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Şehitlerimizi Dağların Doruklarından
Yeni Şehitlerle Selamlıyoruz

UMUDU DAĞLARA
KANIMIZLA YAZIYORUZ
Dersim’in şahanları
Onurlar’ın, Çayanlar’ın
şahsında, biz halkımızın
kurtuluşunu görüyoruz.
İddiamız, savaşma
kararlılığımız ve
inancımızdır bunu
sağlayacak olan. 30 Mart
Kızıldere’den 17 Nisan
1992’ye, Çağlayan’dan
Dersim dağlarına uzanan
onurlu, başı dik
tarihimiz bunun kanıtıdır.

Kazanmak için seçilen
yolun, üretilen politikanın,
belirlenen stratejinin
doğru olması yetmez, bu
yolda ısrar etmek de
gerekir.
Bize Dayı’nın öğrettiğidir;
“HER ŞEY BELİRSİZ BİLE
OLSA, KESİN OLAN BİR
ŞEY VARDIR: SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!”
Dev dalgalar, tufanlar,
hortumlar ne yapabilir
haklının ideolojisine.
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Cepheliler, halkımız 30 Mart
2016’yı Dersim’de yankılanan silah
sesleriyle karşıladı. Büyük bir coşkuyla karşılandı dağlarda yankılanan
bu ses. Çünkü bu 46 yıldır katliamlara,
kuşatmalara, tasfiye saldırılarına karşı
çizgisinden milim şaşmayan, devrim
ve sosyalizm hedefinden sapmayan
halk kurtuluş savaşçılarının sesiydi.
Dersim dağlarında yankılanan ses
Mahir Çayan ve yoldaşlarının sesiydi...
Halkımız, Cephe’ye gönül verenler
Dersim dağlarında yükselen sesin Kurtuluşa Kadar Savaş çağrısı olduğunu,
bu sesin uzlaşmak, oligarşi ile çözüm
masasına oturmak için olmadığını çok
iyi biliyordu. İşte bunun için büyük
bir coşkuyla karşılandı Dersim’de Cephe gerillalarının savaş çağrısı.
Emperyalizm ve oligarşi baskı ve
terör ile umutsuzluk ekmeye, halkları
kendi düzenlerine boyun eğmeye çalışıyor. “Mücadele etmek nafile, bu
işlerin sonu yok, devletle baş edilemez”
düşüncesini beyinlere kazımak istiyor.
Dünyada ve ülkemizde kendine sol,
devrimci, yurtsever diyen; reformist,
oportünist, milliyetçi küçük burjuva
anlayışlar emperyalizm ve oligarşi ile
uzlaşma ve çözüm dışında bir çıkış
bulamıyorlar. Emperyalizm destekli
“devrimler”le tasfiyeci, teslimiyetçi
yüzlerini gizlemeye çalışıyorlar. Halkların umudunu tüketiyorlar.
Teslimiyete, tasfiyeye boyun eğmeyen, çizgisinden şaşmayan, devrimden vazgeçmeyen Marksist-Leninistler emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin en büyük kabusu...
Bunun için Amerikan emperyalizmi
Cephe’yi, stratejik hedefi ilan etti.
“Bir daha yer yüzünde ML bir hareketin
gelişip güçlenmesine, çekim merkezi
olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ML kadroların başlarına ödüller koydu.

İşte böyle bir tabloda dağlardan da
cevap vermek, halk kurtuluş savaşını
dağlardan da büyütmek önemliydi. Tarihin kanıtladığı bir gerçektir; halkın
savaşçıları, halkın ordusu olmadan bu
savaş kazanılamaz, devrim olmaz. Bunun için coşkuyla, umutla karşılandı
Dersim dağlarında Cephe gerillalarının
silah tarakaları... Şimdiden devrim ateşiyle yanan, adalet özlemi duyan,
halkını vatanını seven onlarca yürek
dağlarda savaşmak için atmaya başladı.
Dersim’in şahanları Onurlar’ın, Çayanlar’ın şahsında biz halkımızın kurtuluşunu görüyoruz. İddiamız, savaşma
kararlılığımız ve inancımızdır bunu
sağlayacak olan. 30 Mart Kızıldere’den
17 Nisan 1992’ye, Çağlayan’dan Dersim
dağlarına uzanan onurlu, başı dik tarihimiz bunun kanıtıdır.
***

Kazanmak İçin
İdeolojide Israr, Hedefte
Israr, Savaşmakta Israr
İdeolojimiz Marksizm-Leninizmdir; kuracağımız sınıfsız, sömürüsüz
düzendir. Yaşamımız, düşüncemiz,
kültürümüz, ahlakımızdır.
Hedefimiz anti-emperyalist antioligarşik devrimdir.
İdeoloji savaşımızda hayat bulur,
hedefimize savaşarak varabiliriz.
30 Mart’tan 17 Nisanlara, Çağlayan’dan Dersim dağlarına emperyalizme ve oligarşiye karşı savaştaki
ısrarımız; haklılığımızın, inancımızın
düşmana olan kinimizin, halka duyulan sevgimizin ifadesidir.
Kazanmak için seçilen yolun, üretilen politikanın, belirlenen stratejinin
doğru olması yetmez, bu yolda ısrar
etmek de gerekir.
Bize Dayı’nın öğrettiğidir; “HER
ŞEY BELİRSİZ BİLE OLSA,

YENİLMEZ TEK GÜCE

KESİN OLAN BİR ŞEY VARDIR:
SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!”
Doğru rotayı bulmuşuz bir kere.
Dev dalgalar, tufanlar, hortumlar ne
yapabilir haklının ideolojisine. Bizim
kafamız asla karışmaz.
Devrimin gerekliliği değişmedi.
Dünyada ve ülkemizde sömürünün
özü değişmedi. Emperyalizm ve yeni
sömürgecilik gerçeği değişmedi.
Çarklar bir avuç sömürücü asalak
köpeğin kasalarını doldurmak üzere
tüm hızıyla dönüyor. Milyonlar yoksul, milyonlar aç, milyonlar çıplak.
Halklar ekmeğe de, adalete de aç.
İşte bunun için biz de değişmedik;
silaha sarılmaktan başka çare yok.
Tek Yol Devrim. Yaşasın MarksizmLeninizm diyoruz.
Sorulacak çok hesabımız, şehitlerimize devrim sözümüz var.
***

Gerilla Geleceğimizi
Yaratacak Güçtür
Gerilla Örgütlenmiş,
Silahlanmış Halktır
Geleceğimizi yaratacağımız güç
gerilladır. Umut gerilladadır.
“Ülkemiz çok büyük devrimci dinamikleri barındırıyor olup, dağlarında
ve şehirlerinde gerillanın silah seslerinin
duyulmadığı bir günü dahi yaşamak
büyük bir kayıptır. Oligarşi binlerce
insanı katledebilir, on binlercesini tutuklayabilir, milyonlarcasını göç ettirebilir. Geçici olarak sindirebilir. Ama
dağlarda ve şehirlerde yaşayan gerilla,
o halkın umudu olarak, oligarşiye darbeler vurarak, zulme uğrayan halkın
intikamını alarak, zulüm odaklarını
yerle bir ederek, oligarşiyi her gün
biraz daha çaresiz duruma sokup pasifize edilen, sindirilen halk kitlelerini
yeniden ayağa kaldırarak halk kitlelerinin gerillaya akmasını sağlar. Gerilla küçük hareketli birliklerden gerilla
ordusuna, gerilla ordusundan halk ordusuna doğru gelişir ve devrimi hızlandırır.” (Dursun Karataş, Kongre
Belgeleri-1, syf 231)
Gerilla, halkın silahlı gücünün çekirdeğidir. Emperyalizmin ve oligarşinin
silahlı güçlerine karşılık halkın silahlı
güçleri olmadan, hiçbir halk örgütlülüğü

faşizmin yoğun baskı ve terörü karşısında uzun süre ayakta kalamaz, dağılmaya ve sindirilmeye mahkumdur.
Devrimci silahlı güçler ve kitle hareketi
birbirini karşılıklı etkileyerek büyür
ve gelişirler. Devrimci silahlı güçler
kitle hareketinin tıkandığı noktada kitle
hareketinin önünü açar ve gelişimini
sağlar. Kitle hareketi büyüdüğü, geliştiği
oranda devrimin silahlı güçlerine insan
ve olanak sağlar.
Halkın silahlı güçleri, devrimci kitle
hareketinin koruyucusu, dinamizmi ve
moral değeridir. Halk kitleleri haksızlığa,
zulme karşı adaleti gerillada, halkın
silahlı güçlerinde arar. Faşist terör karşısında halkın güvencesi halkın silahlı
güçleridir. Silahlı güçler, örgütsel fiziki
darbeler yediği ve yok edildiği koşullarda, halk kitleleri de yenilgi psikolojisi
içine girerler. Bu gerçeği bilen oligarşi
de tüm güçlerini özellikle gerillayı,
halkın silahlı güçlerini yok etmek için
seferber eder. Silahlı güçleri her zaman
ayrı bir yere koyar. Öncelikle bu gücü
devre dışı bırakmaya çalışır.
İşte bunun için biz de tüm enerji
ve gücümüzü gerillayı yaşatmak ve
geliştirmek için harcamalıyız. Burjuvazinin korkusunun temel nedeni,
halkın ise geleceğidir gerilla.
***

Halk Kurtuluş Savaşı
Bedellerle Büyüyecek
Anadolu ihtilali için, halklarımızın
kurtuluşu için can veriyoruz. Gencimiz
yaşlımız, işçimiz memurumuz, öğrencimiz köylümüz, erkeğimiz kadınımız,
Türk’ü, Kürdü ile Türkiye halklarının
öncü gücü olarak er geç kazanacağımız
bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün
bedelini ödüyoruz.
Çok yendik, çok yenildik. Öldük,
öldürdük. Savaşın yasasıdır bu.
Dökülen kanlarımıza, ödediğimiz
bedellere bakarak düşmanlarımız ve
sahte dostlarımız bizim için “bittiler”,
“beyinlerini dağıttık”, “bellerini doğrultamazlar bir daha” dediler.
Hayır ödediğimiz bedeller, dökülen kanlarımız bittiğimizin, yenildiğimizin değil; tersine savaşmakta
kararlılığımızın, emperyalizmin tasfiyecilik saldırısına karşı kurtuluş
mücadelesinin silahlı temelde sür-

dürülmesinin kanıtıydı.
Bedel ödemeyi göze almadan hiçbir zorluk aşılamaz, aşılamamıştır.
Parti-Cephe tarihi bunun kanıtıdır.
Düşmanın önümüze çıkardığı engeller
bu bilinçle aşılmıştır.
Bedel ödemeyi göze almadan savaşılamaz. Savaşılmadan kazanılamaz. Parti-Cephe tarihimizin ana
halkasını, her koşulda düşmana karşı
sürdürdüğümüz silahlı mücadele çizgisi ve düşmanla uzlaşmama oluşturmaktadır. Bunun bedelini belki
çok ağır ödedik. Onlarca önder kadro
ve savaşçımızı şehit verdik. Ve vermeye devam ediyoruz.
Bugünlere bu tarih üzerinde geldik.
Lekesiz, tertemiz, gurur duyulacak ve
geleceği güvenli bu tarih, bedeller üzerinde yaratıldı. Geleceği de bu tarih
üzerinde kazanacağız.
Adalete, özgürlüğe, eşitliğe, insanca yaşama özlem duyanları dağlar
bekliyor. Tarih boyunca bu hep böyle
olmuştur. Zulme uğrayan, adaletsizlikle, haksızlıkla karşılaşan, düzene
isyan eden elinde silah dağa çıkmıştır.
Dağlar hep bir özlem ve tutku,
kabına sığmaz bir coşku kaynağı olmuştur. Halkların özgürlüğü yolunda
dağların yeri vazgeçilmezdir. Bu bir
romantizm değil, bir niyet ya da
tercih meselesi değildir. Dağlar halk
kurtuluş savaşımızda bir zorunluluktur, olmazsa olmazdır.
***
Anadolu’nun tarihinde nerede zulme karşı isyan edenler olmuşsa hep
bir ayakları dağda olmuştur. Ve dağlar
bağrına basmıştır isyancıları.
Bütün dağlar bizimdir diyoruz.
Emperyalistlerin, yerli işbirlikçilerinin
bizden çaldıklarını geri alacağız.
Dersim’de doğan güneş Caniklerde, Toroslarda, Ege dağlarında ülkemizin tüm dağlarında çoğalacak...
Cepheliler! Bu onurlu, tarihsel
bir görevdir. Bu bilinçle ileri atılmalısınız. Bu sürecin savaşçıları ve komutanları olmaya aday olmalısınız.
Türk, Kürt, tüm Türkiye halkları!
Umut şehirde, kırda emperyalizme
ve oligarşiye karşı savaştadır. Umut
gerillada, halkın silahlı savaşındadır.
Umut Cephe’dedir. Cephe’ye katıl,
gerillayı büyüt, geleceğini kazan.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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Dersim Kır Gerilla Şehidimiz Cihan Gün’ün
Parti’ye ve Ailesine Yazdığı Mektuplardan:

“Dağlara Varmaktı Hedefim, Varacağım”
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Partim’e;
Feda kuşağımızın sıcaklığıyla selamlıyorum hepinizi. Birgün böyle
bir haber alacağımı biliyordum. Çünkü, yıllardır çalışma hedeflerim dışında hep kır gerillası olmayı istemişimdir. Bunu da her talebimde
dile getirdim. Süreç hızlanınca, savaşımız netleşince talebime daha
da yaklaştığımı hissettim. Bu
talebim karşılığını bulduğu
için teşekkür ederim.
Bu sürecimizi, bende
dahil her yoldaşımızı
netleştirdiği bir süreç
olarak yorumluyorum. Çünkü savaşmak istemek başka
bir şey, sıramız geldiğinde omuzlamak
başka bir şey. Gönlünde kahramanlarımız gibi olmayı,
devrim için savaşmayı arzulamayanlar
ihanet etti, arzulayanlar Şafak, Bahtiyar,
Elif oldu.
Dağlara varmaktı hedefim varacağım. Şimdi
oralarda savaşı örgütlemek,
…. abimin yaratmak istediği
Parti-Cepheli kişiliğiyle savaşı
büyütmektir hedefim.
Tekrar teşekkür ederim.
Sevgi ve Bağlılıkla...
Çayan
***
Aileme;
Annem, babam, ablalarım, abilerim,
kardeşlerim ve tüm akrabalarım...
Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Hepinizin ismini
ayrı ayrı yazmayacağım lakin bu mektup hepinize ayrı ayrı selamdır.
Ben bu savaşın parçası olduğumdan

beri kiminiz, yeter artık dediniz, her
gözaltı, tutuklamada ağladınız, bir
daha aynı şeyleri yaşamayalım istediniz. Kiminizde hep yanımda oldunuz,
gerek manevi gerek maddi gerekse
de mücadelemizin belli aralıkla...

Şehitlerimizden sonra hep onları
konuşurduk aile olarak. “Aman sana
bir şey olmasın” dediniz. Bunların
aynısını, benzerini şehitlerimiz de yaşadı emin olun.
Onlar da ailelerinin en değerlileriydiler. Sıraları geldiğinde bir sıra
neferi gibi çekip gittiler. Her gidişleri
bizi daha fazla parçası yaptı savaşın.
Onlar bizlere kocaman düşlerini, anılarını, iddialarını bırakıp gittiler. Bun-

ları omuzlamak boynumuzun borcu.
Şimdi sıra bizde. Bu gidişimizin
bir yok oluş olmadığını bilin istiyorum. Siz bu mektubu okurken, sizlere
baktığımı, sizlerle okuduğumu hissedin istiyorum. Bunun bir ayrılık
olmadığını, her yoldaşımın Çayan
olduğunu hissedin istiyorum.
Kiminiz şehitlerimizin cenazelerine şahit oldunuz. Benim
cenazem köyüme gidecek.
Cenazemle ilgili her şey,
her ayrıntı arkadaşlarımı
ilgilendirir. Beni yeniden yaratan onlardır,
bu da onların hakkıdır. Bu konuda kalbi
kırılan her arkadaşım için kemiklerimi sızlatmış olursunuz. Cenaze törenim Alevi-Kızılbaş geleneklerine
ve Cephe geleneklerine göre yapılsın
istiyorum.
Hepinizi ayrı ayrı
kucakladığımı hissedin.
Sizleri çok ama çok seviyorum. Beni sevmek ağlayarak harap olmak değil, lütfen
sadece bununla yetinmeyin. Bu
düşlerimiz, hayallerimiz, yaşanılası
bir ülke, onurlu-adaletli bir yaşam...
Ve bunların bütünü yani uğruna toprağa
düştüğümüz DEVRİM sizin için.
Bu sebeple dört elle sarılın yoldaşlarıma, mücadelemize. Hesap sormak için sizlerde parçası olun savaşın.
Sizlerden özel isteklerim yok. Her
yıl başında ateş edin silahla gökyüzüne, halkımızın savaşının yükselmesini dileyerek. Devrime ve güzel
günlere olan inancımla kucaklıyorum
hepinizi ayrı ayrı...
Sevgi ve Bağılılıkla...
Çayan
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İki DHKC Gerillasıyla Röportaj

“Sonsuz bir sevgi ve
aşkla bu savaşı büyütmek
için ölüp öldürür gerilla”
(Bu yazı Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği’nin çıkardığı “DHKC Gerilla” isimli
derginin KARADEMLİK köşesinden alınmıştır)
İlk toplantımızda çıkaracağımız
dergiye dair her ayrıntıyı konuştuk.
Bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı
sarmıştı hepimizi. Kesik kesik de
olsa hep meskenimiz oldu dağlar.
Biz hasretle dağlara yürüdük, dağlar
da kucak açtı yiğitlerine her zaman.
Şimdi yine dağlardayız. Bir de umudumuzu, heyecanımızı, coşkumuzu,
özlemlerimizi, kinimizi, öfkemizi,
sevgimizi, yaşadığımız her anın
tecrübelerini, yüreğimizdekileri, kısacası insana ve hayata dair her şeyi
anlatabileceğimiz bir dergi çıkaracağız
üstüne üstlük. Derginin köşelerini
konuşurken her bir şeyin bize, yani
gerillaya dair olmasını istedik. "Karademlik" köşesi de böyle ortaya çıktı.
Karademlik, çay demek gerilla
için. Çay ise mola demek, dinlenmek
demek ve dolu dolu bir sohbetin adı
demektir. Alüminyum çaydanlığın odun ateşi üzerinde kapkara
oluşunun serüveni ise binlerce
kilometrelik yolun toplam hikayesidir işte. İşte bu hikayelerin
diyaloğunu yazacağız her bir sayımızda.
Bazen bir grup gerillayla bazen hayattan ve topraktan öğrenen ninelerimiz, dedelerimiz ve
gerilla ile karşılaştıklarında gözleri ışıl ışıl olan geleceğin
serüvencileriyle sohbetlerimizi
yazacağız. Biz yazacak siz okuyacaksınız. Haydi, başlayalım o
halde.
***
Uzun bir yürüyüşün ardından
öncümüzün elini havaya kaldırmasıyla kolumuz duruyor. Herhangi bir tehlike işareti gelmediği
halde mola vereceğimiz anlaşılıyor. Çok geçmeden beklenti-

mizin boşuna olmadığını anlıyoruz.
Mola komutu verilmişti. Öğle saatine
denk geldiği için molamız uzun olacak. Güvenlikçimiz yanına iki gerillayı alarak etrafı keşfe çıkıyor. Çevrede bizim dışımızda başka bir gerilla
birliği, davar otaran çoban, köylü ya
da düşmanın varlığı yokluğu bu keşiften sonra anlaşılır.
Diğer yandan komüncümüz ve
günlük komün nöbetçileri keşifçiler
dönene kadar hazırlıklarını yapıyor.
Odun toplanıyor, ocak için taşlar diziliyor. Ateşi ise keşiften dönülünce
yakacaklar. Çantalarımızı indirmiş
bekliyoruz. Hava yavaş yavaş serinliyor, ancak buna rağmen yürüyüşlerden sonra hepimiz kan ter içinde kalıyoruz her defasında. Silahlarımız
elimizde, kütüklüklerimizle duruyoruz.
Nihayet keşfe çıkanlar dönüyor. Keşif
temiz. Nöbetçiler nöbet yerlerine giderken birliğimizin geri kalanı konaklama yerine yerleşiyor sonunda.
Bir yandan yemek pişiyor diğer
yandan elinde kara demlikle komün
nöbetçisi sudan dönüyor. İbrahim fır-

sattan istifade edip kitabını okuyor.
Her zamanki gibi, kleşi hemen yanı
başında… Büyük bir tutkuyla bağlı
silahına… Yanı başında birliğimize
en son katılan, birliğimizin en yaşlı
ama en dinamik Yücel abi oturmuş
yine bir şeyler yapmakla meşgul. İki
gün önceki harita dersinde pergelimizin olmayışına hayıflanarak hemen
bu yokluğu var etmeye koyulmuş,
odunları yontarak pergel yapıyordu.
Yanlarına yaklaştım. “Karademlik'in
ilk konuklarını buldum” dedim.
“Çay olmaksızın konuşmam” dedi
İbrahim… Yücel abi de "tabi ya
'Karademlik'te çaysız olur mu muhabbet" diyerek katıldı İbrahim’e.
Eh madem öyle çaylarınız benden.
İşim bir hayli zor olacak gibi. İki
çaykolik gerillayı konuşturmak için
kahveci çırağı gibi tepside çay taşıyacağım anlaşılan. Varsın olsun, n'apalım. Görev aşkı için katlanmak gerek!
Gerillacılık da öyle değil mi? Doğanın
önümüze çıkardığı saymakla bitmez
zorlukları aşa aşa geçiyoruz patikaları.
Daha düşmanla çarpışmadan ilk savaşımızı kendimizle doğaya karşı
veriyoruz. Buradaki aşk nedir
öyleyse diye sordum İbrahim’e
hiç beklemediği bir anda. Alışageldik üslubuyla "şimdiiiii"
deyip durdu. Fazladan sarf ettiği
bu "i"ler düşünme aralığı veriyor
olmalı kendisine!
- Evet, İbrahim nedir bu aşk,
nedir gerilla olmak senden dinlesin halkımız?
İbrahim: En başta PartiCephemize, Önderimize olan
bağlılığımız. Halkımıza ve yoldaşlarımıza olan sevgimiz. Şehitlerimize verdiğimiz sözler,
onların hesabını sorma isteği...
Bunlardır bizi en başta zorluklar
karşısında güçlü kılan, zorluklarla baş etmemizi sağlayan.
Her gün onlarca insanımız
katlediliyor. Üzerine kimyasal
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bombalar atılıyor. Evinden yurdundan
zorla göç ettiriliyor. Çocuklarımızın
beyinleri sokaklara akıtılıyor. İnsanlarımız açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Ve bunların yanında birileri de
ceplerini dolduruyor. Yetmiyor ayakkabı kutularını dolduruyor. İşte budur
bizi dağlara çıkaran, gerilla yapan.
Bu düzeni ortadan kaldırma, tüm
acıların hesabını sorma isteğidir. Sevdamız partimizedir. Önderimizedir,
şehitlerimize, halkımızadır...
Yücel: Mademki oturduk karademlik başına şöyle güzel bir çay
ile sohbet bizim için en güzel şeylerden biridir. Ben de şöyle devam
edeyim.
Dağlara çıkmak zulme ve baskıya
isyandır. Yani bu isyanın yarattığı
bir sonuç... Tabi, biz devrim için
düşmanı her yerde vurmak ve savaşı
halklaştırmak için dağlardayız. Dağlarda gerilla olmak devrimciliği nasıl
ve neden yaptığımızdan bağımsız
değil. Halkını ve vatanını sevmeyen
devrimcilik yapamaz. Sonsuz bir
sevgi ve aşkla bu savaşı büyütmek
için ölüp öldürür gerilla. Bu sevdamız
aşkın ta kendisidir bence.
DHKC Gerilla: Bu köşenin
konukları olmak bir ayrıcalık tabi.
Bir yandan çaylarımızı içerken sohbetimiz sürsün. İkinizin de üzerinde
durduğu ortak nokta halka karşı uygulanan zulüm, adaletsizlik ve bunca
isyan... İyi de tüm dünyada yılların
silahlı mücadele yürüten örgütleri
bir bir cellatları ile masaya oturup

silah bırakma kararı alırken, dağları
kalekollara bırakırken biz hangi güçle
yeneceğiz bu zulmü ve adaletsizliği?
İbrahim: Evet, dün koca koca,
anlı şanlı örgütler silah bıraktı. Bugün
onlara katılmayı bekleyen ve sıraya
girenler var. Böyle olduğu için bir
tek savaşan biz kalmış olabiliriz. Bu
bizi savaşma kararlılığımızdan, iktidar
iddiamızdan, sosyalizm hedefimizden
vazgeçiremez.
Biz yola çıkarken haklılığımıza
güvenerek, kazanacağımıza inanarak
yola çıktık. Halkımızdan başka dayanacağımız güç tanımadık bu yolda.
Savaşma nedenlerimiz ortadan kalkmış değil. Sömürünün, zulmün, adaletsizliğin olduğu bir dünyada savaşmaktan başka yol yok. Bunu biliyoruz.
Bunun için savaşıyoruz. Bu yüzden
hala M-L sandalyemizde oturuyoruz
ve oturmaya devam edeceğiz.
Bu savaşta gücümüzü; halkımızdan, tarihsel haklılığımızdan, PartiCephe’mizden, ideolojimize olan
gü venden, kazanacağımıza olan
inançtan alıyoruz. Tek başımıza kalsak
dünyada Kurtuluşa Kadar Savaşmaya devam edeceğiz.
Yücel: '90'larda "sosyalizm
öldü" naraları atarak yoğun bir karşı
propaganda örgütleyen emperyalistler
ve işbirlikçilerinden etkilenen sol da
illegaliteyi, silahlı mücadeleyi tasfiye
etmeye çalışmış, yasal partiler kurmuş, düzene dönmüştü. PKK gibi
hareketler de bayraklarından orak

Gülsuyu’nda, Polis ve Çeteler,
Engin Çeber Halk Kütüphanesi’ni Yaktı!
Halkın Emeği ile Topladığımız Kitaplarla Kütüphanemizi Yine Kuracağız!
Maltepe Gülsuyu Cenk Sokak’ta bulunan Engin Çeber
Halk Kütüphanesi 6 Nisan gecesi AKP’nin beslediği
polis ve çeteler tarafından yakıldı. Halkın emeği ile
kurulan bu kütüphaneyi yine verdikleri emekle kuracaklarını ifade eden Halk Cepheliler, 7 Nisan’da açıklama
yaparak: “ AKP iktidarı halkın karşısında olduğunu her
zaman göstermiştir. Hasan Ferit’in katillerini bırakırken
anlaşmalı bırakmıştır. AKP, bugün seni bırakıyorum
yarın sen benim için devrimcilere ve halka saldıracaksın
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çekiçleri çıkarmış, "barış, ille de
barış" sloganına sarılmıştı. Ama biz
ne '90'larda ne de sonraki yıllarda
sosyalizm inancımızdan ve silahlı
mücadelemizden vazgeçtik. Dünyada
birçok örgüt silahlı mücadeleyi terk
edip barış masasına oturdu. Katilleriyle pozlar verdi. PKK de böyle
pozlar verdi katil AKP'yle. Şimdi
Kürt halkına yönelik katliamlarını
sürdürüyorlar.
Bu koşullarda bizim tekrar gerillayı örgütlememiz ve hayatın her yanında savaşı büyütmekte ısrarımız
sosyalizme ve devrime olan inancımızdan gelir. Gücümüzü siyasal ve
tarihsel haklılığımızdan alıyoruz. Silahlarımıza yön veren beynimizdir.
Ve bu düzeni yerle bir etmeden, halklarımıza özgürlük, kurtuluş gelmeyecek. Bunu da çok iyi biliyoruz.
Bağımsızlık olmadan demokrasi de
olmaz. Bağımsızlık olmadan özgürlük
olmaz. Ve emperyalistlerle ne de faşizmle uzlaşmayacağız.
DHKC Gerilla: Güzel bir
sohbet oldu. Bu güzel sohbet için
yoldaşlarımız Yücel Abi ve İbrahim’e
teşekkür ediyoruz.
Karademlik sohbetlerimiz hiç bitmeyecek, bazen bir molada, bazen
bir köy evinde, bazen bir çadırda…
Kısacası gerillanın olduğu her yerde
karademliğimiz sıcak ve dolu olacak.
Ve tabi ki karademlik sohbetlerimiz
yüreğimizin sesini taşıyacak size.
Bir sonraki karademlik sohbetimizde görüşmek üzere sevgi, selam,
saygılarımızı yolluyoruz.

demektedir. Biz bu çakal sürülerini iyi tanıyoruz.
Biz halkız, emek verdiğimiz kurumlarımıza da, evlerimize de sonuna kadar sahip
çıkacağız. Gecekondu mahallelerimizi çakallara bırakmayacağız. Gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler korkusunu Sabancılara, Koçlara
yaşatacağız. Biz halkın içinde umudu büyütüyoruz. Çakallar
sizler de polis arkanızda olduğu için, korunaklı sanmayın
kendinizi. Halkın adaleti gelir sizi de bulur bir gün...” dedi.
Adres: Maltepe Gülsuyu Mahallesi Cenk Sokak (girişi)
Engin Çeber Halk Kütüphanesi - Maltepe/İstanbul
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Cihan Gün (Çayan)’ın Cenazesinden İzlenimler...

Sanki “Yapılacak Çok İşim Var Daha”
Der Gibiydi
Akşam, Çayan’ın babası ve abisiyle cenazenin nasıl götürülüp defnedileceği üzerine konuştuk. Ayrıntıları netleşirdik. Konuşmamıza
göre cenazeyi Erzincan Çayırlı’daki
köye götürecektik. Bu plana göre
bir cenaze aracı ayarladık.
Adliyede defin işlemleri halledildikten sonra, Malatya’daki arkadaşlar da Erzincan’a gelmek üzere
bir minibüs ayarladılar kendilerine.
Saat 11.00 gibi de cenazeyi teslim
aldık. Cenazeyi teslim almadan hemen önce ve teslim aldıktan sonra
baba cenazeyi Hınıs’a götüreceğini
söyledi. Kalabalık bir faşist güruh
toplanıp köyde terör estirmişler. Mezara saldırıp mezarı doldurmuşlar,
aileye ve cenaze için Hınıs’tan gidenlere silah çekmişler, aile de onlara
silah çekmiş... Jandarma ve polis
hiçbir şey yapmamış.
Aile orada silah çekildiğinden,
büyük olaylar olacağından, gençlerin
“kırdırılacağı”ndan çekiniyordu.
Önce İstanbul’daki arkadaşlara
bilgi verdik. Sonra da twitter üzerinden bu bilgiyi aktardık. Cenazeyi,
önde cenaze aracı arkada minibüs
olacak şekilde Elazığ, Bingöl, MuşVarto üzerinden Hınıs’a götürdük.
Varto çıkışına kadar hiçbir sorun olmadı ama Varto çıkışında polis özel
harekatçıları çevirdi bizi. Ağızlarından salyalar akıyordu. Tehditler, hakaretler, küfürler, itiş kakış oldu.
Hatta bir ara silahlarını çekip doldur
boşalt yaparak gözdağı vermeye çalıştılar. Bir ara epeyce saldırganlaştılar, tartışmaya başlayınca çevredeki
bütün özel harekatçılar bir anda etrafmızı çevirdi. Saldıracak gibiydiler.
Ne yapıyorsunuz, amacınız derdiniz
ne dedim. Hatta birkaçını ittirerek
durdurdum ama bana bir şey yapmadılar ve geri çekildiler. Öyle saldırgandılar…
Bu çevirmeden 10 dakika sonra
Hınıs girişinde ikinci bir çevirme
daha oldu. Bu seferkiler jandarma

özel harekatçılardı. Onlar
daha sakin, rutin kontrol işlemlerini yaptılar. Jandarma
komutanı bizimle görüşüp
programımızı
sordu. Anlattık. Tamam,
bir sorun olmayacak dedi.
Sonra devam
ettik.
Cenazeyi köye getirdiğimizde
akşam 19.00 civarıydı. Hava kararmak üzereydi. İstanbul’dan gelen
arkadaşlar da henüz gelmemişti. Bu
nedenle cenazeyi ertesi gün defnetmeye karar verdik.
Gece hep birlikte Çayanlar’ın
köydeki evinde kaldık. Gece boyunca
ailenin tamamıyla sohbet etmeye
çalıştık..
Çayan’ın babası geçmişte Kürt
milliyetçi harekettenmiş. Geçmişte
neler yaptığını anlattı. Abdullah Öcalan’ı kuruluş sürecinden tanıyormuş.
Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan’la da
tanışıyormuş. Onlarla birkaç kez Hınıs’ta bir araya gelmiş. Öcalan ve
Denizler bir evde gece boyunca tartışmışlar, amca da varmış o tartışmada. Amca Kemal Pirler’den sonra
84’te ayrılmış PKK’den. Sosyalist
çizgiden saptılar, milliyetçi çizgiye
kaydılar, o nedenle ayrıldım dedi.
Bu köy Çayan’ın dedesinin köyü
imiş. Hınıs’ın Varto’ya yakın tarafında bir köy. Zaten Çayanlar aslen
Vartolu imiş. Çayan’ın defnedildiği
köyün adı Kara mele (Kara molla).
Küçük bir köy, hatta mezra burası.
İstanbul’dan gelen pankartlara polis
yolda el koyduğu için orada iki pankart hazırlandı gece. Ertesi gün sabah
İstanbul’dan gelen arkadaşlar da
köye geldi. Onları Erzincan’dan itibaren 9-10 kez durdurup GBT yap-

tıkları ve her seferinde 1 saatten
fazla beklettikleri için yolculukları
epey uzun sürmüş. 15-16 saatte İstanbul’dan Erzincan’a gelip ordan
Erzurum’a da 15-16 saatte gelmişler.
Yani yolculuğu da işkenceye çevirmişler. Yolculuk süresi iki katına
çıkmış.
İstanbul’dan gelenler arasında
Çayan’ın abisi, ablası ve diğer akrabalarından da vardı. Arkadaşlar
geldikten sonra yıkama, helallik alma
vs işleri yaptık. Yıkamadan sonra
arkadaşlar Çayan’ın hazırlıklarını
yaptılar. Kınası yakıldı, tabutu süslendi. Fotoğrafını yolda polisler parçalamışlardı, bu yüzden fotoğrafı
yoktu tabutta. Ama üstüne orda yaptıkları Cephe yıldızını yapıştırdılar.
Güzel oldu yani...
Öğlen 12.00 civarı da yürüyüş
başladı. Mezarlık köyün hemen alt
tarafında. 200-300 metrelik bir mesafedeydi. Yürüyüşte flamalar ve iki
pankart vardı. Pankartlardan birinde
“Şehirde Kırda Umut Gerilla”, diğerinde “Dağların Şahanı Çayan
Gün Ölümsüzdür” yazıyordu. Cenaza töreni de iyi geçti. Bizim geleneklerimize göre bir tören oldu.
Ailenin tavırları çok iyiydi.
****
Çayan’ın nasıl öldüğü konusunda
kuşkularımız var. Çayan’ı sağ yakalayıp boğmuş olabilirler. Çünkü vü-
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cudunda ölümcül yerlerden aldığı bir
yara yok. İki kurşun yarası var üç de
sıyrık var. Kurşun yaralarından biri
sol kolda, diğeri sağ kasık bölgesinde.
İkisi de tek başına öldürücü değil aslında. Ama tabi G-3 mermisi olduğu
için koldaki yara nedeniyle kan kaybından ölmüş olabilir. Ama boğulmuş
olma ihtimali de yüksek. Çayan’ın
boyun bölgesinde de morluk vardı.
Yani bu ihtimal çok yüksek. Bir de
Çayan’ın vücudunda işkence izleri
var. 3-4 yerde sigara izi var. Yani
sigara söndürmüşler vücudunda.
***
Şehitliğin olduğunu ilk duyanlardan biriyim. 07.04.2016 sabahı saat
07.30 da telefondan haberlere bakarken ‘’Tuncelide 1 terörist öldürüldü’’
başlıklı haberi ve resimleri görünce
anladım. Cenazenin bize ait olduğunu
ve isminin Cihan Gün olduğunu öğrendik. Çayan abinin ailesini çağırdık.
İnsanlar toplanmaya başladı. Çağrı
yaptık aile burada diye. Daha sonra
yapılacak işler örgütlenmeye başlandı.
Cenazeye katılacak isimleri netleştirme, otobüs ayarlama, para bulma
vb. durumları ile uğraşıldı. Aile ile
cenazenin nereye gömüleceği üzerine
konuştum.
Saat 20.30’a geldiğinde ise araçla
ilk olarak gidip aileyi aldık. Daha
sonra ise kitle sloganlarla Anadolu
durağına kadar çıktı ve oradan Erzincan’a gidecekleri uğurladı.
Yola çıktığımızda arkadaşlarla görev paylaşımı yaptık. Otobüsteki sorumlu bendim.
Yola çıktık, aileye başsağlığı di-

ledik. Araç yola çıktığında kendi kitlemizle de bir araya geldik. Şehitliğin,
sürecin siyasi öneminden bahsettik,
herkesin geri çekildiği bir süreçte hareketimizin kırda çalışma yaptığından
söz ettik. Şu an burada bir tarih yazıldığını, misyonumuzun farkında olmamız gerektiği üzeri0ne konuştuk.
İstanbul’dan Erzincan’ın Refahiye
ilçesine sorunsuz bir şekilde gittik.
Refahiye ilçesine geldiğimizde ise
asker ve polisler GBT yapmak için
önümüzü çevirdiler. Yapılan GBT
de ise 5 arkadaşın ifade vermeleri
gerektiği söylendi.
Bundan sonra ise her 15-20 dakikada bir keyfi olarak GBT uygulaması yaptılar. Amaç cenaze törenine
geç kaldırtmaktı. Bu sırada Erzincan’da faşistlerin örgütlendiğini duyduk. Bunu duyan aile olay çıkacak
vb. düşüncelerle cenazeyi Çayan
abinin istediği Erzincan’a değil, eski
dede köyleri olan Erzurum Hınıs’ın
Karamele köyüne götürmek üzere
karar almışlar.
Her an durdurulduk ve GBT uygulamasına koyulduk. Ailenin ise
tepkisi büyüdü. Daha sonra otobüste
genel bir konuşma yaptık. Aileyeyoldaşlarına “Çayan’ı sahiplenmeyin” mesajı verilmek isteniyor. “Bizi
bıktırıp geri döndürmeye çalışıyorlar.
Ne kadar çevirme yapsalarda ısrarla
ve kararlılıkla cenazemize ulaşacağız” dedik. Daha sonra ise yapılan
çevirmelerden kaynaklı geç kaldığımız için cenazeyi bir sonraki güne
erteledik. Erzurum Aşkale girişine
geldiğimizde ise asker-polis çevirdi

tekrardan ve “Aşkale’de 2500 kişi
toplanmış sizi bekliyor, can güvenliğiniz yok, buradan geri döneceksiniz’’ dediler. Akrabaları-ablaları
bizi araçtan indirmiyorlar “Siz konuşmayın, sen hedef oluyorsun, ben
Çayan’ın ablasıyım ben konuşacağım’’ dedi ve ısrar etmemize rağmen
önümüze set oldular. En son komutan; buradan sonra geçemezsiniz,
izin vermeyeceğiz deyince abla araca
gelip durumu bana anlattı biz de “o
zaman biz de burada otururuz, hiçbir
yere gitmeyiz, cenazeye ulaşana kadar buradan ayrılmayız’’dedik. Askerlerin komutanı kararlılığı görünce
“o zaman biz bir daha soralım’’ dediler ve 15 dk sonra tekrar yanımıza
geldiler “tamam biz güvenliğinizi
alacağız, geçebilirsiniz’’ dediler.
Pankartlara el koydular. Ve bunların kime ait olduğunu sordular.
Otobüsdekiler ve aile “pankartlar
bize ait” dedikleri için geri adım attılar. Ve tutanak tutarak bıraktılar.
Misafir olacağımız köye vardık.
Saat de 03.00’e geliyordu. Hemen
zaten sofralar kuruldu ve yemek yedikten sonra 03.30 gibi uyuduk. 28
saatlik uzun yolculuğa ara verdik. Cenazenin olduğu köye otobüs çıkmadığı
için akrabalarının köyünde kaldık.
2 saat uyuduktan sonra saat
05.30’da tekrardan kalkarak cenazenin olduğu köy olan Karamele
köyüne doğru yola çıktık. Geceden
çağrı yapmıştık zaten cenazenin
12.00’de gömüleceği hakkında.
Sabah cenazenin olduğu köye
vardık. Kuş konmaz kervan geçmez
bir köy. 3 hane var köyde.
Elimizde ne var neler eksik üzerine konuştuk. Cephe yıldızı hazır
olarak elimizde yoktu. Arkadaşlar
kırmızı boş bez ve yapışkanlı sarı
bant vermişlerdi. Bantta tutmadı.
Neyseki Anadolu’dan gelen arkadaşlar düşünmüş ve yapmışlardı.
Yoksa Cephe yıldızsız gömecektik
Çayan abiyi. Çok kötü olurdu.
Daha sonra cenazeyi hazırlamaya
başladık ve 11.30 gibi cenazeyi yıkamak üzere kaldığı ev odasından
alarak getirdik. Cenazeyi yıkayan
hoca bizi tanımadığından dolayı ve
geleneklerimizi yerine getirirken
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ufak tartışmalar yaşasak da geleneklerimize göre gömdük cenazemizi. Kınamızı sürdük, Cephe bayrağını kendi elimizle göğsüne koyduk
Çayan abinin. Kırmızı beze de sardık.
Daha sonra anma programımızı
gerçekleştirdik. Saygı duruşu, Halk
Cephesi açıklaması, şiir, türkü ve
marşlarla sonlandırdık programımızı.
Onur Polat’ ın mezarından aldığımız
toprağı da karıştırdık toprağına.
Onur abinin cenazesini de almaya
ben gitmiştim. Onur abinin cenazesini
alırken silahı tuttuğu kolu ve parmakları silah tutar pozisyonda kilitlenmiş ve kalmıştı. Hatta kol Adli
Tıp’ta tabuta ve cenaze torbasına
bundan dolayı sığmadı. Sanki “silahımı verin savaşmaya devam edeceğim’’ der gibiydi. Partimizin 30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitleri Haftası’nda yayınladığı bildiride şöyle
bir cümle geçiyordu hatırladığım
kadarıyla ; “silahlarımızı ne olursa
olsun bırakmayacak,silahlarımıza
her koşulda sımsıkı sarılacağız’’

İşte o an aklıma Onur abinin o hali
geldi. “Bir politika, bir inanç işte
insanda böyle bütünleşir, bundan
ötesi olamaz’’ dedim kendi kendime.
Şu son 10 gündür tanımlayamadığım
duygular yaşadım. İlk defa Onur
abinin cenazesinde bir cenazeye bu
kadar yaklaştım ve yanında durdum.
Bu bir de yoldaşın olunca daha farklı
oluyor. Sevinç, üzüntü, kin hepsini
bir arada yaşadım
Çayan abi öyle duruyordu ki sanki
hani bir insan bayılır ya (yarı baygınlık
hali) sanki birisi Çayan abiyi dürtecek
“Çayan kalk kalk’’ deyince kalkacak
gibiydi. Sanki “yapılacak çok işim
var daha” der gibiydi. Vücudunda
5-6 tane kurşun yarası vardı, ufak
yaralanmalar da vardı iz vb... Bunların
ne olduğunu anlamadım daha sonra
ise havadan skorsky helikopterlerle
atılan bombalar sonucu oluşan minik
şarapnel parçaları olabileceğini düşündük. Kurşunlar kafada yoktu, göğüste de yoktu. Ayak ve kolları sıyırmıştı. Sadece bir tanesi kolu parçala-

mıştı. Diğeri ise kasık tarafındaki
atardamar çevresine gelmişti. Muhtemelen kan kaybından, müdahale
edilmediği için ölmüştü. Kleş mermileri gelmişe benziyordu.
Onur ve Çayan abi ile ilgili bir
diğer gözlemim ise; ikisi de doğa ile
bütünleşmişlerdi. Fiziki olarak bulundukları ortama adapte olmuşlardı. Mesela hiç göbekleri yoktu ikisinin de,
ikisi de temizdi. İkisinin de tırnakları
kesik ama ot toprak vb. ile çok uğraştıkları belliydi. Tırnakları, elleri doğaya
uyum sağlamıştı, genel fiziki yapıları
uyum sağlamıştı aslında. Kafa net
olunca vücut da doğallığında uyum
sağlıyor demek ki...
Eksiklerimiz :
Karanfil, çiçek vb yoktu. Oradan
alabileceğimiz bir yer yoktu. Buradan
ise götürmediğimiz için bir eksiklikti.
Cephe yıldızını arkadaşlar oradan
düşünüp ayarlamasaydı şehidimizin
göğsüne koyamayacaktık… Çayan
abinin fotoğrafı yoktu bu da bir eksiklikti.
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Kızıldere’den Bugüne Şehitlerimizden Öğreniyor
Açtıkları Yolda Yürüyoruz!
Kadınlarımız Savaşta En Ön Safta
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"Elif, Günay, Dilek Adalet Bizimle Gelecek” sloganları
attı. Pankart asıldıktan sonra adaletin temsili silahlarıyla
havaya ateş açarak, “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga!", Adalet Cephenin Namlusundadır” sloganları
atarak Cemevi bölgesine geldiler. Burada “Kızıldere’den
devraldıkları direnme teslim olmama geleneğini sürdürdüklerini dağda şehirde umudu büyüttüklerini ve
teslim olmayacaklarını uzlaşmayacaklarını savaşı büyüteceklerini” dile getirerek, ajitasyonlarla “Dağların
Şahanı Cihan Gün Ölümsüzdür! DHKC” imzalı pankartı
astılar. Burada da molotoflarla caddeyi kapatıp silahlarla
şehitleri selamladılar.
Gazi Mahallesi’nde silahlı, molotoflu milisler devrim
şehitlerini selamladı! 9 Nisan’da Gazi Mahallesi İsmetpaşa
Caddesi’ne “Umudun Adı DHKP-C” sloganları ile çıkan
Milisler Nalbur Parkı yakınlarında yolu çift taraflı
trafiğe kestiler. Molotoflarla caddeyi ateşe vererek, “Kızıldere’den Bugüne Elif, Çiğdem, Bernalar’la Savaşı
Büyütüyoruz! Kadın Cephe Milisleri” imzalı bomba
süslü pankartı astı. Kadın Cephe Milisleri pankartı
astıktan sonra “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor!",

Şehitlerimizi Anmak
Düşmana Korku Veriyor
Alibeyköy Cephe Milisleri, Cengiz Topel Sondurak
Bölgesine “30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi Anıyor Parti-Cephe’yi Selamlıyoruz! CEPHE” yazan bomba süslü
pankart astı. Yaklaşık 1 saat asılı kalan pankart katil sürüleri tarafından bomba imha robotuyla infilak ettirildi
ve ardından pankart polisler tarafından çalındı.
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Kızıldere Adaletin Yoludur!
“Silaha Sarılmak, İşgalci Düşmanı Alaşağı Etmek
İçin Harekete Geçmek Zamanı Gelmiştir”
rimcilere hesap vermekten kaçamayacaktı.
Hiram Abas, Amerika’nın özel eğittiği,
MİT’in ilk kurucusu olarak görevlendirilen, devrimcileri katletmede uzmanlaşmış bir katildir.
Cuntanın en güvendiği
eli kanlı katili, her operasyon ve katliamda adı geçen, cuntanın has koruyucusu, emperyalizmin
maşası bir halk düşmanıdır. Halkın
adaletinin öncüleri olan Devrimci
Sol savaşçılarına hesap vermekten
kaçamaz.
“... Şimdi iyi dinle!
Düşmanımızsın sen bizim
Dikeceğiz seni bir duvarın
dibine
ama, madem iyi bir sürü yönün
var
Dikeceğiz seni bir duvarın
dibine
İyi tüfeklerden çıkan
iyi kurşunlarla vuracağız seni!
Sonra da gömeceğiz
iyi bir kürekle, iyi bir toprağa”
(Bertolt Brecht)
Halka karşı şiddete, devrimci şiddet uygulanmasına karşı çıkmak, katliamcı güçler karşısında, halkın çaresiz bırakılmasıdır. Halklar çaresiz
değildir. Sömürü ve soygun karşısında, faşizmin vahşeti karşısında
halka devrimci adaleti göstermek
düşmanın korkularını büyütür, kitleleri
mücadeleye çeker. Devrim mücadelesi içinde devrimci mücadeleyi büyütmek olmazsa olmazdır.
Adaleti ancak devrimciler sağlar.
Bu da halkın kendi adaletinin ve yasalarının hakim kılınmasıyla olur.
Halkın adaleti, yasaları halktan yanadır. Devrimciler halkı korumak,
örgütlemek, geliştirmek için vardır.
Adaletsizlik emperyalist sistem
içersinde bir sonuçtur. Emperyalist
sistem her alanda kesintisiz adalet-

KIZILDERE
ANADOLU İHTİLALİ’NE
ÇAĞRIDIR!
3. BÖLÜM
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“... bugün ülkemizde, hukuktan,
kanun devletinden, anayasadan, insanlık ve vatandaşlık haklarından
bahsetmek iğrenç bir demagojiden
başka bir şey değildir. Kendi topraklarımız üzerinde köle bir halk haline getirildik.
Bu durum hep böyle sürüp gidecek
midir?
Hayır, Bin Kere Hayır!
Bu durum hep böyle sürüp gidemez, artık isyan etmek, silaha sarılmak, işgalci düşmanı alaşağı etmek
için harekete geçmek zamanı gelmiştir...”
Efraim Elrom’un kaçırılmasıyla
birlikte THKP-C’nin kuruluş bildirgesi olan 1 No’lu bildiride ülkemizde
halkların yok edildiği, adalet mücadelesinin başlaması gerektiği yayınlanmış oldu. Adalet halkın en önemli
değeri, bir arada ve güvenle yaşaması
için gerekli olandır. Sınıflı toplumlarla
birlikte adalet ve adalet savaşçıları
her daim tarih sahnesindedir.
Efraim Elrom, eli Ortadoğu halklarının kanına bulanmış, Amerikan
emperyalizminin ileri karakolu İsrail
devletinin Türkiye Başkonsolosudur.
Ayrıca İsrail devletinin emniyetinde
Filistin halkının uğradığı katliamların
sorumlusu bir halk düşmanıdır. Bundan dolayı suçludur ve 17 Mayıs
1971’de kaçırılıp 22 Mayıs 1971’de
ölümle cezalandırılır. Mahir Hüseyin
Ulaş’ın halkın adaletini halk düşmanlarına gösterdiği ilk eylemdi bu.
Fakat sonuncusu olmayacaktı. Nerede
ve nasıl olursa olsun halk düşmanları,
devrimcilerin katilleri halka ve dev-

sizlik üretir.

Yeni Süreç; Yeni Bir
Devrimci Kültür ve
Sisteme Alternatif Olma
Sürecidir
Mahir ve Cevahir ellerinde silahlarla sokağa çıktıklarında peşlerinde katil sürüleri vardı. Çember
daralınca bir eve girdiler. Oradakilere
“korkmayın” dediler. Kendilerinin
halk savaşçısı olduğunu ve halka
zarar vermeyeceklerini anlattılar. Evdekileri çıkarttılar. Üst kattaki Binbaşı
Dinçer Erkan’ın kızı Sibel’i ise zarar
gelmemesi için banyo küvetine sakladılar. Ona “sakın çıkma” dediler.
Devrimcilik ilkeli olmak, halkı
her koşulda korumaktı. Halk için savaşanlar halka zarar vermezler. Bu
başarıldığında bu ilkeler gelenekselleşir ve günümüzde adaletin uygulayıcısı Çiğdem ve Berna’da somutlanır. Cepheli savaşçı çatışmada halkın
kılına dahi zarar gelmemesi için
canını verir. Bu gelenek o günlerde
51 saat çarpışarak şehit düşen Cevahir’le, yaralı olarak tutsak düşen Mahir’le yaratılır. Sibel ise korunaklı
yerinden çıkarılır.
Bir kez mayalanmıştı gelenek,
toprağa düşmüştü tohum. O tohum
1995’te yoldaşlarına ve halkına siper
olarak, “teslim ol” çağrılarına “siz
bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz” diyen ve çarpışarak şehit düşen Sibel Yalçınlar’da filizlenir. Kızıldere’de çalınan maya devrimciliğin,
öncü savaşının mayasıydı. Sibel’le,
Sabo’yla yeni geleneklerle güçlenir
devrimin mayası.
Deniz, Yusuf, Hüseyin’in yakalanıp idama mahkum olmasından
sonra Mahirler’in aldığı tavır devrimci
dayanışmanın en güzel örneğidir.
İdamların engellenmesi için Ünye
Radar üssündeki 3 İngiliz ajanının
kaçırılmasıyla Mahirler’in yaptığı
açıklamada;
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“1972’nin Türkiye’sinde tek bir
yurtseverin, öncü savaşçısının hayatına oligarşinin ipiyle son verilmek
istenirse, bu İngiliz ajanlarında halkın
devrimci öncülerinin yani bizlerin
kurşunlarıyla yok olacaklardır...”
denmektedir. Bu; devrimci adaletin,
emperyalizmin ve halkın saflarının
netleştiği bir ifadeydi.
Kızıldere’de kerpiç ev emperyalizmin maşası katil sürülerince sarıldığında konuşmanın değil, vuruşmanın zamanıydı. Adalılar hiç tereddütsüz silaha sarıldı. Haksız, adaletsiz bir sistemin mahkemelerinden
çıkan idam kararına karşı adaleti uyguladılar. Kerpiç evin çatısından
“Teslim olmayacağız kuşatmayı kaldırın. Şartlarımıza uymazsanız İngilizler’i vururuz” dediler. Ardından
marşlar ve sloganlar yükseldi. Dört
bir yandan kerpiç eve kurşun yağdı.
Son nefeslerini vermeden İngilizler’i
cezalandırdılar. Her ne pahasına
olursa olsun adaleti uyguladılar.

Her Şeyin Bittiği Değil
Her Şeyin Başladığı
Yerdir Kızıldere
O günden bu yana adalet uygulayıcıları, adaletin sesi devrimcilerdir.
Kızıldere devrimci değerlerin yaratıldığı, her devrimcinin toprağında
doğduğu yerdir.
Türkiye ve dünya halklarına adalet
getirmek için yola çıkan Mahirler
adaletin yolunu gösterenlerdir. Kızıldere’de yakılan adalet meşalesi
Sabolar’dan Sibeller’e, Kemal Askeriler’e, Erdallar’a, Elif Sultanlar’a,
Çiğdem ve Bernalar’a elden ele ulaştı,
ulaşıyor. Devrimin kızıl sancağı adaleti sağlayacak olan silahlarımızla
ve bu uğurda akan kanlarımızla daha
da kızıllaşıyor, kızıllaşacak.

Kızıldere’yi Anmak
Kurtuluşa Kadar
Savaşmaktır
Mahir’den Dayı’ya süren halk
kurtuluş savaşımızda 46 yıldır Kızıldere’yi yaşıyor, yaşatıyoruz. Kızıldere’den bugüne uzanan bu yolda
tarihimize yeni gelenekler ekleyerek
savaşımızı büyütüyoruz. Mahirler’in

Kızıldere’de “Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik” diyen sesi 12
Temmuz’da “Yoldaşlar Bizi Aşın”,
16-17 Nisan’da “Bayrağımız ülkenin
dört bir yanında dalgalanacak”,
“Varsa cesaretiniz gelin!”, Şafak ve
Bahtiyar’ın “Halkımız sizi çok seviyoruz” diyen sesinde karşılık buldu.
Şehitleri anmak, Elif Sultan’ın
elinde cüret oldu, 19-22 Aralık Katliamı’nda Ahmet İbili’nin feda ateşi
oldu, hücre hücre erimek, dağları faşizme mezar etmek oldu.
Şehitlerimizi anmak, 46 yıldır
Mahir’den Dayı’ya kırda, şehirde,
barikatlarda, kuşatmalarda savaşı büyütmektir.
Şehitlerimizi anmak, unutmamaktır. Unutmamak için kin tutmaktır.
Kin duymadan savaşılamaz. Emperyalizm ve oligarşinin tüm saldırılarına
karşı kin duymamak ihanete götürür.
Ülkemiz ve dünyada adaletsizliklere katliamlara ve sömürüye karşı
ses çıkarmamak, kin duymamak vücudumuzun bir uzvunun olmaması
demektir. Silahımızın hedeften uzaklaşması demektir.
Düşmana karşı duyduğumuz sınıfsal kine ve hesap sorma isteğine
sahip olmayan bir devrimcinin, bir
örgütlülüğün iktidar iddiası, düzeni
değiştirme kararlılığı olamaz.

Kızıldere’yi Anmak Devrim
Yolunda Ölebilmektir
Egemenlerin ezilen halklara yaşattığı acıların hesabını sormak ve
kavgayı büyütmek için kurtuluşa ka-

dar savaşmalı, düşmana olan kinimizi,
halka olan sevgimizi büyütmeliyiz.
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik”ten “Halkımız sizi çok seviyoruz”a uzanan süreç, düşmana kinin,
halka sevginin büyümesinin sonucudur.
Kızıldere’yi anmak devrim yolunda ölebilmektir. Yeni kahramanlıklar yaratabilmektir. Devrime, halka,
örgüte, yoldaşlara bağlılıktır. İnancın,
sınıf bilincinin büyümesi demektir.
Kızıldere’yi anmak savaşı her haliyle büyütmekle mümkündür. Savaş
halkın fedakârlığı ve yaratıcılığıyla
büyür. Halkların mücadele tarihine
baktığımızda yaratılan kahramanlıklar,
zaferlerle halkların savaşkanlığı büyür
ve gelişir.
Bizi nihai zafere götürecek olan
doğru politika ve taktiklerdir. Bunları
hayata geçirecek olan da, tüm teçhizatlarını kullanacak olan kitlelerdir.
Mao; “... ama her şeyi yapacak olan
gene insandır; uzun süreli savaş ve
nihai zafer, insanların eylemleri olmaksızın gerçekleştirilemez. Böyle
bir faaliyetin etkili olabilmesi için,
nesnel gerçeklerden yola çıkarak düşünceler, ilkeler ya da görüşler bulabilecek; planlar, stratejiler, talimatlar,
siyasetler ve taktikler öne sürebilecek
insanlara ihtiyaç vardır” diyor.
Kızıldere’yi anmak, Mahirler’i
büyütmektir. Onların geleneğini günümüze taşıyarak halklaştırmaktır.
Kahramanlıkları, fedayı kitleleri büyütmektir. Mahirler’i anmak Karadeniz’den Amanoslar’a, Toroslar’a,
Kürdistan’a ülkemizin tüm dağlarında

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ

Sayı: 517

Yürüyüş
17 Nisan
2016

13

silah seslerinin yankılanmasıdır. Bugünkü en önemli görevimiz gerillanın
güçlenmesi ve yetkinleşmesidir. Bunun için hiçbir çabadan kaçınmamaktır. Ülkemiz ve dünya halklarının
düşmanı halklara savaşını büyütürken
biz de halkın savaşını büyütmeliyiz.

Dayı Mahir’i Büyüttü
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Kızıldere halkların nezdinde büyük bir sempati uyandırmaktadır. Kızıldere halklara kurtuluşun yolunu
gösteren, güven oluşturan kahramanlık destanıdır. On’ları yaşatmak Kızıldere’yi halklaştırmakla olur. Kızıldere’nin gücü buradan gelir.
Kızıldere’yi anmak çoğalmak,
yeni değerler kazanmaktır. Kuralları
ilkeleri öğrenmek, halka güven vermek, ölümü sıradanlaştırmaktır.
46 yıllık tarihimiz On’ların önderliğinde yazıldı. Her süreci On’ların
yol göstericiliğinde aştık. Yenilgilerden zaferlere yürüdük.
Türkiye devriminin yolunu çizen,
netleştiren Mahirler oldu. Mahir’in
çizdiği yolu her şartta büyüten ise
Dayı oldu. Her şart altında yürünen
yolda geleneklere yeni gelenekler
eklendi.
Mahir “engebeli, dolambaçlı ve
sarp” olarak tabir ettiği devrim yolunun silahlı mücadeleyle yürüneceğine işaret etti. Dayı ise silahlı
mücadelede ısrarcı olmuştur.
Mahir’in “Dünya’nın Türkiye’sinde devrim yapmak için yola çıktık”
iddiası Dayı’da “Dünyayı bir kez de
Türkiye’den sarsacağız” iddiasına
dönüştü, gelişti, büyüdü.
Dayı THKP-C potansiyelini, yeni
bir örgütlenmeye sevk ederek faşizme
karşı mücadelenin ihtiyaçlarına cevap
veren bir pratik geliştirdi.
Mahir “ML bir eylem kılavuzudur”
derken, Dayı somut durumun somut
tahlilini yaparak sürece uygun yeni
örgütlenmeler gündeme getirdi.
Mahir, Dayı ve tüm şehitlerimiz
bize iktidarın yolunu işaret ediyorlar.
Kızıldere’yi anmak iktidara kesintisiz
yürümek, zaferin o yolun sonunda
olduğunu bilmektir.
Mahir’den Dayı’ya 46 yıldır uzlaşmadık, teslim olmadık, cüret ve
kararlılıkla öne atıldık. Adaletin nam-

lusunu ateşledik. Silahımız emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine yöneldi.
46 yıldır Kızıldere’yi bağlılık,
inanç, kinle kesintisiz bir şekilde yaşattık. 46. yılında da Mahir’den
Dayı’ya süren kavgamızı iktidara taşıyacak, şehitlerimize verdiğimiz
sözü yerine getireceğiz.
Mahir’den Dayı’ya Umut 46 Yaşında!
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga!

Kızıldere; Halkın
Adaletinin Adıdır.
Bugün Şafaklarla,
Çiğdemlerle
Adalet Talebimizi
Büyütüyoruz!
Kızıldere’de Mahirler’in düşmana
meydan okuyan sesi Anadolu topraklarına derin kökler saldı. Her bir
tohum verdiği filizle halkın adalet
mücadelesine yeni gelenekler katmışlardır.
Adalet yalnızca kendilerini sonuna
kadar halkı için feda edenlerin ellerinde yoğrulur. İktidarın hamurunda
kan vardır. Emperyalizm ve oligarşi,
adaletsizliğin yoksulluğun değişmezliğini öne süren yasalar çıkararak
halkın yaşama hakkını tehdit ediyor.
İktidarı elinde tutmak için, her an
kan dökmeye hazır. Kürt halkına,
devrimcilere, halka pervasızca saldırıyor. Gazete sayfalarından devletin
katliamları, hırsızlıkları, tecavüzleri
düşmüyor. İktidarın açığa çıkan bu
sefil yüzü onların dini, vicdanı, hakkı
nasıl ellerinin tersiyle ittiklerini, yasaları nasıl kendi çıkarlarına göre
kullandıklarını göstermektedir.
Cizre’de 89 günlük Miray bebek
ve dedesi katledildiğinde burjuva basın gizlemeye çalıştı. Fakat katliamları
her gün ölen çocuklarla gizlenemeyecek kadar çıplaktı. Silopi’de 11
çocuk anası 57 yaşındaki Taybet
İnan’ın cenazesi 7 gün vurulduğu
yerde kaldı. Kürt halkına ölülerini
dahi gömdürmediler. Soma Katliamı’nda birer birer katiller serbest bırakılıyor. İnsan istediği kadar okusun,
düşünsün, eylem yoksa faşizmin ger-

çek yüzünü ya anlayamamıştır ya
da halkın gücüne inancını kaybederek
sinmiştir.
Mahir’in 30 Mart’ta Kızıldere’de
yankılanan sesini bugün Şafaklar,
Çiğdem ve Bernalar çoğaltıyor. Adalet
saraylarından, şehrin meydanlarına
adaletin sesini taşıyorlar. Onlar bu
düzenden adaletin gelmeyeceğini biliyorlar. Adalet savaşçısı olarak “Varsa cesaretiniz gelin” nidalarıyla zulmün adalet mezbahalarını yerle bir
ettiler. Emperyalizme karşı halkın
kurtuluş savaşında yapılması gerekeni
görüp bu sorumluluğu yerine getirme
iradesiyle çarpıştılar. Ölümü kepaze
edip halka cesaret verdiler. Katilleri
affetmek, merhamet etmek cinayettir,
zulme ortak olmaktır. Bu yüzden
teknolojik olarak güçlü ama siyasi
olarak zayıf olan düşman karşısında
basit silahlarla ama halkın desteğiyle,
haklı olmanın gücüyle kahraman bir
savaşçı gelenekle halka umudun yolunu gösterdiler.
Adaletsizliğin temelinde sömürü
vardır. Düşman her türlü hak ve
adalet ilkelerini ayaklar altına almıştır.
Sömürü ortadan kalktığında adaletsizlik de ortadan kalkacaktır. Bu koşullar altında halkın adaletini kuşanmak zorunluluktur.
Ezen, sömüren her gün halka
karşı suç işleyen, saldıran, teknolojik
gücünü halkı sindirmek için kullanan
düzene karşı silahlı savaş hakkımızdır.
Mücadelemizin en güçlü aracıdır.
Tanklarıyla, tüfekleriyle halka açtıkları
savaşta tek kurtuluş yolumuzdur.
Dilek Doğan ‘galoş giyin’ dediği
için öldürüldüğünde mahkeme salonunda halkın adaletine duyulan inanç
yankılanıyordu. “Berkin’in katillerinden hesap sormak için gelen Şafaklar Bahtiyarlar Dilek için de gelecek” diyor halkımız. Dilek için de
Çiğdem ve Bernalar katil sürüsünün
üstüne yürüdü. Kimin kanı aktıysa
suçsuz, adalet savaşçıları onları inlerinde vurdu. Adaletli bir düzen kurulana kadar çocuklarımızın, haksızlıkların hesabını sormak için Mahir
olup, Şafak, Çiğdem olup yine geleceğiz.
(Devam Edecek)
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Kıbrıs'ta da Bir Şehitliğimiz Var Artık!
Düzen 46 yıllık tarihimizde defalarca kez cenazelerimize saldırdı,
kaçırdı, ailelerimizi tehdit etti.
Düzenin cenazelerimize bu kadar
çok saldırmasının nedenleri çoktur
elbet. “ Öldürdük, bitirdik, başarısız
oldular...” diyerek zafer kazandıklarını
göstermeye çalışıyorlar. Ama cenazelerimize uyguladıkları saldırı politikalarıyla halkımız nasıl aciz, nasıl
korkak olduklarını görüyor. Neden
korkuyorlar bu kadar bizim cenazelerimizden:
Bizim her cenazemiz, düzenin
adaletsizliğini bir kez daha ortaya
çıkarıyor.
Bizim her cenazemiz, Türkiye
halklarına emperyalizme karşı savaş
çağrısı yapıyor.
Bizim her cenazemiz, Parti - Cephe’ye yeni insanlar örgütlüyor.
Bizim her cenazemiz, silahlı mücadelenin meşruluğunun daha geniş
kitlelere ulaşmasıdır. Bu nedenle saldırıyorlar cenazelerimize.
Erdal Dalgıçlar’la, Alişan Şanlılar’la, Muharrem Karataşlar’ın, Hasan
Selim Gönenler’in başlattığı savaşçı
kuşağımız 2015 yılının Mart ayında
Elif, Şafak ve Bahtiyar'la devam etti.
1 yılı aşkın süredir Berkin’in katili
açıklanmıyordu. Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol Berkin Elvan'ın katilini
açıklamayan savcıyı Çağlayan Adliyesi'nde, kendi odasında, rehin alıp
Berkin'in katillerini tüm Türkiye
halklarına duyurdular.
Şafak ve Bahtiyar’ı halkımız sahiplendi. Düşman Şafak Yayla'nın
da cenazesini kaçırdı. Çünkü biliyordu
bu cenazede halkımız adalet talebini

haykırıp AKP'nin katliamlarını adaletsizliğini teşhir edecekti. Ve halkımız
adalet savaşçıları için bir araya gelip
iktidardan hesap soracaktı.
Tarihimizde de birçok örneği vardır. Cenazelerimizi dünyanın öbür
ucuna da götürseler bırakmayız peşini.
Şafak Yayla'nın cenazesini Giresun'a
götürdüğümüzde, düşman her gidene
saldırdı, takip etti, gözaltına aldı.
Ayrıca Giresun'a başka şehirlerden
getirdiği faşistleri örgütledi ve Şafak
Yayla'nın mezarını ziyarete gidenlere
saldırttı.
AKP'nin katliamları ve halka olan
saldırısı her geçen gün artarak sürdü
Bir şafak vakti devrimci olan Günay Özarslan'ı kaldığı evde 15 kurşunla katletti. Katlettiği gibi bir de
cenazenin ailenin ve bizim istediğimiz
gibi kalkmasını engellemeye kalktı.
Tam 80 saat direnerek gerektiğinde
kendimizi feda edeceğimizi söyleyerek zafer kazandık. Gazi halkı ve
Cepheliler, 80 saatlik direnişin sonunda, Günay'ın cenazesini PartiCephe geleneklerine uygun bir şekilde
defnetti..
Yine bir şafak vakti Dilek Doğan,
evine yapılan baskında, polislere
“ayağınıza galoş giyin!” deyip, keyfi
aramalara karşı direnme hakkını kullandığı için annesinin gözleri önünde,
özel harekat polisi Yüksel Moğultay
tarafından katledildi.
Yılmaz Öztürk Armutlu'da evinin
yolunda katil polisler tarafından vurularak katledildi.
Kürdistan'da kurşun girmedik ev
kalmadı.
İktidarın katliamcılığını görmeyen
bilmeyen yoktur artık. Halk
her gün her saat öfkesini
dile getiriyordu. Yılmaz
Öztürk'ün cenazesinde halası “tutmayın beni karakola
gidip hesap soracağım” diye
feryat ediyordu. Dilek Doğan'ın annesi “elimde silah
olsa da o katili vursam” diyordu.
Artık biz devrimcilerin
boynunun borcudur katillerden hesap sormak.

Berna ve Çiğdem iki masum kadın, kuşanıp silahlarını çevik kuvveti
beyninden vurmaya Bayrampaşa'ya
gittiler. Geri çekildikleri apartmanda
Sabolar’dan, Edalar’dan öğrendikleri
direniş geleneğini sürdürdüler ve çatışarak şehit düştüler.
Berna ve Çiğdem'in vasiyeti, Ankara'ya, çok sevdikleri yoldaşı Bahtiyar Doğruyol'un yanlarına gömülmekti. Ama düşman aileleri korkutarak şehitlerimizin istedikleri yerlere
gömülmesini engelledi. Çiğdem Eskişehir'e Berna ise Kıbrıs'a götürüldü.
Berna’nın Kıbrıs'a defnedileceğini
duyduğumuzda hepimiz telaşlandık.
Daha önce hiç Kıbrıs’ta şehidimiz
olmamıştı. Kıbrıs uzak diye düşündük. Hemen Kıbrıs’a gidişi örgütlemeye başladık. Bir çağrı yaptık ve
bir iletişim numarası yayınladık.
Telefonlar susmuyordu. Berna'nın
evinde kaldığı aileler, lise arkadaşları,
eylemlere katamadığımız aileler hepsi
arıyor ve Kıbrıs'a gitmek istediklerini
söylüyorlardı. O an için şaşırıyoruz.
Ama şaşılacak bir şey yok aslında.
Halkımız adalete susamıştı. Adalet,
hak alma mücadelesi öyle ihtiyaç
olmuş ki, halkımız adalet savaşçılarını
bağrına basmak istiyordu.
Adaletsizlik her geçen gün katlanarak arttıkça, halkımızın da devrimci
mücadeleye katılımı her zamankinden
daha fazla bir zorunluluk oluyordu.
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Polis, 46 yıllık tarihimizde, çok kez
cenazelerimizi kaçırmaya kalktı..
Peki Neden?

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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Çünkü; suçluydu. Devrimcileri
katlederek nasıl bir suç işlediğini biliyordu. Suçunu gizlemek, üstünü
örtmek istiyordu. Cenazeye katılacak
olan halkın, devrimcilerin kendi suçunu haykırmasını istemiyordu.
Çünkü dirimizden korktukları kadar ölümüzden de korkaklar bizim.
Çünkü; bizim ölümümüz yeni örgütlülükler yaratır. Düzeninin adaletsizliğini teşhir eder. Adalettir bizim
ölümümüz. Milyonların adalet talebiyle birleşmesinden korktukları için
korkarlar cenazelerimizden.
Ne zaman kaçırsa cenazemizi,
kaçırdığına kaçıracağına bin pişman
etmişizdir düşmanı. Dünyanın öbür

ucuna da götürseler cenazemizi yine
de peşini bırakmayız biz.
Bizim için vatandır çünkü şehitlerimizin mezarı. Gelecektir bizim
için.
Çoğu kez cenazelerimiz için yeni
ölümleri göze almışızdır biz.
Her şehidimizde düşmanın ilk hedefi şehitlerimizin aileleri olur. Çünkü
evlat acısıyla yüreği yanıp kavrulan
ailelerimizin canını biraz da kendisi
yakmak ister. Evladını katleden kendileri değilmiş gibi, şehitlerimizin
ailelerini işbirliğine çağırıp “cenazeyi
bizim istediğimiz gibi kaldıracaksınız”
derler.
Ailelerimiz; evlatlarınızın katil-

lerini dinlemeyin! Onların kurşunlarıyla öldü sizin çocuklarınız. Öfkelenin, kinlenin onları görünce. Dik
durun! Dilek Doğan'ın annesi gibi
elinize ne geçse fırlatın!
Günay Özarslan'ın, Dilek Doğan'ın
Yılmaz Öztürk'ün ve Onur Polat'ın
cenazelerinde aile ve devrimciler
arasındaki bağı gördükleri için geri
adım atmak zorunda kaldılar. Bunu
siz de başarabilirsiniz.
Tüm ailelerimiz, kendi güçlerini
devrimcilerin, evlatlarının yoldaşlarının gücüyle birleştirip, evlatlarının
katillerinden hesap sormalıdırlar.

bırakmadı” denildi. Daha sonra şehit olan gerilla Cihan
Gün ve yaralı gerilla Deniz Şah’ın sağlık durumu üzerine
sohbet edildi. Program saat 16.00’da sonra erdi.

***

Şehitlerimiz Onurumuzdur!
Sayı: 517

Yürüyüş
17 Nisan
2016

Halkımız Fedayı
Karşılıksız Bırakmadı
Hatay Halk Cephesi, Adalet Savaşçıları Çiğdem
Yakşi, Berna Yılmaz için 10 Nisan’da Harbiye Mahallesi’nde Şeyh Yusuf el Hekim Türbesi’nde 40 yemeği
verdi. Ailelerin istekleri üzerine tüm devrim şehitleri ve
yaralı olan gerilla Deniz Şah için dualar okundu. Şehit
düşen çocuklarının elbet hesabının sorulacağına vurgu
yapıldı. Yemekte yapılan kısa konuşmada; “Adalet savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi halk için adalet
için kendilerini feda etti. Halkımız bu fedayı karşılıksız

AKP’nin Katliamlarına Karşı 1 Mayıs’ta
Yine Taksimdeyiz!
Armutlu Halk Cephesi 11 Nisan’da, 1 Mayıs ile
ilgili açıklama yaparak şu sözlere değindi; “Katliamcı
AKP iktidarı bu sene yeni bir katliam politikası izliyor.
Kürdistan’da sokağa çıkma yasaklarıyla kadın, erkek,
yaşlı, çocuk demeden katlediyor, şehirleri yakıyoryıkıyor. Meydanlarda beslemesi IŞİD’le bombalar patlatıyor halkı katlediyor. Peki, biz ne yapacağız? Susup
oturacak mıyız yoksa katliamlara sömürüye direnecek
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Eskişehir Halk Cephesi, Gençlik Derneği’nde kahramanca direnerek şehit olan halk savaşçıları Berna
Yılmaz ve Çiğdem Yakşi için 10 Nisan’da düzenlenen
yemek saat 14.30’da tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Verilen 40 yemeğinden sonra
bir ana Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz ve tüm devrim şehitlerimiz için dua okudu. Çiğdem ve Berna’nın olduğu
hapishane yaz kampı ve eylemlerin resimlerinden oluşan
bir masa düzenlendi. Çiğdem ve Berna’yı tanıyanlar
anılarını anlattılar.

***

Ailelerimiz Şehitlerimizin Mirasıdır
Adana Halk Cepheliler 12 Nisan’da, Büyük Ölüm
Orucu Direnişi şehitlerinden Abdullah Bozdağ’ın ailesini
ziyaret etti. Aile çay ikram ederken, şehidin yaşamından
ve anılarından sohbet edildi. Aileye Cephe şehitlerinin
simgesi karanfiller verilerek ziyaret sonlandırıldı.

miyiz? 1 Mayıs’ı kazanmak için onlarca bedel ödendik
1977'de onlarca insan katledildi,1989'da Devrimci Sol
sempatizanı Mehmet Akif Dalcı katledildi. Dünyada da
1 Mayıs için bedeller ödendi.1 Mayıs günü kavga
günüdür. Bu sene de 1 Mayıs’ta Taksimde olacağız!”
denildi.

Halk Düşmanlarını Teşhir Edeceğiz
Halk Cephesi tarafından 7 Nisan’da, AKP’nin katil
polislerini teşhir amaçlı Nurtepe Çayan Mahallesi’nde
ozalit çalışması yapıldı. Mahallenin farklı bölgelerine
toplam 24 adet ozalit asıldı.
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Onlar sosyalizm
inancımız ve devrim
iddiamızdır
16-17 Nisan 1992’de İstanbul’da benzeri az görülen bir katliam ve benzeri
görülmemiş bir direniş destanı yaşandı. 11 devrimci katledildi.
Çiftehavuzlar’da Sabahat Karataş’ı, Eda Yüksel’i, Taşkın Usta’yı;
Erenköy’de Ahmet Fazıl Özdemir’i, Satı Taş’ı, Hüseyin Kılıç’ı;
Üstbostancı’da Sinan Kukul’u, Arif Öngel ve Şadan Öngel’i;
Sahrayı Cedit’te Ayşe Nil Ergen ve Ayşe Gülen’i katleden faşizm, devrimcilerin
yarattığı destansı direniş karşısında çaresizdi. Katlederek, kan dökerek teslim
alacaklarını sananlar 16-17 Nisan 1992’de bir kez daha yanıldılar.

Bağımsızlık ve Sosyalizm İçin Şehit Düştüler!
16-17 Nisan şehitlerimiz; kavga dolu yaşamları, bir ömür boyu devrimcilikleri,
önder kişilikleri ile örnek oldular. Uzun ve zorlu kavga yıllarında, devrimin birer
neferi, örgütleyicisi ve önderi oldular.
Emperyalist saldırganlık altında, milyarlarca yoksulun umudunun karartıldığı,
sosyalizmin bir kurtuluş olamayacağının dayatıldığı, tarihin en büyük tasfiyeciliğinin
yaşandığı koşullarda; devrimci hareketin önder kadroları, savaşçıları, direnişleriyle
ezilen halklara, kurtuluş hareketlerine güç verdiler.
Halk düşmaları, katlettikleri devrimcilerin vücutlarına sıktıkları onlarca
kurşunla onları ve onların ideolojisini öldüreceklerini, devrimci hareketin devrim
yürüyüşünü durduracaklarını sandılar. Aylarca yalan kampanyaları ile devrimcilerin
örnek yaşamlarını karalamaya, direnişlerini küçültmeye çalıştılar.
“Her şeyin bittiği” yalanları ile halkın umudunu yok etmek istediler.
Yalanlarının ömrü uzun sürmeyecek, devrimci hareket, 16-17 Nisan’da destan
yazanların kararlılığı ile yoluna devam edecekti.
Çiftehavuzlar’da 8.5 saat faşizmin ölüm mangalarına, özel timlerine, panzerlerine, ağır silahlarına ve bombalarına karşı direnen devrimcilerden Sabahat
Karataş, 1953 Mardin Nusaybin doğumludur. Yoksul bir Kürt ailesinin kızıdır.
Çocukluğu Nusaybin ve Diyarbakır’da geçmiş, daha sonra İstanbul’da hem fabrikalarda çalışıp işçileri örgütlemiş, hem de öğrenci gençlik içinde bir DevGenç’li olarak mücadele etmiştir.
1976’da Devrimci Kadınlar Derneği’nin (DKD) kurucuları arasında yer aldı.
Bu yıllardan başlayarak 22 yıllık devrimciliği, zorlu koşullarda ve büyük fedakarlıklarla sürdürül-müştür. 22 yılın 14 yılı yeraltında geçmiştir. Onun devrimci
yaşamında, tek başına da kalsa hareketi ve mücadeleyi sahiplenmek esastır.
1983 başlarında Devrimci Sol Merkez Komitesi’nde yer aldı. Sabahat
Karataş şehit düştüğünde, Devrimci Sol Merkez Komitesi Üyesi, şehir SDB'leri
ve bir kısım örgütlenmelerden sorumluydu.
Çatışma sırasında aynı üste kalan Eda Yüksel, 1962 Artvin Borçka doğumludur.
Bir memur ailesinin kızı olan Eda Yüksel, lise ve üniversiteyi İstanbul’da
bitirdi. Devrimci mücadeleyle lise yıllarında tanıştı ve bir Dev-Genç’li olarak
mücadele etti. Şehit düştüğünde Devrimci Sol üyesiydi ve üssün kurumlaşmasında
görevliydi.
Yoldaşları ile omuz omuza çatışan Taşkın Usta, 1962 Gümüşhane doğumludur.
Düzenin sunduğu tüm imkanları elinin tersiyle iterek mücadeleye katıldı. Şehit

düştüğünde Devrimci Sol Üyesi ve üssün kurumlaşmasında görevlidir.
Üstbostancı’da düşmanın kurşunlarına karşı silahları
ve sloganları ile direnen Sinan Kukul, Arif Öngel ve
Şadan Öngel kahramanlıklarıyla bir destan yazdılar.
1956 Trabzon Beşikdüzü doğumlu olan Sinan Kukul,
Laz bir ailenin çocuğudur. 1974 yılında geldiği İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürürken devrimci
mücadele ile tanıştı ve Dev-Genç’li oldu.
Mücadelede sahiplenmesiyle, inisiyatifiyle öne çıkan
Sinan Kukul, şehit düştüğünde Devrimci Sol Merkez
Komitesi Üyesi ve Anadolu ve bir kısım alan örgütlenmelerinden sorumlu olan bir önder kadroydu.
Devrimci Hareketin oluşumunda emeği geçen, en
zor dönemlerde mücadeleyi sürdüren Sinan Kukul, tutsaklık yıllarındaki tavrı ve mahkemelerdeki tutumuyla
da örnektir.
Üstbostancı’da şehit düşen Arif Öngel, 1963 doğumludur. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak yaşamını
sürdürmüş, mücadele ile 1988-89 yılında tanışmıştır.
Devrimci Memur Hareketi’nin yöneticilerindendir. Şadan Öngel bir ev kadını olarak mücadeleyle tanışmıştı
ve işte şimdi o da tarihsel bir direnişte, eşi ve yoldaşı ile
birlikte yer alıyordu.
İstanbul Erenköy'de şehit düşen Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir 1954 Adapazarı doğumludur. 1974’den
beri mücadele içinde olan A. Fazıl Özdemir gençlik, işçi
ve mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. 12
Eylül’den önce Ege Bölgesi’nde sorumluluklar yaptı. Cunta yıllarında idam cezası verilerek rehin tutuldu. Mücadelenin
çeşitli alanlarında görev alırken, şehit düştüğünde Şehir
Silahlı Devrimci Birlikler Genel Komutanı’ydı.
Erenköy’deki üste şehit düşen Satı Taş 1963 Çorum
doğumludur. Bir hemşire olarak yer aldı mücadelede.
Memurların mücadelesinin öncülerinden biri oldu. Son
olarak, Devrimci Sol üyesi ve bir üssün kurumlaşmasında
görevliydi.
Erenköy’deki üste şehit düşen Hüseyin Kılıç, 1961
Dersim doğumludur. Dersimli bir Kürt ailenin oğluydu.
Gültepe, Okmeydanı, Kasımpaşa’da devrimci çalışmalar
yürüttü. Devrimci Sol üyesiydi ve şehit düştüğünde eşi ve
yoldaşı Satı Taş gibi üssün kurumlaşmasında görevliydi.
Sahrayı Cedit’te şehit düşen Ayşe Nil Ergen 1968
doğumludur. Mühendis-mimar odalarında çeşitli çalışmalar yürütmesi yanında, bir sanatçıdır. 1964 Rize doğumlu olan Ayşe Gülen devrimci mücadelenin kültürsanat alanında çalışmalar yürüten bir Devrimci Sol taraftarıydı.
Her yaştan, her milliyetten, işçi, memur, öğrenci,
kadın erkek, 11 devrimci, 6-17 Nisan destanının yaratıcısı
oldular. Çiftehavuzlar’ın penceresinden dalgalanan
bayrak, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim mücadelemizin bayrağıdır; 16-17 Nisan şehitlerinin her biri
mücadelemizin bayraktarlarıdır.

