
www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi / Sayı: 539
25 Eylül 2016

Fiyatı: 1 TL (KDV dahil)

Öfke Büyüyor! Bu Öfkeyi Siz Büyütüyorsunuz!
Gazi Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri:

Bir Gecede Dört Eylem... Yarın Daha Fazla... Sonra Çok Daha Fazla...
Talancının, Yağmacının, Gaspçının Önünü Kesecek 

Olan Halkın Şiddetidir
“Mahallenin Şahanları” Olup, Zulme Karşı 

Halkın Şiddetini Büyütelim!



yuruyus.biz@gmail.comwww.yuruyus-info.orgTel: (0-212) 251 94 35

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa DOĞRU

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

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

Mail: kanattan1@gmail.com

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

ISSN: 1305-7944

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

Avrupa: 4 Euro

Almanya: 4 Euro

Fransa: 4 Euro

İsviçre:6 Frank

Hollanda: 4 Euro

İngiltere: £ 3

Belçika: 4 Euro

Avusturya: 4 Euro

Haftalık Süreli

Yerel Yayın

Siyasi Dergi          

Fiyatı: 1 TL

Zenginlerin önünde
baş eğme sakın, 
onlar saltanat sürmek için altın
saraylarda boyuna servet yığarlar
sırtından başkalarının. 
Baş eğme! Nefret alevlensin içinde!
En güçlüler önünde baş eğme sakın, kral
olsabile adları, 
sultan olsa bile, 
onlardır yaşanası dünyayı 
bize zindan eden. 
Baş eğme! Nefret alevlensin içinde!
Softalar önünde baş eğme sakın (...)
Allameler önünde baş eğme sakın,
karaya ak der onlar övüne övüne,

kölelik çilesi onlarca en güzel kanun.
Baş eğme! Nefret alevlensin içinde! (...)
Nefret sevginin öz kardeşidir, 
ne yazık,
bu günkü yaşam böyle işte! 
İnsan nefret etmeyi de bilmelidir,
seviyorsan, hazırlan 
nefret etmeye de! (...)
sıcak hayaller için, düşler için
ve sevmek için nefret etmekte devam
et.Nefret et! Nefret et! 
Artık bugün gücüdür 
güçsüzlerin kutsal nefret! (...)
Nefret et, sevgi adına, nefret et!

DlMITIR POLYANOV

BAŞ EĞME



İİ ç i n d e k i l e r
Direnişi’nden Ümraniye’ye

barikatın ardı vatandır!

29 Biz Diyoruz ki: Biz hep ileri
olanı tercih ettik

30 Savaş ve Biz: Savaşçı diline ve
üslubuna dikkat eder

31 Halkların Katili Amerika:
Emperyalizm adaletsizliğini
“hayır”larla gizleyemez...
Emperyalistlerin çıkarları ile
halkların çıkarı uzlaşmaz

33 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençlikte kitle çalışması 

34 Dev-Genç olarak
manifestomuzdur: Halk için
parasız, bilimsel eğitim için;
akademik-demokratik
üniversite, bağımsız Türkiye

istiyoruz! Haklıyız, alacağız!

36 Liseliyiz Biz: Liseli Dev-Genç
kavgayı büyütüyor!

37 Liseli Dev-Genç

manifestomuzdur: Halk için
parasız, bilimsel eğitim için;
demokratik lise, bağımsız
Türkiye istiyoruz! 

39 Ülkemizde Gençlik: Gençlik
yeni eğitim yılında daha çok
örgütlenecek

41 Devrimci Okul: Savaşı

10 Amerikan bayrağının
dalgalandığı topraklar;
bağımsız, özgür topraklar
değildir! Amerika’yı
defetmeden halklar
kurtulamaz!

13 Devrimci eylem çizgisi ve
PKK’nin yanlış eylem
çizgisi; biri halkın iktidarına,
diğeri düzene götürür! - 5

16 Halk Meclisi: AKP’nin
katiller sürüsü; bilin ki o
katliam yuvalarını başınıza
geçireceğiz

18 Gazi’de Faşizme Karşı
Mücadele Ekipleri’nden aynı

akşamda 4 eylem 

22 Solun Köşe Taşları: HDP’li
belediyelere kayyum
atanması ve meşruluğunu

reformizmin gerçeği

23 12 Eylül zindanlarından 
F tiplerine... Buca

4 Parti-Cephe geleneğimiz
Kızıldere’de doğdu, 
46 yıl süren dişe diş 
bir savaşla büyüttük!-6

Savaş Örgütüyüz, Halk
İktidarı İçin Savaşıyoruz!

büyütmek, savaş kültürünü

içselleştirmekten geçiyor

44 Asıl yenilgi savaş
meydanlarında değil,
savaşılmayan alanlarda masa
başlarında yaşanır!

46 Halkın Hukuk Bürosu: AKP,
önümüzdeki 5 yıl içinde 174
yeni hapishane yapma kararı
aldı

48 Gökhan Yıldırım’a gözaltında
yapılan saldırılar ve işkenceler
OHAL uygulamalarının

devamıdır, işkenceye son!

49 Kamu emekçilerinin fiili-meşru
mücadelesinin öncüsü olan
Devrimci Kamu
Emekçilerimize selam olsun!

50 Kadın tutsaklarımıza yapılan

işkencenin hesabını soracağız!

51 Ne OHAL ne de baskılar,
geleneksel halk sofrasındaki
buluşmamızı engelleyemedi

52 Avrupa’da Yürüyüş:
Avusturya’da Hasan Ferit
anısına futbol turnuvası

54 Avrupa’daki Biz: Yaz tatili
süreci bitti, şimdi yeni
görevlerimizin zamanıdır

56 Yitirdiklerimiz

TECRİTE KARŞI AİLELERİN BİRLİĞİ
KURULTAYI

30 YILDIR FAŞİZME KARŞI DİRENEN, VEAF EVİYLE
BÜYÜYEN TAYAD’IN KURULTAYINDA BULUŞALIM...
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SAAT: 10.00-19.00
YER: KÜÇÜKARMUTLU CEM VE KÜLTÜR EVİ
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TEL: 0545 898 98 37
MAİL: tayadmail@gmail.com

TAYAD



Savaşıyoruz. Ne için?
Tek kelimeyle KAZANMAK için.
Kazanmanın yolu, savaşı savaşın

yasalarına uygun sürdürmektir. O
halde, savaş örgütü; savaşın yasalarını
bilen, ama sadece bilmekle kalmayıp,
aynı zamanda savaşın yasalarını sa-
vaşta uygulayan örgüttür.

Nedir savaşın yasaları? Nasıl tespit
edeceğiz? Clausewitz’in savaş üzerine
yaptığı tanıma dönüyoruz. “Savaş
politikanın başka araçlarla devamı-
dır.” O halde, savaşımızın yasalarını
belirleyen, savaşımızın politik içeriği,

politik hedefleri, yaratacağı politik
sonuçlar olacaktır. 

Savaşımızın Değişmez
Yasası: Savaşımızda
Uzlaşma Aramak
Ölümdür

Savaşımızın bir cephesinde, ittifak
güçlerimizle birlikte Anadolu halkları
olarak biz varız. Savaşımızın düşman
safında, ittifaklarıyla birlikte emper-
yalizm ve emperyalizmin işbirlikçisi
Türkiye oligarşisi var. Savaşımız em-

peryalizme ve oligarşiye karşı ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
için savaştır. O halde savaşımız uz-
laşmaz sınıf çelişkileri üzerine oturan
bir savaştır. Savaşımızın birinci yasası
buradan çıkmaktadır. Bu savaşta ya
düşman yenilecek bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm hedefimize
ulaşacağız ya da biz yenileceğiz,
düşman geçici de olsa bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini
bastırabilecek. Bunun ortası yoktur.
Bunun ortasını aramak, savaşı ku-
rallarına uygun yürütmemek demektir,

KAZANMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ
SAVAŞIN YASALARINA UYGUN SAVAŞMALIYIZ

DİRENMEYEN ÇÜRÜR, SAVAŞMAYAN İMHA OLUR!

Savaşın yasalarını bilmek; kendini tanımaktır, düşmanı tanımaktır, savaşımızın
niteliğini tanımaktır, savaşı kazanacağını bilmektir.

Kendini tanımak nedir? Kendi gücünü, savaş kabiliyetini bilmektir. 
Nedir gücümüz? İdeolojik haklılığımızdır. Bunun anlamı, kazanacağımıza kesin

olarak emin olduğumuz bir savaş yürütüyoruz demektir. Kazanacağımızı biliyoruz,
çünkü bilimin yasaları bu savaşta bizim haklılığımızı ve ama sadece haklılığımızı
değil, kazanacağımızı da anlatıyor. Neden? Çünkü bilim dünyanın gelişiminin sürekli
ileriye doğru olduğunu kanıtlıyor. Yani, kapitalist sistemin yıkılacağını ve sosyalist
bir sistemin kurulacağını söylüyor. Biz de bu bilimsel gerçekler ışığında, kapitalizmi
yıkmak, sosyalizmi kurmak için savaşıyoruz. O halde, daha savaşın başında, savaşın
nesnel galibi olarak savaşıyoruz. Bilim, emperyalist sistemin de tıpkı kendinden
önceki zulüm düzenleri, köleci ve feodal imparatorluklar gibi yıkılacağını söylüyor. O
halde, düşmanlarımız daha baştan nesnel olarak kaybettikleri bir savaşı
yürütüyorlar.

PParti-Cephe Geleneğimiz Kızıldere’de Doğdu,
46 Yıl Süren Dişe Diş Bir Savaşla Büyüttük...

Yürüyüş

25 Eylül
2016

Sayı: 540

“MAHALLENİN ŞAHANLARI” OLUP4

“BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;
SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”    

(DURSUN KARATAŞ)

SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ,
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ki bunun savaş alanındaki karşılığı
siyasi ölümdür, fiziki imhadır.

Deniyor ki savaş tıkandı, iki güç
de birbirini yenemiyor, bu nedenle
de mevcut duruma masa başında bir
çözüm arayıp her iki gücün savaş
alanında kazandıklarını, masa başında
yasal, hukuki hale getiriyor. Uzlaş-
macılık, teslimiyetçilik böyle meş-
rulaştırılmaya çalışılıyor.                 

Gerçek böyle değildir. Tersine,
dünyada yaşanan örneklere bakın,
ne zaman gündeme gelmiş uzlaşma?
Dünyada revizyonist iktidarlar eliyle
sosyalist ülkeler yıkılmış, emperya-
lizmin ideolojisi kabul edilmiş, dün-
yanın pek çok ülkesinde ilerici, ulusal
ve sosyal kurtuluş hareketleri bundan
etkilenerek, emperyalizmin ideolojik
hegemonyasına şu ya da bu biçimde
girmiş, sonra silahları bırakma gün-
deme gelmiştir. Bunun adına “barış”
demeleri gerçeklerin üzerini örtmü-
yor, bunun adı teslimiyettir. Tesli-
miyet, kendi ideolojinden, hedefle-
rinden vazgeçmektir.

Nedir ulusal ve sosyal kurtuluş
hareketlerinin hedefleri?

Bağımsız devletlerdir. Bu he-
deften tümüyle vazgeçmiş, emper-
yalist sistemin dışında bağımsız dev-
letlerin yaşayamayacağı düşüncesini
benimsemişlerdir. Her biri emper-
yalizme biat ederek, bağımsız devlet
hayali peşinde koşmayacaklarına ye-
minler etmişlerdir.

Halk demokrasisi hedefinden vaz-
geçmişlerdir. Bunun yerine emper-
yalist demokrasiyi yani burjuva de-
mokrasisini kabul etmişlerdir. Halk
demokrasilerine ağızlarına geleni
söylemiş, burjuvazinin yalanlarıyla
saldırıya geçmiş, hatta küfür etmiş-
lerdir. O kadar pespaye duruma dü-
şülmüştür ki emperyalizmin yeni-
sömürge ülkelerdeki faşist yönetim-
lerinin “demokrasicilik oyununu”
bile, “demokrasi” diye tanımlaya-
bilmişlerdir. Halk için değil, emper-
yalist tekeller ve oligarşi için de-
mokrasi ister hale gelmişler, dille-
rindeki halka ve Marksist-Leninist
literatüre ait kavramları atarken, ye-
rine emperyalizmin kavramlarını
koymuşlardır.

Açlık ve yoksulluğa karşı eko-

nomik adalettir, yani sosyalizmdir
hedefleri. Bu hedeflerini de terk et-
mişler. Pislikleri adeta paçalarından
akan, her yıl on milyonların açlıktan
ölümlerine neden olduğu, bizzat em-
peryalizmin kurumları tarafından
açıklanan kapitalist ekonomiyi be-
nimsediklerini ilan etmişlerdir. 

Bunun adı “barış” değildir. Em-
peryalizme ve ve faşizme karşı savaş
alanını terk etmişlerdir. Bunun sonucu
olarak, ortada mı duruyorlar? Maalesef
yine hayır. Çok çeşitli yerlerde em-
peryalizm cephesinden, şu ya da bu
biçimde, silahlarıyla ya da savunduk-
ları ideoloji ve politikalarıyla, dilleri,
üsluplarıyla emperyalizm cephesinden
savaşa dahil olmuşlardır. Emperya-
lizmin, yeni dünya düzeni politikala-
rının kitlelere benimsetilmesinde rol
almışlardır, emperyalizmin sosyalist
sisteme ve halk kurtuluş savaşlarına
saldırısında rol almışlardır. Emper-
yalizmin, “demokrasi götürme” yalanı
arkasına saklanarak yaptığı işgallerde
rol almışlardır. Suriye ve Irak örne-

ğinde olduğu gibi, emperyalizmin
sömürgecilik ve işgal savaşına asker
olarak yazılmışlar, emperyalizmin
silahını kuşanmışlardır.

O halde, direnmeyen çürür, sa-
vaşmayan imha olur. Kendilerini
nasıl kandırırlarsa kandırsınlar,
adeta canlı cenaze misali; görüntüde
yaşayan, siyasal olarak ise cenaze
durumuna gelmişlerdir. Yani imha
olmuşlardır.

Savaşımızın Yasası:
Kendini Tanı, 
Düşmanı Tanı

Savaşın yasalarını bilmek, ken-
dini tanımaktır, düşmanı tanımaktır,
savaşımızın niteliğini tanımaktır,
savaşı kazanacağını bilmektir.

Kendini tanımak nedir? Kendi
gücünü, savaş kabiliyetini bilmektir. 

Nedir gücümüz? İdeolojik hak-
lılığımızdır. Bunun anlamı, kaza-
nacağımıza kesin olarak emin ol-
duğumuz bir savaş yürütüyoruz de-
mektir. Kazanacağımızı biliyoruz,
çünkü bilimin yasaları bu savaşta
bizim haklılığımızı ve ama sadece
haklılığımızı değil, kazanacağımızı
da anlatıyor. Neden? Çünkü, bilim

dünyanın gelişiminin sürekli ileriye
doğru olduğunu kanıtlıyor. Yani, ka-
pitalist sistemin yıkılacağını ve sos-
yalist bir sistemin kurulacağını söy-
lüyor. Biz de bu bilimsel gerçekler
ışığında, kapitalizmi yıkmak, sosya-
lizmi kurmak için savaşıyoruz. O hal-
de, daha savaşın başında, savaşın nes-
nel galibi olarak savaşıyoruz. Bilim,
emperyalist sistemin de tıpkı kendin-
den önceki zulüm düzenleri, köleci
ve feodal imparatorluklar gibi yıkıla-
cağını söylüyor. O halde, düşmanla-
rımız daha baştan nesnel olarak kay-
bettikleri bir savaşı yürütüyorlar.

Savaşta halk cephesinin temel
güçlerini tanıyoruz. Savaşımıza pro-
letaryanın, yani işçi sınıfının ideolojisi
önderlik ediyor.

Bu önderlik bize savaşımızın ni-
teliğini anlatıyor. Diyor ki;

Türkiye devrimi Politikleşmiş As-
keri Savaş Stratejisi (PASS) ile zafere
ulaşacaktır. PASS, bizim gibi yeni-
sömürge ülkelere özgü bir halk savaşı
stratejisidir. PASS; silahlı mücade-

Bu savaşta ya düşman
yenilecek bağımsızlık,

demokrasi ve sosyalizm
hedefimize ulaşacağız ya da

biz yenileceğiz, düşman geçici
de olsa, bağımsızlık, demokrasi

ve sosyalizm mücadelesini
bastırabilecek. Bunun ortası

yoktur. Bunun ortasını
aramak, savaşı kurallarına

uygun yürütmemek demektir,
ki bunun savaş alanındaki

karşılığı siyasi ölümdür, fiziki
imhadır.

Deniyor ki savaş tıkandı,
iki güç de birbirini

yenemiyor, bu nedenle de
mevcut duruma masa başında

bir çözüm arayıp, her iki
gücün savaş alanında

kazandıklarını, masa başında
yasal, hukuki hale getiriyor.
Uzlaşmacılık, teslimiyetçilik

böyle meşrulaştırılmaya
çalışılıyor 25 Eylül

2016

Yürüyüş
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lenin temel, diğer ekonomik-de-
mokratik ve barışçıl (uzlaşıcı ol-
mayan) politik mücadele biçimle-
rinin buna bağlı olarak yürütüldüğü
öncü savaşı aşamasından geçen bir
halk savaşı stratejisidir.

Devrim kırlardan şehirlere doğru
bir rota izleyecektir.

PASS, iki ana evreden geçerek
tamamlanacaktır. Birinci aşama,
kitlelerin savaşa katılımının önünü
açacak olan öncü savaşı aşaması.
İkinci aşama, düzenli ordular aşa-
masıdır.

Savaşımızda, temel mücadele bi-
çimi silahlı mücadele ve temel ça-
lışma tarzı illegal çalışmadır. NE-
DEN?.. Çünkü ülkemiz yeni-sömürge
bir ülkedir, yeni sömürge ülkelerin
karakteristik özelliğinin sonucu ola-
rak, sömürüden aslan payını em-
peryalizm almakta, bunun sonucu
olarak da ülkedeki açlık ve yoksulluk
herhangi bir emperyalist ülke ile kı-
yaslanmayacak düzeyde boyutludur.
Diğer bir ifade ile yeni-sömürge ül-
kelerin değişmez kaderi, ekonomik,
sosyal, siyasal kriz (Milli Kriz)’dir.
Böylesi bir açlık, yoksulluk ve kriz
süreci, ancak faşizmle yönetilebilir.
Bunun için yeni-sömürge ülkelerin
yönetim biçimi, değişmez biçimde
gizli ya da açık faşizmdir. Yani sava-
şımız, anti-emperyalist ve anti-faşist
bir karakter taşımakta ve bu zeminde
hareket edebilecek tüm güçleri bir-
leştirmeyi hedeflemektedir.

Savaşın yasalarını bilmek, dost
ve düşman güçleri ayırt etmeyi sağ-
lar.

Savaşımızın bu karakterini bilmek,
bizlere, savaşta dostlarımızı bilmeyi,
düşmanlarımızı bilme olanağı sağlar.
Dostlarımızı bu savaşta halk cephesi
saflarında birleştirmeye çalışır, düş-
manlarımızı hedef alırız. Savaşımızın
karakterini belirleyen, halkı devrim
saflarında saflaştırmak, düşman cep-
hesini mümkün olduğu kadar daral-
tarak, emperyalizm ve oligarşiyi düş-
man saflarında yalnız bırakarak, ye-
nilgiye uğratmaktır. Savaşta eylemi-
mizin niteliğini belirleyen de budur.

Savaşın yasalarını bilmek, halka
ve kendimize güven sağlar

Kendini tanımak, aynı zamanda

savaşımızın halk güçlerini özellik-
leriyle tanımak anlamına gelir. Yani,
biliriz ki, bu savaşta, temsil ettiğimiz
sınıfların, düşmanla, yani emperyalist
tekellerle, oligarşik işbirlikçi güçlerle
barışması söz konusu değildir. Neden?
Çünkü, biri diğerinin emeğini sö-
müren durumundadır. İki karşıt sınıfın
çıkarlarını aynı zeminde uzlaştırmak
mümkün değildir.

Savaşın yasalarını bilmek, ken-
dimize ve halka güven duymaktır.
Biliriz ki düşmanın, halkın açlığına
ve yoksulluğuna neden olan yeni-
sömürgecilik ilişkilerini değiştirmesi,
halkın lehine yumuşatması, emper-
yalist sistemin ilişki ve çelişkilerinin,
sistemin yapısal karakterinin sonucu
olarak mümkün değildir. O zaman,
bu açlık ve yoksulluk süreklidir ve
bu süreklilik halkı örgütlemenin ve
savaşımızın maddi zeminidir. Bu bi-
limsel zemine duyduğumuz güvenle
ve halkımızın tarihten gelen özellik-
lerine güvenle, bu savaşta halkı ör-
gütleyebileceğimize ve halkımızın
bu savaşı kazanacağına güveniriz. 

Bunun sonucu olarak; savaşı ka-
zanmak için emperyalizme, işbirlikçi
oligarşiye, halk düşmanı diğer gerici,
faşist güçlere bel bağlamayız. Biliriz
ki savaşı kazanmanın tek bir yolu
vardır; halka gitmek, halkı örgütle-
mek, halkı Halk Cephesi’nde, Halk
Meclislerinde, Halk Komitelerinde,
Halk Milislerinde birleştirmek ve
savaştırmaktır. Geçici yenilgiler de
alsak, savaşımızın gelişimi geçici
süreler yavaşlasa da biliriz ki, bunlar
geçicidir ve esas gücümüz halk,
esas olan halkın savaşıdır. Nihai
zafer halkındır.

Yani, savaşın yasalarını bilmek,
ayağımızı sağlam zemine basmamızı
sağlar. Savaşı yürütürken, ayağımız
hep bu sağlam zeminde kalır, sar-
sılmayız, sendelemeyiz, düşmeyiz,
ağır darbeler yesek de ama hızlı
ama yavaş şaşmadan bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm hedefimize
yürümeye devam ederiz.                

Savaşın yasalarını bilmek, düş-
manlarımızı tanımamızı sağlar. 

Çarpıcı bir örnektir; oligarşi,
Kürt milliyetçiliğini ideolojik olarak
tasfiye sürecini daha da hızlandırmak,

tümüyle fiziken de etkisizleştirmek
için direk adını da böyle koyduğu,
yani “terörü bitirme” hedefiyle, Kürt
milliyetçiliği ile görüşme süreci baş-
lattı. Ortaya bir masa koydular, ma-
sanın gündemi Kürt milliyetçi hare-
ketin tasfiye edilmesi oldu. Bu kadarla
sınırlı kalmadı, Kürt milliyetçi harekete
Kürt halkının ve tüm Anadolu halkının
tüm direnme dinamiklerinin tasfiye
edilmesi, düzen içi sınırlara çekilmesi,
devrimci hareketin legalize edilerek,
sisteme entegre edilerek tasfiye edil-
mesi görevini verdi. Kürt milliyetçi
hareketi de bu görevi layıkıyla yerine
getirmeye çalıştığını kendi ağzıyla
açıklamıştı. Masa işlevini tamamla-
dıktan sonra, oligarşi çeşitli nedenlerle
bu masayı ortadan kaldırdı.

Yeniden savaş pratik olarak cep-
hede de başladı. Devlet 5000 kişiyi
katlettiğini açıkladı. Kürt milliyetçiliği
ne dedi: “Hata yaptık, karşımızdakileri
insan sandık, böyle bir katliama giri-
şeceklerini beklemedik.” Düşmanı in-
san sanıyormuş! İyi de insan zaten.
Biyolojik özellikleriyle, ahlakı, kül-

Savaşın yasalarını bilmek,
kendimize ve halka güven

duymaktır. Biliriz ki,
düşmanın halkın açlığına ve

yoksulluğuna neden olan
yeni-sömürgecilik ilişkilerini
değiştirmesi, halkın lehine
yumuşatması, emperyalist

sistemin ilişki ve
çelişkilerinin, sistemin yapısal

karakterinin sonucu olarak
mümkün değildir. O zaman,

bu açlık ve yoksulluk
süreklidir ve bu süreklilik

halkı örgütlemenin ve
savaşımızın maddi zeminidir.

Bu bilimsel zemine
duyduğumuz güvenle ve
halkımızın tarihten gelen
özelliklerine güvenle, bu

savaşta halkı
örgütleyebileceğimize ve

halkımızın bu savaşı
kazanacağına güveniriz. Yürüyüş
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türüyle, sınıfsal karakteriyle, insan
toplumları içinde bulunan em-
peryalist ve işbirlikçi tekelci bur-
juvaların, feodal kalıntıların, te-
feci-tüccarların temsilcileri onlar.
Ama beyinler burjuva ideolojisinin
sınıfsal mücadelesi ve sınıf fark-
lılıkları gerçeğini inkar eden kav-
ramlarıyla düşünmeye alışınca,
dünyayı iyilikler yumağı insan-
lardan ve insanlıktan çıkmış kö-
tülerden ibaret görmeye başlıyor.
Yani, düşmanlarının bu kadar za-
lim ve merhametsiz olduğunu bil-
miyormuş. 40 yıldır, düşmanın
yapmadığı katliam yok, katlettiği
gerillaların kafasını kesen bir düş-
man, cesetlere tecavüz eden bir
düşman, halkın üzerine kimyasal
gazlar sıkan, 19 Aralık 2000 Ha-
pishaneler Katliamı’nda olduğu
gibi, hapishanelerde kimyasal gaz-
larla insanları yakan katleden bir
düşman, ama onlar 40 yıla yakın
bir zamandır savaşta olduğu düş-
manı tanımadığını söylüyor. Düş-
manın karakterini, neler yapabi-
leceğini bilmediklerini iddia edi-
yor. Düşman kavramını da dilinden
atıyor, kullanmıyor.

Bu nedenle düşmana güveniyor.
Öcalan, Paris’te 3 PKK’linin katle-
dilmesi üzerine, MİT’in bu katliamda
sorumluluğu olduğuna ilişkin, milyonda
bir ihtimal vermem diyebiliyor.

Emperyalizmin, Türkiye oligar-
şisinin Kürt sorununu çözeceğine
inanıyor. 

Zaman zaman faşist generallerin,
faşist MHP’nin bu sorunu çözeceğine
inancını belirtiyor. Yani bütün olarak
düşmana güveniyor ve inanıyor. Kime
inanıp güvenmiyor? Halka ve halk
güçlerine güvenmiyor, inanmıyor.

Neden?
Açık ki, ortada olan gerçeği kav-

rama sorunu yaşıyor.
Neden?
Bu gerçeği kavramayamamasının

nedeni, ayaklarını bastığı zemindir.
Milliyetçilik zeminine ayaklarını bas-
tığı için, gözleri önündeki çıplak ger-
çeklere bile gözleri kapanıyor, göre-
miyor, algılayamıyor. Yani sorunun
nedeni ideolojidir. Milliyetçi ideoloji,
emperyalizmi ve Türkiye oligarşisini

düşman olarak görmesini engelliyor,
düşman gerçeğini kaybettiğinde, sı-
nıfsal kavramlar yerini “insan san-
mak” gibi kavramlara bırakıyor. Halk
ve emperyalizm-faşizm ayrımı yap-
mıyor. Oysa öyle genel bir insan
kavramı yoktur. Emperyalizmin, fa-
şizmin tarihi Sur gibi sayısız katliamla
doludur, halkların tarihinde kitle kat-
liamlarına yönelmek yoktur. Sınıfsal
baksa, kimin ne yapabileceğini de
doğru tespit edecek ve Sur gibi,
Cizre, Nusaybin gibi güçlerini em-
peryalizm ve oligarşinin “insani özel-
liklerine!”, “insafına” bırakmayacak,
geri ve apolitik kararlar almayacak.

Sınıfsal bakmadığı için elinde
tonlarca bomba, sayısız silah bulun-
durduğu ve patlattığı halde savaş ör-
gütünün niteliklerini, misyonunu ta-
şımıyor.

Emperyalizm ve oligarşiyi tanı-
mak, bize savaşımızın niteliğini doğru
tespit etmeyi ve savaşımızın yasalarını
anlamayı sağlıyor, savaşın yasalarını
bilmek, emperyalizm ve oligarşiye
bu savaşta kesinlikle güvenemeye-
ceğimizi gösteriyor.

Savaşta Tereddüt
Ölümdür

Savaşta unutmamak gereken temel
kural; siz savaşı nasıl kavrarsanız
kavrayın, bilinki, düşmanınız savaşı
gerçek kuralları ve mantığı içinde;
yani düşmanını imha etmezse, düş-
manının kendisini imha edeceği ger-
çeği içinde kavramıştır.

Neden bundan eminiz? Çünkü,
biliyoruz ki, burjuvazi binlerce yıllık
tarihsel bilgi birikimine ve yüzlerce
yıllık yönetme deneyimine sahiptir.
Bu binlerce yıllık tarih, sınıflar mü-
cadelesi tarihidir. Bu binlerce yıllık
tarihte, sömürücü egemen sınıfların
iktidarları, ne kadar şaşaalı olurlarsa
olsunlar, halk isyanları, ayaklanmalar
karşısında, halkın silaha sarılması
karşısında dayanamamış, yıkılmıştır.
Geçmişin sömürücü egemenleri, ik-
tidarlarının yıkıntısı altında can ver-
mekten kurtulamamışlardır. Burjuvazi
bunu bilir ve siz ne kadar
“insanlık”tan, “barış”tan söz ederseniz
edin, burjuvazi savaş alanında bun-
ların geçerli olmadığı bilinciyle, ik-

Devlet 5000 kişiyi katlettiğini açıkladı. Kürt
milliyetçiliği ne dedi: “Hata yaptık, karşımızdakileri insan

sandık, böyle bir katliama girişeceklerini beklemedik.”
Düşmanı insan sanıyormuş! İyi de insan zaten. Biyolojik

özellikleriyle, ahlakı, kültürüyle, sınıfsal karakteriyle,
insan toplumları içinde bulunan emperyalist ve işbirlikçi
tekelci burjuvaların, feodal kalıntıların, tefeci-tüccarların

temsilcileri onlar. Ama beyinler, burjuva ideolojisinin
sınıflar mücadelesi ve sınıf farklılıkları gerçeğini inkar

eden kavramlarıyla düşünmeye alışınca, dünyayı iyilikler
yumağı insanlardan ve insanlıktan çıkmış kötülerden

ibaret görmeye başlıyor. Yani, düşmanlarının bu kadar
zalim ve merhametsiz olduğunu bilmiyormuş. 40 yıldır,
düşmanın yapmadığı katliam yok, katlettiği gerillaların

kafasını kesen bir düşman, cesetlere tecavüz eden bir
düşman, halkın üzerine kimyasal gazlar sıkan, 19 Aralık

2000 Hapishaneler Katliamı’nda olduğu gibi,
hapishanelerde kimyasal gazlarla insanları yakan
katleden bir düşman, ama onlar, 40 yıla yakın bir

zamandır savaşta olduğu düşmanı tanımadığını söylüyor.
Düşmanın karakterini, neler yapabileceğini bilmediklerini

iddia ediyor. Düşman kavramını da dilinden atıyor,
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tidarlarını ancak düşman olarak
doğru tanımladıkları halkın örgütlü
güçlerini imha ederek sürdürebile-
ceklerinin bilinciyle hareket eder-
ler.

Bakın Latin Amerika ülkelerinin
tarihine; Amerika’nın örgütlediği
cuntalar halklar üzerinde tam bir
terör estirmişler, askeri üstünlüğü
ellerinde bulundurmanın avantajını,
halk güçlerini tümüyle imha etmek
ve tutsak alarak, tutsaklık koşulla-
rında teslimiyet dayatarak etkisiz-
leştirmek için kullanmışlardır. Aynı
durum bizim ülkemiz için de ge-
çerlidir. Bakın Latin Amerika ül-
kelerinde silah bırakan hareketlere,
silahlarını teslim ediyorlar yetmiyor,
ideolojilerini teslim ediyorlar o da
yetmiyor, oligarşiler sol güçleri
atomlarına kadar parçalamak için
saldırmaya devam ediyor.

Sri Lanka örneğine bakın, Tamil
gerillaları silah bıraktılar, barış an-
laşması imzaladıklarını sanıyorlardı.
Tümüyle imha edildiler.

Neden?
Emperyalistler ve işbirlikçileri

katliamcıdır. Bu doğrudur, ama be-
lirleyici neden bu değildir. Belirleyici
olan, burjuvazinin sınıf bilincidir, sı-
nıflar mücadelesi gerçeğini bilimsel
olarak kavramasıdır. Bilimsel olarak
kavrar ve bilir ki yoksullar, mutlaka
ama mutlaka iktidar olmak için sa-
vaşacaktır. Onun için, en geri düzeyde
bile olsa örgütlenmelerine izin ver-
memek gerekir. Elbette, daha ileri
bir halk örgütünü bir adım geri attır-
mak da önemlidir. Ama bu geriletmeyi
son noktasına vardırıp, tümüyle ör-
gütlenmelerini dağıtmak en gerçekçi
çözümdür.

Bu nedenle, savaş sırasında te-
reddüt edilemez. Tereddüt etmek,
savaşın gereklerine göre hazırlan-
mamak, kendi saflarını savaşa ha-
zırlamamak rehavet, durgunluk, ni-
hayetinde teslimiyet ve ölümdür. 

Savaşta beklemek de ölümdür.
Örneğin, düşman saldırıyor, kat-

liamlar yapıyor. Ethem’i, Abdullah’ı,
Berkin Elvan’ı katlediyor, katilleri
elini kolunu sallayarak dolaşıyor. 

Suruç’ta katlediyor.
Saldırmaya katletmeye devam

ediyor. Sur’da, Cizre’de katlediyor.
Armutlu’da Dilek Doğan’ı, Yıl-

maz’ı katlediyor. Beklenebilir mi?
Beklemek ölmeye devam etmektir.
Düşmanın saldırısı ve katliamları, bir
politikanın ürünüdür. Düşman bu kat-
liamlarla halkta ve bütün olarak savaşla
ilgili tüm güçler içinde kendi lehine
politik, örgütsel, askeri, duygusal vb.
sonuçlar yaratmak ister. Düşmanın
bu saldırı politikası karşısında hare-
ketsiz şekilde, politika üretmeden,
harekete geçmeden beklemek; kendini
imha olmaya açmak, düşmanın saldırı
politikalarından sonuç almasını bek-
lemek anlamına gelir. Onun için Bah-
tiyarlar, Elif Sultanlar, Çiğdemler,
Bernalar beklemediler. Neyi bekle-
yecekler? Ellerindeki güçle ve ola-
naklarla savaşı sürdürdüler. Bizlere
savaşma cüretini bıraktılar. Savaşı
koşullar ve olanaklarla değil, sınıf ve
savaşma bilinci, savaşma kararlılığı
ve iradesi ile tanımlamak gerektiğini
anlattılar. Koşulları ve olanakları ye-
tersiz bulup beklemenin, ölüm oldu-
ğunu anlattılar.

Düşmanın tüm saldırılarında, opor-
tünizmin, reformizmin yaptığı bek-

lemek olmuştur. Bugün Kürt milli-
yetçiliğinin gölgesi dışında varlık
gösteremez duruma gelmelerinin te-
mel nedenlerinden biri budur. Par-
ti-Cephe pratiği tersidir. Düşmanın
saldırıları, ürettiği politikalar karşı-
sında her zaman politikası olmuş,
bedelleri ağır da olsa, harekete geç-
miş, düşmanın politikalarını bozmayı
başarmıştır. 1984 Ölüm Orucu Di-
renişi ve diğer hapishane direnişleri,
Atılım süreci, Kongre süreci ve par-
tileşme, Önderimizin tutsak edil-
mesine karşı kampanya, emperyalist
işgallere tavır, hak ve özgürlükler
için mücadele, ekonomik-demokratik
mücadele... devrimci hareketin po-
litikasız, beklemede kaldığı tek bir
dönem olmamıştır. Bugün ideolojik
politik olarak, örgütsel olarak  ayakta
olmamızın, emperyalizmi ve oli-
garşiyi korkutan, onlara devrim kor-
kusu yaşatan bir güç olmamızın
sırrı buradadır.

Savaş örgütü; koşulları, olanak-
ları ne olursa olsun, bilirki bu savaşı
sürdürmek, kurmaylığını üstlenmek,
savaş alanında vurmak, vurulmak

zorundadır. Savaş ancak bu yapıldı-
ğında, savaş örgütüne, dolayısıyla
halk güçlerine ideolojik-politik olarak
yaşama şansı tanıyacaktır. Ancak bu
yapıldığında, örgütsel olarak da var-
lığını sürdürme şansı tanıyacaktır.
Kızıldere’de Mahir Çayanların şehit
düşme pahasına THKP-C’nin ideo-
lojik ve örgütsel olarak yaşamasını
ve bugünlere gelmesini sağlamaları
bunun örneğidir. Direnişleriyle, hem
ideolojik bir miras bırakmış ama
aynı zamanda büyük bir sempati ve
yollarından yürüyecek devrimcileri
yaratmışlardır. Örgütsel devamlılığı
sağlayan da bu olmuştur.

DHKP-C olarak tarihimizde de
bunun sayısız örneği yaşanmıştır.
Direnişler, sadece ideolojik zaferi
getirmekle kalmamış, örgütsel olarak
da kavgayı omuzlayan kadroları ye-
tiştirmiş, var olan kadroların kavgayı
sürdürebilecek ideolojik-politik, kül-
türel, ahlaki donanıma, savaşma ve
halkı örgütleyip savaştırma cüretine
sahip, kendine ve halka güvene, halk
ve vatan sevgisine sahip olmalarını
getirmiştir. Bu kadrolar örgütsel

Tereddüt etmek, savaşın
gereklerine göre

hazırlanmamak, kendi
saflarını savaşa

hazırlamamak; rehavet,
durgunluk, nihayetinde
teslimiyet ve ölümdür. 

Savaşta beklemek de
ölümdür.

Örneğin; düşman
saldırıyor, katliamlar yapıyor.
Ethem’i, Abdullah’ı, Berkin
Elvan’ı katlediyor, katilleri

elini kolunu sallayarak
dolaşıyor. 

Suruç’ta katlediyor.
Saldırmaya katletmeye

devam ediyor. Sur’da,
Cizre’de katlediyor.

Armutlu’da Dilek Doğan’ı,
Yılmaz’ı katlediyor.

Beklenebilir mi? Beklemek
ölmeye devam etmektir. 
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olarak da güç haline gelmenin daya-
nakları olmuşlardır.

Bugün de durum değişik değildir.
Aynı bilinçle hareket etme dönemidir.
Bugünün politikası nedir?

Savaş örgütü olmanın misyonu
gereği; Anadolu’nun tüm kırlarında
Cephe gerillalarının var olmasıdır.
Şehirlerin kondularından düşmanı
atmak, düşmanı merkezlere hapset-
mektir. Bunun için halk meclislerini,
halk komitelerini, milisleri örgütle-
mektir. Bunun için, sokak sokak ör-
gütlenmektir. Bunun için liseli gen-
çliği örgütlemektir.

Harekete geçmemek, beklemek
ölümdür.

Savaşın Yasalarını
Öğrenmek, Onu Savaşta
Uygulamak İçindir

Savaş, savaşı örgütleyecek kad-
rolar ve komutanlarla sürer. Bunun
için savaş örgütü olmak, savaşın ya-
salarını bilen ve uygulayan kadrolara,
savaşçı ve komutanlara sahip olmayı
gerektirir.

Savaş örgütü, savaşçı, komutan
ve yöneticilerin hazır olarak gelme-
yeceğini bilir. Savaşın kadrolarını,
komutanlarını yetiştirmek için politika
üretir. Temel iki noktaya dayanır,
eğitim ve pratik. Yani kendimizi eği-

teceğiz ve bileceğiz ki, eğitim tek
başına yeterli değildir, savaşı savaş
alanlarında savaşarak öğrenebiliriz.
Stalin, Lin Piao, General Giap, Er-
nesto Che Guevara büyük yönetici
ve komutanların hepsi savaşı savaş
alanlarında öğrenmişlerdir. Komu-
tanlıklarını, savaş içinde edindikleri
deneyimlere borçludurlar. Bu dene-
yimin içinde, zaferler ve yenilgiler
vardır. Kural, savaşın yasalarını öğren,
yenilgilerin öğrencisi ol.

Savaşçılarımız, komutanlarımız,
kadrolarımız, eğitimle ve pratikte
uygulayarak yetişeceklerdir. 

Savaşı kazanmak için savaşıyoruz.
Bunun için, yönetici ve komutanla-
rımız, cüretle savaşacak ve savaşı
cüretle yönetecekler, savaşçılarımız
cüretle savaşacaklar. Fakat, sadece
cüret yeterli değildir. Aynı zamanda
cüreti akılla birleştireceklerdir. Yani,
ne akıl tek başına yeterlidir. Dünyanın
en iyi planlarını bile düşünecek akla
sahip olsanız, bu planları hayata ge-
çirecek cürete sahip değilseniz, elinize
kalemi kağıdı alıp plan yapmaya bile
cesaret edemezsiniz. Aynı şekilde,
dünyanın en cüretli komutanları, sa-
vaşçıları, yöneticileri olsanız, aklınızla
hareket etmezseniz, cüret sadece im-
haya neden olur. Düşmana darbe vu-
ramadan, politik ve askeri zaferler

kazanamadan imha olursunuz.
Bunun yanında komutan ve sa-

vaşçılarımız, ideolojimize tümüyle
hakim olmalı. Savaş cüretlerini ve
akıllarını, ideolojik netliğimizle bir-
leştirerek, politik hedefler seçmeli,
Kürt milliyetçiliğinin yaptığı gibi,
halkı devrim saflarında değil, düş-
manın saflarında saflaştıran bir eylem
anlayışıyla hareket etmeyeceklerdir.
Savaşımızın ilkelerini, adalet anla-
yışımızı içselleştirmiş komutan ve
savaşçılarımız olacak, savaşımızın
haklılığını pratikleriyle halka göste-
rebilmelidirler.

Sonuç olarak:
- Direnmeyen çürür, savaşmayan

ölür.
- Savaşımızın değişmez yasası,

savaşımızda uzlaşma aramak ölüm-
dür.

- Savaşımızın yasası; kendini tanı,
düşmanı tanı.

- Savaşın yasalarını bilmek, düş-
manlarımızı tanımamızı sağlar

- Savaşın yasalarını bilmek, dost
ve düşman güçleri ayırt etmeyi sağ-
lar.

- Savaşın yasalarını bilmek, halka
ve kendimize güven sağlar.

- Savaşta tereddüt ölümdür. Sa-
vaşın yasalarını öğrenmek, onu sa-
vaşta uygulamak içindir.

Halkımız Mehmet Davarcıoğlu
AKP’nin tam tescilli işkenceci bir
köpeğidir. Bundan aylar önce Parti-
Cephe tutsakları OHAL’e ve hak
gasplarına karşı “Genel Direniş”e
geçmiştir. Direnişe geçtikleri günden
itibaren sayısız işkence gördüler, sa-
yısız hücre cezaları aldılar, yanık
hücrelerde günlerce zehirli gazların
arasında tutuldular. Parti-Cepheli
Tutsakların istedikleri ve “Genel Di-
reniş”in sebebi açıktır. Hapishane-
lerde kitap kısıtlamasının kaldırıl-
ması, görüş sürelerinin azaltılmaması,
mektup ve avukat görüş yasaklarının
kaldırılmasıdır. Ancak AKP OHAL
bahanesi ile başta devrimci tutsaklara

saldırmış düne kadar birlikte halka
zulmettiği Fetullah’ın itleri gibi si-
nemize çekip sessiz kalacağımızı
sanmıştır. Genel Direniş AKP’yi
tam anlamıyla krize sokmuş bu krizi
aşmanın yolunu da işkencelerde,
baskılarda bulmuştur.

Mehmet Davarcıoğlu’nu Uya-
rıyoruz!

Sen bu cesareti Berkinler’in kat-
liam emrini, “emri ben” verdim
diyen Tayyiplerden mi alıyorsun?
Kendi savcısını koruyamayan aciz
AKP iktidarı seni de halkın adale-
tinden koruyamayacaktır. Haydar
Ali Ak’lar, Mehmet Davarcıoğlu’ları
tarihimizde ilk işkenceci idareci de-

ğilsiniz. Metris Askeri Cezaevi mü-
dürlerinden Engin Çeber’i katleden
müdürlere kadar hiçbir işkenceci
halkın adaletinden kaçamamıştır.

