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Tayyip Erdoğan'ın Sümüklü Damadı Gazi'yi Bitirin Talimatı Vermiş
Haydi Oradan SÜMÜKLÜ DAMAT BERAT! 

O YIKMAYA ÇALIŞTIĞINIZ GAZİ GİBİ 
YOKSUL HALKLAR YIKACAK ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİNİZİ

Sömürü; Adaletsizlik, Yoksulluk Doğurur...
Yoksulları, Adaletsiz Kalanları Yönetmek İçin, 
İktidarların Zulümden Başka Araçları Yoktur,

Bu Zulüm Kendi Sonlarını Getirir!

BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ 
HALK SİZİ BİTİRECEK!HALK SİZİ BİTİRECEK!

Okmeydanı Halk Meclisi Uyuşturucuya Karşı 
Oturma Eylemi Başlattı!

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;
KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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- Parti-Cepheliler bütün tarihi boyunca esas olarak
düşmanla savaşırken, bir yandan da sol kesimlerin
politikalarıyla uğraşmak durumunda kalmıştır. Bu
sürecin olumsuzlukları yanında olumlulukları da

olmuştur. Düşmanın saldırıları iddiamızı, kararlılığımızı
büyütüp Parti-Cephe kişiliğini, 
mücadele tarzını geliştirmiştir. 

- Parti-Cephelilik düşüncesinde belirsizliğe, kararsızlığa
yer yoktur. Yaşamda ve teoride her şey açık ve nettir. 

Hiç bir sorun karmaşık, anlaşılmaz hale getirilmez. 
- Parti-Cephe mücadeleyi geliştirmeyen, halkı

mücadeleye katmayan, hiç bir politikaya değer vermez. 
- Parti-Cephe her zaman geniş halk kesimlerinin

taleplerini, ruh hallerini dikkate alarak politikalar
oluşturur. Parti-Cephelilikte kuru, soyut, ezberlenmiş

doğmalara yer yoktur. 
- Parti-Cepheli teoriyi, devrimciliği kitleleri örgütlemek

ve savaşmak için öğrenir. Örgütlemeyen ve savaşmayan 
Parti-Cepheli olamaz.

- Parti Cepheliler Türkiye sol hareket tarihinin en
büyük direniş kahramanlıklarını yaratmış insanlardır. 

Direnmek ve teslim olmamak Parti-Cephelilerin 
yaşam biçimidir. 

- Parti-Cephe kimliğini içselleştirmek için beynimizde,
hücrelerimizde burjuvaziye, düzene ait ne varsa söküp

atmalıyız. Beyni devrimle dolu, devrimle yatıp, devrimle
kalkan insanların önünde hiç bir engel olamaz. Çözümsüz
hiç bir şey yoktur. Bütün Parti Cepheliler kendilerine bu

tarzla yeniden bakmalıdır. 

Devrimci Avukatlar Yargılanamaz!
Hiç Kimse Devrimci Avukatların

Mesleklerini Yapmasını Engelleyemez!

Halkın Avukatları 
"Adalet Anıtı" Önun̈de 

Adaletsizliği Haykırdılar!



İİ ç i n d e k i l e r
düzenidir!

22 Liseliyiz Biz: Okullarımızda
AKP propagandasına izin

vermeyeceğiz!

23 10 Soruda: Zaaflar

25 Halk Meclisi: Faşizme karşı ev

ev, sokak sokak örgütleneceğiz

27 Biz Diyoruz ki: Direnişi
büyütmek için, tüm halkı
birleştirelim, güçlenmek için
sokak sokak örgütlenelim! 

28 Savaş ve Biz: Savaşçı, “rahat”
ve umursamaz değildir

29 Devrimci eylem çizgisi ve
PKK’nin yanlış eylem
çizgisi; biri halkın iktidarına,
diğeri düzene götürür!-7

34 Devrimci İşçi Hareketi: DİSK
Başkanı kimin yanında?

35 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ne yapacaksak Kamu
Emekçileri Cephesi olarak biz
yapacağız!

36 KEC’li Sibel Balac, Nazife
Onay ve Hatice Yüksel ile
Ankara yürüyüşüne ilişkin
röportaj...

39 Ülkemizde Gençlik: Hiçbir
engellemeye boyun
eğmeyeceğiz!

8 DHKC: Duydunuz mu? Tayyip
Erdoğan'ın sümüklü damadı
Gazi'yi bitirin talimatı
vermiş... Haydi oradan
sümüklü! Tayyip’in damatları
siz gidip dronlarınızla, boru
hatlarınızla oynayın!

11 Saldırıları durdurmak için tek
yol, halkı mücadeleye
katmaktır, halkı

örgütlemektir-1

13 FARC’ın tüm uzlaşma ve düzene
dönme maddelerini kabul
etmesi, Kolombiya devletini
ikna etmedi ve referandumdan
‘hayır’ oyu çıktı

17 Solun Köşe Taşları: Figen
Yüksekdağ, Newsweek
dergisinde ne anlatır?

20 Uyuşturucuya karşı savaş açtık

21 Ülkemizde Gençlik:
Arkadaşlar, işsizliğimizin ve
yoksulluğumuzun nedeni
yaşadığımız bu sömürü

4 Parti-Cephe geleneğimiz
Kızıldere’de doğdu, 
46 yıl süren dişe diş 
bir savaşla büyüttük!-8

BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ
HALK, SİZİ BİTİRECEK!

42 Korkunuzu daha da

büyüteceğiz!

43 Müvekkilimiz Sadık Eroğlu ve

devrimciler hakkında yalan

haberler yapmaktan vazgeçin!

44 Vatana düşman AKP’nin

polisleri Armutlu’daki Dilek
Doğan Parkı’nın temellerini
söktü

45 Yalan haber ve kışkırtmalarla,

Alevi halkımızı devrimcilere

düşmanlaştıramazsınız!

46 Özgür Tutsaklardan:

Kitaplarımızla zaferi
getireceğiz

47 Ne OHAL’iniz ne baskılarınız,

halkın umudu olan Yürüyüş
dergisini susturamaz!

48  Teslimiyetin, tasfiyenin

önündeki barikat, 19 Aralık...

54 Avrupa’da Yürüyüş: Fransa’da

geçtiğimiz günlerde oturumu
elinden alınan Nihat Karakaya
ile ropörtaj...

56 Avrupa’daki Biz:

Güveneceğiz, görev vereceğiz;
öğreteceğiz, sonuç alacağız!

58 Yitirdiklerimiz



“Ülkemizde solun yenilgisinin et-
kileri inkarcılığa, işçi sınıfının dava-
sından dönmeye kadar varmış, kafa-
larda, inançlarda ağır tahribat yapmış
ve oluşan bu bataklık ortamında, sivil
toplumculuk canlanmıştır.”

“Sivil toplumculuk her zaman,
her yerde örgütlü mücadeleye, örgütlü
olan her şeye karşı çıkmış, yerine
birey özgürlüğünü kurmaya çalış-
mıştır. Bu akım örgütlü güçlerden;
sınıf mücadelesinin örgütlü, belli bir
disiplin altında yürütülmesinden, bi-
reysel özgürlüklerini kaybetme kor-
kusuyla vebadan kaçarcasına kaçan,
bireyci aydınları birleştiren bir akım-
dır”(Haklıyız Kazanacağız 1. Cilt)

Sivil toplumculuk, burjuvazinin
kendi iktidarını korumak ve sürdü-
rebilmek için halk saflarında iradi
bir şekilde örgütlediği akımlardan

olmuştur. Amaç, mücadeleyi halkın
iktidarı ve sosyalizm hedefinden sap-
tırmaktır.

Sivil toplumcu akımlar, kendilerini
her türlü iradeye, örgüte, devlete
karşı gibi gösterip, sözde birey öz-
gürlüğünü yüceltirler. Bunun pratik-
teki anlamı ise, sivil toplumculuğun
emperyalist sisteme ve emperyalizmin
denetimindeki işbirlikçi oligarşik dü-
zenlere karşı mücadelesi olmamıştır.
Tersine, sivil toplumcu hareketler,
halk içinde yayılarak, proletarya dik-
tatörlüğüne, yani halkın kendi ikti-
darını kurmasına karşı mücadele et-
mişlerdir. Devrimci örgütlere karşı
mücadele yürütmüş, Marksist-Leni-
nist ideolojiyi tasfiye etmek için rol
üstlenmişlerdir. Bu rollerini burju-
vazinin devrime saldırısıyla paralel
yürütmüşler, aynı cephede yer al-

mışlardır.
Bugün bakın, Kürt milliyetçili-

ğinin Kürt halkının ulusal kurtuluş
mücadelesini tasfiyesi de aynı ze-
minde gerçekleşmektedir. Yine Latin
Amerika ülkelerinde, yüzbinlerin
canı pahasına kazanılmış mevziler;
sivil toplumcu bakış açıları ile tasfiye
edilmekte, emperyalizmle ve onun
işbirlikçisi iktidarlarla barış masaları
kurulmakta, emperyalist sisteme en-
tegre olunmaktadır. 

Bu yanıyla aynı zamanda burju-
vazinin ideolojik ahlaksızlığına da
sahiptir. Sözde her türlü otorite ve
devlete karşı olduğunu söyleyen bu
akımlar, dünyanın en büyük terör,
soygun, talan makinası olarak devasa
boyutlarda örgütlenmiş, militarist-
leşmiş, otomatik bir katliam maki-
nasına dönüşmüş emperyalist sis-

İİÇİNDE HALK VE İKTİDAR GEÇMEYEN 
HER ŞEY SİVİL TOPLUMCUDUR!

“Ülkemizde solun yenilgisinin etkileri inkarcılığa, işçi sınıfının davasından dönmeye
kadar varmış; kafalarda, inançlarda ağır tahribat yapmış ve oluşan bu bataklık
ortamında, sivil toplumculuk canlanmıştır.”

“Sivil toplumculuk her zaman, her yerde örgütlü mücadeleye, örgütlü olan her şeye
karşı çıkmış, yerine birey özgürlüğünü kurmaya çalışmıştır. Bu akım örgütlü güçlerden;
sınıf mücadelesinin örgütlü, belli bir disiplin altında yürütülmesinden, bireysel özgürlüklerini
kaybetme korkusuyla vebadan kaçarcasına kaçan, bireyci aydınları birleştiren bir
akımdır” (Haklıyız Kazanacağız 1. Cilt)

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

“BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;

SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”    

(DURSUN KARATAŞ)

SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ,
HALK İKTİDARI İÇİN SAVAŞIYORUZ-8
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İKTİDARLARIN ZULÜMDEN BAŞKA ARAÇLARI YOKTUR!4



temle, faşist iktidarlarla tokalaşmakta,
onların sistemine katılmakta, bu de-
vasa terör mekanizmasının parçası
olmaktadırlar.

Savaş örgütü ile sivil toplumcu-
luğu birbirinden ayıran temel nokta;
halkı devrim için örgütlemek ve ik-
tidar için mücadeledir. Herhangi bir
mücadele halkı örgütlemekten kaçı-
yorsa, bu mücadele sivil toplumcu
bir anlayış taşıyor demektir. Herhangi
bir mücadele iktidar hedefinden ko-
puksa, bu mücadele sivil toplumcu
bir anlayış taşıyor demektir. Aynı
şekilde bu tek tek devrimciler için
de geçerlidir. Halkı örgütlemeyen,
bundan kaçan, halka güvenmeyen
bir devrimcilik de içinde sivil top-
lumcu bir eğilim barındırıyor de-
mektir. Ya da bulunduğu alanda mü-
cadeleyi iktidar hedefiyle yürütmeyen,
iktidar hedefine, stratejik hedefe yö-
nelmeyen, bunu temel almayan, tüm
mücadeleyi bu temel hedefe göre
örgütlemeyen bir devrimci anlayış
da içinde sivil toplumcu bir eğilim
taşıyor, sivil toplumcu burjuva ideo-
lojisinin etkilerini taşıyor anlamına
gelir. 

O halde, her türlü sapma, düzen
uzlaşmacısı, sivil toplumcu akımlarla
aramıza kalın çizgiler çekeceksek,
birincisi; halkı örgütlemeliydik, ikin-
cisi; iktidar hedefimizden bir milim
olsun sapmamalıydık. İktidar hede-
fimizin somutlandığı yer PARTİ ol-
malıydı. İktidarı hedeflemek demek,
parti demektir, halk ordusu demektir,
halk cephesi demektir. 

O halde, ilk hedefimiz bir parti
kurmak olmalıydı. Yani THKP-C’yi
yeniden kurmak, partili savaşmak
demekti. Bu hedefimizi önderimiz
Dursun Karataş, 30 Mart 1994 yılında
kurulan Devrimci Halk Kurtuluş Par-
tisi’nin Kuruluş Kongresinde şu söz-
lerle ifade ediyordu:

“Yaklaşık 16 yıldır süren büyük
bir düşümüz vardı. Partili olmak,
partili yaşamak, partili savaşmak ve
devrime yürümek... Bu düşle; ağrılı,
sancılı, zaferlerin ve yenilgilerin ol-
duğu, her günü kavga dolu 16 yıl
yaşadık. Bu 16 yılda Türkiye ve Kür-
distan devrimi yolunda, katettiğimiz
mesafe çok büyüktür. Düşmana vur-
duğumuz darbelerle, stratejik çizgi-
mizi hayata geçirmeye çalışmakla;
örgütlenmede, çalışma tarzında, si-
lahlı eylemde, kendimizi yenilemede
bu 16 yıl çok yoğun yaşanmış olup;
gerek kendimizin, gerekse de dışı-
mızdakilerin faydalandığı, örnek al-
dığı önemli derslerle doludur.” (Kongre
Belgeleri 1- RAPOR- Parti-Cephe
İle İktidara Yürüyelim. s. 241)

Partili savaş düşümüze Önderi-
mizin de belirttiği gibi düşmanla
oportünistçe değil, gerçek devrimci
bir savaş örgütü misyonuyla savaşarak
ulaşmıştık.

Daha Devrimci Sol olarak ilk or-
taya çıkışımızdan itibaren, silahlı
mücadeleyi, iktidar hedefiyle örgüt-
lemeye başladık. Kimsenin cüret ede-
meyeceği cezalandırma, silahlı pro-
paganda eylemlerini hayata geçirdik.
12 Mart döneminin başbakanı Nihat

Erim’i cezalandırmaya cüret
edebilecek tek harekettik, bu
cüreti gösterdik, bunu hayata
geçirmeyi başardık. Bu cüretimiz
ve savaş tarzımız, THKP-C mi-
rasına sıkı sıkıya sarıldığımızın
da göstergesiydi. MHP’nin en
baştaki isimlerinden Gün Sazak’ı
cezalandırdık. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nden Mahmut Dik-
ler’i cezalandırdık. Sayısız silahlı
silahsız eylemle emperyalizme
ve oligarşiye karşı savaşımızı
büyüttük.

Burada da temel ayrım nok-
tası, iktidar hedefiydi. Biz opor-
tünizm, reformizm gibi, sadece

faşist saldırılar karşısında bir savunma
gücü değildik, halkı savunma gücü
olmanın yanında, aynı zamanda hal-
kın iktidar olması için savaşı büyü-
tüyorduk, savaşımızı iktidar hedefiyle
örgütlüyorduk.

Cunta yıllarında zindanlardaki di-
renişlerimize, cunta sonrası Atılım
sürecimizde silahlı birliklerimizin
şekillendirilmesinden, sayısız cüretli
eylemde silahlı propagandayı hayata
geçirirken; silahlı, silahsız, demo-
kratik, legal, illegal, şehirde, kırda,
mahallelerde, işçilerde, memurlarda,
gençlikte, sanat alanında, mühendis-
lerde, kadınlar içinde, tutsak yakınları
içinde örgütlenirken; hedefimiz bir
savaş örgütü yaratmak, bunun or-
ganlarını oluşturmaktı.

30 Mart 1994 yılından itibaren
iktidar hedefimize artık, Partimiz ön-
derliğinde yürüyebilecek, tüm halk
güçlerini, Cephe saflarında örgütle-
yebilecek ve savaştırabilecektik. Halkı
örgütlemek ve halk örgütlenmeleri
yaratmak mekanik bir süreç değildir.
Her dönem halkı örgütlemek ve halk
örgütlenmeleri yaratmak devrimci-
lerin görevidir. Fakat, bir partinin
ideolojik, politik ve pratik olarak
önderlik ettiği bir süreçte, Cephe po-
litikasına ve cephe örgütlenmelerine
sahip bir hareketin yaratacağı halk
örgütlenmeleri, bunun için üreteceği
politikalar nitelik olarak da daha ileri
olacaktı.

Halk Meclisleri, Halk Milisleri,
şehir ve kır gerilla birliklerinin ör-
gütlenmesi görevlerini artık daha sis-
tematik ve iradi bir süreç olarak ya-
şayabilecektik. Partili süreç; örgüt-
lenmede, mücadelede, savaşımızda
nitelik sıçramasını ifade ediyordu.
Bu gerçeği pratiğe de geçirmeliydik.
Kadrolarımız, savaşçılarımız, taraftar
ve sempatizanlarımız, Parti-Cephe
coşkusunu yaşamakla kalmamalı, sa-
vaşımızın bu nitelik sıçramasına uy-
gun bir devrimci bilinç, ideolojik
donanım, sorumluluk bilinci, halk
ve vatan sevgisi, savaşma isteği ve
coşkusu, devrime yürüyen bir partinin
misyonuna sahip olmalıydılar. Bunun
için eğitimin tüm biçimleri hayata
geçirildi. Partili savaş, kendi gücü-
müzün yeniden eğitimi, örgütlenmesi

O halde her türlü sapma, düzen
uzlaşmacısı, sivil toplumcu

akımlarla aramıza kalın çizgiler
çekeceksek, birincisi; halkı

örgütlemeliydik, ikincisi; iktidar
hedefimizden bir milim olsun

sapmamalıydık. İktidar
hedefimizin somutlandığı yer

PARTİ olmalıydı. İktidarı
hedeflemek demek, parti

demektir, halk ordusu demektir,
halk cephesi demektir
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ve savaşında kendini gösterdi. Aynı
şekilde, düşman da bu adımımızı ya-
rıda kesmek, ilerlememizi durdurmak
için, dışarıda ve hapishanelerde sal-
dırıya geçti. Partili savaşma düşümüzü
yarıda kesmek istedi. Savaşımızı ola-
bilecek en ileri boyutlarda sürdürmek
için herhangi bir alanda ve zamanda
bedel ödemekten kaçınmadık. Ken-
dimizi sakınmadık. Esas olan devrimi
ve bunun için de iktidar hedefli bir
savaş örgütü misyonumuzu koru-
maktı. Bu esas üzerinden hareket
ettik. Devrim ve iktidar hedefimizin
somutlandığı temel nokta ideoloji-
mizdi, ideolojimizden taviz vermedik.
Bunun için büyük bedeller ödemek,
büyük direnişler örgütlemek, düş-
manla amansızca savaşmak zorun-
daydık, bunları düşman ve oportü-
nizm cephesinden yapılan kuşatmaya
rağmen gerçekleştirdik. Oportünizm
ve reformizm, emperyalizmin yeni
dünya düzeni çerçevesinde yürütüğü
saldırı karşısında gerilemiş, Kürt mil-
liyetçiliğinin peşine takılarak, düzen
içileşme ve ideolojik fiziki tasfiyeye
kendini açmıştı. Bu yola girmemekte
direndiğimiz, savaş örgütü olma mis-
yonumuzu sürdürdüğümüz için bize
açıkça düşman cephesinden saldırıya
geçtiler. Savaş örgütü misyonumuzu
kuşatmaları yara yara, emperyalizmin
beynini dumura uğratacak ölçüde, 7
yıl ölüm orucu direnişini sürdürerek
büyüttük.
                                                                                                         

Silah Kullanan Her Örgüt
Savaş Örgütü Değildir
Kürt Milliyetçi Hareket
Savaş Örgütü Değildir!

Savaş örgütü konusundaki temel
yanılgılardan biri, savaşın sadece silah
kullanmaya indirgenmesidir. Savaşı
politik, ideolojik içeriğiyle kavrama-
maktır. Oysa, savaşın en bilinen ve
geçerli tanımı şudur; “Savaş politikanın
başka araçlarla devamıdır”  Yani,
savaş politik hedeflerden bağımsız
ele alınamaz. Savaş örgütü, eğer politik
olarak sistemle bir savaş içinde değilse,
savaş örgütü değildir. Savaş örgütü,
eğer halkın iktidarını hedeflemiyorsa,
savaş örgütü değildir.

Kürt milliyetçiliği bir savaş içinde

değildir. Kürt milliyetçiliği emper-
yalizmle savaş içinde değildir. Em-
peryalizmle ideolojik, politik bir so-
rununun olmadığını defalarca açık-
lamış, emperyalist politikalar içinde
yer almak için gönüllülüğünü belirt-
menin ötesine geçip, “bizi kullanın”
demiştir. Suriye’de üstlendiği misyon
da bu çerçevededir. Amerikan em-
peryalizminin bayrağını dalgalandır-
makta, meşruluğunu ABD bayrağı
altında aramaktadır. ABD bayrağı
altında meşruluk arayışı, hareket edi-
len politik zemini gösterir. Yani, Kürt
milliyetçiliğinin hareket zemininin
emperyalizmin meşruluk zemini ol-
duğu ortadadır.

Kürt milliyetçiliğinin Türkiye oli-
garşisi ile de politik, ideolojik bir
savaşı yoktur. Sadece askeri boyutta
süren savaş, taktik bir savaştır. Stra-
tejik bir savaş değildir. Kürt milli-
yetçiliği savaşının taktiğini açıkla-
mıştır, hedef oligarşinin temsilcileri
ile masaya oturmak, o masada sistem
içine dahil olurken, sistem için “ka-
zanımları” artırmak. Ki, bu kaza-
nımlarda da Kürt halkının kazanımları
değil, Kürt Milliyetçi hareketin, ör-
gütsel gücünü şu veya bu düzeyde
koruması amaçlanmaktadır. Neden?
Çünkü, halkın kazanımı, kapitalist
sistem içinde aranmaz, emperyalizmin
işbirlikçiliğinde aranmaz.

Sonuç olarak, Kürt milliyetçiliği
emperyalizm ve oligarşi ile savaş
içinde olmadığı için savaş örgütü
değildir. Kürt Milliyetçiliğinin kuy-
ruğuna takılmış oportünizm de aynı
zeminde hareket ettiği için, savaş
örgütü değillerdir. Kimi zaman elle-
rine silah almaları, dönemsel taktikleri
gereğidir, stratejik değildir.

İktidar hedefli olmayan her hare-
ketin sivil toplumcu olacağı gerçeği
bu kesimlerde de ifadesini bulmak-
tadır. Ki, halk iktidarına düşmanlığın
ve sivil toplumculuğun teorisini yapan
kesimlerdir bunlar. Emperyalizm ve
oligarşiyle işbirliği yaparken ve iş-
birliği yapmak için yalvarırken, halkın
iktidarına ateş püskürürler. Stalin’e
düşmanlık kusarlar. Sosyalizme düş-
manlık kusarlar.

Yine, THKP-C’nin fiziki imha-
sından sonra ortaya çıkan hareketler
de, TKP-ML, THKO kökenli kimi
hareketlerin de, kendilerinin savaş
örgütü olduğunu iddia ettikleri dö-
nemler oldu. Özellikle THKP-C’nin
mirasını sahiplenmek için DY,
MLSPB gibi kimi hareketler THKP-
C mirasını sahiplendiklerini iddia
ederek, THKP-C sempatisini örgüt-
lemeye kalkıştılar. Peki ne oldu?
Hatta Kızıldere geleneğini sürdür-
düğünü bile iddia edenler, Mahir’lerin
mirasını sahiplenmeye kalkışanlar
oldu. Neredeler? Ne savaşla, ne savaş
örgütü olmakla ilgileri olmadı. Ne-
den? Savaş örgütünün ideolojisine
sahip olmadılar. Savaş örgütünün
stratejisine, taktiklerine, politikasına
sahip olmadılar. Savaş örgütünün
kültürüne, ahlakına sahip olmadılar.
Bunlara sahip olmak için gereken
mücadeleden, bedellerden kaçtılar.
Sonuç siyasi ve örgütsel olarak bitiştir. 

Hiçbir Şey Kendiliğinden
Olmaz. Biz Savaştığımız
İçin Halk Ayaklandı!
Biz Savaştığımız İçin
Milyonlara Ulaştık!

Savaş örgütü Marksist-Leninist
ideolojiyle halkın kurtuluşu için sa-
vaşan örgüttür.

Marksist-Leninist ideolojiyle, hal-
kın kurtuluşu için savaştığımız için,

Savaş örgütü konusundaki
temel yanılgılardan biri,

savaşın sadece silah
kullanmaya indirgenmesidir.

Savaşı politik, ideolojik
içeriğiyle kavramamaktır.

Oysa, savaşın en bilinen ve
geçerli tanımı şudur; “Savaş
politikanın başka araçlarla

devamıdır”  Yani, savaş
politik hedeflerden bağımsız
ele alınamaz. Savaş örgütü,
eğer politik olarak sistemle

bir savaş içinde değilse,
savaş örgütü değildir. Savaş
örgütü, eğer halkın iktidarını

hedeflemiyorsa, savaş
örgütü değildir.

Yürüyüş

9 Ekim
2016

Sayı: 542

İKTİDARLARIN ZULÜMDEN BAŞKA ARAÇLARI YOKTUR!66



pek çoklarının düşmanın bize
yönelik saldırıları karşısında
ellerini ovuşturup, verdiğimiz
şehitlerin sayısı, ödediğimiz
bedellerin ağırlığı karşısında
yeniden ayağa kalkamaya-
cağımız hayallerini görenler
oldu. Mezarımızı kazmaya
hazırlandılar. Tersine, siyasi
olarak kendi mezarlarını kaz-
dılar. Biz, halkı ayaklandıran,
halkın ayaklanmasına önder-
lik eden, halkın savaşını yeni
biçimler de üreterek, yeni
gelenekler de yaratarak, yeni
ve daha ileri örgütlenme ve
savaş biçimlerini de hayata
geçirerek sürdüren bir aşa-
maya ulaştık.

İddia ediyoruz ki, Haziran
Ayaklanması emperyalizm
ve oligarşinin halka saldırısı,
sömürünün ağırlığı, faşizmin
baskı ve zulmü yanında, bi-
zim on yıllarca sürdürdüğü-
müz direnişlerin, ödediğimiz
bedellerin, dişe diş yürüttü-
ğümüz savaşın sonucu ortaya
çıkmıştır.

Halkın üzerine ölü topra-
ğının örtülmesini engelleyen, refor-
mizmin ve oportünizmin teslimiyet
politikalarının halkta yankı bulmasını
engelleyen; bizim direniş çizgimiz,
savaş örgütü olma gerçeğimizdi.

Savaş Örgütüyüz, Halkın
İktidarı İçin Savaşıyoruz!
Halkın İktidarını
Kuracağız!

Bu iddiamız, aynı zamanda hal-
kımıza sözümüzdür. Halk Savaşı-
mızda bedel ödeyen tutsaklarımıza
sözümüzdür. Halk Savaşımızda şehit
düşen yoldaşlarımıza sözümüzdür.
Bu sözün gereklerini yerine getirmek
için savaşıyoruz.

Nasıl savaşıyoruz?
Kendimizle savaşıyoruz. Biliyoruz

ki, iktidar savaşını kazanmak için
önce kendimizle savaşmalıyız, ken-
dimizle savaşımızda tavizsiz oluşu-
muz bundandır. Kendimizle savaşımız
sadece tavizsiz bir savaş değildir,
kendimizle savaşımız mutlaka burjuva

ideolojisini alt etme, kendi kişiliği-
mizde devrim yapma savaşıdır. Bu
savaş kazandığımız bir savaştır. Eği-
tim politikamızla, eleştiri-özeleştiri
yöntemimizle, ikna yöntemimizle,
ideolojik gücümüzle, halk ve vatan
sevgimizle, yoldaşlarımızı sahiplenme
bilincimiz, değerlerimize bağlılığı-
mızla... bu savaşta çok güçlüyüz ve
kazanıyoruz.

Halkı örgütleyerek savaşıyoruz.
Halk örgütlenmelerimizle, halkın ya-
şamını örgütleyen kurumlaşmaları-
mızla, halkın sorunlarını çözen eko-
nomik-demokratik örgütlenmeleri-
mizle... bu savaşı sürdürüyoruz.

Savaşımızın kadrolarını, komu-
tanlarını ve yöneticilerini yaratarak
savaşıyoruz. Savaşımızı belli bir dü-
zeye ulaştırmış durumdayız. Bu sa-
vaşımızda önümüzdeki görev, sava-
şımızın kurmaylarını, kadrolarını, ko-
mutanlarını savaşımızın ihtiyaçlarına
cevap verecek donanım ve çoklukta
yetiştirmektir. Bu savaşı da kazana-
cağız. Bu savaşı kazanmak için, tüm

yoldaşlarımızı, kitlemizi bu bi-
linçle donatacak, sürecimizin gö-
revlerini kavratacağız.

Oligarşiye ve emperyalizme,
ideolojik, askeri darbeler indi-
rerek, emperyalizmin-oligarşinin
kültürünü, ahlakını her alanda
alt ederek, halk ve devrimin
kültürünü, değerlerini büyüterek
savaşıyoruz.

Her alanda savaşıyoruz.
Savaş örgütü olarak savaşı-

yoruz.
Halkız, halkın çocuklarıyız,

halk savaşı yürütüyoruz.
                                                                                          

Söz Veriyoruz,
Bu Savaşı da
Kazanacak ve Halkın
İktidarını Kuracağız!

Sonuç olarak;
1- Savaş Örgütü, Düşmanı

Şehir Merkezlerine Hapseder-
ken, Kırda ve Şehirde Silahlı
Ekipleri, Milisleriyle Savaşı Bü-
yüten Örgüttür.

2- Silahlı Mücadeleyi Bü-
yütmek, Savaş Örgütünün Tüm
Çalışma Alanlarının Temel He-
defidir.

3- Savaş Örgütü, Emperyalizme
ve Oligarşiye Karşı Savaşabilecek
ve Zafer Kazanabilecek İdeolojik,
Politik, Kültürel, Ahlaki, Moral, Es-
tetik, Hukuksal, Örgütsel... Donanıma
Sahip Olmak Zorundadır.

4- Savaş Örgütünün Kadrosu, Po-
litikası, Eylemi, Örgütlenme Tarzı,
Çalışma Tarzı... Tüm Hepsi Stratejik
Hedefe Kilitlenmiştir.

5- Savaş Örgütünün Kadroları İç
Düşmana Teslim Olmazlar

6- Savaş Örgütü Tüm Halkı, Halk
Örgütlenmelerinde Birleştirir

7- Halk Meclisleri, Yoksullukla
Mücadele İçin; Milisler, Adaletsizlikle
Mücadele İçin

8- Savaş Örgütü Devrimci Teori
ve Devrimci Pratiktir

9- İçinde Halk Ve İktidar Geç-
meyen Her Şey Sivil Toplumculuk-
tur

10- Savaş Örgütüyüz, Halkın Ik-
tidarı İçin Savaşıyoruz, Halkin İkti-
darini Kuracağız

Kendimizle savaşıyoruz. Biliyoruz
ki, iktidar savaşını kazanmak için

önce kendimizle savaşmalıyız,
kendimizle savaşımızda tavizsiz

oluşumuz bundandır. Kendimizle
savaşımız sadece tavizsiz bir savaş

değildir, kendimizle savaşımız
mutlaka burjuva ideolojisini alt etme,

kendi kişiliğimizde devrim yapma
savaşıdır. Bu savaş kazandığımız bir

savaştır. Eğitim politikamızla, eleştiri-
özeleştiri yöntemimizle, ikna

yöntemimizle, ideolojik gücümüzle,
halk ve vatan sevgimizle,

yoldaşlarımızı sahiplenme bilincimiz,
değerlerimize bağlılığımızla... bu

savaşta çok güçlüyüz ve kazanıyoruz.
Halkı örgütleyerek savaşıyoruz.

Halk örgütlenmelerimizle, halkın
yaşamını örgütleyen

kurumlaşmalarımızla, halkın
sorunlarını çözen ekonomik-

demokratik örgütlenmelerimizle...
Bu savaşı sürdürüyoruz. 9 Ekim

2016
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SÜMÜKLÜ DAMAT
BERAT! 

Sen Tayyip’in damadı olmadan
kim tanır bilirdi seni, hiç kimse.
Bu nedenle senin artistliğin bize
işlemez. Sen CNN’nin, NTV’nin
stüdyolarında rol kesersin
ancak.Yoksul mahallelerde değil. 

Burası Gazi, mahallemizde
çok damatlar, başbakanlar, pat-
ronlar gördük biz. Sahipleriyle
beraber buldular belalarını. Yine
bulacaklar!

Gazi Mahallesi’nde;
- Halkın uyuşturucuyla savaş

merkezini gasp edip karakol haline
getiriyorlar.

- Spor Kulübünün yerine Çevik
Kuvvet binası yapmayı planlıyor-
lar.

- Sokaklarda halkı kurşunluyor;
akreplerle, TOMA’larla halka zul-
mediyorlar.

- Evleri basıyor, sokak ortala-
rından devrimcileri kaçırıp göz-
altına alıyor, kurşunluyor, işkence

yapıyorlar.
Tüm bunların hepsi çürümüş

düzenlerinin ömrünü uzatabilmek
için, ama boşuna;

KAVGANIN KANUNU-
DUR:

SÖMÜRÜ; ADALETSİZ-
LİK VE YOKSULLUK DO-
ĞURUR. 

YOKSULLARI, ADALET-
SİZ KALANLARI YÖNET-
MEK İÇİN İKTİDARLARIN
ZULÜMDEN BAŞKA ARAÇ-
LARI YOKTUR.

HAYATIN ŞAŞMAZ KANU-
NUDUR; BU ZULÜM KENDİ
SONLARINI GETİRİR. 

Tayyip Erdoğanlar, Albayraklar,
80 milyonun açlığı ve yoksulluğu
pahasına, emperyalizmin uşaklı-
ğını yapıyorlar. Sömürü düzeninin
sürmesi için, Amerikan ve  Avrupa
tekellerinin ülkemizi daha on yıl-
larca yağmalayabilmesi, sömüre-
bilmesi için halka saldırıyorlar.
Yoksul mahallelere saldırılarının

nedeni budur.
AMERİKAN UŞAĞI TAYYİP

ERDOĞAN’I DA, ONUN TAY-
YİP’İN KIZINA KOCA OL-
MAKTAN BAŞKA BİR ÖZEL-
LİĞİ OLMAYAN SÜMÜKLÜ
DAMADINI DA UYARIYORUZ:

O yıkmaya çalıştığınız yoksul
mahalleler bu çürümüş, köhnemiş
düzeninizin sonu olacak. 

ÖNCE NEREYE SALDIR-
DIĞINIZI BİLECEKSİNİZ!

Burası Gazi Mahallesi’dir.
Gazi Mahallesi CEPHE’dir.
Yani, baş eğmeyenlerin mahalle-
sidir Gazi. Faşist cuntalarla yıl-
dıramadığınız, üslerinde son mer-
misine kadar çatışıp, örgütlerinin
adlarını duvarlara kanlarıyla ya-
zanların mahallesidir Gazi. Ka-
rakollarda, hapishanelerde her
türlü işkence yöntemini kullanıp
teslim alamadıklarınız, diri diri
yakıp da ağızlarından bir “ah”
sesi duymayı başaramadıklarınızın
mahallesidir Gazi.

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

BASIN BÜROSU
Açıklama: 462 Tarih: 04.10.2016

Duydunuz mu?
Tayyip Erdoğan'ın Sümüklü Damadı Gazi'yi Bitirin Talimatı Vermiş...

Haydi Oradan Sümüklü!

Tayyip’in Damatları; Siz Gidip Dronlarınızla,
Boru Hatlarınızla Oynayın!

HİÇ BOŞUNA ÇIRPINMAYIN!
O YIKMAYA ÇALIŞTIĞINIZ GAZİ GİBİ YOKSUL HALKLAR YIKACAK

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİNİZİ
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Örgütlediğiniz katliam saldı-
rıları karşısında, binlerle ayakla-
nanların mahallesidir Gazi. Ha-
tırlayın, o halkın karşısında ge-
nerallerinizle, polis şeflerinizle
yalvarmak zorunda kaldınız. Gazi
adı bile size kabuslar gördürmeye
yetti. 6’sı Cephe’li 28 şehit verdi
Gazi halkı bu ayaklanmada. Kat-
lettiniz, provokasyonlar örgütle-
diniz, ne oldu? Teslim alabildiniz
mi Gazi halkını? Teslim alama-
dınız, teslim alamazsınız. Nedeni
basittir çünkü, halklar teslim ol-
mazlar. Açlar, yoksullar, adaletsiz
kalanlar teslim olmazlar.

Bizim savaşmak için nedenle-
rimiz sayısızdır, teslim olmak için
tek bir geçerli nedenimiz yoktur.

SÜMÜKLÜ DAMAT, ÖĞ-
REN! HALK KORKMAZ,
HALKI KORKUTAMAZSIN...

Korkaklardan korkulmaz.
Halk senin gibilere benzemez.

Biz çok öldük. Bizim yaşamımızda
ölüm sıradanlaşmıştır. Korkuyu
alnından vurmuşuz biz. Biz; fab-
rikalarda, inşaatlarda, madenlerde
her gün ölüyoruz. Bizim, en basit
hakkımız için sokaklara çıkışımız
bile ölüme meydan okumaktır.
Evlerimizi korumak için, ekme-
ğimizi korumak için, onurumuzu
korumak için, halkımız, vatanımız
için; öldük, ölürüz. Onun için,
kurşunlarınız, bombalarınız bize
işlemez.

Ama biz öldüğümüz gibi öl-
dürmesini de biliriz.

Kimler adalet kurşunlarımızı
tatmadı ki?

Cuntanın başbakanı Nihat
Erim’den kimin hesap sorduğunu
git öğren. 

Faşist Şef Gün Sazak’ın kur-
şunlarımıza hesap verişini öğren.

Polis şefi Mahmut Dikler’i,
MİT müsteşarınız Hiram Abas’ı,
halka yönelik katliamlarından do-
layı kasap ünvanı almış general-
leriniz Hulusi Sayın’lar, Temel

Cingöz’ler, İsmail Selen’leri...
cehenneme gönderen Halkın Ada-
leti’nin kurşunlarıdır.

Biz bu dünyanın hesabını öbür
dünyaya bırakmayanlarız.

Berkin Elvan'ın katili olan pol-
isleri korudunuz. Ne oldu? Meh-
met Selim Kiraz'ı; onları zulme-
derken erişilmez kılmak için kur-
duğunuz Adalet Sarayı'nda, kendi
odasında cezalandırdık.

İşkencecilerinizi, katillerinizi,
generallerinizi, polis şeflerinizi...
hepsini Halkın Adaleti’nin karşı-
sına çıkardık. Siz de çıkarsınız.

Bakın, bu ülkenin patronu Sa-
bancılar bile kurtulamadılar Halkın
Adaleti’nin karşısına çıkmaktan. 

BİLMİYORSANIZ ÖĞRE-
NİN!

Şiddet Halkın Ellerinde Sa-
dece Şiddet Değil, ADALET-
TİR!

Halkın Örgütlü Gücü ile Bir-
leşmiş Devrimci Şiddet Meşru-
dur

Tepeden tırnağa silahlanmış;
halkın en meşru taleplerinin kanla,
şiddetle boğulmak istendiği bir
ülkede; faşizmi yıkmak için dev-
rimci şiddet meşrudur. 

Sömürü ve zulüm varsa, dev-
rim de var olacak, devrimciler
de var olacak.

Gazi mahallesinde devrimci-
lerin gücünü kırma hayali mi gö-
rüyorsun DAMAT BERAT. HAY-
Dİ ORDAN!

Gazi Mahallesi sana fazla gelir.
Sen kimsin Gazi Mahallesi’nde
devrimcileri bitirmek kim? Sen
kimsin Cephe’yi halkın içinden
koparmak kim?

Siz Gidip Dronlarınızla, Boru
Hatlarınızla Oynayın...

Senin gibi züppeler ne anlarlar
halkın gücünden? Anlayamazsınız
siz. Halkın en büyük gücü; sizin
zulmünüz, aşağılamanız, canı çı-
kana kadar çalıştırıp, yoksul, aç
bırakmanızdır. Bu nedenle büyük

bir sınıf kinine sahiptir halk. Sizin
anlayamayacağınız ölçüde büyük-
tür sınıf kini. Anlayamayacağınız
ölçüde öfkesi büyüktür. Çırpını-
şınız boşunadır; bu öfkeyi, kini
büyütmekten başka bir şey yapa-
mazsınız.

Sen hangi özelliğinle Cephe’ye
karşı savaşmaya kalkışacaksın?
Sen hangi özelliğinle halka karşı
savaşmaya kalkışacaksın? Tay-
yip’e damat olmadan önce kim
biliyordu senin ismini? Kayınpe-
derin tüm uşak ruhlu medyayı se-
ferber etti, sana damat olman dı-
şında bir yetenek bulabildiler mi?

Sen git, CNN Türk’te, NTV’de
boy göster. Senden olsa olsa CNN,
NTV artisti olur. Onların gösterdiği
ilgi bile Tayyip’in damadı sıfatın
içindir. 

Senin etin ne budun ne Berat
Albayrak! Karşındakilerin kim
olduğunu bil önce? Sen bilmezsin,
büyüklerine sor, anlatsınlar. 

Halkların güçlüleri nasıl yen-
diğini yazar bu tarih. Öğrenecek-
sin. 

Biz öldükçe çoğalanlarız. Biz
acılarından güç çıkaranlarız. Siz
cehennem ateşinin korkusuyla tu-
tuşursunuz; biz halk ve vatan sev-
gisiyle kendi bedenimizi ateşe ve-
ririz, ağzımızdan inleme bile çık-
maz. Siz bizi acılarla, ölümlerle
mi tehdit ediyorsunuz? Bizim en
büyük gücümüz çektiğimiz acılar
ve ölümlerimizdir.

Güç, biat etmeyen yürek ve
beyindir. Ne alevlerde yanmanın
acısı, ne arka arkaya ölümlerimiz
zalimin karşısında dizimizi bük-
menizi sağlayamadı. Biat etmedik.
Onun için bu kadar güçlüyüz,
onun için tek bir tanemiz bile
senin zulüm düzenini de, efendin
Amerika’yı da titretmeye yetiyor.

HAKSIZLIK, ADALETSİZ-
LİK YAPANLAR KARŞILA-
RINDA SİLAHLANMIŞ HALK
BULURLAR!



KENDİ HALKINA SAVAŞ
AÇMIŞ BİR DEVLETE KAR-
ŞI, DEVRİMCİ ŞİDDET MEŞ-
RUDUR!

Zulmün Olduğu, Adaletin
Olmadığı Yerde, Devrimci Şid-
det Meşrudur! 

Tüm Kurumları ile Yozlaşmış,
Kendi Halkına Savaş Açmış Bir
Devlete Karşı, Devrimci Şiddet
Meşrudur. İşkencecilere Öldürme
Özgürlüğü Verenler Bizim de Dev-
rimci Adaleti Uygulama Özgür-
lüğüne Sahip Olduğumuzu Unut-
masınlar!

Sizin Gibi Yeni Yetme Veletler
Haksızlığa Uğramanın Ne Ol-
duğunu Bilmezler. Siz Hiç Zul-
me Uğramadınız, Hep Zulüm
Uygulayanlar Oldunuz. Bilmez-
siniz.

Adaletsizlik insanların içine
öfke yerleştirir.

Haksızlık öfke yaratır.
O sokaklarda çocuklarımızı

katlettiniz siz. Kanımızı döktünüz.
Belki daha beteri, katillerimiz el-
lerini kollarını sallayarak gezdiler.
Katlettiniz, yetmedi bir de katlet-
tiğiniz çocuklarımızın, gençleri-
mizin anne babalarını suçladınız,
mahkemelere taşıdınız. ZULMÜN
ACISINDAN DAHA BETERİ
ADALETSİZLİĞİN ACISINI
TATTIRDINIZ.

ADALETSİZLİĞİN ACISI-
NI, HAKSIZLIĞA UĞRAMA-
NIN ACISINI BİLİR MİSİNİZ? 

Siz çocuğunuz gözlerinizin
önünde katledilmişken, polise
gösterilen tepkiyi suç sayan yar-
gının karşısına çıkarılmanın acı-
sını bilir misiniz? Bilmezsiniz.
İnsanın fiziken yaşayabileceği
herhangi bir acıyla tanımlana-
mayacak ölçüde bir acı yaşar-
sınız. Suratınızın ortasına ko-
caman bir kaya yemiş gibi yığılıp
kalırsınız.

Onurlu hiçbir insan haksızlık
karşısında susamaz, haksızlığı si-

neye çekemez.
Haksızlık karşısında susanlar,

sineye çekenler onurlarını yitirir-
ler.

Halkın silaha sarılması aynı
zamanda onurunu korumak için-
dir.

Haksızlık şiddeti doğurur. Çün-
kü haksızlık şiddetin ta kendisidir.
Devrimci şiddetin meşruluğu, kay-
nağını buradan alır. Dünyanın em-
peryalist tekellerini ülkemize dol-
durup, emeğimizi sömürür ve bizi
açlığa mahkum ederseniz, bu rezil
düzeni sürdürmek için baskı, zu-
lüm, katliam uygularsanız; karşı-
nızda SİLAHLANMIŞ HALK
BULURSUNUZ. Bundan kaçışı-
nız, kurtuluşunuz yoktur.

NE OHAL’İ, OLAĞANÜS-
TÜ OLAN SİZSİNİZ

Faşizmin adını Olağanüstü
Hal koyduğunuzda, faşizm ger-
çeğini değiştirmiş olmuyorsunuz.
Sömürü ve zulüm karşısında hal-
kın silahlanması, devrim için ör-
gütlenmesi, devrim için savaşması,
ayaklanması en olağan şeydir.
Bundan daha doğal, bundan daha
doğa kanunlarına uygun şey yok-
tur.

Aykırı olan sizin zulüm ve sö-
mürü düzeninizdir. Halkı yönete-
miyorsunuz. Yönetemezsiniz. Hal-
kın zulmünüze, sömürünüze boyun
eğmesini, sinmesini mi bekliyor-
dunuz? Yok öyle şey. 

Bu düzen ayakta duramaz hal-
dedir. Emperyalizmin halkımızı,
yer altı, yer üstü kaynaklarımızı
iliklerine kadar sömürdüğü bir
sistemin ayakta kalması mümkün
değildir. Temellerinden çatırdamış
bir düzeni ayakta tutmak için kat-
liamları, zulmü her ana yaymanın,
halkın günlük yaşamının parçası
haline getirmenin adı Olağanüstü
Hal olmuştur. Faşizmin hiç bir
boyutu yetmiyor bu düzeni ayakta
tutmaya. Yasa üstüne yasa çıkar-
dınız, polislerinize önüne geleni

kurşunla öldürme yetkisi verdiniz.
Yetti mi? Yetmedi. Sokağa çıkmayı
“terör eylemi” saydınız. Tutuk-
ladınız, hapsettiniz, işkence ettiniz,
kurşunladınız. Yetti mi? Yetmedi.
Faşizmi sınırsız uygulamanın adı
Olağanüstü Hal konulmuştur. Kat-
liamlarınızı, zulmünüzü, ne kadar
“olağanüstü” boyutlara çıkarır-
sanız çıkarın, yetmeyecek. Yine
de bu düzeni ayakta tutmayı ba-
şaramayacaksınız.

UYARIYORUZ!
YOKSUL MAHALLERİ-

MİZDE POLİS TERÖRÜNE
SON VERİN !

TOMA’LARINIZI, AKREP-
LERİNİZİ ÇEKİN MAHAL-
LELERİMİZDEN ! 

KAÇIRIP İŞKENCE YAP-
TIĞINIZ DEVRİMCİLERİ
SERBEST BIRAKIN !

İŞKENCEYE DEVAM
EDERSENİZ, MAHALLELE-
RİMİZDE TERÖR ESTİRME-
YE DEVAM EDERSENİZ,
DEVRİMCİLERİ TUTUKLA-
MAYA DEVAM EDERSENİZ,
BİZZAT SİZDEN BUNUN HE-
SABINI SORACAĞIZ!

BİZ AÇIK KONUŞURUZ.
SÖYLEDİĞİMİZİ YAPAR,
YAPTIĞIMIZI SAVUNURUZ!

TAYYİP ERDOĞAN VE SÜ-
MÜKLÜSÜ BERAT ALBAY-
RAK! AÇIKÇA UYARIYO-
RUZ:

DERHAL ZULME SON VE-
RİN, YOKSA KARŞILIĞINI
BİZZAT ÖDEYECEKSİNİZ.

BİZ ÖLMEYE VE ÖLDÜR-
MEYE HAZIRIZ. SİZ DE HA-
ZIRSANIZ DEVAM EDİN!

BİZ CANIMIZDAN GEÇE-
RİZ AMA SİZ TIRNAĞINIZ-
DAN VAZGEÇEMEZSİNİZ,
GEÇEBİLİYORSANIZ ZUL-
METMEYE DEVAM EDİN!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Yürüyüş

9 Ekim
2016

Sayı: 542

İKTİDARLARIN ZULÜMDEN BAŞKA ARAÇLARI YOKTUR!110



Dayı’nın devrimci bir örgütü var
edecek koşullardan biri olarak işaret
ettiği temel kural, halkı örgütlemektir. 

“Örgütlenmek, daha çok örgüt-
lenmek, halk kitlelerinin doğrudan
söz ve karar sahibi oldukları halk
örgütlerini yaratmak ve halkı savaş-
tırmak, savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur...” de-
miştir Dayı. 

Halkı örgütlemek bugünün ve ya-
rının vazgeçilmez görevidir. Bütün
devrimlerin temel sorunudur bu. Halk
nasıl kurtulacak? Halkı kendi prati-
ğimize, savaşa nasıl katacağız? 

Oligarşinin, faşist AKP iktidarının
artan saldırılarını nasıl boşa çıkarta-
cağız? 

“Halkı örgütlemek için halk ör-
gütlülükleri kurmalıyız” demiştir Dayı.
Halk Komiteleri ve Meclisler... Bu
örgütlenmeler ki bugünün yakıcı so-
runlarına çözüm bulmasının ötesinde
yarının iktidar organları olmaya aday
örgütlenmelerdir. Halkın mücadele
okullarıdır. Tüm halk kesimlerinin bir-
likte hareket etmeyi, birlikte mücadele
etmeyi öğrendiği, dostu-düşmanı ta-
nıdığı, gücünü gördüğü okullardır. 

Emperyalizm ve oligarşinin sal-
dırıları altında halkı örgütlemeye ça-
lışıyoruz. Lenin’in Sovyet Sosyalist
Devrimi sürecinde şaşmaz şekilde
işaret ettiği HEP İLERİ olanı yapın
ve HALKI KATIN sözünü pratiği-
mizde somutlamalıyız. 

Biz de halkı katmalıyız. Oligar-
şinin örgütlenmelerimize, pratiğimize,
halka ve devrimcilere yönelik saldı-
rılarını durdurmak için bu saldırıların

karşısına halkı katarak çıkmalıyız. 
Dünya devrim pratikleri önümüz-

dedir. İşte Büyük Sosyalist Ekim
Devrimi... Rusya gibi geri bir ülkede,
dünyanın en baskıcı iktidarı olan
çarlık Rusya’sında, bugün CIA’ya,
MOSSAD’a örnek teşkil eden OH-
RANA gibi dönemin en güçlü polis
teşkilatına sahip, halklar hapishanesi
haline gelmiş bir ülkede, o ülkenin
devrimcileri, yani Bolşevikler devrimi
gerçekleştirdiler. 

Nasıl başardılar bunu? 
Bu sorunun cevaplarının başında

Sovyetler gelir. “SOVYET”in kelime
anlamı MECLİS demektir. Çarlığın
ve emperyalist burjuvazinin tüm baskıcı
uygulamalarına karşı yerden mantar
biter gibi Sovyetler bitmeye başlamıştır.
Halk kendi örgütlenmeleri olan Sov-
yetleri kendisi kurmuştur. İhtiyaç bunu
dayatmıştır çünkü. Saldırılardan, bas-
kılardan kurtulmanın temel yolu ör-
gütlenmek ve bir araya gelmektir çün-
kü. Halkın kurtuluşunu sağlayacak
güç buradan geçmektedir çünkü. İhti-
yacın yakıcılığı, Bolşeviklerin önderliği,
halkın sahiplenmesi Sovyetleri ortaya
çıkarmıştır. Ve halkın yaratıcı dehası
Sovyetleri ortaya çıkarmamış olsaydı
Ekim Devrimi de olmazdı. 

Halk; işçi, köylü ve askerler...
İşçi, köylü, asker Sovyetlerini kur-
muşlar. İşçi, köylü, asker Sovyetleri
temsilcileri aracılığıyla yönetime ka-
tılmışlar. 

Meclisler öyle bir güç açığa çıkar-
mışlar ki... Sosyalizm bunlar üzerinde
yükselmiş. Çarlık zulmüne bu örgüt-
lenmeleriyle karşı koymuşlar. Emper-

yalist kuşatma ve iç savaş yıllarını bu
örgütlenmeleriyle aşmışlar. Beş yıllık
planları zamanından önce bunlarla bi-
tirmişler. Sosyalizmi bunlarla inşa et-
mişler. Halkı sosyalizmin kurulacağına
bununla ikna etmişler. Halk kendi so-
runlarını bunlarla çözmüş. SSCB (Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)
demişler. Kendi devletlerine bu adı
vermişler. Bir devletin adının bununla
oluşması tesadüf değildir.  Bu araç
bu ideoloji önce dünyanın altıda
birini, sonra da üçte birini sosyalist
yapmış. Halkın gücü böyle bir şeydir...
Yeter ki örgütlü hale getirilebilsin... 

Mahirlerden bugüne bunca zorluğu,
bunca engeli, bunca saldırıyı boşa çı-
kartabildiysek ve sapmadan devrim
yolumuzda yürüdüysek halkın gücü-
nün farkında olduğumuzdan, halka
ve kendimize güvendiğimizden, halkı
mücadeleye, faaliyetlerimize şu veya
bu oranda katmayı başardığımızdandır. 

Parti-Cephe, her zaman bir halk
hareketi olmuştur. Halk hareketi ol-
manın espirisi halkın taleplerini, öz-
lemlerini temsil etmesi, halkın kurtu-
luşunu sağlayacak devrime öncülük
etmesidir. Bunun için halkın tüm ke-
simleri içinde; işçi, memur, yoksul
kondulu, öğrenci, mühendis, esnaf,
köylü... örgütlenmesi yaratmayı önüne
hedef koyması ve örgütlemesidir. Bu
alanlarda mücadele etmesidir. Örgüt-
lenmelerini siyasal örgütlenmelerle sı-
nırlamayıp geniş halk kesimlerini içine
alan taban örgütlenmeleri, demokratik
kitle örgütlenmeleri yaratmış olmasıdır. 

Halkın günlük ihtiyaçlarını kar-
şılama temelinde de halkın yanında

SSaldırıları Durdurmak İçin Tek Yol;
HALKI MÜCADELEYE KATMAKTIR, 

HALKI ÖRGÜTLEMEKTİR!-1
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olmuştur. Köyden şehre
göç etmek zorunda kalan
yoksul halkın konut ihti-
yacını karşılamak gibi... 

Çayan Mahallesi’ni
halkla birlikte kurduk ve
yaşattık. Halk komitelerini
kurmamış olsaydık Çayan
Mahallesi diye bir yer ol-
mamış olacaktı. Armut-
lu’yu halkla kurduk ve ya-
şattık. Polisin, mafyanın
saldırısına karşı devrimci-
lerin yanında Armutlu halkı
vardı. Halka rağmen, halk
olmadan ayakta duramaz-
dık. Saldırılara direnemez-
dik. 

Faşist saldırılara karşı
halkın gücünü ortaya çı-
karabildiğimiz yerlerde bu
saldırıları püskürtmesini
bildik. 

Sol içi saldırılarda da
halkı bu saldırıların mu-
hatabı yaptık. Halka gittik,
halka anlattık, halka açık
olduk, halkın taraf olmasını
sağladık. Bunu başardığı-
mız yerde saldıranları teşhir
ve tecrit ederek etkisizleş-
tirdik. 

Halkın gücü böyle bir şeydir işte. 

Halk Devasa Ve Yenilmez
Bir Güçtür 
Çünkü Halk, Düzenle 
Uzlaşmazdır 
Çünkü Halk, 
Tüm Zenginlikleri Üreten
Ve Yaratandır

Çok kullandığımız, hakkında ÇOK
KONUŞTUĞUMUZ ancak gerçekte
çok AZ BİLDİĞİMİZ kavramların
başında gelir halk. 

O halde halk nedir? Halk kimdir? 
Bir avuç sömürücü asalak dışında

kalan herkestir halk... Halk belirsiz
bir yığın değil sınıfsal bir topluluktur.
Halk ezilen, sömürülen, düzenle uz-
laşmaz çelişkileri olan çeşitli sınıf
ve tabakalardan oluşan topluluktur.
İşçi, köylü, esnaf, mühendis, kamu
emekçisi, aydın, sanatçı, öğrenci,
işsiz, ev kadını... Halk, alevisi ve

sünnisi, Türkü ve Kürdü ile tüm bun-
lardır. 

Bu halk çalışmazsa, bu halk üret-
mezse hayat durur. 

Halk emekçidir. 
Halk yaratan ve üretendir. 
Halk ezilen ve sömürülendir. 
Halk adalet ve özgürlük özlemini

taşıyandır. 
Halk eşitlik ve insanca yaşam is-

teyendir. 
Halk geleceği temsil edendir. 
Halk yeniyi bağrında taşıyandır. 
Tarihi yazan halklardır. 
Mahirlerin, Türkiye halklarının

öncü gücü olan Parti-Cephe’nin adını
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi koy-
ması tesadüfi değildir. 

Bu sadece bir milliyeti, bir mezhebi,
bir sınıfı örgütlemeyi ve kurtuluşunu
esas almayan tüm Türkiye halklarının
örgütlenmesini ve kurtuluşunu esas
alan, ülkemiz ve devrim stratejisine
en uygun devrimci anlayıştır. 

Bu bir macera değildi.
Macera, maceracılık devrim
hedefi olmayan, halkı örgüt-
lemeyi düşünmeyen, devrim-
ci bir ideolojisi ve halk ta-
banına dayanmayan bir an-
layıştır. 

Oysa Parti-Cephe emper-
yalizme ve oligarşiye karşı
demokratik halk devrimini
hedefleyen, halkın tüm ke-
simlerini örgütlemeyi esas
alan, Marksist-Leninist ideo-
lojiye sahip, düzene her an-
lamda alternatif ve halkın
kurtuluşunu sağlayacak tek
öncü güçtür. 

Kurtuluş... Bir istiladan,
bir esaretten, bir zorluktan
kurtulmaktır... 

Halk nasıl kurtulur? 
Güçlenerek, güç toplaya-

rak, birleşerek... O halde güç-
leri birleştireceğiz. 

Örgütlülük sadece güçleri
birleştirmek de değildir. Ör-
gütlü olmak da gerekir. Bir
hedef ve bir programla bir
dayanışmayla birarada olmak
gerekir. 

Halk bu kadar geniş bir
kavramsa o halde bu geniş

kavramın içine giren herkes örgüt-
lülüğe dahil edildiğinde ortaya çıkan
güç devasadır. 

Halkın yenilmezliğini, düzenle
uzlaşmaz çelişkilere sahip olmasında,
içinde tarihin en devrimci sınıfı olan
işçi sınıfını barındırmasında, bir avuç
sömürücü asalağa karşı milyonlar
olmasında, tüm zenginlikleri yaratan
emekçiler olmasında görüyoruz. 

Halk nedir, halk kimdir? Bunları
biliyoruz kolaycılığı içinde olmamalı
hiç kimse. Bilmek yapmaktır. Bilmek
halka güvenmektir. Bilmek halkın
yenilmez olduğunu kavramaktır. Bil-
mek halkı örgütlemek ve savaştır-
maktır. Bilmek halkı küçük-büyük
devrimci pratiklere katmaktır. Eğer
bunlar yapılamıyorsa birinci sınıftan
başlar gibi, okuma yazmayı yeni öğ-
reniyor gibi halkın kim olduğunu,
halkın ne olduğunu yeni baştan öğ-
renmeye başlamak gerekir. 

(devam edecek)

“SOVYET”in kelime anlamı MECLİS
demektir. Çarlığın ve emperyalist

burjuvazinin tüm baskıcı uygulamalarına
karşı yerden mantar biter gibi Sovyetler

bitmeye başlamıştır. Halk kendi
örgütlenmeleri olan Sovyetleri kendisi
kurmuştur. İhtiyaç bunu dayatmıştır

çünkü. Saldırılardan, baskılardan
kurtulmanın temel yolu örgütlenmek ve

bir araya gelmektir çünkü. Halkın
kurtuluşunu sağlayacak güç buradan

geçmektedir çünkü. İhtiyacın yakıcılığı,
Bolşeviklerin önderliği, halkın
sahiplenmesi Sovyetleri ortaya

çıkarmıştır. Ve halkın yaratıcı dehası
Sovyetleri ortaya çıkarmamış olsaydı

Ekim Devrimi de olmazdı.
Meclisler öyle bir güç açığa çıkarmışlar

ki... Sosyalizm bunlar üzerinde yükselmiş.
Çarlık zulmüne bu örgütlenmeleriyle

karşı koymuşlar. Emperyalist kuşatma ve
iç savaş yıllarını bu örgütlenmeleriyle

aşmışlar. Beş yıllık planları zamanından
önce bunlarla bitirmişler. Sosyalizmi

bunlarla inşa etmişler. Halkı sosyalizmin
kurulacağına bununla ikna etmişler.
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Son 4 yıldır Küba’nın başkenti
Havana’da Cumhurbaşkanı Santos
ve FARC lideri Jimenez ya da Ti-
moçenko olarak da bilinen Rodrigo
Londono arasında süren görüşmelerin
ardından atılan imzalarla Kolombiya
hükümeti ile FARC arasında varılan
anlaşma resmiyet kazanmıştı.

“Çok yaşa Kolombiya, çok yaşa
barış” nidaları altında imzalar atıldı.
27 Eylül tarihinde Kolombiya Devlet
Başkanı Juan Manuel Santos ve
FARC lideri Timoleon Jimenez (ge-
rilladaki adıyla Timoçenko), 297 say-
falık barış anlaşmasını çatışmalarda
kullanılan mermilerden yapılan bir
kalemle imzaladılar. 

Mermi, halk kurtuluş savaşçıla-
rının elinde kurtuluşun, özgürlüğün
sembolüdür, teslimiyet ve uzlaşmanın
değil. Ancak emperyalizmin tasfiye-
cilik politikalarının oyuncağı olun-
duğunda bu mermiler uzlaşma ve
teslimiyet için kullanılır. 

İmza töreninde 2500 yerli ve ya-
bancı konuk varmış.  İmza töreninde
göze çarpanlar; Küba lideri Raul
Castro, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry, BM Genel Sekreteri Ban Ki-
mun, İspanya Kralı Juan Carlos ve
diğerleri... 

FARC liderlerine şöyle sesleniyor

Devlet Başkanı Santos: “Yeniden
topluma karışmaya, siyasi bir harekete
dönüşmeye başladığınızda bu ülkenin
lideri olarak ben, sizi demokrasiye
memnuniyetle kabul edeceğim.”

Bu ifade dahi ortadaki durumun
eşit koşullarda bir barış ya da çok
söylendiği gibi “adil bir barış” ol-
madığını, tersine bir tarafın diğer
tarafı teslim alması olduğunu göste-
riyor. 

FARC lideri Londono ise Kolom-
biya Devlet Başkanı Santos’u ‘cesur
bir partner’ olarak niteleyip anlaş-
manın yalnızca Kolombiya değil Su-
riye ve İsrail-Filistin meselesi için
de örnek teşkil etmesi gerektiğini
söylüyor. “FARC’ın demokrasi are-
nasına adım attığında toplumsal ada-
let mücadelesinden ve Kolombiyalı
elitleri eleştirmekten vazgeçmeyece-
ğini vurgulayan Londono, artık siyasi
ideallerinin peşinden oy sandığına
koşacaklarına” dikkat çekti. 

Oysa FARC lideri de çok iyi bil-
mektedir ki adalet mücadelesi oy
sandığından geçmiyor. Adalet mü-
cadelesi iktidar ve devrim mücade-
lesinin kendisidir. Çünkü adaletsizliğin
kaynağı sömürüdür, özel mülkiyet
düzenidir, kapitalizmdir. Adalet düzen
içinde hükümet değişiklikleriyle sağ-

lanamaz. Adalet mücadelesi de düzen
içinde seçim oyunlarıyla oy sandık-
larıyla kazanılamaz. 

FARC lideri bu gerçeği bugüne
kadar ki mücadelelerinde çokça kez
kendisi de dile getirmiştir. Peki bugün
ne değişti de adalet mücadelesi eşittir
oy sandığı diyor? 

Bu sorunun cevabı Londono’nun
aşağıda dile getirdiği sözlerde olsa
gerek: 

“Kimse siyasete silahlarımız ol-
madan gireceğimizden şüphe etme-
sin... Anlaşmaya uyacağız. Umarız
hükümet de uyar. Neden olduğumuz
bunca acı için özür dilerim.” 

Meşruluk yitirilmiştir. Tarihsel
haklılık çizgisinden çıkılmıştır. Kendi
gücüne güvenmeyip emperyalizm ve
oligarşiden çözüm beklemektir. Dev-
rim ve iktidar iddiası kaybedilmiş
emperyalizmin düzenine dönülmüş-
tür.� 

Özür dileyecek, pişman olacak
olan faşist devlettir, emperyalistlerdir. 

FARC saflarında�18 yıldır savaşan
32 yaşındaki gerillalardan biri “barış”
atılan imzaların “uzun bir süre bom-
bardıman sonucunda öleceği endişesi
taşımayacağı anlamına geldiğini” be-
lirterek, duygularını “Bu benim ye-
niden doğuşum... Bir rüya gibi…”

FARC ve Kolombiya Hükümeti “Anlaşmayı” İmzaladı
FARC’ın Tüm Uzlaşma ve Düzene Dönme Maddelerini

Kabul Etmesi Kolombiya Devletini İkna Etmedi
ve Referandumdan “Hayır” Oyu Çıktı

EEMPERYALİZM YERYÜZÜNDEN SİLİNMEDEN 
HALKLARIN SAVAŞI SONA ERMEYECEK!
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sözleriyle ifade ediyor. 
Bu uzlaşmanın, teslimiyet ve tas-

fiyenin siyasi ölüm demek olduğunu
görmüyor, görmek istemiyor. Bunun
ideolojik olarak emperyalizmin de-
netimi altına girmek anlamına gel-
diğini kavramıyor. 

Emperyalizmin teslimiyet, uzlaş-
ma, tasfiye masasına koşar adım
giden FARC liderleri, FARC üyeleri,
gerillalar söylediklerini tekrar tekrar
gözden geçirmelidirler. 

Bu sözler, bu söylemler devrim-
cilerin, halkların kurtuluşu için sa-
vaşan gerillaların ağzından çıkacak
sözler değildir. Barış, uzlaşma poli-
tikaları, “oy sandığına koşacağız”,
“bunca acı için özür dileriz”, “umarız
hükümet de uyar” söylemleri 52 yıllık
mücadeleye aykırı politika ve söy-
lemlerdir. 

Emperyalizm değişmedi, oligarşi
değişmedi. 52 yıl öncesinden daha
vahşice sömürüyorlar halkları, 52 yıl
öncesine göre dünyamızı daha ka-
ranlık bir hale getirdiler. 52 yıl ön-
cesine göre halkların adalet ve insanca
yaşam özlemi daha da büyümüştür.
52 yıl öncesine göre devrim bugün
çok daha fazla zorunlu hale gelmiştir. 

Kendinizi aldatmayın, halkları al-
datmayın! 

Bunca yıllık mücadelenin karşılığı
düzen içinde halkın hiçbir sorununu
çözemeyecek 5-6 madde değildir. 

Yüzünüzü en başta halklarınıza,
dünya halklarına dönün, emperya-
listlere, işbirlikçisi oligarşilere değil. 

Hayır, barış dediğiniz bu aldat-
maca ve teslimiyet Suriye ve Filistin
halklarına, dünya halklarına örnek
olamaz. Suriye’nin, Filistin’in gös-
terdiği gerçek emperyalizm ve işbir-
likçileri yenilmeden halkların huzur
bulamayacağı, barış ve adaleti sağ-
layamayacağı gerçeğidir. 

Siz çoktan iflas etmiş revizyo-
nizmin “barış içinde bir arada yaşama”
politikasına sarılıyor, öncüsü oldu-
ğunuz, umudu olduğunuz halklarınızı
da bu batağa çekmeye çalışıyorsunuz. 

Evet bu bataktır. Yanlıştan dönmek
cesaret ister. Hatalarını görüp kabul
etmek ve değiştirmek iddialı olmaktır.
Onurlu olan budur. İhtiyaç budur.
Kurtuluş bu yoldan geçer. Önderlik

budur. Acılıdır, zordur elbette, ancak
bunu biz tercih etmiyoruz, bu em-
peryalist düzenin dayattığı bir ger-
çektir. Onun için demişiz ki “savaşınız
kabulümüzdür”. 

Siz ise bu tarihi gerçeği reddediyor,
ona sırtınızı dönüyorsunuz. Önderlik
rolünüzü bitiriyor ve tarihsel sorum-
luluğunuzdan kaçıyorsunuz Yapma-
yın. Tarih sizi lanetleyecek. Halklar
sizi lanetleyecek. Devrim yolundan
değil, uzlaşma ve teslimiyet yolundan
dönün. 

Yaptığınız “çürümüş, asalak, can
çekişen” emperyalist düzene nefes
aldırmaktır. Halkların umutlarını çal-
mak, emperyalistlere cesaret kazan-
dırmaktır. 

Referandumdan “hayır” oyunun
çıkması sonucunda hem FARC hem
de Kolombiya iktidarı ateşkes an-
laşmasına uymaya devam edeceklerini
açıkladılar. 

Yani uzlaşma ve teslimiyet süreci
devam ettirilecek.  Elbette ki bu sü-
reçte FARC’ın daha fazla teslim alın-

ması hedeflenecek. FARC’a ve Ko-
lombiya iktidarı arasında imzalanan
anlaşma maddelerine göre “kurban-
larla yüzleşip özür dileyen ve mal
beyanında bulunup savaş kurbanla-
rının tazminat ödemeye razı gelen
FARC gerillaları, anlaşma kapsamında
hakikatlar komisyonlarına suçlarını
itiraf etmek suretiyle hapse atılma-
yacaklar ve siyasete katılabilecek-
ler”miş. 

Özür dilemek, para ödemek, “suç”
itirafı gibi gerilları gayri meşru du-
ruma düşüren tüm maddeler yetmiyor
oligarşiye…. O daha fazlasını istiyor.
Onurunuzu, geçmişinizi, tarihinizi,
tüm adalet anlayışınızı, değerlerinizi,
52 yıldır uğrunda savaştığınız ne
varsa hepsini elinizden almak istiyor.  

Zaten geri olan anlaşma maddeleri
daha da geriye çekilmek ve dahası
FARC tamamen yokedilmek isteniyor. 

ABD Emperyalizmi
Canla Başla Bu “Barış”
İçin Çalıştı

Referandam sonucunda “hayır” oyunun çıkması

sonucunda hem FARC hem de Kolombiya iktidarı

ateşkes anlaşmasına uymaya devam edeceklerini

açıkladılar. 

Yani uzlaşma ve teslimiyet süreci devam ettirilecek.

Elbette ki bu süreçte FARC ın daha fazla teslim alın-

ması hedeflenecek. FARCA ve Kolombiya iktidarı ara-

sında imzalanan anlaşma maddelerine göre “kur-

banlarla yüzleşip özür diyelen ve mal beyanında

bulup savaş kurbanlarının tazminat ödemeye razı

gelen FARC gerillaları, anlaşma kapsamında hakikatlar

komisyonlarına suçlarını itiraf etmek suretiyle hapse

atılmayacaklar ve siyasete katılabilecekler”miş. 

Özür dilemek, para ödemek, “suç” itirafı gibi

gerilları gayri meşru duruma düşüren tüm maddeler

yetmiyor oligarşiye…. O daha fazlasını istiyor. Onu-

runuzu, geçmişinizi, tarihinizi, tüm adalet anlayışınızı,

değerlerinizi, 52 yıldır uğrunda savaştınız ne varsa

hepsini elinizden almak istiyor.  

Zaten geri olan anlaşma maddeleri daha da geriye

çekilmek ve dahası FARC tamamen yokedilmek iste-

niyor. 



9 Ekim
2016

Yürüyüş

Sayı: 542

115BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ HALK SİZİ BİTİRECEK!

Milyon Dolarlar
Bunun İçin Akıtıldı

New York’ta yapılan BM Genel
Kurulu’nda Kolombiya Devlet Baş-
kanı Santos ile görüşen ABD Dışişleri
Bakanı J. Kerry Kolombiya barışına
desteklerinin süreceği ve barış an-
laşmasının imza töreninde bazı kongre
üyeleriyle birlikte bulunacağını söy-
lemişti. “Barış” için Kolombiya hü-
kümetine 450 milyon dolar yardıma
ilaveten, 36 milyon dolar daha ekle-
yeceklerini söyledi. 

ABD Başkanı Obama ise BM
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma-
sında Kolombiya barış görüşmelerine
değinirken Latin Amerika’daki en
uzun savaşın bitmesine yardımcı ol-
duklarını ve bunun 8 yıllık başkanlı-
ğının en önemli olaylarından biri ol-
duğunu söyledi. 

Obama geçen yıl barış görüşme-
lerini izlemesi için üst düzey diplomat
Bernie Aronson’ı da Havana’ya ata-
mıştı. 

Ve şimdi Kolombiya “barışı”nı
ABD Başkanlık seçimlerinde mal-
zeme yapıyor Obama. Ki ABD em-
peryalizmi açısından ikili bir başarı
söz konusu; birincisi, dünyanın en
eski, en köklü gerilla hareketini bi-
tirmiş oluyor. İkincisi, L. Amerika
ve dünyada sosyalizmin kalelerinden
ve emperyalizme direnişin sembol-
lerinden Küba’yı kendi çizgisine ge-
tiriyor. Tüm bunlar bölgedeki ve dün-
ya çapındaki hegemonyasını sağlama
almaya çalışan ABD için önemli ge-
lişmelerdir. 

Söz verdiği gibi imza töreninde
hazır bulunan ABD Dışişleri Bakanı
J. Kerry ülkeye varışında yaptığı
açıklamada, “Ülkenizin attığı bu adım
dev bir adım” dedi. FARC henüz
hiçbir taahhüt yerine getirilmediği
halde deyim yerindeyse boş kağıda
imza atarken emperyalist Kerry Ame-
rika’nın “henüz FARC’ı terör örgütleri
listesinden çıkartmaya hazır olma-
dığını, barış anlaşması uygulandığında
bu durumu gözden geçirmeye hazır
olduklarını” belirtiyordu. 

Yani emperyalistler tam teslimiyeti
sağlamadan, siyasi olarak öldüğünü
görmeden yaklaşmıyorlar. 

“Barış Anlaşması”
İmzalanırken Katliamlar
Sürüyordu

Anlaşmalar yapılsın, taahhütler
verilsin, imzalar atıla dursun katli-
amlar devam ediyor. Sadece son bir
ayda 16’sı “barış mücadelesi” veren
çoğu Unión Patriótica üyesi kişi,
köylüler ve yerlilerden oluşan otuzun
üzerinde insanın ordu ve paramiliter
güçlerce katledildiği söyleniyor. 

Bunlardan sonuncusu bir yerli ve
Komünist Partisi militanı aynı za-
manda Unión Patriótica üyesi Ramiro
Culma Capera. Tüm faşist iktidarlarda
ve düzenlerde olduğu gibi katiller
hiç bir zaman yakalanmıyor, yaka-
lananlar yargılanmıyor. Yargılanmaları
düzenin kendisine aykırı olur zaten.
Katliamların amacı halkı sindirmek,
susturmaktır çünkü. 

Karşılarında bir gerilla gücü kal-
madığında, halkın kendini savunma
gücü kalmadığında sivil ve resmi fa-
şist güçlerin daha da azgınlaşacağını,
pervasızlaşacağını söylemek yanlış
olmayacaktır. 

Devrimci bir hareket olsun ya da
olmasın faşist düzen, sömürü düzeni
her daim zora dayanır bunun için de
resmi faşist güçleri yanında sivil ve
resmi olmayan faşist askeri güçlere,
organizasyonlara, katil sürülerine ih-
tiyaç duyar. Bu faşist düzen için ya-
pısal bir durumdur. Halkın sürekli
memnuniyetsizliğini bastıracak bir
güç ihtiyacıdır bu. Ucuz ve kolay
çözümlerdir bunlar. İşte “barış” an-
laşmaları gösterilerinin arasında ya-
şanan bir örnek: 

“Örneğin geçen hafta Kanada
menşeli Gran Colombia Gold şirketi
Segovia ve Remedios kasabaları ci-
varında altın arama alanını geniş-
letmek istemiş. Halkın protestolarıyla
karşılaşmış, grevler başlamış, şirke-
timiz zarar edesiymiş, hem de günde
2 milyon dolar. Olacak iş mi? Hemen
direnişi durdurun çağrısı yapmış.
Ama daha anonsu yapmadan olaydan
vazife çıkaran bir kısım ‘cengaver’
geçtiğimiz hafta sonu protestocu bazı
yöre sakinlerini biletini kesmiş bile.
Çağrı sonrası ise bölgedeki parami-
literler bir ‘tesadüf sonucu’ bildiri

yayınlayarak, direnişçi işçiler nam-
lumuzun ucundan kaçamayacaklar’
demişler. Hükümet mi ne yapıyor?
450 yıldır oralarda yaşayan ve geçi-
mini madencilikten sağlayan yöre
halkına izin kağıdı vermeyerek onları
‘illegal’ ilan etme ile meşgul.” (24
eylül 2016 Bianet- Aykan Sever) 

Bu sivil, paramiliter silahlı güçlerin
arkasında hükümetler de değil Coca
Cola gibi meşhur büyük emperyalist
ve yerli işbirlikçi tekeller var. 

FARC kendisini ve halklarını kan-
dırıyor; halka kan kusturan bu katiller
sürüsü örgütlenmelerin dağıtılması
bir “barış” anlaşmasıyla atılan “im-
zalarla” olmayacaktır. Ki halka karşı
terör örgütünün en büyüğü ve en or-
ganizesi faşist devletin kendisidir. 

Bu devlet yıkılmadan halka karşı
terör bitmeyecektir. 

52 Yıllık Savaşın
Ardından Atılan Bu İmza 
Varılan Anlaşma,
Bunlar İçin Mi? 

Anlaşma metni 6 maddeden olu-
şuyor: 

“1-7 bin dolayındaki FARC mili-
tanı gizlendiği yeri terk edecek ve
ateşkesi denetleyen Birleşmiş Mil-
letlerin gözetiminde silahlarını teslim
edecek. 

2-Tarafların anlaşmazlık süresince
işledikleri suçlara bakmak üzere özel
mahkemeler kurulacak. Güvenlik
güçlerinden ve silahlı asilerden hesap
sorulacak. Suçlu bulunanlar 20 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Hafif suç işlemiş olanlar af edilecek. 

3- Hükümet ile FARC, dünyanın
en fazla uyuşturucu üreten ülkele-
rinden biri olan Kolombiya’da uyuş-
turucu ticareti ve üretimine karşı bir-
likte mücadele edecek. 

4-Solcu gerilla örgütü siyasi parti
kurarak seçimlere katılabilecek. 268
Kongre üyeliğinden asilere geçici
kontenjan açılacak. Hükümet ayrıca
FARC temsilcilerini silahlı saldırı-
lardan korumayı da taahhüt etti. 

5-Toprak reformu yapma sözü
veren hükümet, köylülerin�toprak iş-
letebilmesine ve kredi alabilme-
sine�olanak tanıyacak. 

6-Barış anlaşmasının Kolombiya



halkı tarafından onaylanması gere-
kiyor. Anlaşma, 2 Ekim’deki refe-
randumda halkın kabul etmesi şartıyla
yürürlüğe girecek.” 

Bu maddeler yanında anlaşmada
siyasi, ekonomik, toplumsal kimi
noktalara işaret ediliyor: 

“Bölgelerinin entegre olması, ül-
kenin eşit sosyal ve ekonomik kal-
kınmasını hızlandırmak için bütün-
leşmiş bir tarımsal kalkınma… (1.
Erişim ve toprağın kullanımı. Ekil-
memiş topraklar. Mülkiyetin resmi-
leştirilmesi. Tarımsal sınırların ve
rezerv alanlarının korunması. 2. Böl-
gesel odaklı kalkınma programları.
3. Altyapı ve arazi ıslahı. 4. Sosyal
gelişim: sağlık, eğitim, barınma, yok-
sulluğun ortadan kaldırılması. 5. Ta-
rımsal üretim ile dayanışma ekonomisi
için teşvik. Teknik destek. Sübvansi-
yonlar. Kredi. Gelir üretimi. Pazar-
lama. İşgücünün resmileştirilmesi.
6. Gıda güvenlik sistemi.” (Bianet,
28 Haziran 2016) 

“1. (...) siyasi muhalefet, özellikle
ortaya çıkan yeni hareketler için ya-
şama geçecek haklar ve güvenceler.
Medyaya erişim.” 

2. Farklı düzeylerde ve çeşitli ko-
nular üzerine doğrudan katılımı içeren
vatandaş katılımının demokratik me-

kanizmaları. 
3.�En hassas/korunmasız nüfusun

da dâhil olduğu, koşulların eşitliği
ve güvenlik garantilerini içeren tüm
sektörlerin ulusal, bölgesel ve yerel
politikalarda daha fazla katılımının
teşvik edilmesinde ektili önemlerin
alınması.” (Bianet, 28 Haziran 2016) 

10. VE SONUNCU “GERİLLA
KONFERANSI”, FARC’IN SONU-
DUR 

BU SON HALKLARIN KUR-
TULUŞUNUN DEĞİL 

EMPERYALİZME KARŞI UZ-
LAŞMA VE TESLİMİYET 

POLİTİKALARININ SONUDUR 
FARC, 18 Eylül’de 10. ve sonuncu

“Gerilla Konferansı”nı yaptı. Yaklaşık
200 kadar delege, artı bir kısım göz-
lemci Caqueta eyaletindeki Yari’de
bir araya geldi. Bu konferansta Ko-
lombiya hükümetiyle yapılan anlaşma
tartışıldı ve onaylandı. 

Konferansın açılışında hazır bu-
lunan 500 kadar gerillaya konuşan
Timoşenko lakaplı FARC lideri Ti-
moleon Jimenez, 52 yıllık savaşın
ardından Ağustos ayında imzalanan
“Barış Anlaşması”nın onaylanması
talebinde bulundu. “Bu savaşın ne
kazananı ne de kaybedeni yoktur”
diyen Jimenez, “Kolombiya’nın ge-

leceği sizin elinizde” sözleriyle an-
laşmaya destek istedi. 

“Barış Anlaşması”nın “tarihi
önemde” olduğunu vurgulayan FARC
lideri, hükümetin “gerillaların aktif
siyasi yaşama dahil olmaları için ga-
ranti vermek zorunda kaldığını” da
hatırlattı. 

Söylenen sözlere bakın! Yukarıda
ortaya konulan anlaşma metnine bakın! 

Düzen içi, halkı düzene adapte
edecek, dolayısıyla halkın hiçbir so-
rununu gerçekten çözmeyecek mad-
deler. Emperyalist-kapitalist düzende,
faşist düzende halk için çözüm bek-
lemek bu düzeni meşru görmektir,
bu düzenden beslenmektir. Değilse
böylesi bir düzenden halk için çözüm
beklenemez. 

Bir halkın özgürlüğü tarımdaki
ve sosyal hayattaki bir kaç düzenle-
meye bağlanamaz. 

FARC, kapitalizme-emperyalizme
soluk aldırmak için düzene çekilme
planını kabul etmiştir. FARC yönetimi
başta Küba ve Venezula olmak üzere
Kolombiya devleti ile birlikte em-
peryalizmin çıkarlarını inşaa etmeye
soyunmuştur. 

Bu yol FARC ın bitiş yoludur. 

Biz Halk Cepheliyiz! Haklıyız
kazanacağız!

Halk Cepheli Gökhan Yıldırım
gözaltına alınalı 17 gün oldu. 17
gündür Vatan Emniyet Müdürlü-
ğü’nde işkencecilere direniyor, zulmü
açlık greviyle protesto ediyor. Yoldaş
Bingöl 12 gündür aynı işkenceye
direniyor, yılmıyor. Ve bir kaç gün
önce gözaltına alınan diğer Halk
Cepheliler; İlker Altundal, Gökhan
Kesgin, Sadık Eroğlu, Çağrı Avcı,
Cafer Koç, Alişan Taburoğlu… Hepsi
AKP’nin emriyle genç-yaşlı, kadın-
erkek demeden halkımızı katleden
katil polislere direniyor.

En son 31 Eylül Cuma günü Ali-
beyköy’de bir alışveriş mağazasında

işkenceyle gözaltına alınan Muhar-
rem Cengiz, Veysel Şahin, Gürkan
Yalçınkaya. Direniyor ve onurlarını
teslim etmiyorlar. Bu onuru, bu di-
renişi selamlıyoruz.

Tarih Cephelilerin tutuklamakla
bitmeyecek ve yılmayacağını defalarca
kez yazmıştır. Gerekirse bu tarihi
emperyalizme ve faşizme karşı dire-
nişimizde örgütlediğimiz halkımızla
tekrar yazarız. Tek bir Cepheli bile
kalsa mücadeleden vazgeçmeyece-
ğimizi, doğru bildiğimiz yoldan dön-
meyeceğimizi bütün herkes bilir.
Bunu AKP’nin kafasına da yazaca-
ğız.

Tayyip Erdoğan diyor ki (OHAL
için) ‘belki 12 ay da yetmeyecek’!

Yani diyor ki bu zulüm ben iktidarda
oldukça sürüp gidecek! İşçisi, me-
muru, öğrencisi, öğretmeni, radyosu,
televizyonu, gazetesi,  esnafı, avu-
katı… kim varsa AKP’ye karşı herkes
adaletsizlikten payına düşenin faz-
lasını alacak!

Yok, öyle değil Tayyip Erdoğan!
Her şey senin idealindeki gibi ol-
mayacak! Bu ülkede Cephe var,
Şanlı Alişanlar,  Şafaklar, Bahtiyarlar
var. Senin düzenini yerle bir edecek
nice direnişi yaratan Anadolu halkları
var.

Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldıra-
maz!

HALK CEPHESİ

Yoldan Kaçırmalarla Haklı Mücadelemizi Engelleyemez, 
Uzun Gözaltı Süreleriyle İrademizi Kıramazsınız!

Yürüyüş
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Figen Yüksekdağ’ın ABD’nin çok bilinen dergile-
rinden Newsweek’e bir yazı yazdığını öğrendik. Yazının
kendisi de DİHA başta olmak üzere, çeşitli yayın or-
ganlarında yayınlandı. Yazının içeriği de yazının
yazıldığı derginin niteliği de bu konuyu tartışmayı ge-
rektiriyor. Newsweek dergisi ise El Salvador’daki dik-
tatörlüğü savunmaktan 11 Eylülden sonra Amerika’nın
güvenliği için gerekirse “tutsaklara işkence yapılmalıdır”
propagandası yapmaya kadar uzanan; halk düşmanı
özelliklerine sahip…

Emperyalistlerin çıkarlarını savunan bir Amerikan
dergisi, Figen Yüksekdağ’ a neden sayfalarını açar?
Ya da kendisini halk saflarında tanımlayan, Marksist-
Leninist olduğunu söyleyen birisi, böyle bir dergiye
neden yazı yazar? Bunun nedeni ve mantığı Figen
Yüksekdağ’ın  savunduğu düşünceleri ve tavırların-
dadır… 

Emperyalistler çıkarlarına uygun olmayan hiçbir
adımı atmazlar, hiçbir yazıyı kendi dergilerinde yaz-
mazlar. Yüksekdağ’ın yazısının başlığı bile, neden
yer verildiğini gösteriyor aslında: “Türkiye’nin kaosa
daha fazla sürüklenmemesi için çabalıyoruz” 

Başlığından yazının içeriğine kadar her sözü Türkiye
oligarşisini ve emperyalizmi aklayan, onlarla girilen
ilişkileri meşrulaştıran ve düzen için nasıl çırpındıklarını
ortaya koyan niteliktedir. 

Yazısında şunları söylüyor Yüksekdağ: 
“Türk ordusunun orada IŞİD’i değil, Kürtleri ve

Arap ve Asurilerden oluşan Demokratik Suriye Güç-
leri’ni hedef aldığı iyi biliniyor. Saldırılarda Kürt
siviller öldü, IŞİD’e karşı en etkili yerel mücadeleyi
veren güçler olmalarına rağmen YPG-YPJ mevzileri
hedef alındı.”

“Böyle olmayabilirdi. İçeride Kürtlerle barış, dı-
şarıda (Suriye’de) Kürtlerle ittifak yapmayı başaran
bir Türkiye, katliamcı IŞİD militanlarının cirit attığı,
bir yılda binden fazla sivilin öldüğü, darbe girişimlerinin
yaşandığı, tüm hak ve özgürlüklerin askıya alındığı
bir ülkeye dönüşmeyebilirdi.” 

Kürt milliyetçileriyle aynı paralelde sözler
söyleyen Yüksekdağ’ın bu nedenle Newsweek’te yer

alması çok da anlamsız değildir. Suriye’de emperyalizmin
politikalarına yedeklenmeyi IŞİD ile mücadele adına
meşrulaştırmak, emperyalizmin “kara gücü” olmak;  em-
peryalizmle ittifak halinde hareket ederek bölgede bir
Kürt bölgesinin kurmak üzere anlaşmalar yapmak…el-
betteki emperyalizmin politikalarını savunmak ve yazmak
demektir. 

PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in Türkiye devletinin
YPG’nin “Fırat’ın batısına çekilmesi” dayatmalarına

Siyasi ve ideolojik önderliğini emperyalizmin

yaptığı tasfiye, uzlaşma ve icazet politikalarına

biat eden, kendi varlığını bu politikalarla

birlikte ifade eden güçlerin geldikleri aşamadır

News Week’in yazarı olmak…

Sol’un Sol’un 
Köşe TaşlarıKöşe Taşları

FİGEN YÜKSEKDAĞ
NEWSWEEK
DERGİSİNDE
NE ANLATIR?

Kürt milliyetçileriyle aynı paralelde sözler
söyleyen Yüksekdağ’ın bu nedenle Newsweek’te
yer alması çok da anlamsız değildir. Suriye’de
emperyalizmin politikalarına yedeklenmeyi IŞİD
ile mücadele adına meşrulaştırmak, emperya-
lizmin “kara gücü” olmak;  emperyalizmle ittifak
halinde hareket ederek bölgede bir Kürt böl-
gesinin kurmak üzere anlaşmalar yapmak…el-
betteki emperyalizmin politikalarını savunmak
ve yazmak demektir. 

PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in Türkiye dev-
letinin YPG’nin “Fırat’an batısına çekilmesi”
dayatmalarına karşılıklık söyledikleri çok açıktı.
ABD ile YPG’nin anlaşması olduğunu belirterek
“Çekilmesine çekildi. Ancak onlar halen orada
olanlara YPG diyor. YPG ve ABD arasında birlikte
IŞİD’e karşı mücadele etme anlaşması var. Bu
durumda bazı bölgelerde YPG çekilmek istese
de ABD istemez.

Halen Menbiç başta olmak üzere bir çok
yerde IŞİD’e karşı birlikte savaş devam ediyor.
Demokratik Suriye Güçleri zaten uluslararası
koalisyonla beraber çalışıyor. Bunlar, IŞİD’le
mücadelede bundan sonra da beraber çalışmaya
devam edecekler.” (son dakika com 10.9.2016)

Yani sorun her anlamda emperyalizmin çizdiği
politikalara uyum sağlamaktır. Emperyalizmin
çıkarlarının bir parçası olmaktır.  Kürt milliyetçi
politikaların birebir savunucu HDP Eş Başkanı
Figen Yüksekdağ da yazısında emperyalizmin
politikalarını destekliyor,  yüceltiyor ve dahası
emperyalizmin bölge ittifakı Türkiye oligarşisiyle
de ittifak yapma niyetlerini anlatıyor. 
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karşılık söyledikleri çok açıktı.  ABD ile YPG nin anlaşması
olduğunu belirterek “Çekilmesine çekildi. Ancak onlar
halen orada olanlara YPG diyor. YPG ve ABD arasında
birlikte IŞİD’e karşı mücadele etme anlaşması var. Bu
durumda bazı bölgelerde YPG çekilmek istese de ABD is-
temez.

Halen Menbiç başta olmak üzere bir çok yerde IŞİD’e
karşı birlikte savaş devam ediyor. Demokratik Suriye
Güçleri zaten uluslararası koalisyonla beraber çalışıyor.
Bunlar, IŞİD’le mücadelede bundan sonra da beraber ça-
lışmaya devam edecekler.” (son dakika com 10.9.2016)

Yani sorun her anlamda emperyalizmin çizdiği politi-
kalara uyum sağlamaktır. Emperyalizmin çıkarlarının bir
parçası olmaktır.  Kürt milliyetçi politikaların birebir sa-
vunucu HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da yazısında
emperyalizmin politikalarını destekliyor,  yüceltiyor ve
dahası emperyalizmin bölge ittifakı Türkiye oligarşisiyle
de ittifak yapma niyetlerini anlatıyor. 

Ve devamında şunları söylüyor Yüksekdağ: 
“İki yıl önce Urfa-Kobani sınırında söylediklerim,

HDP’yi sırtını terör örgütüne (PYD ve YPG’yi ima edi-
yorlardı) dayamakla suçlayan iktidara bir yanıttı. Konuş-

Newsweek Nasıl Bir Dergidir? 
Beyaz Saray’ın dergisi olarak bilinir… Time’dan

sonra adı anılıyor ve Amerika’nın “üst gelir” grubu
okuyor. Yani tekellerin dergisi olma özelliklerine sahip. 

Elbette derginin namı bunlarla da sınırlı değildir.
Bu derginin kimi yazarları işkenceyi açıkça savunurken
derginin kimi yazılarında da faşist diktatörlükler sa-
vunulmuştur. 

Geçmiş yıllarda bu derginin yayınladığı bir yazıda
diktatörlüğü nasıl savunduğu; zun Savaş kitabında
şöyle anlatılıyor: 

“Salvador halkı şunu bilmelidir ki, bazı yabancı
unsurlar AGEUS (öğrenci birliği)ʼun liderleri, CGTS
ve komünistlerle özgürlük Anıtıʼnın Önünde Patria
(anavatan)ʼyi şereflendiren bu insanları (kabine) kat-
letmek için açıktan anlaşmışlardır.» (13) 

Yeni bir baskı dönemini haklı çıkarmak için böylesine
alışılmış bir desisenin kullanılması ve anayasal ga-
rantilerin geri alınması Lemusʼun bir çıkmazda
olduğunu gösteriyordu. Bir ay sonra 26 Ekimʼde, bir
grup subay Newsweekʼin anlatım şekliyle, ʻLatin
Amerika tarihinin en temiz, en barışçı hükümet dar-
belerinden biriniʼ (14) gerçekleştirdi. Ateş sadece ka-
zanılan zaferi selamlamak için açılmıştı.” 

(Newsweek, 7 Kasım 1960, alıntı, Ibid., 8. 31...
Uzun Savaş-Salvador’da Diktatörlük Sayfa 66 James
Dunkerley) 

Dunkerley’in aktardığımız bu alıntısında Newsweek
dergisinin El Salvador’daki kanlı diktatörlüğü “en temiz,
en barışçı hükümet darbelerinden biri” diyerek nasıl
savunduğu açıkça görülmektedir. 1960 yılında bunu
yazan derginin sonraki yıllarda da bakış açısı ve tavrı
aynıdır. Halka düşmanlık ve tekellerin çıkarlarını
korumak için gösterdiği çaba hiç değişmemiştir. Aynı
derginin yıllar sonra 2001 yılında ABD’de yaşanan 11
Eylül saldırıları sonrasındaki tavrı ise işkencenin açıkça
savunulması biçiminde olmuştur. Tekellerin çıkarlarının
tehlikeye düştüğünü gördüğü, düşündüğü her durumda
derginin tavrı kanlı, işkencecidir. 

Bu dönem derginin yazarlarından Jonathan Alter
11 Eylülden sonra yazdığı makalede, “Artık işkenceyi
bile düşünme zamanı.” diyor. Ve şunları yazıyor ya-
zısında: 

“Öfkenin doruğa çıktığı bu sonbahar ayında, bir li-
beral bile işkenceyi düşünebilme çizgisine geldiğini
görebiliyor. Tamam, lastik hortumlardan filan söz et-
miyorum. En azından burada, yani ABD’de bunlar
olamaz. Ama Amerikan tarihinin en büyük suçuyla
ilgili soruşturmayı harekete geçirecek bir şeyler ya-
pılmalı. Şu anda, 11 Eylül intihar uçağı kaçırma ey-
lemlerinin 4 zanlısı da, konuşmayı reddediyorlar. 

Bunları, en azından psikolojik işkenceye tabi tutamaz
mıyız? Örneğin, silahlı kuvvetlerimizin Panama’da veya
başka yerlerde denediği ‘ölen tavşanların çığlıkları ve
yüksek volümlü rap müziği dinletme’ gibi yöntemler uy-
gulayabiliriz. Ya da, ‘gerçek serumu’ adlı sıvıyı, bu
kişilere zorla zerk etme gibi bir şey yapılamaz mı ? Ba-
zılarımız, kanunların uygulanması konusundaki düşün-
celerimizin değişmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ama
bu kişiler ne yazık ki, 11 Eylül öncesi zamanlarda
kalmışlar. Halbuki, artık aynı ülkede, yani 10 Eylül Ame-
rika’sında yaşamıyoruz.” 

Ve hızını alamayıp yöntem önerileriyle de devam
ediyor: 

“Bazı işkence yöntemleri gerçekten işe yarar.
Örneğin, 1980ʼli yılların azılı teröristi Abu Nidalʼi çözmek
için Ürdünlüler, ailesini tehdit etme yöntemini kullandılar.
1993 yılındaki Dünya Ticaret Merkezi saldırısının ar-
kasındakileri çözmek için Filipinliler, zanlılardan birini
İsrailʼe teslim etmekle tehdit ettiler. Büyük acılar içeren
İslami adalet de, Müslümanların boyun eğecekleri bir
tehdit olabilir. 

Fiziki işkenceyi yasal hale getiremeyiz. Bu Amerikan
değerlerine aykırıdır. Ama şu anda bile, dünya çapında
insan hakları ihlallerine karşı çıkarken, bir yandan
da teröre karşı mücadele yöntemleri konusunda biraz
daha esnek düşünebilmeliyiz. Örneğin, mahkeme
kararı ile psikolojik işkence uygulayabilmek gibi. Ya
da, bazı zanlıları, biraz daha acımasız olabilen müt-
tefiklerimize teslim edebilmek gibi. Biraz ikiyüzlülük
gibi görünse bile. Öyle ya, hiç kimse bu işlerin
nezaket içinde olacağını söylemedi.” (30 Ekim 2001
Newsweek) 

Ne kadar da rahat ve pervasız!.. CIA’nın işkence
uçaklarından, gizli zindanlarına kadar uyguladığı yön-
temlerin hem savunucusu ve hem de akıl vericisi bir
alçak… 

Yürüyüş
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mamı şöyle bitirmiştim: ‘Gelin hep birlikte Suriye Kürt-
leriyle tarihsel bir ittifak kuralım, Türkiye’yi güvenli,
güçlü ve demokratik bölge merkezine dönüştürelim’.”

Yani oligarşiyi güçlendirmek için elimden geleni yap-
tığım halde bana dava açıyorlar diye şikayetleniyor. Hal
böyle olunca dergiyle bakış açısında bir sorun yaşamıyor
Yüksekdağ. 

Hele bir de geçmişte söyledikleri ve yaptıklarına
bakınca emperyalistlerin dergisinden olumlu puan almaması
için hiçbir neden kalmıyor. 

Seçimlerden sonra TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Symes’i gülücükler saçarak karşılayan ve sarf ettiği söz-
leriyle patronların gönlünü fethetmeye çalışan Figen
Yüksekdağ, şimdi Newsweek’te yazan kişidir. O zaman
şunları söylüyordu 

“…süreç bakımından gelebilecek tüm görüşme ta-
leplerine kapılarımız açık… Kimsenin böyle bir süreçte
‘benim kırmızı çizgilerim, benim anlayışım, merkezim,
çerçevem’ gibi dayatmaya girme hakkı yoktur…  :TÜRKİYE
SİYASETİNDE KRİZ YARATAN DEĞİL, KRİZ ÇÖZEN
BİR POZİSYONU ÜSTLENDİK” 

Oligarşinin krizini çözmeye aday olan birinin emper-
yalistlerden geçer not almaması mümkün mü? 

Yine son dönemlerdeki sözleri ve yaklaşımlarıyla da
benzer bir tavır içinde olan kişi aynı “komünist” Figen
Yüksekdağ’dır…  Kayyumlar konusunda : “... Belediye
binalarının görüntülerine bakın. Sanırsınız ki; düşman
kalesi kuşatılmıştır. Kim var, bu belediyelerde soruyorum
bu iktidara, bu belediyelerdeki sizin düşmanınız mı?”
sözleriyle faşizme düşman olmadığını söyleyen de aynı

Yüksekdağ’dır… 
Sonuç olarak siyasi ve ideolojik önderliğini emperyalizmin

yaptığı; tasfiye, uzlaşma ve icazet politikalarına biat eden,
kendi varlığını bu politikalarla birlikte ifade eden güçlerin
geldikleri aşamadır Newsweek’in yazarı olmak…

Faşizme düşman olmayan, oligarşinin krizini çözmeye
aday olan, emperyalizmin Suriye politikasına destek
sunan Figen Yüksekdağ’ın Newsweek dergisinde yer al-
ması tüm bu nedenlerle şaşırtıcı değildir. Buna rağmen
hala daha kendisine komünist sıfatını yakıştırarak hareket
etmesi ise burjuva politikacılığında ulaştığı merhaleyi
gösterebilir ancak. Çünkü hiçbir komünist emperyalistlerle
girilen ilişkileri meşru görmeyeceği gibi burjuvaların
krizlerini çözmeye de çalışmaz… Hele de devrim yapma,
ezilenlerin sosyalist örgütü olma iddiasında olan bir
örgütün ezilenlerin can düşmanı olan patronların krizlerini
çözdükleri nerede görülmüştür? Komünistlerin kapitalizmin
krizi karşısındaki tavrı krizi daha da derinleştirmek ve
emekçilerin iktidar mücadelesine hız vererek devrim
yapmaktır. Onların krizlerini çözmek değil. Ve yine ko-
münist tavır emperyalizmin halklarla olan çelişkisinde
tavrını halktan yana belirlemektir ve emperyalizmle asla
uzlaşmamaktır. Ama Yüksekdağ hem Leninist kimliğe
sahip olduğu iddiasındadır ve hem de Lenin’in emper-
yalizm konusundaki temel tespitlerini bir kenara bırakıp
onunla uzlaşma, onun kara gücü olma tavrını meşru gör-
mekte ve dahası faşist bir iktidarla uzlaşarak, onu, güç-
lendirme tavrı içine girebilmektedir. 

Her iki tavır arasında bir tercih yapmanın zamanı
çoktan gelmiştir. 

�Hasan Ferit İçin
Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!

Dersim Halk Cephesi 30 Ey-
lül’de yazılı açıklama yaparak
Hasan Ferit Gedik’in katillerinin
her mahkemede serbest bıra-
kılmasına ve aynı zamanda mah-
keme salonunda tehditlere karşı
şu sözleri söyledi; Gülsuyu’nda
çeteler tarafından katledilmiştir
Hasan Ferit Gedik! Mahkeme-
sinde çeteler mağduru oyna-
makta Nuray anamızı ve dede-
mizi her gün tehdit etmektedir.
Katiller cinayeti meşrulaştır-
makta “polisin yetişmediği yer-
de kurşunu çakarsın” demek-
tedir. Her duruşmada birer birer
çete üyeleri tahliye edilirken
bizler Hasan Ferit’in arkadaşları
ve ailesi olarak adaletin “A”sını
göremedik. Yılmadık adalet ara-

maya devam edeceğiz. (...).
Herkes Bilsin, Herkes Duysun!
Bizler Hasan Ferit’in yoldaşla-
rıyız. Mahallemiz de uyuştu-
rucuya izin vermeyeceğiz!
Gençlerimizin uyuşturucu ba-
taklığında çürümesine izin ver-
meyeceğiz. Hasan Ferit’in ka-
tillerini  aramaya adalet istemeye
devam edeceğiz!”

� Şehitlerimiz
Eskişehir
Sokaklarında
Gülümsüyor

Eskişehir Halk Cephesi 1
Ekim’de İstanbul Bayrampaşa
Çevikkuvvet'e yapılan eylemde
şehit düşen Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz için Gültepe Ma-
hallesi'nde üzerinde resimlerinin
olduğu pullama çalışması yaptı.

Elmas Yalçın,Yoldaşları
Fuat Erdoğan ve İsmet Erdoğan,
Katledilişlerinin 22. Yılında Anıldı!

Elmas Yalçın, katledilişinin 22. yılında, yol-
daşları ve ailesi tarafından 29 Eylül’de mezarı
başında anıldı. Kamu emekçilerinin mücadelesinde
yol açıcı olan Elmas Yalçın’ı önce ailesi, sonra
mücadele arkadaşları anlattı. 

Ardından “Sen yürürsün rüzgar yürür” şiiri
okundu ve Grup Yorum’la birlikte “Bize Ölüm
Yok” ve “Haklıyız Kazanacağız” marşları ile
anma sona erdi. 27 kişinin katıldığı anma, ailesinin
helva ekmek dağıtımından sonra sona erdi.
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Okmeydanı Halk Meclisi, Uyuş-
turucuya Karşı Okmeydanı Şark Kah-
vesi’nde oturma eylemi başlattı

Her Cumartesi günü yapılan otur-
ma eylemi “uyuşturucuya karşı savaş
açtık” sloganıyla devam ediyor.  

Eylem başlangıçda dört kişiyle
başladı. Sonra halk meclisi üyelerinin
de tanımadığı insanlar eyleme katıl-
maya başladı.  

Bir süre sonra polis de geldi. Bir
süre halk meclisi üyelerinin yanında
bekledi. Esnaf ve halk meclisi çalı-
şanları tepki gösterince, oturma ey-
lemi yapanların yanından uzaklaştılar.
Halk meclisi çalışanlarının kararlı
tutumu nedeniyle saldıramadılar. 

Bir müddet sonra oturma eylemi
kalabalıklaşmaya başladı. Uyuşturu-
cuya karşı ajitasyon çekildi, çevrede
bulunanlar alkışmaya ve desteğe devam

ettiler. Yoldan geçenler durdu, eylemi
destekledi.  O anda oradan geçen,
meclis çalışanlarının da tanımadığı
insanlar oturma eylemine katıldılar. 

Bir ara çocuğu uyuşturu kullanan
bir ana geldi, ağladı, sorunlarını an-
lattı. Halk meclisi çalışanları ona ve
çocuğuna yardımcı olacaklarını söy-
lediler. 

Eylem halkın desteğini de alarak
devam ediyor. 

Okmeydanı Halk Meclisinden Uyuşturucuya Karşı Oturma Eylemi: 

“Uyuşturucuya Karşı Savaş Açtık”

Devrimci Tutsaklar
Yalnız Değildir!

Okmeydanı’nda 28 Ey-
lül’de hapishanelerde dev-
rimci tutsaklara uygulanan
hak gasplarını tehşir amaçlı
sticker çalışması yapıldı. 1
saat süren çalışmada 150
sticker yapıştırıldı. Okmey-
danı’nda aynı gün, Halk
Meclisi tutsakları Kamil

Sarıkaya ve Yasin Çeleb’in mahke-
mesine çağrı amaçlı Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi’ne 100 afiş yapıldı.

Yapılan afiş çalışması sırasında
katil polisler afiş yapan Halk Meclisi
çalışanlarını taciz ederek çalışmayı
bırakıp gitmelerini istedi. Halk Meclisi
çalışanları ajitasyon çekerek katilleri
halka teşhir edince katiller defolup
gittiler.

Katil Polis 
Mahalleden Defol!
Bahçelievler Halk Cephesi 29

Eylül’de bir açıklama yaparak,
AKP’nin katil polisinin, keyfi baskı
uygulamalarının hesabının sorula-
cağını belirtti. Açıklamada: “Bah-
çelievler Yenibosna Zafer Mahalle-
si’nde AKP’nin paralı uşakları ma-
halleyi ablukaya alıp mahallede ça-
lışma yapan arkadaşlarımızı zırhlı
araçları ile takip edip taciz etmekte.
Gözaltılarla sindiremeyeceğini an-
layan köpekler şimdi zırhlı araçlarıyla
sindirmeye çalışacağını düşünüyor.
Siz bizi kimle karıştırıyorsunuz bizler
sizlerin tacizinize işkencenize boyun
eğmeyiz. Buradan AKP’nin paralı
uşaklarına sesleniyoruz; yaptığınız
her şeyin hesabı misliyle sorulacaktır.
Arkadaşlarımızın başına gelecek her-
hangi bir şeyden Yenibosna Karakolu
ve sivil polisleri sorumludur” denildi. 

Bahçelievler’de Polisin

Söktüğü Pankartlar

Tekrar Asıldı
Bahçelievler Halk Cephesi, uzun

süredir polisin pankartlarını sökmesi
üzerine, Bahçelievler’in birçok nok-
tasına pankartlarını tekrar astıklarını
ve hiç bir baskının çalışmalarına
engel olamayacağını açıkladı. Asılan
pankartlarda “Baskılar Bizi Yıldıra-
maz Halk Cephesi", "OHAL'i Tanı-
mıyoruz  Halk Cephesi" yazılıydı. 



Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

Ulusal basında son günlerde sıkça karşılaştığımız haberlerden birisi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 20 bin yeni polis alınacağı, bunların yarısının
yani 10 bininin Özel Harekat polisi olacağıydı. Yine aynı haberlere göre,
Özel Harekatçıların alınmaya başlanması 10 Ekim 2016 Pazartesi günü baş-
layacak. Alınacak polislerde eskisi gibi, KPSS şartı aranmayacak ve lise
mezunu olanlar bile alınacak.

AKP iktidarı, halka yönelen baskısını ve terörünü her geçen gün arttırıyor.
Halkımızın her kesimini tehdit eden politikalarını bugün OHAL uygulamaları
ile bir üst aşamaya taşıyan ve 2,5 aylık süreçte onbinlerce insanı mağdur
eden AKP, bu baskı ve terörünü sürdürmek için katil sürüsüne yeni katil
adayları toplamaya başlıyor.

10 bini Özel Harekatçı olmak üzere 20 bin yeni polis alma ihtiyacını
halka karşı terörünü daha da yoğunlaştırmak zorunluluğundan alıyor. 

10 bini özel katil olmak üzere 20 bin yeni halk düşmanı adayı arıyor
AKP. Fakat buna karşın binlerce genç de bu arayışına karşılık verip kuyruğa
giriyor.

Bugün polis denince, özellikle de Özel Harekat denince, akıllarımıza kan
ve vahşetten başka bir şey gelmiyor. İşkence ve keyfiyet denince akıllarımıza
polisten başkası gelmiyor. Bunun için halkımız polisi sevmez ve nefret eder.
Fakat AKP iktidarı halka karşı öyle bir politika uyguluyor ki işsiz bıraktığı,
geleceğini ellerinden aldığı gençlik, AKP'nin yalanlarına kanabiliyor. Devletin,
"milletin" çıkarına diye AKP'nin halka yönelen saldırılarına ortak olabiliyor.
Her sene binlerce gencin üniversiteyi bitirince işsiz kaldığı için polis olmayı
seçmesi de bunların bir parçası ve en onursuzcasıdır.

Soralım kendimize kaç sene okuyoruz? Okurken ne kadar sorunla bo-
ğuşuyoruz? Geleceğimizi belirlemek için kaç tane sınavdan geçiriliyoruz?
Onca yılın ve verdiğimiz emeklerin sonucunda ne alıyoruz? Ne geçiyor elle-
rimize?

- İşsizlik. Başka bir şey geçmiyor. Üniversiteyi bitirmek de yetmiyor
artık. Düzen ya açlık, yoksulluk ya da onursuzluk diye dayatıyor. Ya işsiz ka-
lacaksın ya da iyice düzene yaranırsan, polis olursun kendini kurtarırsın di-
yor.

Aslında halkın evlatlarından olan birçok genç aslını inkar edip halka
karşı terör kusan birer silaha dönüştürülüyor. Bu politika, son yıllarda
özellikle ivme kazandı. AKP iktidarının en güvendiği gücü olan poliste bile
FETÖ vb. denerek birçok polis tasfiye edildi. AKP bir yandan terörü tırman-
dırırken, halka saldırılarına hız verirken diğer yandan da polis içindeki tasfi-
yelerinin yarattığı boşluğu doldurarak kendini sağlama almaya çalışıyor
bugün. KPSS şartı bile aramadan, sadece lise mezunu dahi olsa 20 bin polis
almak istemesi ne kadar acze düştüğünün ifadesidir.

Arkadaşlar!
Polis demek kendi kan emicierimizin ayağında köle olmak, kendimizden

olana karşı cellat olmak demektir. Halk düşmanlığıdır. İşsiz kalmamız, gele-
ceğimizin risk altında olması veya buna benzer başka ne olursa olsun kendi
insanlarımıza karşı savaşa girmemizi meşrulaştırmaz. 

Bizi kuru ekmeğe muhtaç edenler ekmek dileneceğimiz bir kapı değil;
yoksulluğumuzun hesabını soracağımız bir kapıdır. Onurlu olmak bizden
çalınan yıllarımızın hesabını sormak ve halk saflarında yer almak demektir.
Bu da ancak devrim saflarında gerçekten hayat bulur. Bu nedenle bu
düzenin ne polisi ne de askeri olalım. Halkın aydını halkın savaşçısı olalım.

Onurumuzu koruyalım!

KISSADAN HİSSE
Temel, uzun bir hastalık dönemi
geçirmiş. Ama çocuklarının ve

yakınlarının kendisine yeterli ilgiyi
göstermediğine inanıyormuş. Hastalığı

ilerleyince bir gün zar zor evden çıkmış.
Gitmiş mezar taşını hazırlatmış.

Çocuklarına vasiyet etmiş, ölünce adını
verdiği ustaya uğramalarını istemiş.

Zamanı gelince mezar taşı yerine
konmuş. Üzerinde şunlar yazıyormuş:

"Hastayım dedum inanmadunuz.
Şimdi ne oldu?"

GENÇLİKTE KİTLE ÇALIŞMASI 
- Kitleleri örgütlemek, inanmak ve cüret et-
mektir; gençlikte bunlar fazlasıyla vardır.
- Gençliğin Sorunlarıyla Yanıp Tutuşmalıyız... 
- Gençliğin Beynine ve Yüreğine Girmeliyiz.. 
- Kendimizi Gençliğe Cesaretle ve Net Anlat-
malıyız.. 
- Merkezi Örgütlenmede ve Gençliği Örgüt-
lemede Israr Etmeliyiz!
- Kitlelerin Sorunlarını ve Taleplerini Politik-
leştirmeliyiz :
a) Siyasal talepler: Bağımsızlık ve demokrasi
talepleri. Söz, düşünce ve örgütlenme özgür-
lüğünü içeren talepler. Ulusal ve dinsel talep-
ler.
b) Akademik- ekonomik- demokratik talepler:
Öğrencilerin sınav sistemlerine, eğitimin iç-
eriğine ilişkin talepleri, yaşam koşullarını iyi-
leştirme, öğretim koşullarını iyileştirme ta-
lepleri. En temeli, parasız eğitim talebi.
c) Kültürel- sportif talepler: Halk kültürüne
uygun kültürel etkinlikler organize edilmesi,
tüm öğrencilere ücretsiz sportif faaliyet im-
kanları tanınması...
d) Sosyal talepler: Öğrencilere tamamen üc-
retsiz sağlık hizmetleri verilmesi, mezunlara
iş güvencesi sağlanması...
- Dev-Genç’in yapmaya çalıştığı bir diğer şey
ise; birlikte hareket etme, kolektif bir şekilde
yaşama pratiğini ve bilincini geliştirmek ol-
muştur.

ARKADAŞLAR, İŞSİZLİĞİMİZİN VE
YOKSULLUĞUMUZUN NEDENİ, YAŞADIĞIMIZ 

BU SÖMÜRÜ DÜZENİDİR!

BU DÜZENİN TETİKÇİSİ DEĞİL 
SONU OLALIM!

PARASIZ, EŞİT, HALK İÇİN EĞİTİM 
HAKKIMIZI DA ANCAK; 

ANTİ- EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST
MÜCADELEDE YERİMİZİ 

ALARAK ALABİLİRİZ.
HALK İÇİN PARASIZ EĞİTİM SORUNU,
ÖZÜNDE BAĞIMSIZLIK SORUNUDUR!

DEMOKRATİK LİSELELER İÇİN, 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

YOKSULLARIN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

HALK İÇİN; PARASIZ, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!

OKULLARIMIZDA 
AKP PROPAGANDASINA 
İZİN VERMEYECEĞİZ!

15 Temmuz günü yaşanılan darbe girişimi sonu-
cunda, AKP kağıttan kaplanlığını sürdürüyor. De-
mokrasi nöbetine halkı çağırdık diyerek, kendi
tabanını sokağa çağırdı, ulaşımı ücretsiz yaptı, onca
reklamlar yayınladı, açıklamalar yaptı yetmedi şimdi
de okulların açıldığı ilk hafta "15 Temmuz şehitleri
anısına" yazan broşür dağıtıyor. İlkokul, lise, üniversite
fark etmiyor AKP için. "Ağaç yaşken eğilir" mantığıyla
çocuklara ve gençlere ideolojik saldırı yapan AKP,
sadece broşür dağıtmıyor, ilkokuldaki çocuklara
"başkomutan Recep Tayip Erdoğan" diye slogan at-
tırıyor, darbeyle ilgili 2 haftalık eğitim yapma planlarını
kendi atadıkları öğretmenlerle gerçekleştiriyor. 

AKP'nin bu tavrı haklılığından değildir. Bizleri
sindirip, istediği her şeyi yapmak gibi bir hedefi var
AKP'nin. Bu hedefin verdiği sonuçtur bugün yaptıkları
şeyler. AKP bunları rahatça yapıyorken biz devrimciler
bir bildiri dağıtımında yaka paça gözaltına alınıyoruz,
okula siyasi sol dergi-kitap getiren öğrenciler okuldan
atılıyor. Aylarca tutsak kalıyor, yıllarla yargılanıyoruz.
AKP güçsüzdür, korkaktır! Kendisine karşı olan, bir
kişiden bile korkan AKP'nin, yaptığı tüm şeyler bizi,
halkı yok etmek, sindirmek içindir. Türlü baskıya,
işkenceye rağmen bu amaçlarını boşa çıkartan,
bunun için mücadele eden, bedeller ödeyen biziz.
Bütün liselileri, üniversitelileri, halkı örgütlemek gibi
bir hedefimiz var.  Tüm bu gerici, anti-demokratik
eğitimi gençliğe gösterip bu eğitimi kanıksatmamak,
teşhir etmek ve değiştirmek gibi bir sorumluluğumuz
var. 

AKP'nin bu yaptıkları geleceğimize saldırıdır.
Gençlik üzerindeki baskılarını arttırarak gençliği
kendisine çekmek istiyor. Kafamızı "paralel, FETÖ"
gibi şeylerle bulanıklaştırıp asıl olanı görmemize
karşı çıkıyor. Çekebildiği gençleri kendisine göre
eğitiyor, ikna olmayan gençleri apolitikleştirip uyuş-
turucu gibi şeylerle düşünmemesine sebep oluyor,
bunlara yaklaşmayan ve bu düzenin yanlış olduğunu,
yeni-doğru bir düzeni savunan gençliği de baskı, iş-
kence, katliam ile korkutarak sindirmeye çalışıyor.
Düşmanlarını yok ediyor, normal diyebiliriz evet.
Ancak şunu da görelim dost olarak gördüğü kimse
yok AKP'nin. Daha düne kadar Fethullah'la el eleyken
bugün terör örgütü diyor. Halka düşmandır AKP.
Halkın emeğini çalar, çocuğunu katleder, işkenceler
yapar. Bu yüzünü "paralel, FETÖ, terör örgütleri,
dini kavramlarla" maskelemeye çalışır. Yalanlara
karşı gerçekleri haykıracağız. Bu yalanları okulları-
mızda söyletmeyeceğiz! Geleceğimizi kurtaracağız!

LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ KİMDİR?
1-LİSELİ GENÇLİK ÖĞRENMEYE CAN ATAR. 

ÇÜNKÜ YAŞAM TECRÜBESİ YOKTUR. 
BU YÜZDEN ÖĞRENMEYE HERKESTEN DAHA ÇOK AÇIKTIR. 

2-YÜREĞİ, BEYNİ, HANGİ BİLGİYLE DONATILIRSA, 
GENÇLİK DE O BİLGİNİN SAHİBİ OLUR. YÜREĞİNDE VE

BEYNİNDE DEVRİMCLİK OLMASINI İSTİYORSAK 
O ZAMAN DÜNYASINI BUNUNLA DOLDURACAĞIZ.

3-BURJUVAZİNİN; YOZLAŞTIRMALARINA VE 
VATAN-MİLLET EDEBİYATIYLA ŞOVENİST KIŞKIRTMALARINA

KARŞI GENÇLİĞE ASIL VATAN-HALK SEVGİSİNİN 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDEN GEÇTİĞİNİ GÖSTERMELİ, 

KENDİ KÜLTÜRÜMÜZLE BÜYÜTMELİYİZ. 
4-BURJUVAZİNİN YÖNLENDİRMESİYLE VATANSEVERLİK ADINA

MİLLİYETÇİLİĞE SARILAN GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMALI,
GERÇEK VATANSEVERLERİN 

DEVRİMCİLER OLDUĞUNU ONLARA GÖSTERMELİYİZ. 
5-HER GENÇ, DEV-GENÇ’Lİ OLMALIDIR!

- Düzen; gençliği okullarda, toplumda,
ailede, spor, eğlence ve kültür alanlarında
nasıl eğitiyor, nasıl şekillendiriyor? Düzene uygun
kafalar somut olarak nasıl yaratılıyor? Düzen bunu
adeta hissettirmeden nasıl başarıyor? Gençliğe bun-
ları fark ettirecek bir eğitimden söz ediyoruz.
Bu eğitim kitap okumadan, eğitim çalışmasına, film seyretmekten
ortak gecelere kadar hayatın her alanına yayılan, eğitimin
tüm biçimlerinin kullanıldığı bir eğitim olacaktır. 

- Düzenin nasıl insanları kendi kafasına uygun hale getirdiğini
göstermeliyiz; gençlik düzenin kendini ne hale getirmek
istediğini görmezse, ona karşı kendini savunamaz. Dolayısıyla
devrimci bir kimliğe yönelemez.

- Bugün gençlikte tek tipleşme, para ve marka tutkusu,
toplumsal dayanışmayı, iyilik ve doğruluğu enayilik sanma,
özgürlüğü bencillik, kafasına eseni yapma sanma anlayışı
nereden geliyor? Bunlar hissettirilmeden nasıl şırınga ediliyor?
Bunlar gösterilmelidir. 

- Emperyalist sistem bize, giyimden beğenilere, ilişkilerimizden
duygularımıza, yememizden içmemize her şeyi bir kültür olarak
dayatıyor. Dört bir taraftan kuşatılmışlık altındayız. Bunlar
karşısında sağlam durmak, ancak beynimizi ve bilincimizi, kül-
türümüzü ve ahlakımızı, düzenden temizlemekle mümkündür.

- Kitle çalışması da eğitim boyutuyla bu hesaplaşmayı öne-
recektir. Kitle çalışması, bu büyük ve sabırlı kavgayla, kitleleri
devrime çekecektir.
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1-) Zaaf nedir?
Zaafın kelime anlamı zayıflık, ye-

tersizlik, eksiklik anlamına gelir. Bir
başka ifade ile irade zayıflığı da de-
nir.

Zaaf, sömürücü düzenin bir sonucu
olarak, kişilerde yaratılan iç düşman-
dır. İç düşman burjuvaziye ait olan
ve devrimi zayıflatan her şeydir. Yüz-
lerce insanın küçük hata ve zaafları,
disiplinde-yaşamda, savaşta yüzlerce
kural ve ilke hatasına yol açabilmek-
tedir. Dolaysıyla düşmana verilen
yüzlerce koz demektir. 

2-) Zaafların düzenle olan
ilişkisi nedir?

Emperyalizm ve oligarşi hayatın
her an ve alanında durup dinlenmeden
saldırıyor. İdeolojik savaşa hiç ara
vermiyor. Beynimize sızmaya, orayı
kirletmeye ve nihayet teslim almaya
çalışıyor. Karşı-devrimin uluslararası
karargahı sayılan CIA, bir belgesinde
"insanın en kritik noktası zihnidir.
Zihnine bir kez ulaşıldı mı, siyasal
hayvan mermilere bile gerek kal-
madan yenilgiye uğratılabilir." ifa-
desiyle amaçlarının ne olduğunu or-
taya koyuyor. Beynimize burjuva
ideolojisiyle saldırıyorlar. İdeolojik
kültürel saldırıyla amaçlanan sömürü
düzeninin meşru ve değiştirilemez
olarak görülmesini sağlamak, sorun-
ların kaynağının ise sistemden değil,
kişilerden şu veya bu gruptan, siyasi
herhangi bir oluşumdan vb. kaynak-
landığına inandırmak ve insanları
mücadeleye, örgütlenmeye, değişime
karşı inançsızlaştırmaktır.

3-) Zaaf gelişmede
engeldir, neden?

Burjuvazi zaaflarla
yarattığı iç düşmanla ge-
lişmeyi ve ilerlemeyi en-
geller. En büyük engel
insanın kendisidir. Ken-
dimizi geliştirecek ve
ilerletecek irade ve ka-

rarlılığa sahip olmaz-
sak, düzenin her saldı-
rısına da karşı koya-
mayız. Zaafların yön
verdiği ya da değişik

biçimlerde etkili olduğu pratik, ke-
sinlikle devrime hizmet etmez. Dev-
rim yürüyüşümüzün hızını keser.
Öyle ki giderilemeyen zaaflar, hem
devrimci faaliyete düşmanın vura-
madığı darbeleri vurur, hem de düş-
manın darbe vurmasına zemin sunar.
Zaaf giderilmediği oranda kişiyi dö-
nekliğe hatta ihanete kadar götürür.
İç düşman adım adım bünyeyi sarar,
değerleri çürütür, inançsızlık aşılar. 

4-) Bir zaaf bir zaafı nasıl
doğurur?

"Bir nal kaybettik, bir attan ol-
duk. / Bir at kaybettik, bir savaşçıdan
olduk. / Bir ordu kaybettik, bir za-
ferden olduk"

Diyalektik olarak her şey birbirine
bağlıdır. Zaaflarımızı diyalektiğe göre
değerlendirecek olursak, bir zaafa
engel olunmadığında bir diğer zaaf
kaçınılmaz olarak doğacaktır. Devrim
ideolojisi ve kültürü yavaş yavaş
kaybedilecek ve düzene teslim olu-
nacaktır. 

Örneğin; dağıtacağımız 50 dergiyi
dağıtmak için program yapmadık.
Hangi saatte, nerede dağıtılacağı belli
olmadığı için de dergileri dağıtamadık.
"Bugün, yarın dağıtırız" diyerek ken-
diliğindenci bir hale bıraktık. Dergileri
her gördüğümüzde de "Önce şu işimi
halledeyim, sonra dağıtırım" rahat-
lığıyla sürekli erteledik. Ve sonuç
olarak o haftanın dergisini dağıtma-
dık.

Sonuç: O hafta politikalarımızı
halka taşımamış olduk. Oysa bir dev-
rimcinin temel görevi devrimci po-
litikaları halka taşımak ve halkı ör-
gütlemektir. Ancak biz dergimizi da-
ğıtmayarak en temel görevimizi yap-
mamış olduk. Üstelik bunun rahat-

sızlığını dahi duymamış olduk. Bu
rahatlık sadece dergi dağıtmada da
görülmez. Zamanla bütün işlerimize
böyle yaklaşmaya başlarız. İşte bu
artık o devrimcinin sıradanlaşması,
yozlaşması ve nihayetinde çürüme-
sidir. Çünkü devrimi örgütlemeyen
devrimci, subjektif olarak düzeni ör-
gütlüyordur. Bu çürümeyle de dev-
rimciliği bırakmak ya da ihanet etmek
kaçınılmaz olur. 

5-) Zaaflarımızı neden
küçümsememeliyiz?

Bir önceki maddede örneklediği-
miz gibi sıradan gibi görünen, masum
zannettiğimiz en küçük bir zaaf dahi
aşılmadığında devrimciliğimizi yok
etmeye kadar gider. Zaaf bir elmanın
içindeki kurt gibidir. Kurdun olduğu
kısım kesilip atılmazsa, o kurt zamanla
elmanın içini boşaltacak ve geriye
dokunduğunda çöken bir kabuk ka-
lacaktır sadece. Bu nedenle hiç bir
koşulda zaaflarımızı masumlaştırma-
malı, küçümsememeliyiz. Onları sı-
radan hatalara indirgemek, zaafları
meşrulaştırmaya, yumuşatmaya, ma-
sumlaştırmaya yarayan bir yaklaşım
biçimidir. Basite almak, değiştirmek
için emek harcamamaktır. Eksiği,
hatayı ciddiye almamaktır. Küçüm-
sediğimiz her zaaf bize zarar vere-
cektir. 

6-) Zaaflar nasıl sonuçlar
yaratır?

Zaaflar düzeltilmediğinde "BİZ"e
saldırır örgütsel, siyasi, kültürel her
açıdan zarar vermeye başlar. Müca-
deleyi geriletir. Moral ve motivasyonu
olumsuz etkiler. Yapacağımız işlerin
yavaşlamasına, hata ve eksiklerin
suça dönüşmesine, örgütsel bütün-
lüğün parçalanmasına, küçük burjuva
ruh halinin hakim kılınmasına, yoz-
laşmaya... ve bunlar gibi sayılabilecek
birçok olumsuzluklara neden olur
zaaflar.

7-) Zaaflar nasıl sonuçlar
yaratır?

Devrimci saflara gelirken düzenin
kültürel, ideolojik etkilerini de üze-

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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rimizde getiriyoruz. Bu anlaşılabilir
olandır. Anlaşılır ve normal olmayan
ise devrimci ilke, kural ve kültüre
aykırı olan bu türden özelliklere karşı
savaşmamaktır. Çünkü devrimci saf-
lara gelirken bir tercih yaparız;  dü-
zene karşı yürütülen devrimci mü-
cadelenin yani savaşın bir parçası
olmak için geliriz asıl olarak. Ancak
pratikte burjuva ideolojisine karşı
savaşırken, ideolojide ise savaşmamak
bir çelişkidir. Kendimizle, kararımızla
çelişmektir.

Bu savaş yalnızca askeri alanda
yürütülen bir savaş değildir, asıl
olarak ideolojik temelde yürütülen
bir savaştır. Bu nedenle zaaflarla sa-
vaşmadığımız sürece burjuva ideo-
lojisinden kopuş da mümkün olma-
yacaktır. Bu da devrimciliğimizin
çarpık şekillenmesine yol açar ve
bir süre sonra da inançsızlaşma ka-
çınılmaz hale gelir. 

Zaaflar ile savaşılmadığında dev-
rimci kişilik ve düzen kişiliği ara-
sındaki kalın çizgiler silikleşmeye
başlar. Devrimci ilkeler, kurallar es-
netilir. Kapı yavaş yavaş düzene
açılır. 

Devrimci saflarda genel olarak
zaaflar şöyle görülür; popülistlik, ra-
hatına düşkünlük, statükoculuk, ka-
dın-erkek ilişkilerinde ortaya çıkan
zaaflar, bürokratizm, yalan söylemek,
kendiliğindencilik, programsızlık,
duygusal davranmak... gibi çeşitli
şekillerde ortaya çıkar. Yapılmayan
işler, gecikmeler, yürütülmeyen faa-
liyetler, istenen sonuçların alınamadığı
her şey... Geliştirilemeyen yaratıcılık,
gösterilemeyen emekçilik, somut-
lanmayan cüret... görülür. Zaafları
düşman yapan da bu özelliklerdir,
devrimci olan her şeye zarar verme-
leridir. 

8-) Eleştiri-özeleştiri
zaafları hedef alır, neden?

Eleştiri ve özeleştiri; devrimci
mücadele içinde bizim gelişip bir
adım öne çıkmamızı sağlayan, ya-
şadığımız sorunların nedenleriyle
birlikte çözümlerini de ortaya çıkaran
ve çözüm yolunda atılan ilk ve en
önemli adımdır. 

Eleştiri ve özeleştiri bizim ideo-
lojik silahımızdır. Bize ait olmayan
her şey eleştiri ve özeleştirinin he-
defindedir. 

Zaaflar gelişmeye engeldir. Eleştiri
ve özeleştiri ise gelişmemizin önün-
deki her engeli aşmanın, karşılaşılan
sorunlara çözüm bulmanın yegane
yoludur. Her eleştiri düzene vurulan
bir darbe, devrimi ise büyüten bir
savaştır. 

Eleştiri-özeleştiri geleceği kurma
iddiasıdır. İnsanı ve dünyayı yeniden
yaratma, insana ait gözel ne varsa
yaşatma özverisidir. Özeleştiriyle çü-
rüyen, eskiyen yanlarımızı ortaya
koyar, onlara karşı savaşırız. Bu
savaşı süreklileştirip, devrimci mü-
cadeleyi geliştirerek, bir adım öne
çıkacak, örgütlülüğü ve savaşı bü-
yütüp, yeni insanı yaratacağız.

9-) Zaaflarla
savaşılmadan yeni insan
yaratılabilir mi?

Yaratılamaz, çünkü zaaflar bize
ayak bağıdır. Yeni insan, zaaflara
karşı açılmış meydan savaşının san-
cakları demektir. Bu savaş içinde
zaaflarla çarpışarak, kendisini yeniden
yaratandır yeni insan. 

Dayı; "Düzenden her yönüyle
kopmalıyız. Bizi düzene bağlayan
hiçbir şey kalmamalıdır. O zaman
beynimiz, yaşamımız, her şeyimiz
özgürdür." sözüyle yeni insanın
hangi temelde ve nasıl yaratılacağını
da gösteriyor. 

10-) Zaaflarımızı nasıl
yok ederiz?

Lenin; "Bugüne kadar bütün
devrimciler gurura kapıldıkları, güç-
lerinin nerede yattığını göremedikleri
ve zaaflarını ortaya koymaktan kork-
tukları için mahvoldular. Ama biz
yıkılmayız, çünkü biz zaaflarımızı
ortaya koymaktan korkmuyoruz ve
onları alt etmesini öğreneceğiz."
diyor.

İşte biz de Lenin işaret ettiği gibi,
zaaf olarak adlandırdığımız ne varsa,
bunları açıkça ortaya koymaktan ve
bunlarla hesaplaşmaktan korkmama-

lıyız. 
Burjuvazi her “kusur”u örtmeyi

öğretir. “Kusurlarını gösteren insan
zayıf insandır” diye öğütler. Yani ta-
biriyle kusurlarını gösteren insan
“ezik”tir, böyle öğretir burjuvazi.
Oysa ezik olan da, zayıf olan da
burjuva ideolojisinin kendisidir. Öyle
olmasaydı eğer her gün yeni yalanlar
üreterek ayakta kalmaya çalışmazdı. 

Güçlü olan gerçeklerdir. Bu ne-
denle hatalarını görebilen, bunları
açıkça ortaya koyabilen ve bunlarla
savaşma cüreti gösterebilen insan
güçlü insandır.

Biz de devrimciliğimizi büyütmek
ve emperyalizme karşı güçlü birer
devrimci olmak istiyorsak, zaaflarla
olan savaşımızı hayatımızın her ala-
nına yaymalıyız. Çalışma tarzımızdan
günlük yaşamımızın sorgulanmasına
kadar indirgeyip, her zaafın üzerinde
tek tek durmak ve eksiklerimizin
hepsi ile amansız bir savaşa girmek
zorundayız. Nefes aldığımız müddetçe
zaaflarla olan savaşımız da sürecek-
tir.

Kır gerilla şehidimiz Onur Polat
(Tarık Ekrem) zaaflarıyla nasıl sa-
vaştığını şöyle anlatıyor: "Valla bir
gece dışarda nöbetteydim, baktım
böyle olmuyor çekip sıktım eski dü-
zen yanları olan Eko'nun kafasına,
sonra gömdüm. Yerini söylemem!". 

İşte biz de zaaflarımızla olan sa-
vaşımızda Onur Polat gibi kararlı ve
iradi bir müdahale yürütmeliyiz. De-
ğişim iradedir. İradi olmadan, emek
vermeden, kan ter içinde yoğun bir
çalışma yürütmeden değişim mümkün
değildir. 

Zaaflarımızı yok etmek için, ye-
rine doğru olanı, yani devrimci olanı
koymak gerekir. Ancak böylece düzen
yanlarımızdan arınacak, devrim yan-
larımızı büyüteceğiz.

"Ne zaman
geriye giden

bir yol bulsam
içimde bile olsa o yol

yıkıyorum o yolu hemen"
Lubamir Levçev
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Faşizm saldırıyor. Bunda şaşılacak
bir şey görmüyoruz. Sınıflar müca-
delesinin doğası budur.

Sınıflar mücadelesinin doğasına
uygun olan budur. Ülkemizin yeni-
sömürge bir ülke olduğunu tespit edi-
yoruz ve biliyoruz ki, yeni sömürgecilik
ilişkilerinin sonucu açlık, yoksulluk,
faşizm ve adaletsizliktir. Yaşadığımız
da bu gerçekten başkası değil.

Bunun sonucu ülkemiz devrime
gebe bir ülkedir. 

Bunun sonucu olarak, ülkemizde
sınıflar mücadelesi keskin yaşanmak-
tadır. Faşizmin saldırganlığı bunun so-
nucudur. Devrim korkusu yaşıyorlar.

Halk her geçen gün devrim saf-
larında biraz daha fazla saflaşıyor.
Faşizmin korkusunu büyüten bir diğer
gerçek budur.

Mahallelerimizde büyüyen halk
meclislerimiz, halk komitelerimiz,
milislerimiz, halk bahçelerimiz, halk
ekmek fırınlarımız, parklarımız, uyuş-
turucuyla savaş merkezlerimiz, halk
pazarlarımız, rüzgar türbinlerimiz...
oligarşik düzenden halk olarak daha
fazla koptuğumuzun, devrim saflarında
daha fazla saflaştığımızın ifadesidir.

Saldırıları bunun sonucudur.
Örgütlenmemizi engellemek is-

tiyorlar. Oligarşik düzenlerinin al-
ternatifi olarak devrimi, devrimin te-
melleri olan halk örgütlenmelerini,
meclisleri, komiteleri, milisleri bü-
yütmemizi engellemek istiyorlar.

BAŞARAMAYACAKLAR!

Saldırılarını Örgütlenme
Gerekçemiz Yapacağız

Sanıyorlar ki, saldırdıkları zaman
geri adım atacağız. Tersine, faşizmin
saldırılarını örgütlenme ve savaş ge-
rekçemiz yapacağız. Herkese faşizmi
bu saldırılar üzerinden de anlatacağız.
Faşizm saldırıyor diye sinmeyeceğiz,
tersine faşizm saldırdığı için örgütle-
neceğiz. Faşizmle savaşmak için ör-
gütlenmekten başka yolumuz olma-
dığını görüp örgütleneceğiz. Faşizmin

saldırılarının boyutlarına ba-
kıp, faşizmin evinde oturana,
reformizme bile dokundu-
ğunu görüp, faşizmden icazet
dilenmekle, kaçmakla değil,
savaşarak ve faşizmi yenerek
kurtulabileceğimiz sonucunu
halkın da görmesini sağla-
yacağız. Halkın faşizme karşı
savaş gerekçelerini büyüte-
ceğiz.

Bileceğiz ki faşizm, an-
cak örgütlenmemizi engel-
lerse, kitlelere gitmemizi engellemeyi
başarırsa, korkuyu egemen kılmayı
başarırsa, kitle çalışmasında, halk
meclislerini, halk komitelerini, milis-
lerini örgütlemek için çalışmalarımızı
engellemeyi başarırsa, o zaman ka-
zanma şansı elde edebilir. Aksi du-
rumda kazanma şansı yoktur.

Bileceğiz ki faşizmle savaş bu-
günkü koşulların çok daha üst boyutta
yaşandığı biçimlerde de sürecektir. 

Faşizme karşı savaşı kazanmaktan
başka yolumuz yoktur.

Savaşı kazanmak için ise örgüt-
lenmekten başka yolumuz yoktur. Ör-
gütlenme faaliyetimizi daha üst boyutta
sürdüreceğiz. Faşizmin saldırısının
hedefi örgütlenme çalışmalarımızı en-
gellemektir. Biz tersine örgütlenme
çalışmalarımızı daha da artırdığımızda,
faşizmin azgın saldırