek-
çileri Cephesi: "...Gözaltılar
baskılar bizleri yıldıramayacak haklı
mücadelemizden asla vazgeçmeye-
ceğiz. Tüm bunların tek nedeni var,
o da her türlü saldırı tutuklama, kat-
liamlara karşı sessiz olunacak biat
edilecek sokağa çıkılmayacak. Ama
bizler buna boyun eğmeyerek üzeri-
mize düşen sorumluluğumuzdan,
haklılığımızdan aldığımız meşrulukla
hak alma mücadelesini sokaklarda
aramaya devam edeceğiz. Hiçbir bas-
kı, yıldırma bizi arkadaşlarımızı sa-
hiplenmekten geri alamayacak."



Ensar Vakfı’na ait eğitim(!)
kurumlarında bir eğitimcinin (!) 45
çocuğa cinsel istismarda bulunduğu
ve 10 çocuğa tecavüz ettiği doktor
raporu ile de belirlendi. 

Halkın her kesimin öfkesi ve nef-
reti ile karşılık bulan olayın tek ve
bir kereye mahsus olmadığını bili-
yoruz. Çocuk tecavüzcüsünü bu kadar
koruyanların, dosyayı gizlemeleri,
olayı örtbas etmeye çalışmaları, daha
öncekilere de göz yummaları buna
kanıttır. Çocuk tecavüzcüsünü kol-
layan, saklayan da aynı derece ahlak-
sız ve suçludur. 

AKP’nin vakıfları, Osmanlı’dan
mirastır. Osmanlı’da padişahlar tüc-
carlarla işbirliği içerisinde vakıflar
kurmuş, halktan aldıklarını güya
halka dağıtıyor görünerek kendi mal-
varlıklarına el konulmasının önüne
geçmeyi amaçlamış ve yine hırsız-
lıkla, sorumsuzlukla halktan kaça-
bileceklerini düşünmüşlerdir. Bugün
de bunu yapıyorlar. 

AKP politikalarından biri; TÜR-
GEV, Ensar Vakfı,  Karaman Anadolu
İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği
(KAİMDER) ve türlü vakıf ve der-
nekler ile adı göstermelik şekilde
“eğitim” olsa da ortak ihaleler, kirli
işlerin beraber yürütülmesi ve kayıt
dışı toplanan para akışının resmiyet
kazanmasına hizmettir. 

Birlikte hareket etmektedirler ve
halktan çaldıkları, halka zulümleri
öyle büyüktür ki beraber yaptıkları
pis işlerin ortaya dökülmesinden
korkmaktadırlar. Beraber yaptıkları
her pisliğin üzerini örttükleri gibi bu
pisliğin de üzerini; dosyada gizlilik
kararını aldırarak, yazılı basında
malum haberler ile gazetecisi, Aile
Bakanı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı,
Vakıf Başkanı topyekun tez elden
olayı kapatmayı amaçlamaktadırlar. 

Onlar İnsan Eğitemezler
AKP işkence yapmayı bilir, sokak

ortasında, evinde, işinde insanları yar-

gısız katletmeyi bilir, zulmü
bilir, kıyımı bilir, tecavüzü
bilir, hak yemeyi, adam
kayırmayı, hırsızlığı bilir ve
polisini de kendi çocuklarını
da böyle eğitir. AKP ve yan-
daşları halkın gariban çocuk-
larını eğitemez. Onlar şimdi
zavallı, sefil, hastalıklı düşün-
celeri ile çocuklarımızın
peşindeler. Aslında düşün-
cenin özü de zihniyetleri de
hep aynı, ayakkabı kutula-
rında çalarken de halka yalan
söylerken de değişmez. Hep kendi
nefislerinin peşinde koşan insan müs-
vetteleridir. Kendi zavallılıklarını, ken-
dilerine karşı nefretlerini, aşağılıklarını,
onlardan yardım bekleyen fakir çocuklar
üzerinden tatmin etmeye çalışmakta,
halkımızın geleceğini, yeşeren dalla-
rımızı kırmaktadırlar. 

Tecavüzcüler açıkça korunmakta,
olay sıradanlaştırılmaya hatta halka
kanıksatılmaya ve halkın öfkesi yatış-
tırmaya çalışılmaktadır. 

Dört Bir Yandan 
Aklamaya Çalıştılar 

Ahmet Hakan da vakit kaybetmeden
kolları sıvadı. Ensar Vakfı Başkanı
Cenk Dilberoğlu ile bir röportaj yaptı
ve “aklama” çalışmalarına katkısını
kendi çıtasından sunmuş oldu.
Röportajda, Ensar Vakfı devlete, adalete
güvendiklerini beyan etmiş hatta mağ-
duruz demiş ve şikayetçi sıfatı ile
davaya katılma talebini ilettiklerini
açıklamıştır. Bu konuda hiçbir hata ve
sorumluluk kabul etmediklerini açıkça
bildirmiş tecavüzcü için sevecen ve
saygın biri anlayamadık demiştir.
Münferit bir olayda suç ve cezanın
şahsiliği üzerinde ne hukuktan ne
kanundan ne insandan ne haktan hiçbir
şeyden bahsetmeden konuyu kapat-
mışlardır. Bir de tecavüze neden cinsel
istismar dediğini açıklamış, kelime
oyunları ile mevcut durumu basitleş-
tirmeye çalışmıştır. 

Ensar Vakfı da insanların algılarını

yönlendirme
çalışmaları-
na başla-
m ı ş .
H e m e n
Amasya’da bir şube açı-
lışı yapmış basına fotoğrafları servis
etmiştir. Sanki kendi evlerinde 45
çocuğa tecavüz edilmemiş gibi...
Gülüşmeler, kurdeleler, açılışlar,
alkışlar ile halkı aldatmaya çalış-
maktadırlar. 

Davutoğlu tecavüzcü sapığın
Ensar Vakfı’nda çalışmadığını söy-
lüyor. Kendi kaynaklarından ortaya
çıkan fotğraflar da yine Davutoğlu’nu
yalanlıyor ve tacizin senelerdir sür-
düğü ortaya çıkıyor. 

Mecliste Ensar Vakfı araştırma
önergesi  veriliyor ve "çocuk istis-
marını engelleme komisyonu" oyla-
ması AKP’li vekillerin oyları ile red-
dediliyor, oyların sayılmadığı tepkisi
ile oylar tekrar sayılıyor Ahmet Aydın
oyları saydığını iddia ederek yalan
söylüyor bu kez AKP vekillerine
rağmen kabul ediliyor ve yine hemen
ardından yalancı Ahmet Aydın’ın
Ensar Vakfı’nda konuşmacı olarak
görüntüleri çıkıyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Sema Ramazanoğlu 22.03.2016 tari-
hinde kameraların karşısına geçip
pişkince konunun hizmetleriyle gurur
duydukları Ensar Vakfı’yla ilişkilen-
dirilmek istenmesinin kötü niyetli
insanların suistimali olduğunu savun-

Ahlaksızlığı Koruyup Kollarlar, Çünkü Aynı Gemide Birlikteler

Ensar Vakfına Bakın AKP'nin İçini Görün!Ensar Vakfına Bakın AKP'nin İçini Görün!
Ensar Vakfı AKP'nin YüzüdürEnsar Vakfı AKP'nin Yüzüdür
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muş: “Buna bir kere rast-
lanmış olması, hizmetleriyle
ön plana çıkmış bir kuru-
mumuzu karalamak için
gerekçe olamaz” demiştir.
Tecavüze göz yuman, alkış-
layan ve şimdi koruyan kol-
layan ve pamuklara saran
zihniyet vakıfla ilişkilendi-
renlere kötü niyetli diyor ve
ekliyor “1 kere” ve sadece
“rastlantı” ne olmuş diyor.
Aslında açık açık kanayan
vicdanlarımıza, en saf yeri-
miz çocuğumuza, çocukla-
rımıza, çocukluğumuza teca-
vüz ediyor. 

Kayıtlara Geçen de
İlk Değil… 

2008 yılında Ensar Vakfı
Çorum Şube Başkanı Zekai
İşler hakkında 15 ve 16 yaş-
larındaki iki çocuğu taciz
etme suçlamasıyla hakkında
dava açıldı. 2005 ve 2007'de
dini eğitim için gittikleri
Ensar Vakfı'nda cinsel istis-
mara uğradıklarını öne süren
iki çocuğun savcılığa baş-
vurmalarının ardından İşler
tutuklandı ve hakkında
"Basit cinsel istismar" suçun-
dan 28 yıla kadar hapis ceza-
sı istemiyle dava açıldı. 

1980 senesinde bir erkek
çocuğuna tecavüz edip yar-
gılanan ve ceza alan Mustafa
İslamoğlu, Artvin Ensar
Vakfı kutlu doğum haftası
etkinliğinde konferans
konuşmacısı olup ayrıca ken-
disine ödül verilmiştir. 

Ahlaki yozlaşma bu ikti-
darın bulunduğu her alana,
her kuruma yerleşmiş olup;
değer yargıları, düşünce ve
duygu halleri ve ahlak sevi-
yeleri de ortadadır. Kendi
denetimlerinde olan kurum-
larda evlerde sayısız kere
tecavüze uğrayan tam sayı-
sını hiç bilemeyeceğimiz
çocuklarımıza yapılanı;
"Herkes yaptığından kendi
sorumludur, vakıfın çalışanı

değil ki, bizimle yalnız 5 ay
çalıştı, dışarıdan bakınca
çok normal aslında, şansız-
lık, bir kereden ne olmuş,
bu olay vakfa mal edilemez,
vakfın tüm yurtlarında
çocuklara tecavüz ve tacizin
olduğu anlamına gelmez,
diğer vakıf/derneklerde de
oldu" gibi artık insanın ne
aklına ne vicdanına sığma-
yacak savunmalar, örtbas
etme çabaları ve ithamlarla
kendilerini kurtarmaya çalış-
makta tecavüzcüyü cesaret-
lendirmekte, ahlaksızlığı
daha da büyütmektedirler. 

Halkları, devrimcileri
öldürdüler direnenleri öldür-
düler, çocukları öldürdüler
fiziki olarak öldüremedik-
lerini yozlaşmış hayatları,
sefil düşünceleri müflis
iğrenç davranışları ile öldü-
rüyorlar. 

Ve yine en son Aile
Bakanı Van’da yaptığı
konuşmasında ne idüğü
belirsiz bir şeyler söylerken
ağzından ”çocukları ceza-
landıracağız...” şeklinde bir
cümle çıkmıştır. "Dil sürç-
mesi diye bir şey yoktur.
Bilinç altında saklanan bir
gerçeğin, bilinçsiz bir anda
ağızdan çıkarılması vardır."
demiştir bir bilim adamı.
Bilim adamı haklıdır ya da
değildir bilmiyoruz ama biz
biliyoruz ki gerçekten içle-
rinden gelen de tecavüzcüleri
cezalandırmak değil o çocuk-
ları cezalandırmak. Biz bili-
yoruz, ilk fırsatını bulduk-
larında çocukları sindirmeye
çalışacaklarını; korkuyla,
dayakla, hapisle ve belki de
… Çünkü hepsinin mayası-
nın bozuk olduğunu ve bu
düzenin dişlisi olarak; onların
azmettirici , onların bu fiilin
asli iştirakçileri oldukları,
çocuklarımıza da ekmeği-
mize de nefesimize de teca-
vüzcü olduklarını biliyoruz
ve hesabını soracağız. 

Direniş Öğretiyor, Örgütlüyor
Gazi Halk Cephesi 22 Mart’ta, Gazi Özgürlükler

Derneği’nde bir araya geldi. Yürüyüş Dergisi’nden başyazı
okunarak, “Düşman gerçeği” ve “uzlaşmacılık” üzerine
konuşuldu. 21 Mart Newroz günü Düşmanın saldırısı ve
Newroz’un anlamı üzerine sorular soruldu, değerlendirme
yapıldı. “Eksiklerimiz nelerdi” denilerek üzerine tartışılarak
görüşler alındı. Katil polisin Newroz günü tazyikli su ve
gazlarla saldırdığı dernek binası el birliği ile temizlendi,
yıkandı. “Direniş Öğretiyor, Direniş Örgütlüyor” denildi. 

Ortak Sorunlarımızı Birlikte Çözelim
Okmeydanı Halk Meclisi, mahallede yaşanan otobüs

sorununu dile getirmek ve çözüme kavuşturmak için baş-
lattıkları kampanya çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
24 Mart’ta Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde
yapılan kapı çalışması sonucu toplam 40 imza toplandı.
Yapılan çalışmada mahalle halkının konuyla ilgili son
derece öfkeli oldukları gözlemlendi. Sorunun çözümü
noktasında hep birlikte hareket edilmesi dışında bir
seçenek olmadığını dile getiren oldu.

Otobüs Sorununu Çözmek İçin 
Bir İmza da Sen Ver!

Okmeydanı Halk Meclisi’nin otobüs sorununu çözmek
için başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanya çalışmaları
çerçevesinde 23 ve 27 Mart tarihleri arasında yürütülen
çalışmalarda yapılan işler şöyle. Mahmut Şevket Paşa,
Piyalepaşa ve Örnektepe Mahallesi’nde kapı çalışmasına
çıkıldı ve halk pazarında stant açıldı. Halkımız bir yandan
dağıtılan kampanya bildirileriyle bilgilendirilirken, diğer
yandan föylere imzalarını atarak destekleri alındı. Çalışmalar
sonunda 160 bildiri dağıtıldı, 12 ozalit mahallenin çeşitli
yerlerine asıldı ve 9 imza föyü dolduruldu.

Polis Bir Kişiyi Kaçırdığını Duyurdu!
Açıklamada: “Gazi Mahallesinde Polis Bir Kişiyi

Kaçırdı...
25 MART SAAT 12.30 SIRALARINDA GAZİ SİMİT

DÜNYASINDAN MURAT TAN KAÇIRILDI. 1  TRANS-
PORTER 2 AKREP 1 TOYOTA 1 RANGER TİPİ ARAÇ-
LA 30 KİŞİYLE SİMİT DÜNYASINI BASARAK
MURAT TAN’I İŞKENCELERLE KAÇIRDILAR!” denil-
di.

Düzenin Değil, Cephe’nin Esnafı
Esenyurt Halk Cepheliler 23 Mart’ta, mahalle esnafına

ziyarette bulunda. Ziyaret sırasında gündem üzerine sohbet
edilirken, Kızıldere ve Bayrampaşa eyleminden bahsedildi.
Kızıldere’ye gelmek istediğini, ama dükkânda kimse kala-
mayacağı için seneye mutlaka geleceğini söyledi. Ziyaretlerin
ardından tekrar uğrama sözü verilerek çalışma sonlandırıldı.
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Gaziantep Şehit Şahin Lisesi müdür yardımcısı, Rıza
Kartal’ı okula almayarak eğitim hakkını gasp ediyor. 30
Mart’ta açıklama yapan Antep Halk Cephesi: “Bu okulun
yetkilileri eğitim öğretim hakkını engelleyerek kime, kimlere
yaranmaya çalışıyor? … AKP’nin bu saldırısını kabul etmi-
yoruz! İlerici, devrimci, demokrat liselilerin okuldan atılmasına
sessiz kalmayalım. Okulda, derste, sokakta idarecilere Rıza
Kartal’ın okula neden alınmadığını soralım. Milli Eğitim
Bakanlığı’na ve G.Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
telefon edelim, faks çekelim ve Rıza Kartal’ın durumunu
soralım, okula alınmasını isteyelim.  Antep’te yaşıyorsak
Şehit Şahin Lisesi ve çevre liselerde Liseli Dev-Genç’lilerin
Rıza için düzenlediği eylem ve etkinliklere katılalım. Farklı
eylem türlerini düşünerek hayata geçirelim, Rıza Kartal’a
sahip çıkalım. Çünkü herkesin eğitim hakkı vardır ve bunu
hiç kimse engelleyemez.

Tüm liselilere çağrımızdır: AKP’nin ve onun tayin
ettiği idarecilere karşı birlik olmak için örgütlenelim ve
bu hukuksuz uygulamalara karşı mücadele edelim.

Gaziantep İl Milli Eğitim ve okul idaresini uyarıyoruz;
Arkadaşımız Rıza Kartal’ın eğitim hakkını kendisine iade
edin ve bugüne kadar yaşattığınız ders kayıplarını kendisinin
de kabul ettiği bir eğitim programıyla tamamlayın…

Biz Halk Cephesi olarak ülkemizde var olan bu hukuk-
suz uygulamaların takipçisi olacak, okuldan atılan her

çocuğumuz için biz de onların direnişinin yanında olaca-
ğımızı ilan ederiz” dedi. 

Antalya Liseli Dev-Genç 30 Mart’ta bir açıklama
yayınlayarak Gaziantep’te Ocak ayında haksız yere
okuldan atılan Rıza Kartal’ın derhal tekrar okula geri
alınmasını istedi. Açıklamada: “Değil okuldan atmak,
tutuklasanız da, katletseniz de biz "Demokratik Lise,
Bağımsız Türkiye" şiarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bekleyin
bizi öğrenci düşmanları; yeni 6 Kasım işgallerimizle,
boykotlarımızla geleceğiz!” denildi. 

Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Telefon:  3422501142

Milli Eğitim Bakanlığı. 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

BETÜL GÜLLEROĞLU Şef: 413 27 33
DURMUŞ KARATAŞ Şube Müdürü: 413 15 86
İREM ÜNSAL Milli Eğitim Uzman Yardımcısı: 413 13 25

G.Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Telefon: 0342 231 10 58 
0342 230 80 02 – 0342 231 33 90
Belgegeçer:    0342 232 24 10
Adres: İncilipınar Mahallesi 3 No’lu Cadde Gaziantep

Valiliği 3.Kat Şehitkamil /GAZİANTEP

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler Gazi Mahallesi Şair
Abay Lisesi ve Gazi Ticaret Meslek Lisesi’nde 28 Mart’ta,
Kızıldere’ye gidişe çağrı afişlerini astılar. Yapılan çalışmada
toplamda 25 afiş ve 7 sınıf yazılaması yapıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi: Dev-Genç’liler, 22 Mart’ta MSGSÜ
Bomonti kampüsünde 30 Mart Kızıldere anmasına çağrı
yaptılar. Okulun kantin ve yemekhanesine toplam 20
tane afiş asıldı. Dev-Genç’liler okulda ayrıca stant açıp
7 tane Yürüyüş ve 1 tane de Kurtuluş dergisini öğrenci-
lere ulaştırdılar.

Antalya Halk Cephesi 30 Mart Kızıldere olayının
yıldönümünde yazılı bir açıklama yayınlayarak şu sözlere
değindi; “Anadolu’nun kurtuluşu uğruna yazılmış bir
destandır. Bu destandan çok korktu egemen sınıflar. Kızıl-
dere ve Mahir’in adı, oligarşinin “sakıncalılar” listesine
girdi. Bu direnişi tarihten silemezlerdi. Yapabilecekleri
tek şey, unutturmaktı. Mahirler’i unutturamadılar, Ana-
dolu’da halkımız çocuklarının ismine Mahirler’in ismini
verdi. “Kızıldere’nin adı bile değişti, siz değişmediniz”
diyorlar bize. Anadolu’nun kerpiç evi Türkiye halkına
kurtuluşun yolunu “Biz buraya dönmeye değil ölmeye

geldik” diyerek çatışarak gösterdiler… Şimdi “Elif, Şafak,
Bahtiyar yıkılacak saraylar” sloganları kurtuluşun yolunu
göstermeye devam ediyor… Bizler “biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik” diyenlerin yolunda Anadolu halklarının
kurtuluşu için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Avcılar: Avcılar ve Parseller Mahallesi'nde 27
Mart'ta 30 Mart Kızıldere afişleri mahallede metrobüs
çıkışlarına asıldı.

Kızıldere, Bir Kahramanlık Destanının Adıdır

Halkın Sanatıyla Yozlaşmaya
Barikattır Tavır Dergisi; 

Her Yere Ulaştıralım
Tavır dergisi çalışanları ve okurları 22 Mart'ta

Kartal’da bir araya geldiler. Toplantıda kültür sanat
alanında Tavır dergisinin yeri ve önemi, tarihsel
boyutu ve tüm halka daha fazla ulaştırılması üzerine
sohbet edildi. Tavır dergisi emekçileri tarafından
derginin halkın her kesimine hızla ve daha fazla
ulaşması için bu tip faaliyetlere devam edileceği
belirtilerek toplantı sonlandırıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Eğitim Hakkımızı İstiyoruz
Rıza Kartal Okuluna Geri Alınsın!



Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar
Bizleri Yıldıramaz!

Demokratik hak talep eden eylemlere katılmaları gerekçe
gösterilerek, Isparta Dev-Genç’lilerin evleri AKP’nin katil
polisleri tarafından basıldı. Daha önce de imza atmadığı
gerekçe gösterilerek tutuklanan, Yasin Karasulu 22 Mart’ta
yine polis tarafından gözaltına alındı ve mahkeme tarafından
imza atmadığı gerekçe gösterilerek tutuklandı.  Isparta E
Tipi Hapishanesi’ne götürüldü.

Antalya Dev-Genç ve Antalya Halk Cephesi polisin
keyfi baskıları ile ilgili bir açıklama yaparak: “Yasin Kara-
sulu’nun tutuklanma gerekçe gösterilen nedenler; parasız
eğitim istemek, Soma’da katledilen maden işçiler için
yapılan eylemlere katılmak, Berkin Elvan için adalet istemek.
Bu ülkede polis kimi isterse hakimler tutukluyor. Halk
düşmanı katiller ise mahkemelerce korunmaya devam ediyor.
Adaletin, hukukun olmadığı bir ülkede halk adaletini kendisi
sağlayacaktır. Tutuklamalarla bizleri susturamayacaksınız,
karşınızda bizleri görmeye devam edeceksiniz. Zulmün
olduğu yerde halkın direnme hakları vardır.

Yasin Karasulu Isparta’da Süleyman Demirel Üniversi-
tesi’nde okuyan, göz önünde olan bir insandır.  Tutuklama
sebebinizi biliyoruz, bizleri yıldıramazsınız” dedi. 

Ölen, Ama Teslim Olmayanları 
Örnek Alacağız...

Edirne Dev-Genç’liler 23 Mart’ta film gösterimi yaptı.
Düzenin kültürüne karşı kendi alternatifini yaratarak bir
araya gelen gençler, gösterimde Zvezda (Yıldız) isimli,
Kızıl Ordu’ya mensup kahraman askerleri konu alan film
izlendi. Filmin ardından yapılan kısa değerlendirmede
“vatanları için canlarını feda edenlerin Çiğdem’den, Berna’dan
“Biz buraya ölmeye geldik dönmeye değil” diyen önderle-
rimizden farklı olmadığı” anlatıldı.

Liseli Dev-Genç’in Cüretli 
Kızı Yalnız Değildir

Dersim’de Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak 30
Mart’ta çıkartıldığı mahkemece hukuksuzca, haklarını ve
gençliğin geleceğini savunduğu, katliamları teşhir ettiği için
tutuklanmıştır. Tutuklanan Neslihan Elazığ E Tipi Hapisha-
nesi’ne götürülmüştür. Mektuplarımızı eksik etmeyelim, bir
kart atıp tecriti yerle bir edelim.

Israrla Adalet İsteyeceğiz
Antalya Dev-Genç’liler 29 Mart’ta Kışlahan Meydanı’nda

”Tutsak Öğrencilere Özgürlük! Demokratik Üniversite, Bağımsız
Türkiye İstiyoruz!” kampanyasının bildirisinin dağıtımını yaptı.
Yapılan çalışmada 100 bildiri dağıtılırken, halka Berkin için
adalet isteyen tutsak öğrenciler anlatıldı.

Dev-Genç’lilere Kalkan 
Elleri Kıracağız!

İzmir Liseli Dev-Genç 25 Mart’ta bir açıklama
yayınlayarak, Berkin için adalet istemenin suç olmadığını
vurguladı. Açıklamada: “11 Mart Berkin Elvan’ın kat-
ledilmesinin 1000. günüydü. Berkin için günlerce
adalet istedik. Bunun için gözaltına alındık, tutuklandık,
okullardan atıldık. Geçtiğimiz 11 Mart’ta da yine
Berkin için, adalet için Liseli Dev-Genç’li Turgut Onur
ve Eren Doğan Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pankart açarak
Berkin için adalet taleplerini dile getirdiler. Bunun
üzerine okul müdürü işbirlikçi Recai Cinel Dev-
Genç’lilere hakaretler ederek saldırmıştır ve hemen
AKP’nin katil köpeklerine haber vererek Dev-Genç’lileri
işkencelerle gözaltına aldırmıştır. Ardından okulun
öğrencisi olan Eren Doğan’ı katil polislerin okuldan at
talimatıyla okuldan atmıştır. İşbirlikçilik yapmak, dev-
rimcilere hakaret edip saldırmak suçtur. Okul müdürü
Recai Cinel’i uyarıyoruz; yaptığın hiçbir alçaklık
cezasız kalmayacak. Dev-Genç’lilere hakaret etmenin,
saldırmanın hesabını senden ve AKP’nin katil köpek-
lerinden soracağız! Dev-Genç’lilere kalkan elleri kıra-
cağız!” denildi. 