45 yıllık tarihimizde dosta, düş-
mana gösterdiğimiz bedeller ödeyerek
destanlar yazarak adaleti biz sağladık.
Bir tutsak yakınımıza söylediğin
“daha bunlar bir şey değil” sözünü
sana yutturacağız. Biz de sana diyoruz
ki “Adalet Cephenin Namlusundadır!”
derhal işkencelere son ver. Dört duvar
arasında tecritte sözde ıslah etmeye
çalıştığınız tutsaklar yalnız değildir,
işkencelerinizin hesabını soracak Cep-
he savaşçıları var.

İzmir Cephe Milisleri

Şakran Hapishanesi 2. Müdürü Mehmet Davarcıoğlu’nu Uyarıyoruz!
İşkenceci Köpeklerden Hesap Soracağız!
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PYD’nin de içinde olduğu De-
mokratik Suriye Güçleri’nin IŞİD’in
elinde bulunan Menbic’i ele geçir-
mesi, “Fırat’ın doğusu-batısı” tartış-
malarını da beraberinde getirdi. Tar-
tışma elbette bunun ötesindedir. 

PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in
hem ABD hem de AKP hükümeti
tarafından yapılan “YPG Fırat’ın do-
ğusuna çekilsin” çağrısı için geçti-
ğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama
Kürt milliyetçilerinin geldiği noktayı
da gözler önüne seriyordu. Fırat’ın
doğusuna geçmeleri konusunda Ame-
rika ile anlaştıklarını belirterek şunları
söylüyor: 

“Çekilmesine çekildi. Ancak onlar
halen orada olanlara YPG diyor.
YPG’liler zaten Fırat’ın batısındaki
bölgeleri özgürleştirdikten sonra kendi
üslerine döndü. YPG ve ABD arasında
birlikte DAİŞ’e karşı mücadele etme
anlaşması var. Bu durumda bazı böl-
gelerde YPG çekilmek istese de ABD
istemez. Halen Menbic başta olmak
üzere bir çok yerde DAİŞ’e karşı
birlikte savaş devam ediyor. Demo-
kratik Suriye Güçleri zaten uluslararası
koalisyonla beraber çalışıyor. Bunlar,
DAİŞ’le mücadelede bundan sonra
da beraber çalışmaya devam edecek-
ler.” (Evrensel, 9 Eylül 2016) 

Öte yandan aynı konuda CIA Baş-
kanı da açıklamalar yaptı. 

“CIA Başkanı John Brennan ne
olursa olsun Suriye ve Irak’ın bölü-
neceği bir tablo çizdi. West Point’in
‘CTC Sentinel’ adlı yayın organına
mülakat veren CIA Başkanı, Suriye
ve Irak’ın toprak bütünlüğünün yeni-
den sağlanabileceği, merkezi hükümet
tarafından yönetilebileceğinden kuş-
kulu olduğu mesajını verdi: ‘Suriye
ve Irak’ın yeniden bir araya gelip
gelemeyeceğini bilmiyorum. Çok fazla
kan döküldü, çok fazla yıkım yapıldı.
Her iki ülkede adil biçimde yönetecek
merkezi hükümetlerin kurulduğunu
görmeye ömrümün yeteceğinden şüp-
heliyim.’ Kürt bölgeleri gibi birçok
özerk bölgenin ortaya çıkabileceğini

ve merkezi hükümetin
yerini alabileceğini
dile getirdi.” (Cum-
huriyet, 9 Eylül 2016) 

Bu gelişmeleri to-
parladığımızda çıkan
şudur: Amerika Or-
tadoğu’da bir Kürt
bölgesi yaratmaya ça-
lışıyor. Salih Müs-
lim’in “aramızda
IŞİD’e karşı müca-
delede anlaşma var,
Amerika izin vermez”
dediği budur. Bugün
kendilerini koruma adı altında astıkları
Amerikan bayrakları bu tablonun birer
uzantısıdır. Bu görüntü 2000 yılının
başlarında Amerika’nın Irak’ı işgali
döneminde Kürt milliyetçi önderler
Talabani ve Barzanilerin Amerikan
bayrağı önünde saygı duruşunda bu-
lundukları tablonun benzeridir. 

Kürt milliyetçi önderler Ameri-
ka’ya sırtını dayayarak kendilerine
bir gelecek aradıkları sürece Kürt
halkının, Ortadoğu halklarının gözyaşı
dinmeyecektir. 

İdeolojik ve siyasi önderliğini
Amerikan emperyalizminin yaptığı
tasfiye, uzlaşma ve icazet politika-
larının yarattığı sonuçtur bu. 

Tasfiye ve uzlaşmanın ardından
Amerika’nın kara gücü olmayı kabul
etmek ve bugün de Amerika’nın is-
tediği Amerika’nın üssü olacak bir
bölge yaratmaya varan çizgi. Uzlaşma
ve teslimiyette gelinen nokta budur. 

Kürt milliyetçi hareketi ideolojik
bağımsızlık, emperyalizm ve devrim
gibi temel kavramları yerle bir et-
mekte, içini boşaltmakta adeta her
şey yer değiştirmektedir. Tasfiyeci-
liğin kendisidir bu. Tasfiyeciliğe izin
vermeyeceğiz. Tasfiyeciliğin önünde
barikat olacağız. 

Feodal Önderliklerden
Milliyetçi Önderliklere 
Bu Çizgi İhanet Çizgisidir

Bu Çizgi ABD Çizgisidir 
“ABD’nin geçici Irak yönetiminin

başına atadığı emekli general Jay
Garner, Irak’ta ilk gününü harabeye
dönen Bağdat’ta geçirdikten sonra,
bugün de ‘sıkı müttefik’ Kuzey Iraklı
Kürtleri ziyaret etti. Garner’a özerk
Kürt topraklarında yapılan sevgi
gösterileri, Bağdat’taki protesto gös-
terileriyle tam bir zıtlık içindeydi.
1991’den beri ilk kez Kürt toprakla-
rına ayak basan Garner, nakliye uça-
ğıyla geldiği Erbil’den helikopterle
geçtiği Süleymaniye’de Kürdistan
Yurtsever Birliği’nin (KYB) kalabalık
bir heyeti tarafından karşılandı. Ön-
ceki gün ‘Irak yönetiminin başında
bir yabancı olmasını kabul edemeyiz’
diyen KYB lideri Celal Talabani,
Garner’ı yere göğe koyamadı. Garner,
‘Kendimi evimde hissettiriyorsunuz’
diyerek, Talabani de ‘Burasını sizin
evinizdir. Emekli olunca Kürdistan’a
geri gelin. Sizin için güzel bir ev ha-
zırlayacağız’ karşılığını vererek kar-
şılıklı jest yaptı.” (Radikal,
22.04.2003) 

Kürt milliyetçi önderleri Talabani
ve Barzani Irak’ın emperyalist işgalini
böyle karşılıyorlardı. Emperyalizme
kucak açmış “burası sizin eviniz”
diyorlardı. Bunun adı ihanetten başka
bir şey değildir. 

Bu çizgi ‘90’larda daha net açığa
çıkmış ve 2000’lerde doruğa çıkmıştır. 

İhanetin sosyal ve siyasal bir te-

AMERİKAN BAYRAĞININ DALGALANDIĞI TOPRAKLAR 
BAĞIMSIZ, ÖZGÜR TOPRAKLAR DEĞİLDİR 

AMERİKA’YI DEFETMEDEN 
HALKLAR KURTULAMAZ
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meli vardır. Kendi özgücüne güvensiz
feodal ve milliyetçi önderlikler em-
peryalizm koşullarında ihanet po-
tansiyelini taşırlar. Devrim diye bir
sorunları yoktur. Onlar varolan Yeni
Dünya Düzeni içinde kendilerine yer
ararlar. Karakteri gereği emperyalizme
karşı olması gereken milliyetçilik
emperyalizme yaklaştığı oranda ile-
rici, millici özelliğini yitirir ihanete
yönelir. Emperyalizme yakınlaşma,
emperyalizmle işbirliği Amerikan
askeri olmaya ve ihanete götürür. 

Talabani ve Barzaniler için söy-
lemiştik bunları. 

“Gerek Barzani-Talabani, gerekse
de PKK’nin politikaları; emperya-
listler arası çelişkiler, emperyalistlerle
bölge devletleri arasındaki çelişkiler
ve bölge devletlerinin kendi arala-
rındaki çelişkiler üzerine oturmuştur.
İttifaklar da buna göre şekillenmiştir.
Çıkışları söylemleri ne olursa olsun
emperyalist çözüm noktasında or-
taklık yakalanmıştır. Milliyetçiliğin
Kürt halkını getirdiği nokta emper-
yalizmden yardım dilenme, her yö-
nüyle emperyalizme muhtaç olmadır.
Nitekim burjuva feodal önderlikler
çözümü ABD’nin himayesine gir-
mekte bulmuşlardır. Çözümü
ABD’nin çözümünde bulmuşlardır.
Gelinen noktada emperyalizmin elin-
de bir oyuncak durumuna düşülm-
üştür.” (Kurtuluş, Şubat 2000) 

Bu satırları ABD emperyalizminin
Irak’a saldırısından 3 yıl önce yaz-
mıştık. Ve Amerikan işbirlikçiliği 3
yıl sonra “Amerikan askeri” olmaya
dönüşecekti. Bu durumun belgesi de
o hafızalara kazınan fotoğraf olacaktı:
Talabani-Garner-Barzani’nin elleri
birbirine kenetlenmiş halde kamera-
lara verdikleri poz. 

Elbette bu durum Talabani ve
Barzanilerle sınırlı bir durum değildi.
PKK’nin de geldiği noktaydı.
2000’lerde PKK de artık emperyalizm
ve oligarşinin yedeğinde bir güç ol-
mayı tercih etmeye başlamış ve bunu
da artık gizleme gereği duymadan
göstermiştir. 1999 İmralı savunma-
larından sonra yazılan, söylenen her
kelimede, atılan her adımda emper-
yalizm ve oligarşinin yedeğinde bir
güç olma tercihi vardır. Silahlı mü-

cadeleyi bitirmekten, bunun için çağ-
rılar yapmaktan söz edilmeye baş-
lanmıştır. ABD emperyalizmine, Tür-
kiye oligarşisine Kürtler Ortadoğu’da
önemli bir güç ve potansiyel, bu
gücü kullanabilirsiniz denilmeye baş-
lanmıştır. ABD emperyalizmi adeta
“diktatörlere” karşı halkların kurta-
rıcısı, “demokrasi kahramanı” olarak
sunulmaktadır. Yapılan ABD çizgi-
sinin savunuculuğu ve taşeronluğudur.
Bu çizgide ilericilik, yurtseverlik,
demokratlık kalmamıştır. 

“Bazılarının anlattığı gibi ABD
çizgisi, döneklik değildir. Bunu söy-
leyenler aşağılık kimselerdir, güç ol-
mayan kişiliklerdir. Ucuz değerlen-
dirmelerdir.” (A. Öcalan, İmralı Gö-
rüşme Notları) 

ABD’nin, ABD çizgisinin böy-
lesine açıktan, pervasızca savunulması
dahası buna karşı çıkanlara küfür
edilmesi gelinen noktayı gözler önüne
sermektedir. Bu çizgi derinleşmiş ve
bugüne gelmiştir. 

Emperyalizmin Tasfiye
Saldırısının Geldiği
Nokta: Emperyalizmin
Kara Gücü Olmak Meşru 
Emperyalizmin Bayrağını
Dalgalandırmak Meşru 

“ABD, Irak’ın IŞİD’den alınan
bölgeleri için 2 milyar dolarlık yardım
kararı aldı ancak bu yardımın Kür-
distan Bölgesi’ni de kapsayıp kap-
samadığı netleşmedi. ABD Başkanı
Barack Obama’nın IŞİD’le Mücadele
Özel Temsilcisi Brett Mc Gurk Twitter
hesabından, ‘ABD Dışişleri Bakanlığı,

Irak’ta IŞİD’in elinden alınan bölgeler
için 2 milyar dolarlık yardımda bu-
lunma kararı aldı’ dedi.” 

Amerikan emperyalizmi babasının
hayrına yapmıyor milyar dolarlık
“yardım”ları. Ve bunun adı yardım
değil işbirlikçiliğe yatırımdır. Nitekim
aynı günlerde basında aşağıdaki ha-
berler geçiyordu: 

“ABD’nin Suriye’deki Kürt böl-
gesinde iki hava üssü kurduğu ileri
sürüldü. PYD’nin kontrolünde olan
Rümeylan’daki ilk üssün tamamlan-
mak üzere olduğu, Kobani’deki ikinci
üssün de inşasına başlanacağı belir-
tildi.” (Sabah, 08.03.2016) 

İşbirlikçilik her şeyiyle meşru-
laştırılmıştır artık. Milyar dolarlık
“yardım”lardan yararlanmak konu-
şuluyor bir yandan diğer yandan Kürt
bölgelerinde inşaa edilen Amerikan
üslerinden söz ediliyor. 

IŞİD’e karşı Amerika ile anlaş-
malar yapıldığı hem PYD hem de
Amerikan tarafından defalarca dile
getirilmiş durumda. “YPG ve ABD
arasında birlikte DAİŞ’e karşı mü-
cadele etme anlaşması var. Bu du-
rumda bazı bölgelerde YPG çekilmek
istese de ABD istemez.” 

IŞİD söz konusu olunca emper-
yalizmle işbirliği yapılabilir. Onun
kara gücü olunabilir denilmekte ve
uygulanmaktadır. 

Açıktır ki Kürt milliyetçileri sırt-
larını Amerika’ya dayamış durum-
dadırlar. Ve bunu her şeyleriyle de
gösteriyorlar. Son bayrak tartışmaları
da bunun göstergesidir. 

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin
karşısında bulunan YPG denetimin-
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deki Tel Abyad’da bazı evlerin çatı-
sına ve sokaklara ABD bayrakları
asıldığı görüldü. Bayrağı kim astı,
neden astı tartışmaları halen devam
etmektedir. Konuyla ilgili çeşitli ke-
simler açıklamalar yaptılar. 

Örneğin Tel Abyad’daki bir Kürt
yetkili bu tartışmalara şu açıklığı ge-
tiriyor: “Türkiye son günlerde Tel Ab-
yad’a saldırı yapmak için hazırlık ya-
pıyor. Kentin Arap aşiretlerini bize
karşı kışkırtıyor, onları silahlandırıyor.
Bu konuda istihbarat aldık. Türkiye,
Rakka’yı bahane ederek Tel Abyad
üzerinden Rakka’ya gitmek istiyor.
Amaç Rakka değil Tel Abyad işgalidir.
Biz bu konuyu IŞİD ile mücadelede
müttefiğimiz olan ABD’li yetkililere
söyledik. ABD’li bir komutan kente
geldi ve Türkiye’nin müdahale etme-
mesi için kentin önemli yerlerine ABD
bayrağı dikti.” (Sputnik Haber Ajansı) 

Bundan bir süre önce Fırat Neh-
ri’nin batısındaki Menbiç ilçesinde
PYD’nin çok sayıda militanının bu-
lunduğu Rafi köyünde de çevreye
ABD bayrakları asılmıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pen-
tagon) Sözcüsü Peter Cook� “ABD
bayrağı asılmasıyla ilgili haberleri
görmediğini, böyle bir şey varsa
bunu ortaklarıyla konuşacaklarını”
vb. dese de sonuç değişmiyor. 

Sonuç ortadadır. Amerikan bayrağı
asılmıştır. Kürt milliyetçileri bu bay-
rağın ardına sığınmışlardır. Gerçek
olan budur. Kimse aptal değildir ve
herkes bu gerçeği bilmektedir. 

Kürt milliyetçilerinin artık dost-
düşman bir ayrım çizgileri kalma-
mıştır. 

Amerikan Bayrağı
Ardına Sığınılarak
Devrim Yapılamaz 
Bizim Devrimimiz
Anti-Emperyalist
Anti-Oligarşik Devrimdir 

İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı uzlaşma, tas-
fiye, teslimiyet politikalarına karşı
temel kavramlarımızı yeniden hatır-
latmak, yeniden kavratmak bir zo-
runluluk haline gelmiştir. 

Emperyalizm; devrim; ideolojik

bağımsızlık. 
Bu üç kavramı beyinlere tekrar

kazıyacağız. 
Bu kavramlar açık ve nettir, çar-

pıtılamaz. Hiçbir gerekçe, hiçbir
koşul bu kavramları bulandıramaz. 

Devrimci ilke ve değerleri, ML’nin
halkların kurtuluş mücadelesindeki
şaşmaz doğrularını “koşullarla”, “kon-
jonktürlerle” vb. açıklamak iflah ol-
maz oportünizmdir. Dahası tasfiye-
ciliğe kılıf geçirmektir. 

Emperyalizmle işbirliği, emper-
yalizmin Yeni Dünya Düzenini kabul
etmek, emperyalizme teslim olmak,
emperyalizmde ilericilik keşfetmek
hep bu anlayışla meşrulaştırıldı. Kürt
milliyetçi hareketinin bu konudaki
gelişimi çarpıcıdır. Ancak bu gelişim
ileriye doğru değil geriye doğru bir
gelişimdir. 

Kürt sorununun çözümünü Ame-
rika’dan, emperyalizmden beklemek-
ten tarihleri boyunca emperyalizme
tek bir kurşun sıkmamış olmakla
övünmeye, emperyalizmde ilericilik
keşfetmekten onunla işbirliğine, em-
peryalizmin kara gücü olmaktan em-
peryalizmin korumasına girmeye uza-
nan bir gelişim... 

“Emperyalizm, kapitalizmin özel
bir tarihsel aşamasıdır. Bu özellik
üçlüdür: Emperyalizm, 1) Tekelci
kapitalizmdir; 2) Asalak ve çürüyen
kapitalizmdir; 3) Can çekişen kapi-
talizmdir.” 

Nerede bu emperyalizm gerçeği? 
Emperyalizm ve proleter devrim-

ler çağında bizim gibi ülkelere özgü
biz bir tek devrim tanıyoruz ve bili-

yoruz: anti-emperyalist anti-oligarşik
devrimdir bu. Sadece bir iktidar de-
ğişikliği değildir bizim devrimimiz;
daha ileri bir toplumsal ekonomik
düzene geçiştir. 

Nerede bu devrim gerçeği? 
Rojava’yı başta Kürt halkı olmak

üzere halklarımıza “devrim” diye
yutturmaya çalıştılar. Rojava’ya “dev-
rim” demenin kendisi ML devrim
anlayışının, halkların literatürüne gir-
miş devrim anlayışının inkarıydı ger-
çekte. Çünkü Kürt milliyetçilerinin
devrim dedikleri Amerikan emper-
yalizminin güdümünde bir devrimdir. 

İdeolojik bağımsızlık; kendi göv-
desi üzerinde kendi kafasını taşı-
maktır. Kendi ülke ve halk gerçeğini
esas almaktır. Kendi özgücüne; hal-
kına, ideolojisine güvenmektir. 

Nerede ideolojik bağımsızlık? 
Kendi gövdesi üzerinde emper-

yalizmin kafasını taşımaktadırlar.
Onun düşünceleri, onun söylemleri
ve onun pratiği yön vermektedir artık.
Dinleyin bir Kürt milliyetçisini bakın
söylediklerine, konuştuklarına kim
konuşuyor belirsizdir. Bakın pratiğine,
eylemine kimin yaptığı belirsizdir.
İdeolojisi bulanıklaşmış giderek em-
peryalizmin ideolojik hegemonyasının
etkisi altına girmiştir. Özgücüne gü-
venini, halkına, ideolojisine güvenini
yitirmiştir. Emperyalizm karşısında
milliyetçi ideolojinin başarı şansı yok-
tur çünkü. Kendi halkına güvenme-
yenler, ML ideolojiye ve onun bay-
rağına sarılmayanlar emperyalizmin
bayrağına sarılmaktan kurtulamazlar. 

Değerlerimizin tasfiye edilmesine
izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda
umudu bitirmelerine izin vermeye-
ceğiz. Milliyetçi anlayışın bitişi, tas-
fiyesi; onun kuyruğundaki oportünizm
ve reformizmin aynı batakta yüzme-
leri; dünyada gelişen tasfiye hare-
ketleri vb. tüm bunlar emperyalizmin
bu milliyetçi, küçük burjuva ideolo-
jiler karşısında aldığı zaferin ifade-
sidir. Halkların bu ideolojilerle ka-
zanamayacağının tersine ML ideo-
lojiye sarılması gerektiğinin; emper-
yalizme değil halklarımıza güven-
menin; uzlaşmanın, teslimiyetin değil
savaşmanın gerektiğinin ifadesidir. 

Yürüyüş

25 Eylül
2016

Sayı: 540

“MAHALLENİN ŞAHANLARI” OLUP12



“Güçlü olan haklıdır!” 
Bu burjuvazinin, faşizmin

anlayışıdır. Gerçekte bu an-
layış haksızlığın, meşru ol-
mamanın, zayıflığın güçle;
otorite, korku ve zorla bastı-
rılmasından başka bir şey de-
ğildir. 

Güçlü olan değil, meşru
olan haklıdır. 

“Türkiye’de yaşayanlar
bilmelidir ki; faşist diktatörlük
yerle bir edilinceye kadar, hiç
kimsenin yaşamı güvence al-
tında değildir.” 

“Türk Halkı sessiz kalarak
onayladığı bu savaşın mağ-
duru olmaya mahkumdur. Tür-
kiye’de bulunan ve gelmek
isteyen yabancı turistleri de
tekrar uyarıyoruz! Yabancılar
bizim hedefimiz değildir ancak
Türkiye onlar için güvenilir
bir ülke olmaktan çıkmıştır.
Birileri barışı özlemiş olabilir
fakat biz savaşa henüz yeni
Başladık!” 

Ankara Kızılay ve İstanbul
Fatih Vezneciler’deki bombalı
eylemlerin ardından Kürt mil-
liyetçilerinin açıklamaları böy-
le oldu. 

“Hürriyet’ten Çetin Ay-
dın’ın haberine göre, İstan-
bul’dan kiralanan araca Mardin’de
bomba yüklendi. İstanbul Terörle
Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi
ekiplerinin araştırmalarına göre, sa-
bah otomobili kiralayan şahıslar
aynı gün Mardin Kızıltepe’ye gitti.
Aynı şahıslar araca burada yaklaşık
400 kilo plastik patlayıcı yükledikten
sonra İstanbul’a . Bomba bilye ve

civatalarla güçlendirilip etkisi arttı-
rıldı. İstanbul’a gelince otomobili
Mercan’daki katlı otoparka bırakan
teröristler 2 Haziran günü aracı
aldı.” (9.06.2016, Birgün gazetesi) 

Vezneciler eylemi ile ilgili basına
yansıyan bilgiler sivil kayıplarını da
açıklamaktadır. Yüzlerce kiloluk plas-
tik patlayıcı yetmiyor, bilye ve civa-

talarla da güçlendiriliyor.
Patladıktan sonra daha
fazla zarar versin diye.
Ve eylem için seçilen
yer; halkın yoğun olduğu
bir bölge. 

“Diyarbakır’ın Kulp
İlçesi’nin Zeyrek Jan-
darma Karakolu yakın-
larında dün gece pat-
lattığı ve 5 korucu ile 1
vatandaşın yaralandığı
patlatılan kamyonda
yaklaşık 10 ton patlayıcı
bulunduğu belirlendi.”

Yüzlerce kiloluk pat-
layıcılar, bilyeler, civa-
talar da yetmiyor artık
tonlarca patlayıcı kulla-
nılıyor. 

“‘Tam arabadan ine-
ceğim esnada birden bü-
yük bir patlama oldu,
alevler yükseldi. Araba-
nın camları kırıldı. Bize
bir şey olmadı. Araba-
dan indim. Her yer ceset
parçalarıyla doluydu.
Toplamaya çalıştım.’ Bu
sözler, 12 Mayıs gecesi
PKK’lılara ait 15 ton
bomba yüklü kamyonun
infilak ettiği olaydan sağ
kurtulan birkaç kişiden

biri olan Mizbah Yaman’a ait.” (BBC
Haber, Diyarbakır Sur ilçesi Sarıkamış
köyü Dürümlü mezrasında yaşanan
patlama olayı) 

Hayır bu düşmana duyulan öfke-
nin büyüklüğünü göstermiyor. Düş-
mana öfke değil bu. Oligarşinin dü-
zenine kabul edilmek, oligarşiyi uz-
laşmaya zorlamak için yapılıyor tüm

Vezneciler eylemi ile ilgili basına
yansıyan bilgiler sivil kayıplarını da

açıklamaktadır. Yüzlerce kiloluk plastik
patlayıcı, yetmiyor bilye ve civatalarla da
güçlendiriliyor. Patladıktan sonra daha
fazla zarar versin diye. Ve eylem için
seçilen yer; halkın yoğun olduğu bir

bölge(...)
Hayır bu düşmana duyulan öfkenin

büyüklüğünü göstermiyor. Düşmana
öfke değil bu. Oligarşinin düzenine kabul
edilmek, oligarşiyi uzlaşmaya zorlamak

için yapılıyor tüm bunlar. 
Ortada ciddi bir düşman

değerlendirmesi  de yoktur. “Barış barış”
dediği, “çözüm sürecine dönülsün” diye

adeta yalvardığını düşman olarak
görmez. Uzlaşırsak “içte ve dışta

PKK’nin askeri savaş olanakları çözümle
birlikte Türkiye’nin hizmetine girecektir”
deniliyorsa orada düşman yoktur. Çünkü

düşmanla uzlaşılmaz, savaşılır. 
Tonlarca patlayıcı kullanmak halk

savaşına ait bir uygulama değildir. Halk
savaşında halkın katılımı, ustalık,

yaratıcılık, inisiyatif vardır. En önemlisi
de haklılık vardır. 

PKK şunu yapmak istiyor: Tehdit... 

DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ;
BİRİ HALKIN İKTİDARINA GÖTÜRÜR, DİĞERİ DÜZENE GÖTÜRÜR!-5

SAVAŞ GERÇEĞİ DİYE HALKIN KATLEDİLMESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ! 

DEVRİMCİ SAVAŞ HAKLI BİR SAVAŞTIR! 

Önemli Olan Silahların Büyüklüğü Değil
Eylemin Siyasi Gücüdür!

25 Eylül
2016
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bunlar. 
Ortada ciddi bir düşman değer-

lendirmesi  de yoktur. “Barış, barış”
dediği; “çözüm sürecine dönülsün”
diye adeta yalvardığını düşman olarak
görmez. Uzlaşırsak “İçte ve dışta
PKK’nin askeri savaş olanakları çö-
zümle birlikte Türkiye’nin hizmetine
girecektir” deniliyorsa orada düşman
yoktur. Çünkü düşmanla uzlaşılmaz,
savaşılır. 

Tonlarca patlayıcı kullanmak halk
savaşına ait bir uygulama değildir.
Halk savaşında halkın katılımı, us-
talık, yaratıcılık, inisiyatif vardır. En
önemlisi de haklılık vardır. 

PKK şunu yapmak istiyor: Teh-
dit... 

Tehdit Edilen Oligarşiyse 
Neden Zarar Gören 
Halktır? 

KCK Eş Başkanı Cemil Bayık,
“savaşın artık sadece dağda değil
her yerde olacağını” söyledi. Ankara
Kızılay eyleminden birkaç gün önce
İngiliz Times gazetesine verdiği rö-
portajda şunları söylüyordu Cemil
Bayık: 

“Kısa bir süre öncesine dek Türk
ordusu ile savaş sadece dağlardaydı.
Daha sonra kasabalara ve kentlere
de taştı. Artık her yerde olacak. (…)
Mücadelenin bu aşamasında, geril-
lalarımıza yerine getirmeleri yönünde
verilecek her emir, meşru olacaktır.”

Uluslararası haber ajansı Reuters’a
konuşan KCK Eşbaşkanı Cemil Ba-
yık, “Sürecin sonuna gelindi” dedi.
Bayık, “Ya Kürt hareketiyle derinlikli
müzakereleri kabul edecekler ya da
Türkiye’de iç savaş yaşanacak” ifa-
desini kullandı. 

PKK yöneticilerinden 
Duran Kalkan’da benzer tehditleri
dile getirmektedir: 

“Şimdi öyle bir noktaya geldi ki,
artık biz de dizginleyemiyoruz. Bunu
yapan örgüt geçtiğimiz aylarda bir
açıklama yaptı ve PKK’yi ‘pasifizm’le
suçladılar. Kürt gençleri yeni örgütler
kuruyorlar. Daha da radikal olacağa
benziyorlar.”

“Herkes bahara hazırlık yapıyor.
Toplumda barış için bir irade ortaya
çıkmazsa�bahar ile birlikte çok kötü

bir savaş atmosferine sav-
rulabiliriz.�Artık bir şeyler
yapmamız gerekiyor. Tür-
kiye Ortadoğu’daki savaş
girdabının neredeyse için-
dedir. Şu an 6 ay öncesine
göre daha olumsuz durum-
dayız. Müdahale olmazsa,
halk tavır göstermezse ba-
harla birlikte çok daha kötü
bir noktaya gidebiliriz.” 

“Türkiye Ortadoğu gibi
olur” diyor Duran Kalkan. 

Ne farkınız var şimdi
IŞİD’den? 

Söylemde biz yurtse-
veriz, biz Kürt halkının öz-
gürlüğünü savunuyoruz,
demokratik Türkiye isti-
yoruz demenizin hiçbir an-
lamı yoktur. Amacı yüce
ve haklı olanın, meşru ola-
nın, eylemi de haklı ve
meşru olur. Kullandığı yön-
temler de haklı ve meşru
olur. 

Bunca tehdit, bunca
gözdağı, eylemlerde kul-
lanılan tonlarca patlayıcı,
herkes zarar görür söylem-
leri… Oligarşiyi tehdit edi-
yorlar ancak zarar gören
çoğunlukla Türkiye halkları
olmaktadır. 

Hemen belirtmeliyiz ki
bu tehditler yeni değildir.
Çünkü emperyalizm ve oli-
garşinin düzeniyle uzlaşma
ve teslimiyet süreci de yeni
değildir. Esas olarak ‘90’la-
rın başında girilmiştir bu
sürece. 

O süreçte oligarşi uzlaşmaya ya-
naşmadığı için Kürt milliyetçileri bir
yandan uzlaşma, barış çağrıları ya-
parken bir yandan da eylemlerini tır-
mandırmaya çalışıyordu. Ve tehditler
savuruyordu: 

“Çok kan dökülecek... Biz de Ka-
palıçarşı’ya gir tara emri vereceğiz”
diyen anlayış, daha sonra şunu söy-
leyebiliyor: “Şimdi bir Türk-Kürt çe-
lişkisinde bunu (Hırvat-Sırp çatış-
masını -bn.) daha geride bırakacak
bir gelişme Türkiye’ye ne kazandı-
racak? Kana kan, göze göz, bu yak-

laşım bize göre biraz ilkel. Bunun
yerine daha uygar yöntemleri dene-
mek, cesur olmak gerekir.” (Cum-
huriyet, 7 Aralık 1991, Öcalan’la rö-
portaj) 

Böyle söylüyorlar ancak tam ter-
sini yapıyorlar; “Kapalıçarşı’ya gir
tara” demek tam da dedikleri ilkel-
liktir. 

“Partimiz ve halkımız katliamın
sorumlularını en ağır bir şekilde ce-
zalandıracaktır. Madem Şırnak imha
ediliyor, İstanbul ve Ankara da ya-
kılacaktır. Türkiye’nin sivil güçleri
ve Türk memurlar da savaşımızın
hedefi olacaktır.” (Ağustos 1992,
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Milliyetçi ideolojinin bir sonucu
olarak kendi gücüne güvensiz olan

PKK, ’90 başlarında sosyalist
sistemin yıkılmasıyla birlikte
emperyalizm ve oligarşi ile

uzlaşma adımlarını da atmaya
başladı. Bir an evvel masaya

oturabilmek için ilkesiz, halka zarar
veren eylemlere yönelerek

oligarşiyi zorlamayı hedefledi. Ne
kadar çok kargaşa, dehşet

yaratırsam, savaşı ne kadar batıya
yayarsam, Türk halkını hedef

alırsam oligarşi üzerinde daha
fazla baskı kurar ve uzlaşma-

müzakere amacıma varırım diye
düşündü. Gerilla artık uzlaşmak

için kurşun sıkıyordu. 
Devrimci eylem düşmana verdiği
zararla veya vurduğu darbeyle,

askeri, politik sonuçlar elde etmeyi
ve bu sonuçlar üzerinden kitleleri
eğitmeyi, sınıflar mücadelesini,
devrimci hareketi geliştirmeyi

hedefleyen eylemdir. Vurulan darbe
eylemin fiziksel gücünün

fazlalığında değildir. Şafak ve
Bahtiyar 7.65’lik silahla dönemin

en siyasi, en etkili devrimci
eylemini yapmışlardır. 

Silahların büyüklüğü değil,
eylemin siyasi gücüdür önemli
olan. Bazen bir tek iple sorulan

hesaptır. Bazen düşman güçlerine
dönük sözlü propagandadır. 



Kuzey Botan Eyaleti Karargah Ko-
mutanlığı imzalı bildiri) 

Bugün neyse geçmişte de o. Geç-
mişteki çizgileri bugün daha da de-
rinleşerek devam etmektedir. Bu yo-
lun sonu düzendir. Kürt halkını em-
peryalizmin ve oligarşinin düzenine
yedeklemektir. 

Bu Tehditler Ne İçin? 
Tonlarca Bomba Ne İçin? 

PKK neden tonlarca bomba pat-
latıyor? Bu eylem tarzıyla ne yapmak
istiyor? 

Düşmana değil, halka zarar veren
tonlarca bombalık eylemler… Hedefi
olmayan, siyasi mesajı olmayan,
halkı düşman gören bu eylemler dev-
rimci safları kirletmekte ve zayıflat-
maktadır. 

Milliyetçi ideolojinin bir sonucu
olarak kendi gücüne güvensiz olan
PKK, ’90 başlarında sosyalist sistemin
yıkılmasıyla birlikte emperyalizm ve
oligarşi ile uzlaşma adımlarını da
atmaya başladı. Bir an evvel masaya
oturabilmek için ilkesiz, halka zarar
veren eylemlere yönelerek oligarşiyi
zorlamayı hedefledi. Ne kadar çok
kargaşa, dehşet yaratırsam, savaşı
ne kadar batıya yayarsam, Türk hal-
kını hedef alırsam oligarşi üzerinde
daha fazla baskı kurar ve uzlaşma-
müzakere amacıma varırım diye dü-
şündü. Gerilla artık uzlaşmak için
kurşun sıkıyordu. 

Devrimci eylem düşmana verdiği
zararla veya vurduğu darbeyle, askeri,
politik sonuçlar elde etmeyi ve bu

sonuçlar üzerinden kitleleri eğitmeyi,
sınıflar mücadelesini, devrimci ha-
reketi geliştirmeyi hedefleyen ey-
lemdir. 

Vurulan darbe eylemin fiziksel
gücünün fazlalığında değildir. Şafak
ve Bahtiyar 7.65’lik silahla
dönemin en siyasi, en etkili
devrimci eylemini yapmış-
lardır. 

Silahların büyüklüğü de-
ğil, eylemin siyasi gücüdür
önemli olan. Bazen bir tek
iple sorulan hesaptır. Bazen
düşman güçlerine dönük söz-
lü propagandadır. 

Vietnam halk savaşı ve
ülkemiz ve diğer dünya dev-
rimci pratikleri bunun pek
çok örneğiyle doludur. 

Kürt milliyetçi hareketi
sözde kendisine Vietnam halk
savaşını örnek almıştır. Oysa
PKK ile Vietnam devrimci
hareketinin ve mücadelesinin
uzaktan yakından ilgisi kal-
mamıştır. 

Vietnam’da halka karşı
suç işleyen karakollar Viet-
kong güçleri tarafından ku-
şatılıp silahlarını bırakmaları
ve teslim olmaları için uya-
rılırken, PKK karakolların
önünde tonlarca kilo dinamit
patlatmaktadır. Bombalar sa-
dece karakolların önünde de
değil halkında olduğu yer-
lerde patlatılmaktadır. 

PKK son 11 ayda 51 ton

bomba yüklü araç patlattı. 2015

Aralık ayının ortasından 2016 Şubat

ayına kadar 72 günde Sur, Cizre ve

Silopi’de her biri 500 kilo ile 10 ton

arasında değişen tam 514 bomba ele

geçirildi. Yakalanan silahlar ise bir

tabur askere yetecek boyutta. 

Araba yakıyorlar. Tır yakıyorlar.

Neden? Halkın malına ve canına

zarar veriyorlar. Bu devrimcilik, yurt-

severlik değildir. 

Tüm bunlar ne içindir? 

Uzlaşmak içindir. Düzeniçileşmek

içindir. Emperyalizmin, oligarşinin

kara gücü olmak içindir. “Çözüm

süreci” dedikleri teslimiyet içindir.

Düzen içileşenlerin eylemleri de dev-

rimci eylemlerden çıkmakta halka

zarar veren karşı-devrimci eylemlere

dönüşmektedir. 
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PKK son 11 ayda 51 ton
bomba yüklü araç patlattı. 2015
Aralık ayının ortasından 2016
Şubat ayına kadar 72 günde

Sur, Cizre ve Silopi’de her biri
500 kilo ile 10 ton arasında
değişen tam 514 bomba ele

geçirildi. Yakalanan silahlar ise
bir tabur askere yetecek

boyutta. 
Araba yakıyorlar. Tır

yakıyorlar. Neden? Halkın
malına ve canına zarar

veriyorlar. Bu devrimcilik,
yurtseverlik değildir. 
Tüm bunlar ne içindir? 

Uzlaşmak içindir.
Düzeniçileşmek içindir.

Emperyalizmin, oligarşinin
kara gücü olmak içindir.
“Çözüm süreci” dedikleri

teslimiyet içindir.
Düzeniçileşenlerin eylemleri de
devrimci eylemlerden çıkmakta

halka zarar veren karşı-
devrimci eylemlere

dönüşmektedir. 

Oli-garşi-yi- Masaya Oturtmaya Zorlamak İçin Yapılan Eylem,
Halkın Zarar Görmesi Anlamına Gelir



Berkin’i Okmeydanı’nda katleden
polisler karakollardan geldiler.

Dilek’i karakollardan gelip kat-
lettiler.

Günay Özarslan’ı katledenler, Va-
tan Emniyet Müdürlüğü’nden gelen
katillerdi.

Yılmaz’ı katleden polisler, Ar-
mutlu’nun içine kurulan karakolun
polisleriydi.

Şimdi tüm mahallelerimize kale-
kollar kuracaklar. Artık karakolla-
rından çıkıp gelmeyecekler, artık,
evimizin yanında katiller sürüsü ola-
cak. Artık Gazi katliamında olduğu
gibi provokasyonlar tertipleyip onu
bahane edip saldırmayacaklar, artık
katliam yapmak için gerekçe, bahane
aramayacaklar. Kalekollar katliam-
cılığın, halka karşı savaşın açıkça
ilan edilmesidir. Artık, evimize gi-
derken bu katiller sürüsünün kale-
kollarının önünden geçeceğiz.

Bacımıza, eşlerimize, çocukları-
mıza laf atacaklar, mahallemizin ka-
dınlarını, kızlarını, yanıbaşımızdaki
komşularımızı taciz edecekler, teca-
vüzler yaşanacak.

Artık karakollarından gelip, çe-
teleri sahiplenmeye ihtiyaç duyma-
yacaklar, artık çetelerin yuvasını ma-
hallemizin içinde zırhlı kalekol du-
varlarının arkası yapacaklar, bura-
lardan da  uyuşturucu trafiğini orga-
nize edecekler, uyuşturucu tacirlerinin
“uyuşturucu satış güvenliğini” ala-
caklar, belki ellerinde uyuşturucu
torbaları, uyuşturucu satışını bizzat
kendileri de yapacaklar.

AKP’nin 2013 yılında Dersim’de
projesi hazır olup yapılacak olan ka-
rakol-kalekol sayısı 21, genel Kür-
distan coğrafyasında yapılacak olan
karakol ve kalekol sayısı ise 62 idi.
Bu kalekolların önemli bir kısmı ta-
mamlandı. Pratikleri Kürdistan’daki
katliamlardır. Yerlerde çırılçıplak sü-
rüklenen öldürülmüş insan bedenleri,
onlarca kişinin tek bir anda evlerinin
içinde katledilmesi, yakılan bedenler,
bombalanan, top atışına tutulan il-

çelerdir. Bu katliamların, bu
terörün mahallelerimizde uy-
gulanması hazırlığıdır kalekol-
lar. Haziran Ayaklanması’ndaki
sayısız saldırının artık yaşamı-
mızın her anında varolması de-
mektir.

Kalekollar bir binadan ve
içlerindeki katiller sürüsünden
ibaret algılanmamalıdır. Kale-
kollar, devletin halka karşı sa-
vaşında yeni bir politika, yeni
bir aşamadır. Oligarşik devlet
ve emperyalizm, dünya halklarını
her zaman için düşman güç olarak
görmüşlerdir; fakat bir bütün olarak
halka karşı savaşmayı tehlikeli gö-
rürler ve halka karşı savaştıklarında
kazanamayacaklarını bilirler. Fakat
bugün artık savaşımız, devleti, halkı
kendi saflarında tutma, olmuyorsa,
devrimcilerden kopararak tarafsız-
laştırma, en azından savaşın dışında
tutma politikalarını uygulayamaz
hale getirmiştir. Artık Kürt halkını
bir bütün olarak düşman güç olarak
görmektedir. Şehirlerde yoksul halkın
yaşadığı ve devrimci hareketimizin,
Cephe’nin örgütlü olduğu mahalleleri
bir bütün olarak düşman güç olarak
görmekte ve buna göre politika ge-
liştirmektedir.

Bu politika artık tek tek devrim-
cileri değil, bir bütün olarak halkı
savaşın karşı cephesinde görmektedir.
Saldırı hedefine de buna uygun olarak
tüm halkı koymaktadır. Kalekollar
tüm halka yönelik saldırının mer-
kezleridir.

Saldırılar hangi zeminde örgüt-
lenecektir?

- İdeolojik olarak saldıracaklar.
Kalekollar devrimcilerin karalandığı,
devrimcilerin öncülüğünde halkın
örgütlenmesine, kurumlarına saldı-
rılan, devrimcilere karşı anti-propa-
ganda ve yalan üretme merkezleri
olarak kullanılacaktır.

- Kültürel olarak saldırı merkezleri
olacaktır. Yani halkı değerlerinden
uzaklaştırma ve yozlaştırma merkez-

leri olacaktır. Yozlaştırmanın temel
araçları, uyuşturucu, kumar, fuhuşun
yaygınlaştırılması, mafya ve çetelerin
mahallelerde örgütlenmesi olacak-
tır.

- Askeri saldırı merkezleri ola-
caktır. Halk olarak tüm örgütlenme-
lerimiz, kurumlarımız, evlerimiz, tek
tek çocuklarımız, büyüklerimiz, ka-
dınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz,
yaşlılarımız... yani bütün olarak he-
pimiz saldırının hedefi olacağız. Bu-
nun için kalekol polisleri sokakları-
mızda terör uygulayacaklar. Sivil fa-
şistleri mafya çetesi olarak, uyuştu-
rucu çetesi, hırsızlık çeteleri olarak
örgütleyecekler ve halka karşı silahlı,
sopalı, satırlı saldırılar örgütleyecek,
çetelerini bunlar için kullanacaklar.

O halde kalekollar mahalleleri-
mizde kurulmuş düşman üsleridir.

Halka karşı faşizmin savaş üsle-
ridir. Tek yolumuz faşizmin bu kat-
liam üslerini başlarına yıkmaktır.

Başka kurtuluş yolumuz yoktur.
Bilmeliyiz ki, bu savaş üslerine karşı
Cephe önderliğinde halk olarak di-
reneceğiz. Başka bir güçten bir şey
beklemek boştur.

Oportünisti, reformisti, Kürt mil-
liyetçisi, uzlaşmacılığı-işbirlikçiliği
Alevilik adı altında sürdüren din be-
zirganları... faşizmin bu saldırısı kar-
şısında direnmeyeceklerdir. Onlar,
döne döne aynı deneyimi yaşamaktan
bıkmayan bir dar kafalılıkla, faşizmin
karşısında “uslu çocuk” olduklarında,
yılanın kendisine dokunmayacağını
hayal edecek, pişmanlık duygusunu

AKP’NİN KATİLLER SÜRÜSÜ BİLİN Kİ
O KATLİAM YUVALARINI 

BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ!
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yılan kendilerini de soktuğunda ya-
şayacaklar ama yine de akıllanma-
yacaklardır. Çünkü onların sınıfsal
olarak direnme güçleri, ideolojileri,
iradeleri, yürekleri yoktur.

Biz direneceğiz. Cephe olarak di-
reneceğiz, halk olarak direneceğiz.
Reformizme, oportünizme, işbirlik-
çiliklerine dini kılıf giydirenlere gü-
venemeyiz, onları bekleyemeyiz. On-
lar, ne halkla aynı yaşamı sürerler,
ne de halka inanırlar. Halk Cephe’dir,
Cephe halktır. Cephe ve halk dire-
necektir. Cephe, halkın örgütlenmiş
halidir. Yani direnecek olan örgütlü
halktır. Direnmenin yolu, örgütlü
halk gücünü daha büyütmek, örgütsüz
halk gücü bırakmamaktır. Yani halkın
tüm gücünü örgütlü olarak direniş
saflarında konumlandırmaktır.

Yine bilmeliyiz ki, faşizmin sal-
dırısı, sadece halkın örgütlü gücünün
büyümesinden dolayı değildir. Faşizm
kendi yönetme gücünü kaybettiği
için halktan korkmakta ve halkın ör-
gütlenme gücünün en büyük olduğu
yerleri hedefleyerek, halkı korkutmak,
sindirmek, yıldırmak istemektedir.
Bu sonucu almak için katliam yapa-
caktır. Bu nedenle faşizmin karşısında
boyun eğerek kurtulacağını düşü-
nenler, hem kurtulamazlar, hem de
bununla birlikte onurlarını, kişilik-
lerini, iradelerini de kaybederler. Zul-
mün önünde biat eden, hem hakkın-
dan olur, hem onurundan...

O halde, tek tartışma konumuz
şudur; Direneceğiz ama kazanmak

için, faşizmin saldırısını geri
püskürtmek için nasıl direne-
ceğiz?

Kahramanca direneceğiz!
Tıpkı efendilere isyan eden

Spartaküsler gibi direneceğiz.
Tıpkı Paris’in sokaklarını

burjuvazinin askerlerine dar
eden, Paris komünarları, yol-
daşlarımız gibi direneceğiz.
Neden? Çünkü, onlarla aynı
soydan geliyoruz. Emeğiyle
yaşayanların, emeği sömürü-
lenlerin, insan yerine konul-
mayanların, aşağılanan, hor-
lananların soyundan, bu sömürü dü-
zeni sürsün diye kıyımlara uğratı-
lanların, katledilenlerin soyundan ge-
liyoruz.

Bedrettin yiğitleri gibi direneceğiz.
Celaliler, Baba İshaklar gibi direne-
ceğiz. Dersim yiğitleri gibi direne-
ceğiz. Yakılan yıkılan köylerinde
kahramanlık destanları yazan Kürt
halkı gibi direneceğiz.

Mahirler gibi direneceğiz, Sabolar
gibi direneceğiz, zindanlarda direniş
destanları yazan; Fidanlar, İbililer,
Fıratlar gibi direneceğiz. Elifler, Bah-
tiyarlar, Bernalar gibi direneceğiz.
Sokaklarımıza kanımızı dökeceklerse,
bundan korkmadan direneceğiz, so-
kaklara kanlarını dökmekten çekin-
meden direneceğiz.

Tıpkı Stalingrad direnişçileri gibi
direneceğiz. Herkesin Nazilerin kar-
şısında boyun eğip, Nazileri neredeyse
yenilmez güç haline getirdiği koşul-

larda bir şehri direniş kalesi yapıp,
faşizmin bileğini büken Stalingrad
direnişçileri gibi tarihsel destanlar
yazarak direneceğiz. Ve direniş ka-
lelerine çevirirken her bir sokağımızı,
kulaklarımızda onların sesleri yan-
kılanacak. Sokaklarımızdan selam-
layacağız onları, onlarla güçlenecek,
onları bugünlerde yaşatacağız. Ve
bileceğiz ki, Stalingrad’da faşizm
yenilmiştir, çünkü, orada bir halk
kendi vatanını savunmak için diren-
miştir. Vatanını savunan bir halk ola-
rak direneceğiz. Gazi bizim vatanı-
mızdır, işgal güçlerini mahalleleri-
mizden atana kadar direneceğiz. O
sokaklarda, halkın Halk Cephesi’nin
bayrağını dalgalandırmak için dire-
neceğiz, o sokaklara faşizmin bay-
rağını asmalarına izin vermemek için
direneceğiz. Ve bir kez daha yazacağız
tarihe: 

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ!

Yavuz Sultan Sokak İsmini İstemiyoruz!
Bir İmza da Sen Ver!

İstanbul – Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi mahallede
bulunan Alibey Caddesi’nin isminin belediye tarafından
Yavuz Sultan Sokak olarak değiştirmesi üzerine imza
kampanyası başlattı. 16 Eylül’de kafe ve kahvelerde
yapılan çalışmada 180 imza toplandı. Ayrıca yapılan
açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi: “Mahallemizin
eskiden beri halkımızca bilinen Alibey Caddesi’nin
ismi İstanbul Belediyesi tarafından değiştirilmiştir. Bu
adı bize sormadan değiştirmeleri bizleri ciddiye alma-
maya çalıştıklarının göstergesidir. Bu mahallede yaşayan,
çalışan, barınan, evi olan bizleriz. Nurtepe Güzeltepe
Halk Meclisi olarak bu ismin değiştirilmesi için imza
kampanyası başlatıldı.”

Halk Okulunda Okuyor,Tartışıyor, 
Öğreniyoruz

Adana Akkapı Mahallesi’nde 17 Eylül'de bir araya
gelen mahalle gençleri Yürüyüş Dergisinin Devrimci Okul
bölümünden kolektivizm yazısını okuyarak tartıştılar. Kol-
lektivizmin atardamarımız olduğu, burjuvazinin bencil-
bireyci kültürüne karşı dayanışmanın önemi anlatıldı. 4
kişinin katıldığı çalışma soru-cevap şeklinde sonlandırıldı.

Adana’da Berkin Elvan Satranç Turnuvası 
Sonuçlandı

Adana Özgürlükler Derneği’nde 17 Eylül’de Berkin
Elvan Satranç Turnuvası düzenlendi. 8 kişinin katıldığı
turnuvada rakiplerini eleyen 8. sınıf öğrencisi Aykan
birinci oldu. Turnuvanın ardından mahallede seçilecek
olan bir parka Berkin Elvan ismi verilmesi kararı alındı.
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Gazi Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri’nden
Aynı Akşamda 4 Eylem...

Kalekollarınız Eylemlerimizi
Durduramayacak!

Gazi Mahallesi’nde devrimcilere, kurumlara, halkın
ekmek teknesi olan yerlere ve Gazi halkına yönelik
saldırılar, baskılar, taciz ve tahrikler devam ediyor. Gazi
Cephe Milisleri: “Saldırı varsa direniş de vardır! Gazi’de
de direnenler var, var olacak!” sözleri ile aynı akşam
yaptıkları 4 eylemi açıkladılar.

Eylemlerle ilgili Gazi Faşizme Karşı Mücadele Ekip-
leri’nin 17 Eylül’de yaptığı açıklama şöyledir: “15 Eylül’de
saat 19.00’da polisin yeni kurduğu kalekolların önünde
ellerinde uzun namlulu silahları ile yol kesen, çevirme
yapan halk düşmanı, uyuşturucu taciri polislere ateş açtık.
Uyuşturucu zehrine bir şekilde bulaşmış gençleri tedavi
eden merkezin halk düşmanları tarafından işgal edilmiş
olmasına olan öfkemizle defalarca bastık tetiğe. Kendilerini
yere atıp bir süre kendine gelemeyen halk düşmanı
polisler, daha sonra herkesi durdurup kimlik sorarak,
terör estirerek nöbet tuttular.

Ne yaparsanız yapın, daha önce de söylemiştik yine
söylüyoruz; Bu mahalle Bizim! Her yerini her şeyini
bilen biziz! Haklı olan halktan olan biziz! Bizi bitirmeye
gücünüz yetmez! Her yerden her aradan her dereden
çıkıp karşınıza dikileceğiz! Bizdeki halk ve vatan sevgisi,
halkımızın yaratıcılığı ve devrimcilere güveni sayesinde
sizi kalekollarınızın önünde de içinde de vuracağız!

���

Bekleyin Bizi Çuhadarlarla Geleceğiz!
Saat 21.00’da Alibeyköy yolu üzerinde bulunan Kara-

yollarına ait garaja geldik. Burada bulunan güvenlik ele-
manlarını rehin alarak, güvenlik kulübelerini ve içerideki
bazı yerleri tahrip ederek ateşe verdik. Kulübeler yanarken
S84 kodlu araç geldi. S84 kodlu zırhlı araç ve içindeki
polisler Gazi Mahallesi’nde halka karşı saldırı, küfür ve
hakaretlerinden dolayı her daim hedefimizdir! İndikleri
anda, silahlarımızla saldırıya geçtik. Saldırımızdan sonra
tekrar zırhlı araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştılar.

22.00’da katil, halk düşmanı AKP’nin örgütlenme yeri
olarak hizmet veren, işbirlikçi Sultangazi Belediyesi’ne ait
Sultan Kasrı’na yöneldik. Daha önce de söylemiştik; ma-
hallemizde halk düşmanı AKP’ye ait yere ve kişilere yönelik
eylemlerimiz sürecek! Sultan Kasrı’na ateş ettik jeneratörlerini
ateşe verdik. Halk düşmanlarına olan öfkemizle yanarken
Sultan Kasrı’nın jeneratörleri, bir kez daha haykırdık: “Öfke
Büyüyor Bu Öfkeyi Siz Büyütüyorsunuz! Yangınlardan
Çıkıp Geldik Bu Yangınla Yakacağız Her Yeri! Halkın
Emeğinden Ekmeğinden Çekin Elinizi!”

���

Mimar Sinan Piknik Alanının Girişindeki
Gişeleri Ateşe Verdik!
Halkın Emeğinden Ekmeğinden
Kirli Ellerinizi Çekin!

Gazi Cephe Milisleri 14 Eylül’de AKP’nin katil pol-

islerinin tekrar mahalleye saldırması ile ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada şöyle; “Halk düşmanları yine zırhlı
araçları ve kepçeleriyle 14 Eylül sabaha karşı Gazi Dört-
yol’da bulunan Merkez Taksi durağını yıktı. Katiller,
haksızlar! Haksız, acizler ve korkaklar! Gündüz gözüyle
gelip yıkamazlar, kaç kişi, kaç aile geçimini sağlıyor
oradan. Halkın ekmeğine, ekmek teknesi dediği yere göz
dikenden hesap soracağız biz de!

‘Terör örgütlerinin gelir kaynağı’ yalanıyla yıkıp ezip
geçiyorlar halkın kendi elleri, emeği ile var ettiği yerleri.
Güneş balçıkla sıvanmaz. Gazi halkı sizin yalanlarınıza
kanmaz!

Asıl siz açıklayın: Gazi halkının burnunun dibinde
bulunan Gazi Barajına bir gişe, iki kaydırak, üç beş çit
yapınca nasıl paralı hale getirdiniz, akşama kadar kaç para
kazanıyor, nereye harcıyorsunuz? Halka ait yerleri hemen
peşkeş çekip birilerine nasıl paralı hale getiriyorsunuz?

Yok, öyle kolay değil! Siz halkın ekmek teknesine
göz dikerseniz, Biz de halkımızdan çalınan doğal piknik
alanının ve paraların hesabını sorarız. Mimar Sinan Piknik
Alanı girişinde bulunan gişelerin başında beklemeniz kar
etmedi! Gidin bakın külü bile kalmadı!

Taksi durağının ve Gazi Barajı’nda bulunan Rıza
Poyraz Aile çay bahçesinin yıkıldığını duyar duymaz
Gazi Cephe Milisleri olarak gişeleri ateşe verdik.  Öfke
Büyüyor, Bu Öfkeyi Siz Büyütüyorsunuz! Bekleyin
Bizi!...”

���

İBB’yi Uyarmıştık Eylemlerimiz
Sürecek Dedik!
AKP’den ve Ona Hizmet Edenlerden
Hesap Sorduk Soracağız!

Gazi Cephe Milisleri, 10 Eylül’de saat 22.30’da Seki-
zevler bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait
bir hizmet aracını yaktı. Eylemle ilgili açıklama yapan
Cephe Milisleri şunları ifade etti:

"Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezini İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis eden
İBB’yi uyarmıştık.  İBB, halkın emeğiyle devrimcilerin
öncülüğünde yapılan taksi durakları ve çay bahçelerinin
yıkımında katil polislere lojistik destek sağlamıştır. Yıkılan
yerlerin enkazını temizlemek için İBB’ye ait kepçe ve
kamyonlar kullanılmıştır. Bu yıkım saldırısının birebir
içinde olan İBB hedefimizdir!

Belediye halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta aciz
ve yetersiz olduğu gibi halkın çoluk çocuk kadın erkek
gidip huzurla güvenle oturup çay içtiği çay bahçelerini
yıkmakta çok hamarat(!) davranmıştır. Sorulacak bir
hesap vardır. Bu yerler Gazi halkının kendi eliyle emeğiyle
yaptığı güzelleştirdiği halka ait yerlerdir. Halka düşman
AKP, örgütlü halkın güzelleştirdiği her şeye düşmandır.
AKP’li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi halk düşmanı
projelerin ve saldırıların hesabını verecek.

Unutmayın! Cephe yarına bırakır yanına bırakmaz!"



Faşizmin doğası halk düşmanlığıdır. Faşizmin her po-
litikasına, programına damga vuran gerçeklik budur.
Böyle olduğu içindir ki, dün Dolmabahçe’de HDP’lilerle
el sıkışılması da bugün HDP’li belediyelere kayyum atan-
ması da aynı halk düşmanlığının eseri olarak şekillen-
mektedir. 

AKP faşizminin operasyonu sonucunda ikisi il, 24’ü
ilçe, ikisi belde olmak üzere toplam 28 belediyeye
kayyum atandı. 

Kayyum atanan 28 belediyeden 24’üne atamaya
gerekçe olarak “PKK’ye destek olmak” gösterilirken
diğer 4 belediyeye kayyum atama sebebi olarak ise;
“FETÖ” soruşturması gerekçe gösterildi. Belediye baş-
kanlıklarına her birisi AKP kadrosu olan vali yardımcıları,
kaymakamlar atandı. Demokrasicilik oyununun nasıl bir
oyun olduğu, HDP’li belediyelere kayyum atanmasıyla
bir kez daha somutlanmış oldu. Demokrasicilik oyununa
dahil olan reformistler ise oyunu bozulan çocuklar gibi
feryat düzeyi yüksek açıklamalar yapıyorlar. 

HDP’li belediyelere kayyum atanma sürecinden itibaren
reformist Kürt milliyetçi kesimler “milletin iradesi”nin
gaspedildiğini yazmaya başladılar. Feryat figan halinde
ve yüksek perdeden “millet iradesi gasp edildi” diyorlar. 

Reformizmin bu yaklaşımına göre, demokrasicilik
oyunu çerçevesindeki seçim
sonuçları “milletin iradesi”
oluyor. Bunu böyle kabul ede-
cek kadar düzeniçileştiğinizde
AKP’nin de aldığı oy kadar
“milletin iradesi”ni yansıttığını
kabul ediyorsunuz demektir.
Ölçü seçim sonuçları oluyor.
Ki bu “ölçü” demokrasicilik
oyununun ölçüsüdür. Her ko-
nuda olduğu gibi bu konuda
da devrimin ve düzenin ölçüsü
başkadır. Hangisini kullandı-
ğınız devrimi ya da düzeni
tercih ettiğinizi gösterir. 

“Milletin iradesi” demok-
rasicilik oyununun seçim so-
nuçları değildir. Bunu böyle
söyleyen düzen partileridir.
Dört-beş yılda bir yapılan
seçimlerden çıkan sonuçları
“milletin iradesi” olarak gös-
terirler. Çünkü, şu gerçeğin
görülmesini istemezler: De-
mokrasicilik oyunun, seçim

sandıkları, esas olarak halkın iradesinin, hak ve özgürlük
arayışının tabutu demektir. 

Tam da bu nedenle, düzen partileri için dört-beş yılda
bir halkın önüne seçim sandığı koyulması yeterlidir.
Gidip oy kullanmak, halkın iradesinin açığa çıkması de-
mektir ve yeterlidir. Bu yaklaşım düzen partilerine attir.
Onların amacı halkı aldatmak, oyalamak ve düzen içinde
tutmaktır. Devrimciler ise siyasi gerçekleri gösterip halkın
devrimci iradesini açığa çıkartırlar. 

Halkın İradesi Nedir?..
Seçim sonuçlarına “milletin iradesi” demek, refor-

mistlerin dilinin düzen politikacılarının diliyle ne kadar
uyumlu olduğunu da göstermektedir. Devrimci bir akılla
düşünmedikleri için, düzen politikacılığının kirli diliyle
konuşuyorlar. 

Bu dil kirlidir, çünkü halkı kandırma üzerine kuruludur.
Gerçekleri örtbas etmek amaçlanır. Demokrasicilik oyununun
sonuçlarına olmadık anlamlar yükleyip “milletin iradesi”
demek de böyledir. Oysa, halkın iradesi demek, sömürü
ve zulme karşı savaşma gücüdür. Halkın iradesi düzenin
belediyelerinde değil, sömürü ve zulme karşı halkın ör-
gütlenmesinde somutlanır. Halkın iradesi, savaş örgütüdür.
Bu gerçeklik kavranıp gereği yapılmazsa, faşizm kedinin
fareyle oynadığı gibi oynar.  Ve ondan sonra “milletin

iradesi gasp ediliyor” den-
meye başlanır.

Açık olan şudur: Faşizm
karşısında parlamentoy-
muş, seçimlermiş, seçim-
lerde yansıyan millet ira-
desiymiş bir anlam ifade
etmez. Faşizm için, de-
mokrasicilik oyununun se-
çim sonuçları yeri geldi-
ğinde ezilip geçilir. 

Hayatın gösterip öğret-
tiği bu gerçekliği kavramaz
ve gereğini yapmazsanız,
aldanırsınız. Halkın alda-
tılmasına da zemin sunmuş
olursunuz. Hem de kaçıncı
defa... 

Halkın iradesi halk mecl-
islerinde, halkın örgütlü gü-
cüyle birleşmiş devrimci
şiddetinde, halkın halk düş-
manlarından hesap soruşun-
da somutlanır. 

HDP’li belediyelere kayyum
atanmasından sonra reformistlerin

açıklamalarına bakınca, düzeniçileşme
kulvarında ne kadar yol aldıklarını net

olarak görüyoruz. Ki faşizmin saldırılarına
karşı direnme gücünü ideolojik olarak da
yitirmiş durumdadırlar. AKP faşizmine

karşı ya bu yaptıklarının anayasal
olmadığını söylüyorlar ya da “seçime

gidelim” diyorlar. Meşruluklarını yitirmiş
durumdadırlar. Meşruluk zeminini

parlamento, burjuvazinin seçim oyununda
arar hale gelmişlerdir. 

Faşizm, seçim oyununun bir anlam ifade
etmediğini anlatıyor, ama onlar anlamamak

için direniyorlar. Hala “seçime gidelim”
diyebiliyorlar. Gitseniz ne olacak?.. Açık

olan şu ki, faşizmin gerçeği seçimle
değişmez. Faşizmin gerçeğini değiştirmenin
tek bir yolu vardır; onu yıkıp yok etmek...

Sol’un Sol’un 
Köşe TaşlarıKöşe Taşları
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HDP’Lİ BELEDİYELERE 
KAYYUM ATANMASI 

VE MEŞRULUĞUNU YİTİRMİŞ 
REFORMİZMİN GERÇEĞİ...



Reformizm 
Direnme Gücünü 
Yitirmiştir 

HDP’li belediyelere
kayyum atanmasından
sonra reformistlerin açık-
lamalarına bakınca, dü-
zeniçileşme kulvarında
ne kadar yol aldıklarını
net olarak görüyoruz. Ki
faşizmin saldırılarına kar-
şı direnme gücünü ideo-
lojik olarak da yitirmiş
durumdadırlar. AKP fa-
şizmine karşı ya bu yap-
tıklarının anayasal olma-
dığı söylüyorlar ya da
“seçime gidelim” diyorlar. 

Meşruluklarını yitirmiş durumdadırlar. Meşruluk ze-
minini parlamentoda, burjuvazinin seçim oyununda arar
hale gelmişlerdir. 

Faşizm, seçim oyununun bir anlam ifade etmediğini
anlatıyor, ama onlar anlamamak için direniyorlar. Hala
“seçime gidelim” diyebiliyorlar. Gitseniz ne olacak...
Açık olan şu ki, faşizmin gerçeği seçimle değişmez. Fa-
şizmin gerçeğini değiştirmenin tek bir yolu vardır; onu
yıkıp yok etmek... 

Meclis Niye Tatilde? 
“... Seçme ve seçilme hakkı, Genel-eşit oy hakkı açıkça

gasp edilmektedir. Herkesin eşit olduğu yalanı balon gibi
patlamakta, Kürdistan halkına sömürge hukuku uygulan-
maktadır. ‘Sen belediye başkanını seçemezsin, biz polis
şefi, karakol komutanı gibi belediye başkanını da Ankara’dan
tayin edeceğiz’ diyorlar.” (Suat Bozkuş-Özgür Politika) 

Peki bunun karşısında sen ne diyorsun... 
Bakın, HDP grup başkanı İdris Baluken ne diyor: “...

Başın kuma gömüldüğü her saatte toplumsal barış dina-
mitleniyor, yok ediliyor.” dedikten sonra soruyor; “Meclis
niye tatilde? Defalarca toplanması için çağrı yaptık.” 

Görüldüğü gibi demokrasicilik oyununun parlamen-
tosundan çözüm aranıyor. Meclis tatilde olmasa ne olacak...
Bunca saldırın, katliamın yaşandığı dönemlerde meclis
açıktı, ne oldu? Orası faşizmin demokrasicilik oyununun
meclisidir. Ve işlevi halkın iradesinin yok edilmesidir. 

“Meclis niye tatilde?” sorusu acizliğin ifadesidir. Bir
beklentinin dışa vurumudur. Düzenden icazet dilenmektir
bu. Çünkü meşruluk zeminini yitirmiştir ve düzenin par-
lamentosunun kürsüsünde feveran etmek dışında başka
bir seçenek bırakmamış kendinde. 

Sizin Düşmanınız mıyız?
Kayyum atanan belediyelerden Suruç Belediyesi’ni

ziyaret etmek isteyen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yük-

sekdağ, polisler tarafından içeri alın-
maz. Orada bir açıklama yapan Yük-
sekdağ şöyle diyor:  “... Belediye bi-
nalarının görüntülerine bakın. Sanır-
sınız ki; düşman kalesi kuşatılmıştır.
Kim var, bu belediyelerde soruyorum
bu iktidara, bu belediyelerdeki sizin
düşmanınız mı?” 

Faşizm gayet net olarak “Evet,
biz düşmanız” diyor. Bunu diyemeyen
Figen Yüksekdağlar’dır. Bunu diye-
medikleri için soruyor: “Sizin düş-
manınız mıyız?” 

Figen Yüksekdağ’ın bu sorusu bir
cevaptır. Söylenen şudur aslında: Biz
düşman değiliz... 

Faşizme düşman olmayanlar elbette
faşizme karşı savaşmaktan değil, se-

çimlerden bahsedeceklerdir. Figen Yüksekdağ da öyle
yapıyor ve belediyelere kayyum atayan AKP’ye “yüreğiniz
yetiyor mu bir seçim yapmaya?” diye soruyor. 

Med Nuçe TV’de konuşan HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, hükümete erken seçim çağrısında
bulunup şöyle diyor; “Kendinize güveniyorsanız erken
yerel seçim yapalım. Seçimle alamayacağınız belediyeye
AKP’li memur atamak istiyorsanız olmaz.” 

Demokrasicilik oyununu içselleştirmenin eseri olarak
DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel de faşizme “hadi
seçim yapalım” diyor: “... Bu belediyeler konusunda so-
runuzunuz varsa, halkın belediyeleri olmadığını iddia
ediyorsanız hemen yarın seçimlere gidelim. Bu halk da
iradesini ortaya koysun.” 

Yani halkın iradesi seçim sandıklarından çıkıyor...
Halkın iradesini ortaya koyacağı yer seçim sandığı oluyor...
Hayır böyle değil! Tarihsel ve politik olarak böyle değil
ama reformizmin kafası böyle çalışıyor. 

Faşizm halk düşmanlığının gereği olarak istediği
zaman seçim yapıyor, istediği zaman kayyum atıyor. Bu
tablo karşısında HDP’nin cevabı malum: Biz faşizmin
düşmanı değiliz, gelin seçim yapalım... 

Yapın, isterseniz bin kere yapın. Ne değişecek? Faşizm
istediği zaman ezip geçecek ve demokrasicilik oyunu
çerçevesinde kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak... 

Faşizm karşısında anti-faşist bir yaklaşım somutlan-
madığı sürece bu son kaçınılmaz oluyor. 

“Sivil Darbe”ye Karşı 
Demokrasicilik Oyununu Savunmak... 

Faşizm gerçeğine gözlerini kapayanlar, işlerine gelen
her zaman “sivil darbe” kavramını kullanmaktadırlar.
Demokrasicilik oyununu savunmaya kalkanların sevdiği
bir kavramdır bu. AKP “sivil darbe” yapmaya kalkar,
onlar da “demokrasiyi” savunurlar. Yani aslında demok-
rasicilik oyununa razı olduklarını ilan edip düzenden
icazet dilenirler. 
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25 Eylül
2016

Sayı: 540

“MAHALLENİN ŞAHANLARI” OLUP20

SİZİN DÜŞMANINIZ MIYIZ? 
Kayyum atanan belediyelerden

Suruç Belediyesi’ni ziyaret etmek
isteyen HDP Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ, polisler tarafından içeri
alınmaz. Orada bir açıklama yapan
Yüksekdağ şöyle diyor: “...Belediye

binalarının görüntülerine bakın.
Sanırsınız ki; düşman kalesi

kuşatılmıştır. Kim var, bu  belediyelerde
soruyorum bu iktidara, bu

belediyelerdeki sizin düşmanınız mı?” 
Faşizm gayet net olarak “Evet, biz

düşmanız” diyor. Bunu diyemeyen
Figen Yüksekdağ’lardır. Bunu

diyemedikleri için soruyor:
“Sizin düşmanınız mıyız?” 



DİSK Genel Başkanı Kani Beko da onlardan birisi
olarak bakın ne diyor: “... 15 Temmuz’dan sonra demokrasi
ve hukuk ortak paydasında buluşmak ve darbe hukukuna
kökten son vermek mümkün iken maalesef bu yol tercih
edilmedi. Bombalanan parlamentonun rolünün artırılması
gerekirken, parlamento devre dışı bırakıldı ve ülke Ana-
yasayı askıya alan kanun hükmünde kararnamelerle yö-
netilmeye başlandı. Darbe püskürtüldü ancak demokrasi
kazanmadı. Tersine hükümet Anayasayı askıya alarak
adeta bir sivil darbeye yöneldi” 

Faşizme karşı anti-faşist bir yaklaşımı kuşanan devrimci,
demokrat kesimlerin dilinden dökülmeyecek sözlerdir
bunlar. Kani Beko’nun sözleri, reformizmin nasıl bir
beklenti içine girip hayal kırıklığına uğradığının itirafı
sayılır. AKP’nin saldırıları karşısında demokrasicilik oyu-
nuna sahip çıkıp savunacak kadar düzen içi bir konumdadır
reformistler. 

HDP; Faşizmin Parlamentosuna 
Halkın İradesi Diyor 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme
Kurulu yaptığı açıklamada şöyle diyor: “... 15 Temmuz’da
Meclis’i, yani halkın seçilmiş iradesini bombalayan zih-
niyetle, seçilmiş belediyelere ‘yönetime el koyduk’ naraları
ile giren ve halkın iradesini gasp eden zihniyet arasında
fark yoktur.” 

HDP ne dediğini bilerek yapıyor bu açıklamayı ve fa-
şizmin parlamentosunu “halkın seçilmiş iradesi” olarak
kabul ediyor. 15 Temmuz’da bombalanan meclis “halkın
iradesini” somutluyordu öyle mi. HDP’ye göre öyle... Ve
böylece, halka yönelik zulüm ve sömürü politikalarının
yasal biçimini formüle eden parlamento masumlaştırılıp
meşrulaştırılıyor. 

Evet, HDP ne dediğini bilerek yapıyor bu açıklamayı. 
Halbuki, kayyum atanması daha önce meclise getirilmiş

ve muhalefetin eleştirileri üzerine geri çekilmişti. O
zaman geri çekilmese ve şimdi olduğu gibi Kanun Hük-
münde Kararname olarak değil de kanun olarak meclisten
çıksaydı, ne denecekti... Öyle ya, madem ki meclis “halkın
seçilmiş iradesi” sayılıyor o zaman meşru mu olacaktı
kayyum atanması... 

Bir başka örnek ÖDP’nin söyledikleridir. 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu,

HDP’li belediyelere kayyum atanmasını “15 Temmuz’da
fiziken yıkılan Meclisin fiilen kapatılması” olarak da de-
ğerlendiriyor. Ve ardından ekliyor: “... Milli iradeyi
dilinden düşürmeyen AKP, demokrasinin en asgari koşulu
sayılan seçme ve seçilme hakkını gasp etmektedir.” 

Demek ki, faşizm koşullarında seçme seçilme hakkının
bir önemi yoktur. Yeri gelince bir KHK ile ortadan kaldı-
rılabilmektedir. Sözkonusu olan demokrasicilik oyununun
gerçekten ne kadar oyun olduğu gerçekliğidir. 

Elbette, ÖDP de HDP gibi bu oyunun bir figüranıdır.
Oyunu oynayan faşizmdir. Oyunun amacı halkı düzen
içinde tutmaktır ve işte bu amacı gerçekleştirmek için

HDP, ÖDP gibilerine ihtiyaç vardır. Onları var eden
düzenin bu ihtiyacıdır. 

EMEP genel başkanı Selma Gürkan da “Kayyumun
olduğu yerde direnmek meşrudur” diyor. Nasıl bir direnişten
bahsediyor olabilir EMEP? Öyle ya bunlar direniş gördüler
mi kaçanlardır. Uzağa gitmeye gerek yok; işte 1 Mayıs
2016. EMEP ve benzerlerinin yaklaşımı hep olduğu gibi
direnişten kaçmak olmuştur. 

Faşizmden Samimiyet Beklemek... 
ÖDP’li Alper Taş, “esprili” bir açıklama yaparak şöyle

diyor: “... Görevden almaların yaşanması durumunda
görevden alınan kişinin yerine kimin belediye başkanı
olacağını belirleyecek olan belediye meclisi ya da seçimin
yenilenmesidir. AKP tüm bu süreçleri göz ardı ederek
doğrudan kendisine bağlı insanları atayarak halkın
iradesini gasp ediyor.” 

Yani, AKP “tüm bu süreçleri” gözardı etmeseydi,
halkın iradesinin gereğini yapmış mı olacaktı? Elbette
öyle değil. 

Alper Taş’ın yaptığı açıklamadaki “espri” ise AKP’nin
yapması gerekenin halkın iradesine saygı göstermek ol-
duğunu söyleyebilmesidir: “... AKP’nin yapması gereken
halkın iradesine saygı göstermektir. ‘Egemenlik kayıtsız
şartın milletindir’ lafı boşa düşürülmüştür. Bu bir sami-
miyetsizliktir.”

Faşizmde samimiyet aranmaz. Faşizme karşı mücadele
edilir. Kaldı ki faşizm halk düşmanlığı konusunda gayet
samimidir. Bir samimiyetsizlik varsa, o da Alper Taş’lara
dairdir. 

Samimiyetsizlik, yılgınlıklarına “devrimcilik” adı ver-
mektir. Samimiyetsizlik, faşizm karşısında kaçak güreş-
mektir. Reformizmin hali budur. 

Burada dile getirilen çarpıklık, düzeniçileşme bataklı-
ğının eseridir. Çünkü, reformizm halkı demokrasicilik
oyununa dahil etmeye çalışır. Bu çerçevede demokrasicilik
oyununu allayıp pullar. Ama yeri gelince faşizmin gerçeği
bütün bunları alt üst eder. Ve faşizme karşı dişe diş bir
mücadeleden başka bir seçenek bırakmaz. 

Reformizmin bunca feryat etmesi bundandır. Çünkü
varlığına halkı inandırmaya çalıştıkları “demokrasi”nin
nasıl bir oyun olduğunu bir kez daha somutlamıştır faşizm.
Böyle olduğu içinir ki, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
lafı boşa düşürülmüştür” diyor Alper Taş. Boşa düşürülen
kendi varoluş zeminleridir aslında. Boşa düşen reformizmdir
ve tam da bu nedenle, bütün türleriyle feryat etmektedir. 

Reformizmin Geldiği Yer... 
Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan

yaptığı açıklamada, “AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbecilerinin yarım bı-
raktığı işi kayyumlarla tamamlamaya çalıştığını” söylüyor. 

15 Temmuz darbecileri neyi yarım bıraktı? Darbeyi
mi... Şimdi AKP onu tamamlıyor, öyle mi... O halde,
EMEP’e göre demokrasicilik oyununa kıskançlıkla sahip
çıkılmalıdır. 
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HDP’den EMEP’e reformistlein
getirildiği, geldiği yer burasıdır. 

Halkevleri Genel Başkanı Oya
Ersoy’un yaptığı açıklamada demok-
rasicilik oyununun ne denli çürük bir
zemine sahip olduğu somutlayan tarz-
dadır: “... Belediyelere kayyum atan-
ması; başta seçme ve seçilme hakkı
olmak üzere parlamenter demokra-
sinin en küçük kırıntılarına bile ta-
hammülsüzlüğün göstergesidir. Halkın
iradesinin yok sayılması demektir.” 

“Parlamenter demokrasi” dediği
ve halka “umut” olarak gösterdikleri
demokrasicilik oyunu işte böyle çürük
bir zemine sahiptir. Görülmesi ve
gösterilmesi gereken budur. 

Halkevleri gibilerinin üzerinde
durduğu düzeniçi zemin işte bu denli
çürüktür.  İşte o zaman sorarlar Halk-
evine: Seçme seçilme hakkını bile
ortadan kaldıran faşizme karşı nasıl
bir mücadele öneriyorsunuz... Halkevi
gibi reformistlerin bu soruya gerçek
bir cevabı yoktur. Elbette, bol bol
safsata yaparlar ama mücadele anla-
mında bir cevapları yoktur. 

Oya Ersoy konuşmaya devam edi-
yor: “... Halkın yaşamsal haklarına,
söz, yetki ve karar alma iradesine
yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz!

Demokratik kanalların her birinin
kapatılarak Türkiye’nin diktatörlüğe
sürüklenmesine seyirci kalmayacağız.” 

Türkiye’nin diktatörlüğe sürük-
lenmesine seyirci kalmayacaklarmış...
Ne yaparlar peki... 1 Mayıs’ta Bakır-
köy’e nasıl kaçmışlarsa öyle yaparlar.
Ve dahası da şu ki, ülkemizde bir
devlet biçimi olarak faşist diktatörlük
hakimdir zaten. Mahir Çayan’ın sö-
mürge tipi faşizm dediği olgu budur.
Halkevleri de elbette bunu bilir. Bil-
mezden gelmesi, düzeniçileşmesiyle
ilgilidir. 

KESK Yürütme Kurulu yaptığı
açıklamada diyor ki: “... Yaşamımızın
her alanına kayyum atanmasının dar-
be olduğunun farkında olarak, hızla
beklenticilikten vazgeçip, mücadele-
mizi boyutlandırarak, bu saldırı dal-
galarını DURDURABİLİRİZ, TER-
SİNE ÇEVİREBİLİRİZ...”

Mücadeleyi boyutlandırmak, faşiz-
min saldırılarını durdurmak... Bunlar
KESK yönetiminin yanından geçeceği
şeyler değil. Bırakın diğer saldırıları,
kamu emekçilerine yönelik bunca sal-
dırının yaşandığı bir dönemde KESK
yönetimi derin bir atalet, teslimiyet
içindedir. Bu gerçekliğin artık ne kadar
sırıttığının farkında olmalılar ki “bek-

lenticilikten vazgeçmek”ten bahsedi-
yorlar. 

Hayır, KESK bu haliyle saldırı
dalgalarını durdurup tersine çeviremez.
1 Mayıs’ta Taksim’den vazgeçerken
AKP’den teşekkür alanlardan olan
KESK yönetimi halihazırda o teşek-
kürü hak etmek için uğraşmaya devam
ediyor. 

Sonuç Olarak; 
Düzenin içinde debelendiği yö-

netememe krizi, AKP’nin HDP’li be-
lediyelerin tasfiye etmesiyle sürüyor.
AKP’nin bu saldırısı da yönetememe
krizlerini çözmeyecek, tam aksine
derinleştirecektir. 

HDP’sinden ÖDP’sine reformistler
ise meşruluklarını yitirmişlerdir. Sal-
dırıya uğradıklarında bile düzenden
icazet dileniyorlar. Sıradan bir düzen
politikacısı gibi konuşuyorlar. Söy-
leyebildikleri tek şey, “seçime gitmek”
oluyor. 

Bu tablo karşısında, bu koşulların
içinde devrimcilerin görevi düzenin
krizini derinleştirmektir. Bu görev
bizimdir. Devrimcilerin görevi, fa-
şizmle anladığı dilden konuşmaktır.
Çünkü faşizm ancak böyle yok edilir... 

Gazi Halk Cephesi katil polislerin
hastane basarak devrimci avı yapmaya
çalışmasına dair 20 Eylül'de bir açık-
lama yaptı. Açıklamada; "AKP fa-
şizminin katil polisleri, halka karşı
sürdürdükleri savaşta her yeni gün
yeni bir halk düşmanlığına imza atı-
yorlar. Gazi Mahallesi’nde haftalardır
halka, halkın kurumlarına, taksi du-
raklarına, çay bahçelerine saldıran,
yakıp yıkan katil polisler bu kez de
hastaneleri basmaya başladı. 19 Eylül
günü saat 21.30 civarlarında akrep
ve sivil araçlarla gelen halk düşmanı
katil polisler, önce Taksim İlk Yardım
Hastahanesi’ni, daha sonra da Özel
Toplum Tıp Merkezi’ni basmışlardır.
Katil polisler, rahatsızlandığı için am-
bulansla hastaneye kaldırılan devrimci
Selda Karataş için orada bulunan beş
Halk Cepheli’yi gözaltına almıştır...

Uluslararası nitelikte kabul gören bir
kuraldır; hastaneler devletler arası
savaşlar da bile basılmayacak, saldı-
rılardan muaf tutulacak yerlerden ka-
bul edilir. Ama egemen sınıflar ve
onların siyasi temsilcileri, faşizm ve
kolluk güçleri kendi yasalarını da
tarih içerisinde oluşmuş kuralları da
etik değerleri de yeri geldiğinde çiğ-
nemekten çekinmezler. Faşizmin ah-
lakı yoktur... 

Katil polislerin Gazi Mahallesi’nde
sürdürdüğü terörün bir ayağı da dev-
rimci avcılığıdır... Ve işte son olarak
da bir devrimciyi kaçırmak için, has-
talığını fırsat bilerek, onlarca hastanın
ve hasta yakınının sağlığını, güven-
liğini hiçe sayarak hastane basıyor… 

Ne oldu? Katil sürünüzle gelip
hasta bir devrimciyi hasta yatağından
kaçırmaya çalıştınız. Sonuç; halkı-

mızın sahiplenmesi ve yaratıcılığı
karşısında ne kadar güçsüz ve yenil-
meye mahkûm olduğunuz gerçeği bir
kez daha tokat gibi yüzünüze çarptı.
Yoldaşlığımızın, halk çocuklarının
fedakarlığının, gücünün sınırsızlığını
bir kez daha gördünüz.

Biz, devrimciyiz… Tek bir yol-
daşımızı dahi size vermemek için be-
denlerimizi barikat yaparız. Gerekirse
beşer onar gözaltına da alınırız. Belki
tutuklanırız. Ve hatta ölürüz yoldaş-
larımız için, yoldaşlığımız için… 

Peki ya siz? Siz neyi ve nasıl sa-
vunuyorsunuz? Siz, her geçen gün
büyüttüğünüz halk düşmanlığınızla,
terörünüzle sömürü ve zulüm düzenini
savunmaya devam ediyorsunuz.

Halkı teslim alamayacaksınız!
Gazi Mahallesi’ni teslim alamaya-
caksınız!" denildi.

Devrimci Avına İzin Vermeyeceğiz Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakılsın!
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Özgür Tutsak
ölümlere yatarım da
baş eğmem zindanlara
duvarları kale olsa
esir olur yine bana

demir kapılar da yanar 
(damarımda kan da yanar)
adım özgürlük oldukça
yüreğimde köz oldukça
özgür tutsak oldukça

Ü̈mraniye Buca’da
bayraklaştık barikatta
onurumuz şehitlerle
özgürleştik tutsaklıkta

analarla kardeşlerle
omuz verdik kurtuluşa
zalimleri yeniyoruz
yürüyoruz aydınlığa

Özgür Tutsaklık, öylesine bir isim-
lendirme değildir. Parti Cephelilerin
hapishane koşullarındaki kimliğidir
Özgür Tutsaklık... 

Yazı dizimizde buraya kadar ağır-
lıklı olarak 12 Eylül faşist cuntasının
hapishanelerinde yaşanan direnişlere
değindik. 

Tarihe baktığımızda bugün Özgür
Tutsaklığın nasıl yaratıldığını çok
açık bir şekilde görmekteyiz...

İki ayrı tutsaklık var cun-
tanın hapishanelerinde; 

Birincisi; faşist baskı, te-
rör, işkence  hangi boyutta
olursa olsun direnen teslim
olmayan  Devrimci Sol tut-
sakları var. 

İkincisi; teslimiyet ve ona
giden statükoculuk var... 

Bugün, Özgür Tutsaklığa
baktığımızda köklerinin 12

Eylül cuntasının hapishanelerinde
olduğunu görüyoruz. 

Cunta yıllarının koğuş direnişleri
90’lı yıllarda barikat direnişlerine,
rehin alma eylemlerine yükselmiştir. 

‘84 ölüm orucundan kitlesel kah-
ramanlığın yaratıldığı 96 Ölüm oruç-
larının yaratılmasına, 96 Ölüm Oruç-
larından kahramanlığın halklaştırıldığı
Büyük Direniş’imize hepsinde kök-
lerinde Cephe’nin direniş çizgisi vardır. 

***
'90'lı yıllarda da hapishanelerde

düşmanın saldırıları sürerken, direniş
de yeni biçimler, yeni boyutlar ka-
zanarak sürüyordu. 1990-94 süreci
ülkemizde birçok hapishanede sal-
dırıların, hak gasplarının olduğu ama
buna karşı da direnişlerin hiç bitme-
diği dönem oldu. Özgürlük tutkusu
büyümeye, hapishaneler yine devri-
min okulları olmaya devam etti.

Gelişen süreçle beraber artık di-
renişler de yeni bir muhteva kazandı.
Tek tek direnişlerden merkezi dire-
nişlere geçildi. 1987’lerde tartışılan
bu tavırla hangi hapishanede olursa
olsun tek bir tutsağın burnunun ka-
naması yüzlerce, binlerce tutsağı ha-
rekete geçiriyordu.

9 Eylül 1993’te gündeme gelen
sürgün genelgesi, bu merkezi tavır

alışa somut bir örnek oldu. 9 Eylül
Genelgesiyle amaç Bayrampaşa ha-
pishanesini tasfiye etmekti. Aynı anda
tüm hapishanelerde 500'ü aşkın Dev-
rimci Sol tutsağı bedenini açlığa ya-
tırdı. 32 gün süren direniş zaferle so-
nuçlanırken gelecek süreçlerin de ne
kadar çetin geçeceğini gösteriyordu.

Bu direnişe önderimizin gönder-
miş olduğu mesaj, direniş ve savaş
ruhunu gösteriyordu:

"Bugünün dünyasında yalnız
başına kalmayı göze almadan güçlü
olmak ve düşmana karşı savaşmak
mümkün değildir.

Yalnız başına emperyalizme, oli-
garşiye ve onun uzantılarına karşı
savaşmak hiçbir teknikle, silahla,
güçle değiştirilmeyecek, dünyanın
en büyük gücüdür. Bu kendine gü-
vendir, bu ideolojik sağlamlılıktır.

Dışarıda veya tutsaklıkta bizi ye-
nilmez kılan ideolojik sağlamlılığımız
ve onun getirdiği güven devam et-
tikçe tüm saldırılar karşısında za-
ferden zafere koşacağız.”

Partili Süreç 
Hapishaneler ve 
Özgür Tutsaklık

Partili süreçle beraber hapishaneler
cephesinde yeni bir süreç baş-
ladı. Dışarıdaki mücadelenin
kopmaz bir parçası olan özgür
tutsaklık kitlesel kahraman-
lıklar, düşmanın saldırılarına
karşı sadece direnen değil
hesap soran çizgide büyüdü.
Halka yönelik saldırıların gi-
derek yoğunlaştığı bu süreçte
yeni gelenekler, yeni kahra-
manlıklar yazıldı. Kanla, can-

Buca Direnişi’nden Ümraniye’ye
BARİKATIN ARDI VATANDIR!

Buca Katliamı Şehitleri
Yusuf Bağ, Turan Kılıç, Ugur Sarıaslan

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR

DİRENİŞ VE ZAFER

10. BÖLÜM
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la...

Namus Buca, Onur 
Buca, Vatan Buca

"Şiir yoktu türkü yoktu
Eylül günü zindanda
Bombaların türküsüydü
Tek duyulan o anda"
O gün Buca Hapishanesi’nin

6. ve 7. koğuşlarında tek bir slogan
yükseliyordu:

"Yaşasın Barikat              Dire-
nişimiz"...

17 Temmuz'da Ali Rıza Komu-
tanı (Kurt), Bülent Pak’ı, Tevfik
Durdemir'i, Celalettin Ali Güler'i
özgürlüğe uğurlayan Buca Hapisha-
nesi’nde düşmanın saldırı ve hak
gaspları o zamandan beri bitmedi.
Düşman hazımsızdı. İntikam alabil-
mek için saldırılarını yoğunlaştırdı.
Ziyaret kısıtlanmaya, keyfi uygula-
malar, mahkeme ve hastanelerde
asker saldırıları artmaya başladı.

18 Eylül'den itibaren ise koğuş-
ların suları kesildi. Elektrik sadece
gece verilmeye başlandı. Yemekhane
ve havalandırma kapıları açılmazken
günlük verilen ekmek ve karavana
da kesildi.

Ve 21 Eylül'de maltayı dolduran
düşman, doğrudan Parti-Cephe’li tut-
sakların koğuşlarına yöneldi. Buca
Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklar 6.
ve 7. koğuşlarda kalıyorlardı. Kadın
tutsaklar ise 3. koğuştaydı.

Başsavcı, hapishane müdürleri 6.
koğuşun önüne geldi. 

Savcı:
- Sayım almaya geldik, dedi sert

bir ses tonuyla.
- Onlarca jandarmayla sa-

yım almaya gelmişe benzemi-
yorsunuz, diyerek askerlerin
çekilmesini söyledi DHKP-C
temsilcisi.

Savcıyla süren bu kısa ko-
nuşmadan sonra hemen kapının
ardına dolaplar yerleştirilerek
barikat kurulmaya başlandı.
Tutsaklar daha barikat kurma
işini tamamlamadan koğuşun
içerisi dumanla dolmaya baş-
ladı. Mavi mor renkli bir gaz
mazgal deliklerinden koğuşa
veriliyordu. Tutsaklar önceden

gazlı saldırılara hazırdılar. Leğenlerin
içerisi su dolu. Islak havlular hemen
ağızlara sarılıyor, gazın geldiği mazgal
da ıslak havlularla kapatılıyor.

Ne bulunursa barikata konulu-
yordu. Boşluk olan yerlerde ise kendi
bedenlerini koyuyorlardı barikata.
Yusuf Bağ bunlardan biriydi. Sırtını
barikata dayarken yoldaşlarına ses-
leniyordu:

- Siz burasını merak etmeyin,
başka yerlere gidin...

Bu arada oksijen kaynağıyla demir
kapı kesilmeye başlandı. Tutsaklar
tereddütsüz ellerindeki cam parça-
larıyla ve sopalarıyla birazdan göğüs
göğüse sürecek olan çatışmaya ha-
zırlanırken düşmana meydan oku-
maya devam ediyorlardı. Açılan de-
liklerden ise onlarca gaz bombası
atılıyordu 6. koğuşa. Tavandan gelen
bombalar için de aralarında Uğur'un
da bulunduğu bir ekip görev başın-
daydı. Atılan bombalar havlularla
tutulup su dolu kovalara atılıyordu. 

Kaynak makinasıyla kapıların ke-
silmesinden sonra düşman barikatı
yavaş yavaş açmaya başladı. Açılan
yerlerden itfaiye hortumlarıyla su
fışkırtılıyordu. Turan Kılıç barikata
cam parçası taşırken Yusuf Bağ ve
Uğur Sarıaslan da onları düşmana
fırlatanlardandı. Cam parçalarının da

bitmesiyle beraber tutsaklar ne
bulursa düşmana atmaya baş-
ladılar.

l, 3, 4, ve 5. koğuşlar da ba-
rikat kurmuş, devrimci daya-
nışmanın güzel bir örneğini su-
nuyorlardı. 7. koğuştakiler ise
düşmanın giderek barikatı aş-
maya çalıştığı 6. koğuşta kah-

ramanca direnen yoldaşlarına yardımcı
olmak için çırpınıyorlardı. Bir taraftan
"korkaklar, lağım fareleri", "al-
çaklar buraya gelin" diye düşmanı
üzerlerine çekmeye çalışırken kendi-
lerini feda etmekten de geri kalmadı-
lar.

Barikatları Yakın 
Göğüs Göğüse 
Çarpışacağız

- Barikatları yakın, denilmesiyle
beraber 7. koğuşun barikatında ateşler
yükselmeye başladı. Tilililere “Ya-
şasın Yangın Direnişimiz" sloganı
eşlik ediyordu. Yoldaşlığın güzelliği
ve sıcaklığı yaşanıyordu. 

Buca üzerini koyu bir duman ta-
bakasının kapladığı bu saatlerde artık
6. koğuşta barikat tümüyle kalk-
mıştı. Şimdi çatışma göğüs göğüse
yaşanacaktı.

Sloganlar karşıladı önce düşmanı.
Ve ardından onlara korku veren bir
çağrı:

- Yoldaşlar hücum, hücum...
Bir tarafta bombalı, coplu, kalkanlı

yüzlerce asker diğer tarafta ise elle-
rinde kullanacak bir şeyleri yokken
saldıran Özgür Tutsaklar. Artık dur-
mak, beklemek yok. Tırnakla, dişle
saldırmak vakti. 

Ellerindeki son malzemeye
kadar vuruştu tutsaklar. Ellerinde
bir şey kalmayınca bedenleriyle
dikildiler düşmanın karşısına.
Tazyikli sulara, inen kalkan cop-
lara karşı kenetlenerek tek bir
vücut oldular...

“Allah allah” nidaları, “çekin
vurun” bağrışmaları arasında kan
gölcükleri oluşmaya başladı 6.
koğuşta.

Koğuşlar gibi malta da kana
bulanıyordu. Cop ve kalaslar be-
denlerine inerken Özgür Tutsaklar
susmadılar, aman dilemediler,

Ümraniye Katliamı Şehitleri
Abdul Mecit Seçkin, Orhan Özen, Rıza

Boybaş, Gültekin Beyhan
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kanla yazdılar geleceği.
"Ve susarken üç nefer can
Tarih yine konuştu
Namus Buca, onur Buca
Vatan Buca olmuştu..."
Uğur, Yusuf, Turan şehit düşerken

Buca özgür olmuştu.
...
Buca dışarıyı ateşledi. İçerisiyle

dışarısı bir bütün oldu. Buca katlia-
mının duyulmasıyla beraber tüm ha-
pishanelerde Özgür Tutsaklar "Duy-
duk ki... duyup da durmak olur
mu" diyerek harekete geçti. Fiili di-
reniş genel direnişe dönüştü. 25 Ey-
lül'de 23 hapishanede 1200 dev-
rimci tutsağın katıldığı açlık grevi
43. günde zafere ulaştı.

Buca'nın Ateşi Ümraniye'de
“Bize Ölüm Yok!"
Yüzü kan içindeki Mecit'in bu

haykırışına C-1 koğuşundaki tüm
tutsaklar katıldı...

Artık düşmanla arada hiçbir engel
kalmamıştı. Göğüs göğüse çatışma
başlamıştı. Ölümüne çatışma büyüyordu
dumanlar yükselen Ümraniye'de.

4 Ocak'ın sabahında Ümraniye'de
yeni bir savaş destanı yazılıyordu. Ay-

larca çatışmalar hiç
bitmemişti Ümrani-
ye'de. Açıldığı günden
beri de saldırı ve di-
reniş hiç eksik olma-
mıştı. Bayrampaşa
Hapishanesi’ndeki
Özgür Tutsaklar Üm-
raniye'ye genel direnişin zaferinden
sonra geldiler. Düşmanın sevk ve sür-
gün politikası boşa çıkartılmıştı. Ama
yine de yeni bir süreç başlıyordu. İs-
yanlarla dolu bir gelenek yine çatışı-
yordu düşmanla.

Daha devrimci tutsaklar Ümra-
niye'ye adımlarını atar atmaz başladı
düşmanın saldırıları. Fakat onlar bir
kez söz vermişlerdi Ümraniye'yi öz-
gürleştirmeye. Orak çekiçli bayrak-
larımızı dalgalandırmaya.

Keyfi baskı, arama ve dayatmalara
karşı Ümraniye'de öfke 13 Aralık'ta
isyana dönüştü. Kapılar bir bir
patlatıldı. Tüm hapishane kısa sürede
tutsakların denetimine alınmıştı. As-
kerin, polisin gaz bombalı saldırılarına
karşı iki gün süren çatışmalarda düş-
man püskürtülmüş, kazanan tutsaklar
olmuştu. O günden sonra aldığı ye-
nilginin hazımsızlığını yaşayan düş-

manın saldırıları durmadı.
4 Ocak günü ise sabah arama ba-

hanesiyle askerlerle, gardiyanlarla gelen
düşman, arama adı altında yeni saldırıya
hazırlanıyordu. Sabah saatlerinde kavga
gürültü, gönderilen düşman birkaç saat
sonra yeniden koğuşların kapısına da-
yanmıştı. Saat 11.45'i gösterdiğinde
C-1 koğuşundaki 21 tutsak düşman
saldırısına hazırlardı.

Gardiyanların püskürtülmesi ve
askerlerin devreye girmesiyle artık
çatışma başlar.

Koğuşun hem üst kapısında hem
de alt kapısında göğüs göğüse çatışmaya
başladı. Tutsaklar dolap kapaklarıyla,
askerler kalkanlarla çarpışıyordu. 

İçeriye giren askerlerle çatışma
yemekhane kapısında da aynı şiddetle
sürdü. Bu arada koğuşlardan sökülen
dolaplar yemekhanenin kapısına ko-
nuldu. 

Düşmanın kapılardaki bu dolapları

Halkın Adaleti Ümraniye Katliamı’nın 
Hesabını Sordu!
Özdemir Sabancı 
Cezalandırıldı!

“9 Ocak saat 10:30'da Sabancı
Holding Merkezi AHMET FAZIL ÖZDEMİR SİLAHLI

PROPAGANDA BİRLİĞİMİZ tarafından basılmıştır.
Sabancı Holding’in yönetiwm kurulu üyesi ve önemli
adamı ÖZDEMİR SABANCI, yine holdingin en büyük
kuruluşlarından Toyota-Sa Genel Müdürü HALUK GÖR-
GÜN ve Sakıp Sabancı'nın Sekreteri NİLGÜN HASEFE
cezalandırılmıştır. Savaşçılarımız başka da hiç kimsenin
canına, malına zarar vermeden üslerine dönmüşlerdir.
VATANINI SEVEN, EMPERYALİZME KARŞI OLAN
İŞKENCEYLE KATLİAMLARLA, SÖMÜRÜYLE VA-
TANINDAN SÜRÜLEREK YAŞAMAK İSTEMEYEN

HERKESİ; EMPER-
YALİZME, İŞBİR-
LİKÇİ TEKELLERE
VE FAŞİZME KAR-
ŞI, BİR AVUÇ
AZINLIĞIN FA-
ŞİST İKTİDARI-

NA KARŞI SAVAŞMA-
YA ÇAĞIRIYORUZ!

BAĞIMSIZ BİR
ÜLKE VE HALK DE-
MOKRASİSİ; SÖ-
MÜRÜ VE ZULMÜN OLMA-
DIĞI BİR DÜZEN ANCAK, FAŞİZME VE EM-
PERYALİZME KARŞI SAVAŞARAK KURULABİLİR!

KATLİAMLARIN, KAYIPLARIN
TÜM ZULMÜN VE SÖMÜRÜNÜN
HESABINI SORMAYA DEVAM
EDECEĞİZ!
VATANLARI VE HALKLARI İÇİN
KAHRAMANCA DİRENEN TUTSAKLARIMIZI
SELAMLIYORUZ” (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi

Basın Bürosu, 9 Ocak 1996, No:26)
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alması çok sürmedi. Düşman dolapları
aldığında tutsaklarla arasında sadece
bir metre vardı. Adeta düşmanla
burun buruna gelinmişti.

Tutsaklar hemen saldırıya geçtiler.
Askerler şaşkınlık içerisindeydi. Yüz-
lerinde korkuları her haliyle okunu-
yordu. Arkada subayların bağırması
da fayda etmiyordu. Ancak arkadaki
askerlerin ittirmesiyle öndeki askerler
içeri girdi. Askerlerle kapışma burada

da sürdü. Mecit en önde olduğu için
düşman onu almaya çalışıyordu. Ken-
dini çekmeye çalışan askeri Mecit
boynundan tuttuğu gibi kapıp içeri
aldı. Artık tutsakların bir de asker
rehinesi vardı. Mecit'in ise neşesi
yerindeydi. Düşman panik halinde
gerilemeye başladı. Bu arada araya
ahşap tuvalet kapılarından yapılmış
bir engel daha yapıldı. Düşmandan
ele geçen kalkan, sopa ve kaskla be-
raber tutsakların cephanesi daha da
güçlenmişti. İşte Mecit'in "Bize ölüm
yok" haykırışlarının yükseldiği öğlen
saatlerinde dolaplarla, kapılarla ya-
pılmış olan engeller de yoktur artık. 

Düşman her gelişinde tekrar püs-
kürtüldü. Yüzü kandan görülmeyen
Mecit yine aynı coşkuyla yükleni-
yordu. 

Düşman subayı:
- Seni öldüreceğiz, diye bağırırken

o her zamanki savaşçılığıyla cevap
veriyordu.

- Bize ölüm yok!
Düşman su sıkarak tutsakları ge-

riletmeye çalıştı. Tutsaklar hemen
plastik masalarla düşmandan ele ge-
çirdikleri kalkanlarla dikildiler tazyikli
suyun karşısına.

Yoldaşlar saldırıyoruz,
hücum... hücum... 

Barikatlarla başlayan direniş göğüs
göğüse çarpışmalarla büyüdü. Şimdi
yeniden HÜCUM...  haykırışlarıyla
saldırıya geçti Özgür Tutsaklar... 

Subayın, "asker saldır" komutu-
na,

- Yoldaşlar saldırıyoruz haykırışı
cevap oluyordu. Bu aynı zamanda
bu büyük çatışmanın en kızgın anıydı.
21 tutsağın karşısında yüzlerce ko-
mando saldırırken çatışma tutsakların
dilinden eksik olmayan bir sloganla
sürüyordu:

BİZE ÖLÜM YOK!
Darbeler, coplar, kalaslar inip

kalktı Özgür Tutsakların üzerine.
Ölüm istiyordu düşman. Ve onlar
kanlarının son damlasına kadar vura
öle, öle vura çatıştılar...

Abdülmecit Seçkin, Orhan Özen,
Rıza Boybaş, Gültekin Beyhan şehit
düştüler. 

Ümraniye'deki kahramanlık des-
tanını duyan tüm hapishaneler ayağa
kalktı. "Varsa cesaretiniz gelin, bizi
de katledin" diyerek barikatlarını
kurdular. Müdürleri, gardiyanları
rehin aldılar. Sokaklar Ümraniye'nin

l Aralık 1955 Perşembe günü
ABD'nin güney eyaletlerinden Ala-
bama'nın Montgomery şehrinde, bü-
yük bir mağazada terzi olarak çalışan
Rosa Parks, iş çıkışında Cleveland
Caddesi durağından otobüse bindi.

Bir siyahi olan Parks, beyazlara ay-
rılmış olan bölümün hemen arkasında
kendine bir yer bularak oturdu.

Birkaç durak sonra, altı beyaz
yolcu otobüse bindi. Şoför beyazların
bölümünün hemen arkasına oturmuş
olan siyahlara dönerek, kalkmalarını
söyledi. Oturan üç Siyah derhal kalk-
tılar.

Bayan Rosa Parks ise yerinden
kımıldamadı. Şoför Bayan Rosa'yı
tekrar uyardı. Kalkmasını ve beyaz
efendiye yerini vermesini istiyordu.
Rosa oralı bile olmadı. Oturmaya
ısrarla devam etti.

Şoför hiddetle kontağı kapatarak,
otobüsü durdurdu ve polis çağırdı. 

Polislerle tartışan Parks, "Hep

itip kakıyorsunuz bizi, böyle mi dav-
ranmanız gerekiyor illa?" dedi. Polis,
"Orasına karışmam ben. Yasalar böyle
diyor. Onun için sizi tutuklamak zo-
rundayım." cevabını verdi.

Amerikan iç savaşı sırasında gü-
neyli devletlerin, yani kölelik taraf-
tarlarının başkenti olan Montgo-
mery'de siyahlarla beyazların gittikleri
okullar ayrılmıştı. Siyahların en basit
vatandaşlık hakları gasp edilmişti.
Siyah seçmenlerin oy kullanması ye-
rel yönetimler tarafından engelleniyor,
otobüsten, lokantaya kadar her yerde
beyazlarla siyahların yerleri ayrı tu-
tuluyordu. Ku Klux Klan isimli ırkçı
örgüt, saldırılarını rahatça yapıyor,
Beyaz Vatandaş Kurulu gibi açık

TARİHTEN GÜNÜMÜZE

ROSA PARKS'TAN CEPHELİLERE: "BİR GÜN YENECEĞİZ!"

Yürüyüş
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ULUCANLAR, KANLI BİR
SEHER TÜRKÜSÜDÜR
1.
bir gece geldiler Ulucanlar’a 
gece gelmek adetidir katillerin 
kuşattılar
sinsi ve kalleştiler 
yüzleri maskeli,
tanınmak istemezler çünkü, 
suçlarını bilir
ve kapatırlar yüzlerini 
ve ansızın
ve dört bir yandan 
saldırdılar
tek tek ve toplu olarak 
taradılar, bombaladılar 
köpük sıktılar 
kurşunladılar
yetmedi döktükleri kan 
tek tek işkence yaptılar 

ölülere bile
boğazlarını kestiler 
etlerini kopardılar 
kollarını kırdılar 
kan oluk oluk aktı
gece güne, gün geceye döndü
analar morglara girdi 
kanlı çarşaflar açıldı
tanıyamadılar oğullarını
öz evlatlarını tanıyamadılar 
ağıtlar çığlık oldu 

gözyaşları yüreğe aktı
kalanlar kendi yurdunda sürgün 
yaralılarını sürgünde aradılar
buldular
kanlı kapılar açıldı, 
kanlı kapılar kapandı 
tanıyamadılar oğullarını
öz evlatlarını tanıyamadılar 
ne yüzlerinde deri kalmıştı 
ne kırılmadık bir kemikleri 
ana dedi bir ses
ana...
ana biz kazandık
“teslim mi olacaksınız” dediler 
“yoksa ölecek misiniz” 
öleceğiz dedik ana
öleceğiz...
kanımızla yazacağız tarihi dedik 
ve halaya durduk kurşunlar altında 
halaya durduk ana
halaya durduk 
halaya...
haydi artık sil gözyaşlarını 
biz kazandık bak
Ulucanlar kanlı bir seher türküsüdür
şimdi 
eser yüreğimizde
ve günü gelince mutlak 
günü gelince ana 
gelince...

2.
Hiçbir şey kalmayınca elde 

çıktık havalandırmaya 

tutuşup el ele
durduk bir halaya
üstümüze kurşunlar yağıyor 
vurulup düşenleri
halayın başına geçirip 
söylemekteyiz türkümüzü 
İsmet halay başı çekiyor 
Ahmet ve Aziz yanı başında 
Habip, Ümit, Zafer,
Önder, Mahir, Abuzer, Halil 
halayda omuz omuza
omuz omuza yürüyorlar 
güneşe
“omuzdan tutun beni 
halaya katın beni 
düşersem bu kavgada 
dosta anlatın beni”
düşenlerimizin sayısı artsa da 
halay sürüyor
kurşunlar yağıyor 
kurşunlar hiç durmuyor 
halay hiç bitmiyor 
düşüyoruz bir bir
halay daha hızlı şimdi 
düşersem bu kavgada 
başka ne isterim ki 
güneşin sofrasındayız artık
(Ümit İlter )

ırkçı örgütlenmeler kurabiliyordu.
Bu şehirde yaşayan Parks, ırk ayrımı

yasasına karşı gelmek suçundan tu-
tuklandı. Irk ayrımının ortadan kalkması
ve siyahların vatandaşlık haklarını elde
etmesi için kurulan NAACP-Renkli
Irkların Ulusal Gelişim Derneği'nin
yerel biriminde bir dönem sekreterlik
yapan, 43 yaşındaki Rosa Parks, çev-
resinde sevilen ve sayılan biriydi.

Rosa Parks'ın direnişi siyahları
harekete geçirdi. NAACP'nin eyalet
örgütü başkanı E.D. Nixon, Ro-sa'ya
avukat yollayarak, siyah cemaati acil
toplantıya çağırdı. "Otobüs Boykotu"
kararı alındı. Siyahların önderlerinden
Martin Luther King de boykotu des-
tekledi.

"5 Aralık Pazartesi günü işe ya
da okula gitmek için hiçbir şekilde
otobüse binmeyin...!" denilen boykot

çağrısı, burjuva basın tarafından baş
sayfadan yayınladı. Siyahların önemli
bir kısmı otobüs boykotu eyleminden
bu gazete aracılığıyla haberdar oldu.

5 Aralık sabahı her zamanki gibi
binlerce siyah işine, okuluna gitmek
için sokaklara çıkmaya başladı.

Çocuklarda neşe, yaşlıların ağır
adımlarında kendilerine güven, ka-
dınlarda ise sanki karnavala gidili-
yormuş havası hakimdi.

O gün hiçbir otobüse binilmedi.
Daha önce tıklım tıklım olan oto-
büsler, şimdi bomboştu. Caddeler
ise siyahlarla dolup taşmaktaydı.

Bu arada Bayan Parks, 14 dolar
cezaya çarptırıldı. 

"Otobüs Boykotu", önce eyalet,
ardından bütün ülkede siyahların
ayaklanmasına dönüştü.

"Otobüs Boykotu" ve siyahların

uzun yürüyüşleri, soğukta, yağmur
altında, beyaz ırkçıların tehdit ve
saldırılarına rağmen inatla ve karar-
lılıkla, aylarca sürdürüldü.

1956 yılının Haziran ayında, Federal
Mahkeme Alabama yasalarının ana-
yasaya aykırı olduğunu açıkladı. Kasım
13'te Yüce Mahkeme'nin, Federal Mah-
keme kararını onaylaması, ABD tari-
hinde bir dönüm noktası oldu.

1960'larda kara derililerin "Sit-
in" oturma eylemi, Parks'ın başlattığı
direnişin bir devamı oldu. Irkçılığın
olduğu her şehirde, her mağazada
ve her lokantada siyahlar sessizce
oturmaya başladılar.

"We Shall Overcome-Bir gün Ye-
neceğiz" şarkısı oturma eylemlerinin
şarkısı oldu. Siyahların şiarı olan Bir
Gün Yeneceğiz sözü hala söyleni-
yor.

25 Eylül
2016

Yürüyüş
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“(...) Daha sonra kan kaybı ve
gazların etkisiyle kendimizden geçmiş
bir halde cop ve dipçik darbeleri al-
tında sürüklenerek hapishane hama-
mına götürüldük. Mengele artığı dok-
torların gözetiminde erkekler çırıl-
çıplak soyularak hamamda bayanlar
tek tek seçilip ziyaret yerinde işken-
ceye alındık...” (Devletin Cezaevle-
rinde Öldürme Özgürlüğü-2/ Boran
Yayıncılık/ sayfa:47) 

“(...) İsmet Kavaklıoğlu gözleri-
mizin önünde hamamda saatlerce iş-
kence yapıldıktan sonra odunluğa
sürüklendi ve slogan attığı için odunla
kafası parçalandı. Odunluktaki hızar
makinasıyla boğazı kesilerek katle-
dildi. Öyle bir vahşet uygulandı ki
iki gün boyunca tanınmaz hale geti-
rilen cesedinden kimliği tespit edi-
lemedi.” (Age. syf:49) 

“(...) Katletmek için gelmişlerdi.
‘20-30 kişiyi gözden çıkardık, çekin-
meyin’ diye emirler aldıklarını telsiz
konuşmalarından kulaklarımızla duy-
duk. Katledileceklerin isimlerini ön-
ceden tespit edip hazırladıkları lis-
teleri gözlerimizle gördük. Listede
isimleri olanlarımız tek tek işkenceli
sorgulara alındı. Ayaklarımıza ka-
falarımıza kurşun sıkıldı, boğazımız
kesildi, elektrik verilerek, gözlerimiz
çıkartılarak hayalarımız burularak
işkenceler yapıldı. Tam sekiz saat
boyunca.... Öğlen 11:00’dan akşam
19:00’a kadar. Ve bu işkenceler son-
rasında bazı arkadaşlarımız hamam-
da öldürüldü. Hastaneye götürülme-
yip orada bekletilenler, yaralarına

müdahale edilse
kurtarılabilecek
durumda olanlar
kan kaybından öl-
dürüldü. Otopsi
raporlarında vü-
cutlarında kan tes-
pit edilmeyen ce-
setler işte bunun
kanıtıdır...” (Age.
Syf: 47) 

***
Buca bir “dö-

nemeç”ti. Başlan-
gıçtı. Buca ve onu izleyen 1996 Üm-
raniye ve Diyarbakır hapishaneleri
katliamları ve Ulucanlar, “Hücre
tipi”hapishanelerin önünü açmak için
gerçekleştirilmiştir.

Ulucanlar, bu anlamda “sondan
bir önceki”dir; pek çok açıdan 19-
22 Aralık’ın doğrudan provası nite-
liğindedir.

Buca-Ümraniye-Diyarbakır kat-
liamlarını izleyen Ulucanlar’la en
başta tüm tutsak kitlesine gözdağı
verilmiştir. Bu gözdağı bazı kesimlerle
sınırlı olarak sonuç da vermiştir;
“fark koyma” siyaseti bu gözdağının
sonucunda ortaya çıkmıştır.

Katliamcılar, tek bir mesaj veri-
yordu: Direnmenin bedeli büyük ola-
caktı!

Nitekim böyle olmuştur. Dire-
nenler büyük bedeller ödediler ve
hala da ödemeye devam ediyorlar.
Fakat bu gerçek aynı zamanda oli-
garşinin Ulucanlar Katliamı’yla he-
define ulaşamadığının da gösterge-
sidir. Oligarşi Ulucanlar Katliamı’yla
planını hayata geçirmiş ama amacına
ulaşamamıştır.

Oligarşinin Ulucanlar’da, Türkiye
hapishaneler tarihinde o güne kadar
görülmemiş boyutlarda bir vahşete
ve katliama başvurmasının amacı, F
tiplerini direnişsiz gündeme getire-
bilmekti.

Bu boyutlardaki bir katliamla tut-
sakları sindirmeyi hedeflemişlerdi.

Ulucanlar’daki devrimci tutsaklar,
26 Eylül’de katliamcıların “ya teslim
olacaksınız ya öleceksiniz!” tehdit-
lerine verdikleri cevapla, bu hedefin

önüne aşılmaz bir barikat ördüler.
***
İş başında DSP-MHP-ANAP Hü-

kümeti vardı. Ecevit, katliamın ari-
fesinde koltuğunun altında bir “de-
mokratikleşme paketi”yle ABD’ye
hareket etmişti. Yolda, “Ulucanlar
Hapishanesi’ndeki hareketliliğin ne
anlama geldiğine” dair gazetecilerin
sorularına “gereken yapılıyor” ce-
vabını vermişti.

Oligarşi açısından, emperyalizm
açısından “gereken” devrimci tut-
sakların katledilmesi, tüm halkın sin-
dirilmesiydi. Ecevit, Amerikan te-
kellerini ülkemizde yatırım yapmaya
ikna etmek için devrimcilerin ceset-
lerini sunuyordu.

1999 26 Eylül’ünün gece yarısında
katliamcılar, 1 aydır süren “koğuş
sorunu”nu bahane ederek Ulucanlar’a
karşı büyük katliam planını uygula-
maya koydular.

Bombalar, kurşunlar arasında “tes-
lim ol” çağrıları yaptılar tutsaklara.
Tutsaklar, her biri kahramanlaşarak
büyük bir direniş gösterdiler.

Tutsakların bir kısmı koğuştaki
direniş sırasında katledildi. Koğuşa
sıkılan köpükler, adam boyuna ulaş-
mıştı neredeyse. Tüm tutsaklar ya-
ralıydı. Barikatlar yıkıldığında, sağ
kalan tutsaklar hapishanenin hama-
mına götürülerek orada işkenceye
devam edildi. Tutsakların bir kısmı
da buradaki işkencelerde katledildi.

Vahşette hiçbir sınır tanımama
emri verilmişti katliamcılara. Katle-
dileceklerin listesi de vardı ellerinde.
Tüm bu vahşet ortamında yine de
teslim olmuş bir tutsak kitlesi bula-
madılar karşılarında. Son nefeslerini,
son sloganlarını atarken verdiler.

Bu kahramanca direnişin sonunda
İsmet KAVAKLIOĞLU (DHKP-C),
Ahmet SAVRAN (DHKP-C), Aziz
DÖNMEZ (DHKP-C), Nevzat ÇİFT-
Cİ (TKİP), Ümit ALTINTAŞ (TKİP),
Halil TÜRKER (TKP/ML), Mahir
EMSALSİZ (MKP), Önder GEN-
ÇARSLAN (MKP),  Zafer KIRBI-
YIK (TİKB) ve Abuzer ÇAT (MLKP)
şehit düştüler.

KANLA YAZILAN TARİH SİLİNMEZ!

Ulucanlar Hapishanesi

Yürüyüş
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2016
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��Biz diyoruz ki; Lenin’den uzlaşmazlığı, olmaz denileni olur kılmayı,
“hep daha ileri” demeyi öğrendik

�Biz diyoruz ki; hep ileri olanı tercih etmek, öngörülü olmak; atacağımız
ikinci adımı önceden planlamak, düşmanı etkisiz kılmanın yol ve yöntemlerini
bulmaktır.

�Biz diyoruz ki; hep daha ileri diyerek Anadolu topraklarında kendi
devrimcilik tanımımızı yarattık. 90'larda herkes teslimiyet derken, sosyalizm
öldü derken, biz silahlı mücadelede atılım yaptık, ya sosyalizm ya ölüm
şiarı ile sosyalizm için hep ileri dedik

�Biz diyoruz ki; hep daha ileri diyen Cepheli geleneği; Hasan Ferit’in
cenazesinin Gülsuyu’na gömülmesi için mücadele vermek, 7 yıl 25 mevsim
aç kalmak, 1230 gün Abdi İpekçi’de oturma eylemi yapmak, hasta tutsakları
hapishanelerden çıkartmak, 15 yıl bir toplu mezarda gömülü kalmış yol-
daşlarının kemiklerini sahipsiz bırakmamaktır.

�Biz diyoruz ki; hep halka gideceğiz, çünkü  halkımız direnerek kaza-
nıyor.

�Biz diyoruz ki; hep ileri olanı tercih etmemizin kaynağında, iktidar
iddiamızı hiç kaybetmemek vardır.

�Biz diyoruz ki; savaş ve örgütlenme konusunda, kalıp çözümler
yoktur. Hiçbir sorunun tek bir çözümü de yoktur. Biz her adımda sorunları
çözmek için yeni yöntemleri ve ileri olanı denemek zorundayız. İleri olanı
tercih etmek; tarihsel olarak da ileri olanı, devrimci mücadelede gerekli
olanı tercih etmektir, Lenin'in öğrencisi olmaya devam etmek demektir...

�Biz diyoruz ki; Marks: “Zor devrimin ebesidir”, Lenin ise “Devrim
kitlelerin eseridir” diyor. Biz halkın içinde, halktan beslenip halkın öncüsü
ve adaleti olma misyonumuzu sürdürüyoruz.

BİZ HEP İLERİ OLANI TERCİH ETTİK

Biz Diyoruz ki;�
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Halkımızın dil ve üslüpla ilgili
çokça sözleri vardır. Örneğin “bir
insanın fikri neyse zikri de odur”
gibi. Evet, dil ve üslup insanın yaşam
biçiminin, yaşam koşullarının ve ki-
şiliğinin sonucudur. 

Bir Parti-Cepheli bir savaşçı da
dilinden dökülen her sözcüğü, kul-
landığı üslübu düşüncelerindeki özden
alır. Dil düşüncenin aynasıdır. İn-
sanlarla iletişim kurduğumuzda kul-
landığımız her sözcük ve söyleyiş
tarzımız örgütümüzü, mücadelemizi,
kültürümüzü temsil eder. 

Bizim dilimiz sınıfsaldır. Emper-
yalizmin yarattığı, yoz kültürün içeri-
sinde insanlar; kendi dillerinden, öz-
lerinden uzaklaştırılırken bizler halkın
kültürünü ve değerlerini yaşatan, bun-
ları sosyalist değerlerle bütünleştireniz.
Emperyalizm halkların kültürel olarak
da beyinlerini burjuva ideolojisi ile
tahrip ederken aynı zamanda sömü-
rüsünü de güçlendirir. Emperyalizm
halklara dayattığı bu saldırıyı göster-
menin en etkin yollarından birisi yine
bizim dilimiz ve üslubumuzdur.

Savaşçı politik konuşmalıdır.  Söz-
leriyle halka doğruları taşımalı; her
olay ya da sorunla iktidar arasındaki
bağı kurabilmelidir. Söylediği her
söz açık, net, sade ve anlaşılır olma-
lıdır. Savaşçı halktır. Halkın içinden
çıkmış ve düzenin adaletsizliğine
başkaldırmıştır. Halkın dili doğaldır,
dobradır ve adaletlidir. 

Savaşçı gerçeği savunur, dili de
gerçekçidir bu yüzden. Hiçbir soru
işareti, bulanıklık, muğlaklık ve abar-
tıya olanak vermeden konuşur. 

Devrimci, kitleleri yani halkı savaşa
katacak olandır. Konuşması, üslubu,
dili ve diğer tüm hareketleri buna
hizmet eder. Devrimcinin, savaşçının
diline yön veren Marksizm-Leni-
nizm’dir yani ideolojimizdir. Bu yüz-
den devrimci her yerde, her koşulda
konuşmalıdır. Sloganlarıyla, marşla-
rıyla, ajitasyon ve propagandalarıyla
konuşmalı ve halka ulaşmalıdır.

Parti-Cephe’li bir savaşçı örgü-
tünün 46 yıllık mücadelesinin, ön-
derinin, şehitlerinin ve yoldaşlarının
bununla birlikte halkın öz dilini örnek
almalıdır. Savaşımız halk savaşıdır.
Halka meşruluğumuzu anlatacak, so-
lun ideolojisini, düşmanın ideolojisini
boşa çıkaracak, haklarımızı savunacak
ideolojik güce sahibiz. Tartışmasız
ideolojik üstünlüğümüz var. Tarihimiz
bunun örnekleriyle dolu. Oligarşinin
kürsülerinde önderimizin “Haklıyız
Kazanacağız” şiarı düşmanı dilimizle
nasıl altettiğimizin ve ideolojik gü-
cümüzün en güçlü kanıtlarındandır.
Savaşçı  çürümüş, adaletsiz, halkımıza
sayısız acıya neden olan bu düzeni
değiştirmek için savaş verir. Savaştaki
meşruluğu, haklılığı en büyük gü-
cüdür. Savaşımız bu meşruluk üzerine
kuruludur. Savaşçı halka da bu meş-
ruluk inancını taşıyan olmalıdır. 

Bu yanıyla savaşçı her kelimesini,
her sözünü tarihimizden aldığı güçle;
devrimci değer ve kültürle ele alma-
lıdır. Yani ne konuşacağımızı, nasıl
konuşacağımızı, neyi konuşacağımızı
düşünmeli, mücadelemize, değerle-
rimize ve kültürümüze ne derece
yarar ne derece zarar verir diye ölçüp
biçip tartıp öyle konuşmalıyız.

Bizim dilimiz ve üslübumuz başlı
başına bir savaştır. Bunu unutma-
malıyız. Konuşurken ki üslubumuz
devrimciliğimize yakışır olmalıdır.

Politiklikten uzak tamamen apo-
litik konuşma tarzına hakim olan in-
san, düzene ait olan insandır. Dev-
rimcilikten, savaşçılıktan uzaktır.

Parti-Cepheli bir devrimci Parti-
Cepheli olmanın onuruna uygun dav-
ranmalı, dilini üslübunu ona bu ay-
rıcalığı veren ideolojisine uygun hale
getirmelidir.

SAVAŞÇI DİLİNE VE ÜSLUBUNA 

DİKKAT EDER

Savaşçı; çürümüş,
adaletsiz, halkımıza sayısız
acıya neden olan bu düzeni
değiştirmek için savaş verir.

Savaştaki meşruluğu,
haklılığı en büyük gücüdür.

Savaşımız bu meşruluk
üzerine kuruludur. Savaşçı

halka da bu meşruluk
inancını taşıyan olmalıdır. 

Gazi Mahallesi Düz Bölgesinde
Faşist Polis Terörüne Karşı
Çalışmalar Sürüyor!

Halkın devrimci kurumlarına, taksi duraklarına, çay
bahçelerine saldırıp buraları yıkan, işgal eden; Gazi
halkını bu şekilde teslim almaya çalışan AKP faşizmine
ve katil polislerine karşı direniş sürüyor. Bu kapsamda
Gazi Düz bölgesinde;

15 Eylül tarihinde “Uyuşturucu Satmak Serbest Tedavi
Etmek Suç!”, AKP’nin Polisi Uyuşturucunun Hamisi!”,
“Uyuşturucu Taciri AKP!”, “Uyuşturucu Taciri AKP’nin

Polisi Tedavi Merkezi-
mizden Elini Çek!”,
“Tayyip’in Düşmanı
Halklar Dostları Uyuş-
turucu Tüccarı Mafyalar”
yazılı 2000’e yakın kuş-
lama yapıldı. Aynı içe-
rikte ve de “Gazi Cep-
hedir!”, “Burası Gazi!”
yazılamaları yapıldı. 

16 Eylül tarihinde
daha önce de asılan aynı içerikteki pankartlardan 4 tane
daha asıldı.

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

Sava
ş ve 

Biz
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Kapitalizm iktidarda kaldıkça
Değil yalnız toprak
Değil yalnız insan emeği
Değil yalnız insan kişiliği 
Değil yalnız vicdan
Değil yalnız aşk
Her şey her şey alınıp satılacaktır.

(Lenin)

Emperyalizm “hayrı”na gel-
miyor topraklarımıza,  yoksulları
doyurma  adına gelmiyor. Em-
peryalistlerin  her hareketi çıkar
içindir. Attığı her adım sömürü
içindir, kar içindir... Emperya-
lizm halkları yoksullaştırıyor,
sömürüyor. Yeni-sömürge po-
litikalarını her gün yeni taktik-
lerle geliştiriyor.  Filistin’de bu-
gün işgal ve yıkım var, hala sü-
ren bir savaş var. Bu yıkım ve
talanı başlatan da yıkımlardan
kar elde eden de emperyalistlerdir.
Yıktıkları yerde inşaat yapan emper-
yalizm, sadece bu alanda yok elbette.
Fabrikalarıyla geliyorlar, cikletleri ve
müzikleriyle geliyorlar, hamburgerleri
ve filmleriyle de kolaları ve 3 günlük
aşklarıyla da. Bir fabrika kurup gitmi-
yorlar, çoğalıyorlar ve kirletiyorlar.

“Coca Cola ilk yatırımını 1998’de
yaptığı Filistin’deki 4 fabrikasıyla ül-
kenin en büyük 3’üncü işvereni oldu
(…) iddialı oldukları bir diğer alanın
ise (topluma katkı projeleri) olduğuna
işaret eden Hindi, bu kapsamda 22
bin çocuğun okulda bilgisayara eri-
şimini sağladıklarını belirtti. Eğitime
katkıya çok önem verdiklerini de vur-
gulayan Hindi, bu kapsamda Coca
Cola vakfı ve Bilkent Üniversitesi iş-
birliğiyle her yıl seçilmiş Filistinli
öğrencileri bir yıllığına Bilkent Üni-
versitesi’ne eğitim için gönderdiklerini
kaydetti.” (10 Haziran 2016)

Coca Cola ürünlerinin şişeleme
ve dağıtımını Filistin’de National Be-
verage Company yürütüyor. Geldik-

lerinde 47 kişi olduklarını, şimdi sa-
yılarının 600 olduğunu ve 6.000 kişiye
iş sağladıklarını söylüyorlar.

Coca Cola nedir? Sadece bir içecek
şirketi değildir. Aynı zamanda emper-

yalist kültürün sembollerinden birisidir.
Filistin sokaklarında her yerde Coca
Cola görmeye alışılıyor ve bu alış-
kanlığın başlaması aynı zamanda em-
peryalizme bağımlılığın da başlandı-
ğının işaretidir. Bizi zehirlediği içe-
ceklere bağımlı kılıyor ve kültürümüzü
değiştiriyor. Bunu da hayırseverlik
maskesiyle yapıyor ve pis çıkarlarını,
sömürüsünü gizliyor. Gerçekleri “eği-
time katkı” adı altında  maskeliyor.
Filistin’in gençlerine yaptığı eğitime
destek projelerinde onların çıkarı vardır.
Birincisi kendilerine eleman, yerli ça-
lışan edinirler. İkincisi gençlerin öf-
kesini, emperyalizme olan tepkisini
azaltmaya çalışırlar, kendi kültürleriyle
halkı şekillendirmek isterler... Üçüncüsü
kendilerini gizlerler, öfke değil em-
peryalizme yandaşlığı yaratırlar. Yoksa
eğitime kendi çıkarlarına uygun olmasa
önem vermezler. Ki gençlerin gerçekten
eğitimini isteseler Filistin’den defolup
giderler ve işgali sonlandırırlar. Filistinli
gençlerin eğitimi ancak bağımsız,
özgür bir ülkede tam anlamıyla ger-

çekleşebilir.
Coca Cola şirketinin karının büyük

bir kısmı İsrail’e Filistin’in işgali için
desteğe gönderilirken, Coca Cola’nın
Filistin halkına ne faydası olabilir?

Filistin’de ya da herhangi bir
ülkede içilen bir kutu kola Filistin
halkının üstüne kurşun olarak
dönüyor. Amaçları basit değildir,
hayırseverlikle gizlenen sadece
kültürel yozlaşma da değildir.
Amaçları siyasi, askeri, ekono-
mik her alanda bağımlılık iliş-
kileri kurmak ve egemenlik ya-
ratmaktır. 

Bir başka “hayırsever” de
milyoner Bill Gates. Microsoft
yazılım şirketinin kurucusu Bill
Gates sadece teknolojik bir ye-

nilik sunmadı, emperyalizmin en kolay
ve en geniş denetimini sağladı halklar
üzerinde. Şimdi hayırseverliği tuttu,
halkların yoksulluğuna çözüm arıyor.
“Microsoft yazılım şirketinin kurucusu
Bill Gates Afrika’daki yoksul ülkelere
yardım etmek için 100 bin tavuk ba-
ğışlayacağını açıkladı. Milyarder işa-
damı, Birleşmiş Milletler’e göre dün-
yadaki fakirliğin %41’inin yaşandığı
Sahra altı Afrika ülkelerine tavuk ba-
ğışlayacağını, böylece insanların tavuk
yetiştiriciliğine başlayarak hem açlık
hem de fakirlikle mücadele edilebile-
ceğini duyurdu. Hayırsever girişimini
Twitter’den duyuran Gates beş tavuktan
yıllık bin dolar gelir elde edilebileceğini
bildirdi.” (10 Haziran 2016-Sabah)

Bill Gates ve onun gibileri, Af-
rika’daki açlığın ve yoksulluğun ve
yoksulluğu yaratanların da pekala
farkındayken sefahat içinde yaşam
sürerler. Hayırseverlikle süslenen bu
politika açlığın nedenlerini gizliyor,
açlığı, yoksulluğu yaratanlara karşı
öfkeyi azaltıp kurtuluşu bağışlarda,

Emperyalizm Adaletsizliğini

‘Hayır’larla Gizleyemez

Emperyalistlerin Çıkarları ile

Halkların Çıkarı Uzlaşmaz

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL
CELLADI OLACAĞIZ!
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emperyalizmin yardımlarında gör-
mesini sağlıyor, bilinçleri karartı-
yor. 100 bin tavukla Afrika’daki
yoksulluk çözülür mü? Afrika’daki
yoksulluğun sebebi yiyecek ol-
maması değil sömürüdür, adalet-
sizliktir. Afrika halkları kendi top-
rağının, denizinin ürününe bile sa-
hip olamadığından kıtlık yaşanıyor.
Çözüm emperyalizmin sömürüsü-
nün ortadan kalkmasıdır. Bu yar-
dım hayır için değildir. Emperya-
lizmle yeni bir bağ yaratmak, yine
ekonomik ve kültürel kölelik bağlarını
güçlendirmek içindir.  AKP nasıl ül-
kemizde yardımlarla halkı kendine
bağlıyor ve halkı düzen sınırları
içinde tutuyorsa, emperyalizm de

halkların öfkesini orada tutuyor, ken-
disine yönelmemesini sağlıyor.

Bağışlanan tavukların üretimi ve
satımı da, Coca Cola’nın dağıtımı
da halkların kendisine yönelecek si-
lahları kendisinin üretmesidir. Halkları
kendi elleriyle bağımlı kılıyorlar, po-

litikalarıyla gönüllü köleliği yara-
tıyorlar.

Çözüm mücadelededir, örgütlen-
mek bizi birleştirir, emperyalizme
karşı gücümüzü büyütür. Emperya-
listlerin oyunlarını, politikalarını ör-
gütlenmeden, mücadele etmeden bo-
zamayız. Silahlanalım ve savaşalım.
Bugün emperyalizme karşı yalnız
biz silah doğrultuyoruz. Dünyadaki
tüm bu sorunların çözümü bize bağlı,

tüm bu sorunların halkların geleceğinin
sorumluluğu bizde. Biz emperyalizme
vuracak, örgütlenecek, kazanacak ve
tüm dünya halklarına örnek olacağız.
Bu yüzden tüm dünya halklarının gücü
ve bilinciyle emperyalizme karşı savaşı
büyütelim.

İZMİR
Halk Cepheliler arife gününde

Gaziemir’de Berrin Bıçkılar’ın, Uzun-
dere Mezarlığı’nda ise Solmaz Ka-
rabulut’un mezarlarını ziyaret ederek
mezarların bakımını yaptılar. Halk
Cepheliler bayramın ilk gününde ise
Güzeltepe Mahallesi’nde kahvaltıda
bir araya gelerek bayram sabahı bay-
ramlaştılar. Aynı gün Doğançay Ma-
hallesi’ne giden Halk Cepheliler, bu-
rada ailelerin evlerini dolaşarak halkın
bayramını kutladılar. İkinci gününde
iki gruba ayrılarak hem mezar ziya-
retleri hem aile ziyaretleri yaptılar.

Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda bu-
lunan şehit mezarları ziyaret edildi.
Mezarlar temizlendi, karanfillerle
süslendi. Ayrıca tutsak aileleri ziyaret
edilerek anne babaların ellerinden
öpüldü. Bayramın üçüncü gününde
Manisa Salihli’de bulunan Erdoğan
Güler’in mezarını ve ailesini ziyaret
ettiler. Mezar başında şehidimiz için
Sıra Neferi şiiri okundu ve abisi bir
konuşma yaparak onunla ilgili anı-
larını anlattı.  İzmir’de ise Pınarba-
şı’nda bulunan Hamiyet Yıldız’ın
mezarı ziyaret edilerek mezarın ba-
kımı yapıldı.

Bayramın dördüncü gününde Ya-
manlar Kültür ve Dayanışma Der-
neği'nde bayramlaşma programı vardı.
Bayramlaşma programına 20 kişi ka-
tıldı. Aynı gün Örnekköy Mezarlı-
ğı’nda bulanan devrim şehidi Ercan
Özçeken’in mezarını ziyaret ederek
karanfillerle süslediler.

İSTANBUL
Altınşehir: Halk Cepheliler 13

Eylül'de bayramın ikinci günü, devrim
şehitlerinin mezarlarını ziyaret edip
mezarları temizledi. Temizliğin ar-
dından devrim şehitleri adına bir da-
kikalık saygı duruşundan sonra şe-
hitlerin hayatları anlatıldı. Daha sonra

marşlar söylenip halkla birlikte dua
okundu. 

Gülsuyu-Gülensu: Gülsuyu-Gü-
lensu Halk Cephesi, bayramda ma-
halledeki aileleri ve esnafı ziyaret
ederek bayramlaştı. Bayramlaşma
sırasında, Dayanışma Gecesine polisin
saldırısı üzerine sohbet edildi.

Çağrımızdır!
Bugüne kadar tedavi merkezimizde

tedavi gören, şu veya bu şekilde bizim-
le bir şeyler paylaşan herkesin bize
ulaşmasını rica ediyoruz.

Yalnızca Gazi Mahallesi’ndeki
değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin her
yerindeki ailelerimize, hastalarımıza
ulaşmak istiyoruz.

Bağımlı insanlarımızın tedavisinde,
uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı
mücadelemizde daha etkin olmak isti-
yor, bu amaçla tüm dostlarımızla
görüşmek istiyoruz.

Duyarlılığınız için şimdiden teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Telefon numaramız: 0506 064 65 33
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu

ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Güzel Bayramların Yaşanacağı Günler İçin Mücadele Ediyoruz

Halkımızın Geleneklerine Sahip Çıkıyoruz

İzmir

Yürüyüş
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Gençlikte kitle çalışması yaparken, her şeyden önce
tüm gençliğin örgütlenebileceği, gençlik kitlesinin genel
olarak devrimin potansiyeli olduğu bilinciyle hareket edil-
melidir. Bunun için en başta gerekli olan şey, kendimizi
tüm gençliğin temsilcisi olarak görmek, tavır ve davranı-
şımızı, politikalarımızı buna göre ayarlamaktır. İnsanlarımız,
bulundukları her okulda, her yurtta kendilerini o okulun
veya yurdun tamamının temsilcisi olarak görürler ve o
misyonla hareket ederlerse, orada yer alan insanların
hepsini örgütlenebilir insanlar olarak görürlerse, er geç
onları örgütlemeyi başaracaklardır. Yeter ki kitlelerin
gerçek temsilcileri gibi onların sorunlarıyla yanıp tutuşsunlar,
onlara yaklaşımda hiçbir sınır tanımadan yaratıcı olsunlar.
Tabi ki bu herkesi örgütleme çabası içinde boğulup
gitmeyi, kime ne zaman, nasıl yöneleceğimize dair bir
program çıkarmamayı, en rasyonal sonuç alacağımız ke-
simlere yönelim de öncelik tanımamayı gerektirmez.
Aksine böyle somut programlarla hareket etmeli, mevcut
gücümüzü en verimli şekilde değerlendirmeyi bilmeliyiz. 

***
Kitlelere giderken somut sorunlar etrafında şekillenen

politikalarla ve örgütlenmelerle gitmek gerekir. Bu her şeyden
önce kitleler arasında somut hangi taleplerin ön plana çıktığını,
kitlelerin günlük hayat mücadelesi verirken ne tür sorunlarla
karşılaştıklarını, okulların veya yurtların öncelikle nelere
ihtiyacı olduğunu araştırmayı gerektirir. Böyle bir araştırmanın
sonucunda, basit, ufak, önemsiz, sorunlar demeden ön plana
çıkan talepler mutlaka değerlendirilmelidir. Devrimciler en
ilkel ve basit araçlarla da olsa son derece mütevazi haklardan
başlayarak da olsa, kitlelere, kendi yaşamına sahip çıkmak
için mücadeleyi öğretmek zorundadır. Kitleler ancak bu mü-

cadele içinde, daha genel ve siyasi sorunları kavrayabilir. Ve
onlara duyarlı hale gelebilir. 

Bu anlamda gençlikte herhangi bir yurdun veya okulun
kendine özgü sorunları olabileceği gibi tüm gençliği ilgilendiren
birçok sorun vardır. Okullarda ders araç gereçlerinden, bes-
lenmeye, paralı eğitimden disiplin yönetmeliklerine, idare
ve polis baskılarından, faşist saldırılara kadar; yurtlarda
barınma, beslenme, temizlik sorunlarına kadar; Liselerde,
dayak sorunundan ezberci eğitime kadar; Üniversitelerde
YÖK düzeninin yarattığı sayısız soruna kadar, gençlik tam
anlamıyla sorunlar yumağı içinde boğuşmaktadır. Mevcut
eğitim düzeni her gün şu veya bu görünüm altında mutlaka
bir sorun üretmekte ve kitleler bu sorunlar üzerine hassasi-
yetlerini ortaya koymaktadır. Süreç içinde hangi sorun ön
plana çıkarsa, önemli, önemsiz demeden devrimciler o sorun
etrafında kitleleri harekete geçirmek ve örgütlemek için
gerekli duyarlılığı göstermekle yükümlü olmalıdır.

Unutulmamalı ki, gençlik sadece kendi sorunlarıyla ku-
şatılmış değildir. Gençlik de halkın bir parçasıdır. Halkı ilgi-
lendiren her sorun gençliği de ilgilendirmekte ve etkilemektedir.
Bütün bu sorunların her biri, kitleleri mücadeleye katmakta
ve örgütlemekte birer araçtır. Yeterki biz gerektiği yer ve za-
manda, uygun araç ve yöntemlerle bunlara sahip çıkalım.
Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bu
sorunların tek başına çözülmesinin yeterli olmadığıdır. Kuş-
kusuz kitlelere güven vermek, destek sağlamak için bazı
özel durumlarda ne olursa olsun sorunu çözme yöntemi uy-
gulanabilir. Ancak esas olan bunların etrafında kitleleri
harekete geçirmek, örgütlemek ve kitlelerin örgütlü gücüyle
sorunları çözmektir. Böyle yapıldığında devrimci çalışma
açısından yararlı bir şey yapılmış olur. Kitleler içindeki
etkimiz ve yaygınlığımız geliştirilmiş olur. Çünkü kitleler,
ancak böyle yapıldığında eğitilecek ve siyasallaşacaktır.

Sosyalizm insana umutlu olmayı,
geleceğe inanmayı, zorluklara

teslim olmamayı öğretiyor.
Sosyalizmin eğittiği insanlar, zorluklara

dayanacak bilince ve iradeye sahip oluyor.

- Olanak Yok mu?
Mevcut olanakları mücadele içinde nasıl daha

verimli hale dönüştürebilirim...
YARATICI ZEKA
Elimizde ne var,

Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
Hiçbir şey yokken var, varken de yok edilemez.

BİR İNSANI DEVRİM İÇİN SAVAŞMAKTAN
BAŞKA HİÇ BİR ŞEY EĞİTEMEZ...

BU NEDENLE SAVAŞ 
SADECE SAVAŞ İÇİNDE ÖĞRENİLİR

Bu savaş tüm hayatı bir okul her devrimciyi
öğrenci haline getirir. 

Yolun uzun bir kısmını bilmiyoruz, öğreneceğiz
vura öle, öle vura öğreneceğiz...

ama  gücümüzün sınırsızlığını  biliyoruz.
gerisi hayat...

Üniversite dönemi başlıyor... DEV-GENÇ'liler 
Şimdi hedeflerimiz olmalı. 
Bir tek DEV-GENÇ’linin olduğu okulda, bir tek

DEV-GENÇ’linin olduğu ilde bile hedeflerimiz olmalı. 
Her DEV-GENÇ’linin ilk hedefi kendine bir okuma

grubu kurmak olmalı. 
Yeni dönemde YÖK ve idare baskısı daha fazla

olacak. 
Gençlerin örgütlenmesi, adaletsizliklere karşı DEV-

GENÇ saflarında hesap sorması, düzenin en büyük kor-
kusu olmaya devam edecek. 

Bu yüzden soruşturma, uzaklaştırma, hatta okuldan
atma dahi, her baskıyı uygulamaktan çekinmeyeceklerdir.

Bizler ise bir ağ gibi örmeliyiz okuma gruplarımızı.

ANADOLU’NUN  NERESİNDE OLURSAK OLA-

LIM; TEK BAŞIMIZA DA OLSAK,

DEV-GENÇ VARDIR ORADA!

TEK KİŞİYLE DE OLSAK;

İRTİBAT BÜROMUZU 

AÇALIM,  BİZ BURDAYIZ DİYELİM!

GENÇLİKTE KİTLE ÇALIŞMASI

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

Bizler Dev-Genç’liyiz! 
47 yıldır ülkemizde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm

mücadelesi veriyoruz. 
Başta üniversitelerde ve liselerde, sonra da hayatın

her alanında ve anında, haklar ve özgürlükler kavgasında
en öndeyiz. 

Bizler bu ülkenin bu halkın çocuklarıyız. 
Halkımızın, baskı ve sömürüden kurtulması ve özgür

olması için “Bu Kavgada Biz de Varız!” diyerek yerimizi
aldık. 

Biz bu halkın evlatları, bu toprakların bir parçası ol-
duğumuzu unutmadan hareket ederiz. 

Bu değerler olmadan “Biz” de olamayız! 
Dev-Genç’liler olarak, görevimiz bu değerleri korumak

ve devrimci değerlerle daha da büyütmektir. 

Ne İstiyoruz? Neyi Amaçlıyoruz?
Bizler kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz.

Emperyalizme bağımlı olarak, ekonomik, askeri, siyasal,
kültürel her konuda geri bıraktırılmış bir ülkede doğduk.
Yoksulluk ve cehalet bizim kaderimizmiş gibi anlatıldı
hep. Haklarımızı, özgürlüklerimizi isteyince karşımızda
ilk önce bizdenmiş gibi görünen polisi ve askeri bulduk.
Kendi ülkemizde, terörist ilan edildik. 

Özgürce yaşamak her şeyden önce bağımsız olmaktan
geçer. 

Biz BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ! 
Biz DEMOKRATİK HALK İKTİDARINI İSTİYORUZ!
Çünkü biliyoruz ki; bugün bizim gençlik olarak sorun-

larımız bağımsız Türkiye olmadan çözülemez… Bu yüzden
biz verdiğimiz akademik, demokratik mücaleyi BAĞIMSIZ
TÜRKİYE mücadelesi dışında görmedik. Tam tersine ba-
ğımsızlık olmadan; demokrasinin, özgürlüğün, ekmek ve
adaletin olmayacağını söyledik.

Bağımsız Türkiye olmadan; akademik-demokratik üni-
versitelerin mümkün olmayacağını söyledik…

Söyledik, söylemekle de kalmadık.  47 yıldır, Mahir
Çayanlar’dan bu yana bunun mücadelesini en ön saflarda
veriyor, vermeyi sürdürüyoruz.

Bu uğurda şehitler verdik, tutsaklar verdik. Hala da
vermeye devam ediyoruz. Hiçbir güç bizi demokratik
üniversite mücadelemizden, bağımsız Türkiye mücade-
lemizden vazgeçiremez. 

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
Faşizme karşı demokrasi,

Kapitalizme karşı sosyalizm mücadelemizi sürdüre-
ceğiz.

Üniversitelerdeki taleplerimiz; 
-Üniversiteler ve öğrenciler üzerindeki baskılar kaldırılsın! 
-Eğitim ve bilimsel araştırmalar halkın yararına yapılsın! 
-Paralı eğitim kaldırılsın, eğitimde özelleştirmeye son

verilsin! 
-Üniversiteler arasındaki ayrıcalıklı statüler kaldırılsın! 
-Söz, karar, örgütlenme hakkımız tanınsın! 
-Üniversiteler ulusal baskı ve asimilasyon aracı olmaktan

çıkartılsın! 
-Üniversitelerdeki teknik donanım ve öğretim görevlisi

sorunu çözülsün! 
-Öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin önündeki

engellerin kaldırılarak bilimsel araştırma yapma olanağı
sağlansın! 

-Yurtlar insanca yaşam koşullarına kavuşturulsun! 
-Beslenme, ulaşım ve barınma sorunlarına çözüm getirilsin! 
-Üniversitelerde ders kitapları parasız sağlansın! 
-Üniversite har(a)çları kaldırılsın! 
-Polis üniversitelerden çekilsin, Özel Güvenlik Birimleri

(ÖGB) dağıtılsın! 
-Öğrenciler üzerindeki not baskısına son verilsin! 
-Rektörlüklerce açılan tüm soruşturmalar durdurulsun,

siyasi faaliyetlere katıldığı için okuldan uzaklaştırılan
öğrenciler okullarına geri alınsın! 

-Öğrencilerin iradesini temsil etmeyen Öğrenci Temsilcileri
Kurulları (ÖTK)’lar dağıtılsın, öğrencilerin öz örgütlülüğü
olan öğrenci meclislerinde örgütlenmeleri engellenmesin! 

Sorunlarımız Çok! Taleplerimiz
Çok Yerinde... Hakkımızı İstiyoruz!  Peki
Nasıl Elde Edeceğiz! 

Barınmadan ulaşıma, ulaşımdan beslenmeye günlük
onlarca sorunumuz var. Okullarımızda baskı altında tutu-
luyoruz. Sokaklarda rahatça yürüyemiyoruz. Özellikle
uyuşturucu en sevdiğimiz arkadaşlarımızı aramızdan
alıyor. Kendi ülkemizde emperyalist, kapitalist şirketlerin
ucuz işgücü kaynağı olarak görülüyoruz! 

Ve bunların hepsi bizim kaderimizmiş gibi bizlere da-
yatılıyor. 

Hayır! Bin Kere Hayır! Bunların Hiçbiri Kaderimiz
Değil! 

Çizdiğimiz tablo iç karartıcı olabilir ama asla umutsuz

DEV-GENÇ OLARAK MANİFESTOMUZDUR:
HALK İÇİN, PARASIZ, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN; 

AKADEMİK-DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE, 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!

HAKLIYIZ, ALACAĞIZ!

Yürüyüş

25 Eylül
2016
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değiliz! Çünkü sorunlarımız çözümsüz değil! Çözüm
öğrenci gençliğin örgütlü mücadelesinden geçiyor! 

Bu düzene karşı tek başımıza güçsüzüz. Tek başımıza
bir yere kadar karşı koyabiliriz, direnebiliriz! Bir yere
kadar yozlaşmanın önüne geçebiliriz. 

Eğer bir olursak, dayanışırsak, örgütlenirsek tüm so-
runlarımız karşısında daha güçlü oluruz. 

Sorunun Çözümü Sensin! 
Öğrenci gençliğin örgütlü gücü Dev-Genç’te senin

de yerin hazır. Gasp edilen haklarımızı birlikte alacağız! 

Gücümüz birbirimize olan güvenimiz olacak, gücümüz
tek ses olmamız olacak, gücümüz kararlılığımızda olacak,
gücümüz kitleselliğimizde olacak. Kendi sorunlarına
karşı çözümler üreten gençliğin önünde hiçbir engel ve
sınırın olamayacağı bilinci ve coşkusu ile gençliğin kendi
örgütlü gücü Dev-Genç’te birleşelim! 

- Öğrenci Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız! 
- Demokratik Üniversite, Bağımsız Türkiye İstiyoruz!

Alacağız! 
- Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız! 

DEV-GENÇ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
Dev-Genç, okul yönetiminin yeni öğretim yılında uy-
guladığı engellemeler üzerine 16 Eylül’de yazılı açıklama
yaparak şu sözlere yer verdi: “Geçtiğimiz 2015-2016
yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampü-
sü’nde Dev-Genç’liler çalışmalar yapmaya devam etti.
Öğrenci Meclisleri’ni öğrencilere anlattı, onların
fikirlerini aldı. Öğrencilerin sorunları ile yakından il-
gilendi. Kantinde masa açarak yayınları öğrencilere
ulaştırdı. Tutuklanan akademisyenler, yönetimin polisle
yaptığı işbirliği ile gözaltına alınan öğrenciler için
yapılan çalışmalarda en önde idi.

Okuldaki her sorunu kendi sorunu bilip çözüm
arayan Dev-Genç’lilerin çalışmaları sürekli engellenmek
istendi. Yönetim, diğer soldan hiçbir beklentisi olmadığı
için okulda çalışma yapmalarına izin verirken Dev-
Genç’lilerin yemekhane masalarına bıraktıkları bildirileri
bile topluyordu.

Saldırılarla, polis işbirlikçiliğiyle Dev-Genç’lileri
yıldıramadığını gören yönetim bu sefer de öğrencilere
soruşturmalar açmaya başladı. En demokratik haklarını
kullanan Dev-Genç’lilerin üzerine suçlamalar attı. Kan-
tindeki kameranın görüntülerini polise verdi. Kendi
öğrencilerini okul çıkışı kendi elleriyle polisin önüne
attı.

Ülkemizde ve tüm dünyada bayram olarak kutlanan
1 Mayıs İşçi Bayramı için açılan standa bile tahammül
edemedi okul yönetimi. Dev-Genç’lilerin açtığı standa
öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler bu kadar ilgi
gösterirken yönetim ÖGB’yi Dev-Genç’lilerin üzerine
saldırttı. Daha sonra standı bahane ederek Dev-Genç’lilere
soruşturma açtı. Dev-Genç’lilerin savunma yapmasını
bile beklemeden soruşturmayı sonuçlandıran yönetim
Dev-Genç’lilere okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Hu-
kuksuzca ve haksız yere verilen bu cezayı tanımıyoruz.
Okula giriş çıkışlarımız engellenemez. Demokratik hak-
larımızı kullanmaya devam edecek ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde örgütlenecek, çalışma-
larımızı sürdüreceğiz...”

MSGSÜ Yönetiminin Baskıları
Boşuna! 

MSGSÜ Dev-Genç’tir!

Dev-Genç 16 Eylül’de vefat eden sanatçı Tarık Akan
ile ilgili yazılı açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi:
“Tüm baskılara rağmen Halk Savaşçıları’na terörist
demeyen onurlu bir sanatçı Tarık Akan. Onurlu sanatçılık
derken düzenin sahte vatansever, sözde halkçı, sözde va-
tansever yozlaşmış, pespaye sanatçılıktan bahsetmiyoruz.
Geçmişten bu yana faşizm karşısında söylediklerini, yap-
tıklarının, düşüncelerinin her zaman arkasında duran ve
sonuna kadar savunan özü sözü bir olan onurlu bir sanat-
çılıktan yani Tarık Akan’dan bahsediyoruz. Berkin Elvan
şehitlik yıl dönümünde hazırlanan videoda Tarık Akan’ın
“Ben Berkin Elvan! Rahat mısınız? Katilim nerede?”dediği
sözler hala hafızalarımızdadır. 

Tarık Akan haksızlığın karşısında duruşuyla, yapılan
haksızlıkları teşhir ederek onurlu sanatçı kimliğiyle halk
saflarından çıkarılamaz. 31 Mart 2015 tarihinde halk sa-
vaşçıları Berkin Elvan’ın katilleri cezalandırılmadığı için
Berkin’in soruşturmasını yürüten savcıyı cezalandırdı.
Eylemin meşruluğu ülkemizde 'terörizm nedir? Terörist
kime denir?' diye sordurttu. Terör kelimesi tartışılır duru-
muna geldi. 

Düzenin terör vb. olarak halka kanıksatmaya çalıştığı,
kendi gibi düşünmeyene saldırıldığı bir dönemde Tarık
Akan dik duruşuyla katıldığı canlı yayın programında
“Ben onlara terörist diyemem” diyerek halk savaşçılarının
arkasında durdu.

16 Eylül'de onurlu sanatçılığı hayatında gösteren Tarık
Akan vefat etti. Dev-Genç’liler olarak tüm sevenlerine
baş sağlığı diliyor. Tarık Akan’ı onurlu sanatçı kimliğiyle
halk saflarından çalamayacağınızı bir kez daha söylüyo-
ruz.”

Tarık Akan Onurlu Sanatçı Kimliğiyle 
Halk Saflarından Çalınamaz!

25 Eylül
2016

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

SONSÖZ
Gençliğin gelecek olduğunu bilen egemenler, on yıllardır

saldırarak, gençliği teslim almak istediler. Çünkü teslim
alınmış, sindirilmiş, yozlaştırılmış bir gençlik; sömürünün,
zulmün, yoksulluğun sürmesi demekti.

Kirlenmemiş ve her tür çıkarcılıktan, bencillikten uzak
olan gençliği kirletmek istediler. Halkların yaşadığı yoksulluğa,
sömürüye ve zulme "bana ne" demesini istediler. 

12 Mart cuntası bir gelenek, bir tarih yaratmadan
boğmak istedi Liseli Gençliği...

Ama BAŞARAMADILAR!
Bu mücadele sadece ülkemizle sınırlı olan bir mücadele

değildir. Liseli gençlik, dünyanın çeşitli yerlerinden,
ülkelerinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için, emperyalist sö-
mürgecilere karşı mücadelede, bu uğurda her türlü baskıyı,
işkenceyi, ölümleri göze almış, nice örnekler yaratmıştır. 

Nasıl ki, Vietnam gençliğinin ve halkının bir parçası
olan lise çağındaki gençler, her türlü özveriye katlanarak
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olmuşsa,
özgürlük türkülerini salt okullarda değil, dağlarda, or-
manlarda, meydanlarda Fransız ve Amerikan sömürgecilere
karşı dillerinden düşürmemişlerse... Nasıl ki, İran'ın çocuk
yaştaki gençleri Şah diktatörlüğüne karşı "Kahrolsun Şah
Diktatörlüğü" şiarını dillerinden düşürmemişlerse;

Nasıl ki, Filistin’in küçük generalleri İsrail siyonizminin
modern silahlarına karşı taşlarla, sopalarla bağımsızlık ve
özgürlük mücadelesini sürdürüyorsa,

Nasıl ki, Nikaragua'nın devrim kahramanı 10 yaşındaki
Louis ALFONSO'su varsa, ortaöğretim gençliği devrimin
zaferinde pay sahibi olmuşsa;

Oligarşi de Türkiye’nin çocuk yaştaki gençlerinin mü-
cadelesini engelleyemeyecek. 

Tehlikeliydiler; Evet, onlar “ çocuktular”, ama Louis
ALFONSO gibi, ölümü göze alabilecek kadar kararlı ve fe-
dakar... Çocuktular, Vietnam dağlarını ve cangıllarını
Fransız ve Amerikan sömürgecilerine mezar yapacak ka-
dar.

Evet çocuktular; Maraş, 16 Mart Beyazıt Katliamı ve
Gazi Katliamı gibi katliamların ardından faşizmin karşısına
çıkıp bağımsız, demokratik bir Türkiye isteyecek kadar.
Bu yüzden tehlikeliydiler.

Çünkü halkın kurtuluş kavgasına yiğit önder ve savaşçılar
yetiştiriyorlardı. Egemenler de bundan rahatsızdı. Bunun
için sindirmek, yok etmek istiyorlardı. Ama başaramadılar. 

Boyun eğdiremediler.
Kendilerini örgütsüzlüğe mahkum etmek isteyenlere

karşı biraraya geldiler. ÖRGÜTLENDİLER!
Bugün hala sürdürüyorlar bu kavgayı.
EĞİTİM VE BİLİM HALK İÇİN OLUNCAYA KADAR...
DEMOKRATİK, ÖZGÜR, BAĞIMSIZ BİR ÜLKE KURU-

LUNCAYA KADAR... Sürecek bu kavga...
(LİSELİ DEV-GENÇ KİTABINDAN)

BASINDAN...
Eğitim Sen 2015-2016 Yıl Sonu Raporu’na göre,
Türkiye genelinde toplamda neredeyse 9 milyona
yakın çocuk, işçilik yapıyor. 

İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLÜYORLAR
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Ocak 2013 - Haziran
2016 yılları arasındaki verileri ve hazırladığı rapora göre, son
3,5 yılda çalışırken, işe giderken yaşamını yitiren çocukların
sayısı 194. Ölümler en çok servis kazası, zehirlenme-boğulma,
düşme ve ezilme-göçük nedeniyle yaşanıyor. Hayatını kaybe-
den çocukların en az ikisi sadece 6 yaşındaydı.
ÜÇTE BİRİNE YEMEK BİLE VERİLMİYOR
TÜİK’in 2013 verilerine göre, ücretli ya da yevmiyeli olarak
çalışan çocukların, »Yüzde 3,4’ü sakatlanma ve yaralanma
yaşamış.
»Yüzde 34’ü aşırı yoruluyor.
»3’te birine işyerinde yemek verilmiyor. »Yüzde 36’sının
haftalık izni yok. 
»Yüzde 89’u yıllık ücretli izin kullanmıyor. »Mesleki eğitim
için çalışanların oranı yüzde 21,7 seviyesinde. Bu tablo ço-
cukların düşük ücretlerle ve kötü çalışma koşulları altında
çalıştırıldığını ortaya koyuyor.

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER!
Liseler açıldı. Şimdi her lise kazanacağımız bir mevzi.

Şimdi her lise kavga ve mücadele sahamız. Liseli Dev-Genç’li
tutsaklarımızın sesi olmalıyız. Her yere onların adını yazmalıyız.
Her liseden onlarca okuma grubu çıkarmalıyız. Yeni eğitim
öğretim yılında faşizmin, liselileri kandırmak, düzen saflarına
çekmek için onlarca plan ve programı var. 

Bizlerin de programı olmalı. Hedeflerimiz olmalı. Hedef-
lerimize giden yolda sürekli yürümeliyiz.

BERKİN’LERLE, TUTSAK LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERLE... 
LİSELİ DEV-GENÇ; KAVGAYI BÜYÜTÜYOR!

Bu düzen bizi; Berkin gibi sokak ortasında öldürüyor, 
sokak ortasında öldüremediğini “iş kazası” deyip 

işyerinde öldürüyor...
“iş kazası”nda öldüremediğini iliklerine kadar

sömürüyor... Ne çocukluğumuz, ne gençliğimiz kalıyor...
“İş kazası”nda ölmemişsek açlıktan ölüyoruz, bir kuru

ekmeği zor bulur hale getiriyorlar.
DÜZENİN KENDİSİ BİZE ÖRGÜTLEME VE 
ÖRGÜTLENME GEREKÇESİNİ VERİYOR!

LİSELİLERİN GELECEK İÇİN BAĞIMSIZ TÜRKİYE
DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ YOKTUR!
GELECEK BİZİZ!ELLERİMİZDE!

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER!

YOKSULLARIN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

AKP TUTSAĞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE DÜŞMAN!
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
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Bizler Liseli Dev-Gençlileriz! 
47 yıldır ülkemizde bağımsızlık, demok-

rasi ve sosyalizm mücadelesi veriyoruz.
Başta okullarımızda, sonra da hayatın her
alanında ve anında, haklar ve özgürlükler
kavgasında en öndeyiz. 

Bizler bu ülkenin bu halkın çocuklarıyız.
Halkımızın, baskı ve sömürüden kurtulması
ve özgür olması için “Bu Kavgada Biz de
Varız!” diyerek yerimizi aldık. 

Biz bu halkın evlatları, bu toprakların
bir parçası olduğumuzu unutmadan hareket
ederiz. 

Bu değerler olmadan “Biz” de olmayız! 
Liseli Dev-Gençliler olarak, görevimiz

bu değerleri korumak ve devrimci değerlerle
daha da büyütmektir. 

Ülkemizde, 70’li yıllarda, Mahir Çayan-
ların, Deniz Gezmişlerin yarattığı devrimci
geleneği, anti-emperyalist ve anti-faşist ruhu
benimseyen devrimci gençlik, giderek üni-
versiteli, işçi, işsiz gençliğin sınırlarını aşarak
liselerde hatta ortaokullarda örgütlenmeye
başlamıştır. Hızla ülkemizin her bölgesinde
liselerde örgütlenen liseliler, Liseli Dev-
Genç’i oluşturarak, mücadelede yerini almış
ve örgütlü bir güç halini almıştır. 

Türkiye devrimci hareketi içerisindeki
tartışmalarda, yerini devrimci saflarda be-
lirleyen Liseli Dev-Genç, oportünizme karşı
sürekli devrimci- militan bir çizgiyi büyütür. 

12 Eylül Faşizminin gençlik üzerinde
yarattığı pasifikasyonun kırılmasında, liseli
gençliğin devrimci mücadeleye giderek daha
fazla katılmasında Liseli Dev-Genç’in uz-
laşmaz, militan örgütlenmesinin payı büyük
olur. 

Tüm dünyada “sosyalizm öldü, bitti” na-
ralarının atıldığı, gençliğin umutsuzluğa sü-
rüklenmek istendiği yerde, tüm bunlara karşı
Demokratik Liseler İçin Mücadele Komite-
leri’ni (DLMK) kurarak karşı koymuş, liseli
gençliğin umut olduğunu ispatlamıştır. 

Liseli Dev-Genç 
Mücadelede Israr ve 
Kesintisizliktir! 

Liselerde Taleplerimiz; 
- Kayıt parası, fotokopi parası

vb.adı altında alınan paralara son
verilsin! 

- Nitelikli, bilimsel eğitim verilsin!
Bunun için gerekli teknik araç ge-
reçler sağlansın! 

- Din adı altında, kaderciliğin,
kaderine boyun eğmenin öğütlendiği
gerici dersler kaldırılsın! İnanç bas-
kısına son verilsin! 

- Kimse ulusal kimliğinden ötürü
aşağılanıp dışlanmasın! Anadillerde
eğitim öğretimin yasaklanmasına son
verilsin! 

- Faşist, baskıcı okul yönetme-
likleri kaldırılsın! 

- Okullarımızın önüne polisin ka-
rakollar kurmasından vaz geçilsin! 

- Sınavlar ve notlar bir tehdit
aracı olmaktan çıkartılsın! 

- Liselilerin kendi sorunları etra-
fında örgütlenmelerinin, söz, karar,
yetki haklarının önündeki engeller
kaldırılsın! 

- Kantinlerde sağlıklı, kaliteli ve
ucuz ürünler satılsın! 

- Liselilere evlerinden kmlerce
uzaktaki okullara gitmeleri dayatıl-
masın! 

- Yürüme mesafesi dışındaki oku-
lara gitmek zorunda kalan öğrencilere
ücretsiz servis sağlansın! 

- Okullarımızda kültürel, sanatsal
ve sportif gelişimimizi sağlayacak
olanaklar yaratılsın! 

- Yozlaşma ve çeteleşmeye karşı,
liselilerin birlik, beraberlik ve daya-
nışmasını geliştirecek kol çalışmaları

LİSELİ DEV-GENÇ MANİFESTOMUZDUR:
HALK İÇİN, PARASIZ BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN; 

DEMOKRATİK LİSE, 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!

HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!

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

Liseliyiz Biz

25 Eylül
2016
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hayata geçirilsin! 
- Staj adı altında emeğimizin sömürülmesine son

verilsin! Stajyer öğrencilere emeğinin hakkı verilsin! 
- Hayatımız sınavdan sınava koştuğumuz bir maraton

haline getirilmesin! 
- İlgimize ve becerimize göre üniversiteye gitmek

istiyoruz! Üniversiteyi bitirince işsiz kalmak istemiyoruz! 
Liseliler olarak her gün yığınla sorunla boğuşuyoruz. 
İçinde yaşadığımız bu düzen, sorunlarımızı çözmek

bir yana yeni sorunlar yaratıyor. 
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak, yoksulluğumuzun,

işsizliğimizin ve yozlaştırılmamızın kaynağı olan bu
düzeni değiştirmek istiyoruz. 

Bizler geleceğimizin kavgasını veriyoruz! 
VE BİLİYORUZ Kİ BU SORUNLARIMIZIN ÇÖ-

ZÜMÜ DEMOKRATİK LİSELERLE MÜMKÜNDÜR..
DEMOKRATİK LİSELERİ ANCAK BAĞIMSIZ TÜR-
KİYE MÜCADELESİYLE KAZANABİLİRİZ… 

BAĞIMSIZLIK OLMADAN, DEMOKRATİK Lİ-
SELER MÜMKÜN DEĞİLDİR!

BU YÜZDEN; HALK İÇİN, PARASIZ, EZBERE
DAYALI OLMAYAN, BİLİMSEL, EŞİT BİR EĞİTİM
İÇİN BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE KAVGASINDA BİZ
DE VARIZ!

Liseliler! 

Heyecanlıyız, coşkuluyuz, umutluyuz. Değişimin
öncüsü fikirlerin yaratıcısıyız. Buna karşın düşüncelerimiz
küçümseniyor. Yok sayılıyoruz. Bizimle ilgili kararları
hep başkaları alıyor. 

Sorunlar bizimse çözümü de biziz. Güçlüyüz çünkü
gücümüz dinamizmimizde, haklılığımızda ve dünyayı
değiştirebilecek cüretimizdedir. 

Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sorumluluğumuz çok
büyük. Bizim, ailemizin, arkadaşlarımızın, tüm sevdik-
lerimizin acılarına son verebiliriz. 

Bize; “siz daha çocuksunuz” diyenlere karşı, tüm
olgunluğumuzla ve sorumluluğumuzla duracağız. 

Halk için, parasız, bilimsel ve eşit eğitim hakkımız
için; 

Geleceğimizi kazanmak için; 
Adaleti sağlamak için; 
Yoksulluğa ve yozlaşmaya son vermek için; 
Bu Kavgaya Sen de Katıl! Destekle! 
PARASIZ, HALK İÇİN, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN

DEMOKRATİK LİSE, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİ-
YORUZ!

Liseli Dev-Genç Saflarında Yerin Hazır! 

LİSELİ DEV-GENÇ 

Liseli Dev-Genç’liler, Halk Cephesi ve alanlarının 18
Eylül’de İstanbul – Kemerburgaz Piknik Alanı’nda
yaptığı “Halk Sofrası Pikniği” için bulundukları bölgelerde
çalışma yaptı. Çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde;

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 14 Eylül’de mahallede
Sokullu Caddesi’nde afiş çalışması yaptı. Dört liselinin
katıldığı çalışmada halk ile gündem üzerine sohbet edildi
ve pikniğe davet edildi ayrıca çalışma sırasında annesiyle
birlikte olan küçük bir çocuk Liseli Dev-Genç’lilere
yardım etti. Çalışma sonunda 60 afiş asıldı. 

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 17 Eylül’de Halk
Sofrası Pikniği için afiş çalışması yaptı. Çalışma sırasında

afiş asıldığı sırada bir teyze liselilere “buraya yapmayın
ev sahibi kızar… kusura bakmayın çocuklar orada
romanlar oturuyor sizi şikayet eder afişinizi söker diye
öyle dedim” diyerek Liseli Dev-Genç’lileri sahiplenme
duygusuyla uyardı, fakat liseliler durumu anlatarak her
yere afiş astı. O sırada polis akrep aracı gelerek taciz de
bulundu. 

Çalışma sonunda 5 liseli ile tanışıldı ve çalışmalara
yardımcı oldular. Ve “size nasıl katılabiliriz” diyerek ör-
gütlenme isteklerini dile getiren gençlerin telefon numa-
raları alınarak pikniğe çağrıldı. Çalışmada 80 afiş mahalle
duvarlarına asıldı.

İstanbul Çayan Mahallesinde 16
Eylül’de, Liseli Dev-Genç’li özgür
tutsak Hakan İnci için imza toplamak
amacıyla masa açan Liseli Dev-
Genç’lilere polis saldırmış ve iki li-
seliyi de yaralamıştı. Bu saldırının
üzerine Cepheli Faşizme Karşı Mü-
cadele Ekipleri Milisleri, saat 21.15
civarında, Sokullu caddesi üzerinde
T 56 ile devriye gezen AKP’nin katil
polislerine misilleme yapmıştır.

Cephe Milisleri: “Bir daha uyarı-

yoruz: Mahallelerimizde elinizi kolunu
sallayarak gezemezsiniz, bizler Cep-
heliyiz. Unutmayın sizleri mahalle-
mizde barındırmayacağız” uyarısında
bulundu. 

İşkencenin 
Hesabını Soracağız!

Şakran kadın hapishanesinde dev-
rimci kadın tutsaklara yönelik saldı-
rılara karşı İzmir’de Cepheliler 16
Eylül’de duvarlara adalet taleplerini

nakşettiler.
Şakran kadın hapishanesi müdür

ve işkence yapan gardiyanlara yönelik
uyarı amaçlı yapılan yazılamalarda
“Şakran’da Yapılan İşkencenin He-
sabını Soracağız/DHKC”, “Sinem,
Buse, Hatice İşkenceci Gardiyanlar
Hedefimizdesiniz/DHKC” denildi.
Hapishanedeki saldırıların öğrenildiği
gün 15 Eylül’de Cepheliler hapisha-
nenin de bulunduğu Aliağa’da yazı-
lama yaptılar.

Çayan Cephe FKME Milislerinden Misilleme
Mahallemizde Elinizi Kolunuzu Sallayarak Gezemezsiniz

Gençlik Halk ile  Halk Sofrası Pikniği’nde BuluşacakYürüyüş
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Bir Dev-Genç’imiz Var
47 Yıldır Anadolu’ya
Adalet Olan
Nice Savaşçılar Yetiştiren

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’li-
ler 47 yıl önceki coşkusuyla mücadele
etmeye ve savaşmaya devam ediyor.
Bu onurlu mücadele içinde gözaltılar,
tutsaklıklar ve şehitlikler veriyor
elbette her savaş örgütünde olduğu
gibi hainlere karşı da mücadelesini
sürdürüyor. Bütün baskılara karşı
yaptıkları çalışmalardan derledikle-
rimiz şu şekilde;

İSTANBUL 
Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’liler

17 Eylül’de mahallede genel çalışma
yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
tutsak bulunan Liseli Dev-Genç’liler
için pankart açıldı. O esnada mahal-
leden teyzeler kim olduklarını sorarak
tanımak istedi, bunun üzerine ken-
dilerini tanıtan Liseli Dev-Genç’lilere
bir kadın iki oğlunun uyuşturucu
içtiğini, mahallede yoğunlaşan uyuş-
turucu  kullanımına değindi ve Liseli
Dev-Genç’lilerden bu konuda yardım
istedi. Bunun üzerine randevu verildi
ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi hak-
kında da bilgi verildi. Ardından “Tut-
sak Liseli Dev-Genç’li Hakan, Eser,
Seda, Neslihan Serbest Bırakılsın!
Liseli Dev-Genç” imzalı pankart ası-
lırken mahallede bulunan gençler
“akrep geliyor!” diye seslendi. Orada
bulunan küçük çocuklar “merak etme-
yin abla onlar gelirse biz onları kova-
rız, siz asın pankartınızı” diyerek
erken yaşta büyüyen mahalle çocuk-
ları korkusuzca güvenliği almaya
gönüllü oldu. Son olarak üzerinde
“Dev-Genç 47. Yılında! 22 Ekim
Sibel Yalçın Parkı’na” yazılı pankart
asıldı. Ve Liseli Dev-Genç; “Astığımız
bir pankart yeni insanlarla tanıştıran
bir araçtır bizim için. Tutsaklarımızı
hapishaneden çıkarmak için bir araç-
tır…” diyerek çalışmaları iradi olarak
sonlandırdı.

Alibeyköy: Liseli Dev-Genç’liler
15 Eylül’de mahallede bulunan
Erdemkent Parkı’na Dev-Genç’in
47. yılı nedeniyle pankart astı. O
esnada orada bulunan gençlerle tanı-
şılarak Dev-Genç’in 47. yıl şenliğine
davet edildi.

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 14
Eylül’de Gazi Mezarlığı’nda devrim
şehitlerini ve Dayı’nın mezarını ziya-
ret etti. Bunun üzerine küçük bir
konuşma yapılarak; “Bizler liseliler
olarak şehitlerimizi yalnız bırakma-
yacağız.  Önderlerimizin ve şehitle-
rimizin yolunda ilerliyoruz. Bizler
liseliler olarak bizlere bıraktığı şanlı
bayrağı anıları ve değerleri bizlerle
yaşayacak. Ayrıca Çayan Liseli Dev-
Genç 16 Eylül’de yaptıkları çalış-
malarda tutuklu bulunan liseli Hakan
İnci için masa açtı. Açılan masaya
tahammül edemeyen AKP’nin katil
polisleri 2 akrep, 1 TOMA’yla sal-
dırdı. Saldırı esnasında Liseli Dev-
Genç’li Berdan Ulaş Dilsiz kolundan
yaralandı, Oğuzhan Kartal ise atılan
biber gazlarından baygınlık geçirdi.
Bunun üzerine açıklama yapan Çayan
Liseli Dev-Genç kısaca şu sözlere
yer verdi: “Bizler liseliyiz! Korku-
larını daha da büyüteceğiz. Mahal-
lelerimizde rahatça gezemeyeceksiniz.
Bizler mahallelerimizi sahipsiz bırak-
mayacağız. Bize ölüm size uyku
yok…”. Ardından tutsaklara yazılan
mektupta; “AKP’nin gençlerimizden
ve liselilerimizden korktuğunu ve
bizi bitiremeyecekleri” yazıldı.

Hacıhüsrev-Okmeydanı: Liseli
Dev-Genç’liler 17 Eylül akşamı
Okmeydanı ve Hacıhüsrev arasında
halı saha da futbol maçı düzenledi.
Maçın yapılma amacı olarak yapılan
anlatımda, “beraberliği sağlama ve
bağlarımızı güçlendirme olması”na
değinildi. Seyircilerle birlikte 17 kişi-
nin katıldığı maçta Okmeydanı Hacı-
hüsrev’i 13-11 yendi.

Sarıgazi: Liseli Dev-Genç’liler

15 Eylül’de Okuma Grupları çalış-
ması kapsamında bir araya geldi.
Okumanın ardından liseliler bir kafede
oturarak devrimcilik ve devrimci
yaşam hakkında sohbet etti. Sohbet
sırasında Sarıgazi’de liselilerinde
olacağı Grup Yorum Korosu’na nasıl
katılacağı ve genel çalışmalar hak-
kında program oluşturularak çalışma
sonlandırıldı. Ayrıca 17 Eylül’de tut-
sak liseliler için yazılama yapan
Liseli Dev-Genç’liler mahallede birer
adet “Eser Çelik, Hakan İnci Serbest
Bırakılsın! Liseli Dev-Genç” imzalı
yazılama yaptı.

Boğaziçi: Dev-Genç’liler Boğaziçi
Üniversitesi’nde Seher Şahin Reh-
berlik ve Dayanışma masası çalışması
yaptı. 19 Eylül’de yapılan çalışmada
Kuzey Kampüsü’nde masa açıldı.
Açılan masada Dev-Genç materyalleri
koyuldu. Çalışma sırasında okul
öğrencileri masaya gelerek öğrenci
işlerini, yemekhaneyi, kırtasiyeyi ve
öğrenci servislerinin yerlerini sorarak
yardım istedi. Aynı zamanda masaya
gelen öğrencilere Seher Şahin’in bil-
dirileri dağıtıldı. Tabi okulda AKP
faşizminin astığı ve propaganda amaç-
lı kullandığı 15 Temmuz sergisi de
bulunuyordu, bu karalamalara karşı
Dev-Genç’liler birçok yere “Tutsak
Öğrenciler Serbest Bırakılsın!/ Dev-
Genç” imzalı afişler astı ve AKP’nin
astırdığı afişleri yerlerinden sökerek
çalışmalarına izin vermeyeceklerini
belirtti ve kısaca şu açıklamayı yapa-
rak çalışmaları iradi olarak sonlan-
dırdı; “Bizler Dev-Genç’liyiz, Demo-
kratik Üniversite Tam Bağımsız Tür-
kiye istiyoruz!” denildi.

İzmir – Güzeltepe: Dev-Genç’li-
ler 18 Eylül’de hapishanede tutsaklara
yapılan işkenceleri halka, halkın mat-
baalarında anlatmak için yazılama
yaptı. Yapılan çalışmada duvarlara
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”
yazılaması ve propaganda amaçlı
“DHKP-C-DHKC/SPB-CEPHE-
DEV-GENÇ” yazılamaları yaptı.

Ülkemizde Gençlik

47. Yılında Dev-Genç-Liseli Dev-Genç Kavganın, Adalet Mücadelesinin 

En Ön Safında Olmaya Devam Ediyor!
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Faşizmin Tüm Baskılarına Rağmen Yaz Sanat
Okulu Büyük Bir Coşkuyla Sahiplenildi

İlk derse 16 Ağustos’ta başlayan Turan Kılıç Yaz
Sanat Okulu 3 Eylül günü sona erdi. Kınık’ta Soma
katliamı sonrası kurulan Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen
Yaz Sanat Okulu, AKP’nin katil polislerinin tüm terörize
etme çabalarına rağmen tam bir irade savaşına dönüştü.
Ancak tüm baskılara rağmen Kınık Cemevi’nde okul
takvimi hayata geçirilmeye çalışıldı.

Okula büyük bir heyecanla gelen çocuklar sokak
aralarında Berkin’in katilleri tarafından tehdit edildi.
Katil polisler madenci ailelerini, çocuklarını okula getir-
meleri halinde işsiz kalmakla tehdit edildi. Öğrenci
sayısı zaman zaman düştü. Ancak bunlar faşizm koşul-

larında mücadele edenleri ne korkuttu ne de şaşırttı.
Tam tersine bir kez daha bu halkın onca tehdide

rağmen devrimcileri sahiplendikleri, yüreklerinin onlarla
birlikte olduğu özellikle mahalle gençleri tarafından
okulun sahiplenildiği görüldü.

3 haftalık eğitim boyunca İzmir Grup Yorum korosu
emekçileri, İdil Halk Tiyatrosu çalışanları çocuklara;
müzik eğitimi, drama eğitimi, halkoyunları dersleri ver-
diler. En önemlisi ise bu okulda herkes hem öğrenci
hem öğretmendi. Eğitmenler halktan, madenciler eğit-
menlerden ve çocuklar herkesten öğrendiler. Böyle bir
OHAL sürecinde, Anadolu’nun, katliamın henüz izlerinin
taptaze olduğu bir madenci kasabasında, çevresinde
Çepni Alevi halkın yaşadığı bir cemevinde, faşizmin
tüm baskılarına rağmen okul büyük bir coşku ve sahip-
lenme ile gerçekleştirildi.

Gerçekler Gençlik ile 

Halka Ulaştırılıyor

Devrimci mücadelenin can damarı
olan gençlik bulunduğu bölgelerde
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımını yapmaya devam ediyor.
Şimdilik derlediklerimiz şu şekilde
fakat inanıyoruz ve iddialıyız hiç
kimsenin ulaşmadığı bir köy evine
dahi umudun sesini ulaştıracak ve
orada bulunan bir sorunu çözeceğiz.

İSTANBUL
Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’liler

19 Eylül’de mahallede Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışma esna-
sında okuma yazması olmayan hal-
kımız “dergi alalım ama biz okuya-

mayız gençlerimize veririz” diyerek
gençliğin çalışmasına değer verdik-
lerini belirtti. Parkta ve kahvelerde
yapılan çalışmada 20 dergi halka ulaş-
tırıldı.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’li-
ler 16 Eylül’de Yürüyüş dergisi dağı-
tımı yaptı. Çalışmada genel olarak
kampanyalardan ve çalışmalardan
halkı haberdar etti. Çalışma sonunda
20 dergi halka ulaştırıldı ve 18
Eylül’de İstanbul – Kemerburgaz da
yapılan Halk Sofrası Pikniği’ne halk
davet edildi.

Gençlik Yeni Eğitim Yılında 

Daha Çok Örgütlenecek

İstanbul – Esenyurt Liseli Dev-

Genç’liler okulların açıldığı ilk gün
19 Eylül’de Yeşilkent Mahallesi’ndeki
Kemal Atay Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi önünde “Parasız Eğitim,
Berkin İçin Adalet İstiyoruz” kam-
panyasının bildirilerini dağıttı. Öğren-
cilerin okul çıkışında yapılan çalışmada
Liseli Dev-Genç’liler, liselilere parasız
eğitimin anayasal hak olduğunu ancak
kitap, kayıt, spor, resim, sınav, diploma
parası vs. adı altından okul idarelerinin
öğrencilerden para aldığını. Bu soy-
guna karşı örgütlenerek mücadele
edildiğinde hiçbir okul idaresinin bu
haksızlıkları yapamayacağı, okulların
gerçek sahiplerinin idare değil öğren-
cilerin olduğu anlatıldı. Okul öğren-
cilerinin dikkatini çeken çalışmada
180 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

Parasız Eğitim, Demokratik Lise-Üni-
versite Şiarıyla Dev-Genç 47.inci Yılını
Kutluyor!
Parasız Eğitim, Demokratik Lise-Üni-
versite İçin Dev-Genç’te Yerin Hazır!
Dev-Genç’in 47. Yıl Şenliğine Sen de
Katıl!

DEV-GENÇ

Tarih: 22 Ekim 2016, Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Sibel Yalçın Parkı, Okmeydanı
İletişim:
Tel: 0 539 732 93 99
e-mail:
genclikfederasyonu1@gmail.com

İzmir- Buca’da 18 Ocak 1996
yılında yoksul bir gecekondu
evinde, karanlık sokakları ışıldatan
bir şimşek çaktı. Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi’nin kahraman
bir savaşçısı, düşman kuşatmasına
meydan okuyup, yoldaşlarının
teslim olmama geleneğine yeni
bir halka ekleyerek ölümsüzleşti.
Karşıyaka Örnekköy’de bulunan
mezarı, bayramın 4. günü İzmir
TAYAD’lı Aileler tarafından ziya-
ret edildi. Mezar temizliği ile baş-
layan ziyaret saygı duruşuyla
devam etti. Ardından, ziyarete

gelenler şehitlere dair duy-
gularını dile getirdi. 6 kişinin
katıldığı anma/ziyaret yak-
laşık 1 saat sürdü.

Eskişehir’de mezarları bulu-
nan devrim şehidi Çiğdem Yakşi
ve İsmail Kandemir Halk Cep-
heliler tarafından 18 Eylül'de
ziyaret edildi. Halk Cepheliler
İsmail Kandemir’in mezarını
temizledi ve mezarda eksik olan
toprağın halk tarafından tamam-
landığına tanık oldu. Sonra Eski-
şehir’in yiğit kızı Çiğdem Yak-
şi’nin başucundaydılar. Mezarda
bulunan çiçekler sulandıktan son-
ra "Bize Ölüm Yok" marşı söy-
lenip anma bitirildi.

Kınık Turan Kılıç Yaz Sanat Okulu Sona Erdi

Şehitlerimizi Hiçbir Zaman 

Sahipsiz Bırakmayacağız

Yürüyüş
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Savaş; açık, çıplak, yalın bir ol-
gudur... Ölürsün ve öldürürsün... Ye-
nilirsin ve yenersin. Taraflar bellidir.
Ezenler ve ezilenler; sömürenler ve
sömürülenler; emperyalistler ve sö-
mürge ülke halkları...

Bir savaş içindeyiz. “Güvenli bir
yüzde 10 kar ile her yerde çalışmaya
razı; kesin yüzde 20’nin iştahını ka-
barttığı, yüzde 50’nin küstahlaştırdığı;
yüzde 100 karın bütün yasaları ayaklar
altına aldırdığı; yüzde 300 kar ile
ucunda kendi ölümü bile olsa işle-
meyeceği cinayet, atılmayacağı tehlike
olmayan” bir düşmanla savaşıyoruz.

Sömürü ve zulüm düzenin sahip-
lerine karşı, halkın kurtuluş müca-
delesini veriyoruz. Böyle bir savaşı
omuzlayabilmek, yürütebilmek için
ideolojik anlamda tüm çarpıklıklardan
arınmış, net düşünen beyinler olma-
mız gerekiyor. 

Anadolu’da, tüm dünya halklarına
umut olacak, yol gösterecek bir mü-
cadele veriyor olmanın iddiasına
sahip olan Cepheliler, bu savaşı ancak
ideolojik netlikle yükseltebilir.

Savaş sadece elde silah çatışmak
demek değildir. Asıl savaş, gerçek
savaş ideolojilerin çatışmasıdır. Ve
bu dişe diş, göze göz çatışmada galip
gelmek istiyorsak eğer ideolojik üs-
tünlüğümüzün bilincinde olmalıyız.
İdeolojik üstünlük; tarihsel ve siyasal
haklılık bizim hiç tükenmeyecek cep-
haneliğimizdir. Bu cephaneden bes-
lenirsek eğer zafer bizim olacaktır.

İdeolojik Cephaneliği
Olanlar, Kendi Silahını
Kendi Bulur; Bulunduğu
Her Yerde Tek Başına
Örgüt Olur

1919, İngiliz Gemisi İstanbul Bo-
ğazına demirler... Harbiye Nazırı Ce-
mal Paşa; Mehmet Sait’i çağırır ve
kendisini Antep yakınlarında bir yere

(Birecik) Askerlik şubesine atar. Hatta
biraz yol parası da verir.

Bu arada Anadolu’da başlayan
Kuvay-i Milliye Hareketi’ni duy-
muştur ve İngilizler kendini Malta’ya
sürmeden Anadolu’daki harekete ya-
rarlı olmaya çalışır Harbiye Nazırı
Cemal Paşa. Mehmet Sait yola çıkar.
Birecik yerine yolda iner ve Sivas’a
geçer. Mustafa Kemal Sivas’tadır...
Mustafa Kemal ile Trablusgarb-İtal-
yan savaşından tanışıklıkları vardır.

Mustafa Kemal ile görüşürler, Ana-
dolu’daki hareketten ve gelişmelerden
söz ederler. Mustafa Kemal, Mehmet
Sait’in görevini anlatır: “Sen de mem-
leketin olan Antep’i Fransızlardan
kurtaracaksın. Senin adın da bundan
sonra Şahin olsun... Doğan, Tufan,
Sinan, Şahin... Güney cephesini düş-
mandan temizlemekle gorevlisiniz.
SİZE VEREBİLECEĞİMİZ ANCAK
BAŞARI VE DOSTLUK DİLEKLE-
RİMİZDİR. TIPKI BİZİM BURADA
YAPTIĞIMIZ GİBİ SİZ DE ORADA
HER ŞEYİ KENDİNİZ YARATACAK-
SINIZ. PARAYI, SİLAHI, ADAMI
KENDİNİZ BULACAKSINIZ. HADİ
ŞİMDİ UĞURLAR OLSUN!...Ölmez
kalırsak yine böyle toplanır, savaştan
sonra bu günleri anarız.”

Şahin Bey, cebindeki Birecik as-
kerlik Şubesi Başkanı Mehmet Sait’in
atanma buyruğuna sıkıca sarılarak
Antep’e dogru yola çıktı. Şahin Bey,
bir kır atın üstünde Kilis’ten Antep’e
gidiyordu. Kilis’e gelindiğinde bir
tepeden bakıyordu memleketine Şahin
Bey; gözünün alabildiğine yayılan
bu memleketi ne kadar çok seviyordu.
Ailesi onun hala Mısır’da tutsak ol-
duğunu sanıyordu...

Eşi, dostu, çoluk çocuk... ne çok
tanıdığı vardı. Bütün üzüm bağları,
sebze bahçeleri, yemyeşil bağlarla
çevrili Antep’e doya doya baktı...
Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği

bu şehirden 20 yıldır uzaktaydı...
Şimdi görev doğup büyüdüğü

memleketini Fransız işgalinden te-
mizlemek. Bunun için eski kuman-
danına, M. Kemal’e de söz vermişti.

Örgütlenecek direnişin kumandanı
Şahin Beydir. Önce bölgeyi tanıdı:
işgaller üzerine bilgi topladı. Halkın,
eşrafın işgale karşı tavrını öğrendi.
Şehirdeki durumu kavramaya çalıştı.
İşgal ve olaylar kronolojisini bir göz-
den geçirdi... Bu arada Maraş’ta da
kurtuluş savaşı hazırlıkları başlamıştır. 

İşgale karşı protestolarla sonuç
alınmayacağını görürler ve bir silahlı
dövüş örgütü oluşturma kararı alırlar.

. 27 semte ayrılan şehir tam bir
askerce örgüt ağı içine alınır. 

. Her semtin 50’si silahlı, 100’ü
silahsız olmak üzere 150 savaşçısı
vardır.

. Daha önceden İngilizler Antep
halkının elindeki silahları topla-
mışlardı. Bu yüzden halka yeniden
silah temin etmeleri gerekiyordu.

. Halk için ölüm-dirim anlamına
gelen bu savaşın örgütlendiği za-
manda ellerinde silah yoktur ve
başka başka yerlerden parayla,
imkanlarını zorlayarak toplamaya
başlarlar.

. Şehirde Müdafa-i Hukuk ör-
gütüne katılmak bir onur-şeref
meselesi olarak görüldüğünden,
buraya girenler silah edinmek zo-
rundaydılar. Yani kendi silahlarını
da kendileri temin ediyorlardı. 

. Antep halkı bu imkansız gibi
görünen zorlukları yenerek savaş
örgütlerinin cephane ihtiyaçlarını
da tamamlıyorlardı.

Antep’ten Maraş’a silah götüren
Fransız konvoyunun önü kesilir
ve silahlara el konur...

Şehin Bey, Antep Kuvay-i Milliye
Kumandanı olduktan sonra hızla savaşı
ve ihtiyaçlarını örgütlemeye başlar.

DEVRİMCİ OKULDEVRİMCİ OKUL
SAVAŞI BÜYÜTMEK, SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜ SAVAŞI BÜYÜTMEK, SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜ 
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Şahin Bey Fransız işgal kuman-
danına şöyle yazar:

“(….)Sade siz değil, bütün dünya
bir araya gelse bizi bu topraklardan
atamaz. Sizler canı kıymetli insan-
larsınız. Çatmayınız bize. Bir an
önce topraklarımızdan savuşup gi-
diniz. Yoksa kıyarız canınıza.”

Mehmet Sait örneğinde de gör-
düğümüz gibi, neden savaştığımızın
bilincinde olursak eğer aşamayaca-
ğımız engel yoktur. 

Bunun için her bir Cephelinin sa-
vaş kültürünü içselleştirmesi gerekir.
Giyim şeklimizden, günlük disipli-
nimize kadar, savaşın her bir ihtiyacı
bizim için temel sorun olacaktır.

Savaş kültürü sadece elde silah
savaşanlara ait değildir. Demokratikte
mücadele eden, hapishanede tutsak
olan, Avrupa’da yaşayan tüm Cep-
helilerin donanması gereken bir kül-
türdür. Savaş kültürü, bir yaşam tar-
zıdır. Olayları düşünüş ve yorumlayış
biçimidir. İşleri, hangi ayrıntılara,
hangi bağlantılara sahip olursa olsun
bu odakta düşünebilmektir.

Beynimizin Her
Hücresinde,
Örgütlenmemizin Her
Parçasında Savaş
Kültürünü
İçselleştirmeliyiz

Her nerede olursak olalım, hangi
görevi yerine getiriyor olursak olalım,
hizmet ettiğimiz ana nokta savaşın
büyümesidir. Odak noktamız iktidarı
almak, halkın iktidarını kurmaktır. 

Biz bir savaş örgütüyüz. Hedefi-
miz anti-emperyalist, anti-oligarşik
bir devrimle halkın iktidarını kurmak
ve sosyalizme giden yolu inşa et-
mektir.

Her bir hücremiz bu savaşa göre
şekillenmeli ve ona hizmet etmelidir.
Yoksa 5 bin yıllık insanlık tarihinde
367 yıllık kapitalist düzene karşı
zaferi kazanamayız.

Yoksa, denizin atıkları kıyıya vur-
ması gibi biz de savaşın dışına dü-
şeriz.

Bir pankart hazırlıyor olabiliriz...
EN GÜZELİNİ BİZ HAZIRLAMA-
LIYIZ! Dergi dağıtıyor olabiliriz...

EN FAZLA DERGİYİ BİZ DAĞIT-
MALI, EN FAZLA KAPIYI BİZ
ÇALMALIYIZ!

Silahımız olmadığında, mermimiz
kalmadığında düşmana taş atacak
ideolojik kararlılığımız olmalıdır. O
tek bir taş, yeri geldiğinde binlerce
silahtan daha etkili olabilir. 

Çünkü o taş, savaşma kararlılığı-
mızın göstergesidir. O taş bir ideo-
lojinin en güzel silahıdır. Emperya-
lizmi vatanımızdan kovmak için ne-
yimiz var neyimiz yoksa bu savaş
uğrunda seferber edeceğimizin işa-
retidir.

PKK 11 ay boyunca 51 ton pat-
yacıyla eylem yapmştır.  Ancak bun-
ların halk üzerinde örgütleyicilik an-
lamında yarattığı bir sonuç yoktur.

Devrim Stratejisinden
Kopmamak İçin Daha
Çok Okumalı, Daha Çok
Okuma ve Eğitim Grupla-
rı Kurmalıyız

Strateji, önceden belirlenen bir
amaca ulaşmak için tutulan yoldur.
Mahir’in deyimiyle, engebeli, dolam-
baçlı, sarp bu yolda sapmadan ilerle-
mek istiyorsak ideolojik şekillenme-
mizi savaş koşullarına göre hazırla-
malıyız. Stratejiyi kavramak, savaş
kültürünün önemini kavramaktır.

Savaş, politikanın silahlarla yü-
rütülmesidir. Yani silahların çatışması
değil, ideolojilerin çatışmasıdır; sı-
nıflar mücadelesidir. İdeoloji bir ya-
şam biçimidir. Günlük yaşamın ay-
rıntılarından, alınan küçük büyük
her türlü göreve kadar ideolojimizin
gereği gibi yaşar, yapar ve düşünü-
rüz.

İdeolojik; netlik, ideolojik üstünlük
bilinci, ideolojik birlik olmazsa, kar-
şımıza şekilsizlik çıkar. İdeolojisizlik,
kafası kopartılmış tavuk gibi debe-
lenip durmaktır... İdeolojisizlik, göz-
leri kapalı serçe yakalamaya çalışan
bir adam ya da el yordamı ile balık
tutmaya çalışan bir kör gibi olmaktır.
İdeolojisizlik, bilinçsizce, günübirlik,
gelişi güzel hareket etmek demektir.

Neden yaptığımızı bilmezsek, na-
sıl yapacağımızı da bilemeyiz, bula-
mayız.

Eğer kadrolar politikaların hayata
geçirilmesinde çok gerideyse, hatta
politikalarımızı kavramamışsa bunları
hayata da geçiremez. O zaman halkla
örgüt arasındaki köprü olma görevini
yerine getiremez. Savaşın ihtiyaçlarını
kavrayamayan, savaş kültürünü iç-
selleştirmemiş kadro ve kadro aday-
larımız hedeflerimizin çok uzağında-
dırlar. Günlük pratik içinde ayaklarıyla
koşturmakta, fakat hedefsiz bir çalışma
nedeniyle sonuç alamamaktadır.

Neden?
Çünkü neyin, neden yapıldığı be-

lirsizdir.
Savaşın ihtiyaçları kavranılma-

mıştır. Kendiliğindenci bir çalışma
tarzı vardır. Savaş kültürü içsel bir
olgu haline gelmemiştir. Savaş örgütü
olduğumuz gerçeğinin uzağına dü-
şülmüştür. İŞTE TÜM BU OLUM-
SUZLUKLARIN PANZEHİRİ
İDEOLOJİK EĞİTİMİMİZİ KESİN-
TİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜR-
MEKTİR.

Her Cepheli okumalıdır. Devrim
süreci kanlı bir süreç. Bu süreç iyi
niyetlerle, temennilerle, nasihatlerle
kaldırılamaz. Siyasi bir bilinç olma-
lıdır. Daha da güçlenmeliyiz. Güç-
lenmek için okumalıyız... Okumazsak
savaşamayız...

Okuyoruz, Güçleniyoruz,
Savaşıyoruz...

Eğitimimizin temeline DOĞRU
DÜŞÜNME’yi yerleştirdik. Düzenin
idealizmine karşı materyalizm ile
sorunlarımızı çözebileceğimizi bili-
yoruz. Bir devrimci için eğitim vü-
cudunu saran kaslar gibidir. Kasları-
mız nasıl bizi daha güçlü yapar, sa-
katlıklardan vb. korursa; ideolojik
gıdamızı almak da beyin kaslarımızı
çalıştırır.

“El, binyıllar boyunca kafaya ho-
calık etmişti. Eller, gittikçe daha us-
talaşmış, kafa gittikçe daha akıllan-
mıştı. Ustalık, aklı geliştirmişti. Kafa
akıllandıkça da, ellerin yaptığı işe
daha çok karışmaya başlamıştı. Eller
büyük bir taş bloku kaldıramazdı.
Oysa, tapınak ya da piramit yapmak
için blokları kaldırmak gerekti.” (İn-
san Nasıl İnsan Oldu)

Beynimizle düşünmeliyiz, aklımızı
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kullanmalıyız. İdeolojimizi esas al-
malıyız. Teori olmadan pratik, pratik
olmadan teori yalnızdır. Eğer ideoloji
sağlamsa pratik öğrenilir, yapılır. Us-
talaşmanın yolu aklımızı kullanmak-
tan geçiyor.

Tek yol var; faşizme karşı müca-
dele etmek, örgütlenmek. Faşizm ve
zulmün olmadığı demokratik halk
iktidarı için savaşmalıyız.

Dinamik Olmamızın Yolu
Savaş Gerçeğini
Kavramaktan Geçiyor

Kendisini davaya adamış bir kad-
ro, savaşın sorumluluğuyla hareket
eder. Örgüt bilinci olan bir kadro,
her durumda her olumsuzluğa karşı
örgütün çıkarını savunur. Savaşın ih-
tiyaçlarının bilincindeki bir kadro
kendisini dinamik tutması gerektiğini
bilir. Umudu çürütmemenin, dinamik
tutmanın tek ama tek yolu siyasi
eğitimdir.

Militanlık kişisel cüretten öte me-
selelere bilimsel bakabilmektir. Kişisel
cüret, cesaret dönemseldir. Bilimsel
bakmak ise militanlığı bir çizgi haline
getirmektir. Tüm insanlarımıza di-
yalektik düşünmeyi öğretmeli kav-
ratmalıyız. Bizim militanlığımızın,
cüretimizin, iddiamızın temelinde
doğru-bilimsel düşünmek yatar...

Savaşın ihtiyaçlarını kavramış bir
kadro günlük pratiğin ötesini görebilir;
kısa ve uzun vadeli hedeflere sahip
olabilir. İhtiyacımız nedir, savaşı
nasıl büyütürüz, kadrolar buna kafa
yormalı, kendini aşmalıdır.

İddiamızı Büyütelim, Eği-
timle Çelikleşelim 

Süreç, bizim kişisel eksik ve za-
aflarımızı aşmamızı beklemeyecektir.
Aksine biz kendimizi sürecin ihti-
yaçlarına göre şekillendirmeliyiz.
Sürecin ihtiyaçlarına cevap vereme-
yenler, sürecin dışına düşecektir. Bu
gerçeği bilerek hareket etmeliyiz.
Görev ve sorumluluklarımız, tarihsel
ve siyasal olarak çok ağır ve önemli.
Kendimizi aşmaktan başka bir yolu-
muz yoktur. 

Ne denli doğru tespitler yapılırsa
yapılsın, hedefler ne kadar belirlenirse
belirlensin, kadrolar olmadan bunların

hayata geçmesi olanaksızdır. Bu yüz-
den kadrolar sorunu her devrimci
hareketin temel sorunlarından biridir.
Kadroların siyasi eğitimi, denetimi
ve doğru istihdamı kadroların geliş-
mesinde veya gerilemesinde önemli
rol oynar. Savaşı büyütme hedefindeki
bir örgüt için bu sorun daha da can
alıcıdır.

Bürokratlar örgütü değil; sava-
şanlar örgütü olmalıyız. Her çalışma
alanında, bölge ve birimlerde örgüt-
lenmemizi komiteler temelinde şe-
killendirmeliyiz.

Savaşı kazanmak için örgütlenme,
organlaşma ve örgütlenmelerin uz-
manlaşması ve yaygınlığı, PASS
perspektifindeki mücadeleyi hayata
geçirecek niteliğe ulaşmak gerekir. 

“Yolun Neresindeyiz?” broşürün-
de, bir savaş örgütü olmanın 3 koşulu
sıralanmaktadır:

“Birincisi; başından itibaren silahlı
savaşa göre örgütlenmek; ikincisi;
her alanda, o alana özgü örgütlen-
meleri inşa etmek ve üçüncüsü; kad-
roların hangi alanda olursa olsun
birer savaşçı gibi yetiştirilmesi, sa-
vaşçı bir ruhla donatılmasıdır.”

Savaşçılık yalnızca askeri örgüt-
lenmelerde yer alan insanları tanım-
layan bir sözcük haline dönüştürü-
lürse, bu örgütlenmelerin dışında yer
alan kişinin de kendini savaşın dışında
tanımlayacağı açıktır.

İktidarı Almak İçin Savaş
Kültürüyle Donanmalıyız

Sınıflar savaşımı tarihi, sınıf bi-
lincimizin de kökenidir. Ve bu tarih
bize savaş süreçlerinin zorluklarını
örnekleriyle anlatır. Zaferler kadar
yenilgiler de vardır bu tarihte. Ya
savaşın gereklerini yerine getireceğiz
ve kazanacağız ya da süreci omuz-
lamaktan uzaklaşıp teslim olacağız. 

Halkı savaştırmak, savaşı halk-
laştırmak iddiasındaki Cepheliler için
tek seçenek vardır, savaş kültürünü
içselleştirerek, tüm hücreleriyle sa-
vaşçı olmak.  Savaşı eski tarzda sür-
düremeyiz. Yenilenmeli, gelişmeli
ve profesyonelleşmeliyiz.

Bunun için de ideolojik olarak
güçlenmeli, siyasi eğitimimize önem
vermeliyiz. Bizim eğitim kamplarımız,

mücadele ettiğimiz alanlardır... Ma-
halleler, liseler, dernekler, özcesi bu-
lunduğumuz her yer bizim için kamp-
tır... Savaş, savaş içerisinde öğrenilir.
Savaşın yakıcılığını hissedersek eğer
yaşamda boşluk bırakmayız..

Okuma Grupları Kuralım
Bulunduğumuz her alanda, her

birimde okuma grupları kurmalıyız.
Okuma grupları bizim eğitim kam-
pımız gibi ele alınmalıdır.

Okuma gruplarına kimleri kata-
cağız? Çevremizde kim varsa onu
katacağız...

Okuma gruplarında seçtiğimiz ki-
tapları toplu olarak okumalı, notlar
çıkartmalı ve üzerine konuşmalıyız. 

Okuma gruplarından mücadeleyi
yükseltecek süreci görmeli ve buna
göre hareket etmeliyiz. 

Önce okuma gruplarının önemini
kavrayarak başlayacağız. İlk çalış-
mamız eğitimin önemi, sürecin ihti-
yaçları üzerine olmalıdır.

Okuma gruplarımızın kendi iç
kuralları olmalıdır. Okumaya zama-
nında başlamak gibi…

En temel görevimizi yerine geti-
rirken, disiplin yol arkadaşımız ol-
malıdır. Eğitim aksatılmamalı, iptal
edilmemeli, ertelenmemelidir.

İki elimiz kanda da olsa, düşma-
nımızı yenmek istiyorsak okuma ku-
rallarına uymalıyız. Yoksa gerçekten
hayatta kalamayız. İdeolojik gıdamızı
alamazsak sıradanlaşmaktan çıkamaz,
çürümekten kurtulamayız. 

Her bir Cepheli kendi okuma gru-
bunu kurmalıdır. Her okuma grubunda
en az bir liseli olmalıdır. Okuma gün
ve saatleri belirlenmeli, ilk ertelenen
iş olmamalıdır.

Okunacak kitap ve yazılar merkezi
olarak belirlenmelidir.

İzlenecek filmler, yapılan soh-
betler, geçirilen kolektif saatlerle
ideolojik birliğimiz sağlanmalı, ko-
lektif bir ruh yaratmalıyız.

Her okuma grubunu komiteleş-
tirmeli, komiteler üzerinden örgüt-
lemeliyiz.

Okuma grubundaki herkes kendi
okuma grubunu da kurmalı, böylelikle
okuma grupları yayılmalı, büyüme-
lidir. 

25 Eylül
2016
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Çok basit bir gerçektir. Savaşmaya
neden olan sorunlar doğru tespit edilip
ortadan kaldırılmadıkça yenilgi ya-
şanması kaçınılmazdır.

Sorunumuz ne? Zulüm ve sömürü
düzeni.

Sorunun kaynağı kim? Emperya-
lizm.

Ülkemizi kim yönetiyor? Emper-
yalizme bağımlı oligarşik yapı.

Ülkemiz nasıl yönetiliyor? Sömür-
ge tipi faşizmle.

Bu oyun nasıl oynanıyor? Seçim-
lerle iktidara gelenlerin ülkeyi yönettiği
yalanıyla.

Bu yönetim biçimi değişmeden
sorunlar çözülebilir mi? Hayır!

Sorun belli, sorunun kaynağı belli,
sorunun çözümü belli. Buna rağmen
birileri için halen belli olmayan bir
şey varsa o da hangi mücadele biçi-
minin tercih edileceğidir.

Esasen tercih edilecek farklı bir
mücadele biçimi de yok. Faşizmin
olduğu bir yerde tek çözüm yolu sa-
vaşmaktır. Kurtuluşun yolu savaş-
maktan geçer. Ancak doğru bir savaşla.
Halka zarar vererek, uzlaşma düşün-
cesiyle yürütülen bir savaş ile değil.

Savaşırken yenilebilirsin, pek çok
şeyi yitirebilirsin, bedellerin en ağırını
da ödeyebilirsin, ancak savaşmazsan,
savaşmayı farklı amaçlar için yürütürsen
zaten yenik sayılırsın. Aksini iddia eden-
ler savaşın yürütüldüğü tüm ülkelere
bakabilir, onlardan dersler alabilirler.

Dün savaşı yanlış şekilde ele alan-
lar, bugün de aynı yolda yürümekte
ısrar ederek düzenin sürmesine zemin
hazırlıyor, yarattıkları tahribatlar ile
halk kitlelerinin moral ve mücadele

azmini geriletiyor.
Kürt milliyetçi hareketin savaşı

ele alış biçimini, hangi söylemlerden
yola çıkıp nereye geldiğini, eylem bi-
çimleriyle halka ve devrimci değerlere
nasıl zarar verdiğini, sol adına müca-
dele edenlerin nasıl savrulduğunu ele
aldık, almaya da devam edeceğiz.

Onlar, savaşmak yerine savaşma-
manın teorisini yaparak; savaş mey-
danlarından kaçarak, burjuvaziye şirin
görünmeyi tercih ederek yollarına de-
vam etmeyi ilke edindiler.

Kendi kaçkınlıklarını, döneklikle-
rini, uzlaşma çizgilerini gizleme adına,
savaşmadan bir şeylerin değişebileceği
düşüncesini sinsice pazarlama yoluna
dahi gittiler.

Nice örgütler tarihin çöplüğüne
gitti. Nice dernek, kurum bu düşün-
cenin sonucu icazetci hale geldi. Pes-
paye fikirlerden vazgeçmek yerine,
sınıf diliyle konuşmak yerine, aşk de-
diler, meşk dediler. Özgürlük adına
yozlaşmayı öne çıkardılar. Kırmızının
dışında tüm renklerden “devrimler”
yarattılar. Çiçeklere, böceklere devrim
adı verdiler. Devrimci önderleri, on-
ların ideallerini, değer ve gelenekleri
terk ettiler ama teslimiyetçi, uzlaşmacı
düşünce ve yoldan vazgeçmediler.

Devrimci Olmanın,
Solu Temsil Etmenin
Bir Sorumluğu Var.
Bu Sorumluluğu Yerine
Getirmeyenleri Terk
Etmek, Gerçeği Yüzlerine
Vurmak Tarihsel Bir

Sorumluluğun Gereğidir
“Akıllı Solculuk” yapanları, opor-

tünist, reformist düşünce taşıyanları;
uzlaşma, barış arayışı içinde olanları;
sendika yönetimlerine çöreklenen pat-
ronlardan daha patron olan asalakları
kendi pespaye düşünce ve yaşamlarıyla
baş başa kalmalarını sağlamalıyız.

Bunları kendi kaçınlıklarından değil
belki ama çevrelerinde düzene karşı
mücadele etme isteğiyle yer alanları
bu bezirganlardan kurtarabiliriz.

İdeolojik mücadele ve teşhir bu
konuda en etkili yoldur. Sorular sor-
malı, sorular sordurmalı, cevaplarını
alana kadar ikna olana kadar ısrarcı
olunmasını sağlamalıyız.

Devrimcilik adına, sol adına mü-
cadele ettiğini söyleyenler  şu sorulara
cevap vermelidir. Savaşmıyorsa, sa-
vaşmak yerine farklı yol ve yöntem
sunuyorsa ne istediğini göstermelidir.
Hangi strateji ve taktikleri, politik
öngörüleri doğrulanmıştır?

Hangi düşünce ve eylem onları
ilerletmiş, düşmanı geriletmiştir?

Onlarca kez değiştikleri halde hangi
olumlu sonucu elde etmişlerdir?

Sayısız kez ittifak, güç birliği, ey-
lem birliği kurdukları halde; kaçı
kalıcı hale gelmiş,  hangi gücü, kit-
selliği elde edebilmişlerdir?

Örneğin; devrimci önderleri, dev-
rim uğruna toprağa düşenlerin yollarını
terk ederken neyi başarmışlardır?

12 Eylül faşist cuntasında içeride
direnmemeyi, dışarıda savaşmamayı,
mülteciliği tercih ederken hangi sonucu
elde etmişlerdir?

Sosyalist ülkelerde gerilemeler ya-
şanıp revizyonist karşı devrimler ger-

ASIL YENİLGİ SAVAŞ MEYDANLARINDA DEĞİL,ASIL YENİLGİ SAVAŞ MEYDANLARINDA DEĞİL,
SAVAŞILMAYAN ALANLARDASAVAŞILMAYAN ALANLARDA
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çekleştiğinde M-L düşünceleri terk edip,
orak-çekiç gibi sosyalizmin sembollerini
bayraklarından atanlar, düşünce deği-
şikliğine gidenler ne kazandılar?

90’ların başından itibaren oluk
oluk kan akarken, köyler yakılıp yı-
kılırken, kayıplar katliamlar yaşanırken
“uzlaşma” “ barış”, “ ateşkes” diyenler
gerçekten neye hizmet etmişler?

19 Aralık Hapishaneler Katliamı
yaşanırken, devrimci tutsaklar diri
diri yakılırken, tutsak aileleri azgınca
saldırıya uğrarken,  “farkımızı koy-
duk”, ”aynı mahalleden değiliz”, “kay-
mak tabakayı korumalıyız”, “devrimci
demokrasinin sonu geldi” diyenler
kimin neyin temsilciliğini yapmıştır?

Temsiliyet önemlidir, safları duruşu
belirler.

Emperyalizme tek bir taş dahi at-
mayanların, faşizme karşı gösterme-
dikleri saldırıları, cephe söz konusu
olduğunda sergileyenlerin elbette tem-
sil ettiği bir gerçek vardır. Temsil et-
tiklerinin ise devrimci ve sol değerler
olmadığı bilinmelidir.

Haziran Ayaklanması’nda “savaş-
mayalım, mücadele etmeyelim” di-
yenlerin bu ayaklanmayı düzen içine

yedeklemeye çalışanların başardığı
ne olmuştur?

“Görünen köy kılavuz istemez”
der halk atasözümüz…

Her şey ortada. Tüm soruların ve
daha da sorulabilecek olanların cevabı
görünen köy kadar yakınımızda.

Bu sorulara muhatap olması gere-
kenlerin adım adım nereye gittiklerini
görmek için son süreçlere bakmak da
önemlidir.

En son yaşanan 1 Mayıs Alanı
tartışması ve Bakırköy tercihi, müca-
deleden nasıl kaçtıklarını, masa başında
değer ve geleneklerin nasıl pazarlan-
dığının, kafalardadaki yenilginin son
halkasıdır.

Suruç’ta, Ankara Garı’nda yaşanan
katliamlar sonrası ortaya konulan tavır
ortada. Cenazeler daha sessiz sedasız
icazet altında kaldırılmışken kentler
yerle bir edildiği halde etkili bir mü-
cadele yürütülmemişken, 1 Mayıs vb.
tavırlar elbette şaşırtıcı gelmiyor.

Tarih Bizimdir
Biz Tarih Yazanlarız

Tarih bizden yana. Dün halkların
tarihini yazanlar, devrimi gerçekleşti-

renler nasıl yaptıysa biz de aynısını bu-
günün koşullarında hayata geçireceğiz.

Eskiyen, çürüyen, gerileyen ayak-
bağı olan, acıların çoğalmasına neden
olan, savaş meydanlarından kaçanları,
savaşma adına halka mücadeleye zarar
verenleri kendileriyle baş başa bırakıp
özgürlüğü, adaleti kurtuluşu isteyen
milyonlar olarak bir araya geleceğiz.

İşci, memur, öğrenci, köylü, aydın,
sanatçı özcesi tüm halk kesimlerinin
içinde örgütlendiği meclislerle tek bir
amaç için devrim için örgütlenecek,
geleceğimizi kurtaracağız.

Düzene yedeklenerek icazetci po-
litikalar öne sürerek, seçimler yoluyla
bir şeylerin değişeceği sahtekarlığını
yaparak, masa başında oturarak, alanlara,
meydanlara , sokaklara çıkmayı birile-
rinin meşru görmesine terk ederek,
bekleyerek değil, savaş alanlarını, mey-
danlarını titreterek bunu başaracağız.

Başarmak için bir araya gelmekten,
doğru bir politika etrafında kenetlen-
mekten, savaşmaktan, tarihi bir kez
daha ellerimizle yazmaktan başka al-
ternatif yok.

Bu görev ve sorumluluk ertelene-
meyecek kadar yakıcıdır.

Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar
gerçeğin sesi Yürüyüş dergisinin
halka ulaşmasına engel olamayacak.
Bu hafta da Yürüyüş dergimizi halka
ulaştırmaya devam ettik. 

İSTANBUL
Altınşehir: Altınşehir-Şahintepe

Mahallesi’nde 11 Eylül’de yaklaşık
30 dergiyi halka ulaştırdı. Kapı kapı
yapılan dergi dağıtımında halkın ilgisi
büyüktü. Gazi’deki polis saldırısı
anlatıldıkça polise öfke büyüdü. Hafta
içi toplamda 70 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Kadıköy: Halk Cepheliler, 17
Eylül'de Kadıköy’de umudun sesi
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Ka-
dıköy esnafıyla Adalet yürüyüşü hak-
kında sohbet edildi. Haberlerden
KEC’lilerin yürüyüşlerini gördükle-
rini desteklediklerini selamlarını ilet-

tiklerini söylediler. 2.5 saat süren
çalışmada 100 dergi Kadıköy esnafına
ulaştırıldı.

İZMİR
Yamanlar: İzmir Yamanlar'da

19 Eylül'de 2 Halk Cepheli Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. 2 saat süren
ve 50 derginin halka ulaştırıldığı ça-
lışmada halkın ilgisi yoğundu. 

Doğançay: Halk Cepheliler 18
Eylül'de kapıların zillerini çalarak
her eve Yürüyüş dergisini ulaştırmaya
çalışıp, ailelerle sohbet ettiler. Ma-
hallenin kahvelerini ve esnaflarını
da gezerek dergi içeriğiyle ilgili ve
30 Ekim'de yapılacak olan Doğançay
halk festivali ile ilgili halkla sohbet
edildi. Hastalanan bir yürüyüş okuru
ailesi de ziyaret edilerek geçmiş
olsun dileklerinde bulunuldu. Top-

lamda 60 Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
20 Eylül'de 539. sayının Çiğli-Gü-
zeltepe Mahallesi’nde yapılan dağı-
tımı 1 saat sürdü.  3 Halk Cephelinin
büyük bir coşku ve sosyalist yarış-
mayla yaptıkları dağıtımda 1 saatte
70 dergi halka ulaştırıldı. Çalışmanın
sonunda bir dergi okurunun evinde
çay içerek sohbet edildi.

Dağ Bayır Demeden Yürüyüş Dergisini
Memleketin En Yoksul Mahallerine Ulaştırmaya Devam Ediyoruz!

Kitap Festivali 

Çalışmaları 

Devam Ediyor
1 Mayıs Mahallesi’nde Halk

Cepheliler 20 Eylül'de kitap fes-
tivali için çalışma yaptılar. Yapılan
çalışmada cemevi bölgesine 20
adet afiş asıldı.

25 Eylül
2016
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Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız
hapishanelerine bakmanız yeterlidir,
denilir. Hapishaneler hak ve özgürler
mücadelesinin bir başka anlatım ile
sınıflar mücadelesinin resmidir. Dev-
letin kimlik cüzdanıdır, yani nasıl
bir yönetime ve biçime sahip oldu-
ğunu, bağımlılık ilişkilerini de gösterir.
Şu an faşist düzeni yöneten AKP ik-
tidarını da tanımak için hapishanelere
bakabiliriz.  

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE)
rakamlarına göre, Türkiye’de Şubat
2016 itibarıyla 290 kapalı, 60 müs-
takil, 2 çocuk ıslahevi, 5 kadın kapalı,
3 çocuk kapalı hapishane bulunuyor.
Yeni inşa edilen 105 hapishane ile
34 ek bina ise 2006 ile 2016 yılları
arasında, yani son 10 yılda AKP hü-
kümeti döneminde yapıldı. Bu yeni
hapishaneler ile Türkiye’deki toplam
hapishane sayısı 362’ye yükseldi.

2002 yılında 55 bin 609 tutuklu
ve hükümlü ile iktidarı devralan AKP
hükümeti, Nisan 2016 tarihine kadar
tutuklu ve hükümlü sayısını 4 kat
artırarak 187 bin 647’ye çıkardı.

AKP’nin yönetememe krizi bü-
yüdükçe halklara yönelik baskı ve
zoru katlandıkça yeni hapishanelere
daha fazla ihtiyaç duymaya başladı.
Özellikle darbe gerekçesi ile halka
karşı yürüttükleri savaşı büyüttükle-
rinde daha çok hapishaneye ihtiyaç
duymaya başladılar. Ve yapılmasını
planladıkları hapishanelerin yapım
süreçlerini hızlandırdılar. 

Gazetelerde 15.09.2016 tarihinde
çıkan haberlere göre “önümüzdeki 5
yıl içinde 174 cezaevi yapılacak ve
kapasite 101 bin 182 artırılacak. Yeni
hapishanelerinin hızla yapılabilmesi
için 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan
674 Kanun Hükmünde Kararname’de
(KHK) kolaylıklar getirildi. Resmi
Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre
5275 sayılı kanuna geçici madde ek-
lendi. 1 Eylül 2017 tarihine kadar

geçerli olacak KHK’ya göre yeni ha-
pishane yapımında bazı maddeler za-
man kazanma adına uygulanmayacak.
Yapılan yeni düzenlemeye göre, ha-
pishane yapımına karar verildiğinde,
Adalet Bakanlığı’nın yatırım bütçe-
sinde bulunmasına gerek yok. Ayrıca
ödenek şartı ortadan kaldırıldı. Ayrıca
daha önceden Mera Kanunu kapsa-
mında yer alan yerlere cezaevi yapı-
lamıyordu. Yeni düzenleme ile meralar
Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Hazine
adına tescil edilerek Adalet Bakanlı-
ğı’na tahsis edilecek. Bu işlem sıra-
sında herhangi bir bedel de ödenme-
yecek. Daha önceki kanuna göre bir
alana cezaevi yapılabilmesi için o
şehrin imar planlarında bu alanın
‘resmi hizmet alanı’ olarak gözükmesi
gerekiyordu. Ancak bu uygulama 1
yıllığına askıya alındı. 1 Eylül 2016
tarihli KHK’ya göre imar planı ve
onay süreci beklemeksizin vaziyet
ve avan proje üzerinden ceza infaz
kurumu yapım işi ihaleleri düzenle-
nebilecek.”(Vatan Gazetesi )

KHK’lar 
Meclisin Lağvedilmesidir 

AKP KHK’lar ile istediği zaman
istediği düzenlemeleri yapıyor. Fa-
şizmin gizleme işlevi olan  meclis
bürokrasini bile KHK’lar ile işlev-
sizleştirdi. Bu KHK’lar ile daha önce
çıkartılan onlarca yasayı yok sayıyor,
istediği zaman istediği uygulamayı
yaşama geçiriyor. Halkın çıkarlarını
gasp ediyor. İmar kanuna dikkat et-
meden, büyük bir halk kesimini ilgi-
lendiren meraları istediği gibi kulla-
narak hızlı bir biçimde ihtiyaç duy-
duğu hapishaneleri yapacak. 

AKP’ye göre hapishane inşa etmek
bir ülkenin gelir kaynaklarından, in-
sanların geçim araçlarının daha önemli
ve önceliklidir. Bugün işkencehaneye
dönüşmüş olan Şakran (Aliağa) Ha-
pishanesi yapılmadan önce, halkın
hapishane yapılmasına karşı verdiği
mücadele dikkat çekicidir. Hapishane

yapılmasın diye Yeni Şakranlı ve
Aşağı Şakran, Bahçedere,
Kapıkaya,Yüksekköy, Hacı Ömerli
Köyü olmak üzere 5 köy halkı eylem
yaptı. Yolu trafiğe kapatmak dahil
birçok yol yöntem denediler. Çünkü
hapishanenin yapıldığı araziler birinci
sınıf mera vasfı taşıyan yaylak yeri
ve su havzasıydı. Hayvancılığın can
damarı olan yerlerdi. Bu bölge turizm,
tarım ve hayvancılık açısından halkın
ihtiyaçlarını karşılayan bir yerdi. 

O dönem Bahçedere Köyü muhtarı
olan Yüksel Yıldız, durumu şöyle
anlatmıştı:

“Bizler tarım ve hayvancılık ile
uğraşıyoruz kışın ortasında 30 ton
yeni kuzu et yetiştirdik 10 ton da
şimdi çıkaracağız küçücük 30 haneli
köyümüzün hayvancılığa verdiği önem
bu rakamlarda açıktır. Köyümüze ait
olan meranın elimizden alınarak ha-
zineye tahsisi yapıldı bu yerler bizim
köyümüz parası ile alınmış mera
alanlarıdır. Buraya cezaevi yapılması
Bahçedere Köyü ve 4 köyün hayvan-
cılığını bitirecek. Burası sulak alanı
olan birinci sınıf hayvan merasıdır.
Bu yüzden cezaevinin buraya yapıl-
masını kabul etmiyoruz. Eylemimiz
bu karardan vazgeçilinceye kadar
devam edecek”

İnsanın doğasına, halkın çıkarına,
doğal güzelliklere aykırı olmasına
rağmen sürekli yeni hapishaneler ya-
pılıyor. Hapishanelerin amacı suç ve
suçlu ile mücadele etmek midir?
Değil elbette. Suç ve suçluyu üreten
de sistemdir; halkı yozlaştıran, yal-
nızlaştıran, birbirine düşüren devletin
kendisidir. Halkı yoksullaştırıyor,
yoksullaştırdığı halkı yönetebilmek
için de yozlaştırıyor. Bu bir yanı ama
asıl neden bu yozlaştırma politikasına
rağmen suçun artıyor olması değildir.
Türkiye Hapishane Çalışmaları Mer-
kezi tarafından yapılan araştırmalarda
belirttiklerine göre ;

“Türkiye’deki her 100 insandan

BU KARAR AKP FAŞİZMİNİN
ÇARESİZLİĞİDİR

AKP, ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE 
174 YENİ HAPİSHANE YAPMA KARARI ALDI

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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11’i hakkında soruşturma açılmış. Bu
çok ciddi bir rakam, bu döneme baktı-
ğımızda ciddi bir kriminalizasyon sü-
recine girdiğimizi görüyoruz. Soruş-
turma sayısı iki kat artarken, mahpus
sayısının üç kat artmasıysa bize bunun
sadece suç patlamasıyla ilgili olmadı-
ğını söylüyor. Soruşturma açılmış ama
bu kovuşturmaya ve daha sonra dava
sürecine dönüşmüş mü diye baktığı-
mızda böyle bir artışla karşılaşmıyoruz.

Bir başka deyişle, hakkında hüküm
verilen insan sayısı aynı miktarda yük-
selmemiş. Bu bizi tutuklamanın bir
tedbir olmanın ötesinde bir cezalan-
dırmaya dönüştüğü sonucuna götürü-
yor.”

AKP hapishaneleri halkın hak ve
özgürlük mücadelesini engellemek, ik-
tidarını korumak, halkı yönetebilmek
için kullanıyor. Hapishaneler benliğin
yerle bir edildiği, tahrip edildiği, dü-

şünceler üzerinde baskının en ağır ve
sistemli yürütüldüğü yerdir. 

OHAL kararı ile yürürlüğe giren
ilk KHK’lardaki düzenlemelerin ba-
şında hapishaneler vardı. Çünkü faşizm
başka türlü yönetemez. Faşizm sürekli
kendine yeni çıkmazları yaratır. Her
çıkmazda şiddet artar, hapishaneler
çoğalır, karakollar büyür, tomalar gibi
zırhlı araçlar çeşitlenir.  

30 gün gözaltı süresi, gözaltı süresinin ilk beş günü
avukatla görüşme yasağı, gizlilik kararı ya da avukatın
dosyayı inceleyememesi, avukatın müdafilik görevinden
yasaklanması, kendi avukatını seçememe durumu, ara-
malarda ve gözaltılar da savcının sözlü talimatın yeterli
olması, gözaltı süresinde savcının belli olmaması dolayısıyla
gözaltı kararına itiraz edememe… OHAL diyerek getirdikleri
kısıtlamaların bunlar işte. 1980 cuntası ile birlikte bunlardan
daha ağır uygulamalar ile karşı karşıya geldi halkımız.
90’larda bu durum devam etti. 

90 güne kadar devam eden gözaltı süreleri vardı.
İnsanlar gözaltına alınıp serbest bırakılıyor, sonra tekrar
gözaltına alınıyorlardı. 2000’ler kuşağı ise cunta döneminde
yaşananları dinleyerek büyüdüler. Faşizmin cunta yıllarında
uygulanan işkence, baskı ve saldırıları bildiler, okudular,
dinlediler. Bir başka anlatım ile hiçbir kuşak ülkenin
faşizm uygulamalarına yabancı değil. Halkımız az ya da
çok biliyor. Tanıyor bu düzeni. Ve devletin şiddet dışında
başka bir seçeneğinin olmaması yönetememe ve sınıf sa-
vaşımının doğal sonuçları. 

Darbe bahanesi ile uygulanmaya çalışılan 30 günlük
gözaltı süresi ve bununla getirilen diğer uygulamalar yasal
ve meşru değildir. Keyfiyete terk edilmiş, polisin kolunu
rahatlatmak ve işkence yapılmasına olanak sağlamak için
yürürlüğe konulmuştur. 5 gün avukatla görüştürmeme
delil gizlenmesi için konulmuştur. Yoksa avukatla görüş-
türmemenin hiçbir gerekçesi olamaz. İşkence bir yerde
fiziki saldırı şeklindedir bir yerde moral ve motivasyonu
yok etmeye ve psikolojik saldırı şeklindedir. Gözaltı biçimi
ne olursa olsun temel amaç “suçlu” bulmak, “suçu” ay-
dınlatmak değildir. Amaç psikolojik yenilgi yaratmak,
inanç ve değerleri zayıflatmak, güveni zedelemek ve
moral üstünlüğü sağlamaktır. Fiziki saldırıyı buna hizmet
ettiği sürece kullanmaktadırlar. Fiziki saldırılar buna
hizmet etmiyorsa yöntem değişikliğine gidebiliyorlar.
Özellikle siyasi şube kara propagandayı kullanarak kişileri
etkilemeye çalışmaktadır. Kara propaganda, “yalan, yanlış
ve abartılı bilgiler kullanarak duyguları istismar ederek
kitlelerin bir çıkar grubunun arzu ettiği gibi düşünmesini
ve davranmasını sağlayacak iletişim faaliyetleri yapmak”

şeklinde tanımlanıyor. Kara propaganda ile insanların
korku ve endişeleri üzerinden tutumlarını değiştirmeye
çalışıyorlar. İşte gözaltı aşamasında sınıf savaşımı bunun
üzerinden devam eder. 

Bu savaşta teknolojik ve fizik açıdan üstün olan değil,
haklılığına ve meşruluğuna güvenen moral üstünlüğünü ko-
ruyan muzaffer olacaktır. Moral üstünlük AKP’nin her uy-
gulamasındaki siyasi sonucu görmektir, tarihin akışını takip
edebilmektir, yaşadığımız her anın tarihsel bir değeri olduğunu
kavramak ve bu sorumlulukla davranmaktır, her tavır
alışımızın geçmiş mirasımızdan beslenmiş ve ileriye doğru
atılmış bir zincir olduğunu bilmektir. Tavır almak gözaltı
aşasındaki keyfiliği kabul etmemektir. Gözaltı işlemini kabul
etmemektir. Gerekirse her işleme karşı direnmektir. Çünkü
saldırının son bulmasının başka bir yolu yoktur. Saldırıyı
boşa çıkartmanın, geri adım attırmanın başka bir yolu yoktur. 

En karmaşık, kalabalık ve yoğun süreç olan 15 Ağustos
ve devamı günlerde gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri
birkaç gün içerisinde tamamlanabildi. Demek ki 30 günlük
gözaltı süresinin adli işlemlerin tamamlanması ile ilgisi
bulunmamaktadır. 

30 günlük gözaltı süresini hiçbir biçimde kabul etme-
memiz gerekmektedir. 30 günlük uygulamanın önüne geç-
mek için gözaltına alınan kişinin arkadaşları, ailesi,
yakınları, sevenleri canla başla çalışmalıdır. Kişi sahip-
lenmeli, itirazlar etmeli, savcı ile görüşmeyi zorlamalı,
gözaltı işlemini kabul etmediğini belirtmelidir. Her insanın
yapabileceği bir şey vardır. Bir yakınınız gözaltına alınmışsa
ona yapılacak en büyük kötülük sessizce beklemektir.
Süreci zamana bırakmaktır. Hareketsiz kaldığımız her an
gözaltı süresini uzatıyoruz demektir. Bu sadece gözaltına
alınan kişi ile ilgili bir sonuç da yaratmayacaktır. Polis 30
günlük gözaltı süresini uyguladıkça yaygınlaştıracaktır.
30 günlük gözaltı süresinin yaygınlaşmasının önündeki
engelde bizim direnişimiz olacaktır. Küçük büyük demeden
yapılabilecek, elden gelen ne varsa yapılmadır. Bir slogan
atmak bile değerli ve önemlidir. Demiş ya şair, tek başına
bir mum bile devirir geceyi… hiçbir şey yapılamıyorsa
bir başka şairin dediği gibi: 

“Aç iki kolunu iki yanına� 

OHAL GÖZALTI SÜRESİNİ VE UYGULAMALARINI
KABUL ETMİYORUZ!
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Faşist Eğitim Sistemine Karşı

Halk Meclislerinde Örgütlenelim
Okmeydanı Halk Meclisi yeni bir eğitim yılına AKP’nin

faşist propagandasıyla girilmesine dair  20 Eylül’de bir açıklama
yaptı. Açıklamada:  “Yeni bir eğitim yılına AKP’nin faşist pro-
pagandalarıyla girdik. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde
bulunan Fuat Soylu İlköğretim Okulu’nda eğitime başlayan öğ-
renciler, ‘Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’, ‘Şehitler Ölmez
Vatan Bölünmez’ sloganlarıyla ders başı yaptırılmak istenmiştir.
Velilerin tepkisi ile karşılaşan okul müdürü durumu inkar etse
de, velileri aldatamamış, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bro-
şürler dağıtıldığında tepkiler artarak devam etmiştir. Çocuklarını
AKP’nin yoz, gerici bilimden uzak faşist eğitim sisteminin eline
bırakmak istemeyen aileler, mahallede bulunan demokratik kitle
örgütlerinden yardım talep etmişlerdir.

Bizler de Okmeydanı Halk Meclisi olarak diyoruz ki; bu
yaştaki çocuklarımızı faşist AKP’nin gerici yoz eğitim politikasına
alet etmesine asla mü-
saade etmeyeceğiz. Bu-
güne kadar insani değer
ve kültürümüze sahip
çıktık. Çocuklarımızın
yozlaştır ı lmasına,
AKP’nin dindar nesil
yetiştirme politikasına
asla izin vermeyeceğiz”
denildi.

Yürüyüş
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İstanbul Esen-
yurt’ta Güvenlik
Şube polislerince
önce kimlik soru-
lan sonrasında ya-
kalaması olduğu
gerekçesiyle 13
Eylül'de gözaltına
alınan müvekkili-
miz Gökhan Yıl-
dırım 7 gündür,

yani tam bir haftadır Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nde işkence görmektedir.
Müvekkilimizi gözaltına alan Güvenlik
Şube polisleri,  kendisine “aslında
daha önce yakalayacaklarını, Gazi
Mahallesi’nde öldüreceklerken kur-
tulduğunu, kendisini gözaltına alarak
Gazi Polis Karakoluna götüreceklerini,
orada gününü göstereceklerini” söy-
leyerek, saldırmışlardır. Bir süre bu
ve benzeri konuşmalar yapan polisler
müvekkili “hadi iyisin bu sefer seni
Vatan’a” (İstanbul Emniyet Müdürlüğü

kastedilerek) götürüyoruz” demişlerdir.
Müvekkilimiz Vatan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne girdiği andan itibaren
keyfi uygulamalar ve işkenceler ile
karşılaşmıştır. İlk üç gün boyunca
kendisine su ve şeker verilmemiştir.
Hastaneye götürülme esnasında ve
emniyet içerisinde sürekli darp edil-
miştir.  Yaşadığı işkencelerden kaynaklı
nezarethanede bayılmıştır. Bu durumda
dahi hastaneye götürmek yerine  “Ne
oldu Gökhan hasta mı oldun?” diyerek
dalga geçmişlerdir. Müvekkilimize ilk
müdahaleyi yine nezarethanede bulu-
nan diğer kişiler yapmışlar kafasını
soğuk su ile yıkayarak kendisine gel-
mesini sağlamak istemişler fakat durum
düzelmeyince polislere hastaneye sevk
için ısrar etmişlerdir. Durumun ciddiyeti
karşısında müvekkilimiz hastaneye
götürülmüştür. Hastanede doktor tü-
berküloz şüphesi olduğunu, mide ka-
naması da dahil sağlık problemleri
yaşayabileceğini, geniş bir muayene

olması gerektiğini, bulunduğu yerde
bu koşulların olmadığını belirterek
ilaç vermiş ve göndermiştir.

Müvekkilimizin kusma, ishal ve
baş ağrısı başta olmak üzere sağlık
sorunları devam etmektedir. Müvek-
kilimizin vücut ağırlığında 5 kg azalma
olmuştur. Yorgunluk, halsizlik hali de-
vam etmektedir. Yaşanan ve yaşanacak
tüm olumsuzlukların sorumlusu, başta
yakalama ve gözaltı işlemlerini yapan
kolluk ve amirleri ve bu durumun hu-
kuksal kılıf altında yedi gün boyunca
sürmesine icazet veren soruşturma sav-
cısıdır. Bir an önce bu keyfiliğe son
verilerek müvekkilimizin serbest bı-
rakılması ve hastaneye yatırılması ge-
rekmektedir.

Gökhan Yıldırım Serbest Bıra-
kılsın!

Keyfi Uygulamalara ve İşkenceye
Son!

OHAL Kaldırılsın!
Halkın Hukuk Bürosu

Mevzilerimizden Kirli

Postallarınızı Çekin

Mustafa Yılmaz’ı

Serbest Bırakın!
Okmeydanı Halk Cephesi Mustafa Yılmaz'ın göz-

altına alınmasıyla ilgili aynı gün bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "AKP’nin katil polisleri 17 Eylül'de 22.00
sularında Okmeydanı’nda ki Sibel Yalçın Parkı’nı gaza
boğarak basmış ve park çalışanı arkadaşımız Mustafa
Yılmaz’ı gözaltına almıştır. AKP’nin katil polisleri bu
baskınlarla bizleri yıldırmaya çalışıyor, parklarımızı
sahiplenmeyelim istiyor. Bütün mevzilerimizi yıkmak,
halkın üzerindeki baskılarını daha da arttırmak istiyor.
İnsanlar bir araya gelmesin, sokağa çıkmasın, istediği
gibi katletsin istiyor.

Halkımız! AKP’nin katil polislerini mahallemize
almayın, gördüğünüz yerde suratlarına tükürün. Bu
halk düşmanlarının, ellerini kollarını sallayarak ma-
hallemizde gezmelerine izin vermeyin. Parklarımızı,
ortak yaşam alanlarımızı sahiplenelim, katillerin gir-
melerine izin vermeyelim. Halk düşmanlarını, zırhlı
araçlarını mahallemize girdiğinde kovalım. AKP’nin
katil polislerine sesleniyoruz. Mevzilerimizden kirli
postallarınızı çekin. Yaptığınız baskıların, gözaltıların
hesabını misliyle soracağız. Gözaltına aldığınız park
çalışanı Mustafa Yılmaz adlı arkadaşımızı derhal
serbest bırakın..." denildi.

Gökhan Yıldırım’a Gözaltında Yapılan Saldırılar ve İşkenceler
OHAL Uygulamalarının Devamıdır, İşkenceye Son

Halk Cephesi Tutsakları
Serbest Bırakılsın

İstanbul Sarıgazi'de işkencelerle göz-
altına alınıp tutuklanan 10 Halk Cepheli
için Eskişehir Gültepe Mahallesi Halk
Caddesi üzerine 21 Eylül'de 3 adet ozalit
asıldı.  Çalışmaya 2 Halk Cepheli katıldı.



Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) iş
güvencesine sahip çıkmak için yürüyüş
yapan KEC’lilerin Ankara'da gözaltına
alınmasıyla ilgili 17 Eylül'de bir açık-
lama yaptı. Açıklamada: "10 Eylül’de
İstanbul’dan Ankara’ya ‘OHAL İşi-
mize ve Haklarımıza Saldırıdır, İş
Güvencemize Sahip Çıkacağız’ slo-
ganıyla yola çıkan Kamu Emekçileri
Cepheliler, yürüyüşlerinin son durağı
olan Ankara Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı önünde basın açık-
laması yapmak isterken bugün öğlen
gözaltına alındılar.

‘OHAL halka yönelik değildir’
açıklamalarının ne kadar yalan oldu-
ğunu, her hak talebinde bulunduğu-
muzda saldırıyla karşı karşıya kaldı-
ğımızda gördük. Yola çıktığımızdan
itibaren 6 defa saldırıya uğradık göz-
altına alındık... Bize bedel ödeterek
vazgeçmemizi bekleyenlere buradan
sesleniyoruz; İş güvencemizden Vaz-
geçmeyeceğiz, Islah Olmayacağız!”
denildi.

Yolumuzun Mimarı da
Yapıcısı da Biz Olacağız!
Emeğimizi Sömürenler,
Hırsızlar, Halk Düşmanları,
Ahlaksızlar ve Katiller
Olmayacak!

KEC, iş güvencesi ve adalet için
yaptıkları yürüyüşle ilgili 20 Eylül’de
bir açıklama yaptı. Açıklamada şun-
lara değindi: “OHAL’i tanımayıp işi-
miz, emeğimiz, onurumuz için 10
Eylül’de düştük yollara... Yola çı-
karken heybemizi doldurmuştuk.

‘Kötü öğretmen, kötü öğrenci,
kötü veli yoktur, kötü eğitim sistemi

vardır’ diyen Rıfat Ilgaz’ı, ‘Öğretmen
yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez,
öğretmen el açmaz, öğretmen ders
verir’ diyen Fakir Baykurt’u, ‘Yarin
Yanağından Gayrı Her Şeyde Her
Yerde Hep Beraber’ diyen Bedred-
din’i, ‘Dönen Dönsün Ben Dönmezem
Yolumdan’ diyen Pirsultan’ı, Kerbela’
da Yezid’e biat etmeyen Hüseyin’i,
‘Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye
Geldik’ diyen Mahir Çayan’ı ve daha
nicelerini koyduk heybemize. Yolun
karanlığında Elmas Yalçın’ı, Ahmet
Savran’ı, Ayşenur Şimşek’i, Hüsniye
Aydın’ı, Fidan Kalşen’i ışık ettik
kendimize. Bizi hiç yalnız bırakma-
dılar, yanımızdaydılar hep. ‘Biz hak-
lıyız biz kazanacağız’ diyen sözleri
güç verdi bizlere.

Karınca misali, hedefe ulaşamasa
da yolunda ölme iddiası, Lenin’in
‘ya devrim ya da deneyim’ tercihinde
her iki koşulda kazananın biz olaca-
ğımızı, ‘Yol ne kadar uzun olursa ol-
sun ilk adım atılmalıdır’ diyen Mao,
‘Kaybettiğin tek savaş, uğrunda sa-
vaşmaktan vazgeçtiğindir’diyen Che,
‘Dünyayı anlamak yetmez onu de-
ğiştirmek gerekir’ diyen Marks, yo-
lumuzun her kilometresini ören us-
talarımızdı. İşte bizim yürüyüşümüzün
tarihsel rolü buradaydı. Onların yo-
lunda yürümekten onur, gurur duyu-
yoruz. Bize inanan güvenen dostla-
rımızı üzmeyecek, düşmanı sevin-
dirmeyeceğiz. Söylediğini yapan yap-
tığını savunan olacağız her daim...”

“Haklarına, İş Güvencelerine
Sahip Çıkan Kamu
Emekçilerinin Yanındayız”

İkitelli Halk Cephesi: "OHAL’i ta-
nımadığımızı bir kez de Kamu Emek-
çileri gösteriyor. Evet sizin hiçbir
politikanızı yasanızı tanımıyoruz ada-
let istiyoruz, alacağız. Kamu Emek-
çileri iş güvenceleri için emekleri
için açığa alınan meslektaşları için
adalet için yürüyorlar. Defalarca göz-
altına aldınız, işten attınız yeni yeni
yasalar çıkarttınız ama her seferinde
daha da militanca cevap verdi size
Kamu Emekçileri. Onlar halkın öğ-
retmenleri, halkın doktorları, halkın
sağlıkçıları, halkın memurlarıdır ve
onların tırnağına gelen zararın hesa-
bını halkımız soracaktır."(16 Eylül)

Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi:
"...AKP, hayatın her alanında saldır-
dığı gibi Kamu Emekçilerine de sal-
dırıyor. ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’
bahane edilerek, binlerce kamu emek-
çisi açığa alındı... Egemenler kendi-
lerinden bekleneni yaparlar, bunda
şaşılacak bir durum yok bizim açı-
mızdan. Ancak elimizden alınanlara
karşı biz ne yapacağız? Önemli olan
bu…

Reformistlerin, Kürt milliyetçi-
lerinin hakim olduğu KESK ve bağlı
sendikalar, oturdukları sendikalarının
odalarından çıkacak halde değiller...
Bu nedenle kamu emekçilerinin el-
lerinden alınmaya çalışılan haklarına,
iş güvencelerine sahip çıkacak olan
tek hareket, Kamu Emekçileri Cep-
hesi’dir. İşte AKP’nin korkusu da
bundandır... Kamu Emekçileri Cep-
hesi’nin Ankara yürüyüşü, mücadele
tarihimizde onurlu bir sayfa olarak
yerini almıştır. Kamu Emekçileri
Cepheli memurlara selam olsun!.."

Kamu Emekçilerinin Fiili-Meşru Mücadelesinin Öncüsü OlanKamu Emekçilerinin Fiili-Meşru Mücadelesinin Öncüsü Olan

Devrimci Kamu Emekçilerimize Selam Olsun!Devrimci Kamu Emekçilerimize Selam Olsun!
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TAYAD’lı Aileler 17 Eylül’de ya-
zılı açıklama yayınlayarak, Şakran
Kadın Hapishanesi’ndeki tutsaklara
yapılan işkenceye ve anlatımlara de-
ğindi. Açıklamada şu sözlere yer ve-
rildi:

“Şakran Hapishanesi’ndeki kadın
tutsaklar 5 Eylül’de açık görüşe çık-
mışlardır. Filiz Gencer’in görüşçüsü
görüşten erken ayrılınca gardiyanlar
Filiz’e ‘görüşçün gitti sende burada
kalamazsın’ diyerek Filiz’i görüş ala-
nından çıkarmışlar. Diğer kadın tut-
saklar görüş bitip koğuşa döndükle-
rinde Filiz‘in koğuşta olmadığını gör-
müşler. Gardiyanlar Filiz’in hastaneye
götürüldüğünü söylemişler. 3 gün
geçmiş Filiz getirilmemiş Filiz'den
haber alamayan kadın tutsaklar 7
Eylül günü saat 03.00 civarı protesto
amaçlı koğuşun bir bölümünü yak-
mışlar.

Gardiyanlar ve itfaiye gelmiş ko-
ğuştaki yangını söndürdükten sonra

tutsakları sıraya dizip, itfaiye hortu-
muyla üzerlerine su sıkmışlar. Yere
yüzükoyun yatırıp ters kelepçe yap-
mışlar. O vaziyette üzerlerine çık-
mışlar. Yüzlerine tekme atmışlar. Par-
maklarını kıracak gibi kıvırmışlar.
Yerdeki su birikintisinin içinde yü-
zükoyun bir buçuk saat tutup tekme
tokat işkence yapmışlar.

14 Eylül günü görüşe giden Songül
Öktem’in ablasından öğrendiğimize
göre, bütün bunları yapan gardiyan-
ların isimleri Buse, Sinem ve Hati-
ce’dir. Songül’ün ablası yaşananları
şöyle anlattı: Kolu için hastaneye git-
mek isteyen Nurhan Yılmaz’a ‘kolun
kırık olsaydı dayanamazdın’ demişler
ve hastaneye götürmemişlerdir. Günler
sonra hastaneye götürülüp filmi çekilen
Nurhan’ın kolunun parçalı kırık olduğu
anlaşılmıştır. Songül’ün yüzü kolları
mormuş. Beline tekme atmışlar, omur-
gasında bir şey olabilirmiş. Tişörtü
yırtılmış. Hatice ismindeki gardiyan

Songül’e ‘Çok komiksin. Tecavüze
uğramış gibisin’ demiş.

Kadınları tek tek hücrelere götür-
müşler. İşkence hücrelerde de devam
etmiş. Astım hastası olan Evrim’in
ilaçlarını vermiyorlarmış. Hücrelere
ıslak ıslak atılmışlar, değiştirecek bir
şeyleri yokmuş. Hücrelerde yastık-
çarşaf hiçbir şey yokmuş, 3 gün sonra
vermişler. Tutsaklar Cuma günü te-
lefona çıkartılmamışlar. Arayan ailelere
ise ‘iletişim yasakları var’ demişler
tutsakların hücrede kaldıklarını söy-
lemişler. Tutsaklar hücrelerdeyken ki-
tapları, televizyonları, valizlerdeki eş-
yalarını atmışlar ve ‘yandı’ demişler.

Filiz’den hala haber yokmuş. ‘Pa-
zartesi belli olacak’ diyorlarmış. Ha-
pishane müdürü Mehmet Davarcıoğlu
ve gardiyanlar Buse, Sinem ve Hati-
ce’yi uyarıyoruz. Evlatlarımıza işkence
yapmaktan vazgeçin. 

Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!”

Özgür Tutsaklardan Mektup Var!!!
Merhaba Arkadaşlar,
Genel direnişimizin coşkusuyla selamlıyor,

sıkıca kucaklıyoruz. Bizler Elazığ Hapisha-
nesi’nde bulunan Kadın Özgür Tutsaklar ola-
rak, bulunduğumuz alanları direniş mevzilerine
çeviriyoruz. Aile görüş hakkımız 2 ayda bir
yapılıyor, telefon hakkımız 2 haftada bir ya-
pılıyor ve avukat görüş yerlerine kameralar
takıldı. Avukatlarımızla konuşmalarımızı gö-
rüntülü ve sesli olarak dinleyip, kaydetmeye
çalışıyorlar, savunma hakkımız engelleniyor.
Bütün bu uygulamalarla ilgili hapishane mü-
dürüyle görüştüğümüzde bize “Benim yapa-
bilecek bir şeyim yok bunları biz uygula-
mazsak, içerde olan biz oluruz” dedi. Bunun
üzerine biz de Cepheli Kadın Tutsaklar olarak
müdür odasının önünde oturma eylemi yaparak
ve slogan atarak bu uygulamalara direnişimizle
karşılık verdik. Aynı şekilde avukat görüş
yerinde de avukatlarımızla görüşme hakkımız
engellendiği için oturma eylemi yaparak, slo-
gan atarak direniyoruz. Gardiyanlar tarafından
yerlerde sürüklenerek koğuşlara getirildik.
Faşizmin OHAL uygulamalarını eylemleri-
mizle teşhir etmeye devam ediyor, genel di-
renişimizi Kürdistan hapishanelerinde de bü-
yütüyoruz.

Elazığ Kadın Özgür Tutsakları 
19 Eylül 2016

İzmir TAYAD'lı Aileler devrimcilere saldırı emri veren Mehmet
Davarcıoğlu'nun müdürlüğünü yaptığı İzmir Şakran Hapishanesi
önünde 19 Eylül'de devrimci tutsakları sahiplenmek için bir eylem
yaptı. Eylemde tutsak görüşçülerinin yanı sıra, devrimci tutsak
Didem Akman’ın annesi de evladını sahiplenerek onurlu görevini
yerine getirdi. Basın açıklamasında söz alan bir tutsak annesi:
"İçeride evlatlarımızın can güvenliği yok, çocukları tekli hücrelere
koymuşlar, Filiz Gencer’den günlerdir halen haber yok, birbirlerini
göremiyorlar, yönetim bilgi vermiyor. Mehmet Davarcıoğlu'nun
talimatıyla tutsaklara saldırı yapılıyor, bu esnada Nurhan Yılmaz’ın
kolu kırıldı ve halen hastaneye götürülmemiş, çocuklarımızı tekli
hücrelere koymuşlar bundan dolayı da  Nurhan Yılmaz yemek kap-
larını yıkayamıyor ve yıkayamadığı için de yemek verilmediğini
söyledi. Bu duruma sessiz kalmayarak eyleme geçen diğer kadın
tutsaklar Nurhan Yılmaz’ın ve tüm kadın tutsakların birlikte kalması
ve 'yoldaşımız yemek yiyemiyorsa biz de yemek almayacağız'
diyerek eyleme geçtiğini" söyledi. Yine konuşmasının devamında,
hapishane 2. Müdürü Mehmet Davarcığolu için;"...Böyle müdürlük
olmaz. Hapishanede herkes ondan şikayetçi, böyle müdür istemiyoruz.
Tüm saldırıları o örgütlüyor, yetmiyormuş gibi de saldırılara
kendiside katılıyor ve çocuklarımızın kafasını ayaklarıyla ezerek
devrimci düşmanlığını, kinini kusuyor halk düşmanı.." dedi.  Ve
devrimci tutsakları katlettirmeyeceklerini söyleyerek konuşmasını
bitirdi. Yapılan açıklamada da hak gaspları, hapishanede yapılan
işkenceler anlatıldı.  Ayrıca bu saldırıların durdurulması ve gardi-
yanların bu saldırılara alet olmaması gerektiği dile getirildi. Atılan
sloganlar eşliğinde eyleme son verildi.

Kadın Tutsaklarımıza Yapılan İşkencenin Hesabını Soracağız!

Saldırılara Sessiz Kalmayacağız 
Saldırıların Hesabını Soracağız!



Saldırılara Karşı Tencere Tava Eylemleri
Coşkuyla Sürüyor

AKP faşizminin Gazi Mahallesi’ne yönelik artan saldır-
ganlığına karşı bir süredir devam eden eylemlerden olan
tencere tava eylemi Gazi Düz bölgesinde sürüyor. Her
akşam 20.00’den sonra gerçekleşen eylemin 15 ve 16 Eylül
günlerindeki adresi 1310. Sokak oldu. 15 Eylül’de Halk
Cepheliler, eylem öncesinde sokakta 200’e yakın bildiri da-
ğıttılar ve 30 aileyle kapı çalışması yaptılar. 4 kişiyle de
kapı önü sohbeti yapılırken sokakta bulunan çocuklara da
eylem sırasında çalmaları için düdük dağıtıldı. Kapı önü
sohbeti yapılanlardan bir kişi tencere tava eyleminin gerekli

olduğunu, katılacaklarını, bir şekilde direnmek zorunda ol-
duklarını söylerken Haziran Ayaklanması günlerini, tencere
tava eyleminin o günlerde herkesçe benimsendiğini anlattı.

Halk Cepheliler de ayaklanmanın, o süreçte yapılan
tencere tava eylemlerinin kendiliğinden gelişmediğini anlattılar.
Bugün az olarak görülen katılımın bir birikime ve patlamaya
dönüşeceğini söylediler. 20.00’de başlayan eylem coşkuyla
geçti. Toplamda yüzden fazla insan eyleme katıldı.

16 Eylül’de aynı sokakta eylem öncesi 12 kişiyle kapı
önü sohbeti yapıldı, eyleme 100’e yakın insan katıldı.
Başarılı geçen eylemlerden korkan AKP’nin faşist polisleri
eylem bitikten sonra, kobra ve akrep araçlarıyla 1310.
Sokak ve çevresinde dolanarak hazımsızlığını, korkusunu
göstermiş oldu.

Geleneksel Halk Sofrası Pikniği 18
Eylül'de tüm baskılara rağmen büyük
bir coşkuyla yapıldı. Sabahın erken sa-
atlerinde İstanbul’un çeşitli mahallele-
rinden insanlar Kemerburgaz Binbaşı
Piknik Alanı’na gelmeye başladı. Sof-
raların kurulmasıyla kahvaltılar yapıldı. 

Saat 12.30’da açılış konuşmasıyla
program başladı. Konuşmanın ardından
Grup Yorum İstanbul Korosu sahne
aldı ve söyledikleri türkülerle, marşlarla
büyük bir coşku yarattılar. Koronun ar-
dından bu sefer de yıllardır türkülerini
pikniklerde, konserlerde o coşkulu gür
sesiyle söyleyen Erdal Bayrakoğlu sahne
aldı. Bayrakoğlu'nu piknikte olanlar se-
verek dinledi. Erdal Bayrakoğlu’nun
ardından da Ege dağlarının yiğitleri
efeler bir gösteri yaptı. Efe gösterisinden
sonra Halk Cephesi adına bir açıklama
okundu. Açıklamada: "...AKP faşizminin
saldırılarının boyutlandığı bu günlerde
birleşelim, örgütlenelim ve faşizmin sa-
vaşına halkın savaşıyla cevap verelim
ve halk ordularını oluşturalım..." denildi.
Ardından da dost sofrasında hep beraber
yemekler yenildi. Yemeğin ardından
halk sofrası pikniklerinin vazgeçilmezi
olan halat çekme yarışması yapıldı. Ya-
rışma kıran kırana geçti. Yarışmanın
galibi Halkın Mühendis Mimarları oldu.
Ama Gebze’nin direnişi daha çok ko-
nuşuldu. Sonrasında ise TAYAD bir

konuşma yaptı ve hapishanelerdeki
genel direniş, tutsaklara yapılan saldırılar
anlatıldı ve TAYAD’ın Armutlu’da aç-
tığı vefa evinin sahiplenilmesi gerek-
tiğine değinildi. Konuşmanın ardından
İdil Halk Tiyatrosu bir gösteri yaptı.
Komik, bir o kadar da politik bir tiyat-

rodan sonra Gazi Mahallesi’nde KA-
LEKOL’a çevrilen Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nde tedavi görmüş ve uyuşturucuyu
20 günde bırakmış bir hastanın annesi
ve Hasan Ferit’in dedesi sahneye çıkarak
tedavi merkezinden vazgeçmeyecekle-
rini, daha güzellerini her yerde açacak-
larını anlattılar. Herkesi işgal edilen
yeri tekrar almak için mücadeleye ça-
ğırdılar. Konuşmaların ardında ise Halk
Meclisleri adına yaşanan saldırıları an-
latmak üzere Gazi Halk Meclisinden
bir kişi sahneye çıktı ve her ne pahasına
olursa Meclisi tekrar yapacaklarını ve
mahallenin her yerine meclisler aça-
caklarını duyurdu. Bu iddialı ve coşkulu
konuşmadan sonra baskılara yasaklara
göğüs geren halkın direngen sesi Grup
Yorum sahneye çıktı ve türküleriyle,
marşlarıyla, halaylarıyla pikniğe gelenlere
eşlik ettiler. Grup Yorum’un söylediği
şarkılardan sonra piknik sona erdi. Pik-
niğe 600 kişi katıldı.

Pikniğin bitmesinin ardından katil
polisler yolları tutup GBT yapma ba-
hanesiyle halkı tedirgin etmek istedi.
Halk Sofrası pikniğine Devrimci İşçi
Hareketi de katıldı. DİH'in önderliğinde
kazanılan direnişleri gösteren fotoğraf
sergisini ve Diren Kazova standını
açtı. Halk için üretilen ürünlerini sattı.

Ne OHAL Ne de Baskılar Geleneksel Halk
Sofrası’ndaki  Buluşmamızı Engelleyemedi
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Esenyurt: Halk Cepheliler 15-16
Eylül'de Esenyurt çevresi ve Yeşilkent
Mahallesi halkını 18 Eylül'de Kemer-
burbaz Binbaşı Piknik Alanı’nda ya-
pılacak olan Geleneksel Halk Sofrası
Pikniği’ne çağırdı. Pikniğe çağrı ça-
lışmasında piknik masraflarını karşı-
lamak için 34 kart satıldı, 60 afiş asıldı
ayrıca 90 Yürüyüş dergisi de Esenyurt
halkına ve esnafına ulaştırıldı. Esenyurt
halkının yoğun ilgiyle karşıladığı pik-
niğe çağrı çalışmasına ilk gün 6, ikinci
gün 2 Halk Cepheli katıldı. 17 Eylül'de
ise Yeşilkent Mahallesi Dörtyol’a 30
adet piknik afişi astı. Ayrıca piknik
masraflarını karşılamak için 2 adet-
piknik davetiyesi satıldı.

Gazi: AKP faşizminin OHAL sal-
dırganlığı sürerken hiçbir siyasi faali-
yetinden geri adım atmayarak aktif
savunma ve saldırıyı birlikte örgütleyen
Halk Cepheliler, her yıl düzenledikleri
Halk Sofrası pikniği için çalışmalarını
devam ettiriyorlar. Gazi Düz bölgesinde
bu kapsamda 125 davetiye halka ulaş-
tırılırken, yapılan bütün kitle çalışma-
larında görüşülen insanlara piknikle
ilgili bilgi verildi. Ayrıca 15 Eylül’de
75. Yıl Caddesi boyunca 50 adet piknik
afişi asıldı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesinde
Halk Cepheliler 15-16 Eylül'de Halk
Sofrası piknik çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada 100 bilet halka ve esnafa
dağıtıldı.

İkitelli: Mahallede Halk Cepheliler
16 Eylül'de Halk Sofrası Pikniği'ne
çağrı afişlerinden 50 afiş astılar.



Av ru pa’da

Avusturya’da Hasan Ferit Anısına

Futbol Turnuvası 
Anadolu Federasyonu’nun her

yıl düzenlediği, Hasan Ferit Gedik
Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası
18 Eylül Pazar günü yapıldı. 

Öncesinden el ilanları ve afiş-
lerin dağıtımıyla başlayan çalışma,
Pazar sabahına dek sürdü. Sabah
erkenden hazırlıklar tamamlandı

ve takımların gelmesiyle hoşgeldiniz konuşması yapılarak
maçlar başlatıldı. 

9 takımın katıldığı turnuvada, ilk 3’e giren takımlara
kupa verildi. Sohbetler, yemek ve halaylarla bitirilen tur-
nuvaya katılanların sayısı gün içinde gelenlerle birlikte
200’ü buldu. Yemek arasından, Anadolu Federasyonu adına
yapılan konuşmada, Hasan Ferit’in kim olduğu ve adına
açılan Savaş ve Kurtuluş Merkezi, AKP'nin, Savaş ve
Kurtuluş Merkezi binasını işgal ederek karakol yapmak is-
temesi, baskıyla, OHAL uygulamalarıyla, tehdit ve şantajla
devrimcileri de halkı da teslim alamayacakları vurgulandı. 

Londra’da Yürüyüş Dergisi Stantları
Devam Ediyor

17 Eylül Cumartesi günü saat 14:00 – 16:00 arası Wo-
odgreen kütüphanesi önünde ve Edmonton’da Yürüyüş
dergisi standı açıldı. 

Woodgreen standında 9 dergi, 1 Grup Yorum cd’si,
Edmonton standında 1 Yürüyüş dergisi ve tutsaklarımızın
direnişini anlatan bildiriler halklarımıza ulaştırıldı. 

Londra Dev-Genç; Bildiri ve "Bizim Gençlik"
Dağıtımı Yapıldı 

Siyasi tutsaklara yönelik süren baskılar sürgünler ve
işkenceleri anlatan bildiriler Londra Dev-Genç tarafından
Londra’da 4 ayrı mahallede dağıtıldı. Çalışmaya iki kişi
katıldı ve yaklaşık 250 bildiri dağıtıldı. 

14 ve 17 Eylül günleri İngiltere`nin Londra şehrinde
“Bizim Gençlik” dergisi dağıtıldı. 2 kişinin katıldığı dergi
dağıtımında, 14 Eylül'de 61, 17 Eylül'de 16 adet dergi es-
naflara verildi. 

Yürüyüş
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Halk Cepheliler Köln’de

Anti- Emperyalist Mitingdeydi 
17 Eylül Cumartesi günü Köln’ de ABD emperyalizminin

Avrupa Birliğine ve Almanya’ya dayattığı Ticaret Anlaşması
(TTİP)’nı protesto için yapılan mitinge Halk Cepheliler
”Amerikan İmparatorluğuna Boyun Eğmeyeceğiz” pankartı
ile yerlerini aldılar. 

Avrupa Birliği ve Almanya’ ya bile Amerikan İmpara-
torluğu’nun egemenliğini ve hatta sömürgeleşmeyi dayatan
bu anlaşmayı protesto etmek amacı ile bir araya gelen on
binlerce kişi bu dayatmayı kabul etmeyeceklerini gösterdi. 

Gösteri Almanya’ da son yıllarda gerçekleşen gösterilerin
en kitlesel gösterisi oldu. 

Anadolu Federasyonu Yozlaşma İle Mücadele Ko-
miteleri Etkinlik Takvimi: 

1- 25 Eylül 2016 Pazar: Bielefeld, Yozlaşma, OHAL
ve Darbe konulu Panel 

2- 1 Ekim 2016 Cumartesi: Essen, Merkez Kaufhof
Önünde Yozlaşmaya Karşı Kitlesel Gösteri 

3- 2 Ekim 2016 Pazar, Köln Eğitim Sanat ve Dayanışma
Atölyesi’nde (ATÖLYE) Kitle Toplantısı 

(Adres Subbelrather Str. 109) 
4- 16 Ekim 2016 Pazar: Dortmund DAYEV’ de ve

Essen Kültür ve Eğitim Atölyesi’nde Kitlesel Toplantılar.
Dortmund: Kumar Sektörü ve Bağımlılığı Üzerine Konulu
Tartışma 

Essen: Uyuşturucu Bağımlılığı ve Hasan Ferit Uyuş-
turucu İle Mücadele Merkezi Üzerine Tartışma 

Anadolu Kültür Merkezi’nde Film Gösterimi 
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Anadolu

Kültür Merkezinde 15 Eylül günü film gecesi düzenlendi.
Film gecesinde “Yasadışı” filmi izlendi. 

29 Eylül tarihinde Anadolu Kültür Merkezinde Yılmaz
Güney’in “Yol” isimli filmi izlenilecektir. 

Ayrıca, Anadolu Kültür Merkezi’nde 18 Eylül pazar
günü 12. Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı Yapıldı. 

Saat 12.00’da Halk Kahvaltısı başladı. Hazırlanan ye-
mekler yenildi. Kahvaltının ardından sohbetler edildi ve
türküler söylenerek gün sonlandırıldı. 

���

Hollanda’da Özgür Tutsaklarla
Dayanışma Gecesi Yapıldı 

17 Eylül Cumar-
tesi günü, Anadolu
Kültür Merkezi’nde,
“Özgür Tutsaklarla
Dayanışma Gecesi”
düzenlendi. 

Özgür Tutsaklar-
dan Erdoğan Çakır’ın,
tutsakların Genel Di-
renişi üzerine yazdığı
şiiriile programa baş-
ladı. AKP’nin OHAL bahanesiyle tutsaklara yönelik sal-
dırılarının karşısında tutsakların Genel Direniş’i anlatıldı.
Tutsaklara dayatılan hiçbir uygulamayı kabul etmiyorlar
ve Genel Direnişi sürdürüyorlar. Genel Direniş’in talepleri
okundu. Bu talepler Genel Direniş ile seslendiriliyor. 

Programın devamında yemekle yenildi ve bağlama
eşliğinde türküler söyleyerek Dayanışma Gecesi sonlan-
dırıldı. 
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Londra Gençlik Toplantısı Yapıldı! 
18 Eylül günü, 2 ay aradan sonra her hafta olduğu gibi

bu hafta da yine bir arkadaşımızın evinde toplandık. 
Hep birlikte yemekler yenildi ve sohbet edildi. Yemekten

sonra ise toplantıya geçildi. 
Toplantıda bu yılki gençlik programı, etkinlikler ve

yeni yapılacak olan faaliyetler konuşuldu. Yeni olarak
haftanın 1 günü film izleme ve kitap okuma günü ayarlandı.
Toplantıdan sonra oyunlar oynandı. Yaklaşık 3 saat süren
toplantıya 10 Dev-Genç’li katıldı. Toplantıdan 1 saat sonra

gençler dağıldı. 
���

Londra’da Ailelerimizde Toplanmaya
Devam Ediyoruz 

Yayın komitesinin başlatmış olduğu Perşembe günleri
ailelerimizde toplanma programı, yeni ailelerimizin katılı-
mıyla güçleniyor. 

15 Eylül'de saat 17:00’da yemekle başlayan gecede
genel olarak komite çalışmaları üzerine sohbet edildi.
Fransa’ya festivale gidip dönenler festivalin coşkusunu ve
neler olduğunu anlatarak duygularını paylaştılar. 

16 kişinin katıldığı gecede Suç Ordusu filmi izlendi. 

HASAN HAYRİ ALP ÖLÜMSÜZDÜR! 
Fransa Halk Cephesi tarafından, 19 Temmuz 2016

tarihinde, Ankara Sincan F-Tipi Hapishanesi’nde geçirdiği
kalp krizi sonrası şehit düşen yoldaşımız Hasan Hayri
ALP için Paris’in Melun bölgesindeki Alevi derneğinde
40 yemeği verildi. 

Ülke’deki mücadeleye Fransa’dan katılan Hasan
Hayri Alp yoldaşımız 24 yıllık tutsaklığı boyunca dü-
şüncelerini koruyarak bir Özgür Tutsak olarak bu cephede
mücadele etti. 

Kırk yemeği verilmeden önce yoldaşımız için özenerek
hazırladığımız şehit köşesini kırmızı çiçeklerle ve mum-
lardan Cephe yıldızı yaparak donattık. 

Kırk yemeğinden önce devrimci mücadele içerisinde
şehit düşen tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. 

Saygı duruşunun ardından Halk Cephesi adına bir
yoldaşımız, Hasan Hayri ALP nezdinde hasta tutsakla-
rımızdan ve ayrıca Türkiye hapishanelerinde faşist
iktidarın yeni tecrit uygulamaları ve hak gasplarından
bahsederek, tutsaklarımızın bulundukları her hapishanede
tecrite boyun eğmeden direndiklerini anlattı. 

Avrupa Anadolu Alevi Hareketi
Etkinlik Programını Açıkladı 

1- 18 Eylül 2016 Pazar saat 11.00 de Köln Sanat
Atölyesi’nde Avrupa Anadolu Alevi Hareketi üyeleri ile
tartışma 

2- 9 Ekim 2016 Pazar: Dortmund DAYEV ve Köln
Sanat Atölyesi’nde Kerbela Anması 

Tüm Halkımız davetlidir. 
AVRUPA ANADOLU ALEVİ HAREKETİ 

Köln Sanat Atölyesi’nde Devrim Şehitlerinden
Cemal Kemal Altun Köşesi Açıldı 

12 Eylül’ün ülkemizin üstüne kâbus gibi çöktüğü
yıllarda Almanya’ ya gelerek iltica hakkından yararlanmak
isteyen Cemal Kemal Altun, Alman emperyalizminin
temsilcileri tarafından faşist cuntanın ellerine teslim edi-
leceğini anlayınca mahkemenin penceresinden atlayarak
yaşamına son verdi. 

Cemal Kemal Altun’ un bu güçlü protestosu, Alman
emperyalizminin faşist cuntayı destekleme politikalarına
indirilen bir darbe oldu. 

Köln Sanat Atölyesi, yurtdışındaki devrim şehitlerini
bilince taşıma amacı ile Cemal Kemal Altun köşesi ha-
zırlayarak, üyelerinin bu konudaki hassasiyetini geliş-
tirmeye çalışmaktadır. 

NRW Dev-Genç; Dortmund’ta
“Yozlaşmaya Bayrak Açıyoruz”
Kampanyası İçin Çalışma Yapıldı 

Dev-Genç’liler, 18 Eylül Pazar günü Dortmund´da
yozlaşmaya karşı bayrak açıyoruz kampanyası için
çalışma yaptı. Dortmund Hafen bölgesinde yapılan ça-
lışmada toplam 20 tane afiş asıldı. Çalışmaya iki Dev-
genç’li katıldı. 

Ayrıca Dortmund şehrinde 24 Eylül Cumartesi günü
düzenlenecek olan ırkçılık ve ırkçı saldırılara karşı
yürüyüş için çalışma yapıldı. Dortmund Hafen bölgesinde
yapılan çalışmada 30 afiş asıldı. 1 saat süren çalışmaya
2 kişi katıldı. 

Hamburg Dev-Genç’lilerin Okuma Günü 

16 Eylül Cuma günü Hamburg Dev-Genç’liler
okuma gününde buluştular. Kitaplarıyla bir araya gelen
Dev-Genç’liler bir saat boyunca kitap okuduktan sonra
okudukları sayfaları özetleyip kitaplarını tanıttılar. 

���

Avusturya Viyana; Kitap Okuyoruz, 
Güç Oluyoruz! 

Her Çarşamba, 11.00-18.00 saatleri arasında birlikte
kitap okuyoruz. 



AVRUPA’dakiBİZ

Yaz tatili sürecinde, bir kısmımız
çalışmaya devam ederken, bir kıs-
mımız da tatil sürecini değişik şe-
killerde değerlendirdi. 

Memlekete gidenlerimiz, eş-dost-
akrabalarla hasret giderdi. 

Bir kısmımız, yaz kampına katı-
larak kolektif bir şekilde nasıl mutlu
anlar yaşanabileceğini gösterdi. 

Hümanite ve UTMP sempozyu-
muna katılan insanlarımız üç gün
boyunca kolektif emeğin doyumsuz-
luğunu yaşadı. 

Bir kısmımız da memleket has-
retini giderirken, ülkedeki kurumla-
rımızı ve insanlarımızı da ziyaret
ederek, oradaki mücadeleyi soludu. 

Anadolu’da bir söz vardır; “Ye-
diğin içtiğin senin olsun, bize gör-
düklerini anlat”. Biz meraklı bir hal-
kız. Bilgiye hasretiz, yeni olanı, bil-
mediklerimizi öğrenmek isteriz. 

Yaz Kampına katılan insanlarımız,
şimdiden önümüzdeki yıl için çalış-
malara başlayıp, orada yaşananları
tüm ilişkilerine anlatıp, önümüzdeki
yıl için sözler almalı. 

Hümanite çalışmasına bu yıl 120
insanımız katıldı. On binlerce bildiri
ve broşür dağıtarak; pankartlarımız
ve Avrupa Dev-Genç yürüyüşüyle
yüz binlerce insana kendimizi, de-
ğerlerimizi tanıttık. Dünyada devrim
hayalinin somut bir gerçeklik oldu-
ğunu herkese gösterdik. Önümüzdeki
yıl yüzlerce kişi olup, yüz binlerce
bildiri ve broşürle, devrim iddiamızı
milyonlara taşıma çalışmasına ha-
zırlanmalıyız. Hümanite çalışmasına
katılan tüm insanlarımız, orada gör-
düklerini, yaşadıklarını herkese ta-
şıyıp, şimdiden bir yıl sonrasının ça-
lışmalarını başlatmalıyız. 

Ülkedeki kurumlarımızı gezen in-
sanlarımız da, orada soludukları mü-
cadele havasını tüm insanlarımıza
taşımalıdır. Ülkedeki mücadele bizim
varlık sebebimizdir. Bu mücadeleyi
büyütmek ve kavga bayrağını yük-

seltmenin yolu da destek ve daya-
nışmayı güçlendirmekle olacaktır. 

Yaz Bitti... Avrupa’da
Irkçılık, Ülkede Faşizm ve
Emperyalizmin Halkları
Yozlaştırma  Saldırısı
Sürüyor

Irkçılığa, faşizme ve yozlaşmaya
karşı mücadelemizde Halk Komite-
leri, Halk Meclisleri ile silahlanmalı
ve direnmeliyiz. 

Bugün OHAL adı altında, halkı-
mıza yönelik boyutlu bir saldırı var.
HFG’yi işgal ettiler. Yetmedi yıktılar.
HFG’leri her yerde yeniden kurmak
için, biz de yozlaşmaya karşı her
yerde mücadeleyi yükseltmeliyiz. 

Oligarşinin OHAL mahkemeleri,
faşist katliamları aklamak için gö-
revlendirildi. Dilek Doğan’ı herkesin
gözü önünde katledenleri her yerde
teşhir etmeliyiz. Ekim ayında, Dilek
Doğan’ın mahkemesi görülecek. 

Faşist katilleri, uyuşturucu çete-
lerini teşhir etmek için... HFG’yi ye-
niden kurmak ve Dilek için adaleti
sağlamak için, bulunduğumuz her
ülkeden heyetler oluşturup gönder-
meliyiz. 

Bilmediklerimizi
Öğreneceğiz,
Bildiklerimizi Öğreteceğiz

Bilmediklerimizi bilenlerden öğ-
reneceğiz. Okuyarak öğreneceğiz.
Tüm Avrupa’da Okuma Grupları
oluşturmalıyız. Okunacak, öğrenecek
çok şeyimiz var. Bedeller ödenerek
büyütülen kavgamızın damıta damıta
yarattığı kitaplarımız artık bir kü-
tüphane dolusu olmuştur. Her satırı;
ideolojik gücümüzü, emperyalist dün-
yaya meydan okuyan cüretimizi, dün-
ya halklarını kucaklayan devrim sev-
gimizi anlatan onlarca kitabımızı
okumayla başlayalım. 

BİLGİ GÜÇTÜR: Irkçılığa, fa-

şizme ve yozlaşmaya karşı mücade-
lede güçlü olmanın yolu, bilgimizi
artırmaktan geçiyor. 

Irkçılık ve faşizmin saldırıları sa-
dece bedensel saldırı değildir. Kendi
değerlerimizden utanmamızı hedef-
leyen, kendi emeğimize yabancılaş-
mamız üzerine şekillenen bir ideolojik
saldırıdır aynı zamanda. 

Yozlaştırma da bizi kendimize
yabancılaştırmayı, Amerikan kültürü
ile bizi aciz duruma düşürmeyi he-
defleyen emperyalizmdir. 

Savaş, ideolojilerin çatışmasıdır. 
İdeoloji, yaşam biçimidir. Nasıl

düşünüyorsak öyle yaşarız. 
Günlük işlerimizden yaşamımızın

tüm ayrıntılarına kadar, neyi nasıl
yapacağımızı belirleyen bu düşünce
ve yaşayış biçimidir. 

Düşüncemiz de ne okuyor, ne öğ-
reniyorsak ona göre şekillenir. 

Avrupa aynı zamanda, eski sol-
cuların bitik yaşamlarını sürdürdüğü
bir son duraktır. Umutları tükenmiş,
iddiaları bitmiştir. Çünkü yaşamın
kendisine bakmazlar, mücadeleyi
görmez ve okumazlar. Bildikleriyle
dünyayı çözümlemeye çalışırlar ama
çözümleyemezler. Çünkü mücade-
leden ve mücadelenin yarattığı de-
ğerlerin kitaplaşmış halinden çözüm
ummazlar. Ama, tüm karamsarlıkları,
devrimcileşmiş bir genci görmeyle,
umudu taşıyan bir kitabımızı oku-
mayla dağılabilir. Emperyalizmin be-
yinlere empoze ettiği güçsüzlük tor-
tuları, devrimci direniş destanlarımızı
anlatan kitaplarımızın yarattığı rüz-
garla tarihe karışır. 

Bilginin gücü bizi tüm emperyalist
saldırılara karşı korur. Yeter ki, ideo-
lojik gücümüzün kaynağı olan ki-
taplarımızı, bu kavgada cephaneli-
ğimize katalım. 

Kitaplarımızı güç kaynağı yapan,
halk ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş
olmalarındandır. Okuma Grupları ile
çevremizdeki insanları halk ve vatan

YYAZ TATİLİ SÜRECİ BİTTİ
ŞİMDİ YENİ GÖREVLERİMİZİN ZAMANIDIR 
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sevgisiyle örgütleyebilir, küllenmeye
yüz tutmuş korları yeniden alevlen-
direbiliriz. Çünkü halk ve vatan sev-
gisi, sınıf ve tarih bilincidir. Emper-
yalizmin bugüne kadar dünya halk-
larına tüm saldırılarını püskürten de
hep tarih ve sınıf bilinci olmuştur. 

Emperyalizmin en gelişmiş si-
lahları bile, zincirlerinden başka kay-
bedecek bir şeyi olmayanların sınıf
bilinci karşısında hep yenilmiştir. 

Emperyalizmin devasa askeri gücü
karşısında, yirmi kişiye bir silah
düşen Vietnam’ın gerilla halkını dü-
şünelim. Dişlerine kadar silahlı olan
düşman üzerine bir çakaralmazla,
yirmi kişi birden saldırıyor. Öndeki
vurulunca silahını arkadan gelen alı-

yor... Öle öle düşmana ulaşıyor ve
onu yeniyor. Bunu milyonlarca insana
yaptıran da tarih bilincidir. 

HALK; BÜYÜK AİLEMİZ-
DİR: Halk sevgisi, sınıf bilincidir.
Sınıf bilinci kim olduğunu bilmektir.
Sınıf bilinci, devrimcinin onur ve
kişiliğini kazandığı bir okuldur. 

VATAN; BÜYÜK EVİMİZDİR:
Vatan sevgisi, tarih bilincidir. Va-
tanseverlik ulusal bilinç ve onurdur.
Vatan, üzerinde yaşanılan bir toprak
parçası değil; emeğimizdir, alınteri-
mizdir. 

KİTAPLARIMIZ; halk ve vatan
sevgisinin sayfalara dökülmüş halidir.
Okumalı, okutmalıyız. Birlikte oku-
malı, birlikte düşünmeli ve emper-

yalizmin ideolojik bombardımanına
karşı birlikte çözümler bulmalıyız. 

Emperyalist kültürün gücü dev-
rimcilerin örgütsüzlüğündedir. Dev-
rimciler, tarihimizin derinliklerindeki
tüm olumlu ve güzel şeyleri alıp,
gün ışığına çıkarır. Halk tarafından
yaratılan olumlu ne varsa sahiplenir.
Bu nedenle Baba İshaklar, Şeyh Bed-
rettinler, Pir Sultan’lar, Seyit Rızalar...
tarihimizin onurlu sayfalarında yer-
lerini almaktadırlar. 

Kitaplarımız bu destanı anlatıyor.
Bu destanlarla örgütlenmeliyiz. Ma-
dem ki emperyalizmin gücü bizim
örgütsüzlüğümüzdür, o zaman biz
de her zamankinden daha fazla ör-
gütlü hale gelmeliyiz. 

VATAN SADECE ÜZERİNDE YAŞANILAN
TOPRAK PARÇASI DEĞİLDİR

Vatan o topraklar üzerinde halkların yarattığı tüm
kültürel-manevi değerler, tarihsel birlik, ruhsal şekil-
lenmedir. Zaten emperyalizm sadece bir toprak parçasıyla
ilgilenmez. Halka ait olan ne varsa onu yok etmek,
yozlaştırmak ister. 

O halde vatan; üzerinde yıllardır kanımızın döküldüğü
Anadolu topraklarıdır. Vatan dağlarımız, ovalarımız,
ırmaklarımızdır. 

Vatan birlikte yarattığımız, ürettiğimiz, emek ver-
diğimiz, alınteri döktüğümüz her şeydir. Vatan tarihi-
mizdir. 

Vatan acılarımız, sevinçlerimiz, özlemlerimiz, düş-
lerimizdir. Vatan isyanlarımız, baş kaldırılarımız, bayrak
bayrak dalgalandırdığımız bağımsızlık ve özgürlük
şiarımızdır. Vatan namusumuz, onurumuzdur. 

VATAN, EVİMİZDİR 
Bunların olmadığı bir vatan kavramı eksiktir, soyuttur. 

DEVRİMCİLİK VATANSEVERLİKTİR 
Birinci olarak, kitlelerin bağımsızlıktan yana özlem-

lerini, Amerikan veya Avrupa emperyalizmine yönelik
tepkilerini ve hoşnutsuzluklarını anti-emperyalist mü-
cadeleye sevk edebilmek, ikinci olarak, düzen güçlerinin
kitlelerin milli duygularını istismar etmelerinin, vatan-
severliği ve ihaneti çarpıtmalarının önüne geçebilmek
için de vatanseverlik kimliğimizi ortaya koymalıyız. 

Vietnamlı bir köylü, Amerikan bombaları ülkesini
ve köyünü yakıp yıkarken: “Benim halkım her zaman
buradaydı. Babam, onun babası ve dedemin babası,
geriye sayabildiğimiz kadarıyla hepsi. Yanki şeytanları
bombaları, mermileri ve tanklarıyla mezarları parçalansa
bile, onların kemikleri burada gömülü. Burada yaşaya-
cağım ve burada savaşacağım. 

Yanki bombalarıyla ya da mermileriyle ölürsem en
azından kemiklerim atalarımınkiyle aynı toprak parçasında
kalacak.” 

Bir insan düşünün, bedeni alevler içinde. Yoldaşlarına
karşı vahşi bir saldırıyı durdurmak için tutuşturmuş be-
denini... Hapishane maltasında alevler içindeki bedeniyle,
vahşi saldırıyı düzenleyenlerin üzerine doğru yürüyor.
Kurşunlar yağdırılıyor bedenine. Alevler içindeki be-
denden tek bir slogan yükseliyor o anda: “Yaşasın Ba-
ğımsız Türkiye”. Benzer sahneler, bir başka hapishanenin
havalandırmasında, kuşatılmış bir üste de tekrarlanıyor. 

“Bağımsızlık” mücadelesi, yalnızca devrimciler ta-
rafından sürdürülüyor; emperyalizme karşı mücadele
edenler yalnızca devrimciler HALKININ VE VATANINI
BU KADAR SEVEBİLEN YALNIZCA DEVRİMCİ-
LERDİR. BU BİZİZ İŞTE.

“Nasıl silahını yitiren ordu, orduluk niteliğini yiti-
rirse, yurtseverlik coşkusu taşımayan devrimci de
devrimcilik niteliğini yitirir.” Mahir Çayan.

“Vatansever olmadan devrimci olunmaz.” Dayı. 
Vatanıma duyduğum sevgi, halkımın bütün zen-

ginliklini sömüren düşmana duyduğum kin kadardır. 
Vatanı sevmek, emperyalizme karşı olmaktır. 
Bu ülkenin toprağında benim halkımın anamın,

babamın alın teri var. Bu ülkenin her bir toprağında
benim yoldaşlarımın kanı var. 

Bizim için asıl değer ifade eden o kan ve terdir. 
Halkımı seviyorum, onu zulmün eline terk etme-

yeceğim. 
Halkımı seviyorum, örgütsüz halk savaşamaz, sa-

vaşmayan halk kurtulamaz. 
Halkım mutlaka kurtulmalıdır. Halkı sevmek onları

örgütlemektir. 
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” 

25 Eylül
2016
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“Ben de bir insanım diyorsanız şu anda ülkemizde yaşanan
baskı, zulüm ve işkencelere karışı halkınızın kurtuluş mücadelesine
duyarsız kalamazsınız” 

Yalçın Çakmak 

5 Ekim- 11 Ekim

KAYIP
Ayhan EFEOĞLU: Ayhan Efeoğlu, Yıldız

Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Öğrenci gençliğin
ve İYÖ-DER'in mücadelesinin en önlerinde yerini
aldı. Daha önce de defalarca gözaltına alınmış,
siyasi şube polisleri tarafından tehdit edilmişti.
6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis tarafından göz-
altına alınıp kaybedildi.

Ayhan Efeoğlu

Hüsamettin CİNER: 1975, Artvin-Hopa do-
ğumlu, Laz milliyetindendir. 1990'da İstanbul
Liseli Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı.
Bir dönem Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de faaliyet
yürüttü. İşkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 1997 yı-
lında Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye
başladı. Kısa zamanda Kocaeli'nin emekçi  ma-
hallelerinde, Susurluk pisliğine karşı halkın tep-

kisini örgütlemeye çalıştı. 5 Ekim 2000'de Ulucanlar Katliamı'nın
hesabını sormak için bir eylem hazırlığındayken, taşıdığı
bombanın patlaması sonucu İstanbul-Harbiye'de şehit düştü.

Hüsamettin Ciner

Güler CEYLAN,
İbiş DEMİR: 8 Ekim

1994 gecesi İstanbul Sul-
tançiftliği’nde kaldıkları
evde polis tarafından katle-
dildiler. İşçi sınıfı içinde
başladıkları mücadelelerini
halk kurtuluş savaşçısı ola-

rak sürdürerek ölümsüzleştiler.
Güler Ceylan, 1974 Dersim doğumludur.  Dersimli

yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimci hareketi tanır tanımaz
örgütlü mücadele içinde öne atıldı. Hayat dolu kişiliğiyle
tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci hareketin
verdiği her görevi yapmaya hazırdı ve savaşçı oldu.
Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi.

İbiş Demir, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur.
İlkokulu bitirdikten sonra geldiği İstanbul’da tekstilde
çalışmaya başladı. 1990 yılında mücadeleyle tanıştı. Di-
renişlerde hep en öndeydi. Devrimci bir eylemden sonra
kısa bir süre tutsak kaldı. Halk kurtuluş savaşçısı olarak
şehit düştüğünde 23 yaşındaydı.

Güler Ceylan İbiş Demir

Ali Rıza AKASLAN: 21 Nisan 1976
Tokat doğumludur. Tokat Meslek Yüksek
Okulu Muhasebe bölümü mezunu olan Ali
Rıza, genç yaşlarda çalışmaya başlamıştır.
Üniversitede okuduğu yıllarda, 1993 yılında
Dev-Genç’liler ile tanışmış, okulunda çeşitli
demokratik akademik faaliyetler içinde yer
almıştır. 1997’de Karadeniz Recai Dinçel

Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak istihdam edildi. 7
Ekim 1999’da, Çamdalı Köyü yakınlarında Karadeniz
Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfreze,
düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah 03:30’a kadar
süren çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düştü.

Ali Rıza Akaslan

İsmet GÜVENÇ: 1966 Dersim Pülümür do-
ğumluydu. Kürt milliyetindendi. Daha önce de-
mokratik alanda da çalışmış ve birçok kez gözaltına
alınmıştı. Her gözaltına alındığında sürekli ölümle
tehdit edilmişti. Ama o tüm bu tehditlere rağmen,
ne Parti-Cephe'den ne de mücadeleden vazgeç-
meyerek, devrim için daha çok çalışmanın heyecanı
ve coşkusuyla savaşmıştı. 3 Ekim 1991’de İstanbul

polisi tarafından gözaltına alındı. İşkence yapıldıktan sonra
başına kurşun sıkılarak katledildi ve cesedi 6 Ekim 1996’da
Esenler'deki bir inşaata bırakıldı. Bir Cephe savaşçısıydı.

İsmet Güvenç

Mehmet BAŞBAĞ: 1979 Dersim Pertek
doğumludur. 84 Ölüm Orucu şehidimiz
Haydar Başbağ’ın yeğeniydi. Devrimcilerin
içinde, şehitlerimizin mirasıyla büyüdü.
1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Gemi Mühendisliği bölümünü kazandı.
Dev-Genç’liydi. En son Karadeniz Bölge
Komitesi içinde yer alıyordu. Aranır duruma

düşmesi nedeniyle, silahlı birliklerimizde istihdam edildi.
4 Ekim 2011'de Yunanistan’ın Selanik kentinde, bulunduğu
ortamdaki patlayıcının kaza ile patlaması sonucunda şehit
düştü.

Mehmet Başbağ

KAYIP
Lütfiye KAÇAR: 1960 Manisa doğumludur.

12 Eylül öncesinde mücadele içinde yer aldı. İs-
tanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisiydi.
Bir dönem Niğde Öğrenci Yurdu'nda kaldı. Ka-
dınların anti-faşist mücadelede militan bir biçimde
yer almasının öncülerinden biriydi. 1980 sonlarında
hareketin yeniden toparlanması sürecinde yine

mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi. Devrimci İşçi Hareketi'nde
yönetici olarak görev aldı.  İşkenceciler en sonunda onu kay-
betmekte buldular çareyi. 5 Ekim 1994'de İstanbul'da veya
Gebze'de  gözaltına alındı, kaybedildi.

Lütfiye Kaçar

Erdinç ARSLAN: 1977, Hatay-Samandağ do-
ğumludur. 1995'te harekete katıldı. Bölgesindeki
demokratik faaliyet içerisinde görevler aldı. 1999'da
SPB üyesi oldu. 5 Ekim 1999'da ölüm mangaları
tarafından, Adana Yüreğir'de bulunduğu eve dü-
zenlenen baskında katledildi. İnfazcılar, aynı bas-
kında Murat Bektaş adlı devrimci hareketle hiçbir
ilgisi olmayan bir işçiyi de katlettiler.

Erdinç Arslan



Adalet YER, Adnan BERBER, Ali ÇELİK, Aydın
BULMAK, Halil İbrahim EKİCİBİL, Hatice YILDIZ,
Mehmet Ali AYDIN, Murat ER, Necla ÇAVUMİRZA,
Pınar GÜNGÖR, Tuncay KARAMAN, Yalçın ÇAK-
MAK, Zeynel KIZILKAYA:

Değişik görevlerden dönen İbrahim Erdoğan Kır Silahlı

Propaganda birliklerine bağlı dört müfreze Ovacık’ın
Emirgan Deresi Mevkii’nde bir araya geldi. Burada Mazlum
Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın Müfrezesi, Nazım Karaca
Müfrezesi ve Nurettin Güler Müfrezesi’ne mensup 33’ü
erkek, 13’ü kadın 46 gerilla vardı. 9 Ekim 1994 tarihinde,
Ovacık Emirgan Köyü Mevkii’nde kuşatıldıklarında çıkan
çatışmada 13 gerilla şehit düştü. 13 şehidin kahramanlıkları
diğerlerinin kuşatmayı yarmasını sağladı.

Müfreze komutanı Halil İbrahim Ekicibil; Elazığ Tıp
Fakültesi’ndeyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı
Yalçın Çakmak; lise yıllarında devrimci oldu. 1992’de ge-
rillaya katıldı. Murat Er; Ankara Liseli Dev-Genç’te ve
sağlık emekçilerinin mücadelesinde yer aldı. Adnan Berber;
Dev-Genç kadrolarındandı.

Adalet Yer; Pertek’in Orcan Köyü’nden, Ali Çelik; Ovacık
Yaylagünün Köyü’nden, Tuncay Karaman; Amasya Gümüş-
hacıköy’den, Zeynel Kızılkaya; Malatya’dan, Aydın Bulmak;
Elazığ ve Malatya’da gençlikmücadelesinden, Hatice Yıldız;
Çemişgezek Axtük Köyü’nden, Mehmet Ali Aydın; Ankara’dan,
Necla Çavumirza; Diyarbakır’dan hemşire, Pınar Güngör;
Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya katılmışlardı.

Adalet Yer Adnan Berber Ali Çelik Halil İbrahim Ekicibil Hatice Yıldız Mehmet Ali Aydın

Necla Çavumirza Pınar Güngör

Tuncay Karaman Yalçın Çakmak Zeynel Kızılkaya

Aydın Bulmak

Murat Er

"ZAFER BİZİM OLACAK"  94 yazında Dersim cayır
cayır yanıyordu. Günlerce sürdü orman yangınları. Ardından
düşman yeni birlikler sevk etti Dersim'e.  

Çatışmalar başladı. DHKC gerillaları bu saldırılar kar-
şısında eli kolu bağlı kalmadı. Pusu attı. Pusuya düştü.
Bedel ödedi, bedel ödetti. 

O günler gerillanın topyekün bir saldırı karşısında nasıl
davranılması gerektiğinin tartışıldığı günlerdi. Zorluklarla,
ciddi çatışmalarla karşılaşılan bu yoğun ayların ardından
kış hazırlıklarına başlanmıştı. Karar açıktı; sığınaklara gi-
rilmeyecek ve düşman saldırılarına karşı konulacaktı.

Ekim başı yoğun çatışmalar yaşandı. 
9 Ekim'de değişik görevlerden dönen dört müfreze Ova-

cık'ın Emirgan Deresi mevkiinde bir araya geldi. Mazlum
Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın, Nazım Karaca ve Nurettin
Güler Müfrezeleri'ydi bunlar... Bölgeye gelmeden önce
Mıksor, Gızori mevkilerinde düşmanla çatışmış ve düşmana
önemli sayılarda kayıplar verdirmişlerdi. 

Düşman birlikleri de çok yoğun bir biçimde bölgeye yı-
ğılmışlardı. Gerillayı fark ettiklerinde derhal kuşatmaya al-
maya çalıştılar. 

Düşmanı ilk Halil İbrahim fark etti ve düşmanın geliş
yönüne tek başına pusu attı. Düşman yaklaştığında Halil

İbrahim önce el bombasını, ardından silahını kullanarak
düşmanın kuşatma çemberini tamamlamasını ve daha fazla
yaklaşmasını engelledi. Silah sesleri tüm müfrezeler için
uyarıcı oldu. 

Önce yoldaşlarının güvenliği önemliydi. Sabo'nun Çif-
tehavuzlar'da kuşatılmışken diğer yoldaşlarının kaygısını
duyması gibiydi... Halil İbrahim şehit düşünceye kadar ça-
tışmayı sürdürdü. O bir müfreze komutanıydı aynı zamanda.
Ona yakışan da oydu.

Bu arada diğer müfrezeler de mevzilendiler. İlk saldırıyı
püskürtüp çekileceklerdi. 

Aydın Bulmak, M. Ali ve biri bayan iki gerilla daha
birlikte bir kayayı kendilerine siper ederek mevzilenmişlerdi.
Aniden arkalarından gelen mermilerle Aydın ve M. Ali ya-
ralandılar. Diğer yoldaşları hemen onlara alt tarafa doğru
kaymalarını, oranın mermi almadığını söylediler. 

Küçük grup önce M. Ali'yi gönderdi. Ardından kadın
yoldaşı gönderdikten sonra kalan iki gerilla arasında bir
"çekişme" başladı. İkisi de diğerinin daha güvenlikli olan
yere kaymasını istiyordu. 

Aydın yaralandığını söyleyerek diğerini gönderdi. Gerilla,
Aydın'ı mermi almayan bir yere mevzilendirip aşağıya
doğru kaydı ve M. Ali'nin mevzilendiği taşın arkasına geçti.
Bu arada M. Ali de ikinci yarayı almıştı. 

Aydın çatışma boyunca sürekli konuşarak yoldaşlarına
moral vermeye çalışıyordu. Çekilme anı geldiğinde geril-
lalardan bir grup Aydın'ın yanına doğru yaklaşmaya başladı.
Aydın "Gelmeyin, el bombasının pimini çektim!" diyerek

9 Ekim 1994 - Dersim,
Emirgan Deresi

Anıları Mirasımız



onları durdurmaya çalıştı. Gerillalar biraz konuşup
Aydın'ı yanına yaklaşmalarına ikna edip yanına gittikle-
rinde elinde el bombasının olmadığını gördüler. Grup
bir an önce çekilsin diye öyle söylemişti. Yoldaşları
kendisini çatışma alanından çıkarıp götürmeye çalışırken
"ben yaralıyım, burada kalacağım, siz bir an önce gidin"
dedi. Bütün konuşmalara rağmen onu ikna edemediler.      

- Son olarak bir isteğin var mı? diye sordular. 
- "İki isteğim vardı, birincisi, hep düşünürdüm, şehit

düştüğümde bir taş olacak mı yanıbaşımda, o taşa
kanımla DHKP-C yazabilecek miyim diye ve şimdi
şehit düşüyorum. Yanımda bir taş var bu isteğim oldu..." 

O anda gördüler ki, Aydın başucundaki taşa kanıyla
"DHKP-C" yazmıştı. 

- "İkinci isteğim ise; Malatya dağlarında gerilla
olarak savaşmaktı, ben gidemedim ama benim yerime
siz gidin..."

Çatışma sürüyordu... Komutan Yalçın'a tüm gerillalar
Sandino Baba derdi, çünkü hepsinin babası gibiydi. Her
sorunlarıyla ilgilenir, kendilerini geliştirmeleri için
elinden geleni yapardı. Çatışmaları büyük bir ustalıkla
yönetirdi. 9 Ekim 1994'teki çatışmada da bütün savaşçı-
larını mevzilendirirken çatışmayı her zamanki ustalığıyla
yönetiyor, oradan oraya koşturuyordu. 

Koşturduğu anlardan birinde yanına düşen roketin
şarapnel parçası başına isabet etti. Aynı roket atışıyla
yaralanan bir yoldaşı "Komutan yoldaş yaralandım"
diye seslendi ona. 

Yalçın "bir şey olmaz, bak ben de yaralandım" deyip
başındaki yarayı göstererek iki adım attı ve şehit düştü... 

Böyle soğukkanlı, böyle pervasız gidiyorlardı işte
ölüme. 

Tecrübeli, tecrübesiz, yaşlı genç yan yanaydılar o
mevzilerde. 

Çatışma sürüyordu... Bir başka taşın üstünde daha o
imza kanla atılıyordu. Zeynel şehit düşmeden biraz önce
geleneği Dersim dağlarına taşıyanlardan biri oldu. Taşın
üstündeki kanla yazılı “DHKP-C” parıldıyordu. Ve işte
biraz ötede Adnan da şehit düşmüştü. 

Müfrezelerdeki kadın gerillalar aynı kararlılık içinde
kayaların ardında yer değiştiriyor, bir yandan diğer yol-
daşlarını korumaya, bir yandan düşmana vurup kuşatmayı
yarmaya çalışıyorlardı. 

İşte onlardan üçü daha "kadın" üzerine tüm burjuva
değer yargılarını alt ederek, küçük-burjuvazinin kadının

özgürleşmesi üzerine tüm teorilerini alt-üst ederek şehit
düşüyorlar. Necla, Adalet ve Hatice... Son mermilerini
düşmana sıkarak, son sloganlarını haykırma gücünü bu-
larak kucaklıyorlar ölümü. 

Pınar kuşatma altında düşmana vurmanın coşkusuyla
basıyordu silahının tetiğine. 1994 Ekim ayının başındaki
operasyonlarda ilk kez çatışmaya girmişti. İlk çatışmalarda
düşmana kayıp verdirilmiş ve kayıp vermeden dönülmüştü.
Ciddi bir operasyonla ilk kez karşı karşıya geliyordu.
Fakat 10 aylık gerilla yaşantısı ona çok şey öğretmişti.
İlk çatışmada gayet sakin ve soğukkanlıydı. Gece olup
çekildiklerinde çatışmadan zaferle çıkmalarını büyük
bir sevinçle çığlık atarak karşılamıştı. Ama hemen
uyarıldı, çünkü bozguna uğrayan düşman halen çok ya-
kınlarındaydı.   Bu çatışmanın ardından çatışa çatışa bir
kaç günde Emirgan bölgesine gelmişler ve işte  kendileri
için çatışmaya müsait olmayan bu alanda düşmanla
tekrar çatışmak zorunda kalmışlardı. 

Çember daralmış, her taraflarından mermiler geçmeye
başlamıştı. Pınar da düşmanın ilk taramaları sırasında
yaralandı. Ama soğukkanlılığını yitirmemişti. Yoldaşla-
rından biri kendisine neresinden yara aldığını ve durumunu
sorduğunda "çok iyiyim, biraz üşüyorum" dedi. Yoldaşının
puşisini alıp yarasını sardı. Çatışma boyunca sürekli
gülümsüyordu. Ölümü gülerek kucaklayanlardandı o
da. Son sözü "Zafer bizim olacak" oldu... 

Gerillalardan dördünün, Halil İbrahim, Murat Er,
Ali Çelik ve Tuncay Kahraman çatışırken yer değiştirirken
ana grupla bağları koptu. Çatışmayı sürdürdüler. Onlardan
ancak bir kaç gün sonra haber alınabilecekti. Çatışarak
şehit düşecekti dördü de.  

Artık çekilme zamanıydı. 9 şehitleri vardı orada.
Halil İbrahimlerin grubuyla 13 olacaktı. Şehit yoldaşlarını
alabilecek bir ortam yoktu. Onları bırakıp gitmek zordu,
ama savaşın gerçeği de buydu. Bir yandan çatışırken,
diğer yandan şehit yoldaşlarının silahlarını aldılar. Ko-
mutan Yalçın'ın üstüne parti bayrağını bırakarak geri
çekildiler. 

Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle 
Çıkıp Dersim dağlarında 
Türkü söylemek var ya...  diyordu türkü.
Türkü söyler gibi şehit düşmüşlerdi işte. 
Destanlar kentlerin sokaklarında, dağlarda yazılmaya

devam edecekti. 

Che GUEVARA: 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rossario kentinde doğdu. 1955’te Küba
devriminde yer almaya karar verdi.  Küba’nın Sierra Maestra dağlarında Batista diktatörlüğüne
karşı devrim ve sosyalizm için savaştı. Küba’da devrimden sonra sosyalizmin inşasında
görevler üstlendi. Che'nin yazdıkları ve yaptıkları bugün dünya halklarına halk kurtuluş
savaşlarında bir klavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi savaşan halklar için sadece bir ödev
değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek
için Küba’daki görevlerini terk  ederek, başka ülkelerin dağlarında, emperyalizme darbeler
vurmak için savaştı. Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta Konferansı'na gönderdiği mektupta
"İki, üç daha fazla Vietnam" şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu. 9 Ekim
1967’de, Bolivya dağlarında gerilla savaşını sürdürürken ABD işbirlikçileri tarafından katledildi.

Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu, devrim için savaş heyecanını ve kararlılığını en değerli
mirasları olarak sürdürüyorlar.

Ernesto Che Guevara



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

SİLAHLI HALK YENİLMEZ 
Halkı silahlandırıp, silahlı eyleme katacak olan da yine silahlı

eylemdir. Düşmanın devasa silahlı gücüne karşı, kendi
silahımızla savaşıp sonuç alabildiğimizi gördükçe, silahın savaş
içindeki rolünü halk daha çabuk kavrayacaktır. Bugün elindeki
taşla barikatta olan yarın silahını kuşanmış milistir; bir adım

sonra silahlı propaganda birlikleri savaşçısıdır.
İşte, "Halkın Örgütlü Gücüyle Birleşmiş Devrimci Şiddet"
sloganının bugünkü anlamı kendini milislerde ve halkın

şiddetinin açığa çıkartılmasında gösterecektir. Halkın şiddeti,
devrimci şiddet ve milis tanımlamaları da bu noktada hızla
birbirini tamamlayan birbirini koşullandıran, biri olmadan

diğerinin olamayacağı tanımlamalar haline gelmektedir.
Oligarşi devrimci şiddeti yaygınlaştıramayan, alan ve

bölgelerdeki çelişkileri çözecek şekilde geliştiremeyen hiçbir
güce yaşam hakkı tanımıyor. Artık milis, sürecin ve düşmanla

çatışmanın ihtiyacıdır. 
Geleceğe ilerleyişin zorunluluğudur.

Devrimci hareket açısından düşmanın tüm politika ve
taktikleri "beklenmeyen" bir olgu değildir ve stratejik

çizgisinde, mücadele ve örgütlenme anlayışında bu politikayı
etkisiz kılacak, boşa çıkaracak önlemleri içeren uygun

açılımlar vardır. Düşmanın yoğun ve yaygın terörüne karşı
devrimci şiddetin yoğunlaştırılıp yaygınlaştırılmasını, kitlelere

alternatif bir gücün varlığının hissettirilmesini, güven
oluşturulmasını amaçlayan milis örgütlenmeleri 

bunun örneklerinden biridir.
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m Bir Gecede Dört Eylem... Yarın Daha Fazla... Sonra Çok Daha Fazla...
Talancının, Yağmacının, Gaspçının Önünü Kesecek 

Olan Halkın Şiddetidir
“Mahallenin Şahanları” Olup, Zulme Karşı 

Halkın Şiddetini Büyütelim!

Şakran Hapishanesiʼnde Kadın Tutsaklara Saldırı Devam Ediyor
Filiz Gencer görüş yerinden kaçırılarak hücreye kapatıldı 

Nurhan Yılmazʼın kolu iki yerinden kırıldığı halde 
hastaneye götürülmedi

Tutsaklara ters kelepçe, tazyikli su, yere yatırarak 
dayak işkencesini yapan hapishane idaresini protesto eden 

TAYADʼlılara polis saldırdı
Tutsaklara yapılan işkencenin örgütleyicisi hapishane müdürü

Mehmet Davarcıoğluʼdur
Devrimci düşmanlığı yapan, “daha bunlar bir şey değil” diyerek

saldırmaya devam eden Mehmet Davarcıoğlu 
halka hesap vermekten  kaçamayacak!


