www.yuruyus-info.org
Haftalık Dergi / Sayı: 516
10 Nisan 2016
Fiyatı: 1 TL (KDV dahil)

yuruyus.biz@gmail.com

HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
HALK SAVAŞI VERİYORUZ!

BİZ KAZANACAĞIZ!

SAVAŞA KATIL!
GERİLLAYI DESTEKLE!

Kızıldere Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımızdır!
Kızıldere Halkın, Gençliğin Ufkuna
Devrimi Yerleştirmektir...
Kızıldere Bir Anlayıştır, Bir Stratejidir!

VE KIZILDERE GELECEKTİR
ÇÜNKÜ O, TÜRKİYE DEVRİMİDİR!
Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus-info.org yuruyus.biz@gmail.com
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa DOĞRU

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu/İSTANBUL

Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Zübeyde Hanım Mah. Fevzi
Çakmak Cad. 1297. Sokak No: 1 Daire: 1
Sultangazi / İSTANBUL
Tel: (0-212) 536 93 44
Faks: (0-212) 536 93 45

ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık
Sanayi Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro

Hollanda: 4 Euro

Almanya: 4 Euro

İngiltere: £ 3

Fransa: 4 Euro

Belçika: 4 Euro

İsviçre:6 Frank

Avusturya: 4 Euro

İçindekiler
4 Birleşeceğimiz, örgütleneceğimiz,
savaşacağımız yer DHKC
saflarıdır

Savaşa Katıl, Gerillayı
Destekle!

7 Artık Dersim’in doruklarından
10

bakıyoruz hayata
“Bir Cephe gerillası nasıl
olması gerekiyorsa öyle
olacağıma söz veriyorum”

11 “Dersim’de düşene
dövüşene bin selam”

12 Biz Diyoruz ki: Gerilla Halktır
13 “Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı,
Elifler’i, Bernalar’ı,
Çiğdemler’i bitiremezler”
14 Yolumuz emperyalist işgale
“Hayır, Bin Kere Hayır” diyen
Çayanlar’ın yoludur!
17 Kızıldere’den Dersim’e
yürüyoruz devrime...
19 TAYAD’lı Aileler:
Fadik Adıyaman tecrit
işkencesine direniyor!
20 Hiçbir mevzimize kolay
giremeyeceksiniz

21 Dev-Genç milisleri Çağlayan
Adliyesi’ne molotof attı
22 Ülkemizde Gençlik: Savaşçıları
anacağız, üniversiteleri
katillere dar edeceğiz
23 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dünyada savaşan bir tek biz
varız!
25 Liseliyiz Biz: Gerici eğitime
devrimci halk iktidarıyla
son vereceğiz
26 13 Soruda: Gerilla

29 Savaş ve Biz:
Savaşçı, halka zarar
vermemek için canını verir
30 Devrimci İşçi Hareketi: Patron
sendikacılığının çürümede
sınırı yoktur
31 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP’nin yozlaştırma
saldırılarını örgütlenerek boşa
çıkaralım
32 Yeni kamu personel rejimi
yasasını istemiyoruz
34 Halk Meclisleri: Mahallemizi
terörize edenlere karşı Halk
Meclislerinde örgütlenelim

FADİK ADIYAMAN TECRİT
İŞKENCESİNE DİRENİYOR
DİRENİŞİNE DESTEK VERELİM
Devrimci tutsak Fadik Adıyaman tecrit işkencesine karşı açlık
grevi direnişinin 70’li günlerine yaklaştı.
TAYAD’lı Ailelerimiz
bu direnişe destek olmak
için Tekirdağ Hapishanesi
önünde nöbete başladılar.
Fadik Adıyaman’ın seslenişi hepimizedir. Adaletsizliğe karşı olan herkes
bu direnişe destek vermeFADİK
lidir. Tecrit işkencesinin
ADIYAMAN’I
bir can daha almasına izin
KATLETTİRMEYECEĞİZ!
vermeyeceğiz.

35 Sol’un Köşe Taşları: “Kaçak
39
40

güreşen” sol sorumluluktan
kaçamaz
Boşuna uğraşmayın bu düzende
savcıdan adalet kahramanı
yaratamazsınız
Cephe Milisleri: “DHKC Gerillası
Onur Polat’ın Hesabını Soracağız”
Haberler...

42
44 Fadik Adıyaman’ın ölmesine
izin vermeyeceğiz

47 Biz; Haklıyı, Doğruyu ve Geleceği
Temsil Ediyoruz

48 Katil Devlet Kürt Halkını Karakollarla
Sindirmeye Yıldırmaya Çalışıyor!

49 Baskılar, Tacizler Bizleri Yıldıramaz!
50 Grup Yorum haberler...
52 Hakikatin Sesi, Bütün Operasyonlara,
Faşist Saldırılara Rağmen Halkın
Ellerine Ulaşacak

53 Avrupa’da Yürüyüş: 900 yürek bir
kez daha “Grup Yorum halktır
engelleyemezsiniz!” dedi!

55 Avrupa’daki Biz: Esnaf
Meclislerinde Örgütlenelim
Sorunlarımızı Çözelim
56 Yitirdiklerimiz

DHKC Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği Komutanlığı:

“ONUR POLAT ÖLÜMSÜZDÜR”
BİRLEŞECEĞİMİZ ÖRGÜTLENECEĞİMİZ
SAVAŞACAĞIMIZ YER DHKC SAFLARIDIR!

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

4

Tüm Dünya Halklarının
Baş Düşmanı Haydut
ABD Emperyalizmine
Karşı;
Anadolu Halkına Kan
Kusturan AKP Faşizmine
Karşı;
Bağımsızlığımız İçin,
Demokrasi İçin, Adalet
İçin, Sosyalizm İçin
Birleşelim, Savaşalım,
Kazanalım!
Katlettiğiniz
Günay Özarslan’ın;
katlettiğiniz
Dilek Doğan’ın;
katlettiğiniz
Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz’ın
hesabını sormak için;
vahşet uyguladığınız,
kıyımdan geçirdiğiniz
Kürt halkının hesabını
sormak için;
kefensiz ve mezarsız
bıraktığınız her bir
insanımızın hesabını
sormak için;
binlerce kez ahını
aldığınız, kan
kusturduğunuz
Anadolu halkının
hesabını sormak için;
Dersim’deki eylemi
gerçekleştirdik.

Faşist AKP hükümeti halka karşı
sürdürdüğü savaşı her geçen gün
daha da tırmandırıyor.
AKP faşizmi yoldaşlarımızı katletti.
Yoldaşımız Günay Özarslan, 24
Temmuz 2015 günü 15 kurşunla katledildi.
Yoldaşımız Dilek Doğan, 22 Ekim
2015’te annesi, babası ve kardeşlerinin gözleri önünde kurşunlanarak,
katledildi.
Yoldaşlarımız Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz 3 Mart 2016’da katledildiler.
Kürt halkına yönelik katliam ve
vahşet artarak sürüyor.
AKP faşizmi tüm bu katliamlarının hesabının sorulmayacağını mı
sanıyor? AKP’den tüm bu katliamlarının hesabını misliyle soracağız.
Kürdistan Yakılıp Yıkılıyor. Kürt
Halkı Faşizmin Vahşetini Yaşıyor!
Kürdistan’da dağlar bombalanıyor,
gerillalar katlediliyor, gerilla cenazelerine işkence ve her türlü iğrençlikler yapılıyor.

SAVAŞA KATIL!

Kürdistan’ın mahalleleri, köyleri,
ilçeleri, şehirleri yakılıyor, yıkılıyor,
bombalanıyor. İnfazlar, işkenceler,
sokağa çıkma yasakları, kuşatmalar,
zorla göç ettirmeler… Tüm bunlar
aylardır sistemli bir şekilde uygulanıyor.
Kürdistan’da daha sütten kesilmemiş bebeklerimizden, 70 yaşındaki
insanlarımıza kadar bebek, çocuk,
genç, yaşlı demeden halkımız katlediliyor, kıyımdan geçiriliyor. Cenazelerimizi bile toprağa veremiyoruz.
Cenazelerimiz kaçırılıyor, kaybediliyor ya da apar topar gömülüyor.
Binlerce insanımız gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiriliyor, hapishanelere dolduruluyor.
AKP faşizmi Kürdistan’da taş üstünde taş bırakmayarak kudurmuş
bir halde topyekün saldırıya geçmiş
ve bu vahşeti daha da tırmandırmanın
hesabını yapmaktadır.
Kürt Halkı!
Kendi kaderimizi belirleme hakkımız elimizden alınmış durumda.
Topraklarımız ilhak edilmiş, kim-

liğimiz, dilimiz, kültürümüz yasaklanmıştır. Onlarca yıldır kıyımdan
geçiriliyoruz. Binlerce insanımız mezarsız bırakılmış, toplu mezar denilen
bilinmez çukurlara doldurulmuş insanlarımız. Binlercemiz hapishanelere
atılmış. Ulusal baskı tüm pervasızlığıyla sürdürülürken aynı pervasızlıkla
sömürülmekteyiz. Aç açıkta bırakılan,
sefalete itilen biziz. Yokluk, yoksulluk
bize “kaderimiz”miş gibi anlatılıyor.
Kimdir bize bu zulmü, bu terörü,
bu baskıyı uygulayan?
Kimdir bizi yoksulluğun sefaletin
içine atan, aç bırakan?
Ne İstiyorlar Bizden?
Bize bu zulmü uygulayanlar bizi
soyanlar, ABD emperyalizmi ve onun
uşağı olan AKP’dir. Yaşadığımız bu
zulmün, bu vahşetin, bu kıyımın uygulayıcısı AKP faşizmidir. Bu zulmü,
bu kıyımı planlayan ve onaylayan,
AKP faşizmine tüm gücüyle destek
olan ABD emperyalizmidir.
Halkımız düşmanlarımızı iyi tanımalıyız!
Düşmanımız, ABD’dir.
Düşmanımız, faşizmdir ve bugün

faşizmi sürdüren AKP’dir.
Düşmanımız; Sabancılar, Koçlar,
Özyeğinler, Zorlular ve diğer tüm
işbirlikçi tekelci burjuvalardır.
Hepsi birleşmiş ve bize saldırmaktadırlar.
Ne istiyorlar bizden?
Dünya halklarının baş belası, baş
düşman, haydut ABD ve onun köpekliğini yapan faşist AKP, Kürt halkından tam teslimiyet istiyor.
Halk düşmanları Kürt halkı teslim
olsun, biat etsin istiyorlar. Kürt halkı
faşizme, bu zulüm ve sömürü düzenine boyun eğsin, direnmesin istiyorlar.
Kürt halkı kendini inkar etsin;
kimliğini, dilini, kültürünü inkar
etsin, onurunu çiğnesin istiyorlar.
Kürt halkı, on yıllardır yaşadığı
zulmü ve terörü unutsun istiyorlar.
Bizden şehitlerimizi, katledilenlerimizi, mezarsız bırakılanlarımızı
unutmamızı istiyorlar.
Bizden adaletsiz kalmamızı istiyorlar. Hayır! Unutmayacağız. Yaşadığımız zulmü, sömürüyü ve tarihimizi, kimliğimizi unutmayacağız.
Hayır! Affetmeyeceğiz. Ve halk
adaletsiz değildir.
Bize bu zulmü yaşatanları affetmeyeceğiz. Düşmanlarımız olan dünyanın
baş
teröristi
ABD’den, işbirlikçisi AKP’den ve onların hizmetindeki
tüm katillerden, işkencecilerden hesap
soracağız.
Kürt Halkı!
Bizi katlederek,
bize vahşet uygulayarak dayatılan teslimiyettir.
Bize anlattıkları
“barış” masallarıyla,
aldatmacalarıyla da
amaçlanan teslimiyettir.
Kimi zaman
“barış, barış” diyerek bizi teslimiyete
zorluyorlar, kimi za-

GERİLLAYI DESTEKLE!

Yaptığınız zulmün hesabını
bir bir soracak ve sizi cehenneme
yollayacağız!
Dersim’de halk düşmanlarına
yer yok! AKP’ye, onun itlerine,
halkın katillerine, işkencecilere,
hainlere, muhbirlere, halkı soyanlara, sömürenlere açıkça
söylüyoruz. Halk düşmanlığından vazgeçip af dileyin, değilse
halkın adaletine hesap vermekten kurtulamayacaksınız!
man barış masallarını bir kenara atıp
faşist terörü en üst boyuta çıkartarak
bizi teslimiyete zorluyorlar. Kimi zaman da bir yandan katlederken, bir
yandan da “barış” diyerek bize teslimiyeti dayatıyorlar.
Ne Yapmalıyız? Savaşmalıyız!
Kime Karşı Savaşacağız?
Düşmanlarımız olan katil, eşkıya,
soysuz ABD’ye; onun uşağı, hizmetkarı AKP’ye, bu zulüm düzeninin
diğer sahipleri olan Koçlara, Sabancılara, Zorlulara karşı savaşmalıyız.
Bizi katleden, işkence eden, hapishanelere dolduran ABD’den,
AKP’den ve onların köpekleri olan
polisinden, MİT’inden, ordusundan,
paralı askerlerinden, yargısından, valisinden, bürokratından, korucusundan, muhbirinden… Hepsinden hesap
sormalıyız!
HESAP SORACAĞIZ!
Kurtuluşun Yolu Nedir?
Kürt halkının kurtuluşu Anadolu
halklarıyla birlikte omuz omuza vererek emperyalizme ve faşizme karşı
devrim için savaştadır.
Kürt halkı, Anadolu’da yaşayan
Türk, Ermeni, Arap, Laz, Çerkes,
Rum, Çingene, Pomak… Tüm ulus
ve milliyetlerle birlik olmalıyız.
Tüm Anadolu halklarının “kaderi” ORTAKTIR! Anadolu halklarının düşmanları ORTAKTIR!
Anadolu halklarının kurtuluşları
da ORTAKTIR!
Anadolu’da yaşayan tüm ulus ve
milliyetlerden, tüm inançlardan, tüm
ezilen, sömürülen, zulme uğrayan
halklar olarak ortak düşmana karşı
birleşmeli, örgütlenmeli ve savaş-
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malıyız.
Birleşeceğimiz ve Örgütlenip Savaşacağımız Yer DHKC Saflarıdır.
DHKC saflarında, Cephe bayrağı
altında, Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
Kurtuluşumuz devrimdedir.
Devrim; emperyalizmi bu topraklardan kovmak, faşizmi yıkmak
ve zulmün, sömürünün, ulusal baskının, aşağılanmanın olmadığı Bağımsız, Demokratik, Sosyalist bir
ülkeyi kurmaktır.
Devrim için savaşmalıyız.
Devrim için halk olarak silahlanmalı, DHKC gerillalarına katılıp savaşmalıyız.
Kurtuluş önderlerimiz Mahir Çayanlar’ın, Dursun Karataşlar’ın yoludur.
DHKC, Anadolu halklarının kurtuluşunun adıdır.
Kurtuluş ABD emperyalizmine
ve uşaklarına karşı uzlaşmadan, geri
adım atmadan dağlarda, şehirlerde
gerilla savaşını büyütmekle mümkündür.
46 yıldır bu topraklarda savaşan
ve kurtuluşa kadar savaşacak olan
DHKC’dir.
DHKC Gerillaları olarak diyoruz
ki, Dersim’den tüm Kürdistan’a, Toroslar’dan İç Anadolu’ya Ege’ye,
Karadeniz’den Trakya’ya tüm dağlarda, tüm şehirlerde savaşımızı büyütecek ve düşmanı yeneceğiz.
DHKC Gerillaları olarak diyoruz
ki, sorulmadık tek bir hesabımız kalmayacak.
DHKC Gerillaları olarak diyoruz
ki, katledilen tüm yoldaşlarımızın
hesabını misliyle soracağız.
Halkımız!
Dersim’in birçok yerinde barajlar
yaparak Dersim’i sular altında bırakmak istiyorlar. Bundaki amaçlarından biri, sömürü ve vurgunu arttırmakla birlikte asıl amaç gerilla
savaşını engellemek için birçok yeri
su altında bırakmaktır. Dersim’i sular
altında bırakmalarına izin vermeyeceğiz.
Tüm halk düşmanlarını bize bildirin. Katilleri, işkencecileri, AKP’nin
köpeklerini, muhbirleri, işbirlikçileri,
hainleri… Bildiğiniz, gördüğünüz

tüm halk düşmanlarını biz DHKC
Gerillalarına söyleyin.
Halk Düşmanları, Katiller, İşkenceciler Halkın Adaletinden Kaçamayacaksınız!
Ne kalekollarınız, ne çok güvendiğiniz karargahlarınız, ne heronlarınız,
helikopterleriniz ne her gün Kürt halkının üzerine bombalar yağdıran savaş
uçaklarınız, ne de ordugahlarınız sizi
koruyamayacaktır. Bunu iyi bilin! Halkın adaleti bulunduğunuz her yerde
karşınıza çıkacak!
BEKLEYİN!
Yaptığınız zulmün hesabını bir
bir soracak ve sizi cehenneme yollayacağız!
Dersim’in kazma kürek sevdalısı
valisi! İkide bir çıkıp şu kadar sığınak,
şu kadar kazma kürek bulduk deyip
duran AKP’nin köpeği vali kazma
kürek Osman. O kazma küreklerle
mezarınızı kazacağız. AKP’nin köpeği
olan, odasını halk düşmanı Tayyip
Erdoğan’ın ve onun kuklası olan Davutoğlu’nun fotoğraflarıyla süsleyen
kazma kürek sevdalısı valisinden,
tüm halk düşmanlarına kadar topunuz
döktüğünüz her damla kanın hesabını
vereceksiniz.
Dersim’de halk düşmanlarına yer
yok! AKP’ye, onun itlerine, halkın
katillerine, işkencecilere, hainlere,
muhbirlere, halkı soyanlara, sömürenlere açıkça söylüyoruz. Halk düşmanlığından vazgeçip af dileyin, değilse halkın adaletine hesap vermekten
kurtulamayacaksınız!

SAVAŞA KATIL!

İŞTE HESAP
SORUYORUZ!
Günay Özarslan’ın, katlettiğiniz
Dilek Doğan’ın, katlettiğiniz Çiğdem
Yakşi ve Berna Yılmaz’ın hesabını
sormak için; vahşet uyguladığınız,
kıyımdan geçirdiğiniz Kürt halkının
hesabını sormak için; kefensiz ve
mezarsız bıraktığınız her bir insanımızın hesabını sormak için; binlerce
kez ahını aldığınız, kan kusturduğunuz Anadolu halkının hesabını sormak
için; Dersim’deki eylemi gerçekleştirdik. 30 Mart-17 Nisan Partimizin
Kuruluşunu Kutlama ve Devrim Şehitlerini Anma günlerinde, Parti-Cephemizin 22. yılını kutluyor, tüm şehitlerimizi bağlılıkla anıyor ve selamlıyoruz.
Bu eylemimizle Parti-Cephemizi
ve tüm şehitlerimizi selamlıyoruz!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
YAŞASIN HALKLARIN
BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ VE ORTAK MÜCADELESİ!
ŞEHİTLERİMİZ VE HALKIMIZ
ADALETSİZ KALMADI,
KALMAYACAK!
YAŞASIN HALK KURTULUŞ
SAVAŞIMIZ!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ!
DHKC DERSİM İBRAHİM ERDOĞAN KIR GERİLLA BİRLİĞİ
KOMUTANLIĞI

Onur Polat (Tarık) Dersim Dağları’ndaki İlk Günlerini Anlatıyor:

ARTIK DERSİM’İN DORUKLARINDAN
BAKIYORUZ HAYATA
Şahan olabilmek için doruklarında,
umudu koyup çıkınımıza düştük yollara...
Biliyoruz, çok bekletttik seni.
Uzun zaman oldu doruklarından bakmayalı, adalet için silah çatmayalı...
Ama artık son vereceğiz bu hasrete.
O yüzden sevinçliyiz. Sevinçliyiz ve
bir o kadar da gururluyuz, onurluyuz.
Çünkü, umudun isyan ateşini doruklarına taşımak bize düştü. Bu sefer
doruklarında şahan olmak bize düştü.
Doruklarında adaleti kuşanmak bize
düştü. Ve elbette silah çatmak bize
düştü.
Sen ki, nelere şahitsin. Dağların, ovaların, vadilerin, her
bir kaya parçan nelere tanık
olmadı ki... Hele o çoşkun
akan, bir boydan bir boya uzanan Munzur'un neleri görmedi
ki... Yeri geldi akan kanımızdan
kızıla kesti, kan aktı... Her
türlü zulme tanıksın, katliamlara
şahitsin.
Ve elbette tüm zulme ve katliamlara olduğu gibi yiğitliklere
ve yiğitlikleri yaratan kahramanlıklara da şahitsin. Çünkü biz seni esas
olarak kucak açtığın, bağrında taşıdığın
o yiğitlerle sevdik. O yiğitlerin anlatımlarıyla güçlendik, sana sevdalandık.
O yüzden düştük yollarına.
Dersim, kervan artık yolculuğunu
tamamladı. Çıktığımız yolun sonunda
o heybetli, başı dik dağlarının doruklarındayız. Artık o doruklardan
bakıyoruz. Patikalarını adımlıyor,
vadilerinden geçiyor, Munzur’un o
buz gibi sularından yudumluyor, mataramızı dolduruyoruz.
Bu yolculukta onlarca yıllık tarihi
katıp yürüyüş kolumuzun önüne, öyle
geldik sana. Her molada, sana varmak
için attığımız her adımımızda o tarihten güç aldık. Spartaküs o tarihin
içinde, ardında ayaklanan, başkaldıran
binlerce köle ile birlikte... Demirci
Kawa vardı. Elinde de "artık yeter"
diyerek, Dehak'ın kafasına indirdiği

balyoz... Sonra Bedreddin vardı. Yanında her zaman olduğu gibi Börklüce
Mustafa ve Torlak Kemal'le birlikte...
Sana daha bir yaklaştığımızda Seyit
Rıza katıldı yürüyüş kolumuza. Yanında Alişer ve Zarife ile. O haklılıkla
bir kez daha "Dersim'e Sefer Olur
Zafer Asla" diyerek...

Mahir o gür sesiyle bir kez de
Dersim'den haykırmak için "Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik"
şiarıyla, bizimleydi taa en başından
beri yürüyüşün... Dayı’mız, her zaman
olduğu gibi bize hedefi gösteriyordu.
Kemal Askeriler, Nazım Karacalar,
Selvi Uzunlar, Çaytaşı, Onikiler,
Emirgan şehitleri ve elbette tüm şehitlerimiz, kahramanlarımız eşlik etti
bize. Bu yolculukta tarihin yazıcıları
olan kahramanlarımız bizi yalnız bırakmadı. Her zaman olduğu gibi.

Dersim,
Artık Hasretlik Bitti...
Yıldızlı bereliler dağlarında ve
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"şimdi savaş zamanı." Dağlarının
doruklarında yakacağımız isyan ateşleriyle umudu büyütme zamanı.
Evet Dersim, umudu büyütmemizi
engellemek, bizi katletmek için dağlara
çıktığımızı duyanlar, şimdi ellerinden
gelen her şeyi yapacak. Oturdukları
yerden birileri talimat yağdırıp hakkımızda ferman çıkaracak. Biz ise
"Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" diyerek umudu büyüteceğiz.
Uğruna canımızı verdiğimiz halkımız arasından bizim dağlara çıktığımızı duyup heyecanlanan, coşkusu
artan, morali yükselen, umutlananlar olduğu kadar geçmişten
örnekler vererek "bizi koruma"
güdüsüyle, esas olarak kendi
korku ve kaygılarının üzerini
kapamak için bize öğütler verenler de oldu. Ama olsun biz
dağların doruklarında yaktığımız
isyan ateşini harlayarak puslu
dumanlı havayı da dağıtacağız.
"Gerçek güç silahların çıkarttığı seste değil, ona yol gösteren ideolojidedir" Bunu en iyi
sen bilirsin Dersim. Kimileri "barış"
diyerek düzene gitmek için elinden
geleni yapabilir. Hatta elindeki silahları
bunun için kullanabilir. Kimileri bunun
peşine takılıp aynı yolu tutmak için
çabalayabilir. Kimileri bırakalım Dersim tarihini, gerilla tarihinde bile olmamış bir şekilde, tek bir kurşun bile
sıkmadan elindeki silahlarla birlikte,
tüm birlik düşmana teslim olmuş olabilir. Bunu da meşru görebilir, bedel
ödemekten kaçabilir. Ama biz Dersim
dağlarının doruklarından "Kurtuluşa
Kadar Savaş" şiarını haykıracağız.
Ve bu haykırış ülkenin dört bir yanında
yankılanacak, hayat bulacak, başka
topraklarda filizlenecek.
Uzun lafın kısası Dersim, bu kavgada artık omuz omuzayız. Kararlıyız,
bilesin. Birlikte düşmana dar edeceğiz
buraları. Bu savaşta emin ol ki, sağa
sola eğilip bükülmeyeceğiz. Başımız
Munzur dağları gibi dik, Munzur suyu
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gibi coşkun olacak. Ta ki, zafere kadar.
O güzel günü birlikte görecek, birlikte karşılayacağız. Ve o gün geldiğinde
dağların doruklarından doğan güneş
daha bir güzelleşecek. Güzel doğacak.
Bu yolculukta birlikteyiz Dersim,
ve bu yolculukta bir elimizde umudumuzun kızıl bayrağı, diğer elimizde
onlarca yıl isyan eden, baş kaldıran
halkların elinde olan kleşimiz, dilimizde ise her zaman kurtuluşa kadar
savaş olacak...

SİLAHIMA...
Artık beraberiz seninle, omuz
omuzayız... Dersim'in doruklarında
şafak söktüğünde gökyüzünü kızıllaştıran güneşi birlikte seyrediyoruz...
Gittiğim, adım attığım her yerde
sen varsın... Yürüyüşlerde, molalarda,
oturduğum bir kaya parçasında ya
da bir ağacın dibinde hep yanımda,
uyurken hep baş ucumdasın...
Şu saatten sonra hani derler ya
"anca ölüm ayırır" işte bizi de birbirimizden anca ölüm ayırır... Anlayacağın et ile tırnak gibiyiz seninle,
kopamayız, ayrılamayız birbirimizden...
Düşünüyorum da, ne çok bekledim
seni, sana kavuşmayı. Dersim'in o
yüce doruklarını birlikte adımlamayı...
"Tamam işte bu sefer kavuştuk"
derken, yine olmadı, payımıza yine
hasretlik düştü. O yüzden sana kavuşmak için Dersim'e varmayı bekledik.
Birçok engeli aşıp "bırakıp sevdamızı kadife tenli zamanlara", sarılmak için soğuk tenine sana geldik...
Ve kleşim, uzun bir hasretlikten
sonra kavuştuk birbirimize. Birlikte
hesap soracağız artık düşmandan.
Bir filozof hani demiş ya: "Gerçek
şair kağıtlara değil, hayata şiir yazandır." Biz, seninle hayatın içinde
nice şiirler yazacağız... Yazacağımız
şiirler yüreklere, beyinlere işleyecek...
Biz, sana koşarken ve heyecanla...
Dört gözle beklerken seni... Daha
bir sıkı sarılırken kundağına, kabzana... Daha bir sağlam dayarken dipçiğini omzumuza... Bir ananın çocuğunun üzerine titremesi gibi titrerken üzerine... Biz, sürerken mermiyi ağzına... Kimileri ise; "artık
silahların miladı doldu" diyerek,
senden uzaklaşmaya, seni terk etmeye

çalışıyor.
Peki biz, terk edebilir miyiz seni?
Toprağa gömebilir miyiz? Düşmana
teslim edebilir miyiz seni?
Bunları yapabilmemiz için; görmüyor olmalı gören gözlerimiz... Duymuyor olmalı işiten kulaklarımız...
Kopmuş olmalı işiten kulaklarımız...
Kopmuş olmalı seni kavrayan ellerimiz... Atmıyor olmalı kalbimiz... Ve
düşünmüyor olmalı beynimiz...
Ama görüyorsa gözümüz... İşitiyorsa kulağımız... Yerindeyse ve tutuyorsa ellerimiz... Atıyorsa gümbür
gümbür kalbimiz... Düşünüyor ve
sorguluyorsa beynimiz...
Nasıl fark edemeyiz ülkemizde yaşananları? Farkına varıp da bırakmak
olur mu seni? Farkına varıp da gereğini
yapmamak olur mu hiç? O zaman insanız diyebilir miyiz kendimize? Yaşayan ölülerden ne farkımız kalır?
Evet, kleşim, biz tek başımıza da
kalsak, -Ki dünyada bir biz kaldık savaşan- Biz görmeye, duymaya, savaşmaya, kundağına sıkıca sarılmaya,
namluna mermiyi sürmeye... Bir köşesine seni koyduğumuz M-L sandalyemizde oturmaya devam edeceğiz...
Elbette ki, sen tek başına bir silah
değilsin bizim gözümüzde. Sen adaletsin halkın elinde olan.
Adalet! Nasıl da gerekli değil mi
adaletsizliğin kol gezdiği bu ülkeye.
Yönetememe krizleri derinleşip
büyüdükçe iktidarda kalabilmek için
halkın karşısına her gün yeni bir
saldırı politikasıyla çıkıyorlar. Her
gün insanlarımız katlediliyor polis
kurşunlarıyla. Her gün yeni bir baskı
ve zulümle uyanıyoruz güne. Çocuklarımızın beyni sokaklara akıtılıyor.
Birileri ceplerini doldururken, her gün
onlarca insan açlıktan ölüyor. Her
gün dünya halklarının üzerine bombalar yağıyor. Ülkemizin dört bir
köşesi Amerikan üstleriyle dolu. Tayyip gibi asalaklar kaçak saraylar yapıp
sefahat sürerken, bizim tek göz kondumuz başımıza yıkılmak isteniyor.
Gençlerimiz yozlaşmanın batağında
boğulmak isteniyor... Aydınlar, sanatçılar, gazeteciler "ya bendensin ya
da karşımdasın" denilerek, susturulmaya, sindirilmeye çalışılıyor...
İşte sen bu halka reva görülen
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adaletsizlikler karşısında adalet simgesisin, halkın elinde olan.
Adalet!... Öyle sıradan bir şey
değil bu halk için. Ki, bunu en iyi
sen bilirsin kleşim...
Sen ki, her dönem isyan eden
halkların elinde olmuşsun, onlarla
birlikte baş kaldırmışsın... Bazen ismin kleş olmasa da isyan etmişsin
paşalara, beylere, sömürenlere...
Kah, Spartaküs'ün elinde mızrak
olmuşsun... Kah, Bedreddin yiğitlerinin elindeki yalın kılıç...
Kah Demirci Kawa'nın elindeki
çekiç olmuşsun... Ve ayaklanan halkların elindeki orak...
Gün olmuş, işgalci Amerikan emperyalizmine karşı savaşan Ho Amca'nın ve Vietkongların elindeki silah
olmuşsun... Gün olmuş, "iki, üç
daha fazla Vietnam" diyen Che'nin
elindeki silah...
Dün, Paris Komünarları'nın elindeki silah olmuşsun... Dün, "arkamız
Moskova, buradan bir adım bile
geri gitmek yok" diyerek, Nazi faşizmine karşı savaşan Kızıl Ordu yiğitlerinin elindeki silah...
Kızıldere'de kerpiç evin damından
"Biz Buraya Dönmeye Değil, Ölmeye Geldik!" diyen Mahir'in ve
Onlar'ın elindeki silah olmuşsun...
Çiftehavuzlar'da dalgalandırdığı orak
çekiçli bayrağımızla düşmanla çarpışan Sabolar’ın, Sinan Kukullar'ın
elindeki silah...
"Ben Varsam Devrimci Sol Vardır!" diyen Niyazi Aydınlar’ın elindeki silah olmuşsun... Ve teslimiyet
saldırıları karşısında direniş destanları
yaratan 122'lerimizin bedeni...
Düşmana "Asıl Siz Teslim Olun"
diyen komutan Sibel'in elindeki silah
olmuşsun... Ve Dersim'in Çaytaşı'nda
düşmanla çarpışan Dokuzlar’ın elindeki silah...
Berkin için adalet isteyen Şafak
ile Bahtiyar'ın elindeki silah olmuşsun... Yoldaşlarının hesabını sormak
için Vatan işkence merkezinin kapısına
dayanan Elif Sultan'ın elindeki silah...
Kuşatmada "Size Teslim Olmayacağım!" diyen Günay'ın elindeki
silah olmuşsun... Kah, barikatlarda
polis ile çarpışanların elindeki taş,
sopa, molotof, silah...

Şimdi ise kleşim, bizimlesin bu
kavgada... Çünkü dediği gibi şairin
"umudun en bıçkın hali ile dağlara
çıkmışız" ve bizimle "dağlara çıkmıştır o kırmızı ve isyankar tarih..."
Şimdi seninle baş eğmez, isyankar
dağlarda hesap sorma, defter dürme
zamanıdır...
Şimdi bu baş eğmez, isyankar dağlardan sesinin yankılanma zamanıdır...
Şimdi bu baş eğmez isyankar
dağlarda adalet zamanıdır...
Şimdi bu baş eğmez ve isyankar
dağlarda yıldızlı berelilerin, UMUDUN ADI'nın zamanıdır...
Ve artık kleşim!
Şimdi bu baş eğmez ve isyankar
dağlardan "Wes bo edeleti Ometi!"(*),
"Wes bo Serdarema Dursun Karataş!(**), "Wes bo DHKP-C" sloganlarının yankılanma zamanıdır...
Ve artık kleşim!
Şimdi bu baş eğmez ve isyankar
dağlarda Umudumuzun orak çekiçli
bayrağının dalgalanma zamanıdır...
Ve artık Dersim be vayir
niyo!(***)
Ve artık adalet bu dağlardadır!
Ve artık Umut bu dağlardadır!
Ve artık "Ra ma ra Çayan'ya"(****)
diyenler bu dağlardadır!...
(*) Wes bo edeleti Ometi!: Yaşasın
Halkın Adaleti!
(**)Wes bo Serdarema Dursun
Karataş!: Yaşasın Önderimiz Dursun
Karataş!
(***) Dersim be vayir niyo: Dersim Sahipsiz Değil
(****) Ra ma ra Çayan'ya: Yolumuz Çayanların Yoludur
***

Mutlaka Geleceğiz!
Çıkıyoruz sığınaktan. Hava henüz
aydınlanmamış. Ama eli kulağındadır
güneşin karanlığı yırtıp dağların arasından süzülerek günü aydınlatmasının...
Günlük olarak yaptığımız keşfimizi yapıyoruz. Etraftaki tepelere
dürbün çekip, bir düşman hareketliliği
olup olmadığını kontrol ediyoruz...
Keşfimizde bizi henüz gökyüzünden
kaybolmamış ay, diğer yandan gökyüzünü kızıllaştıran şafak eşlik ediyor...
Keşif bitiyor. Yolumuzu ve tüm
dağları bir halı gibi kaplayan yaprakların üzerinden geriye dönmek

için hareketleniyoruz...
Keşif yaptığımız yerden ayrılırken
son bir kez daha gökyüzünün kızıllaşan yüzüne dönüp "bir gün mutlaka
geleceğiz ve adaleti kuşanan ellerimizle kapınızı çalacağız. Kapınızı
çaldığımız o gün artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak bu diyarlarda.
Ve siz artık kaçacak delik arayacaksınız... Bekleyin bizi geleceğiz...
Mutlaka geleceğiz..." diye haykırıyorum içimden...
Ne demişti yüzyıllar öncesinden
Baba İshak: "Gayrı hak yolunda
kılıç kınından çıkmalı..."
Biz de diyoruz ki: "Artık Adalet
için, Hesap Sormak için bu dağlarda
isyanlar diyarı Dersim'de namlular
kızgınlaşmalı ve kızıllaşmalı..."
Ve devam ediyor Baba İshak,
yüzyıllar öncesinden bize çağrı yapmaya: "Gayrı zalimlerin sarayına
tekmil kılıç kuşanıp, at sürelim.
Nic'olursa olsun..."
Ve biz de bugün diyoruz ki: "Hesap Sormak için, adalet için bedel
ödemekten çekinmeden kuşandığımız adaletin simgesi kleşimizle Kurtuluşa Kadar Savaşacağız...Ta ki,
zulmün saraylarını yıkana kadar..."
Hesap Sormak...
Adalet için Hesap Sormak...
Tüm zulümlerinin hesabını sormak...
Çektirilen tüm acıların hesabını
sormak...
Analarımızın akıttığı göz yaşlarının her damlasının, çektikleri acıların
her zerresinin, hesabını sormak...
Beyinleri sokaklara akıtılan insanlarımız için, Berkin için hesap
sormak...
Her gün iş kazası denilerek katledilen işçiler için, Soma'da katledilen
301 madenci için hesap sormak...
Keyfi polis baskınlarına karşı direnen, polislere elini kolunu sallayarak
istedikleri yere giremeyeceğini gösteren ve katledilen Dilek Doğan için
hesap sormak...
Diri diri yakılan, katledilen insanlarımız, yoldaşlarımız için hesap
sormak...
"Size Asla Teslim Olmayacağım!"
diyen ve 15 kurşunla katledilen, Sabo'nun kızı Günay’ımızın hesabını
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sormak...
Bu kokuşmuş, her yanından pislik
akan düzeni yıkmak, yerle bir etmek,
yok etmek, tarihin çöp sepetine yollamak için hesap sormak...
Dünyayı Bir Kez de Türkiye'den
Sarsmak için Hesap Sormak...
Safları netleştirmek, dostu düşmandan ayırmak için hesap sormak...
Hedefi göstermek için hesap sormak...
Hesap sormak için çok nedenimiz
var...
O yüzden hesap sormak için yanıp
tutuşuyoruz...
O yüzden yatıp kalkıp hesap sormak istiyoruz...
O yüzden sürekli komutanımıza
her konuşmada, "gidelim" diyoruz...
O yüzden her hücremizde hesap
sormanın sıcaklığını hissediyoruz...
O yüzden sabırsızız...
O yüzden heyecanlıyız...
Tüm bu nedenlerden dolayıdır ki;
hiçbir güç, imkansızlıklar, olanaksızlıklar, tecrübesiz olmamız, yeni olmamız, doğa koşulları... Hiç bir şey bizim
hesap sormamızın önüne geçemez...
Bu yolda önümüze çıkan bütün engelleri
parçalamaya, aşmaya kararlıyız...
O yüzden haykırıyoruz bu dağlardan... Anadolu'nun isyan toprağı
Dersim'in toprağına:
Bir Gün Ansızın Geleceğiz!
Umudumuzun Gücü, Halkımızın
Öfkesi, Adaletimizin Şaşmaz Kılıcı
ile Geleceğiz!...
O yüzden diyoruz ki; valisi, kaymakamı, savcısı, hakimi, polisi, askeri, MİT'i, iti ile tüm halk düşmanları... Korkun bizden... Çünkü, geleceğiz, Adaleti kuşanıp geleceğiz. Ve
biz ansızın geldiğimizde, artık kapınızı çalmaya başladığımızda kaçacak
delik, saklanacak çukur arayacaksınız.
Ama biz, sizi orada da bulup hesap
soracağız...
Ve son olarak, bu dağların yüce,
başı dik doruklarından diyoruz ki:
Bekleyin Bizi Halk Düşmanları
Geleceğiz!
Hesap Sormak İçin Geleceğiz!
Çektirdiğiniz Tüm Acıların Hesabını Sormak İçin Geleceğiz!
Mutlaka Geleceğiz!
Onur Polat (TARIK)

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

9

Onur Polat’ın Parti’ye ve Ailesine
Yazdığı Mektuplardan;

“Bir Cephe Gerillası Nasıl
Olması Gerekiyorsa Öyle
Olacağıma Söz Veriyorum”
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Merhaba Parti’me;
Yıllardır özlemini duyduğum yerde olmaktan, Dersim dağlarında savaşmaktan dolayı çok mutluyum.
Parti’min bana verdiği görevin
sorumluluğunun farkındayım, o yüzden Parti’min bana olan güvenini
boşa çıkartmayacağıma, bir Cephe
gerillası nasıl olması gerekiyorsa
öyle olacağıma söz veriyorum.
Bugün “silahlı mücadelenin bittiği”
yaygaraları altında silahlı mücadeleyi
tasfiye etmeye çalışanlara karşı, Kürt
halkının geleceğini pazarlık yapanlara
karşı, her gün insanlar katledilirken,
tutuklanırken hala “barış”tan bahsedenlere karşı... Ellerinde silahlarıyla,
eller yukarıda direnmeden teslim olanlara karşı, kaymak tabakayı korumak
adına direnmemenin teorisini yapanlara
karşı... Bugün silahlı mücadele ve silahlı mücadeleyi büyütmek, yaymak
önemli bir yerde duruyor. O yüzden
isyan ateşini bu kez dağlarda yakmanın
önemi ortada. Ve ben de bunu bilerek
hareket edeceğim.
Hayatta iyiye, güzele dair ne varsa,
insanı insan yapan değerlerin hepsini
sevgiyi, vefayı, bağlılığı, saflığı, temizliği, değer vermeyi... Tüm her
şeyi gerçek anlamda Parti’mden öğrendim. Parti’m iyiye, güzele dair ne
varsa onun temsilcisidir, gelecek güzel
günlerin habercisi, halkımızın umudu,
yarınıdır. Bu kokuşmuş düzeni yıkacak, alaşağı edecek, tarihin çöp tenekesine gönderecek tek güçtür. Bu
bayrağın altında yaşamaktan, savaşmaktan dolayı mutluyum.
Her zaman Dersim dağlarında bir
gerilla olmayı istemişimdir. Bunda
Dersimli olmamın yanında Dersim’de
şehit düşen gerillaların anlatımını sürekli dinlemiş olmamın etkisi büyük.
Dağlara her zaman ayrı bir sevgim,
arzum olmuştur. Daha önce bulun-

duğum, çalışma yaptığım yerlerde,
Kemal Askeri’yi, Mürsel Göleli’yi,
Yalçın Çakmak’ı, Nihat Kaya’yı,
Ahmet Güder’i sürekli anlatırlardı,
onların yaşamlarını, gerillalarımızın
nasıl yaşadıklarını, nasıl örnek olduklarını anlatırlardı. Tüm bunlar benim gerillaya ayrı bir sempati duymamı
sağlamıştır. Bunların yanında şehidimiz
Berkan Abatay’ı da anmadan geçemem, çünkü ilk tanıştığım dönemlerde
Berkan Abatay’ın kendi ağzından yazılmış hayatını okuduğumda çok etkilenmiştim ve devrimcilik yapmamda
büyük payı vardır. Çaytaşı şehitlerinin,
Onikilerin, Emirgan şehitlerinin, Dersim dağlarını adımlayanların, kanlarını
akıtanların, elde silah savaşanların,
direnenlerin ve tüm şehitlerimizin
yaktığı isyan ateşini sürdürmek, onlara
layık olmak boynumuzun borcudur.
Şehit düşersem doğduğum, büyüdüğüm mahallemde Sarıgazi’de
bulunan ve şehitlerimizin de olduğu
iki mezarlıktan birinde gömülmek
istiyorum. Eğer Sarıgazi’de ki mezarlıkların ikisinde de yer bulunamazsa Gazi’de şehitlerimizin yanına
gömülmek istiyorum.
Yoldaşlarıma, halkıma selamlarımı, onları çok sevdiğimi söyleyin.
Herkesi sıkıca kucaklıyorum.
Saygı ve sevgilerimle...
YAŞASIN HALKIN ADALETİ
YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Aileme;
Merhaba
Özlem ve hasretle sıkıca kucaklıyorum, anne ve babamın ellerinden
öpüyorum... Öncelikle hepinizi çok
sevdiğimi bilmenizi isterim.
Siz bu mektubu okuduğunuzda

SAVAŞA KATIL!

ben aranızda olmayacağım ama bu
ayrılık fiziki bir ayrılık olacak, ben
yine, her zaman sizin yanınızda olacağım, o yüzden üzülmeyin. Yanınıza
gelen yoldaşlarımla birlikte ben de
gelmiş olacağım, onlara kapınızı her
zaman açık tutun, gelenleri oğlunuz,
kızınız, kardeşiniz gibi görün. Kapınıza gelen yoldaşlarımın benden bir
farkı yok, karşınızda duran kişi kendi
oğlunuzdur, bunu unutmayın.
Bugün bu çürümüş düzene karşı
savaşmaktan, mücadele etmekten başka
yol, başka bir çözüm yok. Bugün en
ufak bir hak arama eylemine azgınca
saldırılıyor, insanlar gaza boğuluyor,
TOMA’larla su sıkılıyor. Onbeş yaşında
ki çocuklarımız katil polislerin attığı
gaz bombalarıyla katlediliyor, katiller
korunuyor. İnsanlar açlıktan ölürken
birileri zenginliklerine zenginlik katıyor.
“Ya benden yanasın ya da karşımdasın”
denilerek insanlar baskı altına alınıyor,
tutuklanıyor. Birileri kendilerine saraylar yaptırarak yaşarken, halkın gecekondusu başına yıkılmak isteniyor...
Ve bunlar gibi onlarca şey yaşanıyor.
Pir Sultan'ın dediği gibi "bozuk düzende sağlam çark olmaz", işte biz de
bu bozuk düzeni yıkmak için savaşıyoruz, ölüyoruz.
Üzülmeyin oğlunuz haklı bir dava
için mücadele ederken şehit düştü.
Ölümümün tek sorumlusu bu düzen,
bu devlettir. Öfkenizi bu çürümüş
düzene ve onun devletine yönlendirin.
Cenazem Parti-Cephe geleneklerine göre olacaktır, cenazemle ilgili
ne yapmanız gerektiğini yoldaşlarım
size söyleyecektir.
Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi
ayrı ayrı özlem ve hasretle sıkıca
kucaklıyorum, anne ve babamın ellerinden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Oğlunuz
Sevgi ve Selamlarımla...