Ankara’ya Yürüyen KEC’lilerden Pelin Akbaş:

Bugün Bu Saldırıya Karşı Birleşip Mücadele
Etmezsek İş Güvencemiz Olmayacak!
YÜRÜYÜŞ:Neden Ankara’ya yürüdünüz?
Pelin Akbaş: Ankara yürüyüşü “Köle
Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi İstiyoruz Alacağız” şiarıyla düzenlendi. Çünkü AKP, iş güvencemize yönelik saldırılarını arttırmanın planlarını yapıyor. 2016
yılının sonuna kadar 657 sayılı devlet
memurları yasasında yapılması planlanan
değişiklerle biz emekçilere kölece çalışma
koşulları dayatılıyor. “Reform” adı altında
yeni bir düzenleme yaparak, kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan
kaldırıp herkesi en kötü çalışma koşullarında eşitlemek istiyor. Yeni personel
rejim yasası adıyla gündeme getirilen
düzenleme aslında kamu emekçilerine
yönelik örgütlü bir saldırıdır. Bu saldırıları
püskürtmek ve kazanılmış haklarımıza
sahip çıkmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik.
Bizler birçok ilden arkadaşlarımızla
İstanbul Kartal’da yaptığımız basın açıklamasıyla 25 Mart’ta yürüyüşümüze start
verdik. Yeni personel rejim yasasını istemediğimiz ve iş güvencemiz için bu
yürüyüşü gerçekleştirmek üzere yola koyulduk. İstanbul’dan Gebze’ye geçtik ve
burada da basın açıklamamızı yaptık,
halkımıza bildirilerimizi dağıttık. Daha
sonra Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de de
basın açıklamalarımızı yaptık ve bildirilerimizi halka dağıttık. Gittiğimiz her
yerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Tabii ki bu yürüyüşümüzden rahatsız olan AKP bizler için olağanüstü
bir “güvenlik” önlemi almıştı. Her ilin
girişinde bizleri adeta polis ordusu karşılıyordu. Rutin aramalar denilerek hem
kimliklerimiz sorgulanıyordu hem de eşyalarımız aranıyordu. Madem rutin aramalar yapılıyordu ve bizler didik didik
aranıyorduk acaba İstanbul’da, Ankara’da,
Diyarbakır’da, Suruç’ta katliam yapan
bombacılar bu aramalarda nasıl fark edilmediler! diye düşünüp şaşırmadık.

rejim yasası” meclisten geçerse bizleri
nelerin beklediğini çok iyi biliyoruz. Yeni
personel rejimi yasasıyla birlikte; izin
süreleri kamu emekçilerinin prim ödediği
hizmet süresine göre belirlenecek, kamu
emekçilerine birden çok iş yaptırılacak,
iş yükü artacak, aynı işi yapanlara performansları üzerinden farklı ücret ödenecek, iktidara yönelik demokratik eylemlere katılan “terör örgütüne” destek
verdiği söylenen kamu emekçileri, kolaylıkla disiplin cezasıyla işten atılacak,
sürgüne gönderilecek. Üstelik iş akdinin
feshine karşı kamu emekçisinin itiraz
mercii de olmayacak. Kamu emekçileri
arasındaki 4a, 4b, 4c gibi statü farkları,
“eşitleme” adı altında kaldırılarak, kamu
emekçilerinin kazanılmış hakları sınıflanıyor. Kamu emekçileri esneklik ve
güvencesizlikle eşitlenmek isteniyor.
Kamu emekçileri iş güvencesiz bırakılarak
örgütlü olması engellenecek. Kamu emekçileri ile iki yıllık sözleşme imzalanacak.
Sözleşme bitiminde performansından
memnun kalınmayanların işi sonlandırılacak. Kamu emekçisi açtığı davayı kazansa bile eski görevine dönemeyecek.
Memurun özlük haklarında geriye doğru
bir gidiş görülecek.
En çok da öğretmenler bu saldırının
hedefi olacak. Öğretmenler cumartesi
günleri çalıştırılabilecek. Görev ve sorumluklarının dışında angarya görevler
verilerek ücrete tabi olmaksızın çalıştırılacaklar.
Biz yaklaşık üç milyon kamu emekçisinin sesi olmak istedik. Can güvenliğimizin kalmadığı bir ortamda herkes
kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınırken, sendikalar alanlara çıkmaya korkarken, kamu çalışanları sosyal medya
paylaşımları, demokratik hakları olan
greve ve basın açıklamalarına katılmalarından dolayı açığa alınırken, sürgün
veya maaş kesim cezalarıyla sindirilmeye
çalışılırken bizlerin böylesi bir yürüyüşü
gerçekleştirmemiz tarihi bir öneme sahiptir.

YÜRÜYÜŞ: Yeni personel yasasının
kapsamı nedir?
Pelin Akbaş: Eğer “yeni personel

YÜRÜYÜŞ: Ankara aşamasında neler yaşadınız?
Pelin Akbaş: Ankara’ya vardığımızda

birçok ilden destek için gelen arkadaşlarımız bizleri karşıladı, gücümüze güç
kattı. Hep birlikte planladığımız gibi
meclise yürüyecek ve basın açıklamamızı
yapacaktık. Ankara’daki yürüyüşümüz
yeni başlamıştı ki polis ordusu önümüzü
kesti, etrafımızı çevirdi. Yürümemize
izin vermeyeceklerini söylediler. Bizler
de izne gerek olmadığını, demokratik
hakkımızı kullanacağımızı söyledik. Dağılın dediler, bizler birbirimize kenetlendik!
Dağılmazsanız müdahale edeceğiz dediler,
bizler taleplerimizde ısrar ettik ve direndik.
İşkenceyle ters kelepçelenerek önce hastaneye sonra da emniyete götürüldük.
Kendi isteğimizle emniyete getirilmediğimizi ve araçlardan inmeyeceğimizi
söylüyorduk. Yine işkence ederek bizleri
araçlardan indirdiler. Hiçbirimiz emniyette
ifade vermedik ve hiçbir evrağa imza atmadık. Polisler moralimizi bozmak için Sayı: 517
psikolojik baskı yapsa da bu süreçte mo- Yürüyüş
ralimiz yüksekti ve dışarıdaki arkadaşla- 17 Nisan
rımızın farklı illerde, bizlerin serbest bı2016
rakılması için basın açıklamaları yaptığı
haberlerini alıyorduk. Bu dayanışma
bizleri daha da güçlendirdi. 6 buçuk saat
gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldık ve hemen Yüksel caddesinde toplanıp gözaltına alınmamızı protesto ettik
ve taleplerimizde ısrar edeceğimizi ilan
ettik. İllerimizde bizleri sahiplenen bir
iradeyle karşılandık. “bu ne cesaret, tebrik
ederiz” “Sendikalar hiçbir şey yapmazken
sizin bu eyleminiz çok anlamlı” diyenler
oldu mesela.
YÜRÜYÜŞ:Bundan sonra ne yapacaksınız?
Pelin Akbaş: Bizler iş güvencemiz
için ısrar etmeye devam edeceğiz. Yapacaklarımız henüz bitmedi. İmza kampanyamız devam ediyor. Masalar açıp,
bildiri dağıtmaya, afişlerimizi asmaya
devam edeceğiz.
Direnmek zorundayız. Bugün bu saldırıya karşı birleşip mücadele etmezsek,
iş güvencemiz olmayacak! Bunun için
tüm kamu çalışanlarını kampanyamıza
destek olmaya ve birlikte mücadele
etmeye çağırıyoruz.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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Sayı: 517

Yürüyüş
17 Nisan
2016

Meşruluk Silahımızı Kuşanarak
Örgütlü Mücadelemizi Büyütecek Direnecek
Kazanacağız
Kamu emekçilerinin örgütlenme sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu Kamu Emekçileri Karadeniz Bölge Kurultayı 9 Nisan'da yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Reyhan
Ünal konuşmasına Lenin’in “yoldaşlık her daim tek yürek
tek ruh olmaktır" sözünü söyledikten sonra kurultaya katılan
Kamu Emekçisi Cephelileri selamladı. Daha sonra devrim
mücadelesinde şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu ve açılış konuşması yapıldı. Ardından İstanbul’dan
Ankara’ya "Köle Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi İstiyoruz,
Alacağız" yürüyüşünü Semih Özakça anlattı. Anlatımda:
“(…) Biz de KEC olarak bir kampanya başlattık. 25-26-27
Mart’ta iş güvencemiz için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş
yaptık... Ankara’ya geldiğimizde önlüklerimizle yürüyemeyeceğimizi söylediler. Ankara’nın yasalarının farklı olmadığını
yine önlüklerimizle yürüyüp, el ilanı dağıtacağımızı, basın
açıklaması yapmaya böyle gideceğimizi söyledik. Ve işkence
ile yerlerde sürüklenerek gözaltına alındık. Gözaltı yaparken
direnen son arkadaşlarımıza ‘Teslim olun’ çağrısı yapıldı.
Biz teslim olmadık, olmayacağız! Biliyoruz ki ‘Kaçacak yer
yok! Saklanacak yer yok!’ Biz meşruluğumuzla mücadele
etmeye devam edeceğiz. Haklı olan biziz. Biz kazanacağız.”
diyerek sözlerini tamamladı.
Ardından Akman Şimşek “657 DMK” başlığı altında
657 Sayılı DMK’nun da yapılmak istenen değişiklikler ile
kamu emekçilerinin iş güvencelerinin ellerinden alınmak istendiğine değindi.
Avukat Selçuk Kozağaçlı yaptığı konuşmada “kamu
emekçilerinin bugüne kadarki kazanımlarının yasal olmadıkları
dönemde yürüttükleri mücadele ile kazandıklarını, bugün
yasallaştıkları durumda ise kamu emekçilerinin ihtiyaçlarını
karşılayamaz durumda olduklarını görüyoruz. Bütün bunlar
bize gösteriyor ki mücadele alanının hukuk normlarının
dışına çıkarak yürütülmesi gerekmektedir” dedi.
Yaykıl Direnişi ile ilgili film gösterimi izlendikten sonra
İrfan Mukul Termik ve Nükleer direnişlerinin nasıl başarıya
ulaşılabileceği ile ilgili görüşlerini aktardı. “Umut etmek için
ya da umutlu olmak için iki temel nedenimiz var; bunlardan
birincisi, geçmiş mücadele deneyimlerimize bakıp sonuçlar

KEC’liler Okullarda Bildiri Dağıttı
Kamu Emekçileri Cephesi 11, 12 Nisan'da Gazi Mahallesindeki okulları dolaşarak 15-16 Nisan’da Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Mücadele ve Kurtuluş Merkezi’nde
7. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumunun ve 17 Nisan’da yapılacak
olan Grup Yorum’un konserinin el ilanlarını dağıttı.

Adalet İstiyoruz!
Dilek Doğan 18 Ekim 2015’te bir gece vakti ailesinin
gözleri önünde, kendi evinde göğsünden vuruldu. 4 gün boyunca Okmeydanı SSK Hastanesi’nde direndi. 22 Ekim’de
Dilek Doğan yoğun bakımda şehit düştü. Dilek Doğan’ın
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çıkarabilme yeteneğimiz, ikincisi ise insanın doğasından
kaynaklı. İnsanın doğası umutlu olmamız
için ipuçları ortaya
koymaktadır “ dedi.
Kurultayın 2. oturumunda “Niçin Örgütlenmeliyiz ve Meclisler” başlığı altında
Yadigar Doğan tüm çalışanların düşünce, sendika, din, ırk
farkı olmadan aynı sorunlara maruz kaldığını bu nedenle sorunların çözümünün de ortak mücadeleyle mümkün olacağını
anlattı. Eskişehir’de bir basın açıklamasına katıldığı için görevinden uzaklaştırılan Hatice Yüksel, görevine iade edilmek
için sürdürdüğü 63 günlük direnişi anlatarak tüm saldırılar
karşısında örgütlü bir şekilde direnmek gerektiğini anlattı.
Ardından Ümit Günaydı; "Çağdaş Sendikacılık” söylemi
altında geliştirilen ideolojiler ile icazetçi, uzlaşmacı ve
reformist sendikal anlayışın emperyalizmin ürettiği düzen içi
sivil toplumcu sendikacılık olduğunu ifade ederek; devrimci,
militan sendikacılığın ise iktidarın baskıları karşısında, emekçilerin haklarını kararlı bir şekilde savunan bir sendikacılık
anlayışı olduğunu anlattı.
“Sanat Meclisleri ve Örgütlenme” konusu ile ilgili Şair
İbrahim Karaca konuşmasını “bize üniversitede ilk öğrettikleri
mülkiyet hırsızlıktır olmuştu. Sonra hukuk derslerinden
birinde ise hukuk mülkiyeti koruru öğrettiler bu durumda
ikisinin birleştirdiğimizde hukuk hırsızı korur” açıklaması
ile başladı. Sanat Meclisi çalışmaları ile ilgili yazar, çizer,
müzisyen ve oyuncularla bir araya gelerek bir dizi toplantılar
yaptıklarını ve bu Sanat Meclisi’nin startını Gezi Direnişi zamanında verdiklerini belirtti.
Grup Yorum solisti Ezgi Dilan Balcı Sanat Meclislerinde
örgütlenme çalışmalarında karşılaştıkları güçlüklere değindi
ve “örneğin yeni bir davada yargılanıyoruz. Yargılanma gerekçemiz, yaptıkları müzikle halka moral ve motivasyon
vermek gibi komik bir gerekçe. Aslında bu komikliğin
ortaya koyduğu gerçekliğin faşizmin halktan ve bizim halka
bütünleşmemizden ne kadar korktuğunun göstergesidir”
diyerek konuşmasını sonlandırdı. Kurultaya destek için
Ankara ve Mardin’den de KEC’liler geldi. Kurultaya toplam
80 kişi katıldı.
kendi evinde vurulması hepimize yapılmış bir tehdittir. Artık
kimse güvende değildir. AKP canımıza kast etmektedir. Memurlara yapılan saldırlar halka yapılan saldırılarla aynı amacı
taşımakta. Bu nedenle de Dilek Doğan için adalet istemek,
saldırı politikalarının önüne geçmektir aynı zamanda. Biz
de Kamu Emekçileri Cephesi olarak adalet istiyoruz, Dilek
Doğan’ın katili AKP’nin polisi Yüksel Moğoltay cezalandırılsın
talebine sesimizi katıyoruz. Bunun için 20 Nisan’da görülecek
olan Dilek Doğan’ın katilinin göstermelik yargılandığı 2.
duruşmada Dilek’in Ailesinin yanında Çağlayan Adliyesi’nde
olmaya çağırıyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi

YENİLMEZ TEK GÜCE

DİRENİŞİNİN 282. GÜNÜNDE DİSK
GENEL-İŞ İŞÇİSİ OYA BAYDAK İLE ÇAĞDAŞ
HUKUKÇULAR DERNEĞİ ADINA AVUKAT
SELÇUK KOZAĞAÇLI BİR BASIN TOPLANTISI
DÜZENLEDİ.
Oya Baydak’ın işi için 284 gündür direndiği; DİSK’te
gerçekleştirilen basın toplantısında; ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ADINA KATILAN ÇHD GENEL
BAŞKANI AVUKAT SELÇUK KOZAĞAÇLI, OYA BAYDAK VE DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ADINA NİHAT
ÖZBEY yer aldı.
OYA BAYDAK’ın basın toplantısındaki konuşmasıdır.
“Adım OYA BAYDAK
Bugün direnişimin 282. Günü.
30 Haziran’da Genel İş Sendikası’ndan hiçbir haklı
neden gösterilmeden tamamen keyfi, posta tebligatı yoluyla
işten atıldım. 8 Temmuz’da DİSK binası önünde basın
açıklaması yaparak direnişime başladım. Daha direnişimin
ilk günü DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun olayın
muhatabı biz değiliz diyerek küçümseyen ve aşağılayan
tavrıyla karşılaştık. Arzu Çerkezoğlu 10 Temmuz’da da bu
tavrına devam eder nitelikte DİSK kapısını saat 16.00’da,
daha mesai bitmeden kilitleterek OYA BAYDAK ve
beraber direnenler asla içeri girmeyecek ve buradan yararlanamayacaklar emrini vermiş. Bu ikinci provokasyonuydu.
Kaldı ki içeride özel eşyalarımız ve ihtiyaç için içeriyi kullandığımızı bile bile.
Eminönü ve Fatih belediyelerinin birleşmeleriyle şahsıma
yapılan emekliye zorlama baskı yıldırma politikası ile
birlikte; sendikacıların; “siz direnin biz size sahip çıkarız”
sözlerine inanarak, karşı koydum ve işten atıldım. Sendika
avukatının davayı yanlış yönde açması tam sahiplenmemesi,
nasılsa kazanırsın tavrıyla 22 yıllık alın terim heba oldu.
Bir kuruş tazminat alamadım. Genel-İş Sendikasında 13 ay
sonra işe başladım. Tam 4 yıl 4 ay çalıştım. Ta ki 30
Haziran 2015‘e kadar.
İşten atılmamda hiçbir haklı gerekçe yoktur. Kaldı kı
hangi neden olursa olsun Sendikanın işçisini işten atmasını
meşru ve haklı kılmaz. Ben emekçiyim işçilik yaptım her
işte çalıştım. Çöp topladım, süpürge süpürdüm, yemek, çay
servisi, park bahçelerde park temizliği yaptım. Gocunmadım
bıkmadım. Çünkü asli görevim bu. Ben emekçiyim, beden
gücümle kazandım alın terimi.
Haklı neden yoktur. 13 Temmuz’da DİSK’in ve Genelİş Şube Yöneticileri, şube başkanları ve temsilcilerinin çoğunluğunu oluşturduğu. DİSK Başkanı Kani Beko – Genel

DUYURU
İzmir’de Güzeltepe’de ve Doğançay’da Kapatılan
Derneğimizin ardından Yamanlar’da yeni bir dernek,
yeni bir mevzi açtık! Derneğimizdeki ihtiyaç listemiz
şu şekilde:
Tüp, bilgisayar, internet, perde, çaydanlık, mutfak

Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, bugünkü Genel-İş
Başkanı Remzi Çalışkan’ın başını çektiği 300
kişilik; bir kısmına 1000,00 TL verilmiş delege
ve sendika yöneticilerinden oluşan bir grup tarafından linç edildik.
Ama yılmadım. Çünkü yalnız değildim. 30
yıllık eşim, yoldaşım, yarenim ve koskoca Devrimci İşçi
Hareketi vardı yanımda. Çünkü haklılığımı en iyi onlar biliyordu.
O gün arkadaşlarımızın kafasını, gözünü kırdılar, beni
yerlerde sürüklediler, kadın arkadaşlarımızın karınlarına
tekmeler savuruldu. Ağza alınmayacak küfür, hakaret ve
onur kırıcı sözler sarf ettiler. Ama biz hiçbir karşılık
vermedik. Tek yaptığımız haklılığımızı anlatan sloganlarımızdı.
O gün profesyonel boksörlük yapan şube başkanlarından
birinin suratıma yumruk atma çabasını eşim engelledi.
10 ay boyunca yaşadığım her türlü karalama, iftira,
saldırı ve her gün yaşanan stresten dolayı eşim birkaç kez
kalp spazmı geçirdi. 2,5 hafta önce de ağır açık kalp
ameliyatı oldu. Bugün o yüzden eşim, ilk kez benim
yanımda olamadı. Çok ama çok üzgünüm. Acil sağlığına
kavuşmasını istiyorum ve diliyorum.
Evet tekrar diyorum. Bütün bu olayların tek sorumlusu
vicdan, hak ve hukuk yetisini yitirmiş sendika yönetimidir.
Eşime umarım bundan daha kötü bir şey olmaz. Olursa
bedeli ağır olur bunu da bilsinler.
Emek ve emekçiye olan kin ve nefretlerinden ivedilikle
vazgeçsinler ve bana 11. İş Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli
kararın gereği işimi geri iade etsinler.
Nedir onların hak- hukuk, mahkeme kararı tanımaz, direnen bir emekçiye her türden ahlaki olmayan saldırıları
kendilerine mubah gören tutum ve tavrı? Siz sendika değil
misiniz? Sendika ne için var? Kuruluş İlkeleriniz, tüzüğünüz
nedir sizlerin? Sizden ne bir sadaka ne rüşvet ne de hakkım
olmayan bir şeyi talep ediyorum. 282 gündür direndim.
İşimi geri alıncaya kadar da bedeli ne olursa olsun aynı kararlılıkla inançla sürdüreceğim direnişimi.
Ama sizler gelin bu yanlışa bir son verin. Haklılığımı
sizde tanıyın, saygı duyun.
Ben onurum için yaşadım. Son nefesime kadar da öyle
yaşayacağım. Size 29 yıllık alın terimi emeğimi adaletimi
teslim etmeyeceğim. Sizden işimi geri alıncaya kadar direneceğim.
ÇÜNKÜ BEN İŞÇİYİM. HAKLIYIM KAZANACAĞIM.
29 YILLIK; EMEK, HAK, ADALET
KAZANACAK.
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eşyası, anten, masa-sandalye, yağlı boya, temizlik
malzemesi, çöp kovası (büyük boy), mutfak dolabı,
masa örtüsü, askılık.
Halkımızın Desteğini ve Dayanışmasını bekliyoruz.
İletişim: 0 553 012 12 29
Adres: 7355 Sok. No: 112/B Bayraklı / İZMİR
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Oya Baydak İşe İade Edilip
Çalışma Koşulları
Sağlanmalıdır
Oya Baydak’ın işi için 282 gündür direndiği DİSK’te
11 Nisan’da gerçekleştirilen basın toplantısında; Çağdaş
Hukukçular Derneği adına katılan ÇHD Genel Başkanı
Avukat Selçuk Kozağaçlı basın toplantısındaki konuşmasında kısaca şunları ifade etti:
“Direnişin 282. günündeyiz. Son 1,5 aydır Çağdaş
Hukukçular Derneği bu soruna ilişkin girişimlerde bulundu.
Ben bunları paylaşmak için bugün bu basın açıklamasına
katıldım…
İşçi lehine bir işe iade kararı hiçbir şarta hiçbir kayda
bağlanamaz. Bir işçi sendikasının veya konfederasyonunun
işçi lehine bir işe iade kararının uygulamaması söz konusu
olamaz. Temyiz etmiş olması bile ağır bir ayıptır Türkiye’deki
emek hareketi açısından; Türkiye’deki emek mücadelesi
açısından. Bunu da kabul edilemez buluyoruz. Bunu da
belirttik. Bunlar şekli işler değildir. İşçi lehine bir kararı;
sendika hiçbir gerekçe göstermeksizin hiçbir dayanağı olmaksızın temyiz edemez, sırf vakit kazanmak için. Bunlar
işveren tarzlarıdır, işveren tutumlarıdır. Bir işçi sendikasının
bu yolu izlemesini kabul edilemez buluyoruz. Bunu da
hem konfederasyon başkanı hem genel sekreteriyle hem
Sayı: 517
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halkın avukatı Behiç Aşçı’nın neden Halkın Hukuk Bürosu
ve Adalet Okulu olduğu ile açıklamasından sonra
halkımızın hazırlamış olduğu ikramlar yenildi.
Yenilen ikramlar ve sohbetlerin ardından Grup Yorum
Korosu “Serüvenciler” parçası ile çalıp söylemeye başladı
ve sonrasında şehit Av.Fuat Erdoğan için bir Ege türküsü
olan “Demirci Mehmet Efe”yi söylediler. İzmir Grup
Yorum korosu eşliğinde türküler söylendi ve halaylar çekildi.

17 Nisan
2016

Direnişin Timsali “Metris'te 4 Karanfil”
Filminin Çalışması Yapıldı
Trabzon Sanat Evi’nde, yönetmeninin katılımı ile 12
Eylül döneminde bir direniş odağı olan Metris Hapishanesi'ndeki baskı ve şiddete karşı; siyasi tutsakların direnişlerini ve zaferlerini anlatan belgeselin gösterim çalışmaları
10 Nisan'da yapıldı. Film gösterimi çalışmaları kapsamında
Konaklar, Merkez Kampüs, Kalkınma ve Meydan da 70
adet afiş ve 120 adet pullama çalışması yapıldı ve 500
bildiri dağıtıldı.

İzmir Hukuk Bürosu ve
Adalet Okulumuz Açıldı
İzmir Halkın Hukuk Bürosu'nun açılışı 9 Nisan'da yapıldı. Adalet okulunun açılışı büyük bir coşku ve heyecanla
başladı. Açılış, halkın avukatlarından Aycan Çiçek, Alihan
Pilaf, Dinçer Çalım ve Tuğçe Nazlı Akın’ın konuşmalarını
yaptılar. Daha sonra Diyarbakır Halkın Hukuk Bürosu’ndan
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de Genel-İş Genel Başkanı’yla bu görüşümüzü paylaştık.
Diyebilirim ki; söyledikleri tek şey bütün bu bir buçuk
aylık süreç boyunca; ‘Oya’nın işine iade edildiği takdirde
fiili çalışma koşullarında sorun yaşanacağı, Oya’nın iade
edileceği işyerinde çalışmaya devam edenler yahut seçilmiş
sendika yöneticileriyle hukukunun bozulduğu’, yine asla
kabul edemeyeceğimiz bir kavramla, ‘iş barışının bozulduğu’
gibi bir iddia öne sürüldü…
Bugünden itibaren bizler; önce bütün bu süreci kapsamlı
bir rapora kavuşturulacağız. Bilebildiğimiz bütün dillere çevireceğiz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve
Genel-İş Genel Hizmetler Sendikası’nın üyesi olduğu bütün
örgütlerle paylaşacağız. Bunu sadece biz kabul edemeyiz,
uluslararası emek hareketi açısından böyle bir tutum kabul
edilemez. (...)Biz Çağdaş Hukukçular Derneği olarak böyle
şartları muhatabına aktarmayacağımızı bile söyledik. Bunları
aktaramayız, bunlar müzakere şartları değildir, şarta bağlı
bir müzakere kabul etmiyoruz dedik. Talebimiz son derece
açık ve anlaşılabilirdir. Hukuken işe iade derhal yapılmalıdır… Biz bu işin işe iade ile sonuçlanmasını, daha sonra da
hasarlarının telafi edilmesi için bir hukuk oluşturulmasını
talep ediyoruz. Buna talibiz… Çok yakın zamanda, Çağdaş
Hukukçular Derneği’nin bu konudaki raporunu ve açıklamalarını paylaşacağız kamuoyuyla. İstenilen şey son derece
basittir. İşe iade kararının uygulanması ve Oya’nın çalışma
koşullarının sağlanması.”

Esnaflarımız Kimin Ne Olduğunu
Biliyor,
Esnafl Devrimcileştireceğiz
Hatay’da Armutlu Mahallesi’nde bulunan Hatay Özgürlükler Derneği çevresindeki esnaf 9 Nisan’da derneği
ziyaret etti. Dernek çalışanlarıyla sohbet eden esnaf, katil
polisin günlerdir derneği izlediğini, gelen gidenleri takip
ettiklerini bildirdi. Halkımız kimin ne olduğunu gayet iyi
bildiğinden işkenceci katil sürülerine karşı devrimcinin
yanında olmuş ve devrimcileri olası durumlara karşı haberdar etmiştir. Bu olayla ilgili yapılan açıklamada kısaca
şu sözlere değinildi; “Halk düşmanları devrimcilerden
korkmaya devam etsin, bu zulmünüz var olduğu sürece
mücadelemiz devam edecek. Demokratik kurumlarımıza
olan tehditleriniz ne bizi ne de halkımızı korkutamayacak.
Yaptığınız her suçun bedelini halkın adaletine ödeyecek,
hesap vereceksiniz”.

YENİLMEZ TEK GÜCE

DİSK Genel-İş İşçisi Oya Baydak 10 Aydır İşi İçin Direniyor!

DİSK ve Genel-İş Yöneticileri İşe İade
Kararını Uygulamak İstemiyorlar !
DİSK Genel-İş İşçisi OYA BAYDAK; yaklaşık 10
aydır İŞİ İÇİN DİRENİYOR.
OYA BAYDAK; hiçbir gerekçe gösterilmeden; Genelİş Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından DİSK
Başkanı Kani Beko ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı
Remzi Çalışkan imzası ile işten çıkartıldı.
Oya Baydak; 30 Haziran 2015 tarihinde DİSK önünde
çadır açarak direnişe başladı. Direnişe başladığı günden
itibaren ne DİSK yöneticileri ne de Genel-İş yöneticileri
sorunun çözümü için OYA BAYDAK ile muhatap
olmadı. Oysa Oya Baydak tam 29 yıldır DİSK’e bağlı
sendikaların hem üyesi olmuştur hem de çalışanı.
Direnişinde; 29 yıldır üyesi olduğu sendikada geceleri
kalma talebi DİSK Genel Sekreteri Arzu ÇERKEZOĞLU
tarafından reddedilmiş üstelik fiilen kalmaması içinde
personel erken gönderilerek Arzu Çerkezoğlu tarafından
DİSK kilitlenmiştir.
Bir sendika yönetimini düşünün ; bir holdingi değil.
Bir kapitalist işletmeyi değil bir sendikayı düşünün.
29 yıl üyesi olan, düzenli aidatlarını ödeyen, sendikal
mücadelede yer alan bir kadın işçisine, emekçisine
kapıyı kapatmış bir sendikayı düşünün.
Kullanılmış bir eşya gibi sorgusuz sualsiz, nedensiz
şekilde işten atan bir sendika yönetimini düşünün.
Sendika bir iş yeri değildir. Sendika işçinin sınıf
örgütüdür. İşçinin evidir, mücadele mevzisidir. Sendika
kimsenin mülkü değildir. Üyesi olan tüm işçilerindir.
Dolayısıyla elbette her işçi kadar Oya Baydak’ın da
sendikasını kullanma hakkı vardır ve haksızlığa uğradığı
koşulda başvuracağı örgütüdür. Oysa yaşananlar ve Oya
Baydak’ın maruz kaldığı durum tam tersi olmuştur.
Oya Baydak ; yüzüne kapısı kapatılan DİSK’in yöneticilerini, bu tarz bir sendikacılığı protesto etmiştir.
Hakkı çiğnenen, emeği gasp edilen Oya Baydak’tır.
Direndiği için ve protesto ettiği için DİSK VE
GENEL-İş Sendikası 13 Temmuz’da “DİSK’in KAPISINA ZİNCİR VURULAMAZ” kışkırtıcılığı ile İstanbul,
Ankara, İzmir, Mersin ve Diyarbakır’dan 300’e yakın
delege ve şube yönetimlerini (sıradan üye işçiler yoktur
çünkü üye işçiler gerçeği öğrenince gelmemiş ya da
geri çekilmiştir.) toplayıp binlerce lira masraf yaparak

linç örgütlemişlerdir. Oya Baydak ile birlikte yanında
bulunan 15 kişiye saldırmışlardır. Bu 15 kişi içinde
DİH’li işçiler de vardır, Şişli Belediyesi İşçileri de,
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesi yönetim
kurulunda yer alan avukatlar da.
Bu saldırı bizzat sendika başkanları tarafından yönetilmiştir. Saldırı 8 saat sürmüştür. Oya Baydak ve hemen
tüm devrimci işçiler yaralanmıştır. Nihat Özbey isimli
DİH’linin yüz ve kafa kemikleri Genel-İş İzmir 1 Nolu
Şube Başkanı Engin Topal tarafından yumruklanarak
kırılmıştır. Engin Topal halen Genel-İş Sendikası
Denetleme Kurulu Başkanıdır.
Nihat Özbey; uğradığı bu saldırıların sonucunda
ameliyata alınarak yüz ve kafa kemiklerine dokuz platin
vida takılmıştır. Diğer DİH’lilerde çeşitli yerlerinden
yaralanmışlardır.
8 saatlik bu saldırı sonunda teşhir olan ve tepki alan
sendikacılar DİSK’in kapısını Oya Baydak’a açmışlardır.
13 Temmuz 2015 tarihinden bugüne DİSK içinde ve
önünde Oya Baydak “İŞİ” için direnmektedir.
Bu 10 aylık süreçte Oya Baydak, sendikacılar tarafından sosyal medya üzerinden sürekli tacize ve saldırıya
uğramıştır. Direnişinin kırılması için sendikaya linç saldırısında bulunan Genel-iş sendikası şube yöneticileri
tarafından silahlı adam getirilmiş , DİSK Başkanı Kani
Beko 2 ay DİSK’e ve odasına gelmediği halde bu silahlı
kişi ile birlikte saatlerce Kani Beko’nun odasında kalmışlardır.
Ancak direniş kararlılıkla sürmüştür. Oya Baydak
bir çok etkinlik ve eylemle haklılığını dile getirmiş ve
direnişini büyütmüştür.
25 Şubat 2016 tarihinde İstanbul 11. İş Mahkemesi
Oya Baydak’IN iş aktinin feshini haksız bularak
İŞE İADE KARARI vermiştir.
Bu karar üzerinden tam 1,5 ay geçmiştir. Ancak
Genel-İş sendikası yöneticileri Oya Baydak’ın işe iadesini
yapmamışlardır.
Oysa bu bir sendikadır. İşçi mücadelesi veren işçiler
iyi bilirler; patronlar bile bu kadar kararlı direnen işçi
karşısında, o işçinin talebini kabul ederler.
Genel-İş Sendikası Oya Baydak’ın işe girişini yap-
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mazken yine demagojiye başvurmaktadır. “İşe iadeyi
yapacağız ama bazı konuları müzakere etmemiz gerekir”
diyen Genel-İş yöneticileri açıktır ki Oya Baydak’ın
kabul edemeyeceği koşulları dayatmaktadırlar. Bu aslında
“işe iade etmeyeceğim” demektir.
Neyi müzakere etmektedir Genel-İş Yöneticileri;
1) “ Oya Baydak’ı İstanbul’da işe alacağımız bir yer
söz konusu değildir. Şube Başkanlarımız Oya Baydak’ı
istememektedirler “ derler.
- Bunu AKP yapıyor… Şu anda Amasya Yeniçeltek’te
maden patronu yapıyor… Soma’ya sürgün etmek istiyorlar
işçileri… Yani bu patronların işten atmak istediği işçileri
sürgün ederek gerekçe yaratmaktır… Memurların sürgün
edilmesinden ne farkı vardır…
Oya Baydak ; Genel-İş Sendikası İstanbul Şubeleri
Avrupa Bölgesi’nde çay ve temizlik işlerinde çalışmaktaydı.
İşe iade kararı çok açıktır. Burası bir sendikadır.
Hiçbir yöneticinin özel mülkiyeti değildir ve şahsi
husumeti ile işçi işten atılamaz. Kaldı ki özel mülkiyet
sahibi patronların bile, bir işçinin emeği hakkında keyfi
karar vermesi kabul edilemez ve bu durum bir direniş
nedenidir.
2) “ Oya Baydak emeklidir. Sendikamız olarak emekli
işçi çalıştırmama kararımız var. Böyle bir düzenleme
yapacağız, dolayısıyla Oya Baydak’ı işe alırsak ne kadar
çalışacak, bunu bilmeliyiz? ” demektedir Genel-İş yöneticileri.
- Oya Baydak 5 yıldır Genel-İş’te çalışmaktaydı ve
emekliydi. Bu haliyle mahkeme Oya Baydak’a işe iade
kararı vermiştir. Ülkemizde emeklilerin açlık ve yoksulluk
sınırında maaş aldıkları ve bir çok emeklinin ikinci bir
işte çalışmak zorunda olduğu koşullarda, Genel-İş yönetiminin getirmiş olduğu bu gerekçe ne kadar samimidir.
Kaldı ki şu anda Genel - İş ve DİSK’teki yöneticilerin
hemen hepsi de emeklidir… İçlerinde emekli olmayan
yoktur…
Soruyoruz DİSK Başkanı Kani Beko’ya; emekli
olmak işten atılmaya bir gerekçe ise “sen emekli değil
misin?” Yıllarca Genel İş yöneticiliği, Genel Başkanlığı
yaptın ve şimdi DİSK Genel Başkanlığı yapıyorsun…
Soruyoruz Remzi Çalışkan’a ; emekli olmak işten
atılma gerekçesi ise “sen emekli değilmisin?” Senin ne

işin var Genel - İş Genel Başkanlığı’nda?
Oya Baydak; bir işçi emeklisidir ve Türkiye koşullarında emeklilerin yüzde 70’nde olduğu gibi aç oldukları
için çalışmak zorundalar.
Peki siz neden emekli olduğunuz halde o koltukları
meşgul ediyorsunuz?
İşçilerin, emekçilerin haklarını savunmayacaksanız
sizin ne işiniz var sendikalarda ?..
DİSK’e bağlı Emekli - Sen adında bir sendika vardır.
Siz emeklileri işten atma gerekçesi yapıyorsanız Emekli
Sen sendikasında siz kimin hakkını savunuyorsunuz?
Emekli - Sen’i neden kurdunuz?…
3) Ve uğradığı bu haksızlık ve saldırılar karşısında
10 aydır direnen Oya Baydak ve direnişinde yer alan
devrimcilerin zafer kutlaması yapacak olmaları ise Genelİş Genel yönetim kurulunun en önemli kaygısıymış.
Zafer kutlaması yapılmaması konusunda Oya Baydak
ve arkadaşlarının söz vermesi isteniyor.
- Oya Baydak’ın yeniden işe alınması sendika yöneticilerinin yapmış olduğu haksızlığı düzeltmeleridir. Yani
Oya Baydak mağdur edilmiştir. Saldırıya uğramıştır.
Hem fiziken, hem maddi, hem manevi anlamda mağduriyeti söz konusudur. Oya Baydak’ı devrimciler işten
atmadı. Direnme koşulunu yaratan devrimciler değildi.
Bu haksızlık bu adaletsizlik direnişi doğurmuştur. Ve
her direnişte olduğu gibi bu direnişte de elbette kazanım
kutlanacaktır. Bundan doğal ne olabilir.
Genel-İş sendikası yöneticileri direnmeyi ve direniş
yapmayı UNUTMUŞ olmalılar ki zafer kutlaması yapılmasını kişisel husumet haline getirip kendilerine hakaret
olarak algılıyorlar.
SONUÇ İTİBARİYLE ;
GENEL-İŞ SENDİKASI VE DİSK YÖNETİCİLERİ OYA BAYDAK DİRENİŞİ HAKKINDA KARARINI VERMELİ ;
MAHKEME KARARINI UYGULAMALI VE
OYA BAYDAK’I İŞİNE İADE ETMELİDİR.
Bunun dışında getirilen her gerekçe; işe iadenin uygulanmasını istememektir.