Şehitlerimizi Yaşatmaya ve
Anmaya And İçiyoruz

Ankara Halk Cephesi 26 Mart’ta, Elif Sultan Kalsen,
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un şehitliğinin 1.
yılında onların nezdinde tüm devrim şehitlerini anmak
için bir araya geldi. Program 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından onlar için verilen yemekle devam etti. Yemeğin
ardından sinevizyon gösterisine geçildi. Bir yoldaşının
Bahtiyar Doğruyol için yazdığı mektup okundu. Katılan
kitleye Kızıldere’ye gidileceğinin bilgisi verildi. Ardından
“Kızıldere’nin neden bizim için önemli olduğu” üzerine
sohbet edildi. Son olarak 30 kişinin katılımıyla Halk
Cepheliler, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan
yoldaşları Bahtiyar Doğruyol’un mezarını ziyaret
ederek programı sonlandırdı.
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Kızıldere ve On’lar
THKP-C önderi Mahir Çayan’ın

da aralarında bulunduğu 9’u THKP-
C’li, 2’si THKO’lu 11 devrimci; De-
niz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf
Aslan’ın idamını engellemek için,
26 Mart 1972’de Ünye'de NATO üs-
sünde görevli 3 İngiliz teknisyeni
rehin aldılar. Yanlarında rehinelerle
birlikte Tokat’ın Niksar ilçesinin Kı-
zıldere Köyü’ne gittiler. 30 Mart
1972’de Kızıldere’de, düşmanın ku-
şatması karşısında, Mahir Çayan’ın
“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik!” sözleriyle Türkiye devrim
tarihinin manifestosunu yazarak şehit
düştüler. Samanlığa geçip saklanan
Ertuğrul Kürkçü dışında savaşçıların
hepsi, dillerinde slogan ve marşlarla,
çatışarak şehit düştüler.

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

Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU:

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

Sabahattin KURT: 1949, Van
Gevaş doğumludur. Ankara'da dev-
rimci gençlik hareketi içinde savaşçı
yanlarıyla öne çıktı.

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

Ahmet ATASOY: 1946 Ünye-
Sarıhalil köyü doğumludur. Karadeniz
köylüleri içinde yürütülen mücade-
lelerde örgütlenmiş bir devrimcidir.
TİP içinde yaşanan ayrışma sürecinde
reformizmden koparak THKP-C ön-
derliğinde mücadeleye atılmıştır.

Hüdai ARIKAN: 1946, Deniz-
li-Çivril doğumludur. Ankara'da genç-
lik mücadelesinin ve Dev-Genç'in
örgütlenmesinin birçok aşamasında
vardır. Partinin ilk örgütlenmelerinde
yer alan kadrolardan ve THKP Genel
Komitesi üyesidir.

Ertan SARUHAN: 1942, Fatsa,

Beyceli köyü doğumludur. Karade-
niz'deki mücadelenin yerel önderle-
rindendir. Karadeniz'in çeşitli kesim-
lerinde yayın faaliyetinden eylemleri
organize etmeye, gerillanın lojistik
hazırlıklarına kadar sürekli aktif bir
yerel önderdir. 

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

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

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

OON’lara Devrim Sözümüz Var
Kızıldere’nin Yolundan Devrime Yürüyoruz
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Dev-Genç, Dersim Valiliği’ne ve
Adliye girişindeki polis noktasına
eylem yapan ve şehit düşen DHKC
gerillası Onur Polat ile ilgili bir açık-
lama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"30 Mart'ta halk savaşçıları tarafından
ülkemizde yaşanan katliamların, Bay-
rampaşa’da katledilen yoldaşları Çiğ-
dem ve Berna’nın hesap sorma bilinci
kuşanılıp Dersim’de valiliğe ve adliye
girişindeki polis noktasına silahlı ey-
lem yapıldı. Halk düşmanlarından
hesap soruldu. Halk savaşçısı Onur
Polat çatışarak şehit düştü.

30 Mart - 17 Nisan Şehitlerimizi
Anma ve Parti’nin Kuruluşunu Kut-
lama Günleri’ni yeni şehitlerimizle
karşılıyoruz. Sorulacak hesabımız
her geçen gün büyüyor. Adaletsizliğe
olan öfkemiz; yaptığımız eylemleri-
miz gerek şehirden, gerek kırdan
düşmanın kendini en korunaklı ol-
duğunu hissettiği yerde beyninden
vuruyor. Onur Polat yoldaşımız şe-
hitliğiyle bugün tüm Kürt halkına
çağrı yapıyor.  Kürt halkının kurtuluşu
Anadolu halklarıyla beraberdir. Kur-
tuluş, demokratik halk iktidarındadır.
Uzlaşma, çözüm süreci dedikleri
Kürt halkının teslim alınması de-
mektir. Kürt halkının kurtuluşu Ana-
dolu halklarıyla birlikte omuz omuza
vererek emperyalizme ve faşizme
karşı devrim için savaştadır. Anado-
lu’da yaşayan tüm ulus ve milliyet-
lerden, tüm inançlardan, tüm ezilen,
sömürülen, zulme uğrayan halklar
olarak ortak düşmana karşı birleşmeli,
örgütlenmeli ve savaşmalıyız... 30
Mart Kızıldere’nin 44. yıldönümünde
ideolojimizden, çizgimizden bir adım
geri atmadan onlardan aldığımız
güçle Onurlar’la devrime yürüyoruz.
Kızıldere son değil, Onurlarla savaş
sürüyor."

Liseli Dev-Genç: “Adaletin
fiskesi bir kez daha zulmün kalesini
sarstı. Faşist AKP iktidarı ülkemizin
dört bir köşesinde halklarımızı kat-
lediyor, aç, susuz bırakıyor, neleri
var neleri yoksa ellerinden çalıyor.
70 yaşındaki Taybet analarımızdan
15 yaşındaki Berkinlerimize kadar

katledilen tüm halkımızın kanı AKP
iktidarının elindedir. Açlıktan, so-
ğuktan donarak ölen çocuklarımızın
kanı AKP iktidarının elindedir…
Ama unutuyor, bu halkın da bir
adaleti var!

30 Mart 1972’de kahramanca ça-
tışıp şehit düşen Mahirler’den, Elif,
Şafak, Bahtiyarlar’a, Sabolar’dan,
Çiğdem, Bernalar’a halk kurtuluş
savaşçıları halk düşmanlarından hesap
sormaya devam ediyor. Bugün halk
kurtuluş savaşçılarımız her yerde,
dağlardan şehirlere, okullardan fab-
rikalara halkımıza umut olmaya de-
vam ediyor, sosyalizm düşünü bir
adım daha büyütüyor. İşte bugün o
düş, cephe gerillası Onur Polat’la
bir adım daha büyüdü.

Selam olsun kahramanca savaşıp
şehit düşen halk kurtuluş savaşçımı-
za!

Selam olsun dağların şahanları-
na!”

Okmeydanı: Dev-Genç'liler
30 Mart'ta Okmeydanı’nda yazıla-
malarla Onur Polat’ı selamladı. Ok-
meydanı sokaklarına “Dersim’de Sa-
vaşan Gerillaya Bin Selam”, “Cephe
Gerillası Onur Polat Ölümsüzdür”
yazılamaları yapıldı.

***

GÜLSUYU, HALKIN UMUDU
DAGLARDA!
UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN
YENİ ONURLAR OLMAYA!

Umudun adı karları aşarak geldi.
Halkın içine su serperek geldi. Bu
onuru bugün Onur Polat Dersim Va-
liliği’ni tarayarak gösterdi. Halkın
umudunun dağlarda kurtuluşun yo-
lunun Parti-Cephe’de olduğunu gös-
terdi. Halkımız bugün bir yiğit evla-
dını da ölümsüzler kervanına girdi.
Tıpkı 44 yıl önce Mahir Çayanlar
gibi direnişin bugünde devam ettiğini
gösterdi. Bu topraklarda bu yiğit ev-
latlar olduğu sürece tüm emperya-
listlerin ve işbirlikçilerin kapısına
gidip adalet talebini haykıracağız.
Dünya haklarına çektirdiği acıların

hesabını da soracağız. Evet, bugün
Onur Polat hesap sormak için karlı
dağları aşarak geldi Dersim merkeze,
bekleyin yine karlı dağlardan ve ge-
cekondu sokaklarınızdan saraylarınızı
yıkmaya geleceğiz. 

ONUR POLAT
ÖLÜMSÜZDÜR!

GERİLLA HALKIN
UMUDUDUR, UMUT

CEPHEDEDİR!
BEDEL ÖDEDİK BEDEL

ÖDETECEĞİZ!

Selam Olsun Umudumuzu 46.Yılında
Selamlayan Dağların Şahanlarına!

Gülsuyu, Halkın Sesi̇ni̇
Susturamazsiniz!

AKP saldırıları her geçen gün artır-
maya devam ediyor. 30 Mart sabah
saatlerinde Gazi Mahalesi’nde faal-
iyet yürüten Yürüyüş dergisini
AKP’nin katil polisleri bastı.
Baskınlarla yıldırmayı çalışıyorlar.
Gecenin karanlığında geldiler yüz-
lerinde maskelerle. O maskelerini-
zin altındakini bizlerde halkta iyi
tanıyor. Sizlerin gözlerinde insan
gibi bir bakış yoktur. Bunu aynaya
bakarak kendiniz görebilirsiniz. O
yüzlerinizi saklamanız boşunadır.
Adaletin peşinde koşanlar geliy-
or… Bunun korkusu ile yaşayaca-
ksınız. 

Sizler halkın en demokratik
eylemlerine saldırdığınız sürece bu
halkın çocukları da sizden hesap
soracak. Gecenin karanlığın da
yaptığınız baskınla Yürüyüş dergi-
sini susturamazsınız. Belki göz altı-
ları tutuklarsınız ama bu halkımıza
gerçekleri anlatmamızın önünde
engel olamazsınız.

YÜRÜYÜŞ HALKTIR
SUSTURULAMAZ!

HALKIN SESİ ASLA
GERÇEKLERİ ANLATMAK-

TAN VAZ GEÇMEYECEK!
HALKIZ HAKLIYIZ

KAZANACAGIZ!
GÜLSUYU HALK CEPHESİ



Bas-
kılar, Baskınlar Bizi Yıldıramaz!

Amed’te 14 Mart’tan, 21 Mart
Newroz’a kadar Amed Özgürlükler
Derneği’nin de olduğu Bağlar Kay-
nartepe Mahallesi’nde sokağa çıkma
yasağı vardı. Amed Halk Cepheliler,
21 Mart’ta sokağa çıkma yasağının
kaldırılması ile derneği açmaya git-
tiklerinde, derneğin kapısının kilidinin
kırılıp, zorla açılmış olduğunu gördü.
Dernekte bütün eşyalar kırılmış, par-
çalanmış halde idi. Mutfak dolapları,
kütüphanedeki kitaplar, dolaplar, so-
kakta çöpe atılmış, kapılar, tuvaletteki
lavabolara varana kadar akla gelecek
her şey talan edilmiş, kullanılmayacak
hale getirilmişti. Derneğin olduğu
apartman içerisinde yalnızca Halk
Cephesi kurumuna ve karşısındaki
komşuya baskın yapılmış, onların
da kapısı kırılmıştı. Mahalledeki Halk
Cephesi, DHKC yazılamalarının üstü
karalanmış “İst. TEM Burada” şek-
linde yazılamalar yapılmıştı.

Baskınla ilgili Amed Halk Cep-
hesi’nin yaptığı açıklamada şöyle

denildi: “Yapı-
lan baskını ve
derneği kimin
talan ettiğini
bizler de net-
leştiremez du-
r u m d a y ı z .
Çünkü derne-
ğin duvarlarına
“PKK, SE-
ROK APO
GELDİ, APO”

şeklinde yazılamalar vardı.
Amed’de Halk Cephesi’nin yapmış
olduğu çalışmalara Kürt milliyet-
çileri tarafından birçok kez fiziki
ve sözlü olarak saldırılar gerçek-
leşmişti. Kürt milliyetçileri, Halk

Cepheliler olarak Amed Bağlar’a
dernek açtığımız günden bu yana
bizleri taciz etmiştir. Derneğin önüne
“size burada çalışma yaptırmayacağız,
Kürdistan’da Cephe’ye yer yok” gibi
düşmanı sevindiren yazılamalar ya-
parken, sözlü sataşmalarda da bulu-
nuyorlardı… 2015 Amed Kitap Fua-
rı’nda ise üzerinde şehidimizin res-
minin olduğu Yürüyüş dergisine sal-
dırmış, kitaplarımızı yerlere atarak
bizlere de fiziki saldırılarda bulun-
muşlardı.

Bugün Kürt milliyetçi hareket,
halkları katleden AKP iktidarından
hesap sormak yerine hala “BARIŞ”
diyor ve bize saldırıyor… Bize sal-
dırıyorlar çünkü biz teslim olmaya-
cağız! Çünkü biz uzlaşmayacağız,
onlar gibi insanlarımız katledilirken
BARIŞ demeyeceğiz! Hesap sora-
cağız! Kürt milliyetçi hareketin ta-
mamen düzeniçileşmesine en büyük
engel devrimciler olduğu için, Kürt
halkını örgütlediğimiz için bize sal-
dırıyorlar!