Onur Polat’ın Cenaze Töreninden İzlenimler…

“Dersim’de Düşene Dövüşene Bin Selam”
Onur’u bekleyen kitle çok coşkulu
bir kitleydi. Marşlarla, sloganlarla
bekliyorlardı. Onur’un büyüdüğü mahalle olduğu için mahalle arkadaşları,
iş yerinde çalıştığı esnaflar hep oradaydı. 22.30 gibi mahalleye giriş yaptı
cenaze arabası. Uzaktan konvoy halinde korna sesleri gelmeye başlayınca
geldiklerini anladık, alkışlar ve sloganlarla karşıladık. Cemevinden sesi
duyan kitle koşup geldi. Cenaze aracının yanımıza vardığı an tam bir izdihamdı. Güzel bir izdiham... İnsanlar
tabutu omuzlamak için birbirini ezdiler.
Bir süre itiş kakıştan dolayı araçtan
indiremedik tabutu. Sonra indirip
omuzlarda cemevine getirdik. Morg
bölümüne koymadan önce bahçede
konuşma yapıp marş söyledik. Sonra
morga koyduk cenazeyi, burada da
izdiham yaşandı, herkes cenazeyi görmek için içeri girmeye çalışıyordu.
Biz de cenaze yıkanmadığı için hiç
kimseyi alamadık içeriye. Şahanımızın
bir gözü parçalanmış, yok olmuştu,
ağzı hafif yana kaymış. Diğer tarafı
ise çok güzeldi. Alnı kandı. Gülümseyen bir ifadesi vardı.
09.00’da kahvaltı yaptık topluca.
Kahvaltıdan sonra görevli toplantılarını yaptık. Sonra da mahalleyi,
cemevinin bahçesini pankartlarla süsleyip Grup Yorum müzikleri açıp
beklemeye başladık.
11.00 gibi 30-40 kişi el ilanlarıyla
sesli çağrıya çıktı.

Bir ara bir akrep ve TOMA gelip
elektrik direğini sökmeye başladı.Teli
koparmak için uğraşıyorlar. Gittik
TOMA’nın önüne, “gerizekalı mısın
sen, elektrik telini kopartmaya çalışıyorsun, herkesi öldüreceksin burada.
Kendin de kül olacaksın haberin
yok” dedik. Kitle de üzerine yürüyüp
tepki gösterince gittiler.
11.30’da yıkama başladı. 13.00’te
dini tören oldu. Dini törenden sonra
tekrar morga alıp süsledik Onur’u.
Kırmızı bir yazma ile Onur’un başını
sardık. Parçalanan gözünü yazmayla
kapattık. Başına da yıldızlı bir kep
taktık. Tek tip kıyafet giymiş arkadaşlardan oluşan güvenlik zinciri oluşturuldu, katafalk bahçeye getirildi. Saygı
duruşuyla başladı anma. Saygı duruşu
sırasında “di yarenler haydi” şarkısını
çaldık. Megafonu telefona dayayıp, o
sessizlikte kısık seste çaldı şarkı. Yavaş
yavaş kitle de eşlik etmeye başladı.
Saygı duruşunun ardından konuşmalar
yapıldı, şiir okundu. Babası da bir konuşma yaptı, gelenlere teşekkür etti,
“hepinizin ayaklarından öperim” dedi.
Sonra sırayla herkese gösterdik
Onur’un yüzünü. Alnından, tabutundan, yanaklarından öptüler.
Emniyet müdürü cemevi başkanını
aramış, “Demokrasi Caddesi’ne girerlerse saldırırız” demiş. Herkes hazırlıklıydı. Hiçkimse cenazeye dokunamaz dediler. Güvenlik zincirinin
içinde cenazemizi alıp yürüyüşe baş-

GERİLLAYI DESTEKLE!

ladık. Zincirdeki arkadaşların hepsi
“bu cenaze bizim namusumuz” diye
bakıyorlardı. Onların heyecanını izledim. Sürekli kendi aralarında “saldırırlarsa şöyle yaparız, böyle yaparız”
diye konuşuyorlardı. Demokrasi Caddesi’ne aracın içinde soktuk cenazeyi.
Kaymakamlığın önününden geçince
tekrar indirdik, omuzlara aldık.
Onur’un arkadaşları çok kalabalıktı cenazede, her işe koşturdular.
Çok yardımcı oldular. Mezarlıktaki programımız da güzel oldu.
Defin yapılırken “DERSİM’DE SAVAŞAN GERİLLAYA BİN SELAM/DHKC” pankartı açtı milisler.
Yorum iki şarkı söyledi, şiirler okundu. Mezarını çiçeklerle süsledik. Tahtasına kızıl fular bağladık ve bere
taktık.
Cenazeden sonra kadınlar bizi
çaya çağırdı, evlerine gittik. Herkesi
çok etkilemiş, yüzleri gülüyordu.
ölümüz bile umut oluyor bu halka..
Onur’un çocukluk arkadaşları
“Sarıgazi Onurdur Onuruna Sahip
Çık” sloganlarını attılar.
Cemevinin etrafı güzel düzenlenmişti. Büyük boy gerilla fotoğrafları,
ozalitten duvar gazetesi gibi çağrılar,
kızıl flamalar vardı. Kapıdan girince
karşıda Onur’un büyük boy fotoğrafını asmıştı arkadaşlar. “Dersimde
düşene, dövüşene bin selam” “Dersimin şahanlarına biz selam”sloganları
sık sık atıldı.
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+ Biz Diyoruz ki;
GERİLLA HALKTIR
 Biz diyoruz ki; öncü güç gerilla, halktan ayrı bağımsız bir güç değildir.
Halkın savaşını halk adına yapan bir avuç “maceracı” hiç değildir.

 Gerillalar halkı örgütleyen, halkı savaşa katan ve halkın savaşını örgütleyen

öncülerdir.

 Biz diyoruz ki; gerilla savaşının, hedefi ve kapsamı iktidar mücadelesidir.

İktidar hedefli bir mücadelenin öncülüğünü yapan gerillanın yaptığı eylemler
de, gerilla harekat tarzı da iktidara göre şekillenmek durumundadır.

 Biz diyoruz ki; gerilla zor koşulların savaşçısı olmakla, hedefine kilitlenmiş

her savaşçı gibi, hedefi gözden kaçırmadan yaşadığı koşullarla baş edebilecek
bir kültürel şekillenişi kendinde yaratmak zorundadır.



Biz diyoruz ki; gerilla her şart altında çözüme kilitlenen bir savaşçıdır.
Karşılaştığı her zorluğu; o an yaşadığı, bulunduğu yerin özelliklerine, olanaklarına
göre yaratıcılığını kullanarak aşmasını bilmek zorundadır.

 Biz diyoruz ki; gerilla halkın çelikleşmiş iradesidir. Ve bu irade, karşısına

çıkan her zorluğu alt etmeye ve iktidara kilitlenmiştir.



Biz diyoruz ki; gerilla, olanaksız koşulların savaşçısıdır. O, her şeyi
dışarıdan bekleyen, güce ve silaha tapan bir anlayışla hareket edemez. Onun
gerçek silahı, kitleleri iyi tanıyıp örgütlemesi ve hareket ettiği araziyi her
parçasıyla tanımasıdır.

 Biz diyoruz ki; gerilla için silahların büyüklüğü ya da küçüklüğü belirleyici

değildir. Onu kullanan iradenin gücü temel önemdedir. Bu irade, yöneldiği
hedefe eldeki silahlarla ve olanaklarla en etkili vuruşu yapabilecek iradedir.

 Biz diyoruz ki; gerillaya asla hiçbir yerden hazır silah ve mühimmat gel-

meyecektir. Bunu bekleyen gerilla kendini hareketsizliğe ve tükenişe götürür...
Gerillanın esas silah kaynağı düşmandır...

 Biz diyoruz ki; gerilla halktır. Gerilla savaşı halkın savaşıdır. Bu nedenle

halktan olan, halkın çıkarlarından yana olan, halk için çarpan her yürek gerilla
olabilir.

Yoldaşları Anlatıyor:
“Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i, Bernalar’ı, Çiğdemler’i Bitiremezler”
Merhaba Sevgili Şafak, Bahtiyar,
Elif, Berna ve Çiğdem,
Sıradakinin Ölümü
O, ne önde
ne arkada
sırada
sıramızdaydı..
Ve yanındakinin kanlı başı onun
omzuna eğilince
ona sıra gelince
sayısını saydı...
Söz istemez.
Yaşlı göz istemez.
çelenk melenk lazım değil...
SUSUN.
SIRA NEFERİ UYUSUN...
“Sıra Neferi” şiiri, yaşım 25'e geldiğinde, ilk ezberlediğim şiirdi. Neden
ezberlememi istemiştiniz bilmiyorum.
Zar zor da olsa ezberledim. İlk okuduğumda çok anlamlı bulmuştum bu şiiri,
sizler şehit düşene kadar da böyleydi.
Ama sizden sonra artık bu şiir benim
için anlamlı olmaktan da öte bir gerçeklik
halini aldı. Sizler romanlarda yazılan,
şiirlerde anlatılan, Anadolu halklarının
dilinde kulaktan kulağa yayılan kahramanlarsınız. Ve kitaplardan okumadım
sizleri, gördüm, konuştum. İlk eğitim
çalışmamda Berna vardı yanımda. Ne
kadar da sıkılmıştım değil mi Berna?
Sen hiç ara vermeden çalışıyordun,
bense iki de bir ara veriyordum...
Kim demiş ki Ernesto Che Guevara'nın Bolivya'da öldüğünü? Kim demiş
ki İspanya iç savaşında, faşist Franco'ya
karşı savaşan Dimitrov Taburu'ndaki
sosyalistlerin öldüğünü? Kim demiş
ki Spartaküs'ün Vezuv yanardağında
başlattığı isyanın bittiğini? Kim demiş
ki Bedreddin'in, Börklüce'nin, Torlak
Kemal'in, Demirci Kawa'nın, Rosenberg'lerin, Tanya'nın, Ho Amca'nın ve
13 milyon Vietnamlının, 23 milyon
Sovyetler Birliği insanının, “Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik” diyen
Mahir'in, "Biz kazanacağız, çünkü biz
halkız ve haklıyız" diyen Dayı'nın, on
binlerce Kürt gencinin, Hasan Tahsin'in,
Karayılan'ın, Sütçü İmam'ın, Çakırcalı'nın, Köroğlu'nun, Pir Sultan'ın öldüğünü. Onlar yaşıyor. Ve ben her
gece yattığımda ertesi gün güneşin
doğacağına nasıl inanıyorsam onların
yaşadığına da öyle inanıyorum, çünkü
siz varsınız.

Eğer dünyanın Türkiye'sinde 2016
yılında birileri hala bunu söyleyebiliyorsa bu sizin sayenizdedir.
Merak ediyorum; bu ülkenin aydınları neredeler? Bugün bu topraklarda
gerçek sevgiyi, gerçek öfkeyi, gerçek
kini, gerçek cesareti ve gerçek olan
her şeyi temsil eden Çiğdem’i, Berna’yı
anlatmaktan daha anlatılmaya değer
ne olabilir?
Hayır! Kabul etmeyeceğim, üç kuruşluk çıkarlarının peşinde köle olan
akranlarınca Çiğdemler’i, Bernalar’ı
gazetelerin bilmem kaçıncı sayfasında
iki sütun bir haberle geçilip unutulmasını kabul etmeyeceğim.
Şairler, neyi yazıyor yanı başındaki
destanı görmüyorsa? Ressamlar neyi
çiziyor Elif'in çapraz koşusunda dalgalanan saçlarını ve düşmanın yerlerde
sürünen halini çizmiyorsa? Yazarlar
kimin hikayesini anlatıyor?
Çiğdem olsaydı derdi ki hızlı hızlı
"Biz anlatacağız, kim anlatacak, koskoca örgütümüz var bizim, boşver sen
onları..." sonra hemen koştura koştura
bir yerlere yetişirdi yine...
Eylemden önceki görüntülerinizi yayınladılar Çiğdem. Seni nasıl tanıdım
biliyor musun? Aceleciliğinden... Sanki
birazdan başlamak üzere olan bir sinema
filmine yetişmeye çalışıyorsun, ya da
karşıya geçecek son vapuru yakalamaya
çalışıyorsun... O kadar hızlı girip çıkıyorsunuz ki kameranın görüntü alanından. Televizyonlar o kısacık görüntüyü
tekrar tekrar göstermek zorunda kaldılar.
Söyle bana sevgili Berna? Nasıl
anlatmalıyım yüreğinde koca bir halk
sevgisiyle yanıp tutuşanların ölüme
giderkenki aceleciliğini?
Yaşamım sizi tanımış olmamla büyük bir anlam kazandı sevgili yoldaşlarım. Ne kadar yaşarım bilemiyorum
(Bunu ölümü sizin kadar sıradanlaştırabildiğim için söylemiyorum, ölümden
korkuyorum. Ama sizi, bu halkı, bu
vatanı çok seviyorum. Ve bu üçünü
sevmek bu ülkede kendine uzun bir
ömür biçmemek için yeterli bir neden.)
ama yaşadığım zaman boyunca sizi
anlatmak gibi büyük bir sorumluluğum
var artık.
Ve çok iyi biliyorum, nasıl ki "Dilek'in hesabını biz soracağız, kanı

yerde kalmayacak" derken Çiğdem'in
gözlerinde Şafak'ı görüyorsam, bugün
de başkalarının gözlerinde Çiğdem'i
görüyorum.
Ve eğer kendi savaşımı kazanıp birilerinin gözlerime bakarken onları
görmesini sağlayabilirsem benim hikayemi de anlatacak birileri olacağından
hiçbir şüphem olmayacak.
Sevgili Şafak, Bahtiyar, Elif, Berna
ve Çiğdem yeni bir kuşağın habercilerisiniz. Beynimizin en temiz köşesinde
barınan Che, bundan 50 yıl önce Tricontinental'e gönderdiği mesajda "Tüm
eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş
narasıdır... Ölüm nereden ve nasıl
gelirse gelsin... Savaş sloganlarımız
kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse: Ve başkaları mitralyöz sesleriyle ve de savaş
naralarıyla cenazemize ağıt yakacaksa... ÖLÜM HOŞ GELDİ, SEFA GELDİ" diyordu. Che'nin bu mesajından
sonra binlerce devrimci dünyanın bir
çok yerinde defalarca kez bu sözün
altına, son nefeslerine kadar halkın
savaşını vererek imzalarını attılar. Ve
komutan Ernesto Che Guevera bu sözünü dünyanın Türkiye'sinde, 2016
yılında tekrar en güçlü şekilde haykıran
sizlere Havana'daki anıtından selam
çakıyor.
Tanya, 25 Kasım 1941'de yakalandıktan sonra sabaha kadar süren işkencelerin ardından yağlı urganı incecik
boynuna geçirdiklerinde "Yoldaşlar!
Neden bu kadar kasvetlisiniz? Ölmek
için korkmuyorum! Halkım adına öleceğim için mutluyum!" derken 1 Nisan
2015'te, dünyanın Türkiye'sinde Şafak
ve Bahtiyar'ın halkı için ölüme giderken
ki coşkusunu görüyordu. Elif'in hesapsızlığını, Çiğdem ve Berna'nın aceleciliğini... Çünkü Tanya hemen sonrasında aynen şöyle demişti cellatlara
"Siz beni şimdi asıyorsunuz ama yalnız
değilim. Biz iki yüz milyon insanız.
Hepimizi asamazsınız. O gün bugündür
cellatlar hala anlamadılar bu cümlenin
anlamını. Tanyalar’ı, Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i, Bernalar’ı, Çiğdemler’i bitiremezler.
Son olarak da bilin ki "Biz de sizi
çok seviyoruz" ve bilin ki düşmeyecek
o bayrak yere...

Kızıldere Ruhu Savaş Ruhudur, Kurtuluşun Yoludur

Yolumuz Emperyalist İşgale ‘HAYIR,
BİN KERE HAYIR’ diyen Çayanlar’ın Yoludur!
miras bırakıldığı bir dönemdir. Türkiye halkları
nezdinde Kızıldere Mahir Çayanlar’ın yarattığı
bir milattır. THKPC’nin bittiğini düşünen
oligarşi sadece fiziki bir
yok oluş gördü. Mahirlerin mirasına sahip çıkan Cepheliler, Kızıldere’nin savaşını büyütmektedir.
Kızıldere’nin Teslim Olmama Geleneğini Sürdürmekteyiz
Ancak devrim iddiası net olanlar
teslim olmazlar. Bugün ülkenin dört
bir yanında düşmanın tüm saldırılarına
karşın savaşı büyütmemiz, ideolojik
gücümüzün, bu ideolojiyle uygulanan
doğru politikaların sonucudur. 46 yıl
boyunca aynı ilkeyle hareket ettik.
Yolumuz, “sarp, dolambaçlı ve engebeli”dir. Ancak doğru stratejiyle,
halka güvenle savaşanlar kazanabilir.
Ve ancak Kızıldere yolunda yürüyenler
kazanabilir. Kurtuluşa kadar savaş
şiarıyla savaşacağız! Yolumuz Çayanlar’ın yoludur!

KIZILDERE
ANADOLU İHTİLALİ’NE
ÇAĞRIDIR!
2. BÖLÜM
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Mahir Çayanlar tarih sahnesine
çıktıklarında “dünyanın Türkiye’sinden devrim yapmak” için adım atmışlardı. Bu iddialı sözle birlikte
Türkiye’de devrim yapacakları iddiasını netleştirmişlerdir. Kızıldere
manifestosu Cepheliler’in elinde kızıl
bir bayrağa dönüşmüş, iktidar perspektifiyle yürüyen bir hareket haline
gelmiştir.
THKP-C ile birlikte Anadolu’da
yeni bir sayfa açıldı. Türkiye devriminin Kızıldere’deki somutlanmış
hali Anadolu ihtilalinin meşalesidir.
Mahir Çayan yeni sömürgecilik ilişkilerini ülkemize uyarlayarak, silahların ideolojik güçle nasıl kullanılacağını göstermiş oldu.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi; suni dengeyi kırmak, halka
politik bilinç taşımak ve halkı devrim
saflarına kazandırmak için silahlı savaşa başvurmayı gerektirir. Silahlı
propaganda askeri değil, aslında politik mücadele biçimidir. Kitleleri
oligarşinin ideolojik, siyasi etkisinden
kurtarmak, oligarşinin “yıkılmaz”
olmadığını halka göstermek için verilir. Devrim mücadelesi anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimi
olacaktır.
Mahir Çayanlar ülkemiz gerçekliğinden yola çıkarak Türkiye devriminin yolunu netleştirdiler. Silahlı
mücadelenin başlatılması ve buna
uygun stratejinin geliştirilmesi Türkiye devrim tarihinde önemli bir dönemeçtir. Yeni geleneklerin oluşturulduğu, anti-emperyalist bilincin
geliştiği, teslim olmama geleneğinin

“Ot Bile Kökünün
Üstünde Biter.”
Baba İshaklar’dan
Kızıldere’ye;
Sabolar’dan
Şafaklar’a...
“Mahir Hüseyin Ulaş;
Kurtuluşa Kadar Savaş!” sloganı belki de devrim tarihimizin en coşkulu, en akılda
kalıcı ve ciltlerce kitabı tek
cümlede anlatan en özlü sloganlardan biridir. Bu slogan
“savaş” der, “kurtuluşumuz
savaştadır” der. O zaman onların sözleri aklımıza gelir.
Ne der Mahir;
“Amerikan emperyalistleri
ve onun köpekleri uzun yıllardır; neyimiz var neyimiz
yoksa alıp götürdüler. Emekçi

SAVAŞA KATIL!

halkımızın ve bütün çalışanların alınterini ve emeğini çaldılar, (...) Geriye
bize açlık, tahammül edilemez bir
sefalet ve binlercemizi kırıp geçiren
hastalıklar, halkımızı karanlıkta yaşamaya mahkûm eden bir cehalet
bıraktılar. (...)
Kendi topraklarımız üzerinde köle
bir halk haline getirdiler.
Bu durum hep böyle sürüp gidecek
midir?
Hayır, BİN KERE HAYIR!
Bu durum böyle sürüp gidemez;
artık isyan etmek, silaha sarılmak
işgalci düşmanı alaşağı etmek için
harekete geçmek zamanı gelmiştir.”
(Adalıların Türküsü, THKP-C 1
No’lu Bülteni, Syf:11-12)
Mahirler bu sonuca nasıl vardılar.
Onlara bu sözü söyleten bilinçtir.
Bu “Anadolu İhtilali”nin bilincidir.
Ayakları bu topraklara basıyor olmanın bilincidir. Savaşarak kurtulacak
olmanın bilincidir. Halka ve halkın
geleneklerine güvenin bilincidir.
“Havva Ana’nın doğumuna şahit”
Anadolu’nun bilincidir.
Hiçbir şey boşa gitmez. Anadolu
tarihinde yaşanmış her baş kaldırı,
her isyan kendine bir yol bulmuştur.
Tüm bu isyanlardan çıkarılmış dersler,
devrimcilerin sırtını yaslayacağı güç
duvarıdır. Gücümüz halktadır.
Görevimiz devrim için savaşmak,
halkı devrim için örgütlemektir. Bunu

halkın kolektif tarihinden, geleneklerinden bağımsız, deyim yerindeyse
“kendi başına” yapmaya çalışmak
soyutluktur. Bu ülkenin devrimcilerinin, bu tarihi gelenekleri, değerleri
devrim mücadelesinde kuşanması
gerekir. Diğer türlü soyutluğa düşmek
kaçınılmaz olur.
Biz büyük bir cephe kuracağız, bunun için mücadele ediyoruz. Biz
bir halk hareketiyiz. Tarihimizde,
halkın geleneklerinde ahlaklı olan,
adaletli olan, paylaşımcı olan büyük bir zenginlik var. Türkler’den,
Kürtler’e, Çerkes’ine, Laz’ına
kadar hepsinin tarihi bu yanlarla
doludur. Bunu öğrenmek ve bilince çıkartmak bizi kurtuluşa
kadar savaştırır. Elif, Şafak, Bahtiyarlar, Çiğdem ve Bernalar bu
bilinçle savaşmış Anadolu ihtilalinin yürekli yiğitlerinin yoldaşlarıdır. Baba İshaklar’ın, Bedreddinler’in yoldaşlarıdır. Savaşımızın zafere ermesini istiyorsak
biz de On’lar gibi savaşacağız.
“Ot bile kökünün üstünde biter”
der halkımız. Kökümüzü bilip
ona tutunmazsak ilk rüzgarda
savrulur gideriz.

bunalırsa dağa çıkar” diyor efeler
ve zulme karşı, adaletsizliğe karşı
halkın adaleti için dağa çıkıyorlardı.
Yoksulun önünü değil, zenginin yolunu kesiyorlardı. Zenginden alıp
yoksula veriyorlardı. Ağa zulmüne
karşı savaşıyorlardı. Kendi içlerinde
ağalara sırtını dayayan, halka zulmeden çalıkakıcılar(*) çıkmıyor muy-

Köklerimiz Nerededir,
Kimlerdedir?
Köklerimiz Bedreddinler’de,
Baba İshaklar’da, Pir Sultanlar’dadır. Köklerimiz dağları
şahansız bırakmamış, halkın
umudu olmuş efelerdedir. “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir” diyen Dadaloğlu’ndadır.
Ve hepsi aynı sözü söyler dünden bugüne, Pir Sultan gibi;
“Yürü bre Hızır Paşa
Senin de çarkın kırılır
Güvendiğin padişahın
O da bir gün devrilir”
Bu söz üstüne padişahın tahtı
devrilmemiş midir? Elbette devrilmiştir. O zaman Pir Sultan gibi başı
dik olmayı bilmek gerekir. Kızıldere’de “Teslim Ol” çağrısına “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik”
diyen Mahir o an Pir Sultan’ı konuşturmaktadır. Demektedir ki “dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan.”
“Kurt bunalırsa köye iner, kul

olması açısından Babailer Ayaklanması’ndan itibaren bütün bu tarih
bizimdir. Baba İshak Selçuklu zulmüne karşı, 1200’lerde müritleriyle
birlikte elli bin kişiydi.
Sonra Bedreddin asılırken, Börklüce ve Torlak Kemal çarmıha gerilirken boyun eğmedi. Pir Sultan yolundan dönmedi. Baba Zünnun, sakalını kesip aşağılayan Osmanlı devletine karşı onurunu ezdirmemeyi örgütledi.
Şah Kulu, Nur Ali Halife, Bozoklu Şeyh Celal,
Şeyh Veli, Süglüm Koca,
Kalender Çelebi, Karayazıcı, Köroğlu, Bedirhan,
Karayılan, Fatma Seher,
Nene Hatun, Hakikat Bacıları, Çakırcalı... hepsi tek
tek anlatılıp destanlar dizmiş tarihe. Hepsi başka
bir değer bırakmış, başka
bir ders vermiş bize.
İşte bu yüzden güçlüyüz biz. Onları öğrenmek
bu gücün farkına varmak,
bu güçle donanmaktır. Biz
yaşam şeklimizi, ilkelerimizi, geleneklerimizi, inancımızı, eylemlerimizi, oturup kalkışımızı bile onlardan öğrendik. Bu yüzden
güçlüyüz.
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Köklerimiz Bile
Kurtuluşa Kadar
Savaşmayı Öğretir!
du? Çıkıyor fakat onları içlerinde
barındırmıyorlardı. Halkın namusuna
göz dikmiyor, namusu koruyor ve
Vahdettin arkasına bile bakmadan
İngilizler’e doğru kaçarken, dağı taşı
Ege’de efelere soruyorlardı.
Hepsi de kendinden öncekilerden
öğreniyordu. Devlete güvenilmeyeceğini, ağa-bey kısmının halkın iyiliğine bir şey yapmayacağını da öncekilerden öğreniyor, yaşadıkları ihanetlerden ders çıkarıyorlardı.
Ondan öncesi de isyanlar ve derslerle dolu olmasına rağmen Anadolu’da ilk örgütlü halk ayaklanması

GERİLLAYI DESTEKLE!

Köklerimiz; namuslu,
kurallı, ilkeli, saygılı olmayı; hak bilen, değer bilen olmayı
öğretir. Kazanacağımızı bildirir. Efeler, “Nasuh tövbesi” der, geri dönülmesi mümkün olmayan yemin demektir. Ellerine namus bildikleri silahlarını almadan önce bir törenle
yemin ederler: “Efemin söylediği
sözden, gösterdiği izden ayrılmayacağıma; dostunu dost, düşmanını
düşmanım bileceğime; serim gitse
de sır vermeyeceğime; bu dağ başında
yiğitlerin önünde, efemin huzurunda
yemin ederim” derler. (Zeybeklik ve
Zeybekler Tarihi, Syf:128)
Ve efesi kızanına, Mahirler Sa-
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bolar’a, Sabolar Şafaklar’a, Çiğdem
ve Bernalar’a, şimdi de Çiğdem ve
Berna bize seslenir;
“Gelme, gelme
Öl, verdiğin ikrardan dönme
Hala haldaş ol
Yola yoldaş ol
Haram lokma yeme
Engin ol, dost gönlünü incitme
Doğru yürü doğru gez, doğru
söyle
Düşkünün yanında ol, zalime boyun eğme
Bahtın açık, kılıcın keskin yüzün
cihanda ak ola,
Düşmanın kör, gönlün şen, özün
her demde pek ola” (Age, Syf:130)
Pir Sultan gibi yolumuzdan dönmemeyi, Baba Zünnun gibi onurumuzu ezdirmemeyi, Çakırcalı gibi
halkın namusunu korumayı, Baba
İshak gibi örgütlenmeyi, Bedreddin
gibi yeni insanı yaratmayı, özeleştirel
olmayı onlardan öğrendik.
Onlardan öğrendi Mahirler Sabolar. Onlardan öğrendi Şafaklar,
Bernalar. Ve biz Şafaklar’dan, Çiğdem
ve Bernalar’dan öğreniyoruz. Kurtuluşa kadar onlar gibi savaşacağız.

Kurtuluşa Kadar Kızıldere
Ruhuyla Savaşıyoruz
Bugüne kadar bir milim bile sapmadan yürüdüğümüz yol Kızıldere’de başladı. Kızıldere’den bugüne
onurla taşıdığımız iktidar düşünü geleceğe taşıyacak, menzile varacağız.
THKP-C ile kazandığımız iktidar
perspektifinin nasıl hayat bulacağını
bize Kızıldere gösterdi. Yol açan
Mahirler, devrime nasıl yürüneceğini
gösterdi.
O günden beri Kızıldere ruhunu
kuşanarak sürdürdük savaşımızı. Bu
ruhla hiç sapmadık yolumuzdan, devrim inancımız hiç sarsılmadı. Devrime
kadar sürdüreceğimiz yürüyüşümüzde
adımlarımızı emin ve M-L sağlamlılıkla attık.
Çünkü Kızıldere ruhuyla savaşmak; ideolojik sağlamlık, sarsılmaz
bir devrim inancı ve düşman karşısında kırılmayan iradeye ve bilimsel
cürete sahip olmaktır.
İnançla yürüyüp savrulmadan, uzlaşmadan sosyalizm onurunu savu-

16

nuyoruz. Bu onur Kızıldere’den bugüne teslim olmama ve savaşma geleneğimizle sürüyor. Kızıldere ruhu
savaş ruhudur, kurtuluşun yoludur.
Sosyalizmin onurunu korumak
faşizmin karanlığında halka umut
olmaktır, geleceği yaratma güveni
vermektir. Kurtuluş yolu ise ancak
Kızıldere ruhuyla yürünür. Yoldan
sapmamanın güvencesi bu ruhtur,
M-L ideolojiyi kuşanmaktır. Tarihsel
gücümüz, devrim iddiamız bu ruhun
içinde hayat buluyor. İktidar hedefimiz o günden geleceği yaratma kararlılığımız Kızıldere’den mirastır.
Devrim yolu nettir, tektir. Ancak
devrimci mücadele düz bir çizgi izlemez. Hangi mücadele biçimi ve
taktiklerinin öne çıkacağı o günün
ihtiyaçlarıyla, devrimin çıkarlarıyla
belirlenir. Silahlı mücadelenin, demokratik kitle örgütlenmelerinin, hapishane direnişlerinin öne çıktığı zamanlar oldu. Ancak iktidar perspektifini, savaşma azmini hiç kaybetmedik. Her şeye ve herkese rağmen
Kızıldere ruhuyla, Kızıldere yolunda
yürüdük. Bugünden yarını kurduk,
yarını örgütledik. Kızıldere ruhunu
kuşanmak tarihsel ve siyasal bir sorumluluktur. Devrim için savaşmayı,
halkın öncüsü olmanın hakkını vermeyi gerektirir.
Ülkemiz koşullarında Kızıldere
ruhuyla kurtuluşa kadar savaşmak zorunluluktur. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri silahları, tankı topuyla
ezilen dünya halklarına saldırmaktadır.
Faşizm halkın direnme dinamiklerini yok etmeye, halkı teslim almaya
çalışıyor. Savaşın, oligarşinin sonunu
getireceğini biliyorduk. Tek bir örgüt,
tek bir insan bırakmama amacıyla
var gücüyle saldıran düşmana karşı
teslim olmadık. Emperyalizm ve faşizm silahlı iken savaşmaktan başka
kurtuluş yolu yoktur.
“Eğer ödenecek bir bedel yoksa
bir değer de yoktur” (Albert Einstein)
Hiçbir zafer uğruna bedel ödenmeden
kazanılmaz. Hiçbir yolda elleri cebinde yürünerek ilerlenmez. Savaşın
kuralı tamamen yok olma pahasına
dönmemek, uzlaşmamaktır. Bizim
savaşımızın politik yanı ağır basar.
Bunu kavradığımızda sonuna dek

yürürüz.
Kızıldere çizgisindeki başarımızın
ölçütü Kızıldere ruhunun kadrolarda
biçimlenişidir. Bu ruh özünü feda
eden bir yaşam ve mücadelede kitlelerin ve savaşın örgütlenmesindeki
ısrarda, düşman ve onun ideolojisiyle
bir an dahi uzlaşmama kararlılığında
belli olur. Bunun için sağlam bir
ideolojik bilinç ve moral gereklidir.
Her kadronun kurtuluşa kadar savaşması Kızıldere ruhunu kavramasına bağlıdır. Her mevzi her alan Kızıldere, her kadro Mahir olmalıdır.

Kızıldere Ruhu Devrimci
Ruhtur
Devrimci ruh, alınan her görevin,
her işin ve sorumluluğun devrime
yapacağı katkıyı düşünerek moralli
olmak, coşku duymaktır.
Devrimci ruh iradi olmak, çözüm
üretme önünde hiçbir örnek yokken
gerekeni yapmak ve uygulamada,
akıl ve cüretin birleşmesiyle ortaya
konan ruh halidir. Bir yanda devrimci
tavır diğer yanda korku ve gittikçe
çürüyen teslimiyete gidenler vardır.
Teslimiyet döneklerin, kurtuluşa kadar
şiarı Mahirler’in ruhudur.
Kızıldere ruhu amacımızın gerekliliğidir. “Fedakârlığımız, yarattığımız özgürlüğün bedelidir.” (CHE)
Her çarpışmada varlık yokluk savaşı
veriyoruz. Bu yüzden attığımız her
adım söylediğimiz her söz, ödediğimiz bedeller Mahirce olacaktır.
Sonuç olarak;
Kızıldere ruhunu her devrimci
kendisinde somutlamalı, Mahir gibi
düşünüp her yerde Kızıldere gibi
davranmalıdır. Moralle şekillenen
irade bize Kızıldere’nin yenilmezliğini
taşır. Aynı ruh Elif Sultan’ı Vatan’ın
kapısına, Çiğdem ve Berna’yı katil
sürülerinin karşısına dikti. Elif Sultan’ın, Çiğdem ve Berna’nın pratiği
Kızıldere’nin savaş tavrıdır. Zafere
odaklı, düşmana en çok zararı vermeye kilitlenmiş, fedayla donanmış
cürete sahip bir ruhtur Kızıldere. Bu
ruhla, halkla bütünleşerek Anadolu
halkına özgürlük ve umudu taşıyacağız.
(*) Çalıkakıcı: Halka zulmeden,
dağda gezen eşkiya.

KIZILDERE'DEN DERSİM’E YÜRÜYORUZ DEVRİME...
Her Mart bereketiyle, hareketliliğiyle, dağlardan ovalara, kırlardan şehirlere umudun yaydığı güçle ve devrim
coşkusuyla gelir. 7 yıldır her Mart'ta
Kızıldere'ye yolculuğun heyecanı sarar,
sarmalar Mahir yüreklileri. Ama bu
yıl Kızıldere'ye Şafaklar’la, Bernalar’la
gidecek, olmanın sorumluluğunu da
yaşıyoruz. Şafaklar’ın, Çiğdemler’in
resimleriyle ON'lara gidecek Kızıldere'de yaktığınız meşale bizim ellerimizde diye haykıracağız.
Her yıl olduğu gibi Dayı’nın mezarında bir araya geliyoruz. Dayı’nın
baş ucuna gelenler sloganlarla, Dayımızı
selamlayarak geliyor. Saat 17.00'de
anmamızı yapıyoruz. Ağzımızdan çıkan
her söz devrime ait, umuda dair. Saygı
duruşuna duruyoruz yumruklar sıkılı.
Yumruklar zafere yeminli. Sonra “Mahir
Baktı Kerpiç Evin Çatısından” şiirini
okuyor Dev Genç'liler. Ve ardından
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada
bugün Kızıldere'nin yolunda yürümenin,
Kızıldere şiarını kuşanmanın tarihsel
öneminden bahsediliyor. Kızıldere yolundan sapanlar devrim yolundan sapıyor. Ve silahlarını da umutlarını da,
halkın özlemlerini, güvenlerini de terk
edip düzenin onlara yazdığı kaderi yaşamaya başlıyor. Kızıldere sosyalizme
giden yoldur, Anadolu ihtilalinin yoludur. 46 yıllık deneyimimizin gösterdiği budur.
Açıklamamızı okuyoruz. Programımız sürerken helikopter üstümüzde
uçmaya başlıyor. Gazi'nin girişinde
polis yoğunluğu var haberi geliyor.
bunun üzerine Gazililerden bir grup
bakmaya gidiyor. Saldırırlarsa dire-

neceğiz. Bir otobüsümüz önden yola
çıkıyor. Geri kalanlar da eksiklerini
tamamlayıp saat 19.00 'da hareket ediyorlar.
Kızıldere’ye giden otobüsün peşinden giden akrep aracının, milisler
tarafından molotoflanarak yakıldığını
öğreniyoruz. Halk düşmanlarına soluk
aldırmıyor arkadaşlarımız…
Yolda giderken Kızıldere'den bugüne tarihimizi anlatıyoruz, Kızıldere'ye
gidişin önemi ve tarihsel anlamı üzerine
sohbetler ediyoruz. Bu yıl ilk kez gelenler çoğunlukta. Önümüze hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Kerpiç evimize gidecek Mahirler’le buluşacağız.
Buna kimse engel olamaz inancında
herkes.
Her yıl toplandığımız Niksar köyünün girişinde toplanıyoruz. Biz vardığımızda Ankara ve Eskişehir’den
arkadaşların erkenden varıp bizi beklediklerini görüyoruz. Hemen kahvaltı
hazırlıkları başlıyor. Bir yandan bu
hazırlıklar yapılırken iki genç yanımıza
yaklaşıyor. Tokat Ormancı köyünden
geldiklerini sabahtan beri bizi beklediklerini ve Kızıldere’ye bizimle gelmek
istediklerini söylüyorlar. Onlarla sohbet
ediyoruz. Anadolu’dan gelecek arkadaşları beklerken 6 kişiyi önceden Kızıldere’ye yolluyoruz. Hem halkımızın
bizim için hazırladığı yemeğe yardım
edecek, hem de 30 Mart için hazırladığımız bildirileri dağıtıp kitle çalışmasını yapacak. Arkadaşlarımızdan
iki saat sonra biz de yola çıkıyoruz.
Köyün girişinde jandarma GBT yapıyor
ve Kızıldere girişinde kortejlerimiz sıralanmaya başlıyor.

GERİLLAYI DESTEKLE!

Kortejler oluşturulurken bir arkadaş
“Onur Polat Ölümsüzdür” sloganını
attırıyor. Tüm yüzler sloganı attıran
arkadaşa dönüyor. Ve Dersim'de savaşan umudun gerillalarının selamını
alıyoruz. İşte o saatten sonra Kızıldere'de
Dersim'in selamı yankılanıyor. Herkesi
bir heyecan sarıyor. Onur'un gerilladaki
resmi yayınlanmış, Onur'un katledildikten sonraki resmi yayınlanmış haberlerinin telaşı, coşkusu...
Mahirler’e doğru yolları adımlarken
Dersim'de sıkılan kurşunlar Tokat dağlarında yankılanıyor... Ve hep bir ağızdan tek yürekle aynı slogan haykırılıyor:
Dersim'de Düşene, Dövüşene Bin Selam, Kızıldere'den Dersim'e Yürüyoruz
Devrime...
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DERSİM'DE DOĞAN GÜNEŞ
KIZILDERE'DE PARLIYOR...
Şu Dersim'in Dağları türküsü eşlik
ediyor yürüyüşümüze.Bizden önce
köye giren arkadaşlarımızdan jandarmanın “canlı bomba” söylentilerini
yaydığını öğreniyoruz. Bizi gören halk
dikkat edin diye uyarıyor. Biz güvenlik
önlemimizi de alıp yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kızıldere halkından
bize katılanlar oluyor.
“Onur Polat Ölümsüzdür”, “Halk
Savaşçıları Ölümsüzdür”, “Kızıldere
Son Değil Savaş Büyüyor”, “Mahir’den
Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”,
“Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar”, “Kızıldere’den Dersim’e Yürüyoruz Devrime”, “Dersim’de Düşene
Dövüşene Bin Selam”, “Yürüyüş Der-
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gisi Susturulamaz” sloganlarına umudun
sloganları eşlik ediyor.
Kerpiç eve yaklaştıkça heyecan artıyor.
İlk kez katılanlar “çok var mı, hangi ev”
diye soruyor. Evinin penceresinden bize
el sallayanlar, kucağındaki çocuğuna bizi
gösterenler, kahveden çıkıp bizi izleyip
hoşgeldiniz diyenlerin eşliğinde ON'lara
varıyoruz.
Kerpiç evin çatısında karlar var. Çıkanlar kayıyor. Kar soğuğu... Israrla arkadaşlar çıkıyor çatıya. Elif Şafak Bahtiyar,
Çiğdem, Berna'mızın resimlerinin ve Kızıldere’den Çağlayana Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor sloganının yazılı olduğu
pankartI çatıya çıkarıyorlar.
Saygı duruşundayız yine. Yumruklarımız Onurlar için, savaş çağrısı yaparak
canlarını devrime adayanlar için. Tüm
devrim şehitleri anısına saygı duruşundayız. Yapılan konuşmalar okunan şiirlerin
ardından Dersimle ilgili yapılan açıklama
okunuyor. Nefesler tutulmuş herkes açıklamayı dinliyor. Açıklamadan sonra umudun adı Kızıldere’de yankılanıyor. Grup
Yorum türküleriyle hem Kızıldere'yi hem
de Dersim'deki şahanları selamlıyor.
Hazırlanan yemekler yeniyor. Kızıldere
halkından yanımıza gelen amcalara yemek
veriyoruz ama önce siz yiyin, siz misafirimizsiniz, siz doyunca kalırsa biz yeriz
Faşizme Karşı Şahan
Olup Kanatlanacağız
Onur’ca Mücadele
Edeceğiz
Mersin Dev-Genç’liler 30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma günlerinde,
şehitlerini andı. 2 Nisan’da
Mersin Haklar Derneği’nde
anma programına bir dakikalık saygı duruşundan sonra
Kızıldere’yi anan türküler
okundu. Yapılan anlatımlarda
“30 Mart iddiadır, cürettir,
fedadır bu iddia ve kararlılıkla
devrimi örgütleyeceğiz, bu
onurlu yolda Onur’ca mücadele edeceğiz. Şahan olup
kanatlanacağız, faşizme ve
emperyalizme karşı halkı mücadeleye katacağız” denildi.
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diyorlar ve ne desek de yemeği
kabul etmiyorlar. Sonra onlar da
alıp yemeye başlıyor. Evlerine
davet edenlerin evlerine gidilip
oturuluyor, sohbetler ediliyor.
Çaylar hazırlanmış bizi bekliyor
bazı evlerimiz. Onlarda da oturuyoruz. Kimi hemen derdini
anlatmaya başlıyor. Her yıl önceden bir kaç arkadaşımız önceden gidip yemeğe yardım ediyor. Bu yıl önceden kimseyi yollayamamıştık. Bunu yemeği hazırlayan arkadaşlara söylemeye
çalıştığımızda biz yaparız her yıl
yemeğiniz bizden, severek yapıyoruz sözleriyle karşılaşıyoruz.
Bir yandan halkla sohbet ederken öte yandan Dersim'e şahanlarımızı sahiplenmeye gidelim önerisi
olunca herkes heyecanlanıyor ve ben de
gitmek istiyorum diyenler, gitmek için
bizi ikna etmeye çalışanlar oluyor. Arabayı
ayarlamaya başlıyoruz. Hızlı bir şekilde
bir minibüs tutuyoruz. 20 kişi Dersim'e
doğru yola çıkıyor. Gidemeyenlerin gönlünü almaya çalışıyoruz. Kızanlar oluyor,
biz de gitmek istiyoruz daha büyük bir
araba ayarlanamaz mı sözleri... İstanbul'a
hızlı bir şekilde dönüp Onur'a layık bir
cenaze yapmalıyız. İstanbul'da ihtiyaç
var, Onur'u karşılamaya gitmeliyiz, Der-

Şehitlerimiz İçin
Vuracağız Namerde
Gazi Cephe Milisleri
30 Mart’ta, 30 Mart -17 Nisan
Parti kuruluşunu kutlama ve
devrim şehitlerini anmak için
korsan eylem düzenledi. Ellerindeki ateş toplarıyla, gecenin karanlığında yolları aydınlattıktan sonra uzun namlulu silahlarıyla çıkan milisler
slogan ve ajitasyonlarla ilerledi. Halk, çocuklarına Cephelilere sahip çıkarak destek
verdi. Hazımsızlıklarıyla milislere saldırmaya hazırlanan
AKP’nin polislerine milisler
ateş ederek karşılık verdi.
Polisle girilen çatışma yarım
saat sürdü. Ardından milisler
iradi olarak eylemi sonlandırdı.

sim'de defnedilecekse İstanbul’daki arkadaşlarla yine geliriz deyince ancak susuyor arkadaşlar. Dönüşte Onur için otobüste slogan üretmeye başlıyoruz. “Gazi'den Dersim'e Onurlarla Devrime”,
“Onur Polat Yaşıyor DHKC savaşıyor”,
“Onur'un Namlusu Faşistlerin Korkusu”,
“Kızıldereden Dersim’e Yürüyoruz Devrime”, “Titre oligarşi Onurlarla Geliyoruz”,
“Silahımızdan Çıkan Her Kurşun Devrim
İçin” sloganları öneriliyor. Dersim’e dair
yazılan türküler, Kızıldere türküleri marşları ile İstanbul’a Kızıldere ruhuyla
Onur'umuzu sahiplenmeye koşuyoruz.

Kolektif İnşa Atölyesine Doğru…
Halkın Mimarlarını Örgütleyeceğiz
Mimar Meclisi, Pir Sultan Abdal Sarıyer Şubesi ile birlikte
kentsel dönüşüme karşı mücadele pratiklerini geliştirmek ve
Küçükarmutlu mahallesini iyileştirmek için açtığı ”Küçük-armutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Mimari
Fikir Projesi Yarışması” sonrasında 3 ay boyunca 3 adet çıkan
fikir projelerini uygulamaya dönük geliştirmek için çalıştay
programı koymuştu. Bu çalıştay programlarından ilkini 26-27
Mart’ta yaptı. Toplamda 44 mimarlık öğrencisi, yüksek lisans,
doktora öğrencisi ve öğretim görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen 2 günlük atölye programı 26 Mart’ta Mimar Meclisi
ve Halkın Mühendis Mimarları’nın (HMM), gelen katılımcılar
için hazırladığı kahvaltı ile başladı. Ardından atölye grupları
ve her gruba 1’er yürütücü, HMM’den ve mahalleden kişilerin
eklenmesi ile birlikte Mimar Meclisi tarafından görev alan
1’er raportörün eşliğinde çalışma için mahalle halkının evlerine
dağıldı. 27 Mart’ta ise sabah bir araya gelen katılımcılar çalışmalarına devam ederek, hazırladıkları ve geliştirdikleri
projeleri sunmak üzere Armutlu Cemevi yemekhanesinde
toplandı. Mahalle halkının, HMM’nin ve katılımcıların katıldığı
sunumlar ilgiyle incelendi ve üzerine tartışmalar yapıldı.

SAVAŞA KATIL!

FADİK ADIYAMAN TECRİT İŞKENCESİNE DİRENİYOR

DİRENİŞİNE DESTEK VERELİM
TAYAD’lı Aileler
Devrimci tutsak Fadik Adıyaman
tecrit işkencesine karşı açlık grevi
direnişinin 70’li günlerine yaklaştı.
Sağlığı gün geçtikçe kötüye giden
Fadik Adıyaman’ın talepleri kendisine
keyfi olarak uygulanan tecritin kaldırılması ve arkadaşlarının olduğu
bir hapishaneye sevkinin sağlanması...
Tamamen haklı ve meşru bu talepler
için Fadik Adıyaman can bedeli direniyor.
Fadik Adıyaman, 50 yaşında iki
çocuklu bir annedir. Bir gecekondu
mahallesinde, Küçükarmutlu’da, devletin ve hayatın karşısına çıkardığı
sorunları çöze çöze politikleşti, devrimcilerle birlikte kendi hak ve özgürlüğünü kazanmanın yolunun, tüm
halk için mücadele etmek olduğunu
öğrendi.
Mahallede nerede bir sorun varsa
Fadik Adıyaman orada oldu. Pir Sultan Abdal Cemevi çalışmalarına katıldı, Armutlu Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’nin faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürüttü. Fadik
Adıyaman, TAYAD’ın (Tutuklu ve
Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği) tecrite karşı hapishaneler mücadelesinde yer aldı. 19-22 Aralık
Katliamı’na yönelik direnişlerde, tecrite karşı sürdürülen Büyük Direniş’te
122 şehit verilirken, o da diğer tüm
tutsak aileleri ile birlikte dışarıda
sürdürülen mücadelenin en ön saflarında oldu. Onlarca devrimcinin
şehitliğine, gün gün eriyişine tanık
oldu ve haksızlığa, adaletsizliğe karşı
öfkesini büyüttü. Neden devrimcilik
sorusunun yanıtlarını hayatın içinde
yaşayarak öğrendi Fadik Adıyaman.
Ancak bu katil devlet her zamanki
gibi ölümlerin sorumlularını cezalandırmak yerine tecrite, katliamlara
karşı direnenlere cezalar yağdırdı.
Fadik Adıyaman da onlardan biridir.
Hakkında açılan davalar nedeni ile
vatanından, ailesinden ve çocukla-

rından ayrı yaşamak zorunda kaldı.
Yeniden ülkesine döndüğünde ise,
hakkında verilen kesinleşmiş ceza
nedeniyle Aydın Söke’de tutuklandıktan sonra İstanbul Bakırköy Hapishanesi’ne götürüldü. Burada özellikle arkadaşlarından uzakta tutuldu.
Talebine rağmen arkadaşlarının bulunduğu yere konulmadı. Tecrit edildi.
Söke Savcılığı’nca alınması gereken
ifadesi Aydın’da değil, hapishane
içerisinde alındı. Aynı gün İzmir Şakran Hapishanesi’ne götürüleceği gerekçesi ile hapishaneden zorla çıkartıldı. Şakran Hapishanesi yerine
Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Bakırköy Hapishanesi, nereye
götürüldüğü konusunda ailesine, avukatlarına ve kendisine yalan söyledi...
Avukatları Şakran Hapishanesi’ne
kendisini görmeye gittiklerinde hapishane idaresince orada olmadığı
söylendi. Akıbetinden endişe edildi
ve uzun uğraşlardan sonra nerede
olduğu açıklandı.
Şimdi ise Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde, ağır tecrit koşulları altında
tutuluyor.
Fadik Adıyaman’ın nasıl bir tecrit
işkencesine tabi tutulduğunu kendi
satırlarından okuyalım:
“...Ben bugün Açlık grevinin 40.
günündeyim. 08.03.2016 tarihinde
Adalet Bakanlığı’ndan bana bir celp
geldi. Açlık grevine devam ettiğim
sürece sevkim yapılmayacakmış. Ben
de şunu söylemek istedim Bakanlığa,
“biz bu sözleri 122 kez duyduk, 7 yıl
sonra bir genelge yayınladınız, şuanda da kendi çıkarmış olduğunuz
yasaları çiğniyorsunuz” diye bir dilekçe gönderdim. Burasını kısaca
anlatayım; burası genelde erkek tutsakların olduğu bir hapishane burada
1000’e yakın tutsak var. Çok çok
olsa 50-60 kadın tutsak var, onlar
koğuş sisteminde kalıyor. Hiç kimseyle
karşılaştırmıyorlar.

GERİLLAYI DESTEKLE!

...Benim kaldığım hücrenin kapısında 10x10cm bir cam var. Oradan
gece gündüz 15 dakikada bir beni
gözetliyorlar. Kendime bir şey yapmayayım diyorlar. Ben de ‘ben kendime bir şey yapmam kendi vatanını
bizden daha çok kimse sevemez. Bana
burada bir şey olursa sorumlusu sizlersiniz’ dedim. Bana ip ve benzeri
şeyleri vermiyorlar. Eğer iyi bir tutsak
olduğumu kanıtlarsam o zaman vereceklermiş! Bu arada ilk disiplin
cezamı da aldım. Açlık grevi yaptığım
için 1 ay etkinliklerden men oldum!
Sanki ben ziyaret, avukat görüşü bir
de cumartesi, pazar günleri olan
sağlık muayenesi dışında dışarı çıkıyorum da... Açlık grevinden kaynaklı
tansiyonum çok yükseliyor. Burnum
kanıyor midem bulanıyor, başım dönüyor. Buranın doktoru günlük geliyor, şeker, tansiyon, kilo gibi rutin
işlemini yapıyor. Arada serum takalım
diyor. Ben olmaz dediğimde bir şey
söylemiyor. Haftada bir de doktor
heyeti geliyor.”
Fadik Adıyaman’ın talepleri kabul
edilemeyecek talepler değildir, tersine
Fadik Adıyaman yasalarda var olan
hakkını kullanmak istiyor. Fadik Adıyaman nezdinde bir kere daha gördük
ki adaletin olmadığı bu ülkede yasal
haklarımız için dahi can bedeli direnmeliyiz.
TAYAD’lı Ailelerimiz bu direnişe
destek olmak için Tekirdağ Hapishanesi önünde nöbete başladılar. Fadik Adıyaman’ın seslenişi hepimizedir. Adaletsizliğe karşı olan herkes
bu direnişe destek vermelidir. Tecrit
işkencesinin bir can daha almasına
izin vermeyeceğiz.
FADİK ADIYAMAN ONURUMUZDUR!
FADİK ADIYAMAN’I KATLETTİRMEYECEĞİZ!
TECRİT İŞKENCEDİR,
TECRİTE SON!
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Yürüyüş Dergisi Baskınından İzlenimler...

Hiçbir Mevzimize Kolay Giremeyeceksiniz
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Otuz kadar akrep denilen zırhlı
ile ve kalabalık birkaç çemberlik kuşatma biçiminde yapmışlar baskını..
Milisler bunlara ateş ederken telsizden
konuşmalar geçiyor. “Bize ateş ediyorlar” diyorlar. Amirleri de “siz de
silahla karşılık verin” diyor. Yine de
rahat değiller. Sürekli konuşuyorlar
aralarında…”Çevrede çantalı birileri
dolaşıyor biraz daha çabuk olun” diyorlar. Ve tutanakları da karakolda
tutmuşlar. Altına da yazmışlar. “Bölge
terör örgütlerinin alanı olduğu için
basılan yer terk edilerek karakola
gelindi” deniyor.
***
Polisler baskın için gelir gelmez
milisler ateş açarak karşılamış. Mahallenin bir çok sokağına çöpler devrilip
yakılmış barikat kurulmuştu. Milisler
sokağa çıkmıştı. Polis, özellikle eşyalara
zarar vermeye, kırmaya odaklanmış.
Her şey kırılmış. Ceviz çuvalının bile
üzerine çıkıp ezmişler.
Çevredekilere silah doğrultmuş

polisler. Sakin olun diyenlere polisler
“sen burada kimler var biliyor musun,
bize ateş açıyorlar” diyormuş. Bunu
diyen polis korkudan titriyormuş.
***
Dergideki arkadaşlar baskın başlayınca duvarlara yazılama yapmışlar.
Katiller içeri girince bu yazılarla karşılaştılar.

Yürüyüş Dergisine Yapılan Polis Baskınının
Hukuki Bir Gerekçesi Yoktur!

Amaç Siyasi Olarak Yıldırmak ve
Dergiye Maddi Zarar Vermektir
Halkın Hukuk Bürosu Yürüyüş dergisine yapılan
baskınlı ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: "...30
Mart, Türkiye egemenlerinin Kızıldere direniş geleneklerini
yok etmek, unutturmak istediği bir tarihtir. Bu nedenle
Yürüyüş dergisine yönelik baskın için 30 Mart tarihi seçilmiştir. Faşizme karşı direnmek haktır, görevdir. Polisin
arama adı altında yaptığı tam bir terördür. Bu terör
sonucu derginin muhabirleri ve misafirleri gözaltına
alınmışlar ve adliyeye çıkarılarak savcılıkça bugün serbest
bırakılmışlardır" denildi. Ayrıca müvekkillerinin gözaltına
alınmalarına ilişkin anlatımları aşağıdadır.
Tahsin Sağaltıcı: Bizi alır almaz ters kelepçe taktılar,
kelepçelerden ötürü ellerim şişti. Bize kelepçe taktıktan
sonra yere yatırdılar ve üstümüze çıktılar. Sürekli tekmelediler. Ayak baş parmağım şişti ve yürürken zorluk
çekiyorum.
Ümit Çimen: Ense kökümüze ve başımıza çok vurdular. Başımda bir ağırlık var. Ters kelepçe nedeniyle de
ellerim şişmiş durumda.
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Bu arada sabah saatlerinde çok
güzel bir haber aldık. Öyle ki düşmanın
30 Mart’ta ele geçirmek istediği moral
üstünlüğünü biz ele geçirdik. Cephe
gerillalarının Dersim’de yaptığı eylemle yüreklerimize su serpildi adalet
özlemimize kavuştuk. Şehidimiz Onur
Polat ile tüm dünya halklarına savaşa
katılma çağrısı yaptık.

Beşir Elçi: Ben iç odada Ferhat Gerçek’in yanındaydım. Odadan sürükleyerek çıkarttılar ve ters kelepçe
taktılar. Ters kelepçeli iken ellerimi yukarıya doğru kaldırıyorlardı. Ters kelepçe nedeniyle ellerim şişti. TEM
şubeye getirildikten sonra ise psikolojik işkence başladı.
Saatlerdir konuşuyorlar. Arkadaşlarım hakkında yalan
yanlış bilgiler anlatıyorlar.
Ebru Yeşilırmak: Bizi salona getirdiler ve ters
kelepçe taktılar. Özellikle kafamıza vuruyorlardı. Sarışın
bir polis tarafından çok fazla darp edildim. Apartman
kapısından çıkarken beni çıkartan bir polis tarafından
taciz edildim. Kafama çok fazla vurulduğu içinde kustum.TEM şubeye getirildiğimizde ise üst araması yapıldı.
Üst aramasında zorla üstümü açmaya, çıplak arama yapmaya çalıştılar. Bunu yaparken odanın kapısı açıktı ve
erkek polisler de izliyordu. Bana “sizi Diyarbakır’daki
14 kişiye yaptığımız gibi yapacağız” dediler.
Yeliz Kılıç: Bir odada arkadaşlarla birlikte kalıyordum.
Vurarak bizi odadan çıkartmaya çalıştılar. Odadan çıkarken
kapıda bekleyen polisler tarafından da darp edildim.
Ters kelepçe taktılar. Sürekli saçımdan çekiyorlardı.
Sürekli de küfür ediyorlardı. Hakaretlerin bir kısmı şöyleydi: “sen kaç kişi ile yatıyorsun, hamile misin, senin
gibi bir piç mi doğuracaksın”. Küfürlerin birçoğu bel
altı küfürlerdi. Üst araması yapıldığında da çıplak arama
yapmaya çalıştılar.

SAVAŞA KATIL!

DEV-GENÇ Milisleri Çağlayan Adliyesi’ne Molotof Attı

“Bu Adaletsizlik Bitmedikçe
Adalet Savaşımız da Bitmeyecek”
DEV-GENÇ Milisleri 4 Nisan
sabah 04.30 da geçtiğimiz yıl şehit
düşen Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u anmak; adaletsizliklerin hesabını sormak üzere Çağlayan Adliyesi’ne bir eylem düzenlediler. Çağlayan Adliyesi’nde hakim ve savcıların kullandığı bir kapıya işaret
fişeği ve molotof atarak zarar verdiler.
DEV-GENÇ Milislerinin yaptıkları
açıklamada şöyle denildi:
“ADALETSİZLİĞİN SARAYI
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’Nİ BİR KEZ
DAHA VURDUK! ELİF ŞAFAK
BAHTİYAR, YIKILACAK SARAYLAR!
Yoldaşlar, Dostlar, Halkımız!
Zulmün sarayı Çağlayan Adliyesi’ni Dev-Genç Milislerimiz 4 Nisan

sabahı saat 04.30 sularında molotoflarla, işaret fişekleriyle vurdu.
(….)
DHKC savaşçısı Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol’un Berkin Elvan
dosyasını incelemesi sonucu, katillerin
isim ve fotoğraflarının olduğu görüntüleri paylaşmasına ve savcının
katili tespit etmesine rağmen katiller
hala yargılanmıyor.
Bu adaletsizlik bitmedikçe, adalet
savaşımızda bitmeyecek.
(…..)
Halk düşmanı katil polisler mahallelerimizi, okullarımızı resmen
karakola çevirdiler. Her köşe başını
zırhlı araçlarıyla tutup, sözde asayişi
ve güvenliği sağladılar. Okullarımızın
içine girerken kitaplarımızın arasına

kadar neredeyse arayıp, en ufak bir
etkinlikte coplarıyla, TOMA’ları, gazlarıyla fakültelerimizi bastılar.
Susacak mıyız?
Kaçacak mıyız?
Adalet istemekten vazgeçecek miyiz?
HAYIR! BİN KERE HAYIR!
(….)
Dev-Genç Milisleri olarak;
Bu eylemimizle 31 Mart tarihinde
şehit düşen yoldaşlarımız Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol’u bir kez daha
anmış, umudumuzu selamlamış oluyoruz.
Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar!
Kızıldere’den Çağlayan’a Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-

Halkın Çocuklarını Tutuklamalarla
Yıldıramazsınız!
Gülsuyu Halk Cephesi Dersim’de komplolarla tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak için 6
Nisan’da yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada
kısaca şu sözlere değinildi; “…16 yaşındaki liseli öğrencilerden ne için korkuyorsunuz? Haksız olduğunuz
için korkunuz. Bu korku sizleri yok edecek. Nasıl Berkin’i
her yerde görmeye başladıysanız, bugün tutukladığınız
Neslihan Albayrak’ı da karşınızda görmeye devam edeceksiniz. Neslihan, Dersim’in onurlu çocuklarından 16
yaşında bir liselidir. Sizlerin kokuşmuş, pis düzeninizde
olmamak için mücadele veriyor. Havadan gerekçelerle
1 yıl içinde 23 kere gözaltına aldınız. Neslihan’ı bir
türlü yıldıramadınız. Şimdi de tutuklamakla yıldırmaya
çalışıyorsunuz. Bunun boş olduğunu size defalarca
gösterdi Liseli Dev-Genç’liler. Bir de Neslihan gösterecek
siz katil sürülerine”.


Baskınlarınız Bizleri Yıldıramaz!
AKP’nin katil polisleri 5 Nisan’da Çayan Mahallesi’nde
Nurtepe-Güzeltepe Kültür Araştırma Derneğini bastı.
Katiller henüz başvuru aşamasında bulunan dernek
binasına akrepler eşliğinde baskın düzenleyerek, dernekte
bulunan bilgisayar ve dergileri gasp etti, kapının camını
kırarak, dernek içindeki eşyalara zarar verdi. Halk Cepheliler yaptıkları açıklamada, baskıların, saldırıların mücadelelerini engelleyemeceğini, her gün daha da güçlenerek
birbirine kenetlenip adalet istemeye devam edeceklerini
vurguladı.
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Ankara

Gençlik Gündemi Değerlendiriyor
Geleceği Örgütlüyor
Okmeydanı Liseli Dev-Genç 30 Mart’ta Sibel Yalçın
Parkı’nda, İTO Öğrenci Meclisleri ile bir araya gelerek,
Öğrenci Meclislerini ve gündemi değerlendirdi. Sohbet
sırasında özellikle “okulların karakol olması, mahalledeki
uyuşturucu sorunu” ele alındı. Ayrıca sabah saatlerinde
Dersim’de gerçekleşen eylemde şehit düşen DHKC gerillası Onur Polat üzerine değerlendirme yapıldı. Yaşanan
katliamlar, Kürdistan’da olup bitenler ve “Kızıldere”
olayları okul öğrencileriyle konuşuldu.

Mahallemize Kurumlarımıza
Yapılan Saldırıların Hesabını
Misliyle Ödeteceğiz
Gazi Mahallesi'nde 30 Mart'ta Yürüyüş dergisine
AKP’nin katil polisleri tarafından baskın düzenlendiği
esnada Cephe milisleri baskın düzenleyen polislere ateş
açtı. Kısa süreli yaşanan çatışmanın ardından Cephe
Milisleri Gazi Karakolunu uzun namlulu silahlarla taradı.
İmam Hatip Lisesi önünde konuşlanan katillerin araçları
tarandı. Korkusundan ne yapacağını bilemeyen işkenceciler
baskından hemen sonra apar topar kaçarak gittiler.

GERİLLAYI DESTEKLE!
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“Uğradığım Haksızlığı
Herkese Anlatacağız!”
6 Kasım öncesi YÖK’ü protesto
ettiği, parasız eğitim ve Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanmasını istediği için iki arkadaşıyla birlikte
Antep Şehit Şahin Lisesi 9. sınıf öğrencisiyken, okulundan atılan Liseli
Dev-Genç’li Rıza Kartal ile 3 Nisan’da Halkın Sesi’nin yaptığı röportajı yayınlıyoruz.
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Halkın sesi: Kısaca bugüne kadar
yaşadıklarını anlatır mısın? Ne oldu?
Neden okuldan atıldınız?
Rıza Kartal: 6 Kasım YÖK çalışmaları nedeniyle ben ve iki arkadaşımı okuldan attılar. Okul içerisinde
ve önünde bildiriler dağıttık, öğrenci
arkadaşlarla birebir konuştuk.
YÖK’ün kaldırılmasını, Berkin’in
katillerinin yargılanmasını ve parasız
eğitim istiyorduk. Bizi yargıladıkları
disiplin maddesi “tecavüz” suçunu
da kapsıyor. Bizim yaptıklarımızı bu
maddeye dahil ettiler. İtiraz ettik,
tepki gösterdik. Bu yüzden arkada-

şımıza müdür yardımcısı tokat attı.
Halkın sesi: Okuldan atıldıktan
sonra neler yaptınız?
Rıza Kartal: Okuldan atıldıktan
sonra okul içinde ve dışında bildiri
dağıttık, bir hafta boyunca sabahları
okul önünde oturma eylemi yaptık.
Her oturma eyleminde polis saldırdı,
gözaltına aldı. İki üç defa okul arkadaşlarımın da katıldığı basın açıklaması yaptık. Okuduğum okulun ve
diğer okulların çevresine yaygın afiş
yapıştırdık.
Halkın sesi: Atılma kararına karşı
açtığınız dava sonuçlandı mı?
Rıza Kartal: Atılma kararına karşı
yürütmeyi durdurma davası açtık. Yürütmeyi durdurma davasını kazandım.
Fakat bu arada hakkım olduğu halde
okul idaresi tarafından derslerime devam etmeme izin verilmediği için devamsızlıktan kaldım. Şimdi devamsızlıktan kalmaya dava açtım. Okul
yönetimine, okuluma geri alınmam
için 3 hafta önce dava açtık.
Halkın sesi: Eğitim-Sen “parasız
eğitim”i savunduğunu söyleyen bir

Savaşçıları Anacağız Üniversiteleri
Katillere Dar Edeceğiz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
Bomonti Kampüsü’nde Dev-Genç’liler 31 Mart’ta “Kızıldere’den Çağlayan’a Halk Savaşçılarını Anıyoruz!”
sloganıyla anma programına çağrı yapıp anma hazırlıklarına başladı. 30 Mart'ta Dersim’de şehit düşen DHKC
gerillası Onur Polat’ın fotoğrafını bahane eden okul idaresinden Genel Sekreter Murat Özgen’in talimatı ile
ÖGB ve sivil polisler öğrencilerin üzerlerine saldırdı.
Saldırının ardından barikata geçildi... Barikatın kurulmasının ardından tekrar masa kurup DHKC Gerillası
Onur Polat’ın resmini asan Dev-Genç’lilere sivil polis
ile birlikte okul içerisine giren Çevik Kuvvet saldırdılar...
Saldırıdan sonra gözaltına alınan öğrencilerin isimleri
şöyle; Semih Öz, Murat Türk, Mazlum Doğan Demirel,
Seyithan Aytekin, Musa Uğur, Onur Akyol.

Düzenin Ahlaksız İlişkilerine Karşı
Devrimci İlişkilerimizi Geliştiriyoruz
Liseli Dev-Genç’liler 4 Nisan’da Alibeyköy’de yazılama yaptı. Alibeyköy duvarlarına “Parasız Eğitim İstiyoruz, Liseli Dev-Genç, Fadik Adıyaman Onurumuzdur,
Yaşasın Halkın Adaleti” yazılamalarını yapan Liseliler
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sendika. Eğitim-Sen ya da başka bir
sendika okuldan atıldıktan sonra sana
destek oldu mu? Sendikalarla görüştünüz mü?
Rıza Kartal: Bu güne kadar hiçbir
sendikanın desteği olmadı. İlk atıldığım
gün Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’e gittik.
Her iki sendikada da birer kişi vardı.
Onlara anlattık yaşadıklarımızı fakat
ilgilenmediler. Beni ve arkadaşlarımı
okuldan atan müdür ve müdür yardımcısı Eğitim-İş’liydi. Her iki arkadaşım da atıldıktan sonra eğitimlerini
bıraktılar. Onların eğitim hayatlarının
bitmesine neden oldular.
Halkın sesi: Yeni bir kampanyaya
başladınız. Kampanya programınızda
neler var?
Rıza Kartal: Kampanyaya afişlerle başlayacağız. Önümüzdeki çarşamba günü bildiri dağıtacağız. Biriki hafta sonra okul önünde çadır
açacağız. Üniversite önünde, Yeşilsu
Meydanı’nda masa kuracağız.
Halkın sesi: Son olarak söylemek
istediğin bir şey var mı?
Rıza Kartal: Herkesin desteğini
beklerim.

Refhan Tümer Lisesi karşısına 9 Nisan’da yapılacak
olan Halk Okulu çalışmasına çağrı pankartı astı. Ardından
2 liseli ile sohbet edip gündem üzerine değerlendirme
yapıldı. “Düzenin ahlaksız ilişkilerini kırıp devrimci
kültürümüzü yayacak ilişkiler kuracağız, halk okullarımızda
düzenin ‘devlet meselesi’ olarak baktığı liselileri örgütleyeceğiz” denilerek çalışma sonlandırıldı.

Gençliğin Sorunlarını
Gündem Toplantılarımızla Çözeceğiz
Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler 4 Nisan’da, Halil
Rıfat Paşa Öğrenci Meclisleriyle görüşüp toplantı yaptı.
Öğrenci Meclisleriyle yapılan görüşmede, okullarda öğrenci örgütlenmesi ve genel çalışmalar üzerine değinilerek
kararlar alındı ve çalışma sonlandırıldı.

Mevzilerimizi Onarıyoruz
Geleceği Aydınlatıyoruz
Adana Liseli Dev-Genç, 5 Nisan’da liseli gençlik çalışmaları ve mücadeleye halkalar eklemek için Adana
Özgürlükler Derneği’nde bulunan, Gençlik Odası’nın
duvarlarını boyayıp, tadilatını yaptı. Liseli Dev-Genç’liler
çağrıda bulunarak “bütün liseli gençliği odamızı düzenlemeye kurumumuza bekliyoruz” dedi.

SAVAŞA KATIL!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Tutsak Öğrenciler ve Akademisyenleri Sahiplenmemiz
Tüm Dünyaya Bir Derstir!

Faşizme Karşı Demokrasi, Adalet ve Özgürlük Dersidir!
Çürüyen Sol Dünyanın Her Yanında Aynı Kötü Kokuyu Salıyor!

Biz Havayı Devrimden Yana Estireceğiz!
Dünyada Savaşan Bir Tek Biz Varız!
Adalet dersi veriyoruz tüm dünyaya!..
Demokrasi dersi veriyoruz tüm dünyaya!..
Özgürlük dersi veriyoruz tüm dünyaya!..
Yok! Bu ülkede adalet yok!..
Ekmek almaya giden çocuklar köşe başlarında katlediliyor. Katilleri 1000 gün geçmesine rağmen yargılanmıyor. Şimdi de katil polis E.Y’nin ismi cismi belli
olmasına rağmen soruşturma bile bile geciktiriliyor.
Berkin İçin Adalet İstiyoruz diyen Dev-Genç’liler ise
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. İşkencelere ve hatta
ölümlere ADALET için göğüs geriyor. Tüm dünyaya
Şafaklar’la adalet dersi veriyor.
Dilek DOĞAN evinde, annesinin dizinin dibinde,
sadece “galoş giyin” dediği için katlediliyor. Dilek’in
galoş giydirme çabası temizlikle hijyenle alakalı bir
durum değildir. Dilek’in “galoş giydirme” sebebi Kürdistan’daki Kürt halkının, yaşını doldurmamış bebeklerin
kanlarını üzerinde taşıyan katillere bir tepkidir. Bu
tepkinin bedelinin ölüm olabileceğini bile bile Dilek
katillere karşı geldi. Pis ellerinizi kanlı postallarınızı
değdirmeyin evimize dedi.
Yılmaz ÖZTÜRK, işinden evine giderken gencecik
bedeni bir köşe başına boylu boyuna seriliyor. Sırtından
bir kurşunla AKP’nin katil polisleri onu da katletti.
Ve Dilek’in, Yılmaz’ın katilleri yeni katliamlar yapmaya devam ediyor.
Bu ülkede demokrasi yok!..
Burjuva demokrasisi dahi uygulanmıyor. Çünkü
faşizm yönetemiyor. Çünkü faşizm yönetememe krizinin
ortaya çıkmasını, kitlelerin bu memnuniyetsizliği eyleme
dökmesini engellemek için katlediyor. Çocukları öldürüyor. Mahallelere tanklar toplar sokup, evleri yıkıyor.
Bu devlet halk için kılını bile kıpırdatmıyor.
Yok!.. Bu ülkede özgürlük yok!..
Daha birkaç gün önce, üç akademisyen Kürdistan’daki
katliamları protesto eden bir bildiriye imza attığı için
tutuklandılar. Yüzlerce öğrenci akademik demokratik
talepleri dile getirdiği, adalet ve özgürlük istediği için
tutuklanıyor. Tutuklanmayanlar ise okullardan, işlerinden
atılıyor. Türkiyeli değilse sınır dışı ediliyor.
Peki kim ne yapıyor bu adaletsizlikler karşısında?

Üniversitelerde bu katliamlara karşı tek bir afiş asan,
adaletsizlikleri anlatan tek bir bildiri dağıtan veya eylem
yapan var mı?
YOK!
Oportünist ve reformistlerin nefes alacak halleri kalmamıştır. Ama bir bakarsın milyonların katıldığı Berkin
Elvan cenazesinde pankartını dövizini açmak için devrimcilerle tartışır “ Berkin hepimizin şehidi” der.
Dilek Doğan DHKP-C’ye yönelik bir baskında katledildiği için neredeyse bu katliamı görmezden gelir.
“Sarayın Faşizmine Karşı Ayağa Kalk” çağrısı yapanlar
Saraylardan alınan kararlarla katledilen Yılmaz Öztürk’ün
cenazesine bile katılmaz.
Nerede devrimcilik, nerede demokratlık? Solu sol
yapan hangi değeri taşır bizim ülkemizde oportünistreformistler? Hiçbirini!
Dev-Genç’liler üniversitelerde tüm bu yaşananlara
karşı tepki gösterdiği, eylem düzenlediği için defalarca
gözaltına alınıp tutuklanmıştır.
Sadece Mimar Sinan Üniversitesi içinde “Berkin
İçin Adalet Tutsak Öğrenciler İçin Özgürlük” talebiyle
yapılan eylemlerde 9 Dev-Genç’li tutuklanmıştır.
Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağrı, Kürdistan’da
ki katliamları teşhir yazılamaları, Berkin için adalet isterken defalarca gözaltına alınmıştır! Gözaltılarda kolları
kırılmış, gözleri kaşları patlamıştır!
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Dev-Genç’liler Adalet İçin
Canlarını Ortaya Koymuşlardır!
Berkin’in katillerinin açıklanması için Dev-Genç’li
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, dava dosyasına
bakan savcıyı rehin almak zorunda kalmış ve taleplerinin
karşılanmaması üzerine savcıyı cezalandırıp çıkan çatışmada kendileri de şehit düşmüştür.
Dilek ve Yılmaz’ın katillerinin yaydığı adaletsizliğe
bir cevap vermek için Dev-Genç’li Berna Yılmaz ve
Çiğdem Yakşi, Çevik Kuvvet Amirliğine karşı eylem yapmıştır.
Peki sol bu adaletsizliklere karşı ne yaptı? Bırakalım
canlarını ortaya koymayı tek bir taş kaldırıp attı mı?
DEV-GENÇ TÜM BU ADALETSİZLİKLERİN

GERİLLAYI DESTEKLE!
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KARŞISINDA TUTSAKLAR VE ŞEHİTLER VERMESİNE RAĞMEN DİMDİK AYAKTA DURUYOR!
Geçtiğimiz günlerde üç akademisyen Kürdistan’da
yaşanan katliamlara ilişkin yayınlanan bildirgeye imza
attığı için tutuklandı. Dev-Genç’liler tutuklanan akademisyenlere sahip çıkmak ve tutsak öğrencilere özgürlük
talebiyle 18 Mart Cuma günü Metris Hapishanesi önünde
oturma eylemi düzenledi. AKP’nin demokrasi düşmanı
katil polisleri adalet ve özgürlük türkülerinin yükselmesinden korktuklarından 7 Dev-Genç’liyi yaka paça
gözaltına aldılar.
Aynı tarihte bir kaç saat sonra TÖDA’nın (Tutsak
Öğrencilerle Dayanışma Ağı) çağrısıyla bir eylem daha
gerçekleştirilecektir.
Çağrı, “Hocalarımız, Avukatlarımız, Arkadaşlarımız
Özgürlük demek için Metris Cezaevinde Buluşuyoruz”
sloganıyla Açık Ders gibi bir eylem üzerinedir. Polis bu
eylemin yapılmasına izin vermemiş ve TÖDA gibi içerisinde bir çok sol örgütün yer aldığı yapı bu dayatmaya
karşı tek bir söz bile söylememiştir.
Oportünist-reformist solun yüzü asıktır ülkemizde.
Çünkü ne yapmak isteseler faşizm engeline takılmış ve
istediklerini hayata geçirememişlerdir.
İdeolojik olarak net olmayanlar, bunalımlardan da
kurtulamamıştır. Ve her seferinde hüsrandır sonları. Bu
hüsran bu yüzü asıklıkları ancak icazet sınırlarını aşıp
devrimci çizgiye geldiklerinde ortadan kalkabilir. Yani
halk iktidarı için mücadele ettiklerinde.
Bir de Dev-Genç’lilere bakın! Alınları açık başları
dik! Onca katil sürüsünün, TOMA’nın, Akrebin önüne
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ pankartıyla oturuyorlar.
İşte bu ideolojik netliktir. İşte devrimcilik budur. Faşizme
karşı mücadele budur. AKP’nin katil polislerinin demokratik
bir hak olan basın açıklamalarına dahi saldırdığı bu
dönemde, sayısız TOMA, Akrep, Çevik Kuvvetin önünde
adalet taleplerini yalnız Dev-Genç’liler dile getirmiştir.