Her Saldırıda Direnişimizle Karşılaşacaksınız!
Bağcılar’da konser çalışması yapan Grup Yorum
gönüllüleri ve Dev-Genç’lilere halkın yoğun ilgisi olduğu
Yenimahalle yürüyüş yolu üzerinde 10 Nisan’da plastik
mermi ve gaz bombalarıyla saldıran polis, daha sonra
Karanfiller Kültür Merkezine baskın düzenleyerek iki
kişiyi keyfi bir şekilde gözaltına aldı.
Açıklama yapan Bağcılar Halk Cephesi: “… Siz ve
bozuk düzeniniz bu topraklardan defolup gidinceye dek
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Çiğdem olup Berna olup karşınıza çıkacağız! O zaman
halk çocuklarına saldırmak, yozlaştırmak, zehirlemek
neymiş öğreneceksiniz. O karargâhlarınız silahlarınız
kulübeleriniz sizleri koruyamayacak. Konser bildirisi
dağıtmak suç değildir! Her saldırıda direnişimizle her
sokakta afişlerimizle karşılaşacaksınız. Çalışmalarımız
tüm engellemelere rağmen devam edecektir” dedi.
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Röportaj
ÇHD Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ile Oya Baydak’ın
Direnişine İlişkin Röportaj:

“Çalışmak temel bir haktır ve hiçbir türden patronun
tercihine veya kaprisine terk edilemez.”

Yürüyüş: Süreci başından beri
takip eden birisiniz. 10 aydır DİSK
Genel-İş Sendikası’ndan işten atıldığı
için direnen Oya Baydak hakkında
İş Mahkemesi işe iade kararı verdi.
Ancak DİSK Genel- İş Sendika yöneticileri bu kararı uygulamıyor…
Oya, işçi sınıfının tarihsel ve sınıfsal düşmanı tekelci patronlar tarafından atılmadı, işçilerin haklarını
savunduğunu iddia eden bir sendika
tarafından işten atıldı… Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Çalışmak bir temel haktır. İşçi çalışmayı
istiyorsa ve sürdürüyorsa, işe son
vermenin, “iş yerinin kapatılarak
tamamen tasfiyesi” dışında bir nedeni
kabul edemeyiz. Çalışmak temel bir
haktır ve hiçbir türden patronun tercihine veya kaprisine terk edilemez.
Profesyonel sendikacılık, emek
mücadelesinin bir kazanımıdır. Tüm
mesaisini işçi sınıfının örgütlenmesine
ayırmak üzere, bir işte çalışmaksızın
sendikacılık yapmak yıllar süren bir
mücadele ile kazanılmış haktır. Ancak
bugün bunun bir ayrıcalık haline geldiğini görüyoruz. Eğer sendika yöneticisi olduğunuz sürece arabanızı kullanacak bir şoför, çayınızı servis edecek bir personel, telefonlarınıza bakan
bir sekreter istihdam ediyorsanız ve
yıllarca bir iş yerine dönmeksizin
profesyonel sendikacılık yapıyorsanız

“işçi” olduğunuzu hatırlamak zorlaşacaktır. İnsan nasıl yaşıyorsa
öyle düşünür. Dolayısıyla ücretli
emek satın alan herkes o emek
açısından patronlaşır, patron gibi
düşünür. Elbette bir sendika yöneticisinin patron gibi düşünmesi
kabul edilmesi mümkün olmayan
bir zaaf, ama kişisel bir kusurdan
çok düşüncelerimizi belirleyen
maddi
koşullarla
ilgilidir.
Değiştirilmesi gereken şey yöneticilerden çok sendikal anlayış ve
işleyiş diye düşünüyorum.

olmaksızın işçinin haklılığı ortada.
Esas ayıp, mahkeme kararını tanımamaktan çok daha ağır, yani bir
mahkeme yapılmasına sebebiyet vermek ve mahkeme kararı beklemek.
Eğer işçi sınıfı birbiriyle mahkeme
kararları ile konuşacaksa daha başlamadan tarihsel mücadelesini kaybetmiş demektir. Kararla ilgili dikkat
çekilmesi gereken tek husus, sınıf
mücadelesini dizginlemek için kurulmuş iş mahkemelerinin bile olumsuz
karar veremediği kadar net bir hak
ihlali olduğunun görülmesi.

Yürüyüş: İş mahkemesinin kara-

Yürüyüş: 5 Nisan Salı günü bu

rını nasıl değerlendiriyorsunuz? DİSK
Genel-İş bu kararı neden uygulamıyor? Bu tavır nasıl bir tavırdır?
Örneğin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da işine gelmediği
zaman, mahkeme kararlarını tanımıyor? Anayasa mahkemesi kararını
tanımıyor… Sizce bu onların haklı,
meşru olmalarından mı, yoksa neden?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Mahkeme kararı son derece klasik bir işçi
kazanımı. İşten çıkarma sebebi bildirmemişsiniz çünkü meşru bir sebep
yok, tazminat ödemişsiniz çünkü
haklı olduğunuza dair bir inançla
değil elinizde tuttuğunuz bir güç, bir
imkan nedeniyle işten çıkarma yapıyorsunuz. Böyle bir dosyada nasıl
karar çıkacağı zaten dava açılmadan
belli. Ben kararın temyiz edilmesini
bile bu ülkenin emek hareketi ve
işçi sınıfı mücadelesi açısından büyük
bir ayıp olarak görüyorum. Burada
da zaman kazanmak dışında hiçbir
amaç yok, adeta rutin bir biçimde,
işveren aklıyla hareket ediliyor.
Mahkeme kararlarını “fetiş” haline
getirmek anlamlı değil, elbette gerekirse tanımazsınız, ancak burada söz
konusu olan işçi lehine basit ve açık
bir karar. Bu karara bile ihtiyaç

konuda sizinde ÇHD adına içinde
yer aldığınız bir heyet olarak DİSK
Genel-İş yönetimi ile mahkeme kararının uygulanması için bir görüşme
yaptınız. Bu görüşmeden bahseder
misiniz? Görüşmeye kimler katıldı?
Görüşmede kim neyi savundu?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Bir kısmı doğrudan bu amaçla gelmiş bir
kısmı da o gün yapılan bir basın
açıklamasına katılmış olmak nedeniyle orada bir grup bulunmaktaydı.
DİSK Başkanı, Genel-İş Başkanı,
Sosyal İş Başkanı, CHP Milletvekili
Musa ÇAM, HDP milletvekili Sırrı
Süreyya ÖNDER, DİSK önceki başkanı Süleyman ÇELEBİ ve ben bu
amaç için bir araya gelmiştik.
Konfederasyona bağlı iki veya üç
sendikanın genel başkanları da orada
bulundukları için toplantıya katıldılar.
Verimli bir toplantı olmadığını
söylemeliyim. Bence toplantının iki
önemli ekseni vardı. Bunlardan ilki,
bizim daha önce bütün muhataplarına
ilettiğimiz, “İşe iadenin koşula bağlanamayacağı ve bu konuda herhangi
bir müzakerenin yapılmasının mümkün
olmadığı”
görüşüdür.
Katılımcıların tamamı işe iadenin
bir zorunluluk olduğunu belirtmekle
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birlikte açıkça bu ilkeyi savunmadılar
denilebilir. Herkes işe iadenin gerekli
olduğunda hem fikir ancak bunun
bir müzakere veya pazarlık konusu
yapılamayacağı konusundaki ilkemiz
maalesef gerekli desteği almadığı
için muhatap sendika üzerinde bir
baskı yaratmak mümkün olmadı.
İkinci eksen ise; bizzat Genel-İş
Genel Başkanı tarafından sıralanan
ve müzakeresi beklenen işe iade
koşullarıdır. Bu koşulların da hazır
bulunanlar açısından önemli ölçüde
anlamsız bulunduğunu belirtmeliyim.
Özellikle bir başka kentte işe iade,
çalışma süresinin kısıtlanacağı bir
sözleşme yapılması gibi şartlar tüm
katılımcılar tarafından eleştirildi.
Sürecin bir zafer kazanma-yenilgiye
uğratma çerçevesinde değerlendirilmemesi konusunda garanti bekleyen
talebin ise 270 günlük bir direnişin
anlamını kavramaktan uzak olduğunu
biz belirttik.
Heyetin sonuç alıcı bir ısrar ve
baskı oluşturamadığı ortaya çıktı.

Yürüyüş

Yürüyüş: DİSK Genel -İş yöne-

17 Nisan
2016

ticilerinin görüşmede sözde sorunu
çözeceklermiş gibi yaklaşıp talepler
dayatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz…
Örneğin İstanbul’da oturan bir
kadın işçiye “Kocaeli’de işe başlasın”
“Oya emekli, daha ne kadar çalışacak
bize bir süre bildirmeli” ya da
“DİH ve Oya Baydak “zafer kazandık diye kutlama yapmasın” gibi
dayatmalarda bulunmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Meselenin tamamen yanlış kavranıldığını
gösteriyor. Öncelikle, işe iade kazanılmış bir haktır, bu sadece mahkeme
kararına değil, bizzat direnişin kendisi
tarafından başarılmıştır. Bunun üzerinde müzakere edilecek bir pazarlık
konusu olarak kavranmasını kabul
edilemez buluyorum.
İkincisi; “şartlar” diye tarif edilen
önerilerin, sorun çözmekten çok tartışmayı yükseltmeye ve sürdürmeye
yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Biz
fiili çalışma koşullarının düzenlenmesi
için taraflarca görüşmeler yapılmasının mümkün olduğunu belirttik,
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ancak bu bir müzakere şartı olamaz.
İşçi çıkarıldığı işine taliptir ve patron
bunu sağlayamıyorsa sorumluluğunu
üstlenmelidir. Önce işe iade gerçekleştirilecek, sonra fiili çalışma koşulları işveren tarafından sağlanamıyorsa
bunun sorumluluğu üstlenilerek
çözüm bulunmaya çalışılacaktır.
Doğru olan, fakat kaçınılan tutum
budur.

Yürüyüş: Oya’nın emekli olmasını işten atma gerekçesi olarak gösteriyor DİSK Genel-İş… Sizce DİSK
gibi bir sendika için bu tezat değil
mi? Örneğin DİSK bünyesinde Emekli
-Sen diye bir sendika var. “ Sen
emeklisin” diye işçisini işten atan
bir sendika emeklilerin haklarına
sahip çıkabilir mi?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Çalışmak bir hak ve ihtiyaçtır. Sadece
ekonomik bir tatmin için değil kendimizi emeğimizle var etmek ve inşa
etmek için çalışıyoruz. Emeklilik
hukuksal bir statüdür ve gelirinden
prim kesilen işçi ile Sosyal Güvenlik
Kurulu arasında bir ilişkiden ibarettir.
Burada patronu ilgilendiren bir durum
yok. Konuşulması bile ayıptır.
Çalışabilecek gücü olanlarımız, bu
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu
haklarını mümkün olduğu sürece
kullanacaktır. Hem sendikada hem
de konfederasyonda emeklilik hakkı
ve maaşı kazandığı halde çalışan
onlarca seçilmiş yönetici veya işçi
olduğu açıkça ortada. Çifte standart
bir yana bırakıldığında bile, bu akıl
yürütmenin ne ciddi bir temeli ne de
anlamı var.

Yürüyüş: DİH’in bu direnişi
bahane ederek sendikayı yıprattığını
söylüyorlar. Kendi işçisini işten atan,
direndiği için işçiyi linç eden, mahkeme kararına rağmen işçisini işe
almayan sendikal anlayışın “sendikal
bir kaygı” duyduğundan bahsedilebilir mi?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Ben
sendikal mücadeleyi asıl yıpratanın
sendikanın ve konfederasyonun tutumu olduğunu düşünüyorum. İşe iade
kararının uygulanmaması ve gelinen
durum sadece sendikayı veya kon-

federasyonu değil bütün sınıf mücadelesini çürütücü çok tehlikeli bir
eğilime işaret ediyor ve muhakkak
terk edilmesi lazım. Bir işçinin haklı
direnişinin kuruma zarar vereceğini
düşünmek mümkün olmadığı gibi
doğru da değil. Yıpratıcı bir süreç
yaşandığı doğru elbette ama bunun
sorumlusunun işi için direnen işçi
değil, hatalı tutumda ısrar eden sendika yöneticileri olduğunu görmek
ve kabul etmek zorundayız.

Yürüyüş: Yıllardır işkence katliam davalarına baktınız ve bakmaya
devam ediyorsunuz. Yine sendikaların
avukatlığını yaptınız… İşten atılan
işçilerin işlerini geri kazanmaları
için mücadele ettiniz… Son olarak
10 aydır süren Oya Baydak’ın direnişi
hakkında söylemek istediğiniz bir
şey var mı?
Av. Selçuk Kozağaçlı: Bence
burada iki önemli sorun var. Zaten
ÇHD’nin böyle bir sürece müdahil
olmasının nedenleri de bunlar. İlki;
işi için direnen bir işçiye fiziksel
saldırıda bulunulması. Bunun hiçbir
açıklaması olamaz, gerekçelendirilmesi mümkün değil. “Onlar da bize
şunu dediler, yaptılar, vb.” açıklamaların fiziksel saldırı karşısında
bizim açımızdan değeri yoktur,
İstanbul şubemizin bu saldırıya ilişkin
raporu çerçevesinde görüşümüzü
daha önce açıkladık ve paylaştık.
İkincisi ise; takınılan hatalı tutumun sadece mevcut sendika ve konfederasyon yapısına değil, bütün sınıf
mücadelesi tarihine ve emeğin kazanımlarına verdiği zararın görülmesi
gereğidir. Buna göz yummamız, rıza
göstermemiz mümkün değil. Bu birikim, bugün hasbelkader orada yönetici olarak bulunanların değil, binlerce
işçi militanın bedelini ödeyerek yarattığı bir birikimdir, bu şekilde tasarruf
edilmesine izin veremeyiz ve sessiz
kalamayız. Bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyoruz ve umuyoruz.
Bize düşen görevleri yerine getirmek için her zaman hazır olduğumuzu
tekrar ediyoruz.
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mez. Bu anlamda yaşanabilir bir konut her insanın en doğal hakkıdır.
Anayasanın barınma
hakkına ilişkin 27. maddesinde "herkes yerleşme
hakkına sahiptir" diyor.
57. maddesinde "devlet
Bilgi Tarihten, bilimden,
konut ihtiyacını karşıönderlerimizden, geleneklerimizden
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
layan tedbirler alır"
diyor. İnsan Hakları
E v r e n s e l
Barınma Hakkı
Beyannamesi'nden, uluslararası
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar
Nedir?
Barınma hakkı temel ve vazge- sözleşmesine kadar konut sorununa
çilmez bir haktır. Barınma hakkı, ilişkin birçok uluslararası belgeyi de
Anayasanın 27. maddesinde, "herkes imzalıyor.
yerleşme hakkına sahiptir", 57. madKağıt Üzerinde
desinde "devlet konut ihtiyacını karşılayan tedbirler alır" ve 60. mad- Devlet Konut Sorununu
desinde "herkes sosyal güvenlik hak- Çözmeyi Üstlenmiştir.
kına sahiptir" şeklinde belirtilir.
Böylelikle yasalarca sözde "güvence" Peki, Pratik Nasıldır?
Somut rakamlara bakalım.
altına alınmıştır. Uluslararası alanda
ise barınma hakkı İnsan Hakları Ülkemizde 2000 yılında yapılan
Evrensel Beyannamesi'nin 25. mad- sayımda toplam konut sayısı 11 mildesinde ve Türkiye'nin de kabul ettiği yon 200 bin olarak tespit edilmiş.
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Peki, halkın konut sorununu çözmekle
Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 11. yükümlü devlet bu konutların ne
maddesinin 1. fıkrasında korunmak- kadarını yapmış? Konutların %91,9'u
tadır. Bu yüzden devlet bu hakkı kişisel ve özel sektör tarafından,
%4,2'si de kooperatifler tarafından
korumakla görevlendirilmiştir.
Yine devletin altına imza koyduğu yapılmış. Devletin yaptığı konut oranı
sözleşmelerden biri olan AİHS ise sadece ve sadece %3,6.
Devlet bu alanı tekellere, rantçı(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)'nin
8. maddesinde barınma, konut hakkı lara, mafyaya bırakmıştır. Devlet
şöyle düzenlenmiştir; "Herkes özel ülkemizde konut sorununu çözmek
ve aile hayatına, konutuna ve haber- bir yana, çözümsüz hale getiren polileşmesine saygı gösterilmesi hakkına tikaların mimarı ve uygulayıcısıdır.
sahiptir." Fakat tüm bunlar kağıt üze- Bu tablo sonucudur ki, konut sorunu
rindedir. Halkın barınma hakkı gasp milyonlarca insanın en yakıcı sorunedilmiş durumdadır.
larından birisidir.

Gecekondu ve
Barınma Sorunu

1-)

3-)

2-) Milyonlarca İnsanı

4-) Halk Kendi Konut

İlgilendiren Konut
Sorunu Nedir?

Sorununu On Yıllardır
Nasıl Çözüyor?

Barınma insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bugün bir kişinin, bir
ailenin sokakta yaşaması düşünülebilir
mi? Onun için her insanın yaşamını
sürdürebileceği sağlıklı bir konuta
ihtiyacı vardır. Çünkü elektriği, suyu,
sistemi, ısınma koşulları vb. elverişli
olmayan bir konutta insanın insanca
sağlıklı bir yaşam sürmesi düşünüle-

Halkın konut soruna çözümü gecekondulardır.
1950'lerden günümüze kadar, halk
köylerden kentlere göç etmiş, şehirlerde devlet arazilerine kendi barınma
sorununu çözmek için, bir gecede
kurulan gecekondular yapmıştır.
Gecekonduların ilk kurulduğu yıllarda, buralarda yaşayan halk, ucuz

iş gücü olması ve seçimlerde oy
deposu olarak görüldüğü için, gecekondu yapımları başlarda görmezden
gelinmiştir. Elbette bu durum mahallelere ve gecekondu halkına saldırı
olmadığı anlamına gelmemektedir.
Devletin yıkım saldırısı, faşist mafyaların saldırısı gecekondu halkının
hep gündeminde olmuştur.
Şehirlerin gelişmesi ve gecekonduların şehirlerin merkezlerinde
bulunması nedeniyle, gelinen aşamada
gecekondu mahalleleri "işgal" olarak
görülüp, "Kentsel Dönüşüm Projesi"
adı altında saldırıya uğramakta, gecekondu halkı şehirlerin en dışına sürülmek istenmektedir.
Şunu da belirtmekte fayda var;
ülkemizde büyük bir çoğunluk evsizdir.Yani kiracı durumundadır.
Gecekondu sahibi olanlar da tüm
birikimlerini yatırarak, borçlanarak
başını sokabileceği derme çatma bir
konuta sahip olmuştur. Gecekondular
bu sömürü düzeninde halkın yaşamını
bir nebze kolaylaştırmış olsa da, bu
konut sorununun çözüldüğü anlamına
gelmemektedir.

5-) Ülkemizde

Sayı: 517

Yürüyüş
17 Nisan
2016

Gecekondulaşmanın
Boyutu Nedir?
Ülkemizde 1950'den itibaren köyden kente göçün yoğunlaşmasına
paralel gecekondulaşmada da artış
görülür. 1948'lerde büyük kentlerde
25-30 bin olan gecekondu sayısı,
1953'te 80 bine, 1960'ta 240 bine,
1983'te yaklaşık 1.5 milyona yükselmiştir. 2000'li yılların başlarında
ise gecekondu sayısının 2 milyon
200 bin civarında olduğu biliniyor.
Halk gecekondularda oturmaktadır.
Ve gelinen noktada gecekondulaşma
yalnızca sanayileşmiş kentlerde değil,
Trabzon'dan Edirne'ye, Van'a kadar
ülkemizin tüm kentlerinde vardır artık.

6-) Oligarşinin Yoksul
Halkın Oturduğu
Gecekondulara
Yaklaşımı Nedir?
1945'lerden itibaren emperyalizmle girilen bağımlılık ilişkilerine paralel
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ülkemizde gelişen çarpık kapitalist
sanayinin ucuz iş gücüne ihtiyacı
vardır. Bu iş gücünü kırdan kente
göçen kitleler karşılayacaktır. Bu
nedenle devlet, kente göç eden bu
kitlelerin gecekondular inşa etmelerine başlangıçta göz yumar.
Böylelikle halkın konut sorununu
çözme yükümlülüğünden de kurtulmuş olur. Ancak başlangıçta kondulaşmaya izin verdiği bu alanların
kentin gelişip büyümesiyle birlikte
değeri ve önemi artar. Burjuvazi için
buralar önemli kar alanlarına dönüşür
ve bu alanlar yoksul halka bırakılmayacak değerler olarak görülür.
Yıkımlar başlar, halk şehir dışına
sürülmek istenir.

7-) "Kentsel Dönüşüm
Projesi"yle Amaçlanan
Nedir?
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"Kentsel Dönüşüm" emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin
ekonomik krizlerini atlatmak için
gündeme getirilmiştir.
TOKİ Başkanı “1 milyon ev yıkılacak” diyordu. Elbette bunlar yoksul
gecekondu mahalleleri. Yani halkın
evleri başlarına yıkılacak ve böylelikle
şehrin merkezine yakınlığıyla, depreme dayanıklı zeminiyle, manzarasıyla değerli bu araziler, tekellere
peşkeş çekilecektir. İktidara ve belediyelere yeni rant kapıları açılacak,
şehir merkezleri yoksul halktan temizlenmiş olacaktır.
İkinci hedef ise, halk örgütlülüklerinin tasfiye edilmesidir.
Bu mahallelerde yaşayan ve kapitalizmin sömürüsü altında ezilen,
faşizmin baskısı ve zulmü altında
inletilen, yozlaşma saldırılarıyla
sorunlara, çelişkilere karşı duyarsızlaştırılmaya çalışılan yoksullar aynı
zamanda devrimin potansiyeli olan
kitlelerdir. Kentsel dönüşümle, devrim
potansiyeli olan gecekondular bitirilmek istenmektedir.
Mahalleler, faşizmin şehirlerdeki
yumuşak karnıdır. İşbirlikçiler bu
"yumuşak karın"dan kurtulmak istemektedirler.
Kısacası; kentsel dönüşüm, burjuvazinin kentleri, kendi ihtiyaçları

doğrultusunda yeniden şekillendirmesinin adıdır.

8-) Yıkımlara Karşı
Nasıl Direneceğiz?
Elbette can-kan bedeli bir direnişi göze alacağız. Fakat bu kapsamlı ve destanlar yaratacak bir
direnişi gerçekleştirmek için,
yıkımları püskürtüp zafer kazanabilmek için sadece kararlı olmak
yetmez. Bu direnişe örgütlülüklerimizi
büyüterek hazırlanmalıyız. Halk olarak direnişimizi planlamalı ve en
ince ayrıntısına kadar örgütleyebilmeliyiz. Saldırılara karşı koyabilecek
tek örgütlenme biçimi Halk
Komiteleri, Halk Meclisleridir.
Halk komiteleri, Halk Meclisleri,
direnişin ihtiyacı olan tüm görevlerin
paylaşıldığı örgütlenmelerdir.
Halk komiteleri, Halk Meclisleri,
işçilerin, köylülerin, esnafların, öğrencilerin, aydın-sanatçıların, serbest
meslek sahiplerinin, yani tüm halk
kesimlerinin sorunlarını çözmek için
oluşturduğu en temel örgütlenmedir.
Yıkım saldırısına karşı Halk
Komitelerinde, Halk Meclislerinde
örgütlenmeliyiz. Direnişimizi bu
örgütlenmelerde büyütmeliyiz.

9-) Halkın Evlerinin
Yıkılmasına Karşı
Halk Meclislerinde
Örgütlenmenin Önemi
Nedir?
Yoksul gecekondu semtlerinde,
halkın sınıfsal, ulusal, mezhepsel vb.
farklı sorunları vardır. Ve bu sorunları
ortaktır. Eğitim, sağlık, ulaşım ve
konut bunların en başında gelmektedir.
Ortak sorunlar çerçevesinde halkın
kendi öz örgütlülükleri olan Halk
Meclisleri; halkı karar alma süreçlerine katacak, söz ve karar hakkını
uygulayacak, mahalledeki çalışmaya
en büyük gücü katacaktır. Halk kendisine duyulan güvene, kendisine
verilen değere mutlaka karşılık verir.
O da bize güvenir. Harcadığımız
emek ve çabayla birken iki, iki iken
beş, on, yüz, bin, milyon olunur.
Halk yıkım gibi bir durum karşı-

Yıkımları püskürtüp zafer kazanabilmek için sadece kararlı olmak
yetmez. Bu direnişe örgütlülüklerimizi büyüterek hazırlanmalıyız.
Halk olarak direnişimizi planlamalı
ve en ince ayrıntısına kadar örgütleyebilmeliyiz.
Saldırılara karşı koyabilecek tek
örgütlenme biçimi Halk Komiteleri,
Halk Meclisleridir.
sında, ortak, bir arada, bir çatı altında
aynı amaca yürümenin gerekliliğini
görerek Halk Meclislerinde örgütlenmenin zorunluluğunu kavrar.
Burada asıl yük bizim omuzlarımızda
olacaktır. Zorluklar, imkansızlıklar
olsa dahi sabırla, emekle basamakları
birer birer çıkarak onlara ulaşacağız
ve Halk Meclislerinde örgütleyeceğiz.
Halk Meclisleri yalnızca halkın
kondusunun yıkılması ile değil, onun
bu düzenden kaynaklı var olan tüm
sorunlarının çözümü için mücadele
edilen meşru bir örgütlenmedir.

10-) Halkın Konut
Sorunu Nasıl Çözülür?
Şunu biliyoruz ki sosyalist ülkelerde tek bir insan dahi sokakta yaşamaz, yaşamasına izin verilmez.
Halkın barınma hakkı, sosyalist devlet
tarafından güvence altına alınmıştır.
Ülkemizde de milyonlarca insanın
konut sorununu çözecek olan halkın
kendi iktidarı olan Devrimci Halk
İktidarı’dır. Devrimci Halk İktidarı
halkı çözümsüz bırakmaz. Bir seferberlik ilan ederek tüm halkın insanca
yaşayacağı konutları inşa eder.
"Tüm halkın sağlıklı konut sahibi
olma hakkı vardır. Devlet bu hakkı
karşılamak için tüm gücünü seferber
eder. Gecekondu bölgelerindeki evlerin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi,
gecekondu semtlerinin yol, su, elektrik, sağlık kurumu gibi alt yapı eksikliklerinin tamamlanması, ıslah edilemez durumdaki gecekondular yerine
toplu konutlar inşa edilmesi halk
iktidarının öncelikleri arasındadır.
Yerine yenisi yapılmadıkça halkın
oturduğu hiçbir ev yıkılamaz." (Halk
Anayasası Taslağı)
Kısacası, Devrimci Halk İktidarı,
halkın konut sorununu çözecektir.

YENİLMEZ TEK GÜCE

“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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YENİLENMELİYİZ!
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Sa GEREKİRSE KENDİMİZİ YENİDEN YARATACAĞIZ!
“Hiçbir şey eskisi gibi değil!”
Çok sık duyduğumuz, kullandığımız
bir cümle. Hayatta, savaşta her şey
hızla değişiyor, gelişiyor. Savaşımız
her geçen gün büyümeye, yayılmaya
devam ediyor. Bununla bağlantılı
olarak düşmanın saldırıları da gelişiyor.
Değişen sadece savaş değil, insanlarımız da değişiyor. 90’larda
hatta 2000 başlarında insanlarımızın
özellikleriyle şimdi arasında ciddi
farklar var.
Her şey böyle değişiyorken biz
Cepheliler eskiyle kalamayız, kalmamalıyız. Kendimizi sürekli yenilemeli, sürece ayak uydurabilmeliyiz.
Devrimcilik eskisiyle ilerleyemeyecek bir yaşamdır. Eski alışkanlıklarda ısrar etmek düzende ısrar etmek
demektir. Her yönüyle ve her an düzene karşı savaşmak, darbeler vurmak
zorundayız. Eski olan düzene güç
veriyorsa, biz sürekli yeniyi yaratarak
darbeler vuracağız.
Kendimizi yenilemediğimiz sürece
başkalarını da yenileyemeyiz, örgütleyemeyiz. Sürecin insanı olabilmek,
yeni insanlar örgütlemek için önce
ve ısrarla kendimizi yenilemeliyiz.
“Yarının insanının yaratılmasında,
itici güç olmak, kendisinin oluşturduğu örnekle bu süreci yönetmek
gençliğin görevidir. Bu yarışta kendini
yeniden yaratmak da söz konusudur.
Çünkü hiç kimse kusursuz değildir.
Böylesi bir kusursuzluktan henüz çok
uzağız, herkes çalışma aracılığıyla
kendi niteliklerini iyiye götürmeli,
derin araştırma ve incelemeler, yapıcı
eleştirel tartışmalar gibi insanca ilişkiler yoluyla kendini yüceltmelidir;
insanları değiştiren ve geliştiren bu
tür çabadır.” (Che – Sosyalizme
Doğru, Sayf: 267, Yar Yayınları)
Che’nin yarının insanı deyimi,
geleceğin yeni insanıdır. Her ne kadar
Che gençliğe hitaben söylemiş olsa

da bu konuşma tüm Cepheliler için
geçerlidir. Yarının insanını oluşturmak
için bugün sürekli yenilenmeliyiz.
Hiç kimse eksiksiz değil. Kendini
yeterli gören, yeniliğe ihtiyaç duymayan hayal görüyor demektir. Düzenin üzerimizde bıraktığı ve yaşatmak için sürekli bombardımana tuttuğu birçok eksiğimiz, yanlışımız
mevcut. Bu nedenle Che’nin dediği
gibi “kusursuz” değiliz. Che öncülüğünde Kübalı devrimciler önce
kendilerini yenilediler ısrarla ve sonra
tüm sistemi yenilediler. “Kusursuz
değiliz, yenilenmeliyiz” deyip yenilendiler, yeniyi yarattılar. Bizler de
bunu yapacağız.
Biz devrimci savaşın kadrolarıyız.
Öncü misyonunu yüklenmiş durumdayız. Bu ne demektir? Eğer kendimizi yenilemez, gerilersek, sadece
kendimiz etkilenmeyeceğiz. Mücadeleyi, örgütü etkileyeceğiz. “… kendisinin oluşturduğu örnekle bu süreci
yönetmek …” diyor Che. Biz yenilenerek örnek olacağız. İnsanlarımız
konuştuklarımıza değil, pratiğimize
bakar. Pratikte eski alışkanlıklarda,
tarzlarda ısrar ediyorsak, istediğimiz
kadar yenilenmenin önemini anlatalım, bir etkisi olmayacaktır.
“İyi örnek de, kötü örnek gibi
çok bulaşıcıdır. İyi örnekleri yaymalıyız, insanların bilinçlerini etkilemeliyiz” diyor yenilenmenin öncüsü
Che. Bizler de örnek olmalıyız. Örnek
olmak için kendimizi sürece uygun
olarak geliştirmeliyiz. Bugünün özelliklerine göre şekillenmeliyiz. “İyi
örnek” olmak için yenilenmeliyiz.
Eski sözlerle, alışkanlıklarla, tarzlarla
bugünün insanına anlatamıyoruz, hatta ilişki dahi kuramıyoruz. Bunun
pratikte birçok örneği vardır. Pratik
bize yenilememiz gereken yanlarımızı
gösteriyor. Önemli olan bunu görmek
ve hızla değişim için emek harcamak.
Yenilenmek, kesintisiz bir süreçtir.
Bugün, dünden farklı bir gündür.

Bizler, dün edindiğimiz deneyimlerle
bugüne-yarına göre şekillenmeliyiz.
Savaşın, insanlarımızın ihtiyacı sürekli
değişecek, ilerleyecek. Geri düşmemeliyiz. Örneğin, dün insanlara iki
defa anlattığımızda ikna edebiliyorduk. Ancak bugün durum başka. Onlarca değişik yöntem bulmak gerekiyor. İnsanlarımızı harekete geçirebilmek için, kendimizi anlatabilmek
için bugün başka yöntemler izlemek
gerekiyor. 3 yıl öncesinin yöntemleri
dahi yeterli olmuyor. O zaman 3 yıl
öncesinde ısrarcı olmayacağız. Bugüne göre yenileneceğiz. Yenilenmekte ısrar edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz.
“Yeni, alışılmamış zorluktaki bir
işe, birçok kez baştan başlamayı bilmek zorunda olduğun basit gerçeğini
kavramalıyız; işe başlandı, çıkmaz
yola girildi… baştan başla, sorunu
daha değişik ele al, kendini on kez
değiştir, ama tuttuğunu kopar” diyor
Lenin. Eğer ilerlemiyor, sonuç alamıyorsak, yenilememiz gereken bir
yan var demektir. Gerekirse başa döneceğiz. Tıkanıklığı bulup çözecek
ve yürümeye devam edeceğiz.
Biz yenilendikçe savaşımız da
gelişecektir. Daha çok insanla ilişki
kurup örgütleme gücümüz olacaktır.
Yenilendikçe kafamız savaşın her
anına-alanına hizmet edecek. Silah
da bulacak, dergi de satacak ve yeri
gelince kendisi silah olacaktır.
Che’nin dediği gibi “… derin
araştırma ve incelemeler, yapıcı eleştirel tartışmalar…” ile yenileneceğiz.
Okuyarak, tartışarak, araştırarak yenilenecek, yenileyeceğiz. En önemli
silahımız eleştiri-öz eleştiridir. Bu,
emek demektir.
Kendimize bu yönlü emek vereceğiz. Ayak bağlarımızdan kurtula
kurtula ilerleyeceğiz. Biz ilerledikçe
mücadelemiz ilerleyecek ve böyle
varacağız nihai günlere…

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL
CELLADI OLACAĞIZ!

Çocuklarımızı Geleceksiz Bırakan,
Onları Katleden Emperyalizmdir!

Sayı: 517
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Kapitalizmde 160 yıl öncesinde
olduğu gibi sömürü, zulüm anlamında
değişen bir şey yoktur. Kapitalizmin
işleyişindeki kurallar 160 yıl önce
neyse bugünde odur. Vahşi kapitalizm,
üzeri örtülerek sömürü çarkları döndürülmektedir.
Bugün, dünyanın dört bir yanında
emperyalist sömürünün, işgalin,
savaşların, ekonomik ambargoların
sonucu çocuklarımız, insanlarımız
açlıktan, yoksulluktan ve saldırılar
sonucu katledilmektedir.
Emperyalistler yeryüzündeki tüm
zenginliklerin kendilerinin olmasını
isterler. Ve bunun için de yapmayacakları barbarlık, vahşilik yoktur.
-Her yıl 18 milyon insan açlıktan
ölüyor.
-Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor.
-840 milyon insan yatağa aç
giriyor.
-En son UNICEF açıkladı, “ 8
bebekten biri çatışma ortamında
doğuyor. Bu çocukların 5 yaşında
ölme riski diğerlerinden fazla”
“Dünya çatışma bölgelerinde doğan bebek sayısı bu yıl geçen yıla
oranla 125 bin arttı.
Birleşmiş Milletler UNICEF verilerine göre bu sayının 16,6 milyon
olduğu belirtildi. Bu verilere göre
dünyadaki doğumların sekizde biri
çatışma bölgelerinde gerçekleşiyor.
Raporda Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan gibi çatışma
bölgelerinde sivillerin risk bölgelerinde yaşadıkları belirtilerek bu bölgelerde doğan bebeklerin beş yaşından önce ölme riskinin diğer bölgelerde doğan bebeklere oranla daha
fazla olduğuna dikkat çekiliyor.” (18
Aralık 2015 Yurt Gazetesi)
Emperyalizmin halklara karşı açtı-

ğı savaş bütün vahşetiyle sürüyor.
Emperyalizmin yarattığı dünya
düzeni halkları, çocukları katletmeye devam ediyor.
Emperyalizm ve onun suç ortağı
işbirlikçileri savaşla beslenmeye
devam ettikçe insanlar bombalarla,
kurşunlarla, açlıktan, hastalıktan ve
göç yollarında ölmeye devam edecektir. Bebekler gözlerini açamadan
ölmektedirler. Ya bir kurşunla, ya da
Aylan bebek gibi göç yollarında,
denizlerin derin ve soğuk sularında…
Emperyalist işgaller, savaşlar,
açlık, yoksulluk, işsizlik, baskı ve
zulüm nedeniyle her gün 40 bin insan
başka topraklarda yaşam kurma, iş
bulma umuduyla, vatanlarından, köklerinden kopuyorlar. Bunun içindir dünyada 60 milyon insan göçmen durumundadır.
Emperyalizmin tarihi, kar daha
fazla kar için tekellerin, kartellerin
yol açtığı savaşların tarihidir.
Emperyalizmin ilk oluşumundan
bugüne varlığını sürdürmek için,
dünya halklarına karşı amansız bir
savaş açmış durumdadır. Ve bu savaş
her geçen gün daha da boyutlanmakta
ve katliamlar sınır tanımamaktadır.
Bu katliamları kendileri, işbirlikçi
yönetimlerin orduları, bazen de devşirdikleri çetelerle yapmaktadırlar.
Emperyalizmin tarihinde vahşet,
kıyım, sömürü kısacası işlediği suçlar
vardır.
Aşağıdaki örnekler emperyalizmin
kar için neler yapacağının, yaptığının
açık örnekleridir.
- 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı
boyunca 10 milyon insan öldü, 20
milyondan fazla insan yaralandı,
sakat kaldı.
- 2. Emperyalist Paylaşım sava-

şında 55 milyon insan öldü, 35
milyon insan sakatlandı.
- Irak’ta yaklaşık 1 milyon 300
bin Iraklı katledildi. 4 milyon Iraklı
çocuk yetim kaldı. 5 milyon Iraklı
göç etti.
- Suriye’de bugüne kadar 300
bin Suriyeli öldürüldü. 8 milyon
insan göç etmek zorunda kaldı. Ve
hala emperyalizm Suriye’de işbirlikçileriyle katletmeye devam ediyor.
Yaşanan savaşlar, yıkım, ölüm,
açlık, yoksulluk, işsizlik emperyalizmin krizinin sonucudur. Yaşanan
ve yoksul dünya halklarının içinde
bulundukları bu durumun, bu tablonun bizzat yaratıcıları emperyalistlerdir.
Bu tablonun sonucudur ki; çocuklarımız açlıktan, yoksulluktan,
adaletsizlikten, hastalıktan, emperyalizm ve işbirlikçilerinin saldırılarında katledilmektedir.
Tüm bunlardan dolayıdır ki emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşmaktan başka çaremiz ve kurtuluşumuz yoktur.
Açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, çocuklarımızın yarınlarının çalınmasına,
göç yollarında ölmesine son vermenin
tek ilacı emperyalizme karşı savaşmaktır.
Emperyalizmin kurbanı
değil, celladı olacağız!
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KÜRT
MİLLİYETÇİLERİNİN
HEDEFİ
DÜZENE DÖNMEKTİR

Kürt Milliyetçileriyle Yapılan Birlik;
Uzlaşma ve Tasfiye Politikalarının Bir
Parçası Olmaktır!
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)
de Bu Hedefe Hizmet Edecektir!
1. BÖLÜM
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yeni bir birlik ilanı
yapıldı. Yaklaşık on örgüt yaptıkları ortak açıklamayla
HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi)’ni kurduklarını açıkladılar.
"Gerilla alanlarında gerçekleştirilen toplantıya
katılan Birleşik Devrim Hareketi'ni oluşturan örgütlerin
temsilcileri bir bildiriyle kuruluşun amaç ve hedeflerini
duyurdu. Bildirinin ilanı öncesi açıklamada bulunan
PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan ‘Bugün
burada faşizmi kahredecek, halklarımız için ise yeni bir
umut ışığı olacak bir bilgiyi paylaşmak üzere toplanmış
bulunuyoruz’ diye seslendi. Türkiye ve Kürdistan’ın
devrimci örgütleri olarak aralık ayından bu yana
yürütülen tartışmaların güç ve eylem birliği temelinde
bir birlikle sonuçlandığını belirten Kalkan birliğe katılan
örgütlerin adlarını şöyle sıraladı: TKP/ML, PKK, THKPC/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, DEVRİMCİ KARARGAH ve MLKP. Birleşik Devrim
Hareketi'ne ayrıca Proleter Devrimciler Koordinasyonu
katılım gösterirken Diriliş Hareketi adlı örgütün de
toplantı süreçlerine katılarak birliğe katılmak üzere
olumlu görüş beyan ettiği belirtildi." (Özgür Gündem,
12 Mart 2016)
Bu birlik, devrimci bir birliğin ne olup olmadığı,
böylesi bir süreçte bu birliğin ne anlama geldiği tartışmalarını da gündeme getirdi.
Halk güçleri açısından birlik ihtiyaç mıdır? Evet her
zaman ve temel bir ihtiyaçtır. Geçici ve günü kurtarma
temelli değil, stratejik bir ihtiyaçtır.
Birlik, iddialı olmak mıdır? Evet birlik iddialı
olmaktır. Ancak bu iddia, iddialı söylemler ifade etmekte
değil, iddialı program ve hedeflere denk düşen bir
pratiğe sahip olmaktır.