Bugün HDP beyaz bayrağı çekmiş
hala barışı bekliyor, Amed’de in-
sanlar sokak ortasında katledilir-
ken HDP teslimiyetçi tavrından
hiçbir şekilde ödün vermeyip,
daha da düzen içine gitmek için
elinden geleni yapıyor. Derneği-
mize yönelik saldırının kesin ola-
rak Kürt milliyetçileri tarafından

yapıldığını söylemiyoruz, ama böyle
bir süreçte silahlı mücadeleyi yük-
seltmek yerine eğer milliyetçi hare-
ketin devrimcilere yönelik böyle bir
tutumu olursa bu düzenle uzlaşma-
cılığın, teslimiyetin, onursuzluğun
göstergesi olur…

Amed Özgürlükler Derneği’ne
yönelik saldırı düşman tarafından
yapıldı ise de; İstanbul TEM burada
ise Amed Cephe de burada! Duyun
bizi eli kanlı köpekler; sizin saldırı-
larınız bize vız gelir. Nerede olursak
olalım; isterse bir kişi, isterse 100
kişi olalım, yine de size boyun eğ-
meyiz, sizin baskınlarınız, yıkımla-
rınız, katliamlarınız bizi yıldıramaz!
Ne yaparsanız yapın teslim olmaya-
cağız! Yıllardır baskınlar, gözaltılar,
tutuklamalar ve şehitlikler yaşıyoruz,
Anadolu halklarına ettiğiniz zulmün,
katliamlarınızın çetelesi tutulama-
makta, ama tüm bunların bir hesabı
olduğunu; İstanbul Çağlayan’da, Tak-
sim Meydanı polis noktasında, Dol-
mabahçe’de saraylarınızın kapısında,
İstinye’de emperyalizmi beyninden
vurduğumuzda, Bayrampaşa’da iş-
kenceci çevik kuvvetin karargahını
vurduğumuzda... Gördü, duydu, bildi
halklarımız. Hepsinin sorulacak bir
hesabı var! Amed’de, Kürdistan’ın
her yerinde örgütlenme çalışmalarımız
devam edecek, siz buna engel ola-
madınız, olamayacaksınız da!”

BBaskılar,  Baskınlar, Katliamlar
Kürt Halkımızı Yıldıramaz!

GÜLSUYU’NDA EV BASKINLARI
AKPnin katil polisleri Gülsuyu

Mahallesi'nde devrimci-demokrat
ailelere 31 Mart sabahı erken saat-
lerde baskınlar yaptı. Katil polisler
bu baskınlarla halkımızı devrimci-
lerden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Ailelerimize gözdağı vermeye
çalışıyor.. Bu baskınlarla hiçbir şey
elde edemeyeceksiniz. Biz halkız,
halkın içindeyiz. Halkın ta kendi-
siyiz. Sizler ise halk düşmanısınız.
Mahalleye çeteleri, uyuşturucuyu,
fuhuşu sokanlarsınız. Yaptığınız bu
baskınlarla halkımızı korkuta-
mazsınız. 

Yürüyüş
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Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde
55 gündür açlık grevinde olan Fadik
Adıyaman’ın talepleri, kabul edilmesi
mümkün ve zorunlu taleplerdir. Mü-
vekkilimizin ölüme terk edilmesine
seyirci kalmayacağız! Tecrite ve da-
yatmalara son verilsin.

Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde
55 gündür açlık grevinde olan Fadik
Adıyaman kimdir?

Müvekkilimiz Fadik Adıyaman,
50 yaşında iki çocuklu bir annedir.
Bir gecekondu mahallesinde, Küçü-
karmutlu’da, devletin ve hayatın kar-
şısına çıkardığı sorunları çöze çöze
politikleşmiş, devrimcilerle birlikte
kendi hak ve özgürlüğünü kazanma-
nın yolunun, tüm halk için mücadele
etmek olduğunu öğrenmiştir. Fadik
Adıyaman Küçükarmutlu Mahalle-
si’nde mahallenin her sorunun çö-
zümünde vardır. Yol, su, elektrik,
barınma, yozlaşma ve yıkımlarla
ilgili tüm eylemlerde yer almıştır.
Pir Sultan Abdal Cemevi çalışmala-
rına katılmış, Armutlu Yaşatma ve
Güzelleştirme Derneği’nin faaliyetleri
kapsamında çalışmalar yürütmüştür.

Fadik Adıyaman, esas olarak TA-
YAD’ın (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Yardımlaşma Derneği) tecrite karşı
hapishaneler mücadelesinde en ön
saflarda yer almış, ölüm oruçlarının
bitirilip tecritte bir gedik açan sohbet
hakkını düzenleyen 45/1 sayılı ge-
nelgenin yayınlanmasını sağlayan
eylemliliklerde bulunmuştur. Bu se-
beplerle hakkında yasadışı örgüt
üyesi olma iddiasıyla davalar açılmış,

vatanından, ailesinden
ve çocuklarından ayrı
yaşamak zorunda kal-
mıştır.

Yeniden ülkesine
döndüğünde ise, hak-
kında verilen kesinleş-
miş ceza nedeniyle Ay-
dın Söke’de tutuklan-
dıktan sonra İstanbul
Bakırköy Hapishane-
si’ne,  Bakırköy’den
de Tekirdağ T Tipi Ha-
pishanesi’ne sürgün
edilmiştir. Tekirdağ T

Tipi Hapishanesi’nde,  on beş daki-
kalık havalandırmaya çıkarılarak ve
yirmi dört saat izolasyona tabi olarak
ağır tecrit koşulları altında tutulmakta
ve 55 gündür açlığıyla, insanlık onu-
runu savunmak için direnmektedir.
Yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları
olan ve burun kanaması, baş dönmesi
ve mide bulantısı yaşayan müvekki-
limizin sağlık durumu giderek kötü-
leşmektedir.

Fadik Adıyaman bir kadındır, Fa-
dik Adıyaman bir annedir, Fadik
Adıyaman bir eştir. Fadik Adıyaman
direnişçi bir tutsaktır. Fadik Adıyaman
halktır ve talepleri haklıdır. Fadik
Adıyaman’ın talebi kendisine yönelik
özel olarak ağırlaştırılan ve bir in-
sanlık suçu olan tecritin kaldırılması,
yapılan özel muamelenin sonlandı-
rılması ve arkadaşlarının bulunduğu
hapishaneye sevk edilmektir. Bakanlık
ve hapishane idaresi açısından görevi
kötüye kullanma suçunu oluşturan
bir uygulamanın terk edilmesini is-
temek için hayatını ortaya koyarak
direnen bir devrimci tutsağın yanında
olmalıyız. Talebini büyütmeli ve açlık
grevinin yaşamını yitirmesine ve sağ-
lığının daha fazla bozulmasına izin
vermeden talebin karşılanmasına ça-
lışmalıyız. 

Bu nedenle tüm insan hakları ala-
nında çalışan kişi ve kurumları, kadın
hakları alanında çalışan örgütleri, tu-
tuklu ve hükümlülerin hak ve öz-
gürlükleri için çalışan kurumları, Ba-
roları, Türk Tabipler Birliği’ni, mil-

letvekillerini, avukatları, aydın ve
sanatçıları, siyasi parti, dernek, kurum
ve kuruluşları müvekkilimiz Fadik
Adıyaman’ın taleplerine kulak ver-
meye ve Adalet Bakanlığı’nın ve
devletin işkenceye son vermesini
sağlamak üzere mücadeleye çağırı-
yoruz.

Avukat arkadaşlar, milletvekil-
leri!  Fadik Adıyaman’ı ziyaret et-
mek için hapishaneye gidin!

Türk Tabibler Birliği ve bağlı he-
kimler! Fadik Adıyaman’ın gün gün
ağırlaşan sağlık durumunun takipçisi
olun!

Barolar, insan hakları örgütleri!
Açıklamalarınızla ve ziyaret organi-
zasyonlarınızla Fadik Adıyaman’ın
yanında olun!

Halkımız, müvekkillerimiz! Bu-
lunduğumuz her yerden, “Çözün!”
demek için Adalet Bakanlığı’na te-
lefon edelim, faks çekelim…

Adalet Bakanlığı
Telefon: 90 (0312) 417 77 70

Faks: 90 (0312) 419 33 70
E-Posta: info@adalet.gov.tr

Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Hapis-
hane: 0282 234 12 43-44

HALKIN HUKUK BÜROSU
Gürsel Mah. Kumlu Sok.

No:13/10
Kâğıthane/İSTANBUL

Tel/Faks 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com

****
Fadik Adıyaman’ın Talepleri
Kabul Edilsin! Tecrite ve
Dayatmalara Son Verilsin!

Ankara Halk Cephesi Tekirdağ T
Tipi Hapishanesi’nde 57 gündür açlık
grevinde olan Fadik Adıyaman ile
ilgili 28 Mart'ta açıklama yaptı. Açık-
lamada: "…Fadik Adıyaman, 50 ya-
şında iki çocuklu bir annedir. Bir ge-
cekondu mahallesinde, küçük Armut-
lu’da mahallenin her sorunuyla ilgi-
lenmiş, tüm eylemlerde bulunmuş,
politikleşmiş, devrimcileşmiştir. Bu
sebeplerle hakkında davalar açılmış,
vatanından, ailesinden ve çocuklarından
ayrı yaşamak zorunda kalmıştır. 4

Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde 55 Gündür Açlık Grevinde
Olan Fadik Adıyaman’ın Talepleri Kabul Edilsin!

3 Nisan
2016

Yürüyüş
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Şubat tarihinde tutuklanmıştır, önce
İstanbul Bakırköy Hapishanesine, Ba-
kırköy’den de Tekirdağ T Tipi Hapis-
hanesi’ne sürgün edilmiştir.  Fadik
Adıyaman, küçük bir hücrede tek ba-
şına tutulmaktadır. Ağır tecrit koşulları
altında tutulmakta ve 57 gündür açlı-
ğıyla direnmektedir. Ülkemizde ya-
şanan tüm katliamların sorumlusu
AKP, katillerin hiçbirini yargılamazken
halkın sorunlarına duyarsız kalmayan,
her koşulda mücadele eden devrimci-
lere saldırmaktan vazgeçmiyor. Tecrit
ile psikolojik ve fiziksel saldırılarına
devam ediyor. Bilmelidir ki bu saldı-
rıları boşunadır. Her koşulda direnen-
lerin kazandığını 46 yıllık tarihimizle
dosta da, düşmana da öğrettik ve öğ-
retmeye devam ediyoruz. Fadik Adı-
yaman yüksek tansiyon ve şeker has-
talıkları olan siyasi bir tutsaktır. Şu an
burun kanaması, baş dönmesi ve mide
bulantısı yaşamaktadır. Sağlık durumu
giderek kötüleşmektedir. Fadik Adı-
yaman’ın talepleri derhal kabul edil-
melidir. Fadik Adıyaman’ın başına
gelecek her şeyin tek sorumlusu katil
AKP’dir!" denildi.

Fadik Adıyaman
Onurumuzdur!

Antalya Halk Cephesi, 30 Mart’ta
bir açıklamaya yayınlayarak açlık
grevinde olan özgür tutsak Fadik
Adıyaman’ın taleplerinin kabul edil-
mesini ve derhal serbest bırakılmasını
istedi. Açıklamada: “2 Şubat 2016
tarihinde Aydın’ın Söke ilçesinde
gözaltına alınan Fadik Adıyaman çı-
kartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Fadik Adıyaman Tekirdağ T Tipi Ha-
pishanesi’nde küçük bir hücrede tek
başına tutulmaktadır. Fadik Adıyaman
tecrit saldırısına ve devrimci tutsak-
ların bulunduğu hapishaneye sevk
edilmek için 56 gündür açlık gre-
vindedir… Bizler 46 yıldır emper-
yalizm ve oligarşi karşısında bağım-
sızlık ve demokrasi mücadelesini
sürdürüyoruz.  Saldırılarına karşı ha-
pishanelerde bedenlerimizi ölüme
yatırarak direnmeye devam ediyoruz.
Kazanan biz olacağız, tecritle saldı-
rılarınızla bizleri sindiremezsiniz…
Fadik  Adıyaman’ın başına gelebile-
cek her türlü saldırıdan siz sorumlu-
sunuz’’ denildi.

Yürüyüş

3 Nisan
2016

Sayı: 515
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Grup Yorum Halktır,
Susturulamaz!

Grup Yorum üyelerinin 25 Mart'ta
Almanya Konsolosluğu önünde iş-
kencelerle gözaltına alınmasıyla ilgili
Halk Cepheliler birçok yerde açık-
lama yaparak, hiçbir baskının Grup
Yorum'u susturamayacağını belirttiler.   

Bağcılar: Her türlü baskılar, gö-
zaltılar, konser yasaklamaları, ev ha-
pisleri Grup Yorum’u yıllardan beri
teslim alamamıştır. Sesini Anado-
lu’nun dört yanından milyonlara ta-
şımaya devam etmiştir. Yasaklanan
konserlerde halkımız sokak sokak
Grup Yorum’u sahiplenmiştir. Grup
Yorum’a kalkan eller halka kalkmıştır.
Grup Yorum’u sahiplenmeye devam
edeceğiz” denildi. 

Esenler: “Grup Yorum yıllardan
beri halkın bağrından kopmamıştır.
Türküleriyle, marşlarıyla boyun eğ-
meyen devrimci sanatçıları baskıla-
rınızla, komplolarınızla teslim ala-
mayacaksınız. Her türlü yasaklarınıza
karşı Grup Yorum’u sahiplenmeye
devam edeceğiz!