İzin Değil Meşruluk, Muhalefet Değil
Devrimciliktir Dev-Genç’lilerin Yaptığı!

Metris Hapishanesi önünde Dev-Genç’liler, 7 kişi
onlarca katil polisin karşısına çıktı. Basın açıklaması
ardından oturma eylemine başladı ve ardından gözaltına
alındı.
Peki bilcümle solun toparlanıp oluşturduğu TÖDA,
tek başına Dev-Genç’lilerin yaptığı eylemi neden yapamadı?
Neden onca örgütün insanı, katil polisler bu eylemi
yapamazsınız deyince karşı çıkmadı. Üstelik devrimci
ahlak gereği kendinden yarım saat önce benzer eylem
nedeniyle gözaltına alınan devrimciler olduğunu biliyorken eylemlerini niye gerçekleştirmedi?
Çünkü, ülkemiz solu iktidar hedefinden uzaklaşmıştır.
Çok basit protesto haklarına dahi sahip çıkacak halde
değildirler.
Oportünist ve reformistlerin gözü fırsatçılıktan, uzlaşıdan başka bir şey görmemektedir. İşte bu yüzden
hiçbir programlarını hayata geçiremezler.
Biz herkese Adalet nasıl sağlanır, faşizme karşı mücadele nasıl edilir göstereceğiz.
Gözaltılarla, tutuklamalarla, AKP bizim demokratik
mücadelemizi ve protesto hakkımızı engelleyemeyecek.
HER KOŞULDA FAŞİZME KARŞI DİRENECEĞİZ!
GÖZALTINA ALINACAĞIZ YILMAYACAĞIZ!
TUTSAKLAR VERECEĞİZ AMA BİTMEYECEĞİZ!
TARİH BİZİMLE, ANADOLU İHTİLALİNİ BİZ
YAZIYORUZ !
DEV-GENÇ yasal-yaşadışı, demokratik-illegal tüm
mücadele yöntemlerini Devrimci Halk İktidarı mücadelesinde kullanarak yeni gelenekler yaratmaya devam
edecek. Tüm gençliği Dev-Genç saflarında örgütlemeye
birken iki, ikiyken yüzler binler olacağız.
Bu karanlık denizin içinde bir fenerdir DEV-GENÇ!
ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN DEV-GENÇ
SAFLARINDA BİRLEŞELİM!
YAŞASIN DEV-GENÇ, YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

Baskınlarla ‘Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş’ Sloganımızı Susturamazsınız!
AKP’nin katil polisleri, 1 Nisan’da Mimar Sinan
Üniversitesi’nde Dev-Genç’lilerin ‘Kızıldere’den
Çağlayana Onurumuzla Geliyoruz!’ çağrısı ile düzenlediği Kızıldere anmasına saldırmış ve Dev-Genç’liler ile
birlikte okul öğrencilerini de gözaltına almıştı.
Şimdi de anmaya katılan ve AKP faşizmine karşı
çıkan Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerini ve DevGenç'lileri 5 Nisan'da gece yarısı evlerini basarak gözaltına aldı.
Aynı gün Dev-Genç gözaltılarla ilgili yaptığı açıkla-

24

mada şunlara değindi:
"Bu baskınlar AKP’nin Kızıldere’den ve DevGenç’lilerden korkusunun ifadesidir. Mimar Sinan
Üniversitesi’nde yapılan anmanın ‘Kızıldere’den
Çağlayan’a Onurumuzla Geliyoruz’ olmasıdır.
‘Elif, Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar’ demekten ‘Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş’
sloganını haykırmaktan , Vazgeçmeyeceğiz! Selam
olsun Kızıldere’den Çağlayan’a direnen ve savaşan
Dev-Genç’lilere!” denildi.

SAVAŞA KATIL!

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

Gerici Eğitime Devrimci Halk İktidarıyla Son Vereceğiz!
Türkiye, geçtiğimiz hafta, Karaman’da faaliyet yürüten
Ensar Vakfı’na bağlı yurtta görevli bir hocanın kırk beş
çocuğa tecavüz ettiği haberiyle çalkalandı. Akabinde
Artvin’de benzer bir olayın haberi yayıldı. Gerici yurtlarda
çocuklar yobaz, sapıkların elinde her türlü istismara açık
biçimde tutuluyor. AKP ise bu olayın ardından Ensar Vakfı’nı savunmaya geçti.
Mecliste çocuk istismarını araştırma komisyonu kurulmasına dahi karşı çıkarken
gelen yoğun tepkiler sonucunda çocuk istismarını araştıracak bir komisyon kuruldu.
AKP iktidarının Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu, Karaman'da
çocuk öğrencilere tecavüz skandalıyla ilgili
"Karaman'da olan konuyla ilgili olarak ilk
vaka ortaya çıkar çıkmaz hemen hukuki
açıdan bakanlığımız müdahil oldu. Bu olay
bizim hizmetleriyle her zaman gurur duyduğumuz vakıfla ilişkilendirilmek istendi.
(...) hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz,"
diyerek tecavüze maruz kalan çocukları
değil, gerici Ensar Vakfı’nı savundu.
Onların gözünde o çocukların zerre
kadar değeri yoktur. AKP’liler kendi çocuklarını Amerikalar’da ya da Türkiye’nin
en ünlü özel okullarında okutuyorlar.
Yoksul halkın çocuklarının gerici okullarda
eğitim adı altında cahilleştirilmesi ise
AKP’nin bilinçli bir politikasıdır. AKP
kurmaylarının toplantısında itiraf ettikleri
gibi, “halkın eğitim seviyesi arttıkça
AKP’nin oy oranı düşüyor.” Onları ilgilendiren sadece yağma ve talan düzenleridir.
Bunun için halkın cahil bırakılması
AKP’nin başlıca eğitim politikasını oluşturuyor. Din eğitimi adı altında halkın dini
duygularını, inançlarını sömürüyor.
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı bir televizyon programında söyledikleriyle
AKP’nin eğitim politikasını özetledi.
“Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış
hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil ” diyen Rektör Yardımcısı Arı
şöyle konuştu: “Bizde de şimdi okuma oranı
arttıkça beni afakanlar basıyor. Ülkeyi ayakta
tutacak olanlar okumamış cahil halk. Tür-

kiye’nin okumuş kesimi profesörden başlayarak geriye doğru
en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat
okuyanlar ilkokul mezunları. Üniversite ve sonrası çok vahim.
Çünkü zihinleri bulanık. Sultan Hamit devrine dönelim.
Sultan Hamit mülkiye olmak üzere Sultaniye’leri kurdu. Yani
Osmanlı Aydınlanması’nı sağlayan Sultan
Hamit’tir. Bu okullarda okuyanlar Sultan
Hamit’i devirdi. Bu okullarda okuyanlar
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar Osmanlı
Aydınlanması’nın mezunlarıdır.”
Okuma oranları yükseldikçe, halk
çocukları aydınlandıkça sadece rektör
Bülent Arı’yı değil tüm AKP’lileri afakanlar basıyor. Halka olan düşmanlıklarını her alanda ortaya seriyorlar. Halkın
aydınlanmasında kendi sonlarını görüyorlar. Halk çocukları bilinçlenmesin
de ne olursa olsun. İsterse gerici vakıflarda tecavüze uğrasınlar, isterse intihar
etsinler, isterse bunalıma sürüklensinler
ama yeter ki cahillikten kurtulmasınlar,
yeter ki AKP’nin politikalarına onay
versinler, koyun gibi yönetilsinler.
AKP’nin yapmak istediği budur.
Bu sorun mecliste kurulacak bir komisyonla da çözülemez. Sorun tek başına bir hocanın çocukları istismar etmesi sorunu değildir. Sorun sistem sorunudur. Bu bozuk düzen değişmedikçe
çocuklar her türlü istismara açık bırakılırken aynı zamanda kafalarının içine
doldurulan gerici düşüncelerle beyni
de öldürülecektir. Oysa Halk Anayasası
Taslağı diyor ki;
“Gençliğin gelecek olduğunun bilinciyle, geleceğin toplumunun mimarı
olan gençler için tüm imkanlar seferber
edilerek, onların sağlıklı, üretken, yurtsever insanlar olarak yetiştirilmeleri
için her türlü koşul sağlanır” (Halk
Anayasası Taslağı, syf. 45)
Bizler Dev-Genç’lileriz. Yoksul halk
çocuklarının gerici kurumlarda yetişmelerinin, oralarda her türlü istismara maruz
kalmalarının önüne geçeceğiz. AKP’nin
çocuklarımızın beynini daha ilk gelişim
aşamasında köreltmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için meclislerde örgütlenip
gerici eğitime karşı devrimci halk iktidarını
kurmanın mücadelesini büyüteceğiz.
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13

geçişi sağlamaktır. Gerilla PASS’yi hayata
geçirir. Halk savaşında
sıçrama
yapmayı
amaçlar. Düşmanı psikolojik olarak sürekli
yıpratır. Silahlı propaganda yapar.

SORUDA

Gerilla
Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz!

1-) Gerilla Kimdir?

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

Gerilla; adaletsiz, haksız, zulmeden bir düzeni yıkıp, halk yararına
bir düzen kurmak için halkın bağrından çıkan silahlı öncüdür.
Gerilla, halk savaşının bir ayağı
olan öncü savaşını uygular. Gerilla
halkın kurtuluşu için savaşır. Maddi
olarak kendisinden daha güçlü bir
düşmana karşı halkın yaratıcı gücüyle
savaşır. Bu yüzden gerillayı oluşturan
insanlar morallidir, moral değerleri
maddi güce dönüştürür. Gerilla, savaşın ilke ve kurallarına uyar.
Gerilla; ideolojiyi, örgütlülüğü
temsil eden dava adamıdır. Savaşımızın somutlanmış halidir. Gerilla,
savaşın hareketli gücüdür. İktidara
yönelik askeri eylemin uygulayıcısıdır.
Gerilla düzene ait her şeyle sürekli
çatışma halindedir. Marksizm-Leninizm’i uygulayan bir askerdir. Gerilla
halktır.

2-) Gerillanın Amacı
Nedir?
Gerillanın amacı devrim yapmaktır. Devrimci Halk İktidarını kurmaktır. Gerilla savaşarak, halkı örgütlemeyi hedefler. Halkın adaletini
uygulayarak, halkı bilinçlendirir.
Gerillanın misyonu, eylemleriyle
mevcut siyasal iktidarı yıpratarak,
halka kendi gücünü ve devletin güçsüzlüğünü göstermek ve böylelikle
halkı devrim saflarına çekmektir.
Devrimci mücadelenin gelişmesi ve
savaşın halklaşması, gerilla mücadelesiyle sağlanır. Bu zafer için zorunludur.
Gerillanın bir amacı da halk savaşını büyütmek ve düzenli ordulara
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3-) Gerilla
Olmak İçin
Ne Yapmak
Gerekir?

Somut olarak savaşa hazırlanmak
gerekir. Politik olarak, ideolojik seviyeyi durmadan yükseltmek, yani
devrimcileşmek esastır.
Gerilla ruhunu ve kişiliğini kazanmadan gerilla savaşı yürütemeyiz.
Bu yüzden önce bulunduğumuz alanda gerilla kişiliğine, yani militan bir
kişiliğe sahip olmalıyız. Bunun için
kendimizde devrimci dönüşümler
gerçekleştirmeliyiz.
Gerilla olmak için yaşam içerisinde
fedakarlıkları artırmak, düzenle var
olan çatışmalarda uzlaşmamak gerekir.
Halk ve vatan sevgisini büyütmek,
sınıf kinini bilemek, yaşamı savaşa
göre şekillendirerek savaşın ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerekir. Bir
devrimci gördüklerine, duyduklarına
savaşın ihtiyaçlarını esas alarak bakmalı ve savaş örgütü olduğumuzu
bilince çıkarmalıdır.

4-) Gerilla Çalışmasına
Nasıl Başlanır?
Gerilla çalışması katı bir disiplin
ve gizlilik içerisinde yapılmalıdır.
Gerilla çalışması için öncelikle arazi
taraması ve bölgenin tanınması işlerinin yapılması gerekir.
Gerilla çalışmasına yeterli hazırlık
yapılmadan, savaşçılar yetiştirilmeden
gerilla savaşına başlanılmaz.
Savaşçı eğitimi uygun alanlarda
yapıldıktan sonra, gerilla savaşının
yürütüleceği elverişli bir arazi seçilir.
Bu bölgede halkla ilişkiler kurulur
ve gerillanın destekçileri propaganda
yapar, yani kitle çalışması yürütür.
Gerillanın ikmalinin sağlanması buna
bağlıdır.
Gerillanın araziyi, bölgeyi ve böl-
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genin halkını tanıması şarttır. Aynı
zamanda halkın da gerillaları tanıması
gerekir. Gerilla, yaşam kültürüyle
(aç da kalsa zorla yemek almama
gibi) halka kendini tanıtırken propaganda yapmalıdır.
Halkın bir sorununu çözmek ya
da halka baskı uygulayanlardan birini
cezalandırmak gibi eylemler, halkta
sempati yaratır. Bu halkta var olan
düşmanın anti-propagandasının etkisini kırar. Bu yapılan çalışmalarla
gerillanın taraftarları çoğalır.
Gerilla savaşını başlatmak için
halkın desteği şarttır. Bu destek gerillanın sürekliliğini sağlar. Gerilla
kitle çalışması yapar, ajitasyon ve
propaganda çalışması yürütür. Yani
gerilla özünde politik bir savaşçıdır.
Gerillanın çevresinde onu destekleyici
bir güç olmalıdır. İletişim, ulaşım,
olanak vb. işleri destek güçler yapabilir.

5-) Gerilla Nasıl Yaşar?
Gerilla katı bir disiplin ve gizlilikle, aynı zamanda yüksek bir moralle
yaşar. Gerillada yalan yoktur, devrimci
kültür ve yaşam kuralları oturmuştur.
Gerillanın özel mülkiyeti yoktur.
Gerilla, savaşın tüm zorluklarına,
tüm olanaksızlıklarına göğüs gerer.
Fedakarca ve mütevazı bir yaşam
sürer. Bulunduğu yerde yaşam kolektivizmle sürer.
Sürekli hareket halinde bir yaşamı
vardır. Gerilla yaşamını tüm koşullara
uydurabilir. Gerilla sıradanlaşmayı
ve düzeni reddeder. Yaşamın odağına
savaşı, örgütü, devrimi ve halkı koyar.
Tüm yaşamında kendi çıkarını değil,
devrimin çıkarını esas alır. Zaaflarını
aşar, boyun eğmez.
Gerilla, niçin savaştığını bilendir.
Halk iktidarını kurmakla yükümlü
olduğunu bilir. Devrim hedefine kilitlenmiştir. Savaş gerçekliğiyle düşmanı yok etmek için planlar yapar.
Gerillanın temel niteliği, tüm koşullara uyum sağlama ve bütün gelişen
olayları lehine çevirme yeteneğine
sahip olmalıdır.
Gerilla tüm gücünü düşman güçlerini yok etmek için kullanır. Savaşın
her aşamasında kendilerine özgü taktikler manevralar geliştirerek düşmanı

şaşırtmalı ve hareket alanını daraltmalıdır. En zor koşullarda hedeften
sapmadan savaşı sürdürmelidir. Gerilla atılgandır, cesaretlidir. İlke ve
kuralların siperi olduğunun bilincindedir. Halk kurtuluş gerillası teslim
olmama geleneğinden gelir ve bu
geleneğin sürdürücüsüdür.
Gerilla emir ve talimatları yerine
getirmede tereddütsüz gözüpek olandır. Dinamik, hareketli olandır. İnisiyatifli olandır. Soyut bir düşmanla
değil, halklarımızın katili bir düşmanla savaştığını unutmamalıdır.
Yüksek adalet duygusuna sahiptir.
Sonuç olarak gerilla, halk kurtuluş
savaşçısıdır. Yaşamının her anında
yüksek fedakarlık bilincine sahiptir.
Düşmanına teslim olmaz. Aksine
ölürken düşmanını yok etme hıncını
taşır.

6-) Gerillanın Gücünün
Kaynağı Nedir?
Gerillanın gücünün kaynağı halktır. Halkla sürekli bağı olmayan bir
gerilla hareketi yok olur. Halk; savaşçı, ev, silah, yiyecek kaynağıdır.
Halkı sevmeyen ya da halka inanmayan bir gerilla yaşayamaz, çürür.
Gerillanın gücünün kaynağı örgütüdür, halktır, ideolojisidir.
Bir gerilla hareketi M-L bir önderliğe, politik hatta sahip olmadan
yozlaşır ve bir sürekliliğe sahip olmaz.
Gerillanın gücünün kaynağı ideolojisidir, inancıdır. Devrim inancı tüm
zorlukları aşmak için güç ve dayanıklılık verir.

7-) Gerillanın
Militanlığının, Cüretinin
Harcı Nelerdir?
Gerillayı ölüme meydan okutarak
savaştıran temel güç, halk ve vatan
sevgisidir. Halk ve vatan sevgisi gerillayı gözüpek, atılgan kılmıştır.
Gerilla, devrimin gerçekleşeceğine, güneşin her sabah doğacağını
bildiği gibi inanır. Bu bilinçle zihnini
sürekli dinamik tutar ve düşmanını
yenmek için planlar yapar.
Gerilla, düşmanına karşı başarılı
olmasının yöntemlerini sürekli üre-

tendir. Bu yüzden kurallı ve ilkeli
yaşamanın hayati önemini bilir. Kuralları ve ilkeleri hayata geçirmede
disiplinli olur. Disiplin değişimi yaratır. Disiplin; gerilla arasında paylaşımı, ortak ruhla hareket etmeyi,
dayanışmayı büyütür. Disiplin; militanlığı, cüreti kalıcılaştırır.
Günlük yaşamda disiplinli olmak
ne demektir? Randevu saatini aksatmamak, asla "olmaz, para yok, ev
yok olanak yok" dememektir. Yani
günlük yaşamdaki uzlaşmazlık da
gerilla kültürünün bir parçasıdır. Bir
devrimci her soruna mutlaka çözüm
bulacağı inancıyla savaşır. Gerilla
imkansız görüleni gerçekleştirendir.
Ki Che’nin deyimiyle “imkansız yoktur, sadece yapılması zaman alır.”

zafer kazanılmaz. Gerilla gücü halk
ordusuna dönüşmeli ve gerilla onu
tamamlayan bir unsur olmalıdır. Gerilla düzenli ordulardan daha hareketli
ve esnek bir savaş yürütür. Gerilla
küçük, hareketli birliklerdir. Ülkemizde gerilla, silahlı propaganda ile
halka politik gerçekleri aktarmalıdır.
Gerilla psikolojik yıpratma savaşı
yürütürken, düzenli ordular fiziki
yok etme saldırıları yapar. Düzenli
ordularda savaş çok daha geniş halk
kesimlerine ulaşır. Ülkemizde düzenli
ordu aşamasına suni dengenin kırılıp,
halkın savaşa kitlesel olarak katıldığı
süreçte geçilecektir.

8-) Gerillanın

Devrimci mücadelede geçerli olan
tüm ilke ve kurallar, gerilla için de
geçerlidir. Çalışma alanına bağlı olarak gerillanın dikkat edeceği bazı
kurallar ise farklıdır.
Gerilla gizlilik ilkesini asla ihlal
etmemeli, yoldaşlarıyla kimliğini açık
edecek özel bilgilerini paylaşmamalı,
yoldaşlarıyla veya halkla feodal iliş-

Düşmanları Kimlerdir?

10-) Gerillanın Genel
İlke ve Kuralları Nelerdir?

Halkın düşmanları gerillanın da
düşmanlarıdır. Yani ezen sınıf, oligarşi, düşmandır. Tüm halk düşmanları ve emperyalistler, ordu ve polis,
yabancı ve yerli ajanlar, korucular,
işbirlikçiler, hainler, mafya ve çeteciler de gerillanın düşmanıdır.
Bazen doğa da gerillaGerillanın amacı devrim
nın düşmanlarıyla doludur.
yapmaktır, Demokratik Halk
Zehirli otlar, tehlikeli hayİktidarını kurmaktır. Gerilla
vanlar, ya da hava koşulları
gerillanın zararına olabilir.
savaşarak halkı
Yani gerilla doğaya karşı
örgütlemeyi hedefler. Halkın
da bir mücadele verir.
adaletini uygulayarak halkı
Şehirlerde düşmanın
bilinçlendirmeyi hedefler.
elindeki teknolojik gelişGerillanın misyonu,
meler de kimi zaman geeylemleriyle mevcut siyasal
rillanın düşmanıdır. Gerilla,
devrimci mücadeleyi geiktidarı yıpratarak, halka
riletecek her şeyi düşman
kendi gücünü ve devletin
olarak görür. Bir gerilla
güçsüzlüğünü göstermek ve
düşmanını tanır ve onu
böylelikle halkı devrim
kendi önünde engel olmaksaflarına çekmektir.
tan çıkaracak bir bakış açısıyla hareket eder.
Devrimci mücadelenin

9-) Gerillanın
Düzenli
Ordulardan
Farkı Nedir?

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

gelişmesi ve savaşın
halklaşması gerilla mücadelesiyle sağlanır.
Bu zafer için zorunludur.

Sadece gerilla gücüyle
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kiler kurmamalıdır. Gerillanın hata
yapma lüksü yoktur. Kural ihlali tutsaklığa ya da şehitliğe yol açar.
Gerilla düşmana en ufak bir taviz
vermemelidir. Yaptığı kural ihlaliyle
halk ilişkilerini deşifre etmek, halka
zor kullanmak ya da eylemlerde
halka zarar vermek, bir gerillanın
asla yapmaması gereken şeylerdir.
Gerillanın savaşta moral bozması
ya da kararsızlığı da ciddi olumsuz
sonuçlara neden olur.
Gerilla başta silahı olmak üzere,
her eşyasına özen göstermelidir. Silahının bakımını yapmayan savaşçı,
savaşın bilincinde değildir.
Gerilla halkın arasında kaynamalı,
düşmana onun dikkatini çekmeden
zarar vermelidir.
Gerilla düşmana silahını, ya da
hiçbir olanağını kaptırmamalı, yaralı
yoldaşını düşmana bırakmamalıdır.

11-) Gerillanın
Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016
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Savaşımızdaki Yeri ve
Önemi Nedir?

12-) Gerillanın

kayıp verdirerek en az zararla çekilmelidir. Gerilla düşmana baskın yapma, pusu atma, sabotaj gibi yöntemlerle saldırır. Zor durumda ise gerilla
hareketliliği sayesinde kolayca sıyrılabilmelidir.
Gerilla inisiyatiflidir. Savaşta saldıran düşmanın lehine olan durumu
kendi lehine çevirmek için her şeyi
yapar ve çarpışmanın inisiyatifini
ele alır. Gerilla hızla karar alıp uygulayarak, savaşta üstün duruma geçer. Planlarını da buna göre esnek
yapar. Vietnam devriminin komutanlarından Giap’ın ifade ettiği gibi
“gizlilik, hız, insiyatif” temel bir
öneme sahiptir. Gerilla düşmanı şaşırtan eylemler yaparak, düşman gücünü yok eder. Şaşırtma, gerilla için
önemli bir yöntemdir. Böylesi eylemlerde düşmandan silah ve cephane
ele geçirilir.

İzleyeceği Taktikler
Nelerdir?

13-) Gerillanın

pagandanın temel, diğer ekonomikdemokratik mücadele yöntemlerinin
tali ve ona bağlı olduğunu düşünürsek,
gerilla savaşının zorunluluğunu ve
vazgeçilmezliğini anlarız.
Gerilla mücadelesi olmadan düzenli orduları oluşturmak ve düşmana
yıkıcı darbeyi vurmak mümkün değildir.
Gerilla kitleleri örgütlemenin en
hızlı ve en etkin yoludur. Faşizm koşullarında halka baskı ve terör uygulandığından ve devlet zor yöntemini
kullandığından, gerilla olmazsa devrimci hareketin ya da halkın mücadelesinin yaşama ve başarı şansı yoktur.
Gerilla savaşımızda hayatidir. Gerillayı yaratmadan ve sürekli kılmadan
iktidar kazanılamaz, iktidar hedefli
bir mücadele yürütülemez. Stratejik
hedefe ulaşmak için gücünü halktan
alan silahlı birimler şarttır.

Gerillanın izleyeceği taktikler
kendine özgüdür. Savaşın her anı bu
özgünlükle biçimlenir. Gerillanın
mevzileri esnektir. Savaşın gidişatına
göre yerini ve koşullarını
değiştirebilir.
Gerilla hareketli bir
Gerilla kitleleri örgütlemenin
savaş verir. Hızı önemen hızlı ve en etkin yoludur.
lidir. Eylemlerindeki hız,
Faşizm koşullarında halka
hayatın ya da savaşın
baskı ve terör
sonunu belirler.
Gerilla bir bölgeden
uygulandığından ve devlet zor
iz bırakmadan hızlıca
yöntemini kullandığından,
uzaklaşabilir. Gerilla kalgerilla olmazsa devrimci
dığı yeri, cepheyi sürekli
hareketin ya da
değiştirmek durumunda
halkın mücadelesinin yaşama
kalabilir.
ve başarı şansı yoktur.
Gerilla kendini tüm
koşullara uydurabilir.
Gerilla savaşımızda hayatidir.
Gerillayı yaratmadan ve sürekli Karşılaştığı olumsuz durumları olumluya çevirkılmadan iktidar kazanılamaz,
me kıvraklığına sahipiktidar hedefli bir mücadele
tir.
yürütülemez. Stratejik hedefe
Gerilla daha çok saldıran niteliktedir. Düşulaşmak için gücünü halktan
mana sürekli taarruz yaalan silahlı birimler şarttır.
pan gerilla, vur-kaç yöntemiyle düşmana çok

3. Bunalım Döneminde gerilla
savaşı devrimin zaferi için zorunludur.
Gerilla savaşı, öncü savaşının yürütülmesidir. Savaşımızda silahlı pro-
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Kitle Çalışması ve
Örgütlenmesi Nasıl Olur?
Gerillanın kitlelerle bağlantısının
olması zorunludur. Çünkü kitlelerin
gücüne dayanmayan gerilla savaşı
başarısız olur. Gerilla halktır, halkın
örgütlü gücüdür. Bunun için siyasi
propagandayla gerilla, halk kitlelerini
taraf olması için bilinçlendirir. Gerilla,
bulunduğu köylerde bu çalışmaya
başlar ve yayar. Kitle toplantıları düzenleyebilir. Bölgedeki gençler savaşa
katılabilir, eğitilebilir, milis, istihbarat,
kurye vb. görevlerde kullanılabilir.
Gerilla, halkı savaşa katmaya dönük
örgütlenmeler yapar.
Bölgede halkın sorunlarının çözümü, halkın taleplerinin örgütlenmesi
gerillanın görevleri arasındadır. Devrimcilik örgütlemek ise, gerilla da
bu görevi yerine getirecektir. Kitle
çalışması yapmak, ajitasyon propaganda sürdürmek, halkı eğitmek zorunludur. Yani gerilla sadece askeri
değil, asıl olarak politik yanı olan
savaşçıdır.

“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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S avaş, Her Şeyden Önce Disiplin ve Kurallı Bir Yaşam Demektir
Kurallar ve Disiplin Hem Düşmana,
Hem de İç Düşmana Karşı Savaşın Temel Yasasıdır

Savaşçı Halka Zarar Vermemek İçin
Canını Verir!
“Gerilla savaşçıları balık, içinde
yüzdükleri deniz de halktır. Deniz
olmaksızın balık yüzemez.” (Mao)
Savaşımız halkın içinde halk
için yürüttüğümüz bir savaştır.
Mao’nun dediği gibi halkımız bizim
denizimizdir. Bu savaşta bize her
daim yol gösteren, hatalardan koruyan, önlem alan en güçlü silahımız da ilke ve kurallarımızdır.
Onlar olmadan uzun soluklu bir
mücadele yürütmek olanaksızdır.
Halkımıza zarar vermemek ve herhangi bir saldırı anında halka kendini
siper etmek en önemli ilkemizdir.
Bu, 46 yıllık tarihimizde oluşturduğumuz savaş geleneğimizdir.
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
çatışmadan çekilirken Maltepe’de
girdikleri apartmanın birinci katındaki evde yaşlı bir kadın, kızları ve
torunları vardı. Korkmaları üzerine
Mahir, onlara zarar vermeyeceklerini, çocukları alıp gitmesini söylemiştir. Onları dışarı çıkarttıktan, can
güvenliklerini aldıktan sonra da çatışma başlamıştır. Daha güvenli buldukları üst kata çıkıp evin sahibi
binbaşı Dinçer Erkan’ın eşi ve oğlunu bırakıp kızı Sibel Erkan’ı alıkoydular. Sibel’e zarar vermeyeceklerini söylediler. “Teslim Olun!”
çağrılarına Cevahir ve Çayan’ın
verdiği karşılık ise çok netti: “Asla
teslim olmayacağız. Bizim buradan
ölümüz çıkar. Çocuğa dokunmayacağız. Çocuk ancak sizin ateşinizle
ölebilir. Silahımızı da asla teslim
etmeyeceğiz!” (Kızıldere, Adalıların
Türküsü, Sayfa: 34)
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, halkın her koşulda korunması

gerektiğini pratikle de göstermiş
oldular. Çatışma anlarında, düşman
saldırılarında, eylem anında ilk aklımıza gelen ve yapmamız gereken
ilk iş, halkın can güvenliğini almak
olmalıdır. Mahirler’in örneğinde
olduğu gibi; ya halkı bölgeden
uzaklaştırmalı, ya da güvenli başka
bir yere götürmeliyiz.
Ya da olanağımız varsa, biz halkın zarar görmeyeceği başka bir
yere çekilmeliyiz. Düşmanın ilk hedefi her daim bizizdir. Fakat bize
yardım eden, koruyan, kollayan halkımızı da hedefler. Bu durumlarda
ilk öne çıkacak olan biz olmalıyız.
Düşmanın saldırılarını üzerimize
çekebilmeli, halkı korumalıyız.
Savaşın artık çok üst düzeye
taşındığı bir dönemdeyiz. Elimizde
olmayan nedenlerle de halka zarar
gelecek durumlar oluşabilir. 2004
yılında feda savaşçımız Semiran
Polat’ın taşıdığı bomba otobüste,
sarsıntıdan dolayı ateş almıştır. Savaşçımız bombanın üzerine kapanarak halkın canını korumak istemiştir. Bu durumda yine oluşacak
zararı en aza indirmek bizim elimizdedir. Hızlı, inisiyatifli, soğukkanlı düşünmeliyiz.
Mahallelerimizde düşmanın en
yoğun saldırılarını yaşıyoruz. Düşman çadırlarımıza dahi günde onlarca kez saldırıyor. Bu anlarda da
mahallelerimizde bir savaşçı gibi
çatışmalara yön vermek durumundayız. O anlarda mahallelerimizin
savaşçısı olmalıyız. Düşman saldırısı olasılığının yüksek olduğu
durumlarda barikatları kurduktan
hemen sonra bölgeden halktan in-

sanları çekmeliyiz. Sokaklarda çocukları uzaklaştırmalı, halkın kapısını çalıp bir yandan çatışma hakkında bilgilendirirken, barikat malzemeleri temin ederken, diğer yandan camlarını kapatmalarını, gazdan
korunmalarını söylemeliyiz. Halkı
olabildiği kadar barikatın ardında
tutmaya çalışmalıyız.
Bizimle birlikte polisle çatışan
halkı da artan düşman saldırıları
karşısında vereceğimiz komutlara
uymalarını, barikatın önünde saldırıları püskürtmeyi sağlamalıyız. Çatışmayı halkın kalabalık olduğu
alandan kaydırmalıyız. Her koşul
altında önde olacak, halka öncülük
edecek, örnek olacak olan bizleriz.
Tarihimiz, halka gelecek zararları göğüslemede, onları korumada
tertemizdir. Düşman dahi halkın
zarar gördüğü, açık alanda, çarşıpazar gibi kalabalık yerlerde yapılan
eylemleri yapmadığımızı iyi bilir.
Hatta yorumlarında kendi ağızlarından “eylem çizgileri halkı hedef
almaz” demişlerdir.
Halk savaşçıları her şeyden önce
halkı korumasalardı, halkın içinde
barınamazlardı. Bizi sarmalayan
halk denizini kurutur, kirletirsek,
bizler de boğulur gideriz.
Devrimci şair Ümit İlter’in “Fütursuz” şiirinde dediği gibi, “canlara
sıkılmış tüm kurşunları alnımıza”
çağırmalıyız.
Bizler, sıra neferiyiz. Yerimizi
dolduracak milyonlar olacaktır. Bu
milyonlar, halkımızdır. Zafer gelecekte, gelecek halkımızındır.
“Ölüm bizim, gelecek halkımızındır!” (Berkan Abatay)

DİSK / Genel – İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan
Bir Kez Daha Kimin Safında Olduğunu İfade Etti!
Beşiktaş Belediyesi Önünde İşten Atıldıkları İçin
Direnen İşçilerin Arkasında Kimlerin Olduğunu Araştırıp
Ondan Sonra Karar Vereceklermiş!

PATRON SENDİKACILIĞININ ÇÜRÜMEDE SINIRI YOKTUR!
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Beşiktaş Belediyesi’nin temizlik işlerinde çalışan 9
işçi DİSK / Genel -İş Sendikası’na üye oldukları ve
sendikal çalışma yürüttükleri için işten atıldılar. İşçileri
işten atan CHP’li Beşiktaş Belediyesi’dir.
İşçiler meşru direnme haklarını kullanarak Belediye
önünde direnmeye başladılar. İşten atılan işçilerin direnişine
diğer işçi arkadaşları da destek verdiler ve grev yaparak
çöpleri toplamadılar. Direnen işçiler Beşiktaş Belediye
Başkanlığı binası önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradılar. Dövüldüler, gaz sıkıldı. Ama direniş
devam ediyor. İşçiler belediyenin önünde eylemlerine
devam ediyorlar.
Çağdaş Ses isimli yayın işçilerin direnişini haber
yapmış. Doğal olarak DİSK / Genel – İş Sendikası
Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile de konuşmuş. Haberde verildiği şekliyle Remzi Çalışkan’ın açıklamalarının
bir kısmı şöyle;"açıkçası ne olduğunu, ne talep ettiklerini
biz de bilmiyoruz. Eylem yapan arkadaşların dışardan
farklı farklı anlayışların yönlendirmesiyle hareket edip
etmediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim tüzüğümüz,
kurallarımız bellidir, biz çalışmalarımızı örgütlü bir
şekilde yaparız."
Bu açıklamanın hangi satırına cevap verelim? Böylesine
düşmanlık kokan bir açıklama yapılabilir mi? İşçiler sendika
üyesi oldukları için ve sendikal çalışma yaptıkları için
işten atılıyorlar, sendikanın başkanının direnişten haberi
olmadığı gibi “işçilerin farklı farklı anlayışların yönlendirmesiyle hareket edip etmediklerini öğrenmeye çalıştıklarını
belirtiyor. ” Velev ki işçiler farklı anlayışların yönlendirmesiyle
direniyorlar, ne yapacaksınız, direnişe destek olmayacak
mısınız? O işçiler Remzi Çalışkan’ın başkanı olduğu sendikaya üye oldukları için atılmadılar mı? Sendikaya yeni
üye yapmaya çalıştıkları için işten atılmadılar mı? Hatta
böyle de olmasın, işçiler herhangi başka bir sendikaya üye
oldukları için işten atılmış olsunlar. Remzi Çalışkan ve arkadaşları destek olmayacaklar mı? Ya da işçiler bir sendika
üyeliği nedeniyle değil, hak gaspı vs gibi başka nedenlerle
işten atılmış olsunlar. Bu durumda Genel – İş Sendikası’nın
desteğini hak etmiyorlar mı?

Ayrıca bu açıklama bir anlamda ihbarcılık da kokmaktadır. Ne demek arkalarında olan anlayışı araştırıyoruz?
Ne demek istiyorsunuz? İşten atıldıkları için direnen işçilerin arkasında illa bir anlayışın olması mı gerekiyor?
İşçiler arkalarında bir anlayış olmadan direnemiyor mu?
DİSK / Genel – İş Sendikası Genel Başkanı Remzi
Çalışkan’ın açıklamalarını okuyunca şaşırmadık. Çünkü
bu sendika daha önce de yine Beşiktaş Belediyesi’nde direnen kendi üyelerine sahip çıkmamış, saldırmıştı. İşçilerin
direnişini kırmak için Beşiktaş Belediyesi’nden daha fazla
çaba harcamıştı. Üstelik işçilerin talebi sendikanın toplu
sözleşme yetkisi önünde belediyenin koyduğu engelin
yine belediye tarafından kaldırılması idi. Yani Genel – İş
Sendikası’nın Beşiktaş Belediyesi’nde toplu sözleşme yapabilmesi için direnen işçilere Genel – İş Sendikası saldırdı.
Birazcık aklı başında olan bir insan bu tavrın kendini
inkar olduğunu anlar, bilir. Ama sırtını işçiye değil,
patronlara – düzen partilerine yaslayanların böyle çelişkili
görünen tavırlarının olması normal. Onların derdi işçilerin
toplu sözleşme yapması, haklarını genişletmesi değil, belediye başkanlarını, düzen partilerini hoş tutmaktır. Bunun
için toplu sözleşme yapmaktan bile kaçınırlar. Bu sendikacılar
çok önce sınıf sendikacılığını terk etmişlerdir.
Aynı anlayış yine işçilerin önüne çıktı. İşçiler Genel
-İş’i örgütlemek istiyor, işten atılıyorlar. Genel-İş araştırma
yapacakmış. Kime soracaklar acaba? Belediye başkanına
mı? Polise mi? Halkımız ne güzel demiş; Bana dostunu
söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim.
Bu açıklama bir kez daha işçilerin kendi sınıf örgütlülüklerini yaratmaları gerektiğini kanıtladı. İşçilerin öz
gücünü açığa çıkartacak örgütlenme İŞÇİ MECLİSLERİDİR. Sendikaların başına çöreklenmiş patron sendikacılarını kovmak için bile meclislerde örgütlenip güç
olmak gerekiyor.
Sendikalar işçilerin örgütüdür. Sendikaları işçiler yönetecek, hayatlarıyla, iş yerleriyle ilgili her konuda işçiler
kendileri karar alacaklar. İşçiler meclislerle doğrudan iradelerini ortaya koyabilecekler. İşçi Meclislerinde örgütlenelim.

SAVAŞA KATIL!

Öğrenci, öğretmen ayırt etmeksizin beklenen; kapitalizmle, özgürlükle,
adaletle uğraşmadan, bu yoz kültüre uyum sağlamamızdır.
Bu çürümüş sistemin pisliği bir şekilde tüm halkı etkilemektedir.