Her birlik iyi midir? Hayır her birlik iyi değildir.
Birliğin hangi süreçte, kime karşı, nasıl, hangi temeller
üzerinde kurulduğudur esas olan.
Gerek HBDH’yi oluşturan yapıların yaptığı ortak
açıklamada gerekse de içinde yer alan yapıların tek tek
kendi açıklamalarında HBDH’nin kuruluş amaç, hedef
ve ilkelerini ortaya koyan büyük söylem ve değerlendirmeler var. Ancak bir de ülkemiz gerçekleri ve yapıların
ideolojik-politik, tarihsel gerçekleri vardır.
İdeolojik-politik-örgütsel olarak bağımsız hareket
etmeyenler, kendi öz güçlerine güvenmeyenler doğru,
sağlam temellerde bir birlik gerçekleştiremezler. Böylesi
bir birlik, bir gücün diğerlerini kendisine tabi kıldığı bir
birliktir. Farklı olanların ortak noktalarda biraraya geldiği
daha ileri bir adım değil zayıfların güçlü olana tabi
olduğu bir birliktir.
Koca koca laflar edilse de HBDH projesi ile gerçekte
iddiasız ve esas olarak PKK'nin politik çizgisine uygun
bir birlik oluşturulmuş durumdadır. Birlik içinde yer
alan sekiz sol yapı, birlik oluşturma açıklamasındaki
kıyafetlerinden, oradaki oturma düzenine kadar her şeyi
PKK'nin belirlediği oldukça açık bir mizansenin figüranı
olmayı kendilerine yakıştırmışlardır. Ortak açıklama
dışında her bir siyaset kendi yaptığı açıklama ve verdikleri
röportajlarda yaptıkları birliğin önemini ortaya koymaya
çalıştılar. Ancak bu açıklama ve değerlendirmelere
bakıldığında da görülecektir ki söylemler ve değerlendirmeler PKK'nin söylem ve değerlendirmelerinin benzeridir.
Birlik ileriye doğru atılan bir adımdır. Birliğin
devrimci bir birlik olup olmaması da burada anlam
kazanır. Bu da birliğin yaptıklarında değil KİME KARŞI,
NE İÇİN yaptığında cevap bulur. Kürt milliyetçi hareket
attığı her adımı düzenle uzlaşmak için atıyor, stratejik
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hizmet eden bir projedir. Kaldı ki söylemleri de çok
hedefi oligarşiyle uzlaşmaktır. Bunu pratik olarak da
açık biçimde Kürt milliyetçi hareketinin ideolojisinin,
teorik olarak da açıkça ortaya koyuyor. Kürt halkının
politikasının çizgilerini içermektedir.
kaderinin, kurtuluşunun düzen içine çekilmesi ileri bir
Bu anlamda kaçınılmaz olarak HBDH’yi değerlenadım değildir. Bu birlik Türkiye devrimi açısından da
dirmek asıl olarak Kürt milliyetçi hareketinin çizgisini,
bir ileri adım değildir. Tersine hizmet ettiği politika ve
politikalarını değerlendirmek olacaktır.
hedefiyle emperyalizmin ve oligarşinin düzenini güçlendirecektir.
Kürt Milliyetçi Hareketinin Hedefi
Bu yanlarıyla HBDH, solun PKK'ye nasıl yedeklenDüzene Dönmektir
diğini göstermesi açısından çarpıcıdır. Devrim, sosyalizm,
emperyalizm gibi içinde bolca sözler geçse de somut
Oligarşiyle Uzlaşmayı Hedefleyenlerin
bir hedefin, çerçevenin olmadığı iddiasız bir birlik örneBirlikleri Emperyalizmi ve Faşizmi
ğidir. Kürt milliyetçi hareketine tabi olan sol, bu haliyle
Hedef Alamaz
bir kez daha kimliksiz, politikasız, iddiasız bir tablo
Kürt Milliyetçi Hareketinin HBDH’ye Biçtiği
ortaya koymuştur. Bu birlik de kendinden önceki benzer
Misyon Nedir?
projeler gibi esas olarak PKK'nin uzlaşma sürecini
Kürt milliyetçi hareketinin geçmişten bugüne ve
zorlama manevralarından, devleti TEHDİT ederek
devam eden pratiği, söylemleri neyse bu birliğin
masaya oturtma politikasından başka bir şey değildir.
muhtevası da, ona biçtiği misyon da odur.
Kürt milliyetçileriyle yapılan her türlü birlik bugün
Kürt milliyetçi hareketinin bugün tek bir hedefi
uzlaşma ve tasfiye politikalarının parçası olmaktır. Bu
vardır; düzenle uzlaşmak, düzen içileşmek. Bu hedefini
yanıyla solun HBDH içinde yer alış tercihi sol açısından
de gizlememektedir.
bir dönüm noktasıdır.
Yaptığı her şey bu hedefine göre şekillenir. dün
Mustafa Karasu, Özgür Politika Gazetesi’nde yazdığı
düşman dediğini bugün dost görmesi, dost gördüğünü
yazısında “…Bu gerçeklik bile faşist AKP iktidarına
düşman görmesi; dün silahlı mücadele miadını doldurdu
karşı oluşmuş HBDH’nin ne kadar doğru zamanda ilan
deyip bugün silahlı savaştan söz etmesi; dün çözüm
edildiğini ortaya koymaktadır” diyor.
süreci içinde uzlaşı ararken bugün devrimci halk savaşı
Kürt milliyetçi hareketinin, gerçekliği, kendi öznel
demesi vb. hepsi bunun sonucudur.
beklentilerine, çıkarlarına bağlı ele aldığı açıktır. Bu
Kürt hareketinin gerçekleştirdiği eylemlerin hedefi
anlamda “gerçeklik” Kürt milliyetçi hareketine göre
de düzenle uzlaşmak ve onu masaya oturtmak temellidir.
istediği yöne eğilip bükülebilir.
Bunun için esasta düzeni, onun
Ancak hiç kimsenin eğip bükemekurumlarını değil, sadece askeyeceği gerçeklik ortadadır:
ri-polisini ve hatta halkı hedef
Tam da Ankara’daki bombalı salAçık ve nettir ki Mahirler’in,
almaktadır.
dırıların gerçekleştirildiği ve bu çarpık
Denizler’in, İbolar’ın emperyalizmi
Eyleminde devrimci politik
anlayışın devam ettirileceğinin işaretile Kürt milliyetçilerinin ve onlara
bir muhtevadan uzaktır.
lerinin verildiği, halkın katledilmesinin
yedeklenen “sol”un “emperyalizm”i Oligarşinin silahlı güçlerine
meşru görüldüğü... Milliyetçiliğin bütün
aynı şeyler değildir. Tıpkı
“ne kadar çok zarar verdirirçıkmazlarını yaşadığı ve iflasını ilan
Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın
sem o kadar çabuk sonuca
ettiği... PKK’nin Amerikan piyadeliğine
devriminin, bunların “devrim”i ile
ulaşırım” anlayışı vardır. Bu
soyunduğu bir süreçte böylesi bir biraynı şey olmadığı gibi.
anlayış da onu seçici olmaktan,
liğin gündeme gelmesi önemlidir.
Reformizmin devrim dediği nedir?
dahası politik bakmaktan uzakDevrimci olanla olmayan açısından
7 Haziran seçimlerinde 80 milletveki- laştırmaktadır. Bu yanıyla gerciddi bir yol ayrımıdır. Sol devrimci
li çıkarmayı devrim olarak niteleyen- çekte devrimci olandan da
olanı değil, düzenle uzlaşanı tercih
lerin, Rojava’da emperyalizmin
uzaklaştırmaktadır.
etmiştir. Bu birlik devrimci hareketle
silahlarıyla yönetim kurmayı devrim
Kürt hareketi açısından kurdiğer sol arasında ciddi bir yol ayrıdiye değerlendirenlerin devrimden ne duğu birliklerin anlamı da
mıdır. Tarihseldir.
anladıkları ortadadır.
düzen içileşme, uzlaşma hedeBu birlikte -HBDH- ideolojik, polifine hizmet etmektir. HDP bu
tik, askeri, örgütsel belirleyici olan,
hedef doğrultusunda gündeme
bu birliğe öncülük eden hiç kuşkusuz Kürt milliyetçi
gelen siyasi bir projedir. Şimdi HBDH de aynı şekilde
hareketidir. Neden?
gündeme getirdiği askeri bir projedir.
Kürt milliyetçi hareketinin askeri, politik, kitlesel
Kürt hareketi kendisiyle birlikte tüm solu da düzen
gücü, birlik içinde yer alan diğer sol yapılarla kıyaslaniçine çekmeye çalışmaktadır. Bunun iki temel yanı vardır:
dığında tartışmasızdır.
birincisi, düzene “bakın tüm sola hakimim, onu istediğim
HBDH, söylemleri bir kenara bırakırsak Kürt milliyetçi
şekilde yönetiyorum” diyerek mesaj vermektir amaç.
hareketinin oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmak hedefine
İkincisi, şu veya bu oranda reformizmin dışında kalan
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her güç düzen içileşmesinin, düzenle uzlaşma ve tasfiye
politikalarının önünde engeldir. Kürt milliyetçi hareket
bu anlamda önünü düzlemek istiyor.
Deyim yerindeyse düzenin batağına tüm solu çekmektir amaçlanan. Kendi hatalarına tüm solu ortak
etmektir amaç.
Duran Kalkan son açıklamalarından birinde öz yönetimler için "hata yaptık" diyor. Şimdi tüm solu "hata"
politikasına mı yedekleyecekler?
Her açıklamalarında bir yandan savaştan, silahlardan
bahsederlerken diğer yandan çözüm masasına yeniden
oturulsun çağrıları yapıyorlar. Kendi çağrıları vb.
yetmiyor, Türkiye oligarşisini Amerika’ya, Avrupa
Birliği’ne şikayet ediyorlar. Onlardan arabuluculuk yapmalarını istiyorlar. Emperyalistleri çözümün içinde görüyorlar. Elbette oligarşiyle, faşist düzenle çözüm masasına
oturmayı esas alanların emperyalistlerden çözüm beklemeleri aykırı bir durum değildir.
“Çözüm Süreci” dedikleri tasfiye süreci yeniden
başladığında HDP’nin, HBDH’nin hedefi, amacı ne
olacaktır? Varlığını sürdürecek midir? Sürdürecekse
nasıl?
“Çözüm Süreci”nin koruyucusu, kollayıcısı mı olacaktır?
Oligarşiyle uzlaşma, çözüm masasına oturanlar
faşizme karşı olduklarını, ona karşı mücadele ettiklerini
söyleyemezler. Bunu söyleyenler yalan söylüyorlar.
Bunu söyleyenler demagoji yapıyorlar. Bu söylemlere
inananlar kendilerini ve halkı kandırıyorlar. Tasfiyeye,
teslimiyete ortak oluyorlar.
AKP’yi çözüm masasına oturtun diyerek Amerika’dan,
Avrupa Birliği’nden çözüm bekleyenler; Amerikan silahlarıyla devrim yaptıklarını söyleyenler; biz Amerika’nın
çıkarlarına dokunmadık diyenler; Kürtler Ortadoğu’da
büyük bir potansiyeldir bizi kullanın çağrıları yapanlar;
Kürt sorununu çözmezseniz Amerika gelir, Irak’a yaptığı
gibi müdahale eder, biz de onun yanında yer alırız açıklamaları yapanlar... Emperyalizme karşı olamazlar, ona
karşı savaşamazlar.
Baş düşman, baş çelişki emperyalizmdir. Emperyalizmi
ve onun işbirlikçisi oligarşiyi hedeflemeyen bir güç
eninde sonunda emperyalizmin yedeğine düşmekten
kurtulamaz.

ABD Silahlarıyla ABD'nin Kara Gücü
Olanlar Emperyalizme ve Faşizme
Karşı Birlik Kuramazlar
HBDH’nin açıklamasında: "Hareketimiz emperyalizme, kapitalizme, şovenizme, faşizme ve ırkçılığa karşı
halklarımızın demokratik ve özgür geleceğini kazanmayı
hedefler. Sistemle bütünleşen faşist AKP’nin toplumsal
dayanaklarıyla birlikte halkın devrimci gücüyle yıkılmasını
zorunlu görür" deniyor.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin 12 Mart'ta
kuruluşunu ilan etmesinin önemine de değinen D.

Kalkan da konuşmasında; “12 Mart
Tam da Ankara’daki bombalı
1971 faşist askeri
saldırıların gerçekleştirildiği ve bu
darbesinin 45’inci
çarpık anlayışın devam ettirileceğiyıl dönümünde, 12
nin işaretlerinin verildiği, halkın
Mart 1995 Gazi
katledilmesinin meşru görüldüğü...
Katliamı'nın
Milliyetçiliğin bütün çıkmazlarını
21’inci yıl dönüyaşadığı ve iflasını ilan ettiği...
münde, yine 12
PKK’nin Amerikan piyadeliğine
Mart
2004
soyunduğu bir süreçte böylesi bir
Q a m ı ş l o
birliğin
gündeme gelmesi önemlidir.
Katliamı'nın
Devrimci olanla olmayan açısından
12’inci yıl dönüciddi bir yol ayrımıdır. Sol devrimci
münde ilan ederek
olanı değil, düzenle uzlaşanı tercih
faşizme, emperyaetmiştir. Bu birlik devrimci hareketle
lizme ve her türlü
diğer sol arasında ciddi bir yol
gericiliğe karşı
ayrımıdır, tarihseldir.
devrim için, özgürlük için, sosyalizm
için, demokrasi ve
halkların kardeşliği için mücadelede kararlı olduğumuzu
bütün Türkiye ve Kürdistan halklarına ve insanlığa
duyuruyoruz" diyerek birliğin “emperyalizm karşıtlığı”nı
ortaya koyuyor.
Kürt milliyetçi hareket “Sol”un duymak istediklerini
söylemiştir. Daha doğrusu “Sol”un tabanına hitap etmiştir.
Sayı: 517
Diğer yandan sol da duymak istediklerini, görmek isteYürüyüş
diklerini görmüştür.
17 Nisan
Böylesi bir birlik açık ki stratejik değil geçicidir.
2016
Böylesi bir birlik açıktır ki emperyalizmi, faşizmi hedef
almak temelli değil, tersine düzenle uzlaşma esaslıdır.
Faşist TC denilerek, sömürgeci TC denilerek emperyalizm gerçeği yok edilemez. Emperyalizm dışında bir
sömürgecilik yoktur. Sömürgecilik tespitleri yanlış,
çarpık tespitlerdir, esas olarak milliyetçi bakış açısının
subjektif tespitleridir.
Gerçek olan ülkemizin emperyalizmin bir yenisömürgesi olduğudur. Faşizmin nesnel zemini de yenisömürge Türkiye gerçeğindedir. Gerçekten faşizme karşıysanız, faşizmi yıkmak istiyorsanız emperyalizmi de
hedeflemeniz gerekir.
Bugüne kadar Kürt milliyetçilerinin emperyalizme
karşı tek bir mücadele pratiği görülmemiştir. Hangi
emperyalizm karşıtlığından söz edilmektedir?
Söylenenler basit bir demagojidir.
Gerçekler ise başkadır; ABD silahlarıyla ABD'nin
kara gücü olmuşlardır. Ve bu durum meşrulaştırılmıştır.
Kendi söylemleriyle TC’yi emperyalizme; Amerika’ya,
Avrupa Birliği’ne şikayet edenler hangi emperyalizm
karşıtlığından söz ediyorlar?
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, sınırlar çizip,
sınırları bozanlar emperyalistler değilmiş gibi IŞİD’e
karşı olma, diktatör Esad’a karşı olma temelinde emperyalistlerle ittifak kuranlar, emperyalistlerin kurduğu ittifaklar içinde savaşanlar hangi emperyalizm karşıtlığından
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söz ediyorlar?
Açık ve nettir ki Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın
emperyalizmi ile Kürt milliyetçilerinin ve onlara yedeklenen “sol”un emperyalizmi aynı şeyler değildir. Tıpkı
Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın devriminin, bunların
“devrimi” ile aynı şey olmadığı gibi.
Reformizmin devrim dediği nedir?
7 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkarmayı
devrim olarak niteleyenlerin, Rojava’da emperyalizmin
silahlarıyla yönetim kurmayı devrim diye değerlendirenlerin devrimden ne anladıkları ortadadır.
Açıklamalarda çokça sosyalizm vurgusu da geçmektedir. Mahir Çayan’ın bu konudaki yaklaşımı da
nettir: “Devrim için savaşmayana sosyalist denmez.”

Silahlarınız Emperyalizmi ve Oligarşiyi
Hedef Almıyorsa Düzeni Güçlendirir,
Tasfiyeyi Derinleştirir
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HBDH kuruluş açıklamasında ve HBDH içinde yer
alan siyasi yapıların tek tek yaptıkları açıklamalarda
çokça; “savaş”, “silahlanma”, “askeri birlik”, “silahlı
mücadele”, “devrim” vurguları geçiyor. Bu vurgular
adeta HBDH’nin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu
dahası doğru devrimci bir adım olduğunu kanıtlamaya
çalışıyor.
Örneğin HBDH kuruluş açıklamasında şunlar deniyor:
“Bizler Türkiye ve Kürdistan devrimci ve sosyalist
güçleri olarak işbirlikçi faşist AKP ve TC egemenlik
sistemine karşı silahlı mücadele de dahil tüm alanlarda
ve tüm araç ve yöntemlerle devrimi yükseltmek için
güçlerimizi Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nde birleştirdik. Birliğimiz dışımızdaki tüm direniş güçlerine
açık olduğu gibi oluşacak tüm mücadele ve eylemlerin
de içinde olacak, destek sunacak ve ileriye taşıyacaktır.”
Yine açıklamanın başka bir yerinde:
“Ya daha kanlı bir diktatörlük kurulacak ya da halklarımız örgütlenip silahlanarak cihatçı faşist AKP
çetesini dayanaklarıyla birlikte yerle bir edecektir”
deniliyor.
Aşağıdaki değerlendirme de HBDH’yi savunan başka
bir değerlendirmedir:
“HBDH devrimci direniş, mücadele ve savaş ihtiyacı
ekseninde gündeme gelen ve özü itibarıyla bir mücadele-savaş kurumudur. HBDH’yi daha da anlamlı kılan
şey devrimci mücadele ve savaş ihtiyacı temelinde oluşturulan bu kurumun büyük bir devrimci bileşeni ihtiva
etmesi ve bu güçler arasında mücadele ortaklığına
gitme yeteneğinin sergilenmiş olmasıdır.” (Bakış Can,
Halkın Günlüğü, 16-31 Mart 2016)
Birlik bileşenlerinden MLKP’nin temsilcisi Ferzad
Can’da yaptığı açıklamada şunları söylüyordu:
“Bu koşullarda politik askeri eylemler çok daha
fazla önem kazanmıştır. Halklarımıza dayatılan korku
cenderesini parçalamayı biz de kendi cephemizden,
devrimci şiddetin dilinden yanıtlamaya devam edeceğiz.

Ne var ki, politik askeri alanda birleşik kanalların
yaratılmasının yakıcı bir görev olarak kendisini dayattığı
da bir gerçektir. (…) HBDH, devrimci parti, örgüt ve
çevrelerin devrimci şiddet alanında kendilerini birleşik
bir hareket olarak örgütlediği bir cephesel forum
biçimidir. Alanı bellidir; politik askeri alan. HBDH
kendisini burada var edecek ve bizzat birleşik eyleminin
gücüyle kendi yolunu açacaktır. Politik askeri alanda
bir güç/kuvvet açığa çıkaracak ve bu da Birleşik Devrimci
Hareket bileşenlerini olduğu gibi, birleşik devrimimizin
zafere ulaşmasının zeminini de güçlendirici bir rol
oynayacaktır” (Özgür Politika, 12 Mart 2016).
“Silah, savaş, devrimci şiddet” vb. benzer söylemler
hemen tüm açıklamalarında vardır. Bu söylemleri vurgulamak sizi en devrimci yapmaz. Dahası söylemin
ötesinde eyleme geçirmek de sizi en devrimci yapmaz.
Hep söyledik; “asıl güç silahların çıkardığı seste değil,
ona yön veren düşüncelerdedir” diye.
Silahlı eylemin, mücadelenin, devrimci şiddetin
yarattığı sonuçlardır temel ve belirleyici olan. Yani
temel olan NE İÇİN, KİME KARŞI savaşıldığıdır.
Kürt milliyetçi hareketi açısından ne için sorusunun
cevabı açıktır; oligarşiyle uzlaşmak. Kime karşı savaştığının cevabını da bu hedefi belirlemektedir. Uzlaşmasının
önünde engel olan neyse odur savaştığı. Böyle olduğu
içindir ki bir uçtan bir uca savrulmalar yaşar.
Örneğin daha dün "silahlı mücadelenin miadı doldu"
diyerek silah bırakmaya hazırlananlar, silahlı güçlerini
ülke dışına çıkarma planları yapanlar şimdi silahlı
temelde bir birlik kurmaya yöneldiler. Devrimci halk
savaşından, silahlı mücadeleden söz etmeye başladılar.
Dün barıştan söz edenler bugün yakmaktan, yıkmaktan,
öldürmekten söz ediyorlar. Ve bu yıkımın daha da artacağını söylüyorlar.
Ancak gerçek şudur ki attıkları hiçbir adım söyledikleri
sonucu yaratmayacaktır.
Daha çok asker, polis öldürerek; halkı katledip bunun
sorumlusunun AKP faşizmi olduğunu, bu savaşın kaçınılmaz sonucu olduğunu söyleyip halkı hedef alarak;
siyasi arenada varlığı yokluğu tartışılır siyasi yapıları
“birleşik devrim hareketi” adı altında bir araya getirerek
AKP iktidarını yıkamazsınız.
Tam tersine yaptığınız eylemlerle halkların düşmanlığını büyütürsünüz. Oligarşinin şovenist politikalarını
güçlendirirsiniz. Emperyalizm ve oligarşinin “terörizm”
demagojilerine zemin sunarsınız. AKP faşizminin halka
ve devrimcilere yönelik saldırılarına meşruluk sağlarsınız.
Karmaşa, belirsizlik, hedefsizlik, yıkıcılık... Kürt
milliyetçi hareketinin eylem anlayışının çizgisi budur.
Hayır böyle bir çizgiyle söylediğiniz gibi “emperyalizme, kapitalizme, şovenizme, faşizme ve ırkçılığa
karşı halklarımızın demokratik ve özgür geleceğini”
kazanamazsınız. Doğru hedefe yönelmeyen silahlı savaş
etkisizleşmeye, yozlaşmaya ve düşmana hizmet etmeye
başlar.
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bütünüyle uzaklaşmışlardır. Geçmişle bugünleri arasında
neredeyse benzer bir nokta kalmamıştır.
"Halkların Birleşik Devrimci Hareketinin kuruluşu
Türkiye'de Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin halkların
kardeşliği temelinde demokratik Türkiye'yi yaratma çizgisinin hala Türkiye'nin tek siyasi alternatifi olduğunu
ortaya koymuştur. Türkiye'nin kurtuluşu kesinlikle bu
HBDH, Mahirler’in 12 Mart faşizmine karşı ortaya
çizginin güncellenmesi ve somutlaşmasıyla gerçekleştikoydukları birlik pratiğini kullanmaktadır. Mahirler
rilebilir." (agy)
tarih bilincimizdir. Mahirler’in birlik anlayışı Türkiye
Nerede Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın halkların
devrim tarihinin onurudur. Mahirler için birlik Türkiye
kardeşliği çizgisi nerede milliyetçilik?
devriminin hem prestij hem de stratejik sorunudur. Bu
Milliyetçilik, teslimiyet, tasfiyecilik, uzlaşma çizgisi
tarihsel birikimi Kürt milliyetçileri ve onun uzlaşma
Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın adı üzerinden meşpolitikalarına yedeklenen sol kullanmaktadır. Bu nedenle
rulaştırılmak, örtülmek isteniyor. Yoksa Türkiye devriHBDH ile ilgili açıklamalarda Mahirler’in, Denizler’in,
minin sembollerinin, değerlerinin bu kadar çok kullaİbrahimler’in devamı olunduğu gibi bolca faydacı
nılmasının başka hiçbir anlamı yoktur.
ifadeler vardır:
"Halkların Birleşik Devrimci Hareketi’nin 12 Mart’ta
"12 Mart 1971 faşist darbesinin 45’inci yıl dönümünde
kurulması, faşizme karşı Mahirlerin, Denizlerin ve
böyle bir birlik ilanında bulunarak devrimin, demokraİbrahim Kaypakkayaların devrimci duruşuyla mücadesinin, sosyalizmin zaferde kararlı ve iddialı olduğunu
lenin gerçekleştirileceğinin ilanıdır." (Hüseyin Ali, Yeni
bir kere daha açıkça ifade ediyoruz. 12 Mart faşist
Özgür Politika, 15 Mart 2016)
darbesi Mahir Çayan’ları, Deniz Gezmiş’leri, İbrahim
Hayır söz konusu birliğin hiçbir şekilde Mahirler,
Kaypakkaya’ları katletti. Ancak onların ruhu, direnişleri,
Denizler, Kaypakkayalar’la bir ilgisi yoktur.
bilinç, amaç ve özlemleri tap taze burada bulunuyor.
Mahirler’in değişmez şiarı ortada duruyor: Kurtuluşa
Biz buradayız; özgürlük, demokrasi ve sosyalizm sevKadar Savaş!
damızı 45 yıl önceki süreçte var olduğu gibi bugün de
Peki siz hangi kurtuluşu hedefliyorsunuz?
sürdürüyoruz."
Sizin için, kurtuluş emperyalizmin dünya düzeninde
Hayır, Kürt milliyetçi hareketi hiçbir zaman
yer bulmaktır. Oligarşi ile uzlaşmaktır. Sizin için, haklı
Mahirler’in, Denizler’in devamcısı olmamıştır.
bir dava uğruna savaşmak “terörizm”dir, “maceracılık”tır,
Mahirler’den etkilenmiştir o kadar. Tıpkı bir dönem
bunun için “inadına barış” der durursunuz. Sizin için,
sosyalizmden etkilendiği gibi. Ancak ne zaman ki sosinançları uğruna bedel ödemeyi göze almak, fedayı
yalizme sahip çıkmak, Mahirler’e sahip çıkmak kendi
kuşanmak “yenilgi”dir, “çaresizlik”tir.
özgücüne güvenin ifadesi olmuştur, ne zaman bedel
"Türkiyeli devrimciler Kürt halkına sahip çıkarak
ödemeyi gerektirmiştir, ne zaman emperyalizmin yeni
halklar birlikte yaşayabilir; demokratik Türkiye'yi birlikte
dünya düzenine kafa tutmak olmuştur, ne zaman tek
kurabiliriz, demişlerdir. Denizlerin, Mahirlerin ve
başına kalmak pahasına doğİbrahimlerin halkların kardeşliğine dayalı
rudan şaşmamak anlamına
ortak mücadele zihniyeti bu topraklarda
gelmiştir işte o zaman var
yeniden canlandırılmıştır. Türkiye ve
Daha çok asker, polis öldürerek;
olan o etkilenmede ortadan
Kürdistan'ın çok zor bir süreçten geçtiği
halkı katledip bunun sorumlusunun
kalkmıştır.
bir dönemde Türkiyeli ve Kürdistanlı
AKP faşizmi olduğunu, bu savaşın
Mahirler’in, Denizler’in
kaçınılmaz sonucu olduğunu söyleyip devrimcilerin ortak mücadele duruşu çok
çizgisi devrim çizgisidir. Türk
anlamlıdır ve tarihidir." (agy)
halkı hedef alarak; siyasi arenada
ve Kürt halklarının ortak
Mahirler başından itibaren Kürt ve
varlığı yokluğu tartışılır siyasi
mücadele ve ortak devrim
yapıları “birleşik devrim hareketi” adı Türk halklarının ortak mücadelesini
anlayışıdır. Emperyalizmle
esas aldılar. Tek bir halkın kurtuluşunun
altında bir araya getirerek AKP
uzlaşmama, tam bağımsız
mümkün olamayacağını söylediler.
iktidarını yıkamazsınız.
Türkiye çizgisidir.
Halkların kardeşliğini de bu temelde
Tam tersine yaptığınız eylemlerle
PKK'nin milliyetçi çizgiele aldılar.
halkların düşmanlığını büyütürsüsinin bunlarla hiçbir ilgisi
Oysa Kürt milliyetçi hareketi
nüz. Oligarşinin şovenist politikalarıolmamıştır.
nı güçlendirirsiniz. Emperyalizm ve Mahirler’in çizdiği tarzda bir ortak
Oportünist sol da gelinen
oligarşinin “terörizm” demagojileri- mücadele anlayışını hiçbir zaman taşınoktada devamcısı olduğunu
ne zemin sunarsınız. AKP faşizminin madı. Bu anlayışı şovenistlikle,
söylediği, mirasını savunduKemalistlikle suçladı. Şimdi bu anlayışa
halka ve devrimcilere yönelik
ğunu söylediği Türkiye Silahlı
övgüler dizmeniz inandırıcı değildir.
saldırılarına meşruluk sağlarsınız.
Devrim Cephesinin sembolleri
(Devam Edecek)
Mahir, Deniz, İbrahim'den

Mahirler, Denizler, İbrahimler "Tam
Bağımsız Türkiye" Dediler
Peki Nerede Sizin Bağımsızlığınız?
Size Göre Bağımsızlığın Modası
Geçmiştir
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

DEV-GENÇ'Lİ
ÖRGÜTLENEN VE ÖRGÜTLEYENDİR!
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Bilgi güçtür diyoruz. Karşımızdaki düşmanın bir adım
önünde olmalıyız. Bunun için de bilgiye sahip olmalıyız.
İdeolojik, teknik her türlü bilgiyle donatmalıyız kendimizi.
Mücadele içinde hiç beklemediğimiz anda bizden
birçok şey istenebilir. Örneğin araba kullanmak, bilgisayar
kullanımında uzmanlaşmak veya çeşitli konularda yazı
yazmak vb. pek çok konuda farklı işler karşımıza çıkabilir
ve biz bunları yapabilme yeteneğine sahip olmalıyız ki
hareketimizin ihtayıcına cevap veren olabilelim.
Örgüt gibi düşünüp, örgütlü yaşamayı günlük yaşamımızda sergileyebildiğimiz oranda sorunlar karşısında
bocalayan, tökezleyip gerileyen değil, kar makinesi gibi
önüne çıkan setleri aşan oluruz. Ki tarihimize baktığımızda,
şehitlerimizin irili ufaklı bir çok sorunu aşarak DevGenç’i bugünlere getirdiğini görürüz. Halk iktidarına
giden yol gül yapraklarından değil, Mahir Çayan'ın dediği
gibi "sarp, yamaçlı" yollardan oluşmaktadır. Ancak bilgiye
sahip olan sarp, yamaçlı yolları aşmada ustalaşabilir.
Nasıl ki bir insanın günlük yaşamını idame ettirebilmek
için su içip oksijen soluması gerekiyorsa bir devrimcinin
de her gün yeni bilgilerle kendisini donatması gerekir.
Doğanın kanunudur. İlerlemeyen durur. Durağanlaşan
çürümeye yüz tutar. Ne kadar bilgi sahibi olursak olalım
her gün kendimizi yeni bilgilerle donatmıyorsak gelişimimizin
önünü tıkamış oluruz. Oysa bizler bilgiye aç olmalıyız.
Kendini yenileme, geliştirme isteğiyle dolu dolu olmalıyız.
Dünün bilgisi yarını açıklamamıza yetmez. Karşımıza
onlarca çeşit sorun çıkıyor. Örgütlememiz gereken milyonlar bizi bekliyor. Onlar, düzenin bataklığından çekip
çıkarabilmek için öncelikle bizim gücü elimizde bulundurmamız gerekir. Güçlü olabilmek için her gün kendimizi
yeni baştan örgütlemeliyiz.
Örgütlenmek çelik çekirdek olmaktır. Sarsılmaz bir
iradeye sahip olmaktır. Disiplinli olmayı yaşamımızın
doğal bir refleksi haline getirmektir. Bunu yapabilmenin
yolu eğitimden taviz vermemektir. Ancak o zaman yapmamız gereken işlerde yetenek sahibi olabiliriz. İşlerimizi
mekanik değil, örgüt bilinciyle yapabiliriz. Kendini
eğiten ile eğitmeyen arasındaki fark siyah ve beyaz
kadar aleni biçimde yaşamda kendisini gösterir. Biz ne
kadar donanımlı olursak sorunlara da o denli pratik
çözümler bulup yolumuza çıkan engelleri aşabiliriz.
Önümüze çıkan engelleri aşmamızı sağlayacak olan
nihai hedefimize odaklanmaktır. Milyonları örgütlü hale
getirebilme inancımız engelleri aşmamızı sağlayacak
olan azim ve cüreti bize aşılayacaktır.

Kendisini geliştirmeyen doğaldır ki ne başkasını
örgütleyebilir ne de örgütlenmesinin önünü açabilir.
Bilmek uygulamaktır.
Hedeflerimiz olmalı. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak plan ve programımız olmalı. Programımızın ne
kadarını hayata geçirebilirsek o oranda da başarılı oluruz.
Hiçbir işimizi de idealize etmemeliyiz. Bizim sözümüz ve
pratiğimiz birbirine ne kadar denk düşerse o kadar başarılı
olabiliriz. Şunu unutmamalıyız ki halkımız iyi bir gözlemcidir.
Yaptıklarımız ve yapmadıklarımızı görür. Küçük burjuvazinin dediği gibi halkımız asla balık hafızalı değildir.
Bu küçük burjuva anlayışının halka tepeden bakan anlayışın
bir sonucudur. Halkı aşağılayan ve küçümseyenler halkı
örgütleyemezler. Halk için fedakarlık yapamazlar. Oysa
gençlik saf ve temizdir. İdeallerle dolu doludur. Onlara
doğru idealleri verecek olan bizleriz. Bizde, Dev- Genç'te,
ideallerini, kendilerini görmeliler. Burjuvazinin TV dizilerinde
gösterdiği hayali kahramanları değil Dev- Genç'lileri kendilerine örnek almalılar. Bahtiyarlar’ı, Bernalar’ı, Onurlar’ı
kendilerine örnek almalılar. Onlara kahramanlarımızı anlatmakta ısrarcı olmalıyız. Gençliğe düzen ne kadar yoz kültürünü verirse versin en saf ve temiz duygulara, halk ve
vatan sevgisine sahiptir. Ancak onları doğru yönlendirebildiğimiz oranda sevgileri ve idealleri doğru raya oturacaktır.
Bunun için örgütlenmeyi ve örgütlemeyi yaşamımızın
bir parçası haline getirmeliyiz. En dogal halimizle gençliğe
doğruları anlatmalıyız. Yaşadığımız tüm sorunların kaynağının bu düzen olduğunu göstermeliyiz. Oligarşinin
vatanımızı emperyalistlere nasıl peşkeş çektiğini anlatmalıyız. Okulunda, evinde, mahallesinde yaşadığı sorunların
çözümünün kendi ellerinde olduğunu göstermeliyiz.
Her Dev-Genç'li kendini bir eğitmen gibi görmeli.
Eğitmen hem bir öğrenci hem bir öğretmendir. Halktan
öğrenmede öğrenci, halka öğretmede öğretmen olmalı.
İnsanlar baktıklarında herhangi birisiyle bir DevGenç'liyi ayırt edebilsin. Oturup kalkmamızla, konuşmamızla, kültürümüzle bu farkı yaratacak olan bizleriz.
Bu farkı yaratabilmenin yolu da kendimizi bilgiyle
donatmaktan geçer.
Meclislerimizi anlatmalıyız. Meclis çalışmalarımıza
her insanımızı katabilmenin yol ve yöntemlerini bulmalıyız. Yaratıcı yanlarımızı geliştirmeliyiz.
Okuyan okutan, gelişen geliştiren, yapan yaptıran
olmalıyız. Bizler Dev - Genç'liyiz.
Hergün kendini yenileyip örgütlenen ve kitleleri
örgütleyen olmanın ustası olacağız.

YENİLMEZ TEK GÜCE
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LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER
KIZILDERE’Yİ ANLATIYOR
Yürüyüş: Kızıldere’nin Türkiye
devrim tarihi açısından önemi sizce
nedir ?
Mehmet Manas DOĞANAY:
Kızıldere Mahirlerin ‘’biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ‘’ sözleriyle
bizlere Türkiye devrim yolunda direnmek olduğunu göstermiştir ve teslim
olmama geleneğini yaratmıştır.
Yürüyüş: Kızıldere sizin için ne
ifade ediyor?
Mehmet Manas DOĞANAY:
Benim için Kızıldere halk düşmanlarına teslim olmama geleneğidir.
Yürüyüş: ‘Kızıldere son değil
savaş sürüyor’ sloganımız size ne
ifade ediyor?
Mehmet Manas DOĞANAY:
‘’Kızıldere son değil savaş sürüyor’’
deyince aklıma Kızıldere’den beri
teslim olmama direnme geleneğinin
sürdüğünü katliamlara, sömürüye karşı
savaşmanın zorunlu olduğu geliyor.
Yürüyüş: Kızıldere’nin Türkiye
devrim tarihi açısından önemi sizce
nedir ?
Aysun KAŞDAŞ: Kızıldere’nin
tarihsel önemi teslim olmamayı, direnişi, onuru; ideolojik netliği, kararlılığı
temsil etmesidir. O gün orada “teslim
ol” diyen katillere cevabın net “biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik”
olmasıdır.
Yürüyüş: Kızıldere sizin için ne
ifade ediyor?
Aysun KAŞDAŞ: Kızıldere benim
için yeniden doğuş ve teslim olmamayı
temsil ediyor. Kızıldere benim için
fedayı uzlaşmazlığı temsil ediyor ve
Kızıldere benim öğretmenim bana
öğretiyor gösteriyor. Kızıldere’ye ilk
gittiğimde o küçük evde yaratılan o
kocaman direniş bir an gözümün
önünde canlandı. Sanki silah sesleri
duyuyor gibiydim duvardaki delikleri
gördükçe, Kızıldere’nin hesabını sormalıyız dedim kendi kendime çünkü

sanki orada hala kan kokuyordu,
sonra samanlığa baktım teslimiyeti
korkuyu ahlaksızlığı orada gördüm.
Ve içimdeki düşmandan düzenden
bin kat daha nefret ettim .
Yürüyüş: ‘Kızıldere son değil
savaş sürüyor’ sloganımız size ne
ifade ediyor ?
Aysun KAŞDAŞ: Kızıldere son
değil savaş sürüyor sloganımız benim
için kararlılığı temsil ediyor sorulacak
hesabımızı şehitlerimizi anımsatıyor
bana. Ama bu sene daha farklı hissettirdi. Onur Abinin şehitliği... 9 yıl
sonra umudumuz yeniden şahlandı
dağlarda, ilk şahanımızı bastık bağrımıza, işte o gün o sloganları attığımızda yüreğim kabarıyordu. Artık
yolumuz açık bizi durduramayacaklar
dedim kendi kendime hiç durmadığımız bu yolda Kızıldere’nin yolunda
hiç durmadan yürüyeceğiz.
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Yürüyüş: Kızıldere’nin Türkiye
devrim tarihi açısından önemi sizce
nedir?
Fikret
ŞİMŞEK:
Mahirlerden
ö n c e k i
Türkiye’deki
s o l l a
Mahirlerin
yarattığı gelenekler geliyor
Fikret Şimşek
aklıma hemen.
Mahirler
Kızıldere’de o kerpiç evde gerçekten
bir manifesto yazmışlar. Teslim olmama feda, cüret, direniş ve savaş işte
önemi budur. Mahirler yaratıkları
geleneklerle Türkiye devrim tarihinde
yeni bir sayfa açtılar ve 46 yıldır
savaşı sürdüren Parti Cephe’yi ve
geleneklerini yarattılar.
Yürüyüş: Kızıldere sizin için ne
ifade ediyor?
Fikret ŞİMŞEK: Kızıldere benim
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için teslim olmamayı fedayı cüret ve direnişi ifade ediyor.
Yürüyüş: Kızıldere’ye gittiğinde Mahirlerin şehit
düştüğü evi gördüğünde neler hissettin ?
Fikret ŞİMŞEK: Daha yola çıkmadan heyecanlıydık
evin içine girdiğimde Mahirlerin burada savaştıkları
geldi aklıma ölümü sloganlarla karşılamışlardı Mahirler.
Bir eve birde düşmanın bulunduğu tarla dikkatimi çekti.
10 kişiye karşı bir düzine tarla faresi samanlığı aradım
ama bulamadım.
Yürüyüş: ‘Kızıldere son değil savaş sürüyor’ sloganımız size ne ifade ediyor ?
Fikret ŞİMŞEK: Mahirler bize öyle bir gelenek ve
tarih bıraktılar ki o gün Kızıldere sadece Kızıldere ile
kalmadı bu Çiftehavuzlardan Bağcılara devam etti bu
tarih bu gelenek bu teslim olmama geleneğinde hedef
devrim, bu topraklara gelinceye kadar Şafaklar, Bahtiyarlar,
Çiğdemler, Bernalar da olacak Kızıldere hiçbir zaman
son olmayacak savaş büyüyecek.
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Yürüyüş: Kızıldere’nin Türkiye devrim tarihi açısından önemi sizce nedir ?
Pınar BİRKOÇ: Teslim Olmamayı sonuna kadar
direnmeyi temsil ediyor, Kızıldere devrimci dayanışmayı
temsil ediyor. Kızıldere Türkiye devrim çizgisini belirleyen
Türkiye devrimine yol gösteren bir süreçtir.

landırdım.
Yürüyüş: ‘Kızıldere son
değil savaş sürüyor’ sloganımız
size ne ifade ediyor ?
Pınar BİRKOÇ: Kurtuluşa
kadar savaş şiarı asla pes etmemeyi yılmadan yorulmadan
savaşa devam etmeyi ifade ediyor benim için. Şimdi baktıPınar Birkoç
ğımda savaşan bir tek biz varız
ve direnmeyenlerin nasıl çürüdüğünü korktuğunu açık açık görüyoruz sonlarını tahmin
etmekte çok zor değil . Direnmeden hiçbir hak kazanılmaz
tarih yıllarca bize bunu gösterdi ve göstermeye devam
ediyor.
Yürüyüş: Kızıldere’nin Türkiye devrim tarihi açısından önemi sizce nedir ?
Doğancan KURU:Bombanın patlaması için birçok
yolu vardır. Fakat tek bir ortak nokta vardır bu da kıvılcımdır. Kızıldere bir kıvılcımdır. M-L öldü komünizm
bitti dendiği anda ‘’ Biz Buraya dönmeye değil ölmeye
geldik ‘’şiarı ile Mahirler çaktı kıvılcımı Türkiye devrim
tarihinde şimdi o kıvılcım Çiğdem oldu Berna oldu.
Bostancı’da Çağlayan’da varsa cesaretiniz gelin’’ diyenler
oldu.

Yürüyüş: Kızıldere sizin için ne ifade ediyor?
Pınar BİRKOÇ: Kızıldere benim için kurtuluşa
kadar direnmeyi , teslim olmamayı ve Türkiye devrimine
yeni gelenekleri katmayı ifade ediyor.

Yürüyüş: Kızıldere sizin için ne ifade ediyor?
Doğancan KURU:Anadolu halkı hiçbir zaman zulme
baş eğmediği gibi en kötü zamanlarda çıkagelen adalet
savaşçılarının Mahirlerin ON’ların feda ruhudur benim
için önemi.

Yürüyüş: Kızıldere’ye gittiğinde Mahirlerin şehit
düştüğü evi gördüğünde neler hissettin ?
Pınar BİRKOÇ: Heyecanlıydım, Kızıldere’ye ilk
gidişimde hep merak ederdim Mahirler’in çarpıştığı ev
benim hayal ettiğimden biraz farklıydı. Bir amca Mahirlerin
nasıl şehit düştüğünü anlattı bize evin içini gezdirerek
Mahirlerin başlattığı devrim yolunun çizildiği evdeydim
ve heyecanlıydım. Mahirlerin direnişini gözümde can-

Yürüyüş: ‘Kızıldere son değil savaş sürüyor’ sloganımız size ne ifade ediyor ?
Doğancan KURU: Gencecik bedenlerin katledilmesi
son değil Demirci Kawa’dan Pir Sultanlar’a, Kürdistan’da
anne karnında katledilen bebeklerden Dilekler’e
Yılmazlar’a katliamların devam ettiği ve edeceği taki
bu katliamları yaratan bir avuç asalağı yenene kadar
savaşın süreceği demek benim için.

Gözaltılarla
Dev-Genç’lileri Yıldıramazsınız!
AKP’nin katil polisleri 6 Nisan’da İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde (İTÜ), Ferdi İşçi ve Fırat Kaya isimli 2
Dev-Genç’liyi işkenceyle gözaltına aldı. Bu olayla ilgili
yapılan açıklamada şunlara değinildi; “Dev-Genç’lileri
gözaltılarla, tutuklamalarla yıldıramazsınız. Siz ne kadar
saldırırsanız saldırın, bizler öğrenci gençliğin demokratik
üniversite hedeflerinden vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz
hafta içerisinde AKP’nin katil köpekleri, ÖGB’leri, işbirlikçileri Mimar Sinan Üniversitesi’nde arkadaşlarımıza
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saldırmışlar ve gözaltına almışlar, evlerini basmışlardır.
'Demokratik Üniversite' istediğimiz için bile bedel ödüyoruz.
Katil AKP baskılarla, gözaltılarla öğrencileri korkutmaya, sindirmeye, demokratik talepleri dahil ortaya koymamasını istiyor. Dev-Genç'liler yine gelecek. Kanla
alınan bu mevzilerde yeniden çarpışacak…
Arkadaşlarımıza yaptığınız işkencelerin bir bir hesabını
soracağız”denildi.

YENİLMEZ TEK GÜCE

Ülkemizde Gençlik

Katil Polisler, Hiçbir Yönteminiz
Bizi Yolumuzdan Geri Döndürmeyecek
İzmir ve Antep'te, demokratik eylemlere ve faaliyetlere
katılan arkadaşlarının, ailesinin katil polisler tarafından
aranıp taciz edilmesi ile ilgili 11 Nisan’da yazılı açıklama
yayınladı. Açıklamada; “AKP’nin işkenceci, eli kanlı
katil polisleri ailelerimizi arayıp taciz etmeye devam
ediyor. Biz bu yöntemlerinizi daha önce çok gördük;
İsmail Ercan’ları nasıl kullandığınızı iyi biliyoruz… Büyümeye, örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir Dev-Genç’liyi teslim alamayacaksınız”
denildi.
Antep: Antep polisi Antep Özgürlük Derneği’ne
gelip giden Yürüyüş Dergisi okuru birinin evine giderek
ailesini taciz etmiş ve yalanlarla aileyi korkutmaya
çalışmış aileye kızlarının elinde dağıttığı 'Rıza Kartal
Okula Geri Alınsın' bildirisiyle gitmiş, 'kızınız bunları
dağıtıyor kurtarın' diyor. Aile ise 'Bunlar temel haklar,
elbette dağıtabilir' diyerek tüm heveslerini kursağında
bırakmıştır katillerin. Berkin’i yol ortasında, Dilek’i
evinde, Yılmaz’ı evinin yolunda katledenler, Kürdistan’da
anne karnında bebekleri, iki yaşında çocukları katledenlerden kurtarılmalı bu halkın çocukları. Katil polisin
korkusu tüm baskılarına yasaklarına rağmen gencecik
insanların ekmek, adalet, bağımsızlık mücadelesini sahiplenmesidir. Bu korkuyu daha da büyüteceğiz... Katil
polisler ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin!

Liseli Gençliğe Çağrımız; Düzenin
Değil, Halk Okullarında Örgütlenelim
Adana Akkapı Mahallesi’nde, Akkapı Endüstri Meslek
Lisesi’nde 8 Nisan’da öğrencilerin sıra nedeniyle kavga
etmelerinin ardından bir öğrenci Yusuf G.’yi bıçakla
göğsünden yaraladı. Öğrencilerin birbirleriyle ettikleri
kavga ve yaralama sonucunda, durumu fırsat bilen çocuk
katili polisler okulu ablukaya aldı. 10 polis aracı 2 akrep
ve TOMA’larıyla okula gelen katiller, öğrencilerin taşlı
saldırısına biber gazı ve coplarla saldırdılar. Bununla
ilgili açıklama yayınlayan Adana Liseli Dev-Genç; “
Liseli Dev-Genç olarak tüm öğrencileri saflarımıza,
faşizme karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. ” dedi.

Yoldaşımızı Zulmün Elinden
Çekip Aldık
Adana Çukurova Üniversitesi’nde öğrenci olan DevGenç’li Ali Olcay, katıldığı demokratik eylemler bahanesiyle 6 aydır tutsaktı. Tahliye ardından Kürkçüler F
Tipi Hapishanesi önüne giden yoldaşları Ali’yi alarak

Adana Özgürlükler Derneği’ne geçti ve tahliye tatlısı
yedi.

On Yıllar Geçse de Metris Direniş
Tarihini Duymayan Kalmayacak
Trabzon Dev-Genç’liler 10 Nisan’da, Av. Oya Aslan’ın
yönetmenliğini yaptığı ve Metris direnişini konu alan
“Metris; Direniş Ölüm Yaşam” belgesel filminin gösterimini yaptı. Belgesel yönetmenin katılımı ile yapılan
gösterime 45 kişi katıldı.

I srarlı Mücadelemizden
Vazgeçmeyeceğiz
Antalya Dev-Genç’liler 7 Nisan’da Kışlahan Meydanı’nda ”Tutsak Öğrencilere Özgürlük! Demokratik
Üniversite, Bağımsız Türkiye İstiyoruz!” kampanyasının bildirisini dağıttı. 100 bildirinin dağıtıldığı çalışmada halka Berkin için adalet isteyen tutsak öğrenciler anlatıldı.
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Liselileri Her Alanda Örgütleyeceğiz
Alibeyköy Liseli Dev-Genç’liler 6 Nisan’da Refhan
Tümer Lisesi’nde, Liseli Halk Okulu çalışması yaptı.
Çalışmada düzenin genel olarak liseli öğrencilere dayattığı
yoz kültürüne alternatif olarak “Liseli Halk Okulu”
olduğu vurgulandı. Ayrıca 17 Nisan’da yapılacak olan
Grup Yorum konserine çağrı bildirileri dağıtılarak öğrencilere katılma çağrısı yapıldı.

Liselilerle Vatan Sevgimizi Tartıştık
Şişli Liseli Dev-Genç’liler 9 Nisan’da, Okmeydanı
Anadolu Parkı’nda “Halk Okulu” çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada “DHKC Gerillaları, şehitler, halk ve vatan
sevgileri” konuları üzerine konuşularak katılımcılardan
görüş alındı.

Liseliler Gündemi Değerlendiriyor
Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler 6 Nisan’da Sibel
Yalçın Parkı’nda, Halil Rıfat Paşa ve İTO Lisesi Öğrenci
Meclisleri’yle bir araya gelerek gündemi değerlendirerek
sohbet etti. Edilen sohbetlerde “Uyuşturucu, Polis Terörü,
Mahallemizde yaşananlar ve Okulda yaşadığımız faşist
idare ve polis terörü” hakkında sohbet edildi.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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Ülkemizde Gençlik
lamalarda “Kurtuluş Gerilla da Zafer Cephe’de! Şehirde Kırda Şehitlerimizi Anıyor,
Partimizin Kuruluşunu Selamlıyoruz. Gerilla Şehidimiz Onur Polat Ölümsüzdür”
sloganları yazıldı.

Devrim Şehitleri Kurtuluşun Yıldönümünde
Halkın Matbaasından Selamlandı
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Cephe Milisleri bulundukları semtlerde 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma Parti-Cephe’nin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde yazılamalar yaparak önderlerini, şehitlerini ve dağda, şehirde savaşan savaşçıları
selamladı. Bölgelerde propaganda amaçlı yapılan yazılamalar şu şekilde;
Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi'nde polis Dev-Genç ve
Halk Cephesi 7 Nisan’da Gülsuyu duvarlarına “Hasan
Ferit’in Hesabını Soracağız, Adalet Cephe’nin Namlusundadır, Halk Savaşçıları Ölümsüzdür, Dev-Genç’in
Bileği Demirdendir Bükemezsiniz” yazılamaları yaptı.
Sarıgazi: Cephe Milisleri 8 Nisan günü akşamı
Dersim şahanlarını selamladı “Onur Polat Ölümsüzdür
DHKC/SPB”, “Çayan Gün Ölümsüzdür – DHKP-C”,
“Selam olsun DHKC gerillalarına” yazılamaları yapıldı.
1 Mayıs: Cephe Milisleri 10 Nisan akşamı Cihan
Gün ve Onur Polat’ı selamlayarak halkımızı gerillaya
desteğe çağırdılar. Duvarlara: “Parti Cephe Gerillaları
Ölümsüzdür / DHKC”, “Kırlardan Parti-Cephe Namluları
Haykırıyor Savaşa Katıl Gerillayı Destekle / DHKC”,
“Umut Cephe’de, Gerilla’da / DHKC/SPB” ve “Cephe
Gerillası Cihan Yoldaş Ölümsüzdür / DHKP-SPB” slogan
ve çağrıları nakşedildi.
Bahçelievler: Kocasinan bölgesinde de yapılan yazılamalarla halk savaşçıları selamlandı. Duvarlara “Savaşa
Katıl Gerillayı Destekle – DHKC”, “Cihan Gün Ölümsüzdür – DHKC” sloganları nakşedildi. 10 Nisan Pazar
günü, çatışarak şehit düşen dağların şahanı Halk Kurtuluş
Savaşçımız Çayan Gün için Yenibosna’da bir adet, “Dağların Şahanı Çayan Gün Ölümsüzdür – Halk Cephesi”
yazan pankart asıldı. Cepheliler 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anmak ve Parti’nin Kuruluşunu selamlamak için 7 Nisan’da yazılama yaptı. Yapılan yazı-

Halk Okulları Devrimin Okullarıdır,
Cephe Kültürünü Cephe Tarihini
Onunla Öğreneceğiz
Gazi Halk Cephesi 2 Nisan’da Gazi Özgürlükler Derneği’nde Halk Okulu çalışması yaptı. Çalışmada “Cephe
Kültürü” konulu çalışma ele alınarak “Cephe Kültürü
denilince aklınıza ne geliyor ne anlıyorsunuz?” sorusuyla
başladı. Verilen örneklerin ardından “Söylenenlerin hepsinin doğru olduğu direnme, sahiplenme, kararlılık, ilkeli-kurallı olmak, ahlaklı olmak, yoldaşlık, dayanışma,
uzlaşmama. Ve ilk olarak gerilla şehidi Onur Polat’ın
cenazesine katılanlar söz aldı. İlk kez bir devrim şehidinin
cenazesine katılanlar hissettiklerini anlattı. “Düşman Cenazelerimize neden saldırır?” sorusu soruldu. Herkesin
düşüncesini belirttiği sohbet şeklinde devam eden çalışmada “Şehitlik Çoğalmaktır, Örgütlemektir” denildi.
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Çayan-Güzeltepe: Cephe Milisleri 5 ve 7 Nisan’da
yaptıkları yazılamalarda; “Gerilla Şehidimiz Onur Polat
Ölümsüzdür! 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anıyor, Partimizin Kuruluşunu Selamlıyoruz! Kurtuluş
Gerillada Zafer Cephe’de! Kızıldere Çağlıyor Elif, Şafak,
Bahtiyar Çoğalıyor! Kızıldere’den Çağlayan’a Yürüyoruz
İktidara! Cephe ve DHKP-C” imzalı sloganlarıyla Partinin
kuruluşu ve şehitler selamlandı.
Armutlu: Cephe Milisleri, Çayan Gün’ün şehitlik
haberinin ardından mahalle duvarlarına “DHKC Gerillası
Çayan Gün Ölümsüzdür! Cephe” imzalı yazılama yaparak
şehitlerini selamladı.
Hatay: Cephe Milisleri Armutlu Mahallesi’nde, devrimcilerin matbaası olan duvarlara halk savaşçılarını selamlayan yazılamalar yaptı. Yapılan yazılamalar “Onur
Polat, Cihan Gün Ölümsüzdür! Deniz Şah Onurumuzdur!
Dünyayı Bir Kez de Türkiye’den Sarsacağız! Savaşa
Katıl Gerillayı Destekle! DHKP-C ve DHKC” yazılamaları
yapılarak şehit ve tutsak düşen halk savaşçıları selamlandı
Edirne: Dev-Genç’liler, 30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitleri Anısına yazılamalar yaparak Umudun Adı’nın
her yerde yayılacağı ve zafere kadar devrim şehitlerinin
yolunda yürüneceğini bir kez daha vurguladı. Yapılan
yazılamalarda; “Mahirden Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!
DHKC Gerillasına Katılın! CEPHE ve Dev-Genç” duvarlara işlendi.
İzmir: Dev-Genç’liler 10 Nisan’da Bornova Küçükpark
duvarlara işlenen yazılamalarda; “Onur Polat, Çayan
Gün Ölümsüzdür! Savaşa Katıl Gerillayı Destekle! CEPHE, Dev-Genç ve DHKP-C” yazıldı.

Cephe Kültürümüzü Devrim Okullarında
Harlayacağız
Halk Cephesi, Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde 5
Nisan’da Halk Okulu çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
“Cephe Kültürü” konusu ele alındı. Kızıldere’den bu
yana yaratılan direnişler, gelenekler ve teslim olmama
tavrı üzerine konuşularak Kızıldere’nin Cephe kültürünün
mihenk taşı olduğu vurgusu yapıldı.

Kızıldere Cephe Kültürümüzün
Mihenk Taşıdır
Bahçelievler Özgürlükler Derneği’nde 5 Nisan’da
Halk Okulu çalışması yapıldı. Çalışmada “Cephe Kültürü”
konusu ele alındı. Yapılan çalışmada Kızıldere’nin
CEPHE kültürünün mihenk taşı olduğu vurgusu yapıldı.
Ve böyle bir süreçte daha fazla sahiplenmek, emek harcamak, verilen sözlere sadık kalmak olduğu belirtildi.

YENİLMEZ TEK GÜCE

+ Biz Diyoruz ki;

GELENEKLERİMİZİN KAYNAĞINDA
İDEOLOJİK GÜCÜMÜZ VARDIR



Biz diyoruz ki; bir hareket, değer, ilke ve gelenekleriyle vardır.
Onlar olmaksızın tarih yazmak, tarihe malolmak mümkün değildir.



Biz diyoruz ki; tarihimizin her anında, halkla birlikte yaratılan değerlerimiz, geleneklerimiz; bugünümüze, yarınımıza ışık tutan, belirsizliği
ortadan kaldıran ideolojik bir birikimimiz vardır. Bu birikim bizim gücümüzdür.



Biz diyoruz ki; tarihimizle, pratiğimizle, ideolojik gücümüzle halkımızın karşısında alnımız açık, başımız diktir. Bu tarihte, bu çizgide veremeyecek tek bir hesabımız yoktur. Bu çizgi ile ilkelerin, değerlerin, geleneklerin yaratıcısı olduk, kahramanlığı bir çizgi haline getirdik.



Biz diyoruz ki; bedel nedir bilmeyenler, cenazelerin önemini de
bilmezler. Şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmak bir Cephe geleneğidir. Çünkü şehitlerimiz, yarattığımız değerlerimiz ve geleneklerimiz
içinde çok daha ayrıcalıklı, özel bir öneme ve yere sahiptir.



Biz diyoruz ki; şehitlerimiz yarına taşıdığımız geleneklerimizdir,
umudumuzdur. Geleneklerimiz gücümüzdür, gücümüz onların bıraktığı
mirastır.



Biz diyoruz ki; hapishanelerde direniş geleneği Cepheli Özgür
Tutsaklarda cisimleşmiştir.“Katliamlara susun, boyun eğin, baskılara, adaletsizliklere direnmeyin!” mesajlarına rağmen Özgür Tutsak geleneğimiz ve
Cephe'nin direniş ruhu asla yok edilememiş, teslim alınamamıştır.



Biz diyoruz ki; teslim olmama geleneğimiz en güçlü silahımızdır.
Çünkü savaşta kazanmanın tek yolu teslim olmamaktır.



Biz diyoruz ki; bizim geleneklerimiz; sürekli kendini geliştiren,
savaşa motive olmuş, iktidara ve stratejik hedeflerimize kilitlenmiş, hata
ve zaaflarından korkmayan, üstüne üstüne giden, misyonunun farkında,
her türlü burjuva yaşam özlemlerinden uzak, Parti’ye koşulsuz tabi olan,
mücadeleye hayatını adamış bir devrimcilik çizgisinde somutlanmıştır.

Selam Olsun DHKC Dersim Kır Gerilla Birliğine!
Dağlar Şahansız, Şehirler Şafaksız Kalmaz!
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DHKC gerillaları, Dersim dağlarında teslimiyeti yerle bir edip, oligarşinin beynine vuruyor. Dersim
dağlarına sevdalı İbrahim Erdoğan
Kır Gerilla Birliği Savaşçıları şehitler
kervanına bir yenisini daha ekleyip
Çayan Gün’ü ölümsüzlüğe uğurladı.
Dev-Genç: Dev-Genç’liler şehitlerini selamlamak için 8 Nisan sabahı
Okmeydanı civarındaki karayoluna
“DHKC Dersim İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği Savaşçıları Onur Polat- Çayan Gün Ölümsüzdür” yazılı
“Dev-Genç” imzalı pankartı, kendi
hazırladıkları bombayı da pankartın
yanına bıraktılar.
Okmeydanı’nda DHKC Gerillalarına selamını yollayan Dev-Genç’liler, şehitlerinin hesabını sormaya devam edeceklerini haykırdılar. Karayolunu zırhlı araçlarla trafiğe kesen
AKP’nin katil polisleri, saatlerce
Dev-Genç’lilerin astığı pankartın yakınına yaklaşamadı.
Açıklama yapan Dev – Genç Milisleri: “Bu korku Halkın Adaletinin
korkusudur. Bu korku Dev-Genç’lileri
şehitlerine bağlılığının yarattığı korkudur. Tüm halk düşmanlarının korkularını şehirde kırda gerillayı destekleyerek büyüteceğiz! DHKC gerillaları, halkın savaşını veriyor, feda
ruhuyla savaşıyor. Ve bu savaşta,
güneşin sofrasına, Onur gibi Çayan
gibi halkın yiğit evlatlarını uğurluyor.
Biz de Dev-Genç’liler olarak şehitlerimizin anıları önünde saygı ile
eğiliyor, mücadelelerini Halk Kurtuluş
Savaşımızda yaşatacağımızı bir kez
daha ilan ediyoruz” dedi.
Adalet savaşçısı Cihan Gün Okmeydanı ve Çayan mahallelerinden
de yazılamalarla selamlandı. Cepheliler 7 Nisan akşamı gerilla şehitlerini; “Gerillaya Katıl, Savaşa Destek
Ver / Cephe”, “Selam Olsun Adalet
Ordusuna / DHKP-C”, “Dersim’in
Şahanlarına Bin Selam / DHKC”,
“DHKC Adalet Ordusu Savaşıyor”,
“DHKC Gerillası Gihan Gün Ölümsüzdür”, “Cihan Gün Ölümsüzdür /
DHKP-C”, “Selam Olsun DHCK
Gerillalarına”, “Gerillaya Katıl, Savaşı
Destekle / DHKC” sloganlarını du-

varlara nakşederek selamladı.
Aynı gün saat 20.30’da Okmeydanı'nda akreplerin devamlı beklediği Anadolu Kahvesi’ne bomba
süslü pankart astılar.
“DHKC Gerillası Çayan Gün
Ölümsüzdür/DHKC” yazılı pankartı
polislerin beklediği sokağa asan Cephe
milisleri çektikleri ajitasyonda katledilen gerilla Çayan Gün’ü andıklarını
söylediler. Pankartı astıktan sonra güvenli bir şekilde geri çekilen milislerin
ardından katil polisler bomba imha
uzmanlarıyla gelerek pankartı söktüler.
Zırhlı araçlardan aşağı inemeyen polisler bomba imha uzmanıyla pankartı
fünyeyle patlatarak aldılar.
Dev-Genç’liler 7 Nisan’da Sibel
Yalçın Parkı’na pankart asarak, Dersim dağlarının Şahanlarını selamladı.
DHKC Gerillası Cihan (ÇAYAN)
Gün için “Dağların Şahanı Cihan
Gün Ölümsüzdür! Dev-Genç” imzalı
pankart asıldı. Aynı gün, Dev-Genç’liler Dersim’de şehit düşen Cihan
Gün’ü yazılamaları ile selamladı.
Armutlu: Cephe Milisleri 7 Nisan’da, Dersim İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği savaşçısı Çayan Gün’ün
şehitlik haberi gelir gelmez dillerinde
slogan, ellerinde silahlarıyla Armutlu’nun sokaklarında halkı taciz eden
katil polislere molotoflarıyla karşılık
verdi. Bunun üzerine katil polisler
bir süre geri çekildi. Ardından barikatlar güçlendirildi ve katil polis geldiğinde Cephelilerin barikatlarından
geçemedi ve karakola çekilmek zorunda kaldı. Cephe Milisleri daha
sonra karakola ateş açtı. Bunun hazımsızlığıyla tekrar barikatları aşmaya
çalışan katillerin zırhlı araçlarına
Cephe Milisleri ateş açtı ve kısa süreli
silahlı çatışma çıktı. Çatışma bittikten
sonra katiller cemevinin duvarına vurarak bir kısmını yıktı. Bunun üzerine
cemevi içindeki halk katillere tepki
gösterince TOMA cemevine tazyikli
su sıktı. Cepheliler de katillere karşılık
verdi ve daha sonra iradi bir şekilde
geri çekildiler.
Gazi: 7 Nisan’da Gazi Cephe Milisleri, gerilla şehitlerini “Dersim’de
Savaşan Gerillaya Bin Selam! Cephe”

Gazi
sloganı yazılı pankartını Gazi girişine
yakın ana cadde üzerine asarak, halka
Cihan Gün’ün şehit düştüğünü, Dersim
dağlarında DHKC gerillalarının savaştığını anlattı. Pankart asılıp Cepheliler çekildikten sonra katil polisler
pankartı çalmak için zırhlı araçlarıyla
geldi. Akılları sıra elini uzatıp pankartı
rahatlıkla alıp çekip gideceklerdi. Ancak
Halk Savaşçılarını bağrına basan halkın
evlatları vardı. Zırhlı araçtan kapı açılır
açılmaz kaldırım taşını atınca hızla
kapıyı kapatıp pankartın yarısı ellerinde
yarısı dışarıda kalmış halde çekip
gittiler. Bundan sonra kısa süreli çatışma
yaşandı. Halk Meclisi binasına plastik
mermilerle saldırarak hazımsızlıklarını
gösterdi.
Okmeydanı: Cephe Milisleri 7
Nisan’da, Dersim’de pusu kurularak
şehit edilen DHKC Gerillası Çayan
Gün için akreplerin devamlı beklediği
Anadolu Kahvesi’ne bomba süslü
pankart astı. Üzerinde “DHKC Gerillası Çayan Gün Ölümsüzdür!
DHKC” yazılı pankartı polislerin
beklediği sokağa asan Cephe Milisleri
çektikleri ajitasyonda katledilen gerilla
Çayan Gün’ü andıklarını dile getirdi.
Pankartı astıktan sonra güvenli bir
şekilde geri çekilen milislerin ardından zırhlı araçlardan aşağı inemeyen
polisler bomba imha uzmanıyla pankartı fünyeyle patlatarak aldılar.
Çayan: Cephe Milisleri 5 Nisan’da
Çayan Mahallesi’nde DHKC şehidi
Onur Polat için korsan eylem yaptı.
Eylemde üzerinde “Onur Polat Ölümsüzdür!/ Cephe” yazılı bomba süsü
verilmiş pankart asıldı. Ardından ajitasyon çekilerek “Umudun Adı DHKPC” sloganları atıldı. Olaydan iki saat
sonra katil polisler bomba süsünü
fünye ile patlatarak pankartı çaldı.
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And Olsun Çayan,
O Kanını Döktüğün
Yerlerde Yeni Çayanlar
Filizlenecek!
Gülsuyu Halk Cephesi 12 Nisan’da, Dersim DHKC Gerilla şehidi
Çayan Gün ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere
yer verildi; “Halkın yiğitleri çoktur,
hiçbir düşman yok edemez. Cepheliler
her yerde karşınızda dimdik, dillerinde
sloganları, ellerinde silahları ile direniyor. 6 Nisan günü Geyiksuyu
bölgesinde kanının son damlasına
kadar direnen bir boranımız uçtu,
adı Çayan… Dersim Çayan’ı tanır,
Çayan Dersim’i… Yüreği Onur gibi
çağlıyordu Çayan’ın. Artık hesap
sorma zamanıdır. ”denildi.

Şehidimizi Her Alanda
Duyuracağız
7 Nisan’da Dersim dağlarının şahanı gerilla şehidini sahiplenen DevGenç’liler 8 Nisan’da Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
(MSGSÜ) Çayan Gün’ün fotoğraflarını okul koridorlarına, panolara,
kapılara ve sınıflara asarak şehitlerini
sahiplendi. Okul panolarına yaptıkları
yazılamalar ile şehit Çayan Gün’ü
selamladı ve O’nun anısına okul kantininde türküler, marşlar söyleyerek
öğrencilere gerilla şehidini anlattı.
Halk Cephesi: Şafağı Kızıla
Boyayan Gerillaya Selam Olsun!
“… Onur’la daha bir umutluyduk
artık. Onur’la daha bir güvendi,
inandı halklar devrime… Kürdistan’a
serpilmeye çalışılan ölü toprağını
kanıyla kaldırıp atıyor gerilla. Dersim’in toprağı teslimiyet değil direniş
kokuyor, umut kokuyor Cephe’yle.
O dağlardan Çayan’ımızın kanı süzüldü bugün. O kanı alıyoruz, Kızıldere’nin suyuna katıyoruz. O kanı
alıyoruz, kurtuluş bayrağına akıtıyoruz. Kızıldere 44 yıldır kanımızla
çağlamaya, çoğalmaya devam ediyor.
Elif Şafak Bahtiyarlar’dan Onurlar’a,
Çayanlar’a yolumuzu açan şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Dev-Genç: “Dersim’in dağları
ölmek var dönmek yok diyenlere
kucak açıyor. Kürt halkına kurtuluşun
yolunun silahlı mücadeleden geçtiğini
gösteriyor. Feda ruhunu hem şehirde
hem kırda büyütüyoruz. Geleneklerimize yeni halkalar ekliyoruz. Kopmaz bağlarla halkla bütünleşiyoruz.”
Şişli Liseli Dev-Genç: “Halkımız,
Cihan Gün sizin de evladınız! O, bu
halkın evladı, O işkencecilerden, katliamcılardan hesap sormak için devrimciliği seçti. Onu bağrınıza basın,
evladınız gibi sevin. Çünkü Umudu
Müjdeliyor DHKC Gerillaları. Evet
emperyalizm ve oligarşi korkuyor
bizden. Şimdi ise korkulu rüyaları
DHKC gerillaları tekrar Dersim dağlarında. Dersim’de Dövüşen Gerillaya
Bin Selam!”
Alibeyköy Halk Cephesi: Selam
Olsun Yolumuzu Aydınlatan Onur’a
Çayan’a!
“… Halk düşmanlarına sesleniyoruz! Onurlar’ı, Çayanlar’ı öldürerek
bitiremezsiniz! Bu halkın daha nice
evlatları var dağlarda CEPHE bayrağını dalgalandıracak. Daha nice
evlatlar var ki; Onurlar’ın ve Çayanlar’ın hesabını soracak! Bayrağımıza ve şehitlerimize and olsun
ki; Biz Kazanacağız!”
Amed Halk Cephesi: Dersim
Dağları Kızıl Karanfiller Açmaya
Devam Ediyor!
“… Selam olsun şehirde ve kırda
umudun adını büyütenlere, selam olsun Çayanca, Onurca çatışan, son
nefesine dek direnen gerillaya, bin
selam...!”
Anadolu Halk Cephesi: “… Emperyalizme ve faşizme karşı savaşı
büyütmenin tam zamanı… Anadolu
ihtilalini büyütecek Halk Kurtuluş
Cephesinin saflarında umudu büyüteceğiz. Anadolu ihtilalini büyüten
halk kurtuluş cephesi saflarına katıl.”
Armutlu Halk Cephesi:“Çayan
da bizim sorulacak hesap defterimize
eklendi artık. Dünyada tekiz evet silahlı mücadelenin miadını doldurduğunu savunanlar baksın görsün silahlı mücadelemizi Çayanlar’ımızı.
Tüm halkımız gerilla sizsiniz gerilla
biziz. Gerillaya katılın hesap sorun

savaşı büyütün.”
Esenyurt Halk Cephesi: “…Düşen gerillaların kanı devrim yolunu
kızıllaştırır, aydınlatır… Halk düşmanları yaptıkları katliamların cezasız
kalacağını düşünüyorsa yanılıyor.
Sizi en beklemediğiniz anda beyninizden vuracağız”.
İzmir Halk Cephesi: Gerilla Savaşını Engelleyemeyeceksiniz!
“… Artık Dersim’in, Anadolu’nun
dağları yoksul mahallelerin, Onurlar’ın, Çayanlar’ın, yiğitlerin odağıdır.
Katliamlar, operasyonlar, bombalamalar boşuna. Bu halk gerillayla ilk
kez tanışmıyor. Biliyor, seviyor ve
gerilla savaşını destekliyor. Ne kadar
saldırsanız da gerillaya halk oğullarını,
kızlarını vermekten geri durmayacaktır.”
İzmir TAYAD’lı Aileler: “Kolay
yetişmiyor devrimciler, savaşçılar.
Kolay yetişmiyor evlatlarımız. O kadar kolay değil katletmek evlatlarımızı. Analarımız, babalarımız binbir
emekle, binbir çileyle büyütüyorlar
oğullarını, kızlarını. Dişiyle, tırnağıyla
getiriyorlar bugünlere. Akıttığı kanda,
anaların akıtan gözyaşında boğacağız
halk düşmanlarını. Anaların ahı kadar
acımasız olacağız halk düşmanlarına
karşı. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak
katledilen Onurlar’ın, Çayanlar’ın,
evlatlarımıza, halkımıza yaşattığınız
zulümlerin hesabını soracağız.”
TAYAD’lı Aileler:
“… Bizler TAYAD’lı Aileler olarak Çayanlar’la, Onurlar’la, Çiğdemler’le, Bernalar’la gurur duyuyoruz.
Evlat acısını bizden daha iyi kimse
bilemez, acımız büyük. Fakat öfkemiz
acımızdan daha büyük, çünkü evlatlarımız sadece “Ekmek, adalet ve
özgürlük” istedikleri için katlediliyor,
tutuklanıyor, işkence görüyorlar ve
bunda yanlış olan hiçbir şey yok.
Yanlışlık bu sömürü düzeninin bizzat
kendisidir. Kanla beslenen bu düzenin
sonu gelmedikçe tüm Türkiye halkları
evlat acısı yaşamaya devam edecek.
O yüzden kahrolsun diyoruz; kahrolsun bu sömürü düzeni, kahrolsun
evlatlarımızın kanıyla beslenenler.”
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Hiçbir Güç Şehidimizi
Sahiplenmemizi
Engelleyemeyecek
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DHKC Dersim Kır Gerilla Birliği
Savaşçısı Çayan Gün’ün cenazesi
için Çayan’ın memleketine giden
Halk Cepheliler 8 Nisan’da faşist
provokasyonlarla, gözaltı ve tutuklama terörüyle karşılaştı.
Dersim’de şehit düşen DHKC gerillası Çayan Gün’ün cenazesi için
memleketine otobüsle gitmeye çalışan
Halk Cepheliler, yol boyunca jandarmanın örgütlediği faşist provokasyonlarla birlikte, keyfi olarak defalarca GBT kontrolü ve aramaya
tabi tutuldular. Defalarca jandarma
ve polis tarafından yolları kesilen
Halk Cephelilerden, aramaları olduğu
gerekçesiyle gözaltına alınanlardan
Seda Kaya, Kerim Kaya, Deniz Kocamış ve Aysu Baykal tutuklandılar.
Tekrar “kimlik kontrolü” gerekçesiyle
durdurulan otobüslerde pankart gerekçe gösterilerek herkesi gözaltına

Devrimin Yolunu
Canlarıyla Açan,
Yolumuzu Aydınlatan,
Bize Umut ve
Gelecek Olan
Kahraman Şehitlerimizi
Unutmayacağız
Armutlu Mahallesi’nde 10 Nisan'da 30 Mart -17 Nisan devrim şehitleri haftası nedeniyle Devrim Şehitleri yemeği verildi. Mahallede oturan tüm şehit aileleri çağırıldı. İlk
olarak TAYAD’lı Aileler şehit evlatlarının yemeğini hazırlamaya sabahın
erken saatlerinde başladı. Daha sonra
Erzurum’dan Çayan Gün’ün cenazesinden gelenler oldu. Bütün şehitlerin olduğu dev bir pankart asıldı.
Yemek hazırlığı bittikten sonra da
anma programı başladı. Daha sonra
devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Günün
anlam ve önemiyle ilgili Canan ve
Zehra Kulaksız’ın babası Mehmet
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almaya çalıştılar. Pankartı sahiplendikleri için tüm herkes
için tutanak düzenleyen jandarmalar, herkesi gözaltına
alacaklarını söyledi. Önce
“güvenlik” gerekçesiyle cenazeyi sahiplenmelerini engellemek istediler. 7 kez durdurdular, gözaltına alıp tutukladılar. Halk Cepheliler
ve Dev-Genç'liler: “Anadolu’nun her karışında bizim
kanımız var. Hiçbir güç şehidimizi sahiplenmemizi engelleyemeyecek… Şehidimiz namusumuzdur, onurumuzdur…” açıklaması yaparak hiçbir baskının kendilerini engelleyemeyeceğini belirttiler.

Savaşa Katıl Gerillayı
Destekle!
Dersim’den bir ses geldi, bir selam, savaşa çağrı…
Gazi Cephe Milisleri, 7 Nisan’da
Gazi Mahallesi’nde pankart asarak
gerillaların savaşma kararlılığını, savaş çağrısını selamladı. “Savaşa Katıl

Gazi
Gerillayı Destekle/ DHKC-SPB” yazılı pankartı “Çayan Gün Ölümsüzdür” sloganlarıyla astılar. Halkın alkışları ile sloganlarla ayrıldılar. Gazi
mahallesinde Gazi’nin yiğit emekçi
gençleri Dersim’den şehitlik haberini
alır almaz halkın matbaası olan duvarları Çayan’ın adıyla doldurdu.
Şehidine sahip çıkan Gazi halkı sokak
sokak Çayan Gün’ü anlattı. Gazi Özgürlükler Derneği’nden “Dersim’de
Doğan Güneş”, “Kızıldere”, “Bize
Ölüm Yok” marşları çalındı.
ailesi, TAYAD’lı Aileler ve
yakın dostlar katıldı. Yemek
öncesi bir dakikalık saygı duruşu ile başlanan programda
Onur Polat ile ilgili anlatımlar
oldu. İkram edilen yemeğin
ardından yoğun katılımın olduğu yedi yemeği sona erdi.

Armutlu
Kulaksız bir konuşma yaptı. Konuşmasından hemen sonra TAYAD’lı
Aileler adına İsmail Kara bir açıklama
okudu. Açıklamanın hemen ardında
bir Dev-Genç'li Nazım Hikmet’in
"Sıradaki" şiirini okudu. Son olarak
Halk Cephesi adına bir konuşma yapıldı ve hep beraber ”Bize Ölüm
Yok marşı” söylenerek anma programı bitirildi. Verilen yemeğe 400
kişi katıldı.
Avcılar: Halk Cephesi 7 Nisan’da,
Küçükçekmece’de bulunan Garip
Dede Dergahında DHKC Dersim Kır
Gerillası Şehidi Onur Polat için yedi
yemeği verdi. Yemeğe Onur Polat’ın

Şehitlerimiz
Onurumuzdur!

Eskişehir Halk Cephesi, Gençlik
Derneği’nde kahramanca direnerek
şehit olan halk savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi için 10 Nisan’da düzenlenen yemek saat
14.30’da tüm devrim şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Verilen 40 yemeğinden sonra bir ana
Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz ve tüm
devrim şehitlerimiz için dua okudu.
Çiğdem ve Berna’nın hapishane, yaz
kampı ve eylemler resimlerinden
oluşan bir masa düzenlendi. Çiğdem
ve Berna’yı tanıyanlar anılarını anlattılar.
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Şehitlerimiz En Değerlilerimizdir Örnek Alacak
İdeallerini Gerçekleştireceğiz

Hatay

Hatay
Bahçelievler Halk Cephesi 8 Nisan’da 30 Mart-17 Nisan devrim şehitlerini anmak, Parti-Cephe’nin kuruluşunu kutlamak için şehitlerinin
ve önderlerinin resimlerini asarak
program yaptı. Saygı duruşunda duruldu, ardından yapılan konuşmada;
“Tarihimizin yaratıcıları, dünümüz
bugünümüz ve geleceğimizin teminatıdırlar. Onları anmak onları mücadelemizle yaşatmak ve onların gösterdiği yolda yürüyüp savaşmak boynumuzun borcudur” denildi.
Gazi: Halk Cephesi 5 Nisan’da,
Gazi Özgürlükler Derneği panosunu
devrim şehitlerinin resimleriyle, karanfillerle süsledi. Ayrıca dernek binasından gün içerisinde Grup Yorum’un “Sevdanıza And Olsun ve
Düşenlere” şarkıları seslendirilerek
propaganda yapıldı.
Hatay: Halk Cephesi 7 Nisan’da
Hatay Özgürlükler Derneği’nde, 30
Mart-17 Nisan devrim şehitlerini

anma haftası dolayısıyla anma düzenledi.
Anma için dernek panosu devrim şehitlerinin fotoğrafları, sloganları ve karanfillerle
süslendi. Bir dakikalık
saygı duruşunun ardından başlayan anmada
Sinan Kukul’un “Kadife Tenli Zamanlarda”
adlı şiiri okundu. Son
olarak DHKP Haber
Bülteni’nin yayınladığı 30 Mart mesajı okundu ve yıldönümü pastası
yenilerek program sonlandırıldı.
Antep: Halk Cephesi 4 Nisan’da,
Türkiye halklarının kurtuluşu, vatanın
bağımsızlığı için ölümsüzleşen kahraman şehitlerimizi anmak için mezarları başında anma düzenledi. İlk
olarak 2004’te Ölüm Orucunda iken
zorla müdahaleye karşı feda ile direnen Bekir Baturu’nun yanı başına
gelindi. Şehidin mezarı temizlenerek
yanı başındaki ağaç düzenlendi ve
saygı duruşunda durulup “Kızıldere
Türküsü” söylendi. Ardından Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’nin son şehidi
Fatma Koyupınar’ın mezarı ziyaret
edildi. Vasiyeti üzerine yanı başındaki
fıstık ve nar ağacı sulanarak saygı
duruşunda durulup “Haklıyız Kazanacağız” marşı okundu. Son olarak
1995 yılında Antep’in Düztepe Mahallesi’nde bulunduğu üstte katledilen
Demet Taner’in mezarı ziyaret edilerek “Varsa Cesaretiniz Gelin” marşları okunarak anma sonlandırıldı.

Umudumuzun Yıldönümünü
Yeni Gençlerle İleriye
Taşıyoruz
Kütahya Dev-Genç’liler 7 Nisan’da, 30 Mart-17 Nisan Umudun
Kuruluşunu kutlamak ve devrim şehitlerini anmak için bir araya geldi.

Önderlerimizin Mirasını
Geleceğe Taşıyacağız
Muğla Dev-Genç’liler 9 Mart’ta,

30 Mart-17 Nisan yıldönümü nedeniyle Muğla Gençlik Dernek binasında anma düzenledi. Yapılan bir
dakikalık saygı duruşunun ardından,
DHKP’nin devrim şehitleri haftasına
ilişkin yayımladığı 49. sayılı bülten
okundu. Ve “Önderlerimiz Mahir
ÇAYAN ve Dayımız Dursun Karataş’ın mirasının önemini” anlatan
yazılar da okundu. Daha sonra Halk
Cephesi’nin yapımcılığını üstlendiği
“Önder Yoldaş Dursun Karataş” isimli
belgesel izlendi. Son olarak DevGenç’liler hazırlamış oldukları, 30
Mart-17 Nisan tarihleri arasında şehit
düşen tüm yoldaşlarını içeren slayt
gösterimini yaptıktan sonra programı
sonlandırdı.

Halkımız Fedayı
Karşılıksız Bırakmadı
Hatay Halk Cephesi, Adalet Savaşçıları Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz
için 10 Nisan’da Harbiye Mahallesi’nde Şeyh Yusuf el Hekim Türbesinde 40 yemeği verdi. Ailelerin istekleri üzerine tüm devrim şehitleri
ve yaralı olan gerilla Deniz Şah için
dualar okundu. Şehit düşen çocuklarının elbet hesabının sorulacağına
vurgu yapıldı. Yemekte yapılan kısa
konuşmada; “Adalet savaşçıları Berna
Yılmaz ve Çiğdem Yakşi halk için
adalet için kendilerini feda etti. Halkımız bu fedayı karşılıksız bırakmadı”
denildi. Daha sonra şehit olan gerilla
Cihan Gün ve yaralı gerilla Deniz
Şah’ın sağlık durumu üzerine sohbet
edildi. Program saat 16.00’da sonra
erdi.
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Ailelerimiz Şehitlerimizin
Mirasıdır
Adana Halk Cepheliler 12 Nisan’da, Büyük Ölüm Orucu Direnişi
şehitlerinden Abdullah Bozdağ’ın ailesini ziyaret etti. Aile çay ikram
ederken, şehidin yaşamından ve anılarından sohbet edildi. Aileye Cephe
Şehitlerinin simgesi karanfiller verilerek ziyaret sonlandırıldı.
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Adalet Bakanlığı Can Güvenliği Bahanesiyle
Fadik Adıyaman’ı Öldürmeye Çalışıyor!
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Adalet Bakanlığı, can güvenliği
bahanesiyle Fadik Adıyaman’ı öldürmeye çalışıyor. Fadik Adıyaman kendisine uygulanan özel ve ağır tecritin
kaldırılması talebiyle başlattığı açlık
grevinin 71. gününde ve ciddi sağlık
sorunları yaşamaya başladı. Sağlık
durumu her geçen gün daha da kötüye
gitmektedir. Yaşamı her geçen gün
daha da artan bir tehdit altındadır.
Kendisi, 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 tiroid hastasıdır,
(...) Ayrıca açlık grevine bağlı olarak
kalp sıkışması yaşamaktadır. Kalbinde
ritim bozukluğu bulunan Fadik Adıyaman’ın her an kalp krizi geçirme
riski de bulunmaktadır. Tüm bu sağlık
problemlerine bağlı olarak yoğun ağrılarından dolayı yaşamını tek başına
idame ettiremeyecek duruma gelmiştir.
Tecriti son bulmalı ve arkadaşlarının
yanına Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne
sevk edilmelidir. Biz TAYAD’lı Aileler,
Fadik Adıyaman’ın kaldığı Tekirdağ
T Tipi Hapishanesi’nin önünde bir
haftadır nöbetteyiz. Fadik Adıyaman,
Bakırköy Hapishanesi’ne götürülünceye kadar oradan ayrılmayacağız.
Ayrıca bugün (11.04.2016) Tekirdağ
Hapishanesi’nin önünde basın açıklamasında bulunduk. Fadik Adıyaman
yalnız değildir.
Tecrit İşkencedir Tecrite Son! Fadik
Adıyaman’ın Talebi Kabul Edilsin!
TAYADLI AİLELER

Fadik Adıyaman’ın
Öldürülmesine İzin
Vermeyeceğiz
TAYAD’lı Aileler Fadik Adıyaman
için Galatasaray Lisesi önünde 9 Nisan'da basın açıklaması ve bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan açıklamada şunlara değinildi: "Fadik Adıyaman’ın
talebi sadece tüm kadın tutuklulara
yapıldığı gibi Bakırköy Kadın Ha-
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pishanesi’ne yoldaşlarının yanına götürülmektir. Türk Tabipler Birliği,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası ve Barolar Birliği başta olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerine ve demokrasi güçlerine ve
aydınlara sesleniyoruz: “Fadik Adıyaman’ın Ölmesine İzin Vermeyelim.”
Fadik Adıyaman’ın talebi tecritin kaldırılması ve tüm kadın tutsaklar gibi
Bakırköy Hapishanesi’ne konulmaktır.
Fadik Adıyaman’ın direnişine destek
olmak bu ülkede faşizme karşı mücadele eden herkesin ortak görevidir,
çünkü tecrit sadece Fadik Adıyaman’ın
sorunu değildir. Faşist AKP iktidarı
gazetecilerden akademisyenlere, avukatlara kadar kendisine muhalif olan
her kesime saldırmaktadır. Fadik Adıyaman’ın direnişine sahip çıkalım,
tecriti kıralım..." denildi.
Fadik Adıyaman'ın direnişinin 72.
gününde 12 Nisan'da nöbet tutan TAYAD’lı Aileler, Türkiye hapishanelerinde 100 aşkın siyasi tutsağın Fadik
Adıyaman'a destek açlık grevi yaptığını dile getirdi. Ve eylemlerinin hapishane önünde nöbet tutarak, eylem
yaparak devam ettiğini söyledi.

rimciler sizin gibi
korkak değ i l l e r d i r.
Tek başlarına yürümüşlerdir
karargahlarınıza.
Devrimciler rüşvet
almazlar,
sizin gibi
iki laflarından birisi
küfür değildir, sizin gibi çocuklara tecavüz etmezler, sizin gibi yoldan geçen kadınların namusuna dil uzatmazlar,
sizin gibi esrarkeş değillerdir. Sizin
gibi birbirinin kuyusunu kazmazlar,
mevki makam sahibi olmak için arkadaşlarını satmazlar, sizin yaptığınız
gibi kendinden güçsüz olanlara tekmelerle dipçiklerle saldırmazlar, işkence yapmazlar. Sizin yaptığınız gibi
kendinden nüfuzlu kişileri görünce
yalakalık yapmazlar. Haddinizi bilin...
TAYAD’lı Aileler

Devlet Görevlileri Yine Aynı
Yalana Sarılıyor!

Halk Cephesi: Halk Cepheliler

Fadik Adıyaman için nöbet tuttuğumuz Tekirdağ Hapishanesi önüne
gelen jandarma yüzbaşısı, Fadik Adıyaman’ın 7 öğün yemek yediğini,
keyfinin yerinde olduğunu, boşuna
uğraştıklarını söylemiştir. Fadik Adıyaman’la görüşmeye giden heyet
Fadik Adıyaman’ın güvenliğinden endişe ettikleri için Bakırköy Hapishanesi’ne sevk etmediklerini söylemiştir.
Sevgili dostlar, evlatlarımız, öğrenciler,
işçiler, köylüler, memurlar, avukatlar,
mühendisler, doktorlar tanıyın bunları,
işte bu düzenin savunucuları bu kadar
aşağılık ve bu kadar aptallar. Devrimciler yalan söylemezler, “7 öğün
yemek yiyor” dediğiniz kadın kefenini
çantasında taşıyarak gelmiştir, aç kalmayı mı göze alamayacak? Herkesi
sizin gibi aç gözlü sanmayın. Dev-

10 Nisan'da Fadik Adıyaman’ın tecrit
hücrelerinde yalnız olmadığını göstermek için İstanbul Galatasaray Lisesi
önünde eylem yaptı. AKP’nin katil
polisleri “yapamazsınız dağılın müdahale ederiz” gibi sözler söyledi.
Halk Cepheliler ise bu tehditlere aldırış
etmeden açıklamalarına devam etti.
Ardından basın açıklaması okundu.
Açıklamada Fadik Adıyaman’ın yalnız
olmadığı ve onun öldürtülmesine izin
vermeyecekleri vurgusu yapıldı. Çevrede bulunan 20’ye yakın halktan
insan açıklamanın ardından alkışlarla
destek verdi. Daha sonra açıklama
sloganların ardından son buldu.

Ankara:

Fadik Adıyaman’ın taleplerinin kabul edilmesi için Ankara
Yüksel Caddesi’nde TAYAD’lı Aileler
10 Nisan’da eylem yaptı. 69 gündür
açlık grevinde olan ve gün geçtikçe
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sağlık durumu kötüye giden Fadik
Adıyaman için toplanan TAYAD’lılar
; “bizler 122 evladımızı tecrit koşullarında toprağa verdik, Fadik Adıyaman’ı tecrit koşullarında ölüme terk
etmeyeceğiz” diye haykırdılar.

İzmir TAYAD'lı Aileler: "...Fadik Adıyaman hiç kimseyle görüştürülmüyor. Kaldığı hücrenin kapısında
10x10cm bir cam var. Oradan gece
gündüz 15 dakikada bir gözetleniyor.
İp ve benzeri ihtiyaçlar karşılanmıyor.
‘İyi bir tutsak’ olduğunu kanıtlarsa
vereceklerini söylüyor idare. Kendine
zarar vermemesi için yapıyorlarmış

bunu. Açlık grevi yaptığı için 1 ay
etkinliklerden men cezası aldı. Açlık
grevinden kaynaklı tansiyonu çok
yükseliyor. Fadik Adıyaman’ın sağlığının daha da kötüleşmesine, katletmenize izin vermeyeceğiz. Fadik
Adıyaman’ın talepleri derhal karşılanmalı, tecrit işkencesine son verilmelidir. Fadik Adıyaman’ın başına
gelecek her şeyden Hapishane İdaresi,
Ceza ve Tevkifevi Genil Müdürlüğü
ve Adalet Bakanlığı sorumludur. Kılına
zarar gelirse hesabını sorarız. Fadik
Adıyaman derhal Bakırköy Kadın
Hapishanesi’ne, arkadaşlarının yanına
götürülsün."(7 Nisan)

Tutsakların Başına Gelecek Olan Her Şeyden
Sorumlusunuz!
TAYAD'lı Aileler, 11 Nisan'da Özgür Tutsak Elif Akkurt'un Bakırköy Hapishanesi’nden Tekirdağ T Tipi Hapishanesine sürgün edilmesiyle ilgili 13 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir süredir Bakırköy Hapishanesi’ne dönük kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu
bilinen AKP, hapishanenin bulunduğu alanı kendi beslemeleri olan sonradan görme sermayedar Ali Ağaoğlu’na
peşkeş çektiği iddiaları vardır. Bununla birlikte Bakırköy
Hapishanesi’nde kadın tutsakların örgütlülüğünden rahatsız
olan AKP buradaki tutsaklarımızı Silivri, Tekirdağ ve
diğer hapishanelere sürgün etmek niyetindedir.
Elif Akkurt bir dilekçesi ile ilgili hapishane idaresi tarafından çağırıldıktan sonra koğuştan koridora çıkar çıkmaz
gardiyanlar tarafından etrafı sarılmış, yaka paça, işkencelerle
Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmiştir. Halkımızın
deyimiyle “Osmanlı’da oyun çok” biliyoruz. Bakırköy Hapishanesi İdaresi ve Adalet Bakanlığı oyunu bir kenara
bırakıp açık olsunlar, mert olsunlar. Bakırköy’deki tutsakları
tek tek kaçırırsak 19 Aralık Katliamı’nda yaptıkları gibi
saldırarak sonuç alamayacaklar. Elif Akkurt’un Tekirdağ T
Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmesinin Fadik Adıyaman’a
uygulanan tecritin kaldırılmasıyla bir ilgisi yoktur. Fadik
Adıyaman üzerindeki tecritin kaldırılması bir tarafa şimdi
iki tutsağa birden tecrit saldırısı uygulanmaktadır. Bakırköy
Hapishanesi’ni ve Adalet Bakanlığı’nı planladıkları saldırıdan
vazgeçmeye çağırıyor, tutsaklarımızın başına gelecek her
şeyden sorumlu olacaklarını hatırlatıyoruz" denildi.


Türkan Özen’in Talepleri
Derhal Kabul Edilsin!
İzmir TAYAD 9 Nisan’da bir açıklama yaparak, açlık
grevinde olan Özgür Tutsak, Türkan Özen’in derhal taleplerinin kabul edilmesini istedi. Açıklamada: “… 24
Mart 2016 tarihinde bu keyfi uygulamalara karşı Şakran
Kadın Hapishanesi’nde tutsak olan Türkan Özen 17 gündür
açlık grevinde. Türkan Özen ağırlaştırılmış müebbet

Fadik Adıyaman
Yalnız Değildir!
1 Mayıs Mahallesi’nde 12 Nisan'da
Cephe Milisleri Çeşme durağına bomba
süslü “Fadik Adıyaman’ı Öldürtmeyeceğiz-DHKC” yazılı pankart asıp halka
eylemi duyurarak ajitasyonlar yaptılar
ve iradi olarak geri çekildiler. Yarım
saat sonra halk düşmanları mahalleyi
abluka altına alıp pankartı patlatmaya
çalışırken Cephe Milisleri havailerle
düşmanı püskürttüler. Daha sonra tekrar
geri gelen halk düşmanları büyük bir
patlama ile pankartı patlattılar.

olduğu için tek tutulmakta, fakat arkadaşlarını bir pencere
aracılığı ile uzaktan da olsa görebiliyordu şimdi o dahi
engelleniyor. Türkan Özen bu baskıya, zulme hiçbir
zaman boyun eğmedi ve eğmeyecek. Ne ağırlaştırılmış
müebbet koşulları ne de keyfi uygulamalarla devrimci
tutsaklar teslim alınamaz…
Hapishane yönetimini uyarıyoruz; Türkan Özen evladımızın
başına gelecek her şeyden sizler ve AKP iktidarı sorumludur.
Derhal Türkan Özen’in haklı talepleri kabul edilsin. Evlatlarımızın başına gelecek her şeyin hesabını sorarız. Tecrite son
verin bu alçaklığa siz de ortak olmayın” denildi.


Halk Meclisi Tutsakları İçin Adalet İstiyoruz!
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Gazi Halk Meclisi Tutsaklar İçin Kampanya Başlangıcını
Kahvaltıyla Duyurdu!
Gazi Halk Meclisi Çalışanları Halk Meclisi tutsak
aileleri ile birlikte Gazi Halk Meclisi önünde 10 Nisan’da
kahvaltı düzenledi. Tutsak aileleri, Halk Meclisi çalışanlarının aileleri ve Halk Meclisinin davet ettiği Gazi halkı
ile beraber oturulan kahvaltı sofrasında ilk olarak 17 Mayıs’ta görülecek olan Halk Meclisi mahkemesinin duyurusu
yapıldı. Ayrıca “mahkeme ve tutsakları sahiplenmenin
önemi, haklı, meşru mücadelemize düşmanın hukuksuzca
saldırarak bedel ödettiği” üzerine değinilerek, “Halk
Meclisi Tutsakları İçin Adalet İstiyoruz” adında kampanya
başlattıklarını duyurdular. 17 Mayıs’a kadar bunun duyurusunu ve çalışmasını yapma kararı alındı. 27 kişinin
katıldığı kahvaltı türkülerle halaylarla bitirildi.


Direndik, Zulmün Elinden Aldık Moral
Üstünlüğümüzü Gösterdik
Hatay’da 7 Nisan’da, 18 Mart’ta tahliye olan 6 Özgür
Tutsak için yemek verildi. Yemek öncesi tutsaklarla sohbet
edilip anıları dinlendi. Ardından tahliye olan tutsaklar tek
tek türküler söyleyerek tutsaklığa rağmen moral üstünlüklerini göstererek yemeğe gelen dostlarda eşlik etti. Yemeğin ardından Özgür Tutsaklığın kattığı tecrübeler
üzerine sohbet edildi.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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17 Nisan'da, Bağımsızlık, Adalet Marşlarını
Hep Birlikte Haykıracağız
Grup Yorum'un 17 Nisan'da Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak
6. Bağımsız Türkiye Konseri'nin çalışmaları gece gündüz büyük bir
emek ve coşkuyla devam ediyor.

İSTANBUL
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Gazi: Gazi Mahallesi ana caddesi
olan İsmetpaşa Caddesi boyunca, 6.
Bağımsız Türkiye Konseri çalışmaları
kapsamında davulla sesli çağrı yapıldı.
20 kişinin katıldığı coşkulu geçen
çalışma 5 saat sürdü 2500 el ilanı
dağıtıldı. 9 Nisan'da ise Sondurak
bölgesinde Cumartesi pazarının girişine konser masası açıldı. 9 Nisan'da
Nalbur Bölgesi'nde ve Son durak
bölgesinde masa açıldı. 5 saat açık
kalan masada Yürüyüş dergisi ve
konser için el ilanı dağıtıldı. 11 Nisan'da Grup Yorum Gazi Mahallesi
Korosu 4. Levent’te konser için el
ilanı dağıttı. Ayrıca 6 Nisan'da Karaköy-Kadıköy vapurunda el ilanı
dağıttı ardından dinleti verdi. Karaköy
ve Kadıköy iskelesinde de yapılan
el ilanı dağıtımında 2000 tane el
ilanı dağıtıldı. 8 Nisan'da ise Gazi
Mahallesi korosu Beşiktaş'ta el ilanı
dağıttı. Dörtyol Sultan Düğün Salonu
önünde, Sondurak’ta ve Gazi Özgürlükler Derneği önünde Grup Yorum marşları eşliğinde aynı gün el
ilanı dağıtıldı.
Bahçelievler: 6 Nisan'da Yenibosna Pazar Caddesi'ne konserle
ilgili 1 adet pankart asıldı. 9 Nisan'da
Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi,
Zafer Mahallesi, Merkez Mahallesi
ve Çavuşpaşa Caddesi’ne Grup Yorum konser pankartları asıldı. Pazar
Pazarı Caddesi’ne stant açıp halka
Grup Yorum bildirileri dağıtıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Balıkyolu
Caddesi’nde 5 Nisan'da Grup Yorum
konseri için 1 pankart ve 52 afiş asılırken 150 bildiri dağıtıldı. Bir sonraki
gün 2 Temmuz Parkı'nın çevresine
ve Firüzköy çevresini toplamda 2
pankart ve 45 afiş asıldı, 500 bildiri
dağıtıldı.
Bağcılar: Yenimahalle Meydanı'nda 8 Nisan'da konser bildirileri

dağıtıldı. Yapılan çalışmada 400
bildiri halka ulaştırıldı. Bir sonraki
gün ise Bağcılar Pazarı’nda 300
bildiri dağıtıldı.
Alibeyköy: Cengiz Topel, Dörtyol, Sondurak ve Parsellere asılan
Grup Yorum konserine çağrı pankartları AKP’nin eli kanlı katil polisleri tarafından tek tek söküldü ve
çalındı. Alibeyköy’ün devrimcilerin
mahallesi olduğunu bir an için unutan
ve pankartları sökerken sigara yakma
rahatlığında bulunan katil sürülerini
4 Nisan'da Cephe Milisleri EYP( el
yapımı bomba) ile kovdu. Çalınan
pankartların yerine yenileri asıldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Halk Cephesi
9 Nisan'da Emek Caddesi'nde masa
açarak sesli çağrı yaptı. Masada 300
bildiri dağıtılırken ayrıca mahallenin
merkezi yerlerine afiş asıldı. Afiş
çalışmasında 200 afiş asıldı. Akşam
9 konser pankartı asıldı.
Mecidiyeköy: TAYAD'lı Aileler
8 Nisan'da Mecidiyeköy Metrobüs
durağında önlükleri ve başörtüleriyle
17 Nisan’da yapılacak konser için
çağrı yaptılar. 500 tane el ilanının
dağıtıldığı çağrı çalışmasında sesli
konuşmalarla Grup Yorum’a uygulanan baskılar teşhir edildi.
Çayan: Mahallede 10 Nisan günü
konser standı açıldı. Stantta 30 dergi
ve 500 konser el ilanı dağıtıldı ve
halkla sohbet edildi.
Armutlu: Küçükarmutlu Mahallesi'nde 3, 4, 5, 6 Nisan'da 15 tane
pankart halktan kurulmuş komitelerle
mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.
Ayrıca 6 Nisan'da Küçükarmutlu
Meydan'da konser için masa açıldı.3
kişinin katıldığı masa çalışmasında
Yürüyüş dergisi ve Boran Yayıncılığın
kitapları da yer aldı. Aynı gün esnafa
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımı sırasında 60 esnafa
Grup Yorum bildirilerinden 200 tane
bildiri bırakıldı. Ayrıca tüm Armutlu
esnafının camına Dilek Doğan’ın 20
Nisan’daki mahkeme çağrı afişleri
asıldı.
Sarıgazi: Halk Cepheliler “Grup
Yorum Yaşasın Tam Bağımsız Tür-

Bağcılar

Gazi

Beşiktaş

kiye Konseri” afişleme çalışmalarını
tüm hızıyla devam ettiriyor. 12 Nisan’da yapılan çalışmalarda 100 afiş
asılarak halka çağrı yapıldı.
Okmeydanı: Grup Yorum Gönüllüleri 12 Nisan’da, 17 Nisan’da
yapılacak olan Grup Yorum 6. Bağımsız Türkiye Konseri’nin çalışmaları Piyalepaşa Mahallesi’nde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Piyalepaşa Mahallesi’ne 4 pankart, Yolağzı bölgesine 50 afiş ve 3 pankart
asılarak halka yapılan konserin manevi önemi anlatılarak çağrı yapıldı.
Örnektepe’de Halk Cepheliler 6
Nisan'da Yeniyol Sokağı’na, Neşe
Alten Parkı’na, Erzurum Meydanı
ve Pazar Sokağı’na toplam 4 adet
Grup Yorum pankartı astılar.
Dev-Genç İTÜ: Dev-Genç’liler
11 Nisan’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde anket ve Grup Yorum
bildirisi çalışması yaptı. Çalışma boyunca 40 anket çalışması yapılarak
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Çayan

ve 150 konser bildirisi dağıtıldı. Öğrencilerle okulda yaşanan gelişmelerin
sohbeti yapıldı ve konsere çağrı yapıldı.
Okmeydanı Dev-Genç: DevGenç’liler 11 Nisan’da metrobüs durağı köprüsünde 600 adet “Grup YORUM 6. Bağımsız Türkiye Konseri”
bildirisi ve 100 adet 7. Eyüp BAŞ
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu” bildirisi
ile 15 adet afiş asıldı.
Armutlu Liseli Dev-Genç: Liseli
Dev-Genç'liler Behçet Kemal Çağlar
Anadolu Lisesi'nde 6 Nisan’da konser
için pankart ve bildiri çalışması ve
kuşlama yaptı. Çalışma; Hacıosman,
Taksim, Beşiktaş, 4. Levent, Etiler,
Akatlar, Hisarüstü, Balmumcu Sokağı, Dolmabahçe Sarayı önünde ve
Alman Konsolosluğu'nun içine de
kuşlama yaptılar. Çalışma boyunca
3000 bildiri dağıtılıp, 3 adet Grup

Yorum çağrı pankartı asılırken, 4
adet Liseli Dev-Genç yazılaması yapıldı.
Halkın Mühendis Mimarları:
Avcılar Metrobüs çıkışı ve Cumhuriyet Meydanı girişinde 7 Nisan'da
dağıtılan bildirilerle konser çalışması
yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren ve dört
mühendis-mimarın katıldığı dağıtımda 1000 adet bildiri dağıtıldı ve sesli
çağrılar yapıldı.
İdil Halk Tiyatrosu ve İdil Kültür Merkezi: İdil Halk Tiyatrosu
Bakırköy'de 5 Nisan'da el ilanı dağıttı
ve bez pankart astı. Bir sonraki gün
iki İdil Kültür Merkezi çalışanı tiyatro
provası sonrasında gece saatlerinde
Okmeydanı Piyalepaşa ve İstaç civarında afişleme çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat süren afişlemede
60 afiş asıldı. 8 Nisan'da kültür merkezi çalışanları Çağlayan’da dergi
dağıtımı ve konser çalışmaları yapıldı.
Yapılan dağıtım sırasında esnafa 17
Nisan’daki konserin ve Gazi’de yapılacak olan Uluslararası Sempozyumun bildirileri ulaştırıldı. 30 dergi
Çağlayan esnafına ulaştırıldı, 250
bildiri de esnafa ve Çağlayan halkına
dağıtıldı.

ANADOLU:
Adana: Liseli Dev-Genç'liler 8

Grup Yorum’u Sahiplenmek
Suç Değildir!
Halkın Mühendis Mimarları Grup Yorum ‘un Avrupa’daki konser yasaklarını protesto etmek için Alman
Konsolosluğu önündeki eylemde yapılan gözaltılarla
ilgili 7 Nisan'da bir açıklama yaptı: Açıklamada, " Grup
Yorum’un 6 Nisan Almanya Konsolosluğu önünde Avrupa’ya çıkış yasaklarına karşı düzenlediği basın açıklamasına Halkın Mühendis Mimarları’ndan Cem Dursun’da
destek amaçlı katıldı. Açıklamaya saldıran AKP’nin katil
polisleri tarafından gözaltına alınmıştır. Grup Yorum’u
desteklemek, halkın türkülerini söylemek suç değildir!
Cem Dursun ve Grup Yorum üyeleri derhal serbest bırakılsın!" denildi.

Mizahımızla Skeçlerimizle Her Alanda Bu
Çürük Düzene Alternatifiz!
Mehmet Esatoğlu’nun tiyatro oyunu "Nerede Bu
Adalet"ten sonra yapılan program 6 Nisan'da saat:

Nisan'da Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Adana Sarıçam Spor Lisesi, Anafartalar Lisesi Grup Yorum kanser çalışmaları yapıldı. 10 Nisan'da ise
Adana Grup Yorum Halk Korosu
piknik düzenledi. Piknikte yenilen
yemeğin ardından Tayyip ve Davutoğlu’nu canlandıran skeç oynandıktan sonra hep beraber türküler söylendi. Piknikte ayrıca 6. Bağımsız
Türkiye konseri için program çıkartıldı.
İzmir: İzmir Grup YORUM Korosu çalışanları Karşıyaka Çarşı’ da
Grup Yorum‘un 17 Nisan’da Yenikapı
Sahili’nde yapacağı 6.Bağımsız Türkiye Konseri için bildiri dağıtımı
yaptı. 11, 12 ve 13 Nisan’da yapılan
çalışmalarda İzmir halkına Yorum’un
üzerinde oluşturulan baskılar ve konserlerinin hukuksuz şekilde yasaklandığı anlatıldı.
Eskişehir: Eskişehir Grup YORUM Halk Korosu çalışanları 10 kişinin katılımı ile, 17 Nisan’da İstanbul
Yenikapı Sahilde yapılacak olan konserin duyurusu için 13 Nisan’da Adalarda masa açarak çağrı yaptı. Açılan
masada iki saat boyunca konser duyuru bildirileri dağıtıldı, ayrıca konsere çağrı amaçlı video çekildi.
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20.00'da başladı. Yaklaşık
bir saat süren programa
65 kişi katıldı. Komik
skeçlerle düzenin yoz komedi programlarına alternatif olarak sunulan oyun
çok beğenildi ve devamının gelmesi istendi. İlk
skeçte ulaşım sorununu ve burjuvazi anlatılırken, ikinci
skeçte ise anne babaların çocuklarına devrimcilik tercihi
noktasında yaptıkları yanlış davranışlar komik bir şekilde
ele alındı. Programa 65 kişi katıldı.

İdil Halk Tiyatrosu Film Gösterimi Yaptı
4 Nisan'da ise İdil Kültür Merkezi'nde Yılmaz Güney'in
"Umut" filminin gösterimi yapıldı. Gösterime 10 kişi
katıldı.
Ayrıca İdil Halk Tiyatrosu Gazi kursları devam ediyor.
7 Nisan'da yapılan derste doğaçlama oyunlar yapıldıktan
sonra 6. Bağımsız Türkiye Konserinin çalışma programı
çıkarıldı. Çalışmaya 12 kişi katıldı.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ
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Baskınlarınıza Baskınlarla
Cevap Vereceğiz!
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11 Nisan Pazartesi günü Gazi Mahallesi yine güne
baskınlarla uyandı. Gece yarısı sabah şafağında yaptıkları
baskınları, sıradan hale getirmeye çalışan katil sürülerine
baskınla cevap verdik.
Ara sokaklardan ellerimizde molotoflar, havai fişekler,
el yapımı patlayıcılar, dillerimizde sloganlar ile çıktık.
“Umudun Adı DHKP-C”, “Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıramaz”, “Adalet Cephenin Namlusundadır” sloganları ile
İsmetpaşa Caddesi boyunca yürüdük. Barikatlar kura kura,
caddeleri ateşe vere vere karakola kadar çıktık. Karanlığı
aydınlattık ellerimizdeki ateş toplarıyla. Evet, kendi elimizle
yaptığımız basit saldırı araçlarıyla yürüdük düşmanın
üstüne üstüne… Güçlü silahlarımız yok ama mangal gibi
yüreklerimiz var! Mahallemizi ve halkımızı seviyoruz;
evleri, işyerleri basılan halkımızı, yoldaşlarımızı seviyoruz.
Bu sevginin gücüyle, haklılığımızdan aldığımız güçle kızıl
maskelerimizi taktık yüzümüze. Elimizdeki molotoflar,
patlayıcılar Halkın Adaletini temsil ediyordu.
Karakola yaklaştığımızda bir halk otobüsünü durdurduk, otobüsün arkasından savurduk karakola alev
toplarını, havailerle şaşkına çevirdik onları, “güm güm”
patladı el yapımı patlayıcılarımız. Bu sesle “Beyinlerinde
patlayan savaşçılarımızı” hatırlasın halk düşmanları.
“Umudun Adı DHKP-C” sloganlarıyla geri çekilirken
bir kişi çekti silahını ateş etti halk düşmanlarına doğru,
İşte halkımız bizim yanımızdaydı. Karakoldan ateş açtı
halk düşmanları, sonra sokaklara caddelere çılgınlar
gibi gaz attılar. Yapabilecekleri başka bir şey yok zaten!
Bu andan itibaren çatışma başladı; her sokakta her
köşe başında bir Cephe Milisi elinde alev topu ile bekliyordu. Her yerden fırladı molotoflar halk düşmanlarının
üzerine. Kimi boşa gitti, kimi tam üzerlerine geldi. Kimimiz defalarca çıktık halk düşmanlarının karşısına
tüm meşruluğumuzla, kimimiz ilk defa çıktık ama halk
düşmanlarına karşı öfkemiz ve hesap sormanın coşkusu

Dersim’de Yeşeren Umudu
Bitiremeyeceksiniz!
Dersim’de 5 Nisan’da gece yarısı, Halk Cepheli Yaprak
ve Ünal’ın evlerine özel harekat polisleri tarafından yapılan
baskında, herhangi bir gerekçe gösterilmeden, hukuksuz
bir şekilde gözaltına alınıp tutuklanarak Elazığ E Tipi Hapishanesi’ne gönderilmişlerdir.
6 Nisan sabahı saat 5 sularında da üniversite öğrencisi
olan Nesin Keskin devletin katil polislerince kaldığı
evden gözaltına alındı. Katil ve ahlaksız polisler Nesin
Keskin’e ajanlık teklif etmişlerdir. Nesin Tekin bu teklife
karşılık “bana bunu teklif edeceğinize kafama sıkın
daha iyi” diyerek, onurlu duruşuyla düşmanı bir kere
daha hüsrana uğrattı. Halk Cepheli olan Nesin Keskin,
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hepimiz de aynıydı.
Çatışma iki saatten fazla sürdü. Her sokakta Cepheliler’i arayan katiller, deli dana gibi döndü durdular.
Eylemimizi belirlediğimiz şekilde ajitasyonlarla, sloganlarla iradi bir şekilde bitirdik. “Halkımız biz sizin
çocuklarınızız. Halkımıza yaşatılan her şeyi kendimize
yapılmış gibi hissederiz tenimizde. Baskıların, Baskınların
Hesabını Sorduk, Soracağız!

Baskınlarla, Gözaltılarla
Bizleri Teslim Alamayacaksınız.

Korkunuzu Büyütmeye
Devam Edeceğiz!

Gazi Mahallesi'nde 11 Nisan'da yine bir polis baskını
yaşandı. Alınan bilgiye göre Cem Özcan’ın evi, bir
gecekondu ve bir kaç boş yer daha basıldı. Mahallede
baskın olduğunu duyan Cepheliler, Gazililer İsmetpaşa
Caddesi’nde ve cemevi bölgesinde barikat kurarak ateşe
verdiler. “Umudun Adı DHKP-C”, “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganları atarak molotoflarıyla caddeye çıktılar.
Caddeden geçen zırhlı araçlar taşlandı, molotofla saldırıldı.
Wolswagen Amorok model bir aracın içerisinde yüzü
maskelileri gören Cepheliler dur işareti yaptılar. Buna uymayan araç molotofla ateşe verildi. Üstü komple yanan
araç karakola doğru çıktı. Sabaha kadar bir akrep bir
TOMA ile gelen katillerle çatışıldı.
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkemeden denetimli olarak serbest bırakıldı. Halk Cepheliler, devletin katil polislerine seslenerek; "Bizi baskılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla yıldıramazsınız. Korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz." dedi.
***
Hatay: Samandağ ilçesinde 12 Nisan'da saat 05.00
sularında Fehim Bolat’ın evi terör örgütü propagandası
yaptığı gerekçesiyle AKP’nin katil polisleri tarafından
basılmış, yapılan hukuksuz aramadan sonra Fehim Bolat
çocuklarının gözü önünde işkenceyle gözaltına alınmıştır.
Samandağ Emniyeti’ne getirildikten sonra buradaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir. Gözaltı
gerekçeleri Fehim Bolat'ın Fadik Adıyaman ile ilgili
sosyal medya üzerinden paylaşımlarıdır. Mahkemeye
çıkan Fehim Bolat daha sonra serbest bırakıldı.

YENİLMEZ TEK GÜCE

Okmeydanı Halk Meclisi İETT Genel
Müdürlüğü’ne Heyet Gönderdi
"Siz bizim ulaşım hakkımızı ne
hakla ve hangi yasayla elimizden
alıyorsunuz?”
Bilindiği gibi yaklaşık 3.5 aydır
akşam saatlerinden itibaren otobüsler
mahallemiz güzergahını kullanmıyor.
Başta yaşlılarımız, hastalarımız genç
kızlarımız ve kadınlarımız olmak
üzere insanlarımız karanlıkta canlarını, namuslarını tehlikeye atarak E5 kenarından mahalleye evlerine gelebiliyor. Bu bağlamda sorunun çözümü aciliyet taşımaktadır.
Okmeydanı Halk Meclisi geçtiğimiz ay yaptığı halk toplantısında
kararlaştırdığı üzere sorunun giderilmesine yönelik her hafta salı günü
düzenli olarak saat 20.00’da Sibel
Yalçın Parkı’nda toplantılar gerçekleştiriyor. 29 Mart salı günü yapılan
toplantıdaysa İETT genel Müdürlüğü’ne gidilerek konuyu görüşmesi
için bir heyet oluşturulması kararına
varıldı. Heyet oluşturulduktan sonra
görüşme tarihi bir sonraki salı günü
olarak belirlendi.

Heyet planlandığı gibi 5 Nisan
salı günü Taksim Tünel’de bulunan
İETT Genel Müdürlüğü’ne gitti. İETT
Genel Müdür Yardımcısı tarafından
kabul gören heyet ilk olarak mahalle
halkının konuyla ilgili mağduriyetini
ve öfkesini aktardı.
Sorulan ilk soru ise “Siz bizim
ulaşım hakkımızı ne hakla ve hangi
yasayla elimizden alıyorsunuz” oldu.
Bu soru karşısında oldukça tedirgin
olan müdür yardımcısı direkt olarak
seferlerin “olay var”, “otobüsler yakılıyor” gibi güvenlik gerekçeleriyle
polis tarafından engellendiğini itiraf
etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine
polisin otobüslerin yakıldığı günkü
tavrı anlatıldı. Yakılan otobüsleri söndürmeye gelen itfaiye araçlarının polis
tarafından özelikle engellendiği söylendi. İtfaiye araçları engellendiği için
yangının bir iş yerine sıçradığını ve o
iş yerinin de sırf bu yüzden küle dö nüştüğünü aktardılar.Yasağın uygulandığı 3.5 – 4 aydır polisin küçük
çocuklara para verip örgütlediği olay-

ların dışında semtimizde otobüs seferlerini durduracak nitelikte herhangi
bir olayın ya da olayların yaşanmadığı
ayrıca iletildi. Bunun yanında, madem
her gün olay var gerekçesiyle otobüs
seferleri durduruluyor, yine toplu taşıma araçlarından olan minibüs seferleri bu süreçte neden hiç aksamıyor
sorusu da soruldu.
Tüm bu anlatılanlara ve sorulan
sorulara cevap veremeyen müdür
yardımcısı Ulaşım Daire Başkanlığı’nı
aramak zorunda kaldı.
Ancak bu görüşmede de verilen
cevap emniyetin doğrudan müdahalesi
neticesinde seferlerin aksatıldığı yönündeydi. Halk Meclisi Heyeti alınan
bu cevaplardan sonra ulaşım sorunu
çözüme kavuşturulana kadar mücadelelerinin süreceğini ve bundan
sonra ki muhataplarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyerek görüşmeyi sonlandırdılar.
ULAŞIM HAKKIMIZIN GASP
EDİLMESİNE İZİN
VERMEYECEĞİZ!
OKMEYDANI HALK
MECLİSİ
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Dilek Doğan
İçin Adalet İçin
20 Nisan’da
Çağlayan
Adliyesi’ndeyiz!

Gıda Tekellerine Değil,
Halk Bahçelerine İhtiyacımız Var
Armutlu Mahallesi’nde bulunan Şenay ve
Gülsüman Halk Bahçesi’nde 10 Nisan’da, Halkın Mühendis Mimarları (HMM) ve 20 kişinin
katılımı ile bahçe çalışması yapıldı. HMM’nin
çağrısı ile bir araya gelen meslektaşları ve
dostları tüm bahçe toprağını ilmek ilmek işledi.
Anadolu’ya yapılan tohum ve fidan çağrısına
da ses veren dostları, Halk Bahçesinde ekilmek
için hazırladıkları tohum ve fidanları bahçeye
nasıl ulaşabileceklerini konuşmak için bahçeye
geldi. Başta meslektaşları olmak üzere, dostlarını
ve halkı Halk Bahçelerinde gıda tekellerine
karşı birlikte üretmeye çağırıyor.

Dilek Doğan’ın
Mahkemesi İçin
Çalışmalar Her
Yerde Devam Ediyor
Halk Cephesi 12 Nisan’da
Küçükarmutlu Mahallesi hattından geçen 4. Levent, Reşitpaşa, Büyükarmutlu, Beşiktaş
gibi merkezi yerlere giden 50
minibüsün camına A4 boyutunda 20 Nisan’daki Dilek Doğan’ın mahkeme afişlerinden
astı. Dolmuşlara girilerek ajitasyonlarla halka çağrı yapıldı.

HALKIN GÜCÜNE SAHİBİZ

Armutlu Halk Cephesi 11
Nisan’da Dilek Doğan’ın katilinin yargılanması için halka
çağrıda bulunarak kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada;
“Dilek Doğan’ın katili apaçık
ortada ama AKP’nin hâkimleri
Dilek’in katili Yüksel Moğultay’ı tutuklamıyor aksine adalet
isteyenleri tutukluyor. Asıl tutuklanması gereken Katil Yüksel Moğultay demek için, yeni
dileklerin olmaması için, katilinin cezasız kalmaması için,
20 Nisan Çarşamba günü Çağlayan Adliyesi’nde Olalım!”.
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CEPHE’den Çağrı!
Halkımıza Çağrımızdır;
Halkımız ve Cephe’nin adaletine güvenen sempatizanlarımız, taraftarlarımız.
Bildiğiniz üzere bütün halk çocuklarını katleden halk
düşmanı katilleri cezasız bırakmayacağız.
Diyoruz ki; “silahımızdan çıkan her mermi “Halk
İçin Cephe İçin Devrim İçin”. Bunu başarmamızın en
büyük kaynağı sizsiniz. Ve şimdi azılı katillerden, başta
Dilek Doğan’ın katili Yüksel MOĞULTAY’ı arıyoruz.
Bu nedenle sosyal medya üzerinden bir paylaşım ve
iletişim sayfası açtık. Bu katili ve diğer bütün halk düşmanlarını bilen, duyan, haklarında ne biliyorsanız, ne
yaparlar, ne ederler, bir istihbarat olsa da bildirebilirsiniz.
Bunu bir fısıltı şeklinde de yayabilirsiniz, bir mesaj ile
de.
Yaşasın Halkın Adaleti!
Yaşasın Cephe İle Bütünleşmiş Halkın Adaleti!
Halk Düşmanlarını Cezasız, Halkı Adaletsiz Bırakmayacağız!
CEPHE
Sayfa Linkleri:
https://www.facebook.com/Y%C3%BCkselMo%C4%9Fulay-Aran%C4%B1yor443486999183597/?ref=ts&fref=ts
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Kemal Delen Ölümsüzdür!
İkitelli Halk Cephesi Halk Meclisi üyesi Kemal Delen'in
katledilmesiyle ilgili 12 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "İkitelli Halk Meclisi çalışanı Kemal Delen 11
Nisan akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını
kaybetti. Eski eniştesi olan İhsan adlı kişi Kemal’i, arkadaşlarıyla birlikte maç izlediği kahveden dışarı çağırdı.
Birkaç saniye sonra da silah sesleri duyuldu. Kemal ağır
yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ve mahalle
halkı İhsan’ın evine gittiler. Ancak polis gelerek halka
saldırdı ve İhsan’ı kaçırdılar. İhsan, çetecilik yapan her
türlü yozluğun mahalleye sokulmasında başı çeken, ailesine
ve mahalleye yakışmayan yoz, ahlaksız, alçak bir adamdır.
Polisin onu kurtarmaya gelmesinin nedeni de budur. Kemal
Delen hastanede vücudundaki 6 kurşun yarasıyla hayatını
kaybetti. Kemal Delen’i katleden çetelerden ve onların
hamiliğini yapanlardan hesabını soracağız" denildi.