Tehdit ve Komplolarınız Bizi Çelikleştirir!
Korolarımızla Büyüyerek Geliyoruz!

Eskişehir’de Grup Yorum Halk Korosu, polisin komp-
lolarına ve tehditlerine rağmen çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor. 26 Mart'ta Gültepe Mahallesi’nde koroya
çağrı yapan afişler asıldı. Onlarca afişin yapıldığı çalışma
2 saat sürdü.  Grup Yorum Korosu yaptığı açıklamada:
"Her koro elemanının ailelerini arayarak tehdit eden
polis, şimdi de belediyeyi tehdit ederek çalışma yaptığımız
yeri elimizden aldı. Fakat çalışmalarımız durmadan
bütün hızıyla sürmeye devam edecek. AKP faşizmine en
büyük cevabı Anadolu halk korolarımızın da sahne
alacağı 17 Nisan Yenikapı Meydanı konseri ile vereceğiz.
Eskişehir’de yaşayan tüm halkımızı koromuza çağırmaya
devam ediyoruz. Yaşınız ne olursa olsun Grup Yorum
Korosu sizi bekliyor. Halkın türkülerini her halk çocuğu
söyleyebilir" dedi.

Türkülerimiz Gibi Yeşersin,
Boy Versin Halk Bahçelerimiz

Grup Yorum Antalya Halk Korosu 20 Mart’ta Kızılarık

Mahallesi'nde bulunan Antalya Özgürlükler Derneği’nde
buluştu. İlk olarak belirlenen arazinin üzerindeki yabani
otlar biçildi ve çöpler toplandı. Akşama kadar süren te-
mizlikten sonra koro çalışması yapıldı. Ve hafta içi
toprağı havalandırma hedefi koyuldu.

Grup Yorum Doğançay Halk Korosu Konseri
Grup Yorum Doğançay Halk Korosu üç aylık çalış-

malarının ardından 24 Mart Perşembe günü Karşıyaka
Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde ilk konserlerini ger-
çekleştirdi. Konser Saat 20.00’da “Konserimize Hoş-
geldiniz!” konuşmasıyla başladı. Ardından koroyu anlatan
kısa bir video izlendi ve koro sahnede yerini aldı.
Doğançay halkından oluşan koroyla, 14 türkü seslendirildi.
Söylenen türkülerden biri de Kerimoğlu idi ve türkü
söylenirken bir yandan da Efe oyunu oynandı. Halk tür-
küleri ve Grup Yorum türkülerinin seslendirildiği konserde
ara ara kıssadan hisseler, fıkralar anlatıldı. Halaylar
çekildi. Gündoğdu marşından önce konserde bulunan
Grup Yorum Konak ve Grup Yorum Çiğli korosu üyeleri
de sahneye çıktı ve son iki marş birlikte seslendirildi.



Dergi dağıtımcılarımız bunu söy-
lüyor. Evet boynumuzun borcudur
gerçekleri yazmak, halka doğruları
anlatmak ve halk için savaşan, bedel
ödeyen, bedel ödeten savaşçıları yaz-
mak. Yine yeni bir sayımızın dağıtı-
mını yaptık ve her sayıda olduğu
gibi hem kendimizi yeniledik, hem
yeni insanı yarattık. Halkın soruları
vardı, gelişen her olay için “ne dü-
şünüyorsunuz?” “ne yapıyorsunuz?”
diyorlardı. Çünkü tesbitler gerçek-
çiliğe dayalı devrimci düşünce tar-
zıydı. Sorularına cevap gecikmedi.
Halkın umudu olarak gördükleri, ik-
ramlarını eksik etmedikleri Halk
Cepheliler ve alanlar hemen yetişti
onlara. Anadolu bölgelerinde ve İs-
tanbul semtlerinde yapılan kapı ça-
lışmaları şu şekilde;

İSTANBUL
Gazi: Halk Cepheliler Yürüyüş

dergisinin, halk savaşçıları Çiğdem
ve Berna’yı anlatan sayısının ma-
hallenin çeşitli bölgelerine dağıtımını
yaptı. 22 Mart’ta yapılan çalışmada
halka, ülkemizde son süreçte yaşanan
katliamların bizzat devlet eliyle ya-
pıldığı ve adaleti halk savaşçılarının
sağlayacağına değinildi. Yapılan ça-
lışmalarda 3000 adet dergi halka
ulaştırıldı. Ardından tamamlanan ko-
lektif çalışmanın başarısını hep bir-
likte yemek hazırlayıp, sohbet ederek,
paylaşarak “daha fazla nasıl ulaştı-
rabiliriz” sorusu sorularak görüşler
alındı.

Halk Cepheliler 26 Mart’ta Gazi
İ.Ö.O. çevresindeki sokaklarda toplu
dergi dağıtımı yaptı. Yeni dergi da-
ğıtımcıları ile dergi üzerine sohbet
edilerek yapılan çalışma sırasında
uzun zamandır girilmeyen sokaklara
girildi. Kürt halkının daha yoğun
olarak yaşadığı bölgede “Ankara’da
yaşanan saldırı, Duran Kalkan’ın
sözleri PKK’nin geldiği son durum”
üzerine tartışmalar yapıldı. Slogan-
larla, sosyalist rekabetle yapılan dergi
dağıtımının sonunda 180 dergi halka
ulaştırıldı.

Esenler: Halk Cephesi 27 Mart’ta
Tepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Esnafa dergi dağıtımı
yapılırken, 30 Mart’ta Kızıldere’ye
çağrı yapıldı. Esnaflar ile mahalle
hakkındaki, köşe başı gençleri, ül-
kenin gündemi, AKP’nin katliamları
ve halka vermiş olduğu zararlar, psi-
kolojik baskı üzerine sohbet edildi.

Avcılar: Halk Cepheliler 27
Mart’ta Firuzköy ve Parseller Ma-
hallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Aynı zamanda esnaf ziyareti
yapıldı. Esnaflar ülke gündemine
dair ve kendilerinin yaşadığı olum-
suzluklar üzerine görüşlerini bildirdi.
Sohbet sonrası 30 Mart’ta Kızıldere
anmasına davet edildi. Bir dergi
okuru geleceğini söyledi. İki saat
süren çalışmada 40 dergi dağıtıldı.

Esenyurt: Halk Cepheliler 23
Mart’ta umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada 50
dergi halka ulaştırıldı.

Çayırbaşı: Dev-Genç’liler 23
Mart’ta umudun sesini Çayırbaşı hal-
kına ulaştırdı. 2 Dev-Genç’linin ka-
tıldığı çalışmada halk ile Kürdis-
tan’daki katliam hakkında sohbet
edildi. Yapılan çalışmada 25 dergi
halka ulaştırıldı.

İzmir:Halk Cephesi 26, 27
Mart’ta Yamanlar, Uzundere ve Ku-
ruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yaptı. Dağıtım esnasında
katledilen Kürt halkına dair sohbetler
edildi. Halkımız faşizme, devlete
olan tepkisini dile getirdi. Halkın ik-
ramlarının eksik olmadığı çalışmada
125 dergi halka ulaştırıldı.

Antalya: Halk Cepheliler 24,
25, 26 Mart’ta Göksu, Sinan ve Ge-
bizli Mahalleleri’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Dergi tanıtımı sırasında
halka dönük yapılan konuşmada
“uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı ve-
rilen mücadele ve katliamlar anlatıldı.
Yapılan çalışmalarda toplam 80 dergi
halka ulaştırıldı.

Antep: Halk Cepheliler 16, 17,

18 ve 20 Mart’ta Düztepe, Dumlu-
pınar ve Esentepe Mahalleleri’nde
Yürüyüş dergisini halka ve esnaflara
ulaştırdı. Dağıtım sırasında halkla,
halk savaşçıları Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz’ın yaptığı feda eylemi
konuşuldu. Ayrıca yapılan sohbetlerde
ülkedeki eğitim sistemine de değinildi.
Yapılan çalışmalarda toplam 106
dergi ulaştırıldı.

****

Gecenin Karanlığını
Aydınlatmaya 
Bedeller Pahasına
Gerçekleri Yazmaya
Devam Edeceğiz! 

Halk Cephesi  umudun sesi Yü-
rüyüş dergisinin katil polisler tara-
fından yapılan baskın, talan ve göz-
altılarla ilgili 30 Mart'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada:"30 Mart gecesi
Gazi Mahallesi’nde bulunan Yürüyüş
dergisi bürosu AKP’nin katil polisleri
tarafından basılmış ve içeride bulunan
5 kişi işkencelerle gözaltına alınmıştır.
Yürüyüş Dergisi, yoksul gecekondu
halkının, işçinin, memurun, liselilerin,
mühendislerin haklının ve halkın ya-
nında olan herkesin sesidir. Gece ya-
rısı baskınlarıyla, muhabirlerini göz-
altına alıp tutuklamakla susturulamaz.
Her bir Yürüyüş Dergisi okuru aynı
zamanda Yürüyüş dergisi muhabiri
ve yazarıdır. Bu yüzden diyoruz ki
binleri, yüz binleri kimse susturamaz.
Tam 29 yıldır sürdürülen yayın faa-
liyetinin son halkasıdır Yürüyüş der-
gisi. Ülkemizde karanlığın en koyu-
sunun yaşandığı dönemlerde dahi
her zorluğu aşmış ve dergilerini bas-
mıştır. Hiçbir yazılı basının dile ge-
tiremediği gerçekleri Yürüyüş dergisi
tüm bedelleri göze alarak sayfalarında
yazmıştır. Dergi dağıtımcıları defa-
larca kurşunlanmış, felç kalmış ve
katledilmiştir. Onlarca insan Yürüyüş
Dergisi okuduğu veya dağıttığı için
gözaltına alınmış tutuklanmıştır. De-

Halk Savaşçılarını Dergimizde Yazmak, 
Halka Anlatmak Boynumuzun Borcudur!



falarca matbaası basılmış ve hazır-
lanan dergilere katil polisler tarafından
el konulmuştur.  Ama Yürüyüş dergisi
susturulamamıştır. Yürüyüş dergisi
tüm bu bedellere rağmen yazılmaya,
basılmaya ve dağıtılmaya devam et-
mektedir.

Tüm Halkımıza Çağrımızdır: Yü-
rüyüş dergisini AKP faşizmine karşı
daha fazla sahiplenmek için bir dergi
alıyorsak iki dergi alalım. Bulundu-
ğumuz her yerde Yürüyüş dergisini
halkımıza anlatalım. Gerçeğin sesini
daha fazla halkımıza ulaştıralım."
denildi.

İSTANBUL:
Dev-Genç: “…Bu yapılan baskın

ne ilktir, ne de sondur. Baskınlar,
gözaltılar Yürüyüş dergisinin halka
ulaşmasını engelleyemeyecek.  Ta-
rihten de mi ders almıyorsunuz? Halk
düşmanları!  Yürüyüş dergi faşizm
karşısında 29 yıllık tarihi boyunca
geri adım atmadı. Devrimci basın
olmanın yükümlülüklerini tarihinin
her anında yerine getirdi…”

Esenyurt: "…Yaptığınız baskınlar
yazılan, yazılacak satırların, yeni çı-
kacak Yürüyüş dergisi sayılarının
korkusudur. Yürüyüş dergisi korku-
larınızı büyütmeye devam edecek.
Yürüyüş Dergisi susmadı. Susma-
yacak.”

İkitelli: "...Yürüyüş dergisi 10
yıldır bu vatan toprakları başta olmak
üzere halkımız ve dünya halklarının
emperyalizme karşı mücadelesinin
bir parçasıdır. Bu mücadelede doğru,
gerçek bilgiyi halka ulaştırandır. Yol
gösteren, ufuk açandır. Bu nedenle
Yürüyüş halktır! Hiçbir saldırı, hiçbir
baskın gerçeğin halka ulaşmasını en-
gelleyemez. AKP’nin kalemşörü bur-
juva basın ve özellikle de Haber-
türk’ün yaptığı yayınlarla hedef haline
getirdiği Yürüyüş dergisi bugüne ka-
dar susmadı, susmayacak…”

Antalya: "...Yaptığınız operas-
yonlar umudun sesi Yürüyüş dergi-
si’ni susturamayacak. Yürüyüş dergisi
bizim silahımızdır. Yürüyüş dergisi,
uğruna bedeller ödediğimiz, Engin
Çeber’i şehit verdiğimiz dergidir.
Dergimiz için gerekirse gene bedel

öderiz. Operasyonlarla ne arkadaş-
larımızı yıldırabilir, ne de dergimizi
susturabilirsiniz."

Malatya: "...Yürüyüş dergisi,
yoksul gecekondu halkının, işçinin,
memurun, liselilerin, mühendislerin
haklının ve halkın yanında olan her-
kesin sesidir. Gece yarısı baskınla-
rıyla, muhabirlerini gözaltına alıp
tutuklamakla susturulamaz. Her bir
Yürüyüş dergisi okuru aynı zamanda
Yürüyüş dergisi muhabiri ve yazarıdır.
Bu yüzden diyoruz ki binleri yüz
binleri kimse susturamaz..."