AKP’NİN YOZLAŞTIRMA SALDIRILARINI
ÖRGÜTLENEREK BOŞA ÇIKARALIM!
Son zamanlarda basından ve sosyal medyadan takip ettiğimiz üzere,
öğrencisine tacizde bulunan öğretmenler sıklıkla gündemi meşgul etmekte. Ülkenin pek çok farklı ilinde,
çeşitli yaş grubundan öğrencilerin,
öğretmenleri tarafından sözlü veya
cinsel istismara maruz kaldığını tüylerimiz diken diken olarak okuyor
veya izliyoruz.
Peki bu süre zarfı içerisinde bunca
benzer olaya şahit olmamızın altında
yatan temel neden nedir? Elbette bu
tip olaylarla bir meslek grubunu
itham etmek mümkün değil. Hele ki
bu meslek halkımız tarafından da
kutsal kabul edilen eğitimcilikse,
daha da derin düşünmek gerekiyor.
Bir zamanlar bir harf öğretenin 40
yıl kölesi olunacak kadar değer verilen
öğretmenlik mesleği, giderek daha
da itibarsızlaşıyor, itibarsızlaştırılıyor.
Tüm bu yaşanan olayları AKP’nin
politikalarından bağımsız görmek
büyük bir yanlış olur. AKP’nin sömürü düzenini rahatça sürdürebilmek
adına, toplumda yarattığı dejenerasyon bir şekliyle hepimizin hayatlarının
içerisinde. Bunlar arasında en dikkat
çekici olanlardan birisi, eğitimi gericileştirmek, aydın beyinleri uyuşturmak adına yaptığı hamlelerle okulların geçirdiği dönüşümdür.
Eğitimin niteliksizleşmesi ve paralı
hale getirilmesi politikasında karşısına
çıkacak tüm engellerden kaçınmaya
çalışan AKP iktidarı, eğitimin içini
boşaltarak dindarlık adı altında sorgulamayan, itiraz etmeyen itaatkar
bir kuşak yaratmaya çalışıyor.
Üstelik amacına giden yolda her
türlü ahlaksızlığı meşru gören AKP,
yozlaşmayı destekleyerek hem arzu
ettiği kültürü yaratmaya hem de gündemi katliamlarından ve hırsızlıklarından uzaklaştırmaya çalışıyor. 14
yıllık AKP iktidarında, sözde İslam

dininin propagandası yapılırken, kat be kat artan uyuşturucu kullanımı, fuhuş, cinsel taciz olayları bu yozlaşmanın hükümet politikası
olduğunu açıkça göstermektedir.
Elbette bu toplumun bir
parçası olarak öğretmen
kesimi de bu yoz kültürden
nasibini almaktadır. Hepimizin büyüklerimizden
dinlediği veya kitaplarda okuyarak
öğrendiği o eski öğretmen tanımı ile
bugün gazetelerde gördüğümüz olaylar arasındaki farkı yaratan da işte
bu yozlaştırma politikasıdır.
Çok uzun zaman önce değil, Köy
Enstitüleri zamanındaki öğretmenlerin
nasıl halkın içinde olduğunu, halkın
her sorununu çözmede önderlik yaptığını, amacının eğitimi sınıf içerisine
hapsetmek değil, hayatla bütünleştirmek ve yaşamı da aynı oranda değiştirmek olduğunu duyar, biliriz.
İşte o öğretmenler, aydın olmanın
sorumluluklarını yerine getirerek hem
halka örnek olmuş hem de güvenini,
itibarını kazanmıştır. İşte o saygın
öğretmenleri yaratan ideal kişilikleri
değil, hayattaki devrimci duruşları
ve adil, eşit bir gelecek kaygılarıydı.
İşte AKP’nin çeşitli yozlaştırma politikası ve baskıcı, rekabete dayalı,
gerici eğitimiyle elimizden almaya
çalıştığı tam da budur. Öğrenci, öğretmen ayrıt etmeksizin beklenen,
kapitalizmle, özgürlükle, adaletle uğraşmadan, bu yoz kültüre uyum sağlamamızdır. Bu çürümüş sistemin
pisliği bir şekilde tüm halkı etkilemektedir. Bedel ödeyen yalnızca devrimciler değildir, geçim sıkıntısı
çeken bir emekçi, çocuğunun güvenliğinden endişe eden bir anne,
gelecek kaygısıyla bunalıma sürüklenen bir öğrenci, kısacası halkın her
kesimi bu düzenin batağından payını

GERİLLAYI DESTEKLE!

almaktadır. Bu düzeni değiştirmeye
çalışmak meşru olduğu kadar hayati
önem de taşımaktadır.
Elbette bize dayatılan ve bu insanlık dışı sistemin değil de yalnızca
bireylerin suçuymuş gibi gösterilmeye
çalışılan bu yoz kültürü kabullenmeyecek, güzel olan, insana yaraşır
olan şartlar için mücadele edeceğiz.
Unutmayacağız ki, bizlerin bıraktığı
her boşluğu düzen kendi pisliğiyle
doldurmaya çalışacak. Bizlere düşen,
örgütlü biçimde mücadele ederek bu
ve buna benzer tüm sorunlarımızın
asıl kaynağını kurutmak, çocuklarımıza eşit, adil ve güvenli bir gelecek
bırakmaktır.
Bizler Devrimci Kamu Emekçileri
olarak bu yozlaştırma saldırılarının
karşısında mücadelemizi daha da büyütmek, Memur Meclislerini hızla
hayata geçirmek zorunluluğundayız.
Çünkü örgütsüz bir insan düzenin
çarkları arasında ezilir, kendi kişiliğini
yitirir, savunmasız kalır. Oysaki bunun
karşısında; örgütlülüğünden güç alan
bir insan üreten, yaratan, çözen, kendi
dinamiğini canlı tutan bir insan topluma yararlı olabilir aydın misyonuna
sahip çıkabilir. Değerlerini korur ve
yeni değerler yaratır. AKP’nin tüm
saldırıları örgütlü ve bilinçlidir. Biz
de örgütlü ve sınıf bilincine dayalı
örgütlülüğümüzle tüm saldırıları boşa
çıkarabiliriz.
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Saldırı Yasalarına Karşı Direneceğiz Teslim Olmayacağız!

YENİ KAMU PERSONEL REJİMİ
YASASINI İSTEMİYORUZ!
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Bizler kamu emekçileriz. Öğretmen doktor hemşireyiz. Belediyede,
vergi dairesinde, sosyal güvenlik kurumunda çalışan emekçileriz.
Bizler sayıları üç milyonu bulan
kamu emekçileriyiz. Her birimiz
farklı kurumlarda çalışıyor olsak da
emekçi yanımız ortak, sorunlarımız
ortak. Mesleğe başlamamızdan itibaren bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dünden bugüne gasp edilen
haklarımızla bizim olanlar tek tek
elimizden alınıyor. Bu saldırıların
en büyüğüyle karşı karşıyayız. AKP
iktidara geldiğinden bugüne halka
yönelik saldırlarını azgınca sürdürüyor. Sur’da, Cizre’de Kürt halkını,
İstanbul’da sokakta, evlerde katlederken, diğer yandan hak arama mücadelesi verenleri, düşüncelerini ifade
edenleri hapse atıyor. Bu saldırılardan
bizler kamu emekçileri de nasibimizi
alıyoruz. İşten çıkarılmalar, soruşturmalar sürgünler cezalarla karşı
karşıyayız. İş güvencemiz bugün elimizde kalan son hakkımız ve bunu
da ortadan kaldırmak istiyorlar. Yeni
çıkacak olan personel yasasıyla iş
güvencemize son verilmek isteniyor.
Bizler Kamu Emekçileri Cepheli memurlar olarak bu saldırıya sessiz kalmayarak bir kampanya başlattık. Yurdun dört bir yanında masalar açıp,
bildiriler dağıtıp imzalar toplayarak
bu yasayı halkımıza ve meslektaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Ama sadece
bunlarla bu yasayı püskürtemeyeceğimizi bildiğimiz için yollara düşmeye karar verdik. Bu yasanın muhatapları Ankara’da meclisteydiler.
Bizlerde bunun için 25 Mart’ta Kartal’da başlattığımız yürüyüşümüzü
Gebze, Kocaeli, Bursa, Eskişehir’de
devam ettirerek son durağımız
olan Ankara’da bitirmek istedik.
Ankara hariç bütün illerde basın açıklamamızı yapıp, bildirilerimizi dağıtıp,

sesli çağrılarda bulunduk. Yürüyüşümüzün ilk gününü düşüncelerini
ifade ettikleri için
tutuklanan akademisyenlere atfettik. İfade özgürlüğü suç değildir dedik; sloganlarımız, dövizlerimiz,
taleplerimiz tutsak
akademisyenlerin
özgür olmaları
içindi.
İkinci günümüzü 10 Ekim’de
Ankara’da katledilen canlarımıza, Berkin Elvan,
Dilek Doğan ve Yılmaz Öztürk’ün
katilerinin yargılanması , Kürdistan’da katledilen Kürt halkımıza,
yaşanan adaletsizliklere karşın ADALET talebimizi haykırmak için
ayırdık. Katledilenlerimiz için yaptığımız saygı duruşundan sonra aynı
içerikteki açıklamamızı Bursa ve Eskişehir’de okuduk. Gittiğimiz her
ilde durdurulduk, kimlik kontrolünden geçtik. Arkamızda bir ordu dolusu
sivil polis eşliğinde illerde programımızı hayata geçirdik. Sayıları bizlerin on katı olan polisin korkularını
biliyoruz. Çünkü haklı ve meşru olan
biziz onlar değil. Korkularının büyüklüğü bu yüzden. Her ilde bizleri
taciz ederek engellemeye çalışmalarına rağmen bizler haklı ve meşruluktan aldığımız güçle yolumuza devam ettik. Geleceğimizi elimizden
bu kadar kolay alamayacaklarını göstermek için çıkmıştık yola. Geri dönüşü yoktu bu yolun. Dönmedik de
yolumuzdan. Ankara’ya geldiğimizde
de yine diğer illerdeki gibi önlüklerimizle, bildirilerimizle Yüksel Caddesi’nden başlayarak meclise gitmek
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için attık adımlarımızı. Ama AKP’nin
katil polisleri yolumuzu kesti. Halkı
korkutarak sokağa çıkamaz hale getiren AKP, bizlerin bu cüretinden
rahatsız oldu. Onlar istiyorlar ki;
kendileri katledecek hapse atacak,
saldıracak, haklarımızı gasp edecek
ama sokağa çıkılmayacak, kendilerine
biat edilecek. İstedikleri bizleri susturmak, yıldırmak, boyun eğdirmek.
Böylelikle rahatlıkla sömürü saldırı
düzenlerini sürdürebilecekler. Ama
olmadı. Bizlere yasaklanan alanlara
çıktık. AKP’nin halk düşmanlıklarını
hayatın her alanında görüyor, yaşıyorduk. Son olarak da mecliste basın
açıklaması yapmaya çalışırken gördük. Bizler sokakları, alanları, meydanları bedeller ödeyerek kazandık.
Kimse bu hakları bizlere altın tepsiyle
sunmadı. Yasalarda dahi hak olarak
sunulan basın açıklaması, ifade özgürlüğü gibi temel haklarımız ellerimizden alınıyor. Kim bu hakkı elimizden alabilir? Halk düşmanlıkları
tescillenmiş AKP’mi, onun katil polisleri mi? Kimse bizim olanı bizden
alamaz. Meclis kimsenin babasının
malı değildir. Katiller girebiliyorken

emekçiler neden giremiyor? Biz kamu
emekçileri olarak bu yasağa uymadık.
Ve meclise gitme kararlılığında olduk. 22 kişiye karşın onlarca çevik,
sivil polis... Ve azgınca saldırıp bizleri
gözaltına aldılar. Ama o kadar kolay
olmadı. Her saldırının karşısında slogan ve direnişle karşılaştılar. Son
gözaltına almaya çalıştıkları dört arkadaşımıza “TESLİM OLUN, ARKADAŞLARINIZIN HEPSİNİ
GÖZ ALTINA ALDIK” demeleri
karşısında sloganlarla karşılık verilmesi aslında kendilerinin ne kadar
aciz olduklarını gösterdiler. Evet aslında temel mesele buydu:TESLİM
OLUN! Düşüncenizi, inançlarınızı
kimliğinizi, değerlerinizi, haklarınızı hepsini bırakın TESLİM
OLUN! İlk defa burada duymadık
bunu. Yüzyıllar öncesine dayanıyordu
bu. Pir Sultanlara, Bedreddinlere,
Mahirlere, Elmas Yalçınlara dayanıyordu bu teslim ol çağrısı. Ama nasıl
ki onlar teslim olmayıp direndilerse
ve bu uğurda canlarını verdilerse
bizlerde bu geleneği devam ettirecektik. Attığımız sloganlar onlara en
iyi cevap oldu. Şaşkınlık ve öfkeyle
saldırıp gözaltına aldılar.
Bizleri korkutup yıldıracaklarını
sandılar ama yanıldılar. Sloganlarımızla, marşlarımızla gözaltında da
direnişimizi sürdürdük. Aldıklarına
alacaklarına pişman ettik. Memurlar,
bir şey yapamazlar, direnemezler
diye düşündüler ama yanıldılar. Bizler

onlar gibi kapıkulu memurlar değildik. Para için ruhunu değerlerini satanlardan değildik. Bu gerçeğe çarptılar. Ve birkez daha haklılık ve meşruluk karşısında yenildiler. Aynı günün akşamı bırakıldık. Ve bırakılır
bırakılmaz Yüksel Caddesi’ne gittik.
Pankartlarımızla, dövizlerimizle, sloganlarımızla yarım bırakmak zorunda
kaldığımız açıklamamızı yaptık.
Bugün Kamu Emekçileri Cepheli memurlara büyük bir görev düşüyor. Alanların emekçilere yasaklandığı, saldırıların azgınca arttığı
bir dönemde bizlerin görevi sokaklara
meydanlara alanlara çıkarak hak alma
mücadelesini daha da yükseltmek,
umutsuzluğu umuda dönüştürmektir.
Bu bir lütuf değil, zorunluluktur. Bu
bilinçle yükselteceğiz mücadelemizi.
KESK binlerce üyesine sahipken

bu sorumluluktan kaçmaktadır. Kamu
emekçilerinin gasp edilen haklarına
karşın KESK adeta izleyici durumundadır. Binlerce üyesi, soruşturmalar, uzaklaştırmalar, cezalar, sürgünlerle karşı karşıya kalmasına rağmen KESK’in buna dair bir programı
yoktur. Direnmemek, seyirci olmak
çürütür. KESK bu noktadadır.
KESK’in üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi gerekiyor. Aksi taktirde tarih karşısında mahkum olacaktır.
Bizler Kamu Emekçileri Cepheli
memurlar olarak birkez daha buradan
sesleniyoruz: Bizler var oldukça haklarımızı kolay kolay alamayacaksınız.
Her saldırıda bizleri göreceksiniz.
Bize ait olanı sizlere vermeyeceğiz.
Haklarımıza sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecek.
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Köle Değil Emekçiyiz İş
Güvencemizi İstiyoruz ,
Alacağız!
Güvenli İş Güvenli Gelecek
İstiyoruz!
Katledilen Kürt Halkının
Hesabını Soracağız!
10 Ekim’de Ankarada
Katledilenlerin Hasabını
Oracağız!
Berkin Elvan, Dilek Doğan Ve
Yılmaz Öztürk’ün Katilleri
Yargılansın!
Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi

GERİLLAYI DESTEKLE!

33

Mahallemizi Terörize
Edenlere Karşı

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!
Düşman, mahallelerimize dört
koldan saldırıyor. Bizleri evlerimizden
çıkamaz, sokağımızda dolaşamaz
hale getirip bir korku dağı ile yaşamamızı istiyor.
Her gün TOMA’ları, akrepleriyle
mahallemizin sokaklarında dolaşıyorlar.
Kimi zamanı olay var diyerek
geldiği mahallemizden gece yarılarına
kadar gitmiyor, karakol kuruyorlar.
Komşumuza gidemez duruma getiriyorlar bizi.
Örneğin 1 Mayıs Mahallesi’nde
devrimcilerin yapacağı bir basın açıklaması için öğle saatlerinde gelip
gece yarısı gittiler. Mahallede bulundukları süre içinde çocuğuyla
komşusuna giden kadınlarımıza “neSayı: 516
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reye gidiyorsun, bu çocuk senin
mi” diye sorarak tedirgin edip korkutmaya çalıştılar.
Mahallelerimizin gençleri mahalle
içinde dolaşırken GBT kontrolü yapıyor; böylece gençler üzerinde bir
tür baskı oluşturmak istiyorlar. Aileler
bu yapılanlar nedeniyle genç çocuklarını mahalle içinde bile bir arkadaşına göndermekten çekinir hale
getiriliyor.
Aynı zamanda mahallemizin gençleri, halkın nazarında da bu uygulamalarla terörize edilmeye çalışılıyor.
Akreplerin, TOMA’ların mahallemize gelmediği gün yoktur. Hergün
bir şekilde mahallelerimizde görünerek varlıklarını meşrulaştırmaya,
diğer yandansa varlıklarıyla halka
gözdağı vermeye çalışıyorlar. Halk
ile devrimciler arasında bir ayrılık
yaratmak istiyorlar. Devrimcileri
halktan tecrit etmenin bir yöntemidir
mahallemizdeki polislerin varlığı
aynı zamanda.
Nasıl mı?
Esnaflar, mahalle halkı mahallede
polisin rahat rahat dolaşmasına izin
vermeyen devrimcileri, gençleri kimi
zaman eleştiriyorlar: "Siz taş atma-

sanız onlar gaz atmayacaklar, siz
polisle çatışmasanız, otobüs yakmazsanız mahalleye otobüsler girecek" diyerek.
Evet halkın kullandığı otobüslerin
yakılması bizim de onayladığımız
bir eylem biçimi değildir ve bu tarzı
eleştiriyoruz her zaman.
Ancak devlet, bu yanlış eylemleri
kullanarak mahalleye otobüs vermeyerek, belli saatten sonra otobüsleri
yasaklayarak esasında mahalle halkını
cezalandırıyor. Mahalle halkını devrimcilere karşı kışkırtıyor. Mahallelinin gözünde devrimcileri suçlu göstermeye çalışıyor.
Yanlış eylem tarzının yarattığı bu
sonuç dışında da, devlet halkı devrimcilerle karşı karşıya getirmeyi
amaçlıyor.
Örnegin mahallemize giren polisleri devrimciler kovduğunda halk
devrimcilere tepki gösteriyor. "Taş
atmayın, siz taş atınca mahalle gaza
boğuluyor, esnaflar iş yapamıyor,
mahallede dolaşamıyoruz, siz taş
attığınız için mahalleden gece yarısına kadar gitmiyor polis" diyerek.
Peki bu düşünce doğru mudur?
Gerçekler böyle midir? Elbetteki
doğru olan bu düşünce değil. Bunlar
devletin düşünmemizi istedikleridir.
Onca polis bizleri bu şekilde tepkiselleştirmek için geliyorlar mahallelerimize. Devrimciler ile halkı birbirinden ayırmak için geliyorlar.Biz
mahallemizdeki polisin varlığı karşısında nasıl düşünmeliyiz o halde?
Öncelikle yapmamız gereken; polisi mahalleden kovan, kovmaya çalışan gençlerimize tepki duymak değil,
onları korumak, onlara destek olmaktır.
Polise; “mahallemizde sizi istemiyoruz,
defolun” diyebilmeliyiz.
İkinci olarak şu soruyu sormalıyız;
Neden hiçbir şey yokken polisler mahallemize geliyorlar, halk üzerinde
terör uyguluyorlar. Neden mahallemizde demokratik hakkını arayan,
düşüncesini ifade eden eylemleri ba-
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hane ederek mahallemizi gaza boğuyor
polisler?
Neden mahallemizde uyuşturucu,
esrar satışı gibi gençlerimizi yozlaştıran
faaliyetleri görmüyorlar da, hakkını
arayan gençlerimize saldırıyorlar?
Neden dergi dağıtan, dergi okuyan
insanlarımıza saldırıyorlar? Bu insanlara
neden mahallemizde GBT yapıyorlar,
mahallemizin insanları oldukları bilindiği halde...
Daha bu sorularımızı çoğaltabiliriz.
Doğru olan bu soruları sormaktır.
Bu soruları sormadığımızda bize
saldıran, bizi gaza boğan polislerin,
devletin amacına ulaşmasını sağlamış
oluyoruz. Mahallemizi sahiplenen
gençlerimizi, devrimcileri suçlamak
doğru değildir.
Bu yanıyla devletin, halk üzerinde
oynadığı oyunu görmeliyiz.
Yani önce bizleri korkutuyor,
sonra bu korkumuzu kullanarak mahallemizdeki varlığını meşrulaştırıyor
ve devamında bizi devrimcilere, gençlerimize karşı kışkırtıyorlar.
Evet bu durumda bizim mahalle
halkı olarak yapmamız gereken, üzerimizde yaratılan düşmanın bu antipropagandasına karşı koymaktır. Polisin mahallemizde bir işi yoktur.
Uyuşturucu, yozlaşma, zulüm polisle
girmiştir mahallelerimize... Bunun bir
yolu doğru soruları sormak diğer yolu
ise Halk Meclisleri çatısı altında birleşerek güçlü olmaktır. Bizler Halk
Meclislerinde örgütlü bir güç olursak
devletin bu politikasını boşa çıkarabilir,
onları mahallelerimizden atabiliriz.
Ulaşım hakkımıza sahip çıkabiliriz.
Onlar, bizler haklarımıza sahip
çıkmayalım diye bizi korkutmaya,
sindirmeye çalışıyorlar. Biz susarsak,
onlar bizi mahallemizde yaşayamaz
hale getirecekler.
Kendi mahallemizde kendi kültürümüzle yaşamak, haklarımızı korumak istiyorsak bunun çözümü;
HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENMEKTİR.

Katliamı Kınayan Ama Yapanı
Sorgulamayarak

“Kaçak Güreşen” Sol
Sorumluluktan Kaçamaz
3.BÖLÜM
Bir de katliamı görüp kınayan ama yapanı sorgulamayan, kimin yaptığını görmezden gelenler vardır...
Özelikle de son “birlik” içinde yer alanların tavrında
görülüyor bu... TKP-ML’nin ne düşündüğü, katliamı
nasıl ele aldığı konusunda bir açıklamasını göremedik.
Fakat “kaypakkayahaber” isimli bir internet sitesinde
yakın düşüncelere sahip olduğunu düşündüğümüz bir
yazı yayınlandı. Hasan Aksu imzalı bu yazıda TAK adı
hiç geçmeden genel bir halka zarar veren eylemler
tablosu çizilmiş ve buna nasıl karşı oldukları anlatılmış.
Şöyle diyor:
“Bugüne kadar sosyalistlerden, devrimcilerden böylesine amaçsız ve hedefsiz eylemler yapıldığı görülmemiş
veya çok nadir görülmüştür. Bazı devrimci örgütlerin
yaptıkları yanlış karşı devrimci eylemlere şiddetle karşı
çıkılmış, teşhir edilmiş, kınanmıştır. Devrimci örgütlerde
de bu türden hedefi ve amacı olmayan karşı devrimci
eylemler zaman -zaman gerçekleştirilmiş, toplum tarafından kabul görmediği gibi ret edilmiştir. Sonuç olarak;
Brüksel’deki patlayan bombayla, Ankara’da, İstanbul’da
patlayan bombalar arasında özde bir fark yoktur. Kimler
tarafından, niçin ve hangi sebeple yapılırsa yapılsın,
eylemler karşı devrimci eylemlerdir. Halkımıza, devrime,
devrimcilere, sosyalist ve komünistlere zarar veren eylemlerdir. Bizi karşı devrimcilerden, faşistlerden ve
onların sermaye devletlerinden ayıran en büyük erdem
şudur: Her şart ve koşulda -sonuçta ölüm de- olsa asla
halka zarar vermemek, halkın çıkarlarını, yaşam hakkını
her şeyin üstünde tutmaktır. (Hasan Aksu, 22.3.2016)
Bir katliamı suya sabuna dokunmadan ele almak
ancak bu kadar olabilirdi. Oportünizmin nelere kadir
olduğunu gösteriyorlar adeta... Sorsak Brüksel vb. ile
aynı kefeye koyduk daha ne olacaktı denecek. Oysa bu
katliamları yapanların bir kimliği var ve çeşitli iddiaları
var. Dahası bunlarla birlikte hedefler belirlenip bir yol
yürünmek istenmektedir. Ve hem de bu yolu birlikte
yürümeye karar vermiş olanlar, birlikte yol yürüdüklerine
nedir bu, nasıl olur diyerek açık ve net bir şekilde tavır
belirlemek zorundadırlar. Fakat ne yazık ki bunu göremiyoruz. Birlik olmak eleştiriyi rafa kaldırmak olarak
algılanıyor ki bu asla devrimci, komünist bir tutum değildir. Devrimciler eleştirinin gücüne ve devrim mücadelesi açısından vazgeçilmez önemine inanırlar... Fakat
bizdeki sol, kendine komünist diyen yapılar birlik
yapınca eleştiriyi de rafa kaldırıyorlar. Ve tam da bu nedenle çürüyorlar, tükeniyorlar.
Benzer bir tavır da Halkın Günlüğü’nde görülüyor.
Onların da tavrı farklı değildir. Tek farkları PKK savu-

nuculuğuyla birlikte eyleme ilişkin yazdıklarıdır. Henüz
eylemi kimin üstlendiğinin belli olmadığı 14 Mart tarihinde şunları yazıyor Halkın Günlüğü:
“ Türk hakim sınıflarının topyekün gerici savaş ve
saldırganlık politikaları halklarımızı katletmeye devam
ediyor. Hâkim sınıflar ve onların somuttaki temsilcisi
Erdoğan/AKP iktidarının içte ve dışta yürütmüş olduğu
gerici savaş’ın sonuçları bombalarla halkların vahşice
katledilmesine neden olmaktadır. Son bir yıl içinde gerçekleşen bombalı saldırılarda yüzlerce insan hayatını
kaybetti.”
Ve haber şu satırlarla bitiriliyor:
“Yaşanan saldırılar ve bombalamalar sonuç olarak
faşist devlet ve Erdoğan/AKP hükümetinin gerici savaş
politikalarının ürünü olarak cereyan etse de sivil halka
yönelik hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan hiçbir
eylemi ve saldırıyı tartışmasız olarak ret ediyoruz.
Halka yönelik hiçbir eylem ve saldırının bizler açısından
hiçbir meşruluğu yoktur.” (14 Mart 2016 Halkın Günlüğü)
Ertesi gün, Halkın Günlüğü’nde bu kez “Halka
zarar veren hiçbir eylem benimsenemez” başlıklı bir
yazı yayınlanıyor.
Yazının başında şu söyleniyor:
“Biz proleter devrimciler halk kitlelerine bilinçli
olarak zarar veren ya da sivil halk kitlelerine yönelen
hiçbir eylem ve saldırıyı hiçbir şartla benimsemez,
kabul etmeyiz. Devrimci ve demokratik ilerici güçlerin
bu tarz eylemlere başvurmayacakları konusunda kafamız
net olmakla birlikte, bu tarz eylemleri gerici eylemler
olarak değerlendirir ve karşısında oluruz.”
Yazının devamında Kızılay’daki patlamanın PKK’ye
ait olamayacağını “kanıtlamak”(!) için yazılmış bir
bölüm var:
“Bugün Ankara-Kızılay’da gerçekleştirilen ve onlarca
sivil-halktan insanın ölümüne yüzü aşkın insanın yaralanmasına yol açan patlamayı da aynı ahlak ve amaçlarla
PKK’nin üzerine yıkmaya çalışmaktadırlar. Oysa bunca
vahşi katliam ve soykırım saldırılarına karşın PKK’nin
eylem çizgisinde ısrarla olumlu bir hat izlediği, uzun
yıllardan beridir eylem çizgisinde sivil kitlelere zarar
vermeyen ve askeri hedeflere yönelen bir pratik izlediği
açıkça ortadadır. Bütün bu gerçekler ışığında AnkaraKızılay patlamasının PKK eylemi olmadığı anlaşılmaktadır veya açıktır.” (15 Mart 2016 Halkın Günlüğü)
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Ve aynı yazının devamında da şunları söylüyorlar
“Halka zarar veren hiçbir eylem meşru degildir.”Bu
sözlerini olumlu bir tavır olarak kaydedelim.

GERİLLAYI DESTEKLE!

35

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

36

kim verecek ve bu hesabı sorma adına siz nerede ne
Bunca PKK savunuculuğunu “birlik”in yüzü suyu
yaptınız diye sorduğunda verecek bir cevabınız olmahürmetine diyelim. Ancak gerçeklerden kaçtıklarını
yacaktır. Bunu asla unutmayın! Bu tarihsel bir sorumveya tarih bilgisine sahip olmadıkları ya da bilinçli
luluktur, tarihsel bir görevdir.
olarak tarih çarpıtıcılığına soyunduklarını da ekleyelim...
Kürt milliyetçi hakereketin halka zarar verdiği pekçok
“Alışmayacağız” Diyerek Geçiştirenler
eylemi vardır, yanlış ve halka zarar veren bir eylem anBir de PKK ile birlik içinde yer almayan ama onunla
layışı Kürt milliyetçi hareket açısından bir çizgi haline
çatışma içine de girmek istemeyenler vardır ki bunlar
gelmiştir. Halkın Günlüğü, PKK savunuculuğu adına
da PKK veya TAK adını fazla telaffuz etmeden genel
açıkça gerçekleri saptırmaya çalışıyor.
bir katliamı kınama tavrıyla yaşananları geçiştirdiler.
Ayrıca yaptıklarının özeleştirisini hiçbir zaman ve
19 Mart günü Proleter Devrimci Duruş’ta “Teröre
hiçbir şekilde vermeyenlerin bir dönem pratikte sivil
Alışmayacağız”
başlığı altında şunları okuyoruz:
hedeflere yönelmediği görüntüsü çizmelerinin hiçbir
“...son dönemde “alışmalıyız” yönündeki sözlerde
inandırıcılığı yoktur. Zira TAK eylemleri karşısındaki
artış var. (...) ülkemizi Ortadoğu’daki savaşların lojistiği
tavırlarına bakmak bu konuda yeterince bilgi verir...
haline getiren de, Ortadoğu’daki radikal islamcı çetelerin
“Öfkeli Kürt gençleri” söylemlerinin ve Kürdistan’da
geçiş ve örgütlenme alanına dönüştüren de, doğrudan
yaşananlar karşısında bunların olabileceği yönlü açıkAKP hükümetidir.
lamalarının hepsi aynı zamanda bu tür saldırıların, katTam da bu nedenle, ALIŞMAYACAĞIZ! Bu terör
liamların da en azından zeminini sunar... PKK bunu
ortamına TESLİM OLMAYACAĞIZ! Sivil halka
fazlasıyla yapmaktadır... Bunları görmezden gelerek
dönük her tür terör saldırısını, kim gerçekleştirirse gerPKK savunuculuğuna soyunmanın kendisi sakattır. Bunu
çekleştirsin LANETLEYECEĞİZ! Terörü bitirmenin
yapan bir anlayışın kendi kimliğiyle hareket ettiği de
tek yolu olarak, bölgemizdeki emperyalist savaşa ve
tartışmalıdır.
Kürdistan’daki kirli savaşa karşı savaşmaya devam edeDahası bu açıklamadan sonra eylemi TAK üstlenmiştir.
ceğiz!
Kızılay’daki eylemi TAK’ın üstlenmesi üzerine, ertesi
AKP’nin savaş politikalarının sonucu olan bu terör
gün “SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ” diye bir haber
saldırılarına karşı DİRENECEĞİZ!”
yapıyor ve TAK’ın açıklamasının TAM METNİNİ ya“Sivil halka dönük her tür terör saldırısını, kim geryınlıyor.
çekleştirirse gerçekleştirsin LANETLEYECEĞİZ!”
VE SANKİ yukarıdaki yazıları yazan kendileri dediye keskin, net bir söz söylüyor. Ama öte yandan ise
ğilmiş gibi TAK’ın üstlenmesine dair tek bir kelime
bunu yapan kimdir, neden yapıyor, bugüne kadar neden
söylemiyorlar.
yapmış, bunu nasıl engelleriz vb. bir şey demiyor. Genel
Neden? Hani halka zarar veren eylem meşru değildi?
sözlerin arkasına sığınarak duruMadem öyle o zaman bunu yamu kurtarıyor, geçiştiriyor.
panları sorgulamak, mahkum etTüm sola açık çağrımızdır;
Benzer bir tavır da DİSK,
mek gerekmez mi? Niye susuyorsunuz, niye sessizce geçiştirkatliam ortaklığından çıkın! KESK, TMMOB ve TTB’nin
ortak açıklama da vardır...
meye çalışıyorsunuz?
Kürt milliyetçi hareketin size yaptığı
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Bir
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bu
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istiyoruz. Şiddetin bir an
içinde gerilla görüntüleri verilerek
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ve devrimci demokrat
ne savaşan bir örgüt yaratılır ne
Türkiye’ye karşı sorumluluk duyan
de bununla halk kurtuluş savaşı
kimliğinizin gereğine uygun
herkesin ödevidir. Savaş-şiddetverilir. Halk kurtuluş savaşı vermek
olarak
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açık
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savaş kararı alanların, öncelikle
halka karşı işlenen suçlar konuve net bir şekilde sorgulayıp Evlere hapsolmamızı isteyenlere,
sokağı yasaklayanlara cevabımızı
sunda duyarlı olmaları gerekir.
yargılayın ve yapanlardan
yine sokakta vereceğiz” şeklinde
Halkın yaşadığı katliamların he“ama”sız
“ancak”sız
hesap
konuştu. (Evrensel, 16.03.2016)
sabını sormayan, sorgulamayanların
Burada da yine bir belirsizlik
sorun. Bunu yapmamak sizi
halka verecekleri hiçbir şey yoktur.
vardır... Bu konuda sonraki günHalk adalet ararken, dökülen kanları
çürümüş siyasi bir ölüye
lerde de aynı kesimlerin açık ve
kim neden döktü bunun hesabını
çevirecektir
net bir tavrına rastlamadık. TAK’ı

SAVAŞA KATIL!

açıkça anan ve Kürt milliyetçilerini eleştiren sorgulayan
bir açıklama yaptıklarına rastlamadık... İçinde bulundukları
“kutsal ittifak” çatlasın istemiyorlar elbette... Özellikle
de KESK ve DİSK içindeki ittifakları oldukça güçlüdür.
İşçileri birlikte işten atıp birlikte linç operasyonları yaptıkları ittifaka halel gelmemesi için Kürt milliyetçilerinin
halkı katletmesine dahi göz yumacak bir aymazlık tavrı
sergiliyorlar.
Aynı “kutsal ittifak” içinde yer alan ama katliam
karşısında aynı zamanda en keskin tavrı sergileyenlerin
başında gelen Halkevleri’ni de anmadan geçemeyiz.
Halkevleri daha katliamın yaşandığı ilk andan
itibaren kınadı ve katliama karşı çeşitli gösteriler de örgütledi. Ancak Halkevleri katliamı kınayan ve katliam
olarak niteleyen tüm söylemlerine ve yaklaşımına rağmen
örgüt adını telaffuz etmekten ve örgütü sorgulamaktan
özenle kaçınmıştır... Öyle ya çeşitli demokratik kitle
örgütleri içinde kurdukları “ittifakları”nın bozulmaması
için onlar da sorgulamaktan kaçınıyorlar... Mazallah
Kürt milliyetçilerini kızdırmamak gerekir! İttifakları
bozulur. Ve o ittifakın yüzü suyu hürmetine Halkevleri
de sadece durumu kurtarmayla sınırlı bir tavır içine girmekle yetinmektedir.
Katliamın hemen ertesinde 15 Mart günü katliamın
yaşandığı yere karanfil bırakan Halkevleri Genel Başkanı
Oya Ersoy şunları söylüyor:
“Biz bu katliamlara alışmayacağız. Bu ülkenin
savaşın ve katliamların değil güzelliğin, iyiliğin, sevginin, kardeşliğin ülkesi olması için sonuna kadar
mücadeleye devam edeceğiz... Yaşamak için yaşam
hakkı için sokaklarda olacağız ve halkımızı yaşam
hakkını savunmaya ayağa kalkmaya davet ediyoruz”
Bu sözleri söyledikleri günlerde katliamı kimin
yaptığı henüz net değildir. Aradan günler geçtikten
sonra bir kez daha Güvenpark’a giden Halkevi yöneticileri
bu kez hedefe sadece iktidarı oturtan bir açıklama yapıyorlardı... Çünkü artık TAK da katliamı üstlenmiştir,
belirsiz bir şey yoktur. Bu durumda Halkevcilere düşen
sadece iktidarı suçlayarak ve istifa çağrıları yaparak
durumu geçiştirmektir. “Geldiğimiz nokta ülkemizin,
içinde AKP’nin besledikleri de dahil olmak üzere çok
sayıda terörist grubun eylem alanı haline dönüştürülmesidir” gibi sözlerle kimi kastettiği belli olmayan
sözler ederek hem nalına hem mıhına vuran bir tarzla
durumu kurtarmaya giriştiler.
Oya Ersoy’un 19 Mart 2016 günü yaptığı açıklamada
“Kürt Hareketi, kendisiyle bağlantılı kişi ve grupların
halka dönük terör eylemlerine hızla müdahale edip engellemeli veya açıkça, tartışmasız bir tavır almalıdır.”
demesinin hiçbir anlamı yoktur. Önce Oya Ersoy kendisi
açık ve net bir tavır almalıdır. Kendisi bu tavrı almadan
Kürt milliyetçi harekete çağrı yapması, geçiştirme
tavrının değişik bir yansımasından başka bir şey değildir.
Bu cenahtan “alışmayacağız” diyen ÖDP’liler de
vardır... Tatlı su solculuğunun, dahası düzen solculuğunun

eşsiz bir örneğini sergileyen bir tavır ile ele aldılar katliamı... Bir yandan kınadılar diğer yandan ise düzenin
kurumlarını göreve, görevlerini yapmayanları da istifaya
çağırdılar. Hem de MİT’i... Statüko bozulmuş “çözüm
süreci” sona ermiş ve silahlar patlamaya başlamıştır.
Bundan çok rahatsızdır ÖDP Başkanlar Kurulu... Feryat
ediyorlar: “Hepimiz Vurulduk Hepimiz Öldük” Ve sonra
da açıklamalarında şunları söylüyorlar: “Alçakça saldırıyı
lanetliyoruz. İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı başta olmak
üzere halkın güvenliğini sağlayamayan tüm sorumlular
istifa etmelidir.” (ÖDP Başkanlar Kurulu, 14.03.2016)
Halkın güvenliğini halkın baş katili olan MİT’e
havale eden ÖDP sonraki günlerde katliamı kimin gerçekleştirdiği netleştikten sonra ise şunları söylüyor:
“Kürt sorununun tek bir çözümü vardır, o da demokratik yollardan ve birlikte yaşamı temel alan çözümüdür.
Bugün ülkenin her yanına yayılarak süren savaş, Kürt
ve Türk halkını birbirinden uzaklaştırmakta, Doğu ile
Batı’yı birbirinden koparmaktadır.
Bu savaşa artık son verilmeli, silahlar, bombalar
susturulmalıdır. Bugün Kürt sorununun sağlıklı bir
çözüm yolunun bulunmasının koşulları savaşla ortadan
kaldırılmıştır. Bir çözüm imkanının geliştirilmesinin ön
koşulu savaşın, çatışmaların sona erdirilmesi, ülkemizin
bu sorun çerçevesinde giderek daha fazla Suriyeleşmesinin
önüne geçilmesidir.” (ÖDP Başkanlar Kurulu, 21.03.2016)
Huzuru kaçmıştır ÖDP’nin... Savaş istemiyor, silahlar
sussun istiyor... Herkes teslim olsun ve devletin önünde
biat etsin. MİT de güvenliği sağlasın!.. ÖDP’nin istediği
ve beklediği tablo budur... Bunu isterken ise ne solculuğu
ne de halka karşı sorumluluğu hatırlamaktadır... Öyle
ya madem halktan insanlar ölüyor ve sen bunu alçakça
bir saldırı olarak vb. değerlendiriyorsun o zaman silahların
teslimini istemeyi bir kenara bırakıp halkı katledenleri
açıkça anıp sorgulasan olmaz mı? ÖDP bunu yapmıyor.
O da çeşitli ittifakların ve olası ittifakların önünün tıkanmasını istemiyor. HDP ile veya başka bir platformda
düzen içi solculuk yaparken düzen politikacılığının gereğine uygun olarak hareket etmek gerekiyor. ÖDP de
bunu yapıyor. Burjuva politikacılığıyla hem “alçakça
saldırı” diyerek mahkum ediyor ve hem de bunu kimin
yaptığını anmadan geçerek durumu kurtarıyor... Oportünizmin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden biri olarak
misyonuna denk bir tavır sergiliyor.
Sonuç Olarak
Genel bir tablosunu verdiğimiz solun, katliamı açıkça
lanetleyip eleştiren ve sorgulayanları da olmuştur elbette.
Örneğin Devrimci Hareket dergisi bu konuda açık ve
net olarak katliamı sorgulayarak ele alan bir anlayış
sergilemiştir... Veya tek tek bazı köşe yazarları vb. de
sorgulayıcı bir bakış açısıyla katliamı değerlendirmiş,
sorgulamışlardır... Biz yazımızın içinde daha çok eleştirmekten, sorgulamaktan kaçınan anlayışları ele alıp
eleştirdik. Ki bu hareketlerin ortaya koyduğu genel
tabloyu da değerlendirmek gerekmektedir.

GERİLLAYI DESTEKLE!

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

37

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

38

1- Kürt milliyetçiliğinin, PKK’nin eylem tarzındaki
halka zarar veren, katleden bakış açısının değişmediği
açıkça görülmektedir... Kürt milliyetçiliğinin geri tavırlarıyla her an uzlaşmaya açık olan sol hareketlerin
“uzun zamandır böyle yapmıyor” vb. “züğürt teselli”leri
olsa da Kürt milliyetçi anlayış, milliyetçi bakış açısına
uygun davranmaya devam etmektedir... Bu yanıyla TAK
eylemi ne tesadüftür ne de ilk defa gerçekleşen bir
katliam saldırısıdır. Benzerlerini yapmaya devam da
edecektir. Bunun kanıtı da katliamı üstlenen bildirilerinde
açıktır. Bu yanıyla PKK de bu anlayışı destekleyen,
güçlendiren açıklama ve tavırlarıyla yapılanların doğrudan
sorumlusudur.
2- Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna takılarak kendini
siyasi olarak var etmeye çalışan örgütler kendilerine
yükledikleri ML kimliği terkederek varlıklarını PKK’ye
bağlamış olduklarını bu katliama karşı tavırlarıyla da
ortaya koymaktadırlar. Kürt milliyetçilerinin yanlış
eylem çizgisine, katliamına açık ve net bir şekilde karşı
koymayıp tersine ona kılıf bulmaya çalışanlar, geçiştirmeye çalışanlar siyasi hesapları ne olursa olsun katliam
ortakçılığı yapmaktadırlar.
3- Halk için, işçi sınıfının çıkarları için mücadele
ettiğini söyleyen hiçbir hareket halka karşı gerçekleştirilen
bir katliam karşısında kayıtsız kalamaz, sessizce geçiştiremez... İsimleriyle andığımız siyasi hareketlerin genel tavrı
bu olmuştur. Bu tavırlarının temeli ise Kürt milliyetçileriyle
içine girdikleri çeşitli ittifaklar, ortak politik zeminde bulunmak vb. dir. Yani bir anlamda çıkar ortaklığıdır.
4- Kürt milliyetçi hareket bugün düzene dönmek
için çırpınmaktadır. Bu nedenle Kürdistan’da Kürt
halkının katledilmesi karşısında dahi genel olarak kayıtsız
kalmakta, halkı örgütleyip savaştırma çabası içine girmemektedir... Ve hala daha AKP ile uzlaşabileceği bir
zeminin doğması beklentisiyle hareket etmektedir. Ona
yamanan, onunla çıkar ortaklığı yapanların gideceği
yer de düzendir.
5- Bu yanıyla Ankara Katliamı karşısında tavırsız
kalarak Kürt milliyetçiliğiyle uzlaşan ve çıkar ortaklığı
içine giren sol genel olarak çürümüş ve kendi kendinin
ipini çekmektedir. Kendilerine ML, komünist, sosyalist,
demokrat vb. hangi sıfatı yakıştırırlarsa yakıştırsınlar
sol bu haliyle tüm bu değerlerden uzaklaşarak burjuva
kültürü ve değerlerinin bataklığı içine yuvarlanmıştır.
Halkın katledilmesine sessiz kalmış, bu katliamı yapanlarla
uzlaşmıştır.
6- Tüm sola açık çağrımızdır; katliam ortaklığından
çıkın! Kürt milliyetçi hareketin size sunduğu hangi olanaktan nasıl yararlanıyor olursanız olun kendi siyasi
kimliğinizi tartışılır hale getirmeyin. Bir an önce bu
yolu terk edin ve devrimci demokrat kimliğinizin
gereğine uygun olarak hareket edin. Halkın katledildiği
bir saldırıyı açık ve net bir şekilde sorgulayıp yargılayın
ve yapanlardan “ama”sız “ancak”sız hesap sorun. Bunu
yapmamak sizi çürümüş siyasi bir ölüye çevirecektir.