Emperyalizme Karşı Birlik ve
Beraberliğimizi Gelin Büyütelim

lışmada 80 adet afiş asıldı.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde yapılacak 7.
Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu çalışmaları devam ediyor. 9 Nisan ve
10 Nisan'da sempozyum
afişleri mahallenin birçok yerine asılarak duyuru yapıldı. Akşam saatlerinde de Ovacık Mahallesi'nde 5 kişinin yaptığı kapı
çalışmasında 150 bildiri halka ulaştırıldı. Yürüyüş dergisi
ile birlikte yapılan kapı çalışmasında 100 evin kapısı çalındı. Çalışmada 150 bildiri halka ulaştırıldı. 11 Nisan'da
ise Liseli Dev-Genç'liler Gazi Ticaret Meslek Lisesi'nde,
sempozyum çağrı çalışması yaptılar. Liseli Dev-Genç'liler
okulda 25 sempozyum afişi yaptı. Daha sonra boş dersi
olan öğrencilerle Grup Yorum konseri hakkında sohbet
ettiler. Sınıfın çoğunluğu gelmek istediğini hatta ailesini
ve arkadaşlarını da getirmek istediklerini söylediler. Aynı
gün Liseli Dev-Genç'liler Şair Abay Lisesi'nde Grup
Yorum ve Eyüp Baş sempozyum çalışması yaptılar. Sınıf
konuşması ve teker teker herkese bildiri dağıtımı yaptı.
Çalışmada okul içine afişler de asıldı.
1 Mayıs: 10 Nisan'da 1 Mayıs Mahallesi ve Merkez
Mahallesi’ne Eyüp Baş Sempozyum afişleri asıldı. Ça-

Umut Veren Asi Tekrar Yayında,
21. Sayısıyla Aramızda



Hatay’da yayınlanan Umut Veren Asi gazetesi bir
süre aradan sonra tekrar yayınlanmaya başladı. Hatay
halkının sorunlarına, yaşamına, değerlerine ve kültürüne,
ülke gündemine dair konulara yer veren Umut Veren
Asi gazetesi onbeş günde bir yayınlanıyor. Adı gibi
umut dolu, adı gibi asi!
Gazetenin son, 21. sayısı 24 Mart 2016 tarihini
taşıyor. AKP’nin artık bütün onurlu, dürüst ve namuslu
insanlara karşı rutin bir uygulama haline getirdiği gözaltı
ve tutuklama terörü var sayfalarında. Hatay’da son tutuklanan 4 kişiyi anlatıyor.
İkinci sayfada Hayat Ana, TAYAD’ı ve TAYAD’ın
30. yılını kutladığı geceyi, gecede yaşananları anlatmış.
Hatay’ın halkın canına yeten yol sorunları da var sayfalarında, Altınözü ilçesine bağlı Akamber (Zev) Köyü’nün
tanıtımı da…
Abonelik hizmeti de olan Asi gazetesine ulaşmak isterseniz:
ADRES: Atatürk Mah. Semt Bey Cad. 12/2, Samandağ/HATAY
TELEFON: 0539 791 30 03
EMAİL: umutverenasi@outlook.com
WEB: www.umutverenasi.ne
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Dağ Patikalarından Semt Sokaklarına Kadar
Adaletin Sesini Halka Ulaştıracağız!
Gerçekleri, halkın sesini yani sesinizi bütün
halklarımıza ulaştırmak
için her bölgede, her alanda olacağız. Mücadelemiz
genişliyor ve bu vesileyle
düşmanımız acizleşiyor,
durmadan saldırıyor. Ama
ne biz ne de Yürüyüş dergisi dağıtımcılarımız moralini
bozmayacak, çünkü ne olursa olsun “moral üstünlük
bizde”, Evet tutuklamalar yaşadık, bürolarımız basıldı,
dergilerimiz, yayınlarımız, afişlerimiz çalındı. Ama bunların
hiçbiri önümüzde engel değildi. Şehitlik oldu ve kendimizde
yeni bir sorumluluk daha hissettik, yoldaşımızın tamamlayamadığı görevi üstlendik ve halka umudun sesini ulaştırma sorumluluğunu aldık. Ve bu sebeple Yürüyüş okurları,
dağıtımcıları dedi ki; “Dağ Patikalarından Semt Sokaklarına
Biz Varız, Biz Halkız!” Geçtiğimiz hafta halkımıza
ulaştırılan sesimiz şu şekilde:

İSTANBUL
Gazi: Halk Cephesi 7 Nisan’da Dersim dağlarında
DHKC gerillası Cihan Gün’ün şehit düştüğü ve Deniz
Şah’ın ağır yaralandığı çatışma haberini alarak, umudun
sesi Yürüyüş dergisi ile halk savaşçılarını anlattı. Dersim
dağlarına umudu büyütmek, savaşı büyütmek için çıkan
DHKC gerillaları adaletsiz bırakılan, aç susuz, topraksız
bırakılan halk için, beyinleri sokağa akıtılan halk çocuk-

Anadolu Topraklarına Terimizi ve
Kanımızı Akıtıyoruz
İzmir-Çiğli Halk
Bahçesi Komitesi, 7
Nisan’da Halk Bahçesi’nde bir araya gelerek
çalışmalara başladı.
Komite ilk olarak bahçeye nasıl bir düzenleme yapacağını planladı,
ardından bu plana göre
bir görev paylaşımı yapıldı. Bahçenin etrafını çevirmek
için dağdan odun ve ağaç toplandı. Halk Bahçesine Küçükarmutlu’daki Şenay Gülsüman Halk Bahçesi’nden
gelen karpuz, mısır ve bamya tohumları, ayrıca Çorum’un
fasulyesi de bahçeye ekildi. Kahvaltısını halk bahçesinde
yapan bahçe komitesi bir ailenin evinde öğle yemeğini
yedi. Dağların Şahanlarına selam gönderdiler ve “bu topraklara hem terimiz hem kanımız akıyor akacak, bu vatan
bizim” diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca 10 Nisan’da
yapılan çalışmada İzmir DİH’liler de Halk Bahçesini
ziyaret ederek çalışmalara destek oldu. Hep birlikte
hazırlanıp yenilen yemeklerle dayanışma içinde yaklaşık
5 saatlik bir çalışma yapılarak program sonlandırıldı.

larının hesabını sormak için savaşıyor, denildi.
Halk savaşçıları ve ülke gündeminin anlatıldığı
çalışmada 15 kişinin katılımı ile 128 adet dergi halka
ulaştırıldı.
Dağevleri: Dev-Genç’liler 10 Nisan’da Dağevleri’nde
umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Çalışma
boyunca halkla edilen sohbetlerde, Onur Polat’ın yaptığı
eylemin nedeni anlatıldı. Halkın ikramlarda bulunduğu
çalışmada 45 adet dergi halka ulaştırdı. Ayrıca 3 adet
yazılama yapıldı.
Beykoz: Dev-Genç’liler 6 Nisan’da umudun sesi Yürüyüş dergisini Rüzgarlıbahçe (Kürecik) Mahallesi halkına
ulaştırdı. Her çalınan kapıda Onur Polat’ın neden şehit
düştüğü, ülkemizdeki her katliamın, her adaletsizliğin hesabının Onurlar’la sorulacağına değinildi. Çalışma sonunda
toplam 16 Yürüyüş dergisi mahalle halkına ulaştırıldı.

ANADOLU
İzmir: “Dağlarda, sokaklarda biz varız! Biz Halkız!”
diyen Halk Cepheliler ve dergi okurları, 8 Nisan’da Güzeltepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yaptı. Yapılan çalışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.
Amed: 12 ve 13 Nisan’da Oryıl, Koşuyolu ve Ofis
semtinde dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmalarda
sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönem Amed Özgürlükler Derneği’nin ve halkın evlerinin katil polisler tarafından yağmalandığına ve bunlara karşı çözümün barış
değil mücadele olduğuna değinildi. Çalışmalarda toplam
79 dergi halka ulaştırıldı.
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Geleneksel Kahvaltılarla
Programımızı Belirledik
Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nde 10 Nisan’da geleneksel Pazar kahvaltısı yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği
kahvaltı programında, öncelik olarak Fadik Adıyaman’ın
açlık grevi hakkında konuşuldu. 17 Nisan Grup Yorum
konseri, 24 Nisan’daki 1 Mayıs pikniği ve 1 Mayıs
Bayramı konu alındı. Yapılan programa 22 kişi katıldı.

Gezici Sergilerimizle Sosyalizme
Alternatif Olmayı Büyütüyoruz
Halkın Mühendis Mimarları’nın (HMM) emperyalizme karşı ürettiği sosyalist çözümleri olan projelerini
tanıttığı sergi ve seminer serisinin dördüncüsünü 9 Nisan’da EMO Perpa Toplantı Salonu’nda açtı. Sergi boyunca özellikle rüzgar türbini hakkında elektrik teknikeri
ile sohbet edildi. Kendi ürettiği alternatörü de göstererek
bilgi paylaşımı yaptı. Sergiye gelenlere her hafta bu
tanıtım sergilerinin farklı yerlerde açıldığı aktarıldı ve
tüm ilgilenenlerin HMM’nin sergisini görmeye gelmeleri
istendi.
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Avrupa’da
Polonya’da Erdal Gökoğlu’nun İade
Mahkemesi Zaferle Sonuçlandı!
6 Nisan 2016 tarihinde Polonya’nın Gorzow Wielkopolski
Mahkemesi’nde görülen iade mahkemesi yaklaşık 2,5 saat
sürdü. Mahkemeye katılım oldukça yoğundu. Polonyalıların
da yoğun katılımı vardı. Bununla beraber Polonya basını
mahkemeye büyük ilgi gösterdi.
Mahkemenin ilk bölümünde Helsinki İnsan Hakları Vakfı
Polonya Şubesi’nden Jacek Bialas istatistiklere dayalı şekilde
hazırlamış olduğu raporla Türkiye’deki hapishanelerin koşullarına ve 19 Aralık operasyonuna, bununla beraber hasta
tutsaklara ilişkin bilgiler sundu.
Ardından sıra savcıya geldi. Çünkü savcı mahkeme
heyeti karşısında Erdal Gökoğlu’nu Türkiye’ye iade etme
konusunda ellerinde yeterli gerekçe ve yasal hak olmadığını
kabullenerek iade talebinden vazgeçtiğini dile getirdi.
Sıra artık Erdal Gökoğlu ve avukatlarına geldi. Mahkemenin
bugüne kadar olan süreci yanlış yürüttüğünü anlattılar. 48 gün
açlığa direndi. Elinde siyasi iltica oturumu olan bir insanın bu
kadar zaman sebepsiz yere tutuklu olmasının bir hukuk zayıflığı

olduğunu ifade ederek,
Erdal Gökoğlu’nun
Türkiye’ye iade talebinin söz konusu bile
olmaması gerektiğini
söylediler.
Erdal Gökoğlu ise
savunmasında şunları
dile getirdi; “Ben bir
devrimciyim, bir sosyalistim. Bizler dünyanın neresinde
olursak olalım faşizmle mücadeleye her koşulda devam
edeceğiz. Bu bana yaşattıklarınız bizler için ilk değildi. Biz
bunları Buca’dan Ümraniye’den Metris’ten Ulucanlar’dan
Türkiye’nin hapishanelerinden hatırlıyoruz ve tanıyoruz
sizleri. Tutuklu olduğum süre içerisinde kurduğunuz tüm
mahkemelerde yalan yanlış, aslı olmayan iddianameler doğrultusunda beni tehlikeli insan statüsüne koymaya çalışarak
devrimciliğimi yargılamaya çalıştınız. Ama unutmayınız ki
tarihler boyunca kazanan hep bizler olduk. Onurun ve
erdemin temsilcileri olarak dünyanın en meşru işini, devrimciliği sürdürmeye devam edeceğiz.
Mahkeme Erdal Gökoğlu’nun tahliyesine karar verdi.
Polonya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Komitesi yaptığı açıklamayla "bu üç aylık süreç içerisinde destekte bulunan ve
zafer adına direnen tüm halkımıza teşekkür ederiz. Yaşasın
Direniş Yaşasın Zafer! " dedi.
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Fransa: Özgür Tutsak Erdoğan Çakır
Destek Açlık Grevinde
Fadik Adıyaman’ın 67 gündür Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde tecritten çıkartılarak, Bakırköy Hapishanesi’ndeki
yoldaşlarının yanına sevk edilmesi için başlattığı açlık
grevine destek amacıyla, Erdoğan Çakır Fransa’da 15 günlük
destek açlık grevine başladı. 2. gününde olan Erdoğan Çakır
“Fadik Adıyaman’ın talepleri kabul edilsin” dedi.


İsviçre TAYAD Komitesi Tutsakları Yalnız
Bırakmıyor
İsviçre TAYAD Komitesi, Tekirdağ Hapishanesi’nde 67
gündür tecrite karşı bedenini açlığa yatıran Fadık Adıyaman
için Zürich’te iki gün bilgilendirme masası açtı.
Kurulan masada amaç hem Fadik Adıyaman’ın direnişine
destek hem de sesini halklara taşımak oldu. Dağıtılan bildirilerde ve yapılan konuşmalarda Fadik Adıyaman’ın sağlık
durumu, bulunduğu tecrit ve talepleri dile getirildi.
Bilgilendirme masası Zürich’in merkezi bölgelerinden
birisi olan Staufacher’de açıldı. Fadik Adıyaman için toplam
190 bildiri dağıtıldı.


İngiliz Emperyalizminin Saldırıları
Devrimcileri Yıldıramaz!
Londra'da 6 Nisan'da akşam 20.30 sıralarında, Anadolu
Halk Kültür Merkezi ve bazı evler “anti-terör yasası”
gerekçe gösterilerek polis tarafından basıldı. Kültür Merke-
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zi’nden gözaltına alınanlar sabah 05.00'da serbest bırakıldı.
Arama sonucunda derneğin kapısına polis tarafından kilit
vuruldu. İngiliz emperyalizmi keyfi bir şekilde bir kurumu
basmış ve yine aynı şekilde kapatmıştır. Konuya ilişkin Yürüyüş Londra temsilciliği yaptığı açıklamada "Bir kez daha
söylüyoruz: Halkımızı ve gençlerimizi, çocuklarımızı sizin
kirli ve yoz kültürünüze teslim etmeyeceğiz! Emperyalizmin
kirli yalanlarıyla yaratmaya çalıştığı, halklarımızın derneklerimize gitme korkusunu kıracağız!
Tüm halkımızı Anadolu Halk Kültür Merkezi’ni sahiplenmeye çağırıyoruz! "


"Yalanlar Savaş Çıkarıyor"
Markus Heizmann, birçok siyasetçi ve eleştirmen ile
birlikte ortak hazırladığı ” Yalanlar Savaş Çıkarıyor, Emperyalist Basın Yalanları ” isimli kitabın tanıtımını yaptı.
İsviçre TAYAD Komitesinin organize ettiği ve Zürih
Red Latino Derneği’nde 8 Nisan tarihinde yapılan tanıtımda,
medya yalanlarının örneklendiği resim sergisi de yer aldı.
Heizmann konuşmasında, emperyalistlerin medyayı neden
yalan makinası olarak kullandığını anlamak için, emperyalizmin ne olduğunu iyi anlamak gerektiğini anlattı. Heizmann,
NATO`nun üslerinin yer aldığı ülkeleri ve bu ülkelerin emperyalistlerle işbirliğini örneklendirdi.
Toplantıda İsviçre TAYAD Komitesi, broşür ve dergilerini
sergilediği masa açtı. 24 kişinin katıldığı toplantı sonunda
tanıtımı yapılan kitaptaki konular ve Türkiye’de yapılacak
olan Eyüp Baş Sempozyumu üzerine sohbetler yapıldı.

YENİLMEZ TEK GÜCE

Mahir Çayan ve Yoldaşları Wiesloch
AKM’de Anıldılar
30 Mart 1972 yılında henüz 26 yaşında iken Kızıldere’de
beraberindeki dokuz yoldaşı ile birlikte şehit düşen Mahir
Çayan ve yoldaşları için Wiesloch AKM’de bir anma programı gerçekleştirildi.
Saat 14:00`da saygı duruşuyla başlayan anma panel ile
devam etti. Panele Wiesloch AKM’nin başkanı Ali Yaman ile
Anadolu Federasyonu’ndan Faruk Ereren konuşmacı olarak
katıldılar. AKM başkanı konuşmasında Mahir, İbo ve Denizler’in
mücadelesinin günümüzde bir çok anlamda doğru olarak sahiplenilmediğini ve devrimcilerin halkların inançlarına ve değerlerine yabancı kaldıklarını ve kimi zaman ise karşısında
durduklarını belirterek inançlara değerlere değil onların sömürülmesine karşı kavga verilmesi gerektiğini vurguladı.
Faruk Ereren ise konuşmasında Mahirler’i ve onların
vatan ve halk sevgilerini anlatırken günümüz Türkiye`sinde
devrimci mücadelenin durumunu ve bilhassa Kürdistan`da
devam etmekte olan katliamlar üzerinden barış politikalarının
içinin ne kadar boş olduğunu dile getirdi. Mahirler’in devamcılarının bugün şehirlerde ve kırlarda onların kavgasını
canı pahasına feda ruhu ile sürdürdüğünü söyledi.
Grup Boran`ın seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve
marşlar ile anma etkinliği saat 17:00´da sona erdi. Anmaya
toplamda 60 kişilik bir katılım oldu.


Sansür Duvarlara Caddelere İşlemez
30 Mart Devrim Şehitlerimizi Anma ve Umudun Kuruluşunun kutlamaları dolayısı ile Avrupa'da yazılamalar
yapıldı. Belçika’nın Verviers şehrinde afişler asıldı. 120×90
cm’lik ozalitlerden 5 tane şehrin işlek yerlerinde.
Londra’da Tottenham, Edmonton ve Enfield mahallelerinde
13 farklı yere halk savaşçılarını selamlayan yazılamalar yapıldı.
Halklarımızın duyguları “Berna Yılmaz Ölümsüzdür, Çiğdem
Yakşi Ölümsüzdür, Dev-Genç, Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor, DHKC, Dağların Şahanı Onur Polat Ölümsüzdür”
sloganları nakşedildi duvarlara. 8 Nisan Cuma günü, saat
23.00 sularında Avrupa Dev-Genç’liler Hamburg’un merkezi
bölgelerinden birisi olan Landungsbrücken’de “Onur Polat,
Cihan Gün Ölümsüzdür -Avrupa Dev-Genç” yazılı pankart
astılar. Etraftaki insanların ilgisini çeken eylem “Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganıyla sonlandırıldı.
Almanya’nın Dortmund şehrinin Hafen ve merkez bölgesinde Dev-Genç’liler yazılama yaptı. Toplam 8 adet
yazılama yapıldı. Belçika’nın Liege şehrinde Türkiyelilerin
yoğun yaşadığı yerlere ve şehir merkezlerine afişleme yapıldı.
Dersim’de şehit düşen Cephe gerillaları Onur Polat ve Çayan
Gün’ün selamlandığı afişlerden 15 adet asıldı.


Emperyalizm Nerede Halkları Eziyorsa
Orada Onların Karşısındayız!
Mültecilere karşı yürütülen emperyalist baskı ve yok etme
politikalarının yanısıra, ırkçılık da hızla geliştiriliyor.
İsviçre’de mültecilere destek, dayanışma eylemleri de

gün geçtikçe artıyor.
İsviçre’nin Zürich şehrinde üniversiteli gençler sadece sistemin mülteci politikasının karşısında durmak ve mültecilerle
dayanışma içinde olmak amacı ile geçtiğimiz aralık ayında
yeni bir oluşum kurdu. Zürichli Öğrenciler ve Gençlik (
Schüler* İnnen und Jugendliche aus Zürich ) isimli organizasyon
mültecilerle dayanışma için şimdiye kadar 3 ayrı yürüyüş düzenledi. Şimdiye kadar düzenlenen her 2 yürüyüşte de yerini
alan İsviçre TAYAD Komitesi bu yürüyüşte de oradaydı.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş için Zürich polisi
yoğun önlemler almıştı. Yürüyüşçü gençlerin renk ve ses
bombaları ile hareketlendirdiği yürüyüşte “Hiç Kimse
İllegal Değildir, Faşizme Karşı Omuz Omuza, Blocher’in
Faşist Politikaları İsviçre’yi Yıkacak ” sloganları atıldı.
Yürüyüş sonunda yapılan kısa konuşmanın ardından
yapılacak olan dayanışma yemeğinin çağrısı duyuruldu.
Yürüyüş başlangıcı, sırası ve sonrasında İsviçre TAYAD
Komiteliler, kendi yapacakları etkinliğin ilanları ile birlikte
TAYAD ve Halk Cephesi’ni tanıtan bildiriler dağıttılar.


Emperyalizm Her Türlü Hakkı Yok Ediyor
10 Nisan 2016 Pazar günü Fransız sol partilerinden Front
de Gauche ve PCF ( Parti Communiste Français)’nin düzenlediği Suriye’deki iç savaş ve son dönemde gündemde olan
Fransa’daki işçi kıyım yasaları üzerine bir seminer düzenlendi.
Bu seminere Nancy Halk Cephesi de misafir olarak katılım
gerçekleştirdi. Seminerin başlangıcında Halk Cephesi’nin
kısa bir tanıtımı yapıldı ve Suriye’de süren savaşla ilgili düşünceleri anlatıldı, işçi kıyım yasaları hakkında da Fransız
işçi sınıfı ile birlikte hareket edeceğimizi bu yasanın geçmemesi
için yapılacak eylemlere katıldığımızı ve katılacağımızı
anlattık yarım saat süren bu anlatımdan sonra bir yemek arası
verildi. Seminer boyunca salonda bulunan sol parti temsilcileri
Halk Cephesi ve onun düşünceleri hakkında tek tek masamıza
gelerek düşüncelerimizi daha yakından öğrenmek istediler
ve daha sonra yapılacak etkinliklerde bizi sürekli aralarında
görmek istediklerini bildirdiler.
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Aile ve Gençlik Devrimci Kültürde
Anlamını Bulur
Mannheim Anadolu Federasyonu Almanya`nın Schwarzwald Ormanlarının Fransa sınırına yakın olan Schuttertal
Bölgesinde ailelerimizin ve gençlerimizin katılımıyla üç
günlük bir kamp gerçekleştirdi.
Aile ve gençlik kampı bölgede kiralanan bir dağ evinde 1
Nisan Cuma günü başladı. Kamp boyunca sabah kahvaltısından
itibaren dolu dolu ağız dolusu gülüşler, kolektivizmin gücü,
hayatı politikleştirmenin güzelliği vardı. Yürüyüşler yapıldı,
spor, mangal keyifleri, film saatleri, boş geçen tek an olmadı.
Hayatı politikleştirmek insanların dünyasına girmekten
geçer. Dünyasına girmek ise birlikte yemek yemek, film
izlemek birlikte gülmekten geçer, yani onun dünyasına girmektir
hayatına girmek. Budur asıl devrim zaten. Kamp da bunun
için bir adımdı. 3 gün süren kampa çoluk çocuk toplamda 31
kişi katıldı. Kamp seneye tekrarlanmak üzere sonlandırıldı.
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25 Nisan- 1 Mayıs
Sedat Karakurt: Sedat, 11 Haziran
1976’da İstanbul’da doğdu. Aslen Tokatlıydı. Gazi Katliamı’nın ardından mücadeleye katıldı. Eskişehir tabutluğunun açıldığı yıl tutsak düştü ve Eskişehir’e sevk
edildi. DHKP-C davasından yargılanıyordu.
Sedat Karakurt Eskişehir’de direniş içinde yer aldı.Direniş
sonrası Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi. F Tipi saldırısı gündeme geldiğinde ölüm orucu
gönüllülerinden biri de oydu. 2. Ekip’te yer alıp zulme
meydan okuyarak 25 Nisan 2001’de Edirne F Tipi Hapishanesi’nde şehit düştü

Fatma Hülya Tümgan: 5 Mart 1968’de
Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde doğdu.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisiyken
Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir
süre öğretmenlik yaptıktan sonra Mücadele
dergisi temsilcisi olarak çalışmaya başladı.
Fatma H. Tümgan Birçok kez gözaltına alındı iki kez tutuklandı,
her seferinde yeniden mücadeleye koştu.
1994 başından bu yana tutsaktı. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki
Parti-Cepheli tutsakların temsilcisiydi. 19-22 Aralık Katliamı’nda zulmü durdurmak için en öne çıkan feda savaşçılarından biriydi. Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de Ölüm Orucu Direnişçisi olarak ölümsüzleşti.
Erdoğan Güler: 10 Ekim 1972’de Dersim’in Ovacık-Buzlutepe köyünde doğdu.
Kendi çevresinden tanıyordu devrimcileri.
Kardeşinin tutsak düşmesi sonucu, daha yakından tanıdı. Demokratik mücadele içinde
yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında dıErdoğan Güler şarıda ölüm orucuna başladı. 25 Nisan
2001’de şehit düştü. Ege TAYAD’lı Erdoğan
Güler, dışarıdaki ölüm orucunun dördüncü şehidi olarak
ölümsüzleşti.
Hasan Karagöz: 1955 Malatya doğumludur. Devrimci Sol’un devrim ve sosyalizm
mücadelesinin militanlarından biriydi. 28
Nisan 1980’de Malatya Taştepe’de faşistlerin kurduğu bir pusuda katledildi.
Hasan Karagöz

“...Eylemimiz dünyayı sarsacak bir güçte ve büyüklüktedir.
Çünkü direnişimiz teslimiyete karşı bir baş kaldırı olduğu gibi,
emperyalizme karşı da her şeye rağmen "sosyalizm" inancının
haykırılmasıdır. M-L ideolojinin savunulmasıdır. Bu yüzden eylemimiz bütün dünya halklarına güç verecek, inanç taşıyacaktır.
İşte bu yüzden tarihsel bir görevle karşı karşıyayız...”
Fatma Hülya Tümgan

Sıddık Özçelik,
Güven Keskin,
Esma
Polat:
30 Nisan 1992’de
Adana’da bulundukları üssün polis
tarafından kuşatılGüven Keskin
Sıddık Özçelik
Esma Polat
ması karşısında direnerek şehit düştüler. Üçü de SDB savaşçısıydılar. Üçü de
savaşçı olmadan önce gecekondu semtlerinde faaliyetler yürüttüler.
1970 Çorum Mecitözü doğumlu Sıddık Özçelik, devrimci harekete
1988’de katıldı. 1973 Adana Kozan doğumlu Güven Keskin,
1991’de SDB savaşçısı oldu. 1971 Kars Sarıkamış doğumlu
Esma Polat, ‘86 yılında mücadeleye katıldı. Şehit düşerken örgütünün ismini duvara kanla yazdı.

Selma Kubat: Selma Kubat, Malatya Arguvan
Koyuncu Köyü'nde 1978'de doğdu. Lise yıllarında
devrimcileri tanıdı. Tercihleri giderek netleşti ve
gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar üstlendi.
F Tiplerine karşı Armutlu'da direnişe destek
eylemi yaparken 13 Kasım 2001'de gözaltına
Selma Kubat
alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
aldı. 1 Mayıs 2004’te, Saraçhane’de yoldaşları
kızıl bayraklarıyla Büyük Direniş’in kararlılığını 1 Mayıs alanlarına
taşırken o da feda ateşleriyle katıldı 1 Mayıs’a. 1 Mayıs günü
Gebze Hapishanesi’nde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.

Fatma Koyupınar: 22 Şubat 1972 Gaziantep doğumluydu Fatma. Kürt-Alevi bir ailenin on çocuğunun dokuzuncusuydu. Lisedeyken Gaziantep
Özel Tip Hapishanesi'ne açık görüşlere gitmeye
başladı. Devrimci Sol tutsaklarıyla tanışması onun
yaşamını değiştirdi. Gaziantep Üniversitesi MYO
Fatma Koyupınar İnşaat Bölümü’nü kazandı. TÖDEF, Dev-Genç
çalışmalarına katıldı. 6 Kasım 1990 YÖK boykotu
çalışmalarından dolayı tutuklandı. 1991'de tahliye oldu. '91 sonbaharında illegal örgütlenme içinde yer aldı. 16-17 Nisan operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tutsaklık yılları başladı. 2001'de
tahliye olduğunda mücadelenin içindeydi yine. 2003 Ekim’inde
3. kez tutsak düştü. 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl bandını
kuşandı. Direnişinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Direnişini
dışarıda, Şişli direniş evinde sürdürerek, 354. gününde 27 Nisan
2006’da direnişin 122. ve son şehidi olarak ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
“Yangınım suskunlukları da yaksın”
26 Nisan 2004
Basına ve Kamuoyuna
Ben Selma Kubat. Bu mektup elinize ulaştığında birçoğunuz
tanımış olacaksınız. Çok yakında kendimi yakacağım. Külümü
Bir Mayıs’a karıştıracağım. Birçoğunuz neden kendimizi yaktığımızı
merak edecek. Bunları yani bunca soğukkanlı oluşumuzu anlamak
isteyeceksiniz. Beni buna zorlayan gerçekleri açıklayacağım.
Size 5 gün öncesinden yazıyorum. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum ki kendimi yakma kararını özgür irademle aldım. Zaten
ölüm orucunda gün gün ölüyor kendimi feda ediyordum. Ölüm
orucuna başlamam gibi kendi isteğim ve irademle oldu kendimi
yakma kararı. Bu mektubu yazarken de elim titremiyor.
Birçoğunuza vahşice gelecek bu soğukkanlılık; işkenceye, baskılara, zorla müdahaleye, sansür duvarlarına ve çıkarılan yeni
baskı yasalarına karşı olduğundan hangisi daha vahşet dolu siz
karar verin!
Ben ölüm orucunun 190. günündeyim. Ve bugüne kadar 110
arkadaşım tecriti kaldırmak için şehit düştü. Asıl bu vahşet değil
mi? Bunca insanımızın canına değecek kadar değerli mi bu hücre
kapıları, duvarları, izolasyonu. Bana göre değil ama iktidar ısrarlı
ve iddialı bunda. Biz de elbette direnme hakkımızın çalınmasına
karşı ısrarlı ve iddialıyız.
Sessizce ölmeyeceğiz. Bir gazete köşesinde yer alacak haberimiz
ama bir sessiz ölümü bedenlerimizle duyuracağız.
Hücreler ölümdür... Yalnız kapalı yer olması anlamıyla değil
elbette benim şu an bulunduğum yerde de 14 kişi var. Ancak tüm
uygulamalar tecrite, izolasyona göre ayarlanmış. Bir de dört yıldır
insan sesi duymayan tecrit hücreleri ve oralarda yaşamaya çalışan
arkadaşlarım var. Avukat görüşleri, aile ziyareti, aramalar, mektup
yasakları, kitap yasakları, suç duyurularımızın cevapsız kalması
ve daha onlarca hak ihlali diyebilirim. Hepsini denetliyorlar ancak
yetmeyecek ki üzerimizdeki üç kazak, üç pantolona göz koyup tek
tip giydirmek için yasalar çıkarıyor, bir de çalışmamızı zorlayacaklar.
Ben huzur içinde ölüyorum, benden sonrakiler daha zorunu yaşayacaklar. Baskı ve zor var oldukça, benim gibi direnenler de var
olacak. Direnme hakkımızı engelledikleri için kendimi yakıyorum.
Evet, ülkemizde bir hakka sahip olmak için canımızın yanmasını,
gözaltına alınmayı, tutuklanmayı, ölebilmeyi hatta yanmayı göze
almak gerekiyor. Bu bir fedakarlık değil zorunluluk. Zora karşı
durma zorunluluğu.
Haziran ayında bir zirve yapılacak. Ülkemizde ne zaman
zirveler yapılsa, emperyalistler gelse faturası bize, halkımıza
çıkarılır. Yine dışarıda ailelerimiz gözaltına alınmak yerlerde sürüklenmek pahasına “110 İnsan Öldü Hapishanelerde Duydunuz
mu?” diyordu. Onların sesini boğmak için TAYAD’a saldırdılar,
ilk olarak başkanını tutukladılar. Derneği kapattılar, yasal kurumlara
baskılar düzenleyip çalışanları “terörist” ilan ettiler. 30’u aşkın

insan tutuklandı. Hepsi dışarıda yasaların öngördüğü kurumlarda
çalışıyordu. Yine aynı şekilde dışarıda muhalif olarak gördükleri
kim varsa tutuklamaya, gözdağı vermeye devam edecekler. Neden?
Emperyalist efendilere “sorunsuz”, “muhalefetsiz” toz pembe bir
ülke sunmak için. Sadece zirveye katılanlara eskortluk yapmak
için 33 trilyon harcadı ve zırhlı araçlar aldı bu iktidar. Mahallelere,
sokaklara döşeyecekleri kameralar İstanbulluların tamamının
fişleniyor olması, yani hepsi onların emperyalist çıkarlarının devamı
için. Efendilere böyle kırmızı halılar serilirken ölüm orucu devam
ediyor, hala çözülmemiş bir tecrit sorunu var bu ülkenin. Yine
onlara sunulan vatanımızda açlık, yoksulluk sürüyor. Memurlar
açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor; memuriyet
önemli bir mevkiyken, şimdilerde ek işler yaparak yaşamını idame
ettirmeye çalışıyor memurlarımız. İşçilerimize grev yasaklanıyor,
sendikasızlaştırma için işten atmalar, zorunlu iş yasaları ile esir
haline getiriliyor. Köylülerimize; “gözünüzü toprak doyursun”
deniyor. Öğrencilerimiz YÖK sultası altında, anti - demokratik, bilimsel olmayan bir eğitime itiliyor. Çocuklarımıza gelecek değil
işlikler, ucuz işgücü olarak bakılıyor. Yine gençlerimiz yoz bir
kültürün ürünü olan pop starlara mahkum ediliyor.
Gençlerimizin hayalleri çalınıyor. Yani efendilere ne kadar
rahat huzur varsa biz halka o kadar çok çeşitli baskı politikaları uygulanıyor. Biz hapishanelerdeki tutsaklar bunun bir parçasıyız
yalnızca. F tipleri, tecrit, yalnız bize yönelik değil. Tüm bir halk
tecrit ediliyor ve vatanımız F tipleştiriliyor. Bu tabloyu yaratan
emperyalistler Irak halkına her gün katliam, baskı, şiddet dağıtıyor.
Irak halkı vatanında işgalci istemediğini aylardır direnerek gösteriyor.
Yine de “terörist” denilen Irak halkı oluyor. Bu tabloda kim
“terörist...” Irak’ta çocukları katledenler mi? İşgalciyi kovmak için
iki çocuğunu arkada bırakıp kendini feda edenler mi? Ya da
Filistin’de panzere taş atılmasın diye çocuk bağlayanlar mı? Yoksa
evleri yıkılmasın diye direnenler mi? Vatanımızda “110 İnsan öldü
duyun!” diyenler mi? 19 Aralık’ta diri diri kadınlarımızı yakanlar
mı?
Bu dünya tablosunda benim kendimi yakarak baskıları protesto
etmem ne vahşet, ne soğukkanlılıktır. Ortadoğu’da her gün insanlar
ölüyor, kadınlarımızın ırzına geçiliyor, çocukların kaçırıldığını,
organ mafyalarının (emperyalistlerin bilgisi dahilindedir) Irak’ta,
Afganistan’da, Filistin’de yayıldığını biliyorum. Yani yalnız ben
yanmıyorum Ortadoğu yanıyor. Bu tabloda asıl vahşet olan
gazetelerin yazmaması, aydınlarımızın, yazarlarımızın görmemesi,
gördüğü halde dillendirmemesi, yazmaması, toplumu aydınlatmamasıdır. Bu karanlığa ortak olan herkes bu vahşetin 110 insanımızın
ölümünün sorumlusudur. Ben kendi adıma karanlığa bir kibrit
çaktığıma inanıyor ve bu rahatlıkla gidiyorum.
Tüm kamuoyuna sesleniyorum: Duyun sesimizi. Bu ses direnen
ama teslim olmayan, koşullara uymayan, koşulları zorlayan ve
insan gibi yaşamak isteyenlerin sesidir. Yangınım bütün sessizlik,
suskunlukları da yaksın. Görün, duyun, bilin...
Selma Kubat

Sadettin Emir Çınaroğlu: 1955 doğumlu olan
Sadettin, Yüksek öğrenim için geldiği Bursa’da
devrimci mücadeleyle tanıştı. Bir Dev-Genç’li
olarak bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine omuz verdi. İşçi sınıfının mücadele
günü 1 Mayıs 1977’de katledildi.
Sadettin E.Çınaroğlu

Fehime Öztürk: 1959 doğumluydu. Samsun
19 Mayıs Lisesi’nde okurken mücadeleyle tanıştı.
Samsun Dev-Genç içinde yer aldı. Eğitim Enstitüsü’nde mücadelesini sürdürürken hastalığı
nedeniyle 1978 Nisanı’nda aramızdan ayrıldı.
Fehime Öztürk

Kıssadan Hisse

Şiir
Kızılırmak
Silah ve şarkı
ben bütün
karanlıkları bunlarla yendim
doğacak çocuğumun kanında esen
emekçi karımın dimdik
bakışlarında
ve çetelerin sipsivri uykusuzluğu
silah ve şarkı
benim bütün şarkılarım iri
kuşlardır al ve şafakleyin
ışıklı nehirler büyütür
silah seslerim tan karanlığında
yekinir yürür orman
yekinir yürür toprak
yekinir yürür kalabalıklar
ve der ki kitabın orta
yerinde
bütün ırmakları dünyanın
kızılırmak’tan geçer
(Hasan Hüseyin Korkmazgil)

Üç kadın, çeşme başında toplanmış konuşuyorlardı.
Az ötede ihtiyarın biri oturmuş, kadınların çocuklarını
methetmelerini dinliyordu.
Kadınlardan biri; “Benim oğlum öyle marifetlidir ki,
hiç kimse bu konuda onunla boy ölçüşemez.Tam bir
cambazdır o! İp üzerinde bir yürüse de görseniz.”
Diğer kadın heyecanla atılarak; “Benim oğlumun sesini bilseniz, dedi.Tıpkı bir bülbül gibi şakır. Yeryüzünde hiç kimsenin böyle bir sesi yoktur. Allah vergisi bu...
Üçüncü kadın susup duruyordu. Diğerleri sordular:
-Sen çocuğunu niye övmüyorsun? Nesi var ki?
-Çocuğumun çok üstün bir tarafı yok ki. Ne diye durup dururken öveyim onu.
Kadınlar kovalarını doldurup yola koyuldular. İhtiyar adam da peşleri sıra yürümeye başladı. Kadınlar
ağır kovaları taşımakta güçlük çektikleri için ara sıra
duruyor ve dinleniyorlardı. Sırtları ağrı içindeydi. Bu
sırada çocukları onları karşılamaya çıktı.
Birinci çocuk hemen elleri üzerinde havaya kalkmış,
çeşitli marifetler gösteriyordu. Kadınlar gözleri hayretten büyümüş haykırdılar:
-Aman ne kabiliyetli çocuk!.. İkinci çocuk altın gibi
bir sesle öyle güzel şarkılar söyledi ki, kadınlar gözleri
yaşlarla dolu hayranlıkla dinlediler onu. Üçüncü çocuk
koşarak geldi, annesinin elinden kovayı aldı ve eve kadar taşıdı.
Kadınlar ihtiyara dönüp:
-Bizim çocuklarımız hakkında ne diyorsun, dediler.
İhtiyar şaşkınlıkla:
-Çocuklarınız mı? dedi. Onları bilmem. Yalnız biri
vardı, annesinin elinden kovayı alıp eve taşıdı. Onu çok
beğendim.

Ö ğretmenimiz
Hiçbir şeyi ezberleme,
anlamadan tekrarlama
- Mücadelenin yasalarını öğren
- Bilgilerini mükemmelleştir.
- Teoriyi kendine mal et.
- Hareketin tecrübelerine güven
- Teoriyi özümse
-Mücadelenin değişen şartlarına uygula
-Sorunları çözmek için kullan
Teori devrimcinin aklını ve zekasını
eğitmelidir.
Teori devrimcinin kendi kendini eğitmesinin
en güçlü silahıdır.
İdeolojik, politik ve askeri bilgilerimiz bize
savaşma, karşımıza çıkacak sorunları çözme
gücü verir.
Yapacağımıza olan inancımızı artırır.
İrademizi güçlendirir.
Kararlılığımızı arttırır.
Savaşın yasalarını öğrenmek,
Hayatın işleyişini öğrenmek,
bunlarla bütünleşmek kendimize olan
güvenimizi büyütür.
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