ORTADOĞU:
Katiller Gerçeklerden
Korkar Haklı ve 
Halkın Olanı Yazmaya 
Devam Edeceğiz!

İstanbul Gazi Mahallesi’nde bu-
lunan Yürüyüş dergisinin Ozan Ya-
yıncılık Bürosu AKP’nin korkak,
hırsız, katil sürüsü tarafından 30
Mart sabahı basılıp bir kez daha
talan edildi. Çok değil daha 2015’in
Haziran ayında, “birini arıyoruz” ba-
hanesiyle bastıkları büroyu yine talan
etmiş ve çalışanlarına her türlü ah-
laksızlığı, işkenceyi uygulamıştır.
Halbuki sabahın 4’ünde gelip kapıları
kırıp içeride bulunan bütün her şeyi
yağmalamanın bir anlamı yoktur. Ve
gerçekten hukuk var ise önceden bir
mahkeme kararı gösterilir veya davası
olan kişi aranıp sorguya çağırılabilir.
Fakat kime diyeceğiz, bu ülkenin
cumhurbaşkanı çıkıp “AYM’nin ka-
rarına uymuyorum, saygı da duy-
muyorum” diyor. Yani elimizi nereye
atsak bu düzenin her tarafından pislik
çıkıyor. Ve bugün de görüleceği üzere
sesimizi, halka doğruları anlatan
yayın organımızı susturmaya çalıştılar,
ama nafile. Aciz it sürüleri, biz dün-
yaya yayılıyoruz. Hiçbir gücünüz
bizi durduramaz. Onlarca katliam
yaptınız, gerçekleri halka ulaştırdı-
ğımız için mi yaptınız? Veya işten
atılan emekçilerin yanında olduğumuz
için mi yaptınız? Gerçekten bu sor-
duklarımıza mantıklı bir cevap ve-
rebilecek misiniz? Tabi bizim sizden
bir beklentimiz yok, bildiğimiz yoldan
yürümeye devam edeceğiz. Nasıl ki

Anadolu halklarına, Avrupa’da bu-
lunan göçmenlere ve orada bulunan
yerli halka sesimizi ulaştırabiliyorsak,
biz de Yürüyüş Dergisi (Al Mesiyra)
olarak Ortadoğu halklarına gerçeği
anlatıp, onların sesini bütün haklılı-
ğımızla yayacağız. Ve halkların kar-
deşliğini bu yayınlarımızla sağlaya-
cağız. Çırpınmaya devam edin. Bizler
her baskın sonrası “sizi bitirdik, bir
daha belinizi doğrultamayacaksınız”
dediğiniz devrimci basın çalışanla-
rıyız. Ve muhakkak bir gün sizi yerin
dibine gömeceğiz değil belinizi doğ-
rultmak, gıkınızı çıkaramayacaksı-
nız.
Suriye Yürüyüş Dergisi 
(Al Mesiyra) ve 
Suriye Halk Cephesi 
Temsilcilikleri

AKP’nin Katil Polisleri
Yürüyüş Dergisini Yıkıp Yaktı 

Biz Halkımızla Birlikte
Tekrardan Kuracağız!

Büromuza düzenlenen gece yarısı
baskınından sonra muhabirlerimiz iş-
kencelerle gözaltına alınmış ve büromuz
içerisindeki tüm eşyalarımız kırılmıştır.
Mutfak dolaplarından beyaz eşya ka-
paklarına, lavabolara, bilgisayarlara kadar
hemen her şey kırılmıştır. Bu AKP’nin
acziyetini ve dergimizden korkusunu
göstermektedir. Bu korkuyu büyütmek
için halkımızla birlikte dergi büromuzu
tekrardan kuracağız.29 yıldır tüm baskıları
halkımızla birlikte omuz omuza ve da-
yanışmayla geri püskürttük. Bundan
sonra da önümüze çıkacak tüm engelleri
halkımızla birlikte aşacağız. Tüm halkı-
mızı Yürüyüş Dergisini sahiplenmek için
Gazi Mahallesine Yürüyüş Dergisi Bü-
romuza çağırıyoruz!

İhtiyaç Listemiz:
Beyaz Eşya ;(Çamaşır, Bulaşık

makinesi ve Buzdolabı)
Televizyon
Bilgisayar

Masa
Sandalye

Dolap
Priz, Lamba, Kablo gibi elektronik

eşyalar
Mutfak Eşyaları
Yürüyüş Dergisi



30 Mart-17 Nisan Savaş Çağrımızdır
KURTULUŞA KADAR SAVAŞACAĞIZ
Suriye Halk Cephesi 30 Mart-17 Nisan

yıldönümünde yazılı kısa bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu sözlere değinildi; “Tam 46
yıl önce ülke topraklarına yayıldı hareketimiz.
Ve ilk çağrımızdı Anadolu ve Dünya halklarına
“Kurtuluşa Kadar Savaş”. 30 Mart 1972 de
önder kadrolarımız ve siper yoldaşlarımız
ise kararlılığımızı haykırdı “Biz Buraya Dön-
meye Değil, Ölmeye Geldik.” Bu inanç, ka-
rarlılıkla bayrağı aldı Dayı’mız ve bir kez
daha halklara umut oldu 30 Mart 1994 te. O
günden bugüne düşmanımızdan ve hedefle-
rimizden şaşmadık. Ne dediysek yaptık, önü-
müze hangi hedefi koyduysak en iyisini yap-
maya çalıştık. Şehitlerimizin hayallerini gerçek
kılmaya, onlara layık birer sıra neferi olmaya
çalışıyoruz. Ve bizler de Suriye Halk Cephesi

olarak diyoruz ki; Anadolu topraklarında to-
humlarımız atıldı, bu tohumları Ortadoğu’ya
yaymaya and içiyoruz. Bu kararlılık ve azimle,
Mahir’in, Dayı’nın gösterdiği yolda yaratılan
birer Elif, Şafak, Bahtiyar olup sarayları sar-
sacağız. Birer Günay olup teslim olmama
geleneğiyle zafere koşacağız. Birer Çiğdem
ve Berna olup düşmanımızın beyinlerini ta-
rayacağız. Bu geleneği taşıyan, Anadolu ve
Dünya’ya yayılan başta Özgür Tutsaklarımız
olmak üzere, yoldaşlarımız, ailelerimizin, ta-
raftar ve sempatizanlarımızın 30 Mart – 17
Nisan Devrim Şehitlerini Anıyor, Parti-Cep-
he’mizin kuruluşunu kutluyoruz. Yolumuzda
bizi kararlı kılan önderimiz Mahir Çayan ve
siper yoldaşlarının teslim olmayarak şehit
düştüğü ve bir manifesto yarattığı Kızıldere’nin
yıldönümünü anıyor, anıları önünde saygıyla
eğiliyoruz.”

Av ru pa’da

Grup Yorum’cuların büyük kısmının katılamadığı Grup
Yorum konseri Fransa’da yapıldı.

Emperyalizm, Grup Yorum'culara yönelik vize engellemesi
yaparak, Avrupa'da yürüttüğümüz ırkçılığa karşı mücadeleyi
engelleyebileceğini sanıyor.

Vize yasağına karşı mücadelemizi de, ırkçılığın somut
bir göstergesi olduğundan dolayı, ırkçılığa karşı mücadelemizi
yükselterek büyüteceğiz.

Grup Yorum'u 2015 Kasım'ında yapılan ırkçılığa karşı
konsere katılım için vize vermeyerek engellemeye çalıştılar.
Amaçları ırkçılığa karşı konseri engellemekti. Engelleyemediler.
Binlerce insan yine ırkçılığı lanetledi.

26 Mart'ta Jura AKM (Alevi Kültür Merkezi)'nin yaptığı
ırkçılıkla mücadele konseri için de yine Almanya'nın koyduğu
vize yasağından dolayı Yorum'cuların büyük kısmı katılamadı,
ama Grup Yorum'un kavga türküleri ve marşlarına bin kişilik
bir halk korosunun katılımını engelleyemedi. Fransa'nın
küçük ve az sayıda Türkiyelinin yaşadığı şehrinde bin kişinin
toplanması büyük bir başarıydı.

Dokuz kişiyle Grup Yorum sahnedeydi. Türkülerle, slo-
ganlarla, halaylarla ve halkın coşkulu katılımıyla bir konser
daha yapıldı.

GRUP YORUM YASAĞINA HAYIR
BU YASAĞI İŞLETMEYİZ!!!

FRANSA, JURA'DA
GRUP YORUM KONSERİ

TECRİT SUÇTUR!
28 Mart 2016 Pazartesi

günü saat 14.00’de, T.C.
Düsseldorf Başkonsolosluğu
önünde Tekirdağ T Tipi Ha-
pishanesinde 57 gündür açlık
grevinde olan Fadik Adıya-
man için destek eylemi dü-
zenlendi. Polisin engelleme-
lerine rağmen yapılan ey-
lemde Fadik Adıyaman'a öz-
gürlük sloganları atıldı. Ey-
leme 5 kişi katıldı.

KÜRT HALKININ 
DİRENİŞİ HALK 

TOPLANTISINDA
Londra’da açılan “Direniş

ve Adalet” çadırından dolayı
dört hafta yapılmayan halk
toplantılarına yeniden baş-
lanmasının heyecanıyla
AHKKM’de bir araya gelindi.
Kahvaltıdan sonra, Kürdis-
tan’da devam eden saldırılar
ve Kürt halkının direnişi an-
latıldı. Toplantı sonunda Tür-
kiyeli halkların çoğunlukta
olduğu Edmonton mahalle-
sinde çadırın açılması kararı
alındı. Sorunlarımız ve çö-
zümleri konuları da konu-
şulduktan sonra Erdal Gö-
koğlu’nun tahliyesi sebebiyle
lokum yendi. Toplantıya 35
kişi katıldı.

Avrupa Duvarlarına 
Umudun Adı Nakışlanıyor

21 Mart gecesi Hollanda’nın Rotterdam
şehrinde umudun adı duvarlara nakşedildi.

Avrupa Dev-Genç’liler tarafından duvarlara
“Dev-Genç”, “Avrupa Dev-Genç”, “Fedayı
Kuşandık Geliyoruz – Cephe”, “Bekleyin
Sabo’nun Kızları Geliyor – Avrupa Dev-
Genç”, “Yeni Şafaklarla Geleceğiz, Bekleyin
– Dev-Genç” sloganları nakşedildi.

Gençliğin Bir Araya Geldiği
Yerde Umut Vardır

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 25 Mart
günü Anadolu Kültür Merkezi’nde 10 kişinin
katıldığı bir gençlik buluşması yapıldı. Önce

hep birlikte yemek yenildi, daha sonra oyunlar
oynandı. Gitar çalan bir arkadaşımız Grup
Yorum’dan türküler çaldı. Hep birlikte türküler
söylendi, halaylar çekildi. Gençlik buluşması
sohbetler sonrası saat 22.00’da sonlandırıldı.

Yürüyüş Halkın Sesidir!
Her Cumartesi Londra'da, aynı saatlerde

üç ayrı bölgede açtığımız Yürüyüş dergisi
stantlarımızla, halklarımıza gerçekleri anlat-
maya ve Yürüyüş dergimizi sahiplenmeye
devam ediyoruz.

Saat 14:00 – 16:00 arası Edmonton Dolston
ve Wood Green’de açılan stantlarda Kürt hal-
kının direnişi anlatıldı. Edmonton’da 6 dergi,
2 kitap ve bir gençlik, Dalston’da 2 dergi ve
Wood Green’de 11 Yürüyüş dergisi halklara
ulaştırıldı

3 Nisan
2016

Yürüyüş
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AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalizm için, siyasi ve eko-
nomik çıkarlar söz konusu olduğunda
insan yaşamının da, onurunun da
hiçbir değeri olmadığını en son Su-
riyeli mülteciler konusunda çok somut
şekilde yaşadık, yaşamaya devam
ediyoruz.

Sonra bir gün Aylan bebek de sa-
hile vuran cesediyle, dünyanın göz-
lerinin içine giren bir sembol oldu.
AKP bu konuda kendini hiç suçlu
görmedi. AB ülkelerinde ise ege-
menler kendi açtıkları savaşın bir
sonucu olan Aylan bebeğin sahile
vurmuş cesedi üzerinden sahte göz-
yaşları döküp, Aylan bebeği sözde
insan haklarına saygı demagojisi ha-
line getirdiler.

Yaşlanan Avrupa'nın taze işgücüne
ihtiyacı var. Bu, tekellerin bir talebidir.
Ama onyıllardır Avrupa'da geliştirilen
ırkçı politikalardan dolayı, yeni göç-
men kabulünü de kendi kamuoylarına
kabullendirmenin bir yolunu bulmak
zorundaydılar. Tekeller istiyor. Ama
kendilerinin ırkçılıklarından dolayı
halklarına bu durumu açıklayamı-
yorlardı. Dünyada yarattıkları savaş
ve sömürü sonucu yoksulluktan dolayı
milyonlarca insanı da, mıknatıs gibi
kendine çektiklerini çok iyi biliyor-
lardı. Yine aynısı olacaktı. Herkes
buna çok emindi. Üstelik Merkel gi-
bileri için de 'Nobel'lik demagojiler
yapabilmenin de aracıydı Aylan be-
bek'lerin cesetleri.

Sonra Avrupa ülkelerinin hakim
sınıfları günlerce, haftalarca adeta
Aylan Bebek'in cesedini yedi. Onun
üzerinden kendilerini parlatmaya ça-
lıştılar. Ne kadar da insancıl olduk-
larını anlatmaya çalıştılar.

Ama emperyalist tekeller öylesine
bir ırkçılık yaratmışlardı ki, buna
kendileri de hakim olamıyorlardı.
Sonra yamalı bohça gibi, Avrupa'nın
ırkçılığı her tarafından patlak vermeye
başladı.

Bulgaristan'da ırkçı faşistler el-
lerinde silahları ve zırhlı araçlarıyla
mültecilerin geçiş yollarında sürek
avları başlattılar. Gazetelerde küçük
bir haber 'Irkçılar insan avında' ve
haberlerle birlikte verilen fotoğraf-
larda, başları önde kadın ve çocuklar
ve başlarında silahlı ırkçı milisler.
Ve ırkçı faşistlerden Valev isimli biri,
kaçak mültecileri yakalamanın onlar
için bir 'spor' olduğunu, spora çık-
tıklarını utanmazca söylüyor...

Göçmenlerin hedefi Almanya gibi
ülkelere gitmek olmasına rağmen em-
peryalistler onları doğu sınırlarında
tutmaya çalıştılar.  Hatta Bakanları
basın karşısına çıkıp, kaçak yakalanan
mültecilerin kurşunlanması gerektiğini
beyan edebiliyordu. AB üyesi bir ül-
kenin bir bakanı, açıktan katliamcılığı
savunuyor. Çünkü onların varlık sebebi
de aslında Batı Avrupa'nın sınırlarının
güvenliğini almaktı. Tam da bir bekçi
köpeği gibi ağzından salyalar akıtarak
mültecilerin kurşunlanması gerektiğini
söylerken; emperyalist tekeller, 'gü-
venli' batıyı savunuyordu.

Almanya ve diğer batı ülkelerine
geçtiklerinde ise önce göstermelik in-
saniyet gösterileri yapıldı. Ancak bu
gelenleri de başlarına taç yapmak için
değil, tekellerin en kötü işlerinde, aşağı
seviyelerde, en ucuz şekilde kullanmak
için getiriyorlardı. Daha baştan itibaren
de hadlerini bilmeliydiler (!) Ve yine
ırkçılar salındı üstlerine.

Emperyalizmin 
Hümanizmi Sahte Bir 
Yamalı Bohçadır

Emperyalizmin sahte gözyaşları
çok çabuk kurudu. Aylan'lar da unu-
tuldu. Sadece kendi ülkelerinde değil,
dünyaya da 'insancıl' pozlar vermiş
ve medyaları aracılığıyla da bunu
yeterince sömürmüşlerdi.

Sonra yamalı bohça her yandan
patlak vermeye başladı. Avrupalı em-

peryalistlerin kendilerinin yarattıkları
ve örgütleyip halkların üzerine sal-
dıkları ırkçı-faşistleri yeniden devreye
soktu. Gerçi, kuduz köpek içgüdü-
leriyle donatılmış olan sivil faşistleri
göçmenlere saldırtmak için çok fazla
çabaya da gerek yoktu. Çünkü onları
zaten bugünler için beslemişler, bü-
yütmüşlerdi.

Hollandalı Irkçılar 
Göçmenlere 
Para Atarak Aşağılıyor

İspanya'daki futbol karşılaşmala-
rına giden Hollandalı PSV takımının
taraftarları, bir yandan teraslarda bi-
ralarını yudumlarken, kendilerine
yeni bir eğlence arıyorlardı.

Avrupa'nın hemen tüm büyük şe-
hirlerinin sokaklarına yayılan mül-
teciler de bu günün eğlencesiydi.
Onların muhtaç durumunu kullanarak
aşağılamak için üstlerine para atı-
yorlar, para vereceğiz diye şınav çek-
tirip vahşi şekilde kahkahalar kopa-
rıyorlar.

Irkçılığın insan onurunu aşağıla-
mak olduğunu bir kez daha gördük.

Ama bitmiyordu. Gündem yeni
bir 'İdrar skandalı' ile dolduruluyordu.
PSV'nin ırkçı taraftarlarından sonra,
bu kez de Sparta Prag taraftarlarının
üzerlerine para atıp, yere kapaklan-
dırdıkları ve dilenci durumuna ge-
tirdikleri mültecilerin üzerlerine işe-
dikleri fotoğraflar yayınlandı.

Avrupa'nın demokrasisi her ya-
nından patlayan yamalı bir bohça.
Her patlayan yerinden ırçılık irinleri
akıyor. Halk düşmanlığı akıyor.

Ortadoğu halklarını göç yollarına
sürenler de, insan avı yaptıran, vur
emri çıkarmaya çalışan, dilencileş-
tirerek aşağılatan, olmadı üzerlerine
işetenler de emperyalist efendilerdir.
Onları teşhir etmek, onlara karşı mü-
cadelemizi büyütmek başlıca görev-
lerimizden olmalıdır.

Avrupalı Emperyalistler 
Irkçılık Politikalarından Vazgeçmezler

Yürüyüş
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GÖSTERİ

Acı biberdeki öfkeyle,
kolumun altındaki 
akbabayla çıkıyorum,
geçiyorum sokağı 
elimde bir taşla,
açlığımı gözetleyen bir polisle
yürüyorum yolu,
arıyorum gecenin duyusunu ve
görüsünü,
afişler yapıştırıyorum, 
meydanlarda koşuyorum,
bağırıyorum dilimde bir korla,
boyuyorum duvarları: 
“Yaşa Che” diye
bana su veriyorlar hortumla,
ateşim ben;
dumanla vuruyorlar darbeyi
bana,
toprağım ben;
nerede olursa olsun bir yara

açıyorlar,
halkım ben;
izliyorlar beni, hapsediyorlar, 
işkence yapıyorlar.
özgürlük şarkımı söylüyorum,
oynatıyorum kaldırım taşlarını, 
kırıyorum tahtaları ve camları,
söylüyorum şarkımı,
en doğal korkumla gidiyorum
greve ve bir yudum 
sıcak kahveyle;
uçuyorum şehrin üstünde, 
tırmalıyorum havayı, 
parçalıyorum vitrinleri,
gazetelerin sayfalarını 
yumrukluyorum,
yıkıyorum kapıları, alt ediyorum
maskeleri ve kalın sopaları,
tarihin kapılarından 
geçip gidiyorum, benim o!

Pedro Shimose – Bolivya

Şiir

ONLAR HÜKÜMETTE!
Uzun yıllar ülkesinden ayrı kalmış

biri memleketine döner. Hava alanından
taksiyle başkente giderken şoföre bir tü-
tüncüde durmasını söyler. 

Şoför sorar: 
-Tütüncüden ne alacaksın?
-Sigara alacağım.
-Beyim sigara artık camiilerde satılı-

yor...
-Peki ama neden?
-Her şey karneye bağlandı. Gıda

maddelerini, sigarayı imamlar dağıtıyor.
-Peki ama ibadet nerede yapılıyor?
-Üniversitelerde...
-İyi ama eğitim aksamıyor mu? Eği-

tim nerede yapılıyor?
-Hapishanelerde!
-Hırsızlar, vurguncular, katiller, teca-

vüzcüler nerede peki?
-Onlar hükümette!..

Fıkra

Bir bilgenin öğrencileri bir gün
sormuşlar:

"İnsanlar neden kötü alışkanlık-
ları daha kolay ve iyi alışanlıkları
daha zor edinirler? Neden iyi alış-
kanlıklarını uzun süre muhafaza
edemiyorlar?”

Yaşlı bilge: "Peki ben size şöyle

bir soru sorayım: Eğer iyi tohumu
güneşte bırakırsak ve kötü, çürümüş
tohumu toprağa gömersek ne olur
sizce?" demiş.

Öğrenciler: "İyi tohum  kuruy-
acak güneşte, kötü tohum ise has-
talıklı filizler verecek ve sağlıklı
bir meyve oluşmayacak" demişler.

Kıssadan Hisse

Metodu oIan topaI, metotsuz koşandan daha
çabuk iIerIer. 

Francis Bacon

Özlü Söz



“... O kadar çok şey öğrendim ki bu süreçte. Ayrılıkların,
ölümlerin, hasretlerin, öfkenin en büyüğünün yaşandığı
aylar süren koca zorlu bir süreç. Ama biliyoruz ki, zafer
günü papatyalar bizim için açacak. İşte biz o gün birbirimizi
görmesek de hep beraber olacağız...” 

Canan Kulaksız

11 Nisan - 17 Nisan

Murat Çoban:
1973, Denizli doğumludur. ’90 yılının

başlarından itibaren örgütlü mücadele içinde
yer aldı. Mücadele dergisinde muhabir olarak
çalıştı. Muğla’da gençliğin akademik-de-
mokratik hakları için mücadele etti. Gözaltılar,
işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 1994’te Ege
Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Gü-

nışığı elemanı olarak kültürel çalışmalar yürütürken tu-
tuklandı. Aydın Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane saldırısı
gündeme geldiğinde, ölüm orucuna gönüllü oldu. Ölüm
Orucunun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Adil Can:
1961 doğumlu Adil, devrimci hareketin

militan kadrolarındandı. FTKSME içerisinde
yer aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması
eyleminde jandarmalarla girdiği silahlı çatış-
mada yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi
sonucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.Adil Can

Mustafa Selçuk,
Seyhan Ayyıldız,
Şirin Erol:

12 Nisan 1995’te Ankara
Batıkent’te bulundukları eve
gece polis tarafından düzen-
lenen baskında infaz edildi-
ler.

Mustafa Selçuk, 1978’de İstanbul’da
gecekondu halkının mücadelesi içinde yer
alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında
tutsaklık koşullarında direnişini sürdürdü.
Son görevi İç Anadolu Bölge Sorumluluğu
idi.

Seyhan Ayyıldız, lise yıllarında müca-
deleye katıldı. Zile Halkevi’nin kurucularındandı.

Şirin Erol, lise yıllarının ardından düzende yaşamayı
reddetti ve devrimin saflarında yer aldı.

Mustafa Selçuk Seyhan Ayyıldız

Şirin Erol

Murat Çoban

Fatma Ersoy:
10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe

hemşire olarak çalışırken, halkının kurtuluş
mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenme-
sinde yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F Tiplerine
karşı Büyük Direniş’te, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı’ndan
sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak

istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti. 11 Nisan
2001’de direnişte 174. gün şehit düştü.

Fatma Ersoy

Niyazi Tekin:
1946 Malatya Kürecik doğumlu Niyazi

Tekin, İstanbul’da Dev-Genç saflarında yer
almıştı. Balıkesir Öğrenci Yurdu’na faşistlerin
gerçekleştirdiği baskında silahla ağır yara-
landı. 11 Nisan 1971’de hastanede şehit
düştü.Niyazi Tekin

Abdullah Bozdağ:
Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te Ada-

na’da doğdu. Aslen Mardin Kızıltepeli,
Kürt’tür. Devrimci hareketle ‘92 yılı orta-
larında tanıştı. Adana’da demokratik ku-
rumlarda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da
değişik alanlarda görev aldı ve ‘96 yılında
Ege Bölge sorumlusu olarak atandı. Aynı

yıl tutsak düştü.
Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde yer  aldı. 19

Aralık Katliam saldırısı, zorla müdahale baskısı, işkenceler
onu direnişinden vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de ölüm
orucunun 175. gününde şehitler kervanına katıldı.

Abdullah Bozdağ

Erol Evcil:
1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do-

ğumlu Erol, kendi deyişiyle “Kızıldere’nin
etkisiyle büyüdü.” Bir emekçi olarak yaşadı.
1989’da İstanbul Bağcılar-Çiftlik’te mücadele
içinde yer almaya başladı. Mahalli bölge-
lerde sorumluluklar üstlendi. 1992’de, halkın
kurtuluş savaşını sürdürmek için dağlara

çıktı. Aynı yıl tutsak düştü.
Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaşçısı olarak ölüm orucuna

başladı ve katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini
sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüz-
leşti.

Erol Evcil

Fehime Öztürk:
Samsun’da devrimci gençliğin 19 Mayıs

Lisesi’ndeki ilk sempatizanlarındandı. Hareket
içinde ortaya çıkan, Ankara hizbine karşı
tavır alan, birkaç kadın arkadaştan biri idi.
Her saatini devrimci mücadeleye adamış,
coşkusuyla tanınan bir arkadaşımızdı. Nisan
1978’de yakalandığı hastalıktan kurtulama-

yarak aramızdan ayrıldı. 

Fehime Öztürk



Gürsel Aköaz:
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Ya-

zır Köyü doğumlu Gürsel, mücade-
leye 12 Eylül öncesi katıldı, Acıpa-
yam’da yoksul köylülüğün örgütlen-
mesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı.
1988’de yurtdışına çıkan Gürsel,
Avrupa koşullarında da kavganın

içinde yer aldı, emekçi, devrimci özelliklerini kay-
betmedi. Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin
dağlarına gerilla olarak döndü. Ege Kır Gerilla
Birliği’ndeyken 1988’de tutsak düştü. İşkenceha-
nelerden başı dik çıktı. F Tipi saldırısına karşı
Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının 3.
Ekibi’nde ölüm orucuna başladı. 16 Nisan 2001’de
ölümsüzleşti.

Gürsel Akmaz

KAYBEDİLDİ
Recep Güler:

Defalarca işkencelerden geçiril-
mesine, 8 yıllık tutsaklığına rağmen,
kavganın içinde olmaya devam etti.
1989’da Yeni Çözüm dergisinin
İzmir temsilciliğini yaptı. İzmir’de
12 Eylül’ün ölü toprağının aşılma-
sında onun önemli katkıları oldu.

1994 Nisan’ının ilk günlerinde İstanbul’da gözaltına
alındı ve kaybedildi.

Recep Güler

Canan Kulaksız:
Küçükarmutlu Direniş Mahalle-

si’nde, dışarıda ölüme yatıp Gülsü-
man Dönmez’den sonra ölümü ku-
caklayan ikinci direnişçi oldu. Canan
Kulaksız 17 Kasım 1981 yılında
Rize’de doğdu. Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi öğrencisiyken genç-

liğin mücadelesinde yer aldı. Aynı zamanda Ege
TAYAD’da çalıştı. F Tipi saldırısı başladığında
dışarıda İzmir’de ölüm orucuna başladı. Kardeşi
Zehra da İstanbul’da ölüm orucu eylemindeydi.
Bir süre sonra Canan da İstanbul’a geldi ve Küçü-
karmutlu’nun yoksul gecekondu evinde kızkarde-
şiyle birlikte ölüm orucunu sürdürdü. Direnişinin
137. gününde, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri
sarsan bir kasırga yaratarak şehit düştü.

Canan Kulaksız

Nuran Demir:
1969’da Sivas İmranlı İlçesi’nde

doğdu. Kürt-Alevi bir ailenin kızıydı.
1992’de Afyon İktisadi-İdari Bilimler
Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci
gençlik içinde mücadeleye katıldı.
17 Nisan 1995’te bir eylem hazırlığı
sırasında silahın elinde patlaması

sonucu şehit düştü.

Nuran Demir

Enver Hoca:
Arnavutluk halkının, İtalyan işgaline karşı ba-

ğımsızlık savaşının ve kurtuluştan sonra sosyalist
devriminin önderiydi. Savaşın içinde Arnavutluk Ko-
münist Partisi Genel Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin
ilerleyen aşamalarında devrimi yalnızlığa mahkum
eden politikaların da mimarı olan Enver Hoca, em-
peryalizm ve kapitalizmle uzlaşmayan bir sosyalist

olarak 11 Nisan 1985’te aramızdan ayrıldı.

Enver Hoca

Emiliano Zapata:
Halkı için ölenlerin unutulmayacağının efsane

kanıtlarından biridir Zapata. Meksikalı köylülerin
bağımsızlık ve toprak talepleri için geliştirdiği mü-
cadelenin önderi oldu. “Diz çökerek yaşamaktansa,
ayakta ölmek iyidir” dedi, öyle yaşadı. 10 Nisan
1919’da katledildi.  Adı Meksika halkının kurtuluş
mücadelesinde yaşıyor.

Emiliano Zapata

ZAFERE SÖZ

Boy verir
yaşamın, direnmenin ve 

ölmenin hakçası
Toprağın şah damarında
Yiğitler ölür mü hiç
Hiç ölür mü

umudun yiğitleri
Öyle bir türkü ki söylediğim 
Galubeladan beri
Uğruna ölünesi

Gürsel AKMAZ



Karadeniz’in asi kızı Canan...
“Ben bir devrim hamalıyım yine işsever/ Güzel umutlar

taşırım yine yurtsever/ ortasındayım halkım için kavganın”...
Zor çıkan sesiyle mırıldanıyordu Canan... Tekrar tekrar
aynı nakaratları söylüyordu.

“Gidenin ardından/ Analar ağıt yakarmış bizim eller-
de...”

Türküler söylüyordu Canan, ölüme yürürken. Yürümek
değil koşmaktı onunkisi...

“Ben ölüm orucu direnişçisiyim! Ölüm orucu direnişi
içerisinde yer alıyorum...” sayıklıyordu son nefesine yak-
laşırken... İdilce yürüyordu... “Mitralyöz!.. Mitralyöz!..”
diyordu İdil, dünya tarihindeki ilk kadın ölüm orucu şehi-
di...

Beş yıl sonra Canan sesleniyordu: “Ben ölüm orucu di-
renişçisiyim!..” 

Tarih 15 Nisan 2001, Saat 09.10...
17 Kasım 1981’de Rize’de dünyaya gözlerini açtı Canan.

Dar gelirli bir ailenin ikinci çocuğuydu. 
Canan doğduğunda ablası Zehra 2,5 yaşındadır.
Herkes Canan’a isim önerirken, babası, onun ismini

tutsak olan akrabalarının koymasını ister. Erzincan Hapis-
hanesi’nden Rize’ye haber gelene kadar bir ay geçer. Canan
bir ay ismini bekler. Ve bir ay sonra gelen isim önerisiyle
adını koyarlar; Canan!..

İlkokul 3. sınıfa kadar Rize’de yaşarlar. 3. sınıfa devam
ederken, ekonomik nedenlerden dolayı İstanul Esenyurt’a
göçerler. Bu göç sonucu gelinen İstanbul, Canan ve ablası
Zehra’nın yaşamlarında önemli gelişmelerin de mekanı
olur.

Devrimcilikle daha yakından ilişki kurduğu ilk yıllardır
bunlar. 1995 yılının aralık ayında amcasının tutuklanmasıyla
aileleri için yeni bir dönem başlar... Artık tutsak yakınıydılar...
Zehra da, Canan da sık sık hapishaneye görüşe gidiyor ve
tutsaklarla görüş kabinlerinde birçok şeyi paylaşıyorlardı.

Zehra üniversitedeyken Canan da üniversite giriş sınavına
hazırlanır. Ancak ilk yıl kazanamaz sınavı. Sonraki yılda
sınava girmeden önce ablası Zehra, Gazi Ayaklanması’nın
yıldönümü anmasına giderken, yolda yapılan çevirme
sonucu 12 Mart 1999’da gözaltına alınır ve tutuklanır.

Canan ve ailesi için zor bir dönemdir bu süreç. İstanbul’un
bir yakasında amcası, diğer yakasında ablası tutsaktır...

99 yılı bu zorluklarla geçerken, Canan hayatının önemli
dönemeçlerinden birini de aynı yıl yaşar. İkinci kez girdiği
üniversite sınavında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü’nü kazanır.

“İzmir’de çalışmalar yoğunlaşınca ziyaretlere sürekli

gelememeye başladı. Bu
sefer düzenli olarak
mektuplaşmaya baş-

ladık. Çok, çok güzel
mektuplar yazardı.
Mektuplarını Bay-
rampaşa’da toplu
okurduk. Bu mek-
tubunda Serkan
Eroğlu’nun anma-
sını anlatmıştı. Öyle
güzel anlatmıştı ki...

18 Aralık günü
Aşur abisine mektup
yazmıştı...

Canan, Aşur abisini çok
severdi... Aşur (KORKMAZ)
abisine yazdığı mektupta “Siz içeriden biz dışarıdan
yıkacağız bu hücreleri...” diyordu...

Acılar içinde kıvranırken bile kimseyi üzmemek için
çaba harcıyordu. Sürekli, bir şeyler söylemeye-anlatmaya
çalışıyordu. Sözlerinin çoğu anlaşılmıyordu. Konuştuklarını
anlayamıyordum. Bir ara “Müdahale istemiyorum, beni
verme!.. Zorla müdahaleyi protesto ediyorum!..” diye sa-
yıklıyordu. “Canan sana kimse dokunamaz. Kimseye ver-
meyiz seni. Müdahale edilmesine izin vermeyiz...” dedim.
Sabah doktorun gelmesi, B-1 vermek istemesi onu etkilemişti.
Sabaha kadar aynı sözleri sürekli tekrarladı.

“Ben ölüm orucu direnişçisiyim, ölüm orucu direnişi
içerisinde yer alıyorum.” diyordu. “Sen ölüm orucu dire-
nişçisisin, seninle gurur duyuyoruz. Ablan da direnişçi,
ölüm orucu savaşçısı...” dedim. Sonra bir şeyler mırıldanmaya
başladı. “Ben bir devrim hamalıyım, yine iş sever...”

Sabah Canan’ın kusmaları tekrar başladı. Bir ara Canan’ın
nabzını kontrol ettiğimde Canan’ın ölümsüzleştiğini anladım...
15 Nisan Pazar günü, sabah 9.10’du.

Zehra, Canan’ın şehitliğini çok olgunca ve metanetle
karşıladı. Çok güçlüydü... O’nun bu tavrı karşısında biz de
güç almıştık... Bizim ona güç vermemiz, destek olmamız
gerekirken, Zehra bize güç veriyor, destek oluyordu...

...O gün anaların ağıtları daha da içliydi... İnsanlar Ar-
mutlu’ya akıyordu. Önce öğrenciler geldi, Canan’ın mücadele
arkadaşları, yoldaşları... Sonra işçiler, gecekondu halkı...
Birer birer Canan’ın başında saygı duruşunda bulunuyorlardı...
Kimse gözyaşlarına hakim olamıyordu. Gencecik bedenin
yolculuğunun acısı, onuruydu gözyaşlarının nedeni.

Her şey hazırdı Canan’ın son yolculuğu için... Önce
Küçükarmutlu sokaklarında yoldaşlarının omuzunda. Tüm
sokaklar adımlanıyordu. Armutlu halkı bu genç kıza ağıtlar
yakıyordu. Zılgıtlarla, sloganlarla Armutlu’dan Rize’ye
uğurlandı Canan. Doğduğu topraklara, Karadeniz’e...

Yol boyunca marşlar söylendi, türküler söylendi. Rize
toprakları yüründü ve Karadeniz’in asi kızı toprağa tohum
oldu Rize’de...

Yoldaşları haykırdı, “Güle güle Karadeniz’in asi kızı...
Güle güle Canan... Gözün arkada kalmasın...”

Yoldaşlarının, arkadaşlarının,
refakatçilerinin anlatımından

CANAN KULAKSIZ

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Hiçbir zaman, hiçbir yerde ideal, mükemmel 
örgütlenmelere sahip olmayacağız. 

Operasyonlar, tutuklamalar, ihanet edenler, korkanlar, 
olanaksızlıklar hep olacaktır. Bütün bunlara rağmen, 

politikalarımızda, askeri faaliyetimizde, kitle hareketlerinin
önüne geçmede, cüretli ve atılgan olmayı Parti-Cephe’nin bir

ozelliği olarak kabul edip asla yeterli örgütlenmemiz ve 
olanağımız yok diye yapılması gerekenleri erteleme veya 

vazgeçme yolunu seçmemeliyiz. 
Sorun doğru politikaların benimsenmesi ve

bunları hayata geçirecek kararlılığa ve inanca sahip olmaktır.
Bu olduğunda, gerektiğinde bir tek savaşçımız bile 

büyük gelişmelere yol açabilecek sonuçlar yaratabilir. 
Tarihimiz bunun zengin örnekleriyle doludur. 

Bir Hamiyet’i hatırlayın. 
Tek başına bir işgal eyleminin gerçekleşmesinin öncülüğünü
yapmıştır. Sorun, cok insana, büyük olanaklara sahip olmak

değil, doğru politikalara sahip olmak, inançlı olmaktır. 
Bu ozelliklere sahip olduğumuzda daha çok insanı, 

büyük olanakları bulamamamız için hiçbir neden yoktur. 
Parti-Cephe savaşçıları, yokları, olmazları, 

çaresizlikleri, miskinliği kabul edemez. 
Hantallık, rehavet, gerekçecilik bize göre değildir...

Savaşı boyutlandırmak ve iktidarı almak hırsını, 
coşkusunu kendimizde yaşatmalı ve herkese taşımalıyız.



ŞEHİRDE, KIRDA UMUT GERİLLADA!ŞEHİRDE, KIRDA UMUT GERİLLADA!

Yozlaşmanın ve Uyuşturucunun Sorumlusu
Emperyalizm ve İşbirlikçileridir

BU SAVAŞI DA KAZANACAĞIZBU SAVAŞI DA KAZANACAĞIZ

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde Yozlaşmaya ve
Uyuşturucuya Karşı Sempozyum Yapıldı
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