BBC Türkçe’nin KCK yetkilisi ile yaptığı
röportajdan bir bölüm aktarıyoruz:
“-KCK, TAK'ın 2010'daki Taksim eylemi ardından
TAK'ı bu tür eylemleri durdurmaya çağırdı ve
eylemler durdu. Yine buradan da TAK'ın PKK'ya
bağlı, en azından sözünü dinleyen bir örgüt olduğunu
anlamıyor muyuz?
PKK büyük bir harekettir. Kürdistan'daki bütün
hareketlerin zaman zaman içerisine girdikleri
eylemlere ilişkin olarak açıklamalar yapıyor. Zaman
zaman kimileri hareketimizin gücünü dikkate alarak
ona göre kendilerini düzenleyebiliyorlar ama zaman
zaman kendi bildiklerini yapıyorlar. (...)
-2013'teki çağrınız ardından TAK'ın eylemlerinin
durduğunu düşünürsek, şu anda TAK, sizin tabirinizle
"bir sonuç olarak bunu yapıyor" olsa dahi, bu
eylemlerin sürmesi, PKK'nin de bu eylemleri
durdurmak istemediği anlamına gelmiyor mu? Şöyle
bir algı var… PKK durdurmak istese durdurur, demek
durdurmak istemiyor.
O tam doğru bir algı değildir. Dediğim gibi
süreçle ilgilidir. PKK'nin çağrılarının karşılık
bulabilmesi için bir kez sürecin ona uygun olması
gerekiyor. Bu doğrudan PKK'yle ilgili değil, süreçle
ilgilidir. Ortada Kürdistan'da bu kadar katliam
olurken, Kürt toplumunun kendisinde bile bu
katliamlara çeşitli biçimlerde cevap verilmesi
beklentisi vardır.
-Bu söylemden de TAK'ın eylemlerine olumlu
yaklaştığınız anlamı çıkmıyor mu?
Hayır. Bizim eylem çizgimiz belli. Hareketimiz
devletin doğrudan silahlı güçlerini hedefleyen bir
harekettir. Onun dışında sivil hedefleri hedef almayı
reddeden bir yaklaşımımız vardır.
-KCK yöneticisi Sabri Ok, ilk Ankara
açıklamasından sonra saldırıyı yapan kişiden yoldaş
diye bahsetti ve şunu söyledi: "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
sahiplenilecek ve onur duyulacak tarihsel bir
eylemdir". Buradan PKK'nın ilk Ankara eylemini
savunduğu anlamı çıkıyor. Bu çok net, değil mi?
İlk eylem zaten askeri hedeftir. Biz de zaten
Kürdistan'da ulaşabildiğimiz yerlerde askeri
hedefleri hedefliyoruz. Bu bakımdan burada askeri
hedeflere yönelik olumsuz bir yaklaşımımız yoktur.
-Sabri Ok'un açıklamasını kişisel bir açıklama
olarak değerlendirmeyecek olursak, o halde PKK bu
eylemle gerçekten onur duyuyor denebilir…
Kendisi zaten KCK'nin Yürütme Konseyi
üyesidir. O sıfatla konuşmuştur.” (20.03.2016, BBC
Türkçe)

Boşuna Uğraşmayın!

Bu Düzende Savcıdan
Adalet Kahramanı Yaratamazsınız!
Geçtiğimiz hafta, 31 Mart günü
Çağlayan Adliyesi’nde bir anma yapıldı. Anma değil vıcık vıcık ikiyüzlülük, sahte gözyaşları, boşuna bir
kahraman yaratma çabası vardı karşımızda. Anması yapılan kişi bir savcıydı. Geçtiğimiz yıl Çağlayan Adliyesi’nde DHKC savaşçıları Bahtiyar
Doğruyol ve Şafak Yayla tarafından
cezalandırılan Mehmet Selim Kiraz
“anıldı”. Anmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile adliyede
görevli hakimler, savcılar ve adliye
personeli katıldı. Anma kapsamında
savcının odası düzenlendi, karanfiller
bırakıldı. Adliye içine “Şehidimizi
asla unutmayacağız. Allah Rahmet
etsin. Ruhun şad olsun” yazılı pankart
asıldı. Anmada bir konuşma yapan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi
Salihoğlu “Bu acı olay asla bizleri
adalet yolundan döndürmeyecektir”
diyerek hamasi nutuklar attı. Ardından
adliye içine savcının adının verildiği
bir kütüphane açıldı…
Kısaca, gösterişli bir törenle gerçekleri gizlemeye çalıştılar. Bu gösterişli törenle gizlemeye çalıştıkları
iki temel gerçek vardı: Birincisi korkuları, diğeri adaletsizlikleri, halkın
adalet özlemi…
Adaletsizlikleri de korkuları da
büyüktür. Ne yaparlarsa yapsınlar gizleyemezler.Bir savcıdan hukuk ve
adalet savunucusu yaratamazlar. Hele
Mehmet Selim Kiraz gibi düzen savunucusu bir savcıdan adalet kahramanı hiç yaratamazlar. Yarattıkları
kahraman da kendileri gibi kağıttan
kaplan olabilir ancak. Bu savcı suçludur. Berkin’in katilleriyle işbirliği
yapmıştır. Doğrudan tetik çekmemiştir.
Ama tetiği çekenleri, korumuştur.
Halkı katledenleri, “talimatı ben verdim” diyenleri korumuştur. Gerçekleri
gizleme suçu işlemiştir.
Savcı Mehmet Selim Kiraz’la
ilgili söylenen en büyük yalanlardan
biri de Berkin’in katillerini bulmaya
çalıştığı, bunun için gecesini gün-

düzüne kattığı, hatta katili bulmasının an meselesi olduğu yalanıydı.
Oysa gerçeğin bu olmadığını herkes
biliyordu. Davanın avukatlarından
Halkın Hukuk Bürosu avukatı Oya
ASLAN o zaman şöyle anlatmıştı
gerçeği: “Savcı Mehmet Selim Kiraz dosyayı Savcı Faruk Bildirici’den Ağustos 2014’te, yedi ay
önce aldı. O atandığında bilirkişi
raporu zaten dosyadaydı,Ulusal
Kriminal Büro’nun raporu daha
önceki savcı döneminde gönderilmişti. Berkin Elvan’ın vurulmasıyla
ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun
hazırladığı rapor da Aralık 2014’te
tamamlandı. Soruşturma dosyasına,
Okmeydanı’nında görev almış Çevik
Kuvvet polislerinin gaz fişeği attıklarını ve atış açılarını gösteren başka
görüntüler de aynı tarihlerde sunuldu.
Kiraz, dosyayı aldığında, olaya karışan bir polisin kimliği belirlenmişti,
o polisin tanık olarak ifadesinin alınması için dilekçe verdik, kabul etmedi.
Polisin şüpheli sıfatıyla dosyada yer
alması gerektiğini talep ettik, onu
da kabul etmedi. Talimat veren amirin
de kim olduğu belliydi, onun da ifadesi alınmadı. Dosyaya fotoğrafların
girmesi de avukatlar olarak verdiğimiz
iki dilekçenin ardından oldu. Avukat
Aslan, sahtecilik ve Savcı Bildirici’nin
taleplerine rağmen olay günü görev
yapan polislerin kimlik bilgilerini
savcılığa iletmeyen emniyet görevlileri hakkında suç duyurusu yapılması
taleplerinin de Savcı Kiraz tarafından
reddedildiğini söyledi.” (Bianet07.04.2015)
Gerçekler bu kadar açıktı. Savcı
Mehmet Selim Kiraz adalet için değil
adaletsizlik üzerine kurulu bu düzenin
devamı için mücadele eden, adalet
savunucusu değil sıradan bir düzen
savunucusuydu. O, Berkin’in katilini
bulmak için değil aksine son anına
kadar korumak için çabaladı. Savcı
için yaptıkları o gösterişli törenle,
söyledikleri hamasi sözlerle diğer
savcılara, hakimlere de moral ver-
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meye çalışıyorlar aynı zamanda. Hayır, halk düşmanlığı yapanların moral
değerleri olamaz. Halkın kanını dökenlerin, onların savunanların nasıl
bir moral değeri olabilir ki?
Adliyelerinin de adaletlerinin de
temeli çürüktür. Temelinde kan, harcında kan vardır. Adaletsizliği savunmak, o düzenin bir parçası olmak
tarihsel ve siyasal olarak başından
haksız olmak demektir. Başından
halka düşman olmak demektir. Halka
düşman olanlar kazanamazlar. Kendilerine altın yaldızlı pankartlar assalar
da her duvara savcının adını verseler
de kimseye ne bir inanç ne bir moral
taşıyabilirler… Ancak haklı olanların
moral değerleri ve inançları olabilir.
Bu savaşı çoktan Şafaklar, Bernalar, Onurlar kazandı. 31 Mart günü
Şafak ve Bahtiyar o korunaklı odalarına girdiğinde kazandık… Şafak
ve Bahtiyar isteseler savcıyı tek kurşunla cezalandırıp çıkabilecekken, o
odada saatlerce kalarak, “bir Cephe
yıldızının” ardından bakarak ve gerçekleri, düzenin adaletsizliğini halka
anlatarak kazandılar zaferi...
Bu çürümüş düzenin çürümüş yasalarından, katillerin elinden adalet
çıkmaz. Adalet halk çocuklarının
hesap sormasıdır bizim ülkemizde...
Gerçek adalet savunucuları, gerçek
adalet neferleri adaletsizlik üreten bu
düzenin savcıları değil halkın adalet
savaşçılarıdır. Şafaklar, Bahtiyarlar,
Elifler, Çiğdemler, Bernalar, Onurlardır…Selam olsun halkın adalet
savaşçılarına!

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

39

Cephe Milisleri: "DHKC Gerillası Onur Polat'ın
Hesabını Soracağız!"
Cephe Milisleri, İstanbul ve Anadolu'da yaptığı eylemlerle Onur Polat'ın hesabını sorma kararlılığını, hiçbir
halk düşmanının cezasız kalmalayacağını gösterdi.
Armutlu: Cephe Milisleri Dersim’de şehit düşen
DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği Savaşçısı
Onur Polat’ı silahlarıyla selamladı. 30 Mart’ta Cephe
Milisleri Armutlu son durakta bomba süslü “DHKC Gerillası Onur Polat’ın Hesabını Soracağız! Cephe Milisleri”
yazılı pankartı astılar. Pankart asıldıktan sonra Cephe
Milisleri havaya ve mobeseye ateş ederek Halk Savaşçısı
Onur Polat’ı selamladı. Eylemden sonra katil polisler
pankartı almak için karakoldan çıkmak istediklerinde
Cephe Milisleri tarafından tarandı. Taranan zırhlı araç
yerinden çıkmayarak bir süre bekledi. Milislerin geri
çekilmesinin ardından katil polisler pankartın etrafını
sararak bomba imha ekiplerini çağırdılar. Armutlu Cephe
Milisleri: “Bir kez daha söylüyoruz and olsun ki şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız da!”
açıklaması yaptı. 31 Mart'ta da DHKC gerillasını selamlayan yazılamalar yapıldı.
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Alibeyköy: Dersim’de 30 Mart’ta şehit düşen Onur
Polat’ın hesabını sormak için Cephe Milisleri Alibeyköy
Cengiz Topel’de akrebin geçtiği güzergâhlarda 3 Nisan’da
eşzamanlı EYP (el yapımı patlayıcı) patlattı. Katil sürüleri
ne yapacaklarını şaşırarak milisleri aradılar. Cephe Milisleri: “Ey katil sürüleri bizi boşuna aramayın biz hepinizi
biliyoruz. Milyonlarca Berna, Çiğdem, Onur olup bu
faşizm bataklığını kurutmak için biz de geleceğiz!” açıklaması yaptı.
Cengiz Topel Caddesi’nde, 3 Nisan’da, Cepheliler
halk savaşçısı Onur Polat için 5 adet yazılama yaptı.
Duvarlara; “Onur Polat Ölümsüzdür / DHKC”, “DHKC
Savaşçısı Onur Polat Ölümsüzdür / Cephe”, “Savaşa
Katıl Gerillayı Destekle / DHKC” sloganları yazıldı.
1 Mayıs: Hesap Günü Korkunç Olacak!
1 Mayıs Mahallesi’nde bomba süslü pankartla kır
gerillası şehidimiz Onur Polat selamlandı ve halka
gerillaya destek ol çağrısı yapıldı. 5 Cephe Milisi 5 Nisan’da 3001 Cadde üzerine bomba süslü pankart astı.
Hemen ardından AKP’nin katil polisleri mahalleyi
ablukaya alarak halkı korkutmaya çalıştı. Halka ‘kaldırımdan geçmeyin’ diye anons yaptı. Halktan yaşlı biri:
“ben halkım kaldırımı kullanmak zorundayım” tepkisiyle
karşılaştı.
1 Mayıs Cephe Milisleri: “Buradan AKP’nin katil
polislerini bir kez daha uyarıyoruz. Bu halk bizim. Halka
zarar vermeyeceğimizi halk da biliyor. Bizim hedefimiz
bellidir. 46 yıllık tarihimizde halka bilinçli olarak bir
defa olsun zarar vermedik, vermeyeceğiz. Sizin korkularınızı büyütecek Onurlar’la Berna ve Çiğdemler’le
Elif Şafak Bahtiyarlar’la savaşı büyüteceğiz. Bekleyin
bizi hesaplaşma günü korkunç olacak halk düşmanları!”
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açıklaması yaptı.
“Selam Olsun
Dersim Gerillalarına- Onur Polat
Ölümsüzdür
/
DHKC” yazılı
pankart, Onur Polat’ın şehitlik haberini alır almaz
halka duyurmak
için 30 Mart günü,
1 Mayıs Mahallesi’nin işlek caddesi
olan 3001 Caddesi’ne asıldı.

Ankara

Liseli DevGenç Milisleri:
İstanbul’da, 1 Nisan’da Liseli DevGenç Milisleri
Gazi Ticaret Meslek Lisesi önüne
İzmir
pankart astılar. 4
Liseli Dev-Genç Milisi sabah saat 07.00’da Gazi Ticaret
Meslek Lisesi önüne “DHKC Savaşı Dersim Dağlarında- DHKC/ Liseli Dev-Genç” imzalı pankart astılar.
Pankart asan liseliler lise kapısında 15 dakika boyunca
ajıtasyonlar çekip, sloganlar attı. Daha sonra AKP’nin
eli kanlı, katil polisleri pankartı yırtıp parçalayıp çaldılar.
Bu sırada öğrenciler okuldan “katil polisler defolun”
diye bağırarak tepki gösterdi.
Bağcılar: Cepheliler, Bağcılar Yenimahalle’de 4 Nisan'da Kızıldere şehitlerini ve Dersim’de şehit düşen
DHKC Gerillası Onur Polat’ı ve Partinin Kuruluş Yıldönümünü selamlamak amacıyla çeşitli yazılamalar yaptı.
Nurtepe, Güzeltepe, Çayan: DHKC gerillası Onur
Polat’ı selamlamak için 4 Nisan'da “Selam Olsun Dersim’de Savaşan DHKC Gerillalarına”, “Gerillayı Destekle
Savaşa Katıl”, “Onur Polat Ölümsüzdür”, “Adalet Cephenin Namlusundadır” yazılamaları yapıldı.

ANKARA
Natoyolu'nda 1 Nisan saat 18.00'da bir parka “Elif
Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar / CEPHE” imzalı
pankart asarak şehitler selamlandı. 15 dakika süren
eylemde sloganlarla, ajitasyonlarla ara sokaklardan çekilerek eylemi iradi olarak bitirdiler.
Ankara’da 2 Nisan saat 19.00’da NATO Yolunda bir
parka “Dersim’de Savaşan Gerillaya Bin Selam / CEPHE”
yazılı bir pankart asarak Cephe Milisleri şehitleri Onur
Polat’ı selamladı. Cepheliler, 15 dakika süren eylemi
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sloganlarla ve ajitasyonlarla ara sokaklardan geri çekilerek
iradi olarak bitirdi.
Ege Mahallesi, Tuzlucayır Mahallesi, Misket Mahallesi,
NATO Yolu Caddesine Cepheliler 2 Nisan’da “Onur
Polat Ölümsüzdür - Cephe”, “DHKC”, “DHKP-C”,
“DEV-GENÇ” içerikli toplam 30 adet yazılama yaptılar.

ANTEP
Antep’in Düztepe Mahallesi’nde de Cepheliler duvar
yazılamalarıyla gerillayı selamlayıp Onur Polat’ı andı.
Duvarlara “Onur Polat Ölümsüzdür, Şehirlerden Kırlara
DHKC Saflarına” yazılamaları yapıldı.

İZMİR
Dersim’de şehit düşen DHKC Kır Gerilla Birliği Savaşçısı Onur Polat’ı selamlamak için İzmir Kuruçeşme
Mahallesinde Dev-Genç’liler yazılama yaptı. “PartiCephe Dersim’de”, “Yaşasın Gerilla Birliğimiz”, “Gerillayı
Destekle”, “Onur Polat Ölümsüzdür”, “DHKC” ve
“DHKP-C” yazılamaları yapıldı.
Dev-Genç’liler 4 Nisan'da Dersim Dağlarının Şahanlarından, Onur Polat’ı selamlamak için Çiğli üst
geçide “Halk Savaşçısı Onur Polat Ölümsüzdür” yazılı
pankart astı.

Halk Cephesi ve
Dev-Genç'liler: "Dersim'de
Savaşan Gerillaya
Bin Selam!"
Halkının onurlu evladı
Onur Polat her yerde sloganlar, türküler, duvar yazılamaları ve pankartlarla
anıldı.

DERSİM:

Dersim

Dersim Üniversitesi’nde DHKC Kır Gerilla
Savaşçısı Onur Polat’ın
resimleri asıldı. Kantini,
yemekhanesi ve fakültelerin giriş ve çıkışlarına
toplam 8 adet Kır Gerilla
Savaşçısı Onur Polat’ın
resimleri asıldı.

ERZİNCAN:

Okmeydanı

Dersim’in yiğit evladı
dağların şahanı Onur Polat’ın Dersim Adliyesi’ne
yaptığı baskında şehit düşmesiyle Erzincan’da DevGenç'liler tarafından selamlandı. 31 Mart gecesi

On’lar, Elif Sultan
Kalsen, Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol’un isimleri
Erzincan duvarlarına bir kez daha
kazındı. Yapılan
yazılamada; “Dilek
Doğan Ölümsüzdür”, “Elif, Şafak,
Bahtiyar Yıkılacak
Saraylar”, DHKC
Gerillası Onur Polat
Ölümsüzdür”,
“Mahir Çayan: Biz
Buraya Dönmeye
Değil Ölmeye Geldik” sloganları halkın matbaasına nakşedildi.

Gazi

ANKARA
Ankara DevAvcılar
Genç 4 Nisan’da
Abidinaktaş Sokağa
“Onur Polat Ölümsüzdür- Dev-Genç” imzalı pankart astı.

Dev-Genç:
Dev-Genç'liler Dersim’de düzenlediği eylemde şehit
düşen Halk Savaşçısı Onur Polat’ı selamlamak için Okmeydanı Metrobüs Köprüsüne “Halk Savaşçımız Onur
Polat Ölümsüzdür Hesap Soracağız” yazılı pankart astılar.
Dev-Genç'liler 31 Mart günü Okmeydanı’nda Halk Savaşçısı Onur Polat’ı ve Dersim dağlarındaki gerillaları
selamlamak için 15 adet yazılama yaptılar.
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Şişli Liseli Dev-Genç’liler:
Liseli Dev-Gençliler 1 Nisan’da Okmeydanı’nda
“Dağların Pirine Bin Selam!/ Liseli Dev-Genç” imzalı
pankart astılar. Pankart asılırken AKP’nin paralı köpeklerinden biri olan S97 denilen zırhlı araç gelerek DevGenç’lileri engellemek için taciz etmeye çalıştı, fakat
başarılı olamadı. Liseli Dev-Genç’liler pankartı asarken
halk Liseli Dev-Genç’lilere olumlu tepki verdi.
Avcılar: Dersim’de şehit düşen Kır Gerillası Onur
Polat’ı selamlamak için Halk Cephesi imzalı “Dersim'de
Savaşan Gerillaya Bin Selam" pankartı asıldı.
Armutlu: Armutlu Halk Cephesi, Halk Kurtuluş Savaşçısı Onur Polat'ın şehit düştüğü gün masa açtı. Açılan
masaya Onur Polat'ın resimleri konuldu ve büyük bir
kolon ile Halk Savaşçısının şehitliği Grup Yorum müzikleriyle duyuruldu. Masa 3 saat boyunca açık kaldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi Dersim Kır Gerilla
şehidi olan Onur Polat için yazılama yaptı. Mahallenin
işlek caddesine ve mahalle içine toplamda 15 yazılama
yapıldı.

GERİLLAYI DESTEKLE!
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İşimizi, Ekmeğimizi
ki DHKP-C’ye üye değiliz. Bunla ilgili bu yalan haberi
Direne Direne Kazanacağız! yapıp bize bu iftirayı atanlar hakkında da savcılığa suç
duyurusunda bulunduk. Biz sendikaya üye olduğumuz
için işten atıldık. Ve nereden bilirdik ki sendikayla
belediye başkanı kol kolaymış. Nereden bilirdik ki sendikalar artık işçinin değil patronun haklarını savunur
olmuş. Yaşayarak öğrendik.”

Mahkeme Kararı Uygulansın;
Oya Baydak İşe Geri Alınsın!
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Beşiktaş Belediyesi Temizlik işlerinden işten atılan 4
temizlik işçisi tarihten aldıkları bu güç ve siyasal haklılıklarıyla 10 gündür direniyorlar. Zabıta saldırısıyla
Beşiktaş Belediyesi önünde 28 Mart'ta başlayan direniş
Beşiktaş halkının sahiplenmesiyle 10. gününe geldi. Direnen işçiler direnişlerini şu şekilde ifade ettiler: “Gece
zabıtanın biber gazlı saldırısı sonrası, battaniyeleri
sırtımıza alıp belediye önünde oturma eylemimizi sürdürüyoruz. Karşı apartmandan iki üniversiteli genç
ellerinde termoslara bizim için sıcak çay doldurmuşlar,
onu getirdiler. Yaklaşık 3 saat kadar direnişimizi anlattık.
Halktan ve diğer sol siyasetlerden destek görüyoruz.
Günün belli saatlerinde konteynırların çöplerini alan iş
arkadaşlarımız araçlarıyla bazen kornaya basarak, bazen
de el sallayarak direnişimize desteklerini sunuyorlar.
Onlardan öğreniyoruz ki işten atılmayı bekleyen 60
kişilik bir liste varmış, ancak biz direndiğimiz için şu an
cesaret edemiyorlarmış. Direnişimize desteğin büyümemesi
için çavuşlar, on başılar aracılığı ile taşeron firmanın ve
belediyenin amirleri işçi arkadaşlarımızı işten atmakla
tehdit ederek baskı altına alıyorlarmış. Sonradan öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar bu
yıl içerisinde Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne 6 adet
sıfır km araç hediye etmiş ve bu nedenle yaşanan tüm
direnişlerde polis anında kapıda bitiyor. Hafta sonu bir
arkadaşımızı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı, Şişli
Belediyesi'nin açılışını yapacağı Nazım Kültür Merkezi
açılışına gönderiyoruz. Kılıçdaroğlu, görüşen arkadaşımıza
direnişten ve böyle bir durumdan haberi olmadığını söylemiş. Şişli Belediyesi’nde işten atılan şoförlere 1 gün
sonra işe geri alınacakları sözü verilmiş... Çerkezköy’de
iki yıl önce direnerek işini geri kazanan Salih abimiz
bizi ziyarete gelmiş, geceli gündüzlü 3 gün bizimle
kaldı. Biz işten atıldıktan 1 gün sonra 400 taşeron
temizlik işçisi sendikaya üye olmak isteyince Başkan
Murat Haznedar tek tek gazeteleri gezip bizim DHKPC’ye üye olduğumuz, para topladığımız için işten atıldığımız yalanını manşetten haber yaptırmış. Peki, buradan
soruyoruz, 5 yıl önce bizi işe alan sen değil miydin
Murat Haznedar? Yoksa sen de mi bu örgütün destekçisisin? Biz bir kez daha buradan bir gerçeği tekrarlıyoruz

Devrimci İşçi Hareketi mahkeme kararı olduğu halde
DİSK yöneticileri tarafından Oya Baydak'ın işe alınmamasına
ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Oya Baydak; 272
gündür DİSK Genel Merkez’de direniyor. 25 Şubat’ta işe
iade davası sonuçlandı ve mahkeme 'işe iade kararı' verdi.
Ancak Oya Baydak hala işe alınmadı. Oya Baydak’ın direnişinde tek bir talebi var, o da 'mahkeme kararının uygulanarak işe geri alınması.' AKP’nin mahkemesi bile Oya
Baydak’ın “işe geri alınması” yönünde bir karar vermiştir.
Bir sendikanın bu karara uymaması hiçbir sendikacılıkla
açıklanamaz. Bunun adı işçi düşmanlığıdır. Oya Baydak
bir işveren tarafından değil, sendikacılar tarafından işten
atılmıştır. Oya Baydak, işe alınıncaya kadar direnmeye
devam edecektir. AKP’nin Soma Maden Ocağı’ndaki
İmbat Şirketi, işçileri işten attı. 3 işçi 70 gün direndi ve işe
geri alındılar. Bir yıla yakın bir süredir DİSK’te bir işçi direnişi var. Oya Baydak emeğine sahip çıkarak direnmektedir.
Bu direniş işten atılan tüm işçiler için sürdürülen bir
direniştir. Oya işe alınıncaya kadar da sürecektir" denildi.

Oya Baydak’ın Direnişini
Provokasyonlarınız ve Saldırılarınızla
Bitiremezsiniz
Devrimci İşçi Hareketi, DİSK yöneticilerinin Oya
Baydak'ı işe almamak için yaptıkları yalan iftiralarla ilgili
1 Nisan'da bir açıklama yaptılar. Açıklamada; “Oya Baydak
272 gündür onuru ve işi için direniyor. DİSK/Genel –İş
kendisini işten attı. Haklı ve meşru olan direnme hakkını
kullanıyor. Kullanacak da. Patron sendikacıları Oya Baydak’ı
işe alarak sorunu çözmektense bir sürü dolap çevirmeyi
tercih ediyor. Linç ettiler. Her yalanı söylediler. Son olarak
ta DİSK uzmanlarından Kıvanç Eliaçık ve bir uzmanın
daha devrimciler tarafından dövüldüğünü söylediler. Söylediklerine göre bu saldırı 2 hafta önce olmuş. Soruyoruz
ve yüzleşelim diyoruz; size kim saldırdı bize gösterin? Sizi
kim darp etti bize gösterin. İddianızı kanıtlayın. Bizim bildiğimiz DİSK’in önünde bir kez şiddet kullanıldı. O da
linççiler direnen işçi Oya Baydak ve devrimcileri linç
ettiler. Ellerine devrimci kanı bulaştı. Üstelik bu iddiayı
dile getirenler DİSK genel kurulunda devrimcileri polise
teslim edenler. Halkımız ne demiş; Ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz..."denildi.
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Bülent Uluada Meşru, Demokratik
Eylemlere Katılan İşçi Arkadaşımızdır!

“Canlı Bomba” Olarak Hedef
Gösterilip Katledilmesine
İzin Vermeyeceğiz!
Devrimci İşçi Hareketi Bülent Uluada'nın canlı bomba
olarak MİT ve burjuva gazeteleri tarafından hedef gösterilmesine ilişkin 5 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada; "AKP faşizminin Türkiye halklarına karşı sürdürdüğü katliam, infaz politikasına her gün yenileri ekleniyor.
Hürriyet, Haber Türk, Milliyet gibi gazetelerin internet
sayfalarında “MİT Uyardı” başlığıyla her hafta infaz listeleri yayınlanıyor. Bir yandan Kürt halkını her gün katleden AKP faşizmi, İstanbul gibi büyük şehirlerde de
yasal demokratik kişi ve kurumları burjuva basın üzerinden
“Canlı Bomba”, “Eylem Hazırlığında” gibi yalan, düzmece
haberlerle hedef haline getirerek yeni infaz ve katliamlar
yaratmaya çalışıyor. Biz bu oyunu son olarak Bağcılar’da
katledilen Günay Özarslan’da ve Armutlu’da Dilek Doğan’ın katil özel harekat polisleri tarafından katledilmesinde
apaçık gördük. Ki bu gençleri hukuki olarak bile hiçbir
aranma, zorla getirme gibi durumları yoktu. İnfaz edildiler.

Son olarak da, 4 Nisan'da İşçi Gazetesi okuru işçi arkadaşımız Bülent Uluada’nın da içinde bulunduğu toplam
4 kişi hakkında “MİT uyardı! Canlı bombaların listesi
açıklandı” gibi yalan düzmece bir haber yapılmış ve işçi
arkadaşımız, işçi gazetemiz okuru Bülent Uluada hedef
haline getirilerek katledilmek isteniyor. Bülent Uluada,
düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında demokratik eylemlere katılan bir işçi arkadaşımızdır. Ailesiyle yaşamını
sürdüren, adresi, telefonu belli günlük yaşamını işçilik
yaparak devam ettiren bir kişidir. Bülent Uluada bugün
sabah İstanbul Savcılığına giderek kendisi hakkında
yalan, düzmece haber yapan, yaşam hakkını hiçe sayan
yukarıda ismi yazılı üç gazete, bunların bu haberi servis
ettiği kime ait olduğu belli olmayan internet gazeteleri
hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
İşçi gazetesi okuru Bülent Uluada’nın başına gelebilecek her türlü olumsuz durumun sorumlusu başta MİT
olmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Habertürk
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Pınar Cebeci,
CNN Türk Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Güven,
Milliyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Nazım Oran’dır.
AKP her hafta bir başkasını yayınladığı ölüm listeleriyle
halkı katlederek sindirmeye çalışıyor... Demokratik kişi
ve kurumların yalancı basın aracılığı ile hedef gösterilerek
infaz edilmelerine izin vermeyeceğiz.

Sayı: 516

Yürüyüş

Ç AĞRI
DİLEK DOĞAN, “GALOŞ GİYİN” DEDİĞİ
İÇİN KATİL POLİSLER TARAFINDAN
VURULDU!
DİLEK’İ VURAN POLİS YÜKSEL
MOĞULTAY TUTUKLANMIYOR…
ADALET İSTİYORUZ!
VERMEZSENİZ ZORLA ALACAĞIZ!
18 Ekim 2015 tarihinde, evine yapılan polis baskınında,
keyfi aramalara karşı direnme hakkını kullanıp polislere
“galoş giyin” dediği için annesinin gözünün önünde
katil polis Yüksel Moğultay tarafından vuruldu Dilek
Doğan. 22 Ekim 2015’te Okmeydanı SSK Hastanesi’nde
şehit düştü Dilek Doğan. Katil Yüksel Moğultay tutuksuz
yargılanıyor. İlk duruşması 17 Şubat’ta görüldü, yargı
Yüksel Moğultay’ı tutuksuz yargılamaya devam ederek
duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.
18 Ekim 2015 tarihinde AKP’nin katil polisleri Dilek
Doğan’ın evini basmak istediler. Çamurlu ayakkabılarıyla
girmek istediler eve, Dilek istemedi katillerin ayaklarındaki
çamurun evine bulaşmasını. Katil polis Yüksel Moğultay,
“galoş giyin” dediği için Dilek Doğan’ı annesinin,
abisinin ve babasının gözleri önünde göğsünden vurdu.
4 gün Okmeydanı SSK Hastanesi’nde direndi Dilek
Doğan. 22 Ekim’de Dilek Doğan yoğun bakımda şehit
düştü. Dilek Doğan’ın katledilmesi bir tesadüf değildir.
Devlet, Dilek Doğan’ı vurarak tüm halka korku yaymaya

çalışıyor. “Evlerinize devrimcileri almayın, devrimcileri
desteklemeyin” mesajı veriyor. Halka karşı saldırı, bir
devlet politikasıdır. Dilek’i AKP’nin yüzü açık katil
polisi YÜKSEL MOĞULTAY vurmuştu!
17 Şubat’ta Armutlu, Okmeydanı, Gazi, Sarıgazi,
Bağcılar, Bahçelievler, İkitelli ve İstanbul’un birçok mahallesinden gençlerimiz, aileler, Dev-Genç’liler, TAYAD’lı
anne babalarımız hepsi Çağlayan Adliyesi’nde hazırlardı.
İstanbul Emniyeti o gün yüksek güvenlik önlemleri aldı
adliyenin içinde ve çevresinde. Korktukları halkın adaletiydi. Katil polis Yüksel Moğultay’ı duruşmaya getirmişlerdi.17 Şubat günü halk evlatlarını katledenlere olan
öfkesini eyleme döktü. Katil tutuklanmayınca DevGenç’liler mahkeme salonundan çıkmadı. Katili tutuklamayanlar, katilin tutuklanmasını isteyen Dev-Genç’lileri
işkenceyle gözaltına aldılar.
Katillerden hesap sormak halkın en meşru hakkı ve
görevidir. Hesap sormadığımızda genç kızlarımız annelerinin kucağında katledilmeye, Yılmaz Öztürk gibi genç
delikanlılarımız evlerinin yolunda katledilmeye devam
edecekler.
Armutlu’da evlerimizi yıkmaya geldi katiller. Halkın
sokağa çıkıp tepki göstermesiyle defolup gitmek zorunda
kaldılar. Hesap sormadan hiçbir hakkımızı kazanamayız.
Bunun için 20 Nisan’da herkes Dilek Doğan’ın
ailesinin yanında Çağlayan Adliyesi’nde olmalı.
HALK CEPHESİ

GERİLLAYI DESTEKLE!
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Fadik Adıyaman’ın Başına Gelebilecek
Her Şeyden AKP Sorumludur!

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

TAYAD’lı Aileler, 60 günü aşkın
süredir açlık grevinde olan devrimci
tutsak Fadik Adıyaman ile ilgili 2 Nisan’da açıklama yaptı. Fadik Adıyaman’ın direnişine destek nöbetinde
olacaklarının belirtildiği açıklamada,
taleplerinin kabul edilmesi istendi.
Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:
“… Normalde İstanbul mahkemelerinde tutuklanan bütün kadın tutsaklar
Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne konulurken Fadik Adıyaman Tekirdağ
T Tipi Kadın Hapishanesine konulmuştur. Bütün bu saldırılara karşı direnişlerini sürdürmekte ve tecritin derinleştirilmesine, tecrit içinde tecrit
uygulanmasına izin vermemektedir
siyasi tutsaklar... Tansiyon hastası olan
Fadik Adıyaman’ın açlık grevi yapması
ciddi tahribatlara yol açacaktır. Fadik
Adıyaman da aynı 122’ler gibi “Merhaba Zafer, Hoş Geldin Ölüm” şiarıyla
direnecektir. Adalet Bakanlığı’nı ve
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nü Fadik Adıyaman’a uygulanan
bu işkenceye derhal son vermeye ve
Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne sevk
etmeye çağırıyoruz. Fadik Adıyaman’a
destek için 24 saatlik açlık grevi ve
oturma eylemi yapıyoruz. Tüm halkımızı desteğe bekliyoruz”.

Fadik Adıyaman’ın
Ölmesine İzin
Vermeyeceğiz
Fadik Adıyaman için 24 saatlik
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Açlık Grevi ve Oturma Eylemi yapan
TAYAD’lılar Nesimi Özcan ve İnanç
Özkeskin 2 Nisan’da İşkenceyle gözaltına alındı. TAYAD'lı Aileler: "Ne
gözaltılarınız ne de işkenceleriniz
biz TAYAD’lı Aileleri Fadik Adıyaman’ı sahiplenmekten vazgeçirmeyecek. Oturma eylemimiz 24 saattir.
24 saat boyunca Galatasaray Lisesi
önünde olacağız. 10 kere de gözaltına
alsanız 10 kere tekrar oturacağız.”
açıklaması yaptı.

“Bizim Ne Yapıp
Yapmayacağımıza
Siz Karar Veremezsiniz”
TAYAD’lı Aileler Fadik Adıyaman için yaptıkları 24 saatlik oturma
eyleminde 3 Nisan’da ikinci kez
gözaltına alındılar. Basın açıklamasını
okumadan önce “Basın açıklaması
yapabilirsiniz ama oturma eylemi
yapmanıza izin vermeyiz” diyen polislere TAYAD’lılar “Bizim ne yapıp
ne yapmayacağımıza siz karar veremezsiniz” diye cevap vermişlerdir.

Tecrit Zulmüne Direnen
Fadik Adıyaman
Onurumuzdur!
Halk Cepheliler, Fadik Adıyaman'ı
yalnız bırakmayacaklarını, talebi kabul edilene dek direnişine destek vereceklerine dair açıklamalar yaptı.
Anadolu Halk Cephesi: “Fadik Adı-

SAVAŞA KATIL!

Fadik Adıyaman’dan
Mektup Var!
Merhaba Mehmet Amca, Merhaba Büyük
Ailem,
Sizleri Elif Şafak ve Bahtiyar’ın gülen gözlerindeki inançla sımsıkı kucaklıyorum. Mehmet
amca, bana göndermiş olduğunuz; Günay’ımızın
üç hediyesini aldım. Sonra da göndermiş olduğunuz Tavır dergisini, Sevgi Emektir broşürünü
aldım. Ama TAYAD’ın karikatür kitabını vermediler, çünkü içinde hakaret içeren çizimler
varmış, el koydular. Bundan önceki 13 Mart'ta
Yürüyüş dergisini vermediler. Sebebi benimle
ilgili ve Çiğdem ve Berna’yla ilgili haberler
varmış. Ondan sonra da Yürüyüş dergisi alamadım.
Ferhat gönderiyordu ama gelmedi. Armutlu ’ya
benim için çadır kurulmuş, büyük aileme çok
teşekkür ederim. Bugün açlık grevinin 60. günü
96’cılara yetiştim. Sevgili ailem açlık grevinden
kaynaklı kalpte sorun başladı, kusma, burun kanaması, baş dönmesi, düşme… Bakanlıktan yapılan bir açıklama yok. Burada çalışan sağlık
emekçileri benimle ilgileniyor. Bugün kalbimde
sorun olduğu ortaya çıktı, hastaneye götürmek
istediler. Ben dilekçe verdim, “hiçbir müdahaleyi
kabul etmiyorum” dedim. Onlar da yapacak bir
şey olmadığını söylediler. Buradaki memurlar
da buradaki herkes de iyi davranıyorlar. … Sizler
neler yapıyorsunuz? Herkese selam. Uzun yazamıyorum başım çok ağrıdığı için. Hepinizi
kucaklıyorum.
Fadik Adıyaman
1 Nisan

yaman Bakırköy’den Tekirdağ T Tipi
Hapishanes’ine sürgün edilmiştir. Ağır
tecrit koşulları altında tutulmakta ve 60
gündür açlığıyla direnmektedir. Fadik
Adıyaman yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları olan siyasi bir tutsaktır. Tüm
halkımızı, devrimci kadın tutsak Fadik
Adıyaman’ın direnişine destek olmaya,
AKP’nin saldırılarına karşı dur demek
için destek vermeye çağırıyoruz.
-Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’ne
destek mektupları gönderelim.
-Adalet Bakanlığı’na bu hak ihlali
için ve Fadik Adıyaman’ın sağlık durumundan kendilerinin sorumlu olduklarına dair Fax gönderelim.
Fadik Adıyaman’ın başına gelebilecek her şer şeyden Tekirdağ T tipi
hapishanesi idaresi ve Adalet Bakanlığı
sorumludur. Bu nedenle olabilecek her
olumsuzluğun önüne geçebilmek için
Adalet Bakanlığı ve Hapishane idaresi
talepleri derhal kabul etsin aksi takdirde
bunun bedelini misliyle ödeyeceklerdir.”
Eskişehir Halk Cephesi:
“… Devlet, tecrit işkencesini dayatarak devrimcilerin benliklerini yok etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz.
Sonuna kadar, sonuncumuza kadar direneceğiz. Fadik Adıyaman bu onurlu
direnişinde yalnız değildir.”
Amed Halk Cephesi:
Amed Halk Cephesi Fadik Adıyaman
ile ilgili 5 Nisan'da yaptığı açıklamada
şunlara değindi: "...Açlık Grevinin 65’li
günlerinde olan Fadik Adıyaman’ın sağlık
durumu her saat daha kötüye gittiği avukatlarının açıklamalarından anlaşılıyor.
Fadik Adıyaman’a uygulanan tecrit AKP
faşizminin, Sabancılara yaranma ve kininin ifadesidir.Fadik Adıyaman’ın başına
gelecek her şeyden Adalet Bakanlığı sorumlu olacaktır. 122 Şehidin hesabına
Fadik Adıyaman’ın hesabı da katılacaktır.
Devrimcilerin şehitlerle kazandıkları haklarını gasp etmeye kimsenin gücü yetmez..."denildi.
TAYAD: Fadik Adıyaman için Tekirdağ Hapishanesi önünde başlatılan
nöbet eyleminin ikinci günü 5 Nisan'da
TAYAD’lı Ailelere tutsak aileleri de
destek verdiler.
Dev-Genç: Dev-Genç'liler 5 Nisan'da
65 gündür tecrit koşullarında işkencede
olan Fadik Adıyaman için Adalet Ba-

kanlığı’nı aradı. Müdürlüğe; Fadik Adıyaman’ın en temel hakları için açlık
grevinde olduğunu ve arkadaşlarının
olduğu bir hapishaneye sevk edilmesi
gerektiğini söyledi. Talepleri kabul edilmediği takdirde başına gelebilecek her
türlü şeyden Hapishane Müdürlüğü'nün
de sorumlu olduğunu, bunun hesabının
sorulacağını söylediler!

Fadik Adıyaman İçin
Adalet Bakanlığı’na
Faks Gönderiyoruz
“T.C. Adalet Bakanlığı’na,
Fadik Adıyaman normal koşullarda
İstanbul’da tutuklanan tüm kadınların götürüldüğü Bakırköy Kadın Hapishanesi
yerine Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’ne
götürülmüş; tek başına, havalandırma
hakkından yoksun şekilde, bir hücreye
konulmuştur. Tecrit, insanlık dışı bir uygulamadır ve işkencedir. Tecrite karşı
daha önce 122 devrimci ölüm oruçlarında
ve 19 Aralık katliamında hayatını kaybetmiştir. 50 yaşında, tansiyon ve kalp
hastası olan Fadik Adıyaman 2 çocuk
annesidir ve 4 Şubat tarihinden beri tecrite
karşı açlık grevindedir. Fadik Adıyaman’ın
diğer tüm kadın tutuklular gibi Bakırköy
Kadın Hapishanesi’nde tutukluluk haline
devam etme talebinin kabul edilmeyecek
bir yanı yoktur. Tecrite bir canımızı daha
vermek istemiyoruz. Fadik Adıyaman’ın
üzerindeki tecrit kaldırılsın, Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne sevk edilsin.”

Sayı: 516

Yürüyüş
10 Nisan
2016

Adalet Bakanlığı
Faks No: 0312 419 33 76
TAYAD’lı Aileler
Adalet Bakanlığı,
“Can Güvenliği”
Bahanesiyle Fadik
Adıyaman’ı Öldürmeye
Çalışıyor!
Halkın Hukuk Bürosu müvekkilleri
Fadik Adıyaman’ın durumuyla ilgili 6
Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"...Müvekkilimiz Fadik Adıyaman kendisine uygulanan özel ve ağır tecritin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevinin
65. gününde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sağlık durumu her geçen
gün daha da kötüye giden müvekkilimizin
yaşamı da her geçen gün artan bir tehdit

GERİLLAYI DESTEKLE!
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Sayı: 516

Yürüyüş

altındadır. Kendisi ile yaptığımız son
görüşmede, tansiyon hastası olması
nedeni ile tansiyonunun zaman zaman
20’ye çıktığını, tek başına tutulduğu
hücrede gün içinde birkaç defa yere
düşüp kendinden geçtiğini, gardiyanlar
tarafından kaldırılıp yatağına götürüldüğünü söylemiştir. Aynı zamanda
tiroit hastası olan müvekkilimiz açlık
grevi nedeni ile yıllardır düzenli kullandığı ilaçları içemediği için boğazında
nodüller oluşmuş, buna bağlı olarak
ağzında yaralar çıkmıştır. Hapishane
doktoru bu nodüllerin her an kansere
dönüşme riskinin bulunduğunu söylemiştir. Ayrıca açlık grevine bağlı olarak
kalp sıkışması yaşamaktadır. Son üç
gündür kalbinde ritim bozukluğu bulunan müvekkilimizin her an kalp krizi
geçirme riski de bulunmaktadır. Tüm
bu sağlık problemlerine bağlı olarak
yoğun ağrıları bulunan müvekkil artık
yaşamını tek başına idame ettiremeyecek duruma gelmiştir. Müvekkilimizin karşılanması mümkün bir talebi
vardır; arkadaşlarının bulunduğu herhangi bir hapishaneye sevk edilmek.
Bu basit talep nedeniyle müvekkil 65

gündür açlık grevindedir. Müvekkilimiz
güvenliği” bahanesiyle müvekkilimizi
tutuklandığı 4 Şubat tarihinde önce
öldürmeye çalıştıkları açıktır. Öyle olBakırköy Kadın Hapishanesi’ne gömasaydı müvekkilimizin basit ve kartürülmüş ve 1 gün burada tutulduktan
şılanmasının önünde hiçbir engel busonra hiçbir neden yokken, gizli bir
lunmayan talebini karşılarlardı. Adalet
şekilde “kaçırılarak” Tekirdağ T Tipi
Bakanlığına sesleniyoruz; müvekkiliHapishanesi’ne götürülmüştür. Oysa
mizin yaşamından başta hapishane
benzer suçlamalarla yargılanan arkaidaresi ve Adalet Bakanlığı olmak
daşları Bakırköy Hapishanesi’nde tuüzere tüm AKP-devlet kurumları sotulmaktadır. Başka bir hapishaneye
rumludur! Müvekkilimizin öldürülgötürülmesi için hiçbir neden yoktur.
mesine izin vermeyeceğiz. Karşılanması
Ayrıca müvekkilimiz, halen bulunduğu
mümkün, haklı ve doğru talebinin yeTekirdağ Tipi Hapishanesi’nde tek başına, diğer tutuklu ve hükümlülerle
rine getirilmesi için ne gerekiyorsa
herhangi bir biçimde iletişimine izin
yapacağız!" denildi.
verilmeyerek ağır tecrit altında tutulmaktadır. Hapishane idaresi,
yaptığımız görüşmelerde tek tutulma sebebinin “can güvenliği”
olduğunu ve bu konuda Bakanlığın
kesin talimatı olduğunu söylemiştir.
Müvekkilimizin can güvenliğini
düşünmedikleri, açlık grevinin yaÖzgür Tutsak Akil Nergiz, tutuklu
rattığı sağlık sorunlarının yaşamsal bulunduğu Erzincan T Tipi Hapishanebir tehlikeye dönüşmesini izleme- si’nden, Amasya E Tipi Hapishanesi’ne
lerinden ve talebini yerine getirecek sürgün-sevk edilmiştir. Tutsağımızı yalnız
herhangi bir girişimde bulunma- bırakmayalım, mektuplarla tecrit zinmalarından anlaşılmaktadır. “Can cirlerini kıralım.

Özgür Tutsak’lara
Sürgün Sevkler
Devam Ediyor

10 Nisan
2016

Mahallemize ve
Geleceğimize
Sahip Çıkalım
30 Mart-3 Nisan arasında Okmeydanı Halk Meclisi’nin otobüs sorununu çözmek için başlattığı imza
kampanyası çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi’nde açılan masalarda, kahvehanelere ve evlere kapı çalışmalarında toplamda
17 imza föyü dolduruldu ve halka yönelik çekilen
ajitasyonda “Bireysel olarak hak elde etmek, elde
edilmiş hakları koruyabilmek mümkün değildir. İçimizde biriktirdiğimiz tepkileri birleştirelim. Gücümüzün farkına varmak için birlikte mücadele edelim.
Birlikte mücadele açığa çıkan yenilmez gücümüzdür”
denildi. Ayrıca Perşembe Pazarı’nda esnaflara otobüs
sorunları anlatıldı. Bir esnaf ile girilen diyalogda,
esnaf ilk başta burada oturmadığını ve kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Bunun üzerine Halk Meclisi
üyesi “olabilir ama siz buradan ekmek yiyorsunuz
ve bu soruna bu sebeple duyarsız kalırsanız Okmeydanı diye bir yer kalmayacak ve haliyle sizin
ekmek teknenizde olmayacak” diyerek esnafı ikna
etmeye çalıştı.
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Halkın Mühendisleriyiz
Projelerimizle ve Emeğimizle
Halkın Yanındayız
Halkın Mühendis Mimarları 2 Nisan'da gezici sergi ve seminer
için 1 Mayıs Mahallesi’nde kapı çalışması yaptı ve halk sergiye
davet edildi. Bir sonraki gün Halkın Mühendis Mimarları tarafından
1 Mayıs Mahallesi’nde, Şükrü Sarıtaş Parkı’nda tanıtım sergisi
açıldı. Sergiden önce 1 Mayıs Mahallesi’nde sesli çağrıya çıkıldı.
Halkın Mühendis Mimarları’nın halk için ürettikleri projelerini
anlattıkları sergi saat 12.00 - 17.30 arası açık kaldı. Parka gelen 1
Mayıs halkının yoğun ilgisiyle projelerin tanıtımı devam etti.
Sergiye gelen halk ile sohbet eden, projeleri hakkında bilgi veren,
kendini tanıtan, tüm projelerini halk için ürettiklerini anlatan
Halkın Mühendis Mimarları her hafta olduğu gibi bu sergiyi
farklı mahallelerde açacaklarını duyurdu.

SAVAŞA KATIL!

Vazgeçmeyeceğiz! Çünkü Biz Haklıyı,
Doğruyu ve Geleceği Temsil Ediyoruz
Halkın Hukuk Bürosu ve İstanbul Çağdaş Hukukçular
Derneği avukatlara yapılan saldırıyla ve bu saldırıda
beli kırılan Zeycan Balcı Şimşek'e dair 31 Mart'ta bir
açıklama yaptı. "Yalnızca bugün ve bizim bildiğimiz,
polis iki defa avukatlara saldırdı. Adliye önünde arkadaşımız Zeycan Balcı Şimşek’in belini kırdı ve bir başka
yerde büromuz avukatlarına silah doğrulttu. Faşizm
halka düşman bir rejimdir. Gazi Mahallesi’nde faaliyet
yürüten Ozan Yayıncılık’ta yapılan aramaya katılmak
üzere oraya giden meslektaşlarımızın aramaya girmesi
polis tarafından engellenmiştir. Bununla da kalmamış
avukatlara silah doğrultarak onları tehdit etmiştir. Öğleden
sonra 18 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonların
davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde duruşma
öncesi yapılacak basın açıklamasına da polis saldırdı.
Dernek üye ve yöneticilerimizin duruşmalarının seyri
konusunda yapılacak basın açıklamasına, önce basın
mensuplarını uzaklaştıran, sonra da çevik kuvvet marifetiyle saldırıda bulunan siyasi iktidar suçludur, sorumludur.
Adliyenin önünde avukat dövdürerek ülkede sükuneti
sağlayacağını zanneden siyasi iktidardır. Savunmayı tek-

meleyen, yargıyı ayaklar
altına alan emri bizzat veren İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısıdır. İstanbul Valisidir. Üyelerinin gözaltına
alınmasına ve tutuklanmasına sessiz kalan, avukatın
adliyeden uzaklaştırılmasına seyirci kalan, onlarca
polis saldırısına rağmen
etkili hiçbir söz ve eylemde
bulunmayan İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’dir.
Çağdaş Hukukçular Derneği önceki yöneticilerinden
avukat arkadaşımız Zeycan Balcı Şimşek'i ve diğer arkadaşlarımızı ucu çelikten zırhlı botları ile tekmelediler.
Bu saldırı sonrasında Zeycan arkadaşımızın omurlarında
iki tane kırık oluştu. İki çocuk annesi bir avukat olan
Zeycan Balcı Şimşek, şimdi bir süre oturamayacak, yürüyemeyecek. Zeycan’ın hastaneye götürülürken söylediği
gibi; “Vazgeçmeyeceğiz!” Çünkü Biz; Haklıyı, Doğruyu
ve Geleceği Temsil Ediyoruz” denildi.

Direnmekten Halkın ve Haklının
Yanından Olmaktan Vazgeçmeyeceğiz

yoruz. Ama bizim güvencemizi iktidarın kanatları altındaki
güçler sağlayamaz zaten. Bizim güvencemiz, ezilen sömürülen
halkımızın teveccühüdür. Bizim güvencemiz emekçiler
nezdindeki güvenilirliğimizdir.
İlan ediyoruz;
İlanımızı, burjuva gazeteleri yayınlamaz biliyoruz.
Ama bu duyuruyu ezilenler, sömürülenler, emekçiler,
hakkı gasp edilenler görecektir.
Avukatlık bir hak arama mesleğidir. İktidarın karşısında
halkın yanındadır avukatlar. Avukatlara saldırıldığı zaman
aslında hedef alınan ülkedeki haklar ve özgürlüklerdir.
Bu anlamda mesleğin cenazesini kaldırmak isteyenlere
inat biz 5 Nisan’ı da direnerek mücadele ederek geçireceğiz" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Avukatlar Günü’yle
ilgili 5 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Bu
gün dünya çapında bir gün değil, İstanbul Barosu’nun
kuruluş yıl dönümü, baroların birleşmelerinin yıldönümü:
Bugün avukatın günü. İşte bu yüzden Adalet Bakanı
açıklama yapmış; “İnsan haklarına saygılı, demokratik
bir hukuk devletinin en önemli göstergelerinden biri savunmaya verilen değerdir. Dava ve savunma hakkı,
sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir” diyor, toprakları ve suları halkın direncine
rağmen parsel parsel tekellere peşkeş çekilen ülkenin
Adalet Bakanı. Diyojen bugün yaşasaydı hakkında kaç
dava açılırdı bilinmez ama biz yine de size onun sözleri
ile cevap verelim; ‘gölge etme başka ihsan istemez.’'
'İnsan haklarına saygı' mı? Sizin istediğiniz sermayenin
çıkarlarına saygıdır. 'Savunmaya değer' mi ? Siz, adliye önlerinde avukatlara gaz sıktırmayın; silahlı, üniformalı apoletli
polislerinizi adliyelerden çekin yeter. “Evet, 'sağlıklı işleyen
hukuk siteminin en önemli göstergesi savunmadır” bu
doğru. İşte bu yüzden sizin, bu dönem başında olduğunuz
hukuk sisteminin cenazesine ağlayan bile yoktur. Savunma
hapishanede. Savunma mahkemelerde yargılanıyor. Savunma
coplanıyor. Savunma alanlarda, icra dairelerinde, mahkemelerde, bürolarda kurşunlanıyor, saldırıya uğruyor. Sadece
kendi işyerinin; adliyenin önünde konuştu ya da döviz tuttu
diye kaç avukat yaralandı, kaç avukat yargılanıyor haberiniz
var mı? Evet, saldırıların odağındayız. Evet, yargının kurucu
unsuru olarak bize sağlanması gereken koruma, güvence
söz konusu bile değil. Hedef tahtasına oturtuluyor, suçlanı-
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Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nde
Bahar Hazırlıkları Sürüyor
Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nde buluşan Halkın
Mühendis Mimarları bahçe komitesi, dostları ve mahalleli
sabah birlikte yaptıkları kahvaltıdan sonra bahçeyi ekime
hazırladı. Bu kapsamda 3 Nisan'da bahçede buluşan komite
ve dostları geçen iki yıl boyunca yıpranan çitleri ve bahçe
kapısını yenileyip bir hafta önce ektikleri tohumların
bakımını yaptılar. Evsel atıklardan elde ettikleri kompost
gübrenin ilerlemesini kontrol ederek ilaveler yaptılar. Ayrıca
bahçe içerisinde hem sulama yapılmasına hem de halkın
temiz suya ulaşmasına olanak sağlayacak arıtma sistemini
içeren Dilek Doğan Çeşmesi'nin iskeleti sabitlenerek su tesisatı çekildi. 10 Nisan'dan itibaren bahçenin tablalarının
yapılmasına başlanacak. Halkın Mühendis Mimarları Bahçe
Komitesi yardım için tüm halka çağrı yaptı.

GERİLLAYI DESTEKLE!
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Amed’de Katil Devlet Kürt Halkını
Karakollarla Sindirmeye, Yıldırmaya Çalışıyor!
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Amed Halk Cephesi 4 Nisan’da bir açıklama yaparak,
14-20 Mart tarihleri arasında Amed’in Bağlar ilçesi ve
Kaynartepe Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin halka ve bölgeye nasıl yansıdığın anlattı. Açıklamada kısaca şunlar ifade edildi: “13 Mart akşamı
ellerinde ağır silahlar olan yaklaşık 50-60 kişilik PKK‘li
grup ile polis-jandarma özel harekat arasında çatışma
çıktıktan sonra ertesi gün süresiz sokağa çıkma yasağı
ilan edildi. Aynı gece mahallede elektrik ve su kesildi
yine polis tarafından. Ertesi gün yer yer süren çatışma,
grubun geri çekilmesi ile sona erdi. Ancak sokağa çıkma
yasağı keyfi bir şekilde 4 gün daha uzatıldı. Bu süre
boyunca mahallede devrimci-demokrat olarak bilinen
halkın evlerine, öğrenci evlerine ve Amed Halk Cephesi
olarak açtığımız derneğimize polis özel harekat tarafından
baskın yapıldı, talan edildi. Girilen evler özellikle seçilmiş
ve özellikle evlerde ve derneğimizde bulunan eşyalara
zarar verilmiştir. Evlerin duvarlarına kışkırtıcı sözler yazılmış, bir evde kadın iç çamaşırları duvarlara asılıp
‘kızlar geldik siz evde yoktunuz’ şeklinde ahlaksız yazılar
yazılmıştır. İşte bu kadardır devletin ve onların eğittiği
beslediği kiralık katillerinin ahlakı. Her gün yeni bir
taciz, tecavüz haberleri çıkıyor ortaya. Artık her yönüyle
çürüyen, pisliğin içine batmış bu düzenlerini yıkacak,
halka yaşattıklarının hesabını misliyle soracağız.
Amed halkına aylardır zulmedenler zırhlı araçları ile
ural, kobra, askeri kirpileri ile akşam 21.30-22.00 saatlerinden sonra insan avına çıkıyorlar. Şu anda bildiğimiz 3
okulda saat 21.00’dan sonra korucular ve polis nöbet tutuyorlar. Kaynartepe Mahallesi’nde bulunan bir sağlık
ocağı, SHÇEK erkek yetiştirme yurdu binası, yerlerine
karakol yapılması için yıkıldı. Yaklaşık 14 yıldır Sur
içindeki ve Bağlar’da bulunan gecekondu mahallelerini
TOKİ’ye vermeleri için kimi zaman büyükşehir belediyesi

Şehitlerimizi Yaşatma Sözü Verdik
Bağcılar
Halk Cephesi
3 Nisan’da,
Bağcılar Cemevi’nde, Bayrampaşa şehitleri Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi'nin 40 yemeği için toplandı. İlk
olarak saygı duruşuyla başlayan yemek, şehitlerin hayatının anlatılmasıyla devam etti. Şehitlerin sevdiği türküler söylendi ve şiirler okundu. Tanıyanlar yaşadığı
anıları anlattı. 200 kişinin katıldığı yemek esnasında
AKP’nin katil polisleri sürekli cemevi civarında akrepleriyle halkı taciz etti. Yapılan tacize rağmen halk cemevine gelmeye devam etti.

Halk Çocukları Geleneklerimizle Anıldı
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BDP aracılığıyla devlet baskı uygulamıştır. Ancak halk
bu isteğe karşı çıkmış mahalleyi, evlerini boşaltmamıştır.
Bugün nasıl ki Armutlu’da dernek binalarımızı yıkıyorlarsa
Sur’da ve Bağlar’da da aynı amaçla konduların yerine
siteler yapıp hem para kazanmak hem de kondulardaki
paylaşımı bitirip yozlaşmayı yaymak ve halkın devrimcileri
ve mücadeleyi sahiplenmesini engellemeyi amaçlıyorlar.
Amed Özgürlükler Derneği olarak biz diyoruz ki;
halka verdiğiniz zararın hesabını halk kurtuluş savaşımızda
onurlu, Onur gibi gençler yetiştirerek soracağız! Mahallemize sahip çıkacağız ve direnen, evlerinden tüm
baskılara rağmen çıkmayan halkla birlikte olacağız!”

Komplolarla Tutuklanan
Necmi Uçar Serbest Bırakılsın!
Kırklareli’nde 2 Nisan'da Cumhuriyet Caddesi’nde Yürüyüş dergisi masası açan Necmi Uçar ve Kader Koçbay
faşist AKP’nin eli kanlı polisleri tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kader
Koçbay serbest bırakılmış Necmi Uçar ise çıkarıldığı mahkemece kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak
Kırklareli E Tipi Hapishanesi’ne götürülmüştür. Ayrıca
Necmi Uçar’ın evi ve çalıştığı işyeri basılıp aramalar yapılmıştır. Trakya Halk Komitesi bununla ilgili 4 Nisan'da
yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Katil AKP yönetememe
krizi derinleştikçe halka saldırılarını arttırmaktadır. Bugün
kendisine direnen herkese azgınca saldırmaktadır. Böylece
halkı sindirip korkutarak sömürü düzenini sürdürmek istiyor.
Bizler bu toprakların devrimcileriyiz. Soyumuz Kızıldere’den
Mahir Çayanlar’dan gelmektedir. Bizi işkencelerle, gözaltılarla,
tutuklamalarla sindiremezsiniz, ancak öfkemizi bilersiniz"
denildi.
Armutlu Halk Cephesi 4 Nisan’da, 21 Şubat'ta
işinden evine dönerken katledilen Yılmaz Öztürk’ün
40 yemeğini verdi. Ailesi, sevenleri ve yoldaşlarının
katılımıyla yemekler dağıtıldı ve ardından Yılmaz Öztürk
için bir anma programı düzenlendi. İlk olarak Yılmaz
ve tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu
yapıldı ve Halk Cephesi adına bir konuşma yapılarak
Yılmaz’ın hesabının sorulduğu ve sorulmaya devam
edileceği vurgusu yapıldı.

Gözün Arkada Kalmasın Elif Sultan,
Dağların Şahanları Hesap Sormaya
Devam Ediyor
İstanbul'da yoldaşları Şafak’ın ve Bahtiyar’ın hesabını
sormak için Vatan Emniyeti’ne yaptığı eylemde şehit
düşen Dersim’in yiğit kızı Elif Sultan Kalsen şehit
düştüğü gün olan 1 Nisan’da mezarı başında kızıl karanfillerle anıldı.

SAVAŞA KATIL!

Saldırılara Baskınlara Rağmen
Anadolu’nun Her Yerinde Biz Varız!
Amed Temel Haklar Derneğine Yapılan Kontra
Saldırıyı Lanetliyoruz!
Anadolu Halk Cephesi Amed Temel Haklar Derneği’ne yapılan
kontra saldırısıyla ilgili 30 Mart'ta açıklama yaptı. Yapılan açıklamada:"Amed’deki Temel Haklar Derneği’ne, AKP’nin çeteleri
dernek çalışanlarının olmadığı bir saatte kapısını kırıp içeri
girmişlerdir. Dernekte bulunan masa-sandalye ve pencereleri kırmış,
Yürüyüş dergisini, afişleri kitapları yırtmış sokağa saçmıştır. Dernek
binasının iç duvarlarına yazılar yazılmış. Kurumlarımız halkımızın
dişinden tırnağından artırıp verdiği bağışlarla kurulmuştur. Halkımızın
emeğine saldıranlar er ya da geç halkımızın adaletine hesap
vermekten kaçamayacaklardır. Bu saldırganlar her kimse, ki kontrgerillanın bir saldırısı olduğu açık ortadadır. Bu kontracılar
halkımızın kitap, dergi okuyup bilinçlenmesine, sömürüye karşı
durup hakkını aramasını istemezler. Kaç aydır Kürdistan’da halkımız
katlediliyor. Sokaklarımız TOMA, panzer ve silah namlularından
çıkan barut kokularından geçilmiyor. Bizler sokaklarımızda dolaşan
bu barut saçan katil sürülerini mahallelerimizden atmaya çalışırken
onlar bizim olmadığımız bir vakti kollayarak derneğimize saldırmış
kırıp dökmüşlerdir. Hesabını soracağız. Kürt halkına ve tüm
Anadolu halkına çağrımızdır. Kürdistan ve Anadolu halklarının
kurtuluşu ancak ve ancak Anadolu ihtilalindedir” denildi.

Baskılar, Tacizler Bizleri Yıldıramaz!
Antalya Özgürlükler Derneği katil polisin derneğe yaptığı taciz
ve baskınla ilgili 31 Mart'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"Bugün Antalya Özgürlükler Derneği'mizin eşyalarının bulunduğu
bina sabah erken saatlerde sivil polisler tarafından basılmıştır.
Basılma gerekçesi olarak ‘bomba ihbarı aldık buraya sırtında çanta
ile sürekli insanlar geliyor’ demişlerdir. ‘Bunlar kimler, neredeler
dernek binaları nerede’ diyerek gün boyu bizi sormuşlardır. Bizim
nerede olduğumuzu Antalya polisi çok iyi biliyor, biz dernekler
masasına kayıtlıyız, herkesin gözü önünde olan insanlarız. Kızılarık
Mahallesi bizi tanır, her gün insanların karşıdan karşıya geçerken
araba çarptığı için yaralanan, ölen insanların aileleri, halk için yaptırdığımız köprüden tanır. Antalya polisinin amacı; halka bunlar
terörist, canlı bomba. Bakın eylem yapacaklar diye hedef göstererek
bizden uzaklaştırmaktır.Bizim derneğimiz işten atılan işçilerin,
hakları gasp edilen insanların, ülkemizde ve dünyada yaşanan adaletsizlikler karşısında adalet mücadelesi vermektedir "denildi.

Yaptığınız Bu Baskınlarla
Halkı Korkutamazsınız
Gülsuyu Halk Cephesi evlere yapılan baskınlarla ilgili 31
Mart'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:"AKP’nin katil polisleri
Gülsuyu Mahallesi’nde devrimci-demokrat ailelere 31 Mart
sabahı erken saatlerde baskınlar yaptı. Katil polisler bu baskınlarla
halkımızı devrimcilerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ailelerimize
gözdağı vermeye çalışıyor. Bu baskınlarla hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Biz halkız, halkın içindeyiz. Halkın ta kendisiyiz.
Sizler ise halk düşmanısınız. Mahalleye çeteleri, uyuşturucuyu,
fuhuşu sokanlarsınız. Yaptığınız bu baskınlarla halkımızı korkutamazsınız."

Geçmişimizi Yeni Nesillerle
Yaşatacağız
Halk Cepheliler 23 Mart’ta 1 Mayıs Mahallesi’nde
Halk Okulu çalışması yaptı. Halk Okulu’nda konu
olarak “Kızıldere’nin bizim için önemi ve anlamı”
üzerine değinildi. Yapılan çalışmada katılımcılara söz
hakkı verilerek konu üzerine görüşleri ve ne önem taşıdığı üzerine görüş alışverişi oldu. Çalışmaya 15 kişi
katıldı.

Yeni İnsan Halk Okullarında Bilenecek
Halk Cepheliler Gazi Mahallesi’nde 28 Mart’ta
Son Durak Bölgesi’nde Halk Okulu çalışması yaptı.
25 kişinin katıldığı çalışmada “Eylem Tarzımız”
konulu çalışma üzerine konuşuldu. Ayrıca 31 Mart’ta
Gazi Haklar Derneği’nde bir araya gelerek, “DilÜslup” üzerine konuşuldu, katılımcıların halk arasında dilini ve uslübunu nasıl kullandığı tartışıldı.

Halk Bahçelerini Anadolu’nun
Bereketli Topraklarına Yayacağız
Antalya Grup Yorum Korosu 1 Nisan’da, bir
önceki hafta temizlenen Halk Bahçesi arazisinin
çapasını yapmak için bir araya geldi. El birliği ile
yapılan çalışmada, bahçeye tohum ekimi yapmak
için alan ayırıldı.

Ranta Dönük Değil,
Halka Dönük Sağlık
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Halkın Sağlıkçıları 29 Mart’ta Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda ilk yardım semineri düzenledi. Seminerde
ilk olarak Halkın Sağlıkçıları olarak sağlık alanında
AKP’nin halka ve halkın haklarına yönelik tüm saldırılarının karşısında mücadele edildiği vurgulandı. AKP’nin
sağlık alanını bütünüyle sömürüye ve ranta açık hale
getirdiği ve buna karşı halkın birleşik ve örgütlü mücadelesinin zorunlu olduğu belirtildi. Halkın Sağlıkçıları
neden ilk yardım seminerleri düzenlediklerini de seminere
katılanlara şu şekilde açıkladı; “Halkın Sağlıkçıları
olarak sadece AKP’nin sağlık alanındaki saldırılarını
teşhir etmekle ya da haklarımızı savunmakla kendimizi
sınırlamıyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz.
Halkın Sağlıkçıları olarak halk için sağlık anlayışımızı
her konuda alternatiflerimizi yaratmaya çalışarak somutlamak istiyoruz. Bu nedenle ve AKP’nin mahallelerimize yönelik saldırıların artması, yaralanmaların da
buna bağlı olarak çoğalması nedeniyle mahallelerimizde
ilk yardım seminerleri düzenliyoruz”. Konuşmanın ardından ilk yardımın ne olduğu teorik olarak anlatıldı ve
tek tek çeşitli yaralanmalarda, boğulma vb. durumlarda
yapılacak acil ilk yardım müdahaleleri uygulamalı
şekilde anlatıldı. Seminer sonunda Halk Meclisi üyeleri
mahallede halk için sağlık hizmetleri olarak nelere ihtiyaçları olduğunu anlattılar.

GERİLLAYI DESTEKLE!

49

17 Nisan Bağımsız Türkiye Konserine

Milyonları Taşıyacağız
İstanbul'da 17 Nisan'da yapılacak olan Bağımsız Türkiye konseri çalışmaları coşkuyla yapılarak, her çalışmada
yeni insanlara ulaşılarak konsere davet edildi.
Alibeyköy: Halk Cepheliler 4 Nisan'da Alibeyköy
Cengiz Topel’de 3 adet Grup Yorum konserine çağrı
pankartı astı ve 500 bildiri halka ulaştırıldı. Grup Yorum
Gönüllüleri tarafından Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi’nde 2 pankart ve 50 adet afiş yapıldı. Yolda yürüyen,
kahvede oturan halka 17 Nisan’daki konser ile ilgili
bilgi verildi. Çalışmalara 2 koldan 7 kişi katıldı.
Bağcılar: Grup Yorum Gönüllüleri 4 Nisan akşamı,
17 Nisan’da Yenikapı’da yapılacak konser için afiş çalışması yaptı. Yapılan çalışmaya halkın ilgisi yoğundu.
Grup Yorum Gönüllüleri tarafından afişlerin her gün
asılmaya devam edeceği çalışmaların yoğunlaştırılacağı
söylendi. Yapılan 1 saatlik çalışmada 50 adet afiş asıldı.
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Gazi: Grup Yorum Korosu 3 Nisan’da pazar pazarında
el ilanları dağıttı. Gazi halkı 17 Nisan Pazar günü Yenikapı’da yapılacak olan Bağımsız Türkiye konserine çağrıldı. Sekizevler halkına ve esnaflarına 150 adet el ilanı
dağıtıldı. Aynı gün Nalbur bölgesinde Grup Yorum
konser afişleri yapıldı. 150’ye yakın Grup Yorum afişi
Nalbur bölgesinin duvarlarına, direklerine yapıştırıldı.
Yürüyüş dergisi ile birlikte Grup Yorum konser davetiyesi
dağıtıldı. Davulla, sloganlarla yapılan çalışmaya 10 kişi
katıldı. Megafonla ajitasyon çekilerek Grup Yorum’un
30 yıldır halkın türkülerini söylediği anlatıldı. 1000 adet
el ilanı dağıtıldı. Düz bölgesinde Sultan Kasrı civarında
yapılan çalışmayı zırhlı araçları ile katiller taciz etti.
Sloganlarla karşılık verildi. 80 adet dergi binlerce el
ilanı halka ulaştırıldı.
Nurtepe - Çayan: 30 Mart ve 3 Nisan Pazar günleri
Sokullu Caddesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı ve 2 adet
konser pankartı asıldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde 4 Nisan’da Halk
Cepheliler 3001. Cadde’de Grup Yorum konser masası
açtı. İki buçuk saat boyunca Grup Yorum şarkılarıyla,
halka yapılan ajitasyonla konserin çağrısı yapıldı. Coşkulu
ve moralli geçen çalışmada AKP’nin katil polisleri bir
kez daha acizliklerini gösterdi. Önce bir akreple gelen
katiller yolda dergi dağıtımcılarının üzerine akrep denen
zırhlı aracını sürerek korkutmaya çalıştı. Sonra masada
duran Halk Cephelilere plastik mermi sıkan katiller
halkın ve Cephelilerin tepkisiyle hızla gitti. Daha sonra
3 akrep ve 2 TOMA’yla gelen katiller, Grup Yorum
konseri için açılan masaya saldırdı. Halk Cepheliler katillere “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”, “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” sloganlarıyla karşılık verdi. Katiller
masaya saldırdıktan sonra Halk Cepheliler saldırıya direnişle karşılık verdi. 45 dakika boyunca süren masa di-
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renişini Cepheliler kazandı. Cepheliler katillere
taşla, sopayla, havai fişekle karşılık verdi. Çatışmalar Cepheliler’in iradi olarak çekilmesinden
sonra bitti.
Halk Cepheliler, “Buradan AKP’nin katil polislerini uyarıyoruz: Hiçbir
güç Grup Yorum çalışması
yapmamızı engelleyemeyecek. Bizler her gün bildiri dağıtımına, afiş asmaya, konser masası açmaya devam edeceğiz!”
açıklaması yaptı.

Kadıköy

Çayan

Dev-Genç:
DevAdana
Genç’liler, Grup Yorum’un 6. sını düzenlediği
Bağımsız Türkiye Konseri’nin çalışmalarına 5 Nisan’da
Kadıköy Boğa ve Rıhtım bölgelerinde toplu şekilde
bildiri dağıtarak sürdürdü. Bildiri dağıtımı sırasında sivil
polislerin engelleme ve sözlü tacizlerine uğrayan DevGenç’liler, eylemlerini halay çekerek devam ettirdiler.
Çalışmaya katılan 14 Dev-Genç’li toplam 1500 adet
bildiri dağıtıp 2 pankart astı.
Bağcılar: Grup Yorum Gönüllüleri 5 Nisan’da Yenimahalle Salı Pazarı’nda 300 bildiri dağıttı. Halktan konsere
geleceklerine dair sözler alındı. Yenimahalle Yürüyüş
Yolu esnaflarıyla sohbet edildi 500 bildiri dağıtıldı.
Armutlu: Armutlu Cemevi’nde 3 Nisan’da, Grup
Yorum’un 17 Nisan’da Yenikapı’da vereceği konserin
söyleşisi yapıldı. Konuşma yapan Grup Yorum üyesi,
halkın türkülerini söylemeye devam edeceklerini ve 17
Nisan’da Yenikapı’da milyonlar olmak için herkesin
daha çok emek vermesi gerektiği vurgusu yapıldı. Katılan
herkese 50 civarında konser bildirisi verildi ve söyleşi
sonlandırıldı. Söyleşiye 25 kişi katıldı.
İkitelli: Konser davetiyelerinin dağıtımı için 3 kişi
ile 1,5 saatlik kapı çalışma yapıldı. Parseller bölgesinde
2 konser gönüllüsü ile afiş çalışması yapıldı. 2 kişilik
başka gönüllü ekip de 1 pankart astı.
ADANA
Grup Yorum Adana Halk Korosu 17 Nisan’da gerçekleşecek olan 6. Bağımsız Türkiye Konseri’nin hazırlıkları çerçevesinde 3 Nisan’da yapılan çalışmadan sonra
hep birlikte Adana Özgürlükler Derneği’ne geçilerek
yemek yenildi. Ardından ülkemizin genel durumu ve
yaklaşan konserin hazırlıkları üzerine konuşuldu.

SAVAŞA KATIL!

“Grup Yorum Halktır” Sloganı Her Yerde Somutlanıyor

Türkülerimiz Sınır Tanımaz!

Grup Yorum üyeleri 30 Mart’ta, Gümüşsuyu’nda bulunan Alman Konsolosluğu önünde eylem yaptı. “Konser
yasakları ve Almanya devletinin ırkçı politikalarını, Grup
Yorum’a vize vermemesini” teşhir eden açıklama “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz", "Türküler Susmaz Halaylar
Sürer", "Şarkılar Vize Tanımaz” sloganları ile bir süre
devam etti, ardından ise “Gündoğdu Marşı” okundu.
Marştan sonra slogan atmaya devam eden Grup Yorum
üyeleri onlarca polisin ablukasına rağmen basın açıklamasını yaptı. Açıklamada kısaca şu sözlere değinildi:
“Bugün de konser yasakları ve tutuklamalarla bize
engel olmaya çalışıyorlar. Yurtdışına, yüzlerce konser verdiğimiz yerlere “sakıncalı” olduğumuz gerekçesi ile vize
alamıyoruz. Bilmiyorlar ki halkın, umudun türküleri sınır
tanımaz. Geçen sene haziran ayında ırkçılığa karşı gerçekleştireceğimiz konserimize vize alamadığımız için katılamadık. Evet konseri yapamadık demiyoruz katılamadık
diyoruz. Çünkü o konser binlerce kişi ile gerçekleştirildi.
Grup Yorum halktır sloganı bir kez daha kendini ifade
etti. Konserleri yapmamıza, türkülerimizin dilden dile yayılmasına, sokaklarda, meydanlarda bizim sesimizin yankılanmasına engel olabiliyorlar mı? Bakın yine her yerde
biz varız!.. İbrahim’i köhne zindanlarınızdan çekip aldık,
yasaklarınızı da bir bir kıracağız! Almanya’nın keyfi bir
şekilde uyguladığı vize yasağını tanımıyoruz. Demokrasi
havarisi kesilen Alman Devleti bu ırkçı ve yasakçı tutuma
son vermelidir! Türküler Sınır Tanımaz!”


Bunun üzerine Atatürk Kapalı Spor Salonu
önünde Çiğli Belediye
Başkanı Hasan Arslan,
Grup Yorum, Grup Yorum Korosu, CHP il yöneticileri, ilçe başkanı
ve Grup Yorum dinleyicileri bir araya gelerek
açıklama yaptı. Açıklama
“Çav Bella” şarkısının
söylenmesi ile başladı.
Çiğli Belediye Başkanı
Hasan Arslan, valinin yasakçılığını protesto ederek Grup Yorum’un konser verme hakkına sahip
çıktı.
Grup Yorum üyesi
İnan Altın, yasak kararının yasadışılığına ve keyfiyetine
dikkat çekerek “bu kararın yasa dışı olduğunu vali de
biliyor. Daha önce de yasak kararları verdi ve mahkemeler
bu yasak kararını iptal etti. Bunu bildikleri için şark kurnazlığı yaparak yasak kararını cuma akşamı saat 17.00’da
tebliğ ediyorlar, böylece kararı mahkemece iptal ettirmemizi engelliyorlar... Bu nedenle de Grup Yorum olarak
validen davacı olacağız” dedi. Son olarak söz alan CHP
Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, Grup Yorum’un bu
ülkenin gururu olduğunu ve her zaman Yorum’la dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Konseri “iptal etmediklerini, ertelediklerini” belirten Başkan Hasan Arslan,
pazartesi mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma
kararı aldıracaklarını, konseri yakın bir tarihte mahkeme
kararıyla mutlaka yapacaklarını vurguladı. Atılan sloganların ve çekilen halayların ardından açıklama sona
erdi.
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Hedefimize Komitelerle Varacağız

Yasal Olmayan Yasaklarınızı
Tanımıyoruz, Konseri
Ertelemiyoruz İleri Bir
Tarihe Alıyoruz!
Çiğli Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Çiğli Belediyesi
tarafından düzenlenecek Grup Yorum Halk Konseri 2
Nisan’da İzmir Valiliği tarafından yasaklandı. Grup
Yorum konserlerini bir süredir sürekli yasaklayan vali,
bu defa bir belediyenin düzenleyeceği programı yasakladı.
O ilçedeki on binlerce kişinin oylarını alarak seçilen
başkanın iradesini hiçe sayan vali, keyfi bir şekilde
konseri yaptırmayacağını açıkladı.

Gazi Mahallesi 28 Mart’ta Son Durak Bölgesi’nde
bulunan Hakan Kasa Parkı’nda Grup Yorum 6. Bağımsız
Türkiye Konseri toplantısı yapıldı. Konserin önemi
üzerine konuşulup, önceki konser deneyimleri paylaşıldı.
Toplantıda “Bu sene 6.’sını düzenleyeceğimiz ve bu
konserlerde koyduğumuz hedeflere komite tarzında
çalışma yürüterek ulaştığımızı ve bu seneki konserimizde
hep beraber, komitelerle örgütleneceği” vurgulandı. “Herkes tek başına bir komitedir, herkesin bu konser için yapabileceği bir şey vardır” denilerek komiteler kuruldu,
kararlar alındı. 50 kişinin katılımıyla yapılan toplantının
sonunda herkes yanına konserin el ilanlarını alarak
çalıştığı iş yerinde, okulunda, oturduğu yerde bu çalışmayı
yürüteceğine söz verdi.

GERİLLAYI DESTEKLE!

51

Hakikatin Sesi Bütün Operasyonlara, Faşist Saldırılara Rağmen

Halkın Ellerine Ulaşacak
Sevgili okurlarımız, dağıtımcılarımız, halkımız; geçtiğimiz
hafta 30 Mart’ın yıl dönümünde dergimizin teknik işlerinin
yapıldığı Ozan Yayıncılık Bürosu katil polisler tarafından
bir daha basılmış, çalışanlar işkencelerle gözaltına alınmıştı.
Ve bürodaki teknik malzemeden en ufak bir kalem parçasına
kadar her şey parçalandı. Bunu yapmalarının sebebi en
başta gerçekleri sizlere ulaştırmamızı engellemektir... Ama
ne yapsalar nafile, ne kadar uğraşsalar boşuna çünkü
sizin destekleriniz sayesinde büromuzu onarıyoruz ve
gerçeğin sesini ellerinize ulaştırabilmek için dergimizi
yine, yine ve yine çıkartıyoruz. Ve bu hafta İstanbul semtlerinde ve Anadolu bölgelerinde yapılan dergi çalışmaları
şu şekilde;
İSTANBUL
Avcılar: Yürüyüş okurları 3 Nisan’da dergi dağıtımı yaptıkları esnada girdikleri bir kahvehanede faşistler tarafından
sözlü saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadın dağıtımcı
bunun üzerine tepki gösterdi ve faşistler üzerine yürümeye
kalkışınca orada bulunanlar tarafından engellendi. Halkın dağıtımcıları sahiplenmesi ve kahve sahibinin kovmasıyla
faşistler oradan uzaklaştı. Ardından dergi dağıtımcıları “dergimizin halka gerçekleri anlatmasından rahatsız olanlara en
güzel cevabı, dergimizi halkımıza daha fazla ulaştırarak vereceğiz” diyerek ajitasyonlarla dağıtıma bütün heyecanlarıyla
devam etti.
Gazi: Halk Cepheliler 2 Nisan’da İsmetpaşa Caddesi
boyunca yolda kahvehanelerde ve kafelerde Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptılar. 10 kişi ile yapılan dergi dağıtımının
sonunda 186 dergi halka ulaştırıldı.
Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler 2 Nisan’da Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. Ayrıca halka 17 Nisan’da yapılacak
olan Grup Yorum konseri hakkında bilgi verilip konsere
çağrıldı. Dergi dağıtılan insanlara Dersim’de şehit düşen
gerilla Onur Polat anlatıldı, şehitliği ve yaptığı eylem hakkında
bilgi verildi. Yapılan çalışmada 30 adet dergi halka ulaştırıldı.
Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 2 Nisan’da Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada 60 dergi dağıtılırken
Dersim’de şehit düşen Onur Polat insanlara anlatıldı. Aynı
zamanda 17 Nisan’da yapılacak olan Grup Yorum konser bildirisini halka ulaştırdılar. Ve son olarak Hacı Ahmet Mahallesi’nde 60 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırılarak çalışma bitirildi.
1 Mayıs: Halk Cepheliler 3 Nisan’da, kır gerilla şehidi
Onur Polat’ın resminin olduğu Yürüyüş dergisinin sayısı
gelir gelmez büyük bir heyecanla kahvelere dağıtımına
çıktı. Çalışma yapılan tüm kahvelerde tek tek gerilla şehidi
Onur Polat anlatıldı. Toplamda 5 kahvehane gezilerek 50
dergi halka ulaştırıldı.
Dağevleri: Dev-Genç’liler 2 Nisan’da, 7 kişinin katıldığı
çalışmada 65 dergiyi halka ulaştırdı. Dergi okurları ile Kürdistan’da yaşananlar hakkında sohbet edilerek çalışma son-

landırıldı.
Nurtepe:
Halk Cephesi 15 kişinin katılımıyla 3 Nisan’da Sokullu Caddesi’nde
dergi dağıtımı yaptı. Coşkulu
ve kalabalık bir şekilde, önlüklerle, hoparlörden
açılan marşlar eşliğinde
yapılan dağıtımda ayrıca Grup Yorum’un 17 Nisan’da Yenikapı Meydanı'nda yapacağı konserin bildirileri de dağıtıldı.

ANADOLU-KÜRDİSTAN
Antalya: Halk Cephesi 30-31 Mart ve 1 Nisan’da,
dergisiye yapılan baskını teşhir etmek için Kızılarık, Gebizli
ve Göksu mahallelerinde toplu dergi dağıtımı yaptı. Halka
Halk Cephesi’nin programları ve uyuşturucuya, fuhuşa
karşı mücadelesi anlatıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 70
dergi halka ulaştırıldı.
İzmir: Dev-Genç’liler 1 ve 3 Nisan arasında Kuruçeşme
ve Uzundere mahallelerinde dergi dağıtımı yaptı. 5 DevGenç’linin katıldığı dağıtımda toplamda 90 dergi halka ulaştırıldı.
Dersim: Dev-Genç’liler tarafından Merkez’de çarşı esnafına
2-3 Nisan tarihlerinde dergisi dağıtımı yapıldı. İki DevGenç’linin yaptığı dağıtımda halka Dersim şahanı Onur
Polat ve mücadele anlatılarak 101 dergi halka ulaştırıldı.

Avrupa’da

KÖLELEŞME YASALARI KALDIRILSIN
Fransa devletinin son aylarda gündeme
getirdiği işçi kıyımı yasaları tüm Fransa’da
olduğu gibi Nancy’de de bir yürüyüşle protesto
edildi. 31 Mart Perşembe günü yaklaşık
olarak 10 bin kişinin katıldığı bu yürüyüşe
tüm sendikalar ve Fransız Komünist Partisi,
Front de Gauche gibi birçok partinin katılımı
oldu. Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi
de bu eyleme katıldı. Eyleme 14:00’da başlandı ve hemen hemen Nancy şehrinin tüm
sokakları dolaşıldı. Eyleme Türkiyeli liseli
öğrenciler de katıldı.Yürüyüş başlangıcında
liseliler ve üniversite öğrencileri okulları
boykot etti, Tramvaylar, belediye otobüsleri
de greve katıldı. Eylem 17:30’da Stanıslas
Meydanı’nda bitirildi.

900 YÜREK BİR KEZ DAHA
“GRUP YORUM HALKTIR
ENGELLEYEMEZSİNİZ!” DEDİ!
Jura Alevi Kültür Merkezi’nin
“halk düşmanlarının halka karşı açtığı
savaşa ve ırkçılığa karşı” düzenlediği
konserin çalışmaları tam 9 ay öncesinden başladı. Bu konser o nedenle
büyük bir emeğin ürünüydü. Jura
AKM yöneticileri ve üyeleri Fransa’nın
bir çok şehrini gezerek kapı kapı konserin çalışmalarını yaptılar.
Faşistlerin ve emperyalistlerin bütün engellemelerine rağmen konser
yapıldı.
HALKIN ELLERİ HER YERDEYDİ! HALKIN ELLERİ PARİS’TEN MULHUOSE’YE, MULHOSE’DEN TOULOUS’A KADAR
UZANDI
Jura AKM üyeleri ve Grup Yorum
Gönüllüleri bu konser için “gitmedik
yer, çalmadık kapı” bırakmamaya çalıştı. Kahvaltılar düzenlendi, etkinliklere katılındı, konseri anlatmak için
ziyaretler yapıldı. Kapı kapı dolaşıldığı
da oldu.
O nedenle bu konserin yapılmasının, kitleselliğinin harcı ve başarısı,
emek, örgütlülük ve yine emektir…
Ayrıca Fransa devleti Almanya’nın
Grup YORUM hakkında almış olduğu
vize yasağını gerekçe göstererek Grup
Yorum üyelerinin yarısının başvurusunu reddetti. Başvurusu kabul edilen
3 Grup Yorum üyesine de yeni engeller
çıkarıldı. İşte tüm bunlar son ana
kadar uğraşılarak aşıldı.
26 Mart Cumartesi günü konsere
çıkan Grup Yorum sahnede elbette 3
kişi değildi. Grup Yorum ailesi o
kadar büyüktü ki, sahnede vize yasaklarına rağmen yine Grup Yorum
vardı. Üstelik gelebilen Grup Yorum
üyeleri gözaltından çıkmış ve öyle
gelmişlerdi Jura konserine…
Fransa’nın bir çok yerinden Grup
YORUM gönüllülerinin ve sevenlerinin, dostlarının katıldığı konser 26
Mart Cumartesi günü saat 17.00’de
başladı.
Konserde Fransa Halk Cephesi,
kitap, dergi standı açtı. Grup Yorum’un
son albümü de satıldı. Açılan stantta

GERİLLAYI DESTEKLE!

Maraş’ta yapılması planlanan “mülteci
kampı”na karşı çıkan halkın açtığı
imza kampanyası föyleri ve ayrıca
GRUP YORUM’un başlattığı yurtdışı
ve vize yasaklarına son verilmesi için
açtığı kampanyasının imza föyleri de
vardı. Bunlar için imzalar toplandı.
Konser programı devrim şehitleri
adına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Jura AKM
başkanı Hakan Söylemez açılış konuşması yaptı. Yerel sanatçılar ile dernek bünyesinde çalışma yürütenler
sahneye alındı. Ardından uluslararası
halk oyunları ve müzik grupları çıktı.
Konser de Portekiz, İtalyan ve Fransız
halkının da müzikleri ve halk oyunları
vardı.
FUAF adına Genel Başkan Erdal
Kılıçkaya’nın, FUAF Orta Bölge Sorumlusu Turan Pakirel’in, Fransız Komünist Partisi temsilcisinin yanı sıra
Anadolu Federasyonu adına da bir
konuşma yapıldı.
Anadolu Federasyonu adına konuşan temsilci, konserin yapılması
üzerine konuştu önce. Sonra da Avrupa’da ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını anlattı salonda bulunan herkese.
Grup YORUM’UN sahneye çıkmasıyla birlikte Grup YORUM tişörtleri giyinmiş Grup Yorum gönüllüleri ellerindeki kızıl flamalarla sahne
önünü kızıla boyadılar. Ayrıca ” Grup
YORUM Halktır Susturulamaz”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”, ” Faşizme Karşı Omuz Omuza”, ” Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor” sloganları attılar.
Grup YORUM sahneye çıkıp ilk
türküsünü söylemeye başladığında
herkesin ayağa kalkıp alkışlaması ve
“Grup YORUM Halktır Susturulamaz”
sloganının salonda yankılanmasıyla
birlikte bu sloganın altının ne kadar
dolu olduğu bir kez daha görüldü.
Çav Bella şarkısının söylenmesiyle
birlikte coşkulu Jura konseri son buldu.
Halkın ellerinin ve emeğinin ürünü
olan Jura konserine 900 kişi katıldı.
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ŞAFAKLAR’DAN ONUR’A, BAYRAĞIMIZ DERSİM DAĞLARINDA
Avrupa'da 30 Mart -17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma
yıl dönümleri nedeniyle anmalar gerçekleştirildi.
Belçika: Belçika Halk Cephesi'nin düzenlediği anma
programı toplu yapılan kahvaltıdan sonra saygı duruşu ile
başladı. Tarihimizi, geleceğimizi anlatan bir konuşmadan
sonra umudun tarihini anlatan bir video gösterimi yapıldı.
Avrupa'da halkımızın yaşadığı sorunlara da değinilerek küçük
bir kardeşimizin okuduğu Ümit İlter şiiri ve ardından yapılan
sohbetlerle 45 kişinin katılımıyla yapılan anma sona erdi.
Fransa: 2 Nisan’da Nancy Halk Cephesi 30 Mart şehitleri anması saygı duruşu ile başladı. Halk Cephesi’nden
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FADİK ADIYAMAN YALNIZ
DEĞİLDİR

YÜRÜYÜŞ’Ü SUSTURAMAZSINIZ, DÜNYANIN
BÜTÜN SOKAKLARI BİZİMDİR!

Selanik’te 5 Nisan'da Yunanistan Halk Cepheliler
64 gündür açlık grevinde olan Fadik Adıyaman’ın
taleplerinin kabul edilmesi için Selanik’te bulunan
Türkiye Konsolosluğu önünde açıklama yaptılar.
Saat 18.00 da başlayan eylemde “FADİK ADIYAMAN ONURUMUZDUR! DEVRİMCİ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR! KATİL DEVLET HESAP VERECEK! FADİK ADIYAMAN YALNIZ DEĞİLDİR”
sloganları atıldı. Yunan solunun da destek verdiği
eyleme 15 kişi katıldı. Okunan basın açıklamasının ardından saat 19.00’de eylem sona erdi.

Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursak olalım Yürüyüş
dergisini sahiplenmeye halklarımıza gerçekleri anlatmaya
devam ediyoruz.
2 Nisan Cumartesi günü Edmonton, Enfield ve Tottenham
mahallelerinde özellikle kahvelerde ajitasyon çekilerek Yürüyüş
dergisini sahiplenme çağrısı yapıldı. Yürüyüş dergisine yapılan
operasyonlar ve halkın sesinin susturulmaya çalışıldığı anlatıldı.
Yürüyüş dergisinin halkın ve gerçeklerin sesi olmaya devam
edeceği ve tüm halkımızın dergimizi sahiplenmesi gerektiği
anlatıldı. Yaklaşık üç saat süren dağıtım boyunca 47 dergi
halklarımıza ulaştırıldı.

BİRLİK OLMAK SORUNLARIMIZIN
ÇÖZÜMÜDÜR

HASTA TUTSAK NEZİF ESKİ
SERBEST BIRAKILMALIDIR!
23 Şubat 2016 tarihinde sokak ortasında eşinin
ve çocuklarının gözü önünde kaçırılıp tutuklanan
Nezif ESKİ Fransa’nın Blois Hapishanesi’nde tutuklu
bulunmaktaydı.
29 Mart günü hasta tutsak Nezif ESKİ tutuklu
bulunduğu Blois Hapishanesinden Orleans Hapishanesi’ne sürgün edildi.
Avukatının bütün girişimlerinin sonuçsuz kaldığı
sürgün sonucunda avukatına bu sürgünün nedeni ile
ilgili Fransız makamları en ufak bir açıklama yapmamışlardır. Hemen her gün kriz geçiren bir hasta
tutsağın evinin olduğu şehirden ve sürekli gidipgeldiği hastaneden ve doktorlardan koparılarak 200
km. uzakta bir başka hapishaneye sevk edilmesi
“ölürse ölsün” demekten başka bir şey değildir…
Nezif Eski’nin yaşadığı hastalığın tedavisi yoktur.
Ve her gün kriz geçirmektedir hücresinde. Tek
başına tutulmaktadır ve hapishanede kalamayacak
durumdadır. Buna rağmen Fransız emperyalizmi
Nezif ESKİ’yi serbest bırakmak yerine hapishane
hapishane dolaştırmaktadır.
Bundan dolayı arkadaşımızın başına gelebilecek
her türlü şeyden Fransa devleti sorumludur. Nezif
Eski Serbest Bırakılmalıdır.
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bir kişi 30 Mart’tan günümüze mücadele tarihini anlatan
bir konuşma yaptı. İki buçuk saat süren anma, anlatım,
sorulu cevaplı konuşmalar ve son söz olarak da gelecek
ay, halk toplantısında buluşmak üzere sonlandırıldı.
Almanya-Aachen: Almanya’nın Aachen şehrinde 25
Mart Cuma günü anma gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı
duruşundan sonra Berkin Elvan belgeseli izlendi, daha sonra
şehitlerimizin neden ölümsüz olduklarına dair sohbet edildi.
Mahirler’in 44 yıl önce Kızıldere’den bugüne süren mirasın
devamının biz olduğu anlatıldı. Şiirlerle devam eden programın
sonunda hep beraber çaylar içildi, anmaya 15 kişi katıldı.

Londra'da her Pazar günü yapılan halk toplantıları devam
ediyor. Sorunlara birlikte konuşup çözüm bulmak bu toplantıların
başlıca görevlerinden biri aynı zamanda. Bu hafta toplantıda
umudun 49. açıklaması okundu. Yazıdan sonra herkes fikir
belirtip yorum yaptı.
Edmonton Mahallesi’ne kurulacak olan direniş ve adalet çadırımız için izin alma aşaması anlatıldı kısaca.
18 kişinin katıldığı halk toplantımız “Biz Diyoruz ki” köşesi
okunarak bitirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ BİZİM AİLELERİMİZDİR
Avusturya Graz’da faaliyet yürüttüğü sırada gözaltına alınıp
tutuklanan, 3 yıl 8 ay Avusturya hapishanelerinde yatan Mustafa
yoldaşımız, hapishane yetkilileri ve doktorların kasıtlı ihmalkarlıkları sonucu yakalandığı bağırsak kanserinden kurtulamayarak
3 Nisan 2001’de aramızdan ayrılmıştı.
Şehitlerimiz dünümüz bugünümüz ve yarınımızdır. Onları
unutmamak, unutturmamak ve ailemizin acısını paylaşmak için
Londra’da yaşayan ailesine anma ziyareti yapıldı.
Aile yıllardır devrimcileri bekliyor gibi kucakladı bizi. Hazırlanan akşam yemeğinden sonra saygı duruşuyla başladı anmamız. Mustafa Kuran’ın özgeçmişi ve bir yoldaşının anlatımı
okundu. Ablası ve abisi anılarını anlattılar. Anma programı sohbetlerle geç saatlere kadar devam ederken tekrar görüşmek
sözüyle sonlandı anma.

SAVAŞA KATIL!

AVRUPA’dakiBİZ

Esnaf Meclislerinde Örgütlenelim
Sorunlarımızı Çözelim
Avrupa’da işsizliğin gelişmesiyle,
burada yaşayan emekçi insanlarımızdan
birçoğu, işsizliğe bir çözüm yolu olarak
esnaflığı seçti. Türkiye’de köylüydük,
işsizdik. Avrupa’nın sanayisini ve altyapısını kalkındıracak işçi haline geldik.
Savaşta yıkılan Avrupa’nın altyapısının
tamirini büyük oranlarda gerçekleştirdik.
Sonra da işsiz kaldık.
İşsiz kalınca da kendi çözümümüz
olarak esnaflığı seçtik. Evet; nereden
nereye? Ancak her süreçte emeğimizle
yaşadık. Emeğimizle var olduk. Ve
her süreçte de emeğimiz sömürüldü.
Onun için ‘Emeğimizle varız, hakkımızı istiyoruz’ sloganı esnaflarımız
için de geçerli bir slogandır.
Anadolu’nun yoksul bölgelerinden
ekonomik sebeplerden dolayı kopup
gelen insanlarımızdan bir kısmı bugün
Avrupa’da birçok sektörde esnaf olarak
yer alıyor. Birçok esnafımız da mesleki
donanıma sahip olmadan, bu işlere
girmek zorunda kaldıklarından dolayı,
çok büyük sorunlar yaşamakta ve birçoğu da sürekli olarak iflaslarla yüzyüzedir.
Esnaflığa başlayan insanlarımız, Avrupa’nın değişik ülkelerinde dönemsel
olarak değişiklik gösteren belirli sektörlerde yer aldı. Bir dönem Fransa,
İngiltere ve Hollanda’da binlerce konfeksiyon atölyeleri kurulmuştu. Tekeller
bu atölyeler sayesinde sürekli fiyat kırarak, sigortasız, güvencesiz işçileri sömürdüler. Sonra kendilerine eski doğu
bloku ülkeleri ve uzakdoğu ülkelerinde
daha ucuz alternatifler bulunca da Avrupa’daki binlerce Türkiyeli konfeksiyon
işçisi ve sahibi işsiz kalmıştı.
Sonrasında da Avrupa’daki tekellerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli
değişik işler kurup, ihtiyaç kalmaması
durumunda da yine iflaslarla karşı karşıya kalındı. Türkiyelilerin esnaflık
serüveni, Avrupalılardan çok daha
farklı olmuştur. Her esnafımız işe girerken, bir aile işi olarak girmiştir. Ve
asıl amaç da hep ayakta kalabilmek
olmuştur. Ayakta kalmak için harca-

nacak olan emek ve enerjinin karşılığı
ise asla beklenmemiş ve alınmamıştır.
Karı-koca-çocuklarla başlanan işler,
haftanın yedi günü ve çok uzun iş
günü eşliğinde ayakta kalınabilmiştir.
Köyümüzden gelirken kafamızda “çocuklarımızın geleceğini garantiye almak” düşüncesi vardı. Haftanın yedi
günü çalışarak, ilk etapta da yine çocukların eğitimi ve gelişimini ihmal
edip, bir süre sonra sosyal ilişkilerden
soyutlanmış da oluyoruz.
EMEKÇİYİZ BİZ, EMEKÇİ
KALACAĞIZ: İşçi de olsak, işsiz
de olsak, esnaf da olsak biz emekçiyiz.
Ve emeğimizle, ürettiklerimizle varız.
Sınıf atlayacak durumumuz da olamaz.
Çünkü Avrupa’da burjuvazinin ortağa
değil, ihtiyaçlarını karşılayacak ara
güçler ve kurumlara ihtiyacı vardır.
Onlar da biziz. Bizler esnaflar olarak
emeğimizin karşılığını alabilmek için
örgütlenmeli, güç olmalı ve sorunlarımıza çözümler bulmalıyız.

Esnaf Meclislerinde
Örgütlenelim
Örgütlenmek için bir araya gelmeli
ve sorunlarımız temelinde birliğimizi
sağlamalıyız.
Belki dönercinin sorunu ile, meşrubatçının, manavın, bakkalın, lokantacının
mesleki sorunları birbirinden farklıdır.
Ama biz hem yabancı olarak, hem Türkiyeli olarak, hem de küçük esnaf olarak
ortak yanlara sahibiz. Kurumlaşma ile
ilgili veya kredi vs. gibi birçok konuda,
aslında yabancı olmamızdan kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Türkiyeli bir
esnafa hem devlet dairelerinde, hem
de özel sektörde önyargılı davranılır.
Onun için farklı sektörlerden de olsa,
tüm esnaflar olarak aynı Halk ve Esnaf
Meclislerinde örgütlenebiliriz.
Bizim esnaflarımız arasındaki en
büyük sorun, birbirlerine karşı güvensizliktir. Çünkü tüm esnaflarımız aslında
birbirleriyle rekabete sokulan ve bu şekilde kullanılan durumda olduklarından
hep birbirlerine düşürülmüştür. Bu, aynı

GERİLLAYI DESTEKLE!

zamanda bir araya gelemememizin de
nedeni olmuştur. Örgütlenemediğimiz
için de sömürülme ve ezilmemiz hep
çok daha rahat olmuştur. Önce bu oyunu
bozmalıyız.
Bir araya geleceğiz. Önce belki
iki kişi, iki kişiden ne olur demeyelim.
Çünkü üçüncü kişiyi de bu iki kişi
örgütleyecektir. Ve sonra da devamı
çok daha kolay olacaktır.
Halk Meclisleri temelinde bir araya
gelmeliyiz. Önce esnaflar komisyonu
da olabilir ama örgütlenmemiz geliştikçe kendi Esnaf Meclislerimizi de
kurarak çok daha etkin bir çalışma
yürütebiliriz.

Kooperatiflerle
Sorunlarımızı Çözelim
Hangi meslek dalında olursa olsun,
güç olabilmek için örgütlenmek zorundayız. Örgütlenip ortak sorunlarımızı da kooperatifleşerek çözebiliriz.
Kooperatifleşme, ihtiyaca göre çok
çeşitli şekiller alabilir.
Üretim süreci ve pazarlamada da
farklı sorunlarla karşılaşırız. Bunları
çözmek için de kooperatifleşmeliyiz.
Ama aynı zamanda varlığımızı sürdürebilmek için kredi vs. sorunlarında
karşımıza çıkan engelleri de halk dayanışmasıyla, esnaf dayanışmasıyla
aşabilecek yöntemler geliştirmeliyiz.
Bizim, kendi aramızda dayanışma
ile çözebileceğimiz sorunları, örgütlenip kendimiz çözmezsek; bu sorunları para karşılığı çözmek zorunda
kalırız. Kısa süreli kredi alacaksak,
bankalara ve tefecilere çok yüksek
bir bedel ödemek zorunda kalırız.
Veya diğer bürokratik vs. sorunları
dayanışma ile çözmek mümkünken,
bu tür hizmetleri de büyük bedeller
karşılığı almak zorunda kalırız.
Halk Meclislerinde, Esnaf Komisyonlarında örgütlendikçe, kendi Dayanışma Kooperatiflerimizle emeğimizden gelen gücümüzü birleştirebildiğimizde düzenin bizi ezmesine
karşı da direnebiliriz.
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“Eğer insanların sizi sevmesini, saymasını istiyorsanız, söylediklerinizden çok yaptıklarınız önemli. İstediğiniz kadar konuşun. Eğer konuştuğunuz gibi olamıyorsanız, kimse size inanmaz ve sevmez. İnsanlara
yardım eder, saygılı davranırsanız sizi sever, sayar”
Cengiz Kala

18 Nisan- 24 Nisan

Suat Alkan

Duran Akbaş

Zeliha Güdenoğlu,
SuatAlkan, Duran Akbaş:
Tokatʼın Niksar İlçesi Çatak
Köyü kırsalında 20 Nisan
1995ʼte oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit
Zeliha Güdenoğlu düştüler. Suat 1980ʼlerin sonlarından itibaren Karadenizʼde
hareketin örgütlenmesinde en çok emeği geçenlerden biriydi. Zeliha, Konya DLMK
içinde ve Özgür-Der içinde yer aldı. Duran,
İstanbulʼda ve Zile Halkeviʼndeki faaliyetleriyle yer aldı mücadelede. Karadeniz dağlarında gerilla olarak ölümsüzleştiler
Çiğdem Yıldır:
24 Nisan 1977ʼde İstanbulʼda Galatasaray
Mühendislik Yüksek Okulu çıkışında faşistlerin kurduğu bir pusuda vurularak katledildi. DEV-GENÇ saflarında çeşitli görevler üstlenmişti.

Çiğdem Yıldır

İbrahim Yalçın

Önder Özdoğan

Cengiz Kala

Selvi Uzun

Ali Özbakır

Behiye Canik

Apti Şeker

Önder Özdoğan:
1965 Sivas doğumluydu. Mücadelenin çeşitli alanlarında yer aldı. 1992 yılının başında SDB savaşçısı
olarak görevlendirildi. 16-17 Nisanʼda yoldaşlarının
katledilmesinin hesabını sormak için devrimci sorumluluk ve inisiyatifle katliamcı polislere karşı gerçekleştirilen bir eylem sırasında, 20 Nisan 1992ʼde İstanbul Topkapıʼda katledildi.

Şenay Hanoğlu:
Tokat, Almus, Armutalan köyünde 1966 yılında
doğdu. İki çocuk annesiydi. 1989ʼda İstanbulʼa göç edip
Küçükarmutluʼya yerleşti. Devrim mücadelesine katıldı.
Temizlik işlerine giden bir emekçi, TAYADʼın yılmaz
hak ve özgürlük savaşçılarından biriydi. F Tipi saldırısına
Şenay Hanoğlu karşı dışarıda ölüm orucu yapılması önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutluʼda, adı daha sonra
direniş evi olacak olan kendi evinde, oğlunun ve kızının yanında ölüme
yattı. 22 Nisan 2001ʼde çocuklarının, gecekondu yoksullarının yanı
başında ölümsüzleşti.

Cihan TAÇYILDIZ, Cengiz KALA, Selvi UZUN,
Ali ÖZBAKIR, Eylem YILDIZ, Hasan AKTAŞ, Özgür KILIÇ,
Behiye CANİK, Apti ŞEKER, MehmetÇOLAK,
Haydar AYDIN, Abidin YILDIZ

Cihan Taçyıldız

İbrahim Yalçın:
Erzincan doğumlu İbrahim Yalçın, askeri faaliyetlerde ve mahallelerde görev aldı. 1990 atılımıyla
oluşturulan ilk SDB örgütlenmesinde yer aldı. 23
Nisan 1993ʼte İstanbul Maltepeʼde kuşatıldığı üste
direnerek şehit düştü. Devrimci Solʼun örnek SDB
komutanlarından biriydi.

1993 günü sabahtan öğleye kadar süren çatışmalar sonucu
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliğiʼne bağlı Ahmet
Ercüment Özdemir Müfrezesi üyesi 12 gerilladan yedisi katledildi. Mermileri tükenen diğer 5 gerilla sağ ele geçirilmelerine
rağmen kurşuna dizildiler.
Dersim civarında operasyonların
1973 Dersim doğumlu Cihan, gerillaya katılmadan önce,
yoğunlaştırıldığı bir dönemde, daha
gençlik
örgütlenmesinin Elazığ yöneticileri arasındaydı.
önce birkaç kuşatmayı yararak çık1974 doğumlu, Pertek Akdemir Köyüʼnden Cengiz, Liseli
malarına rağmen Ardıç Köyüʼnün
DEV-GENÇʼli olarak başladı mücadeleye.
Çalaxane Mezrasıʼnda oligarşinin
1971 Dersim doğumlu Haydar, 1973 Hozat Taçkirek
güçleriyle karşılaştılar. 23 Nisan
doğumlu Abidin, Dersimʼde çeşitli çalışmalarda yer
aldıktan sonra gerillaya katıldılar.
Behiye, gecekondu halkının mücadelesinde yetişen
bir Cepheli’ydi. Apti, TÖDEFʼle başladığı mücadelesinde
çeşitli sorumluluklar üstlendi.
1975 Hozat Taçkirek doğumlu Eylem, mücadeleye
lise yıllarında katılmıştı.
Özgür Kılıç
Eylem Yıldız
Hasan Aktaş
Hasan, 1972ʼde Elazığʼda doğdu. Mücadeleye İstanbulʼda katıldı. 1965 Pülümür doğumlu Selvi, mücadeleyle
Fransaʼda tanıştı. Ve ülkesine gerilla olarak döndü. Müfrezenin komutan yardımcısıydı.
Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı.
Gerillaya katılmadan önce müfreze komutanıydı. Mehmet,
işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını
dağlarda sürdürdü.
Abidin Yıldız
Mehmet Çolak
Haydar Aydın

Anıları Mirasımız
Apti Şeker (Halil)’i köylüler ve
gerillalar anlatıyor:

tılanlar hep daha farklı anlatılmıştı. Anlatan gencin tavırları da
oldukça dikkatimi çekmişti. Yaşlılara karşı oldukça saygılı ve
olgun bir şekilde hareket ediyordu. Anlatımlarda onları küçümsemez,
kırıcı konuşmazdı. Yaşlıların zaman zaman söylediği yanlış şeyleri
de sabırla dinliyor, kızmıyordu. Bazen de onlara kısa ve anlamlı
cevaplar veriyordu. Bir ara, yaşlılardan biri, “oğul oğul bu ne?
Bırakın bu işi, yazık gençliğinize” dediğinde; o da yine kızmadan
ve olgun bir şekilde; “Bu bütün halkımızın, uğrunda savaşacağı
onurlu ve namuslu bir kavga. Yani benim senin kavgan... Sen
nasıl ki, yaşamak için yemeyi içmeyi bırakamıyorsan, ben de yaşamak için devrimciliği bırakamam. Asıl bırakırsam o zaman
yazık olur gençliğimize...” diye özlü bir anlatımla cevap verdi.
Bu genç, benim devrimci olmamı sağladığı gibi, Pertek ve
köylerinde de birçok kişiyi örgütleyip devrimcileştiren Apti Hoca
idi...
18 Nisan 1993 günü gerillalarımızın Vaskovan karakoluna
saldırı eylemini öğrendiğimizde çok sevinmiştik. Ve birkaç
gün sonra 12’lerle görüşmek üzere randevu verilmişti. Gittiğimizde köye o gece gelmediklerinden, ertesi gün alternatif
olarak verilen köye gidiyoruz. Orada da bulamadığımızdan
ertesi gün Pertek’e dönüyoruz. Burada öğleye doğru Çalaxane
köyünde bir çatışma olduğunun haberini alıyoruz. Çalaxane’de
yiğitçe çarpışan 12 gerilladan, yedisi çatışırken şehit düşüyor.
Geriye kalan 5 savaşçının cephaneleri iki saat sonra tükeniyor.
Bu beş savaşçı slogan ata ata düşmanın üstüne yürüyor. Bu
beş savaşçıdan biri de Apti idi. Apti’nin cenazesini yıkarken
görmüştüm. Elleri hala havada, gözleri ve ağzı açıktı. Slogan
atarken şehit düşmüştü. Apti’nin sol omzunun altı, sağ omzunun
üstü yumruk büyüklüğünde parçalanmıştı. Kafasına ve göbeğine
yakından sıkılan kurşun izleri vardı. Apti’yi, öğrencilerinden
ve Pertek halkından oluşan bin kişilik kitleyle toprağa verdik.
Apti’nin bize söylediği “ben şehit düşersem arkamdan ağlayıp
sızlamayın. Çünkü bu düşmanı sevindirir. Beni diğer yoldaşlarımız gibi bayraklarımız ve sloganlarımızla, türkülerle gömün”
vasiyetini yerine getirdik. Ve en son Nurhan Azak’ın söylediği
Devrim andını bizler de tekrarlayarak onu yüreğimize gömdük.
Sloganlarımıza, marşlarımıza tahammül edemeyen düşman,
kitleye saldırmak istedi. Halkın tepkisiyle karşılaşınca bir şey
yapamadı. Bunun üzerine düşman ilçeye giden gençlerden 40
kişiyi gözaltına aldı. Apti’nin köyü olan Geçityaka böyle bir
cenazeyi ilk defa görüyordu.

Köylerde işler genelde gündüz olur. Akşam saatleri herkes
işinden döner; ya evde oturup televizyon izler, ya da komşulara
gidip sohbet ederler. Ben de akşam ekinden dönüp biraz dinlendikten
sonra karşı komşuya oturmaya gittim. Onların da İstanbul’dan
misafirleri geldiği için, evde büyük bir kalabalık vardı. Evde
birkaç gencin dışında genelde yaşlılar vardı. Herkes oturmuş,
karşılıklı sohbet ediyorlardı. Bir süre sonra yaşlı bir ananın sorusu
üzerine oturan gençlerden biri konuşmaya başladı.
Bu genç; orta boylu, zayıf, siyah saçlı, gür çatık kaşlı, bıyıklı,
esmer tenli biriydi. Sakin sakin konuşuyordu. Bazen sol elini hareketlendiriyordu, Gülerek konuştuğunda ön dişlerinden birinin
hafif kırık olduğu görülüyordu. Konuşmalarında kimi zaman
espri yapıyor, kimi zaman tane tane anlatıyor, kimi zaman da ses
tonunu yükselterek tekrar tekrar vurgulu bir şekilde anlatıyordu.
O, daha sözünü bitirmemişti ki, geçmişteki devrimciler hakkında
kafasına takılan düşüncelerden kaynaklı olacak ki, bir ana; “He
oğul, söylediklerin doğru. Kim istemez ki doğru dürüst bir parça
ekmek yesin, çocuğunu rahat bir ortamda büyütsün, okutsun. Biz
isterik bu eziyetlerden kurtulmayı. Ama bu dediğinizi (devrimi
kastediyor) yapmak çok zor. Devlet büyüktür. Tankı topu var. Ya
bizim neyimiz var? Komşu komşuya destek olmuyor. Bu kadar
milleti nasıl bir araya getireceksiniz. Daha önce de senin söylediklerini söyleyenler oldu. Hani ne oldu? Hepsi vuruldular. Yazık
size... Zaten ne oluyorsa bizim gençlerimize oluyor. Hani onlardan
kime ne olmuş...” diyerek kaygılarını belirtti. Anlatan genç
gülerek, “ana, seninle bu kadar kavga etmemize rağmen, sen de
yolumuzun doğru olduğuna inanıyorsan, ben de artık bu işin
kesin olacağına inanıyorum” diye espriyle karışık ananın sorusunu
onun anlayabileceği bir dille yeniden anlatmaya başladı. “Bak
ana, senin gibi halktan olan herkes, bizim yolumuzun doğruluğuna
inanıyor. Biz halkız. Hiç halk vurulmakla biter mi? Bak hergün
vurulanlarımız oluyor. Bitiyor muyuz? Sürekli yenilerimiz kavgaya
giriyor. Düşmanın tankı topu var, ama bizim de inandığımız bir
şey var. Devrime inanıyoruz. Bu yüzden onları yeneceğiz” deyip,
biraz nefes aldıktan sonra tekrar anaya dönerek, “ana ne diyorsun,
anlaştık mı?” diyor. Ananın eşi; “ula ula oğul, sen ne diyorsun?
Yoksa sen bizim kadını da mı kandırıp dağa götüreceksin? Zaten
evde bize bakacak bir o kaldı” diye espri yapınca içerideki herkes
bir kahkaha attı. Sohbet derinleştikçe derinleşiyordu. Kimi zaman
12 Eylül öncesinden bahsediyorlar.
Ben o süreci pek hatırlayamıyorum.
Kazım Gülbağ:
Ama ‘80 sonrası ve ‘90’lı yılları
Sivasʼlıydı. 1980ʼlerin ikinci yarısında gençlik
anlattıklarında bana yabancı gelmücadelesine katıldı. İYÖ-DER kurucularındandı.
miyordu. Genç olan kişinin anlatDEV-GENÇʼte milis komutanlığı yaptı. 1993ʼte
tıkları beni oldukça etkilemişti. Beni
iradi olarak yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli
etkilediği gibi diğer insanları da etgörevler üstlendi. Son dönem çeşitli eksiklikleri
kiliyordu. Çünkü, ‘80’li yıllardan
nedeniyle örgütsel ilişkisi kesilmişti. Ama o
Kazım Gülbağ
sonra yaşadığımız gerçeklikler anPartisiz, yoldaşsız, mücadelesiz yaşayamazdı.
latılıyor, bir şeyler yapmamız için Son görevini, kendisi belirledi ve bir feda eylemiyle 23 Nisan
de yol ve yöntemler sunuluyordu. 2001ʼde ölümsüzleşti. Almanyaʼnın Regensburg kentinin haAnlatılanlar beni oldukça düşün- pishanesi önünde, “Faşist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki
dürmüştü. Yıllarca okumuş, insan- Katliamları Protesto Ediyorum” yazılı bir pankartın altında,
larla konuşmuştum. Ama bu anla- alnında kızıl bir bantla bedenini tutuşturarak şehit düştü.

Yusuf
Topallar:
“Karakollardaki İşkence ve Tariş DireniYusuf Topallar şiʼndeki Polis Baskısına
Karşı” sürdürülen kampanya
sırasında 23 Nisan 1980ʼde
Ankara Ege Mahallesi Natoyolu’nda yapılan bir gösteride vuruldu.

Kıssadan Hisse
17. Yüzyılda Avrupa

Şiir
ANAYURT
Anayurdum büyük değil benim:
Bir avuç alan topu topu
Sürülmüş toprak parçaları, küçümen,
Ve kaya dalgacıkları.
Fakat bir dene ölçmeyi onları
Çözerek özenli bir elle
Birbiri ardına dağ ipliklerini
Saban izlerini birbiri ardına
Birbiri ardına yücelikleri,
kırışıkları birbiri ardına
Birbiri ardına yaraları,
birbiri ardına çiçekleri
Birbiri ardına acıları,
iniltileri birbiri ardına
Birbiri ardına türküleri,
birbiri ardına düşleri.
Göreceksin o zaman
Nasıl büyük ve sonsuz olduğunu
Sevgili anayurdumun
O bir avuç alanın topu topu.
Blaga DİMİTROVA

Fıkra
Bol tirajlı bir gazete tekzip yayınlar. "Ülkemizde tüm politikacıların satılık olduğu doğru değildir. Çünkü bazıları çoktan satılmıştır."

Özlü Söz
Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak değildir.
J.W. Goethe

Atasözü
Düşünceleri aydın olanın sözleri de
açıktır...

Özbek atasözü

Fugger’ler Çağı aynı zamanda Dilenciler Çağı’ydı. Onaltıncı ve
onyedinci yüzyıldaki dilencilerin sayısını veren rakamlar insanı
hayrete düşürür.
1630’larda Paris nüfusunun dörtte biri dilenciydi, taşra yörelerindeki
sayıları da bir bu kadar vardı; İngiltere’de durum eşit derecede
kötüydü;
Hollanda’da dilenci kaynıyordu onaltıncı yüzyılda.
İsviçre’de “evlerini kuşatan ya da yollarda, ormanlarda çeteler
halinde dolaşan dilencilerden kurtulmanın başka yolu kalmayınca
zenginler bu sefil heimtlosen'e (yersiz yurtsuzlar) karşı av partilerine
bile giriştiler.”

Leo Huberman, Feodal Toplumdan
Yirminci Yüzyıla, syf. 113

Ö ğretmenimiz
Kitleler örgütlenmeden; ne kadar silah
patlarsa patlasın, ne kadar silahlı eylem
yapılırsa yapılsın, devrim yapmak
mümkün değildir.
Her devrimci ve her devrimci örgütlenme
kitlelerle doğrudan bağ kurmak,
kitleler arasında ajitasyon-propaganda
yapmak ve kitleleri örgütlemek konusunda
mutlaka uzmanlaşmalıdır.
Her dönem, legal-illegal tüm çalışmalarımız,
tüm ideolojik, politik, kültürel, ekonomikdemokratik çalışmalarımız,
her şey kitleleri örgütlemeye hizmet etmelidir.
Kitlelerin örgütlenmesi;
son derece karmaşık, uzun soluklu, disiplinli,
programlı bir çalışmayı gerektirir.
Zor ve zahmetli bir iştir. Yoksa sanıldığı gibi,
silahlar patlayınca kitleler saflara aksaydı
her şey çok kolay olurdu.
Hatta bugün, dünyada devrim yapmamış
tek ülke kalmazdı.

www.yuruyus-info.org

KIZILDERE’DEN
DERSİM’E
YÜRÜYORUZ
DEVRİME!

yuruyus.biz@gmail.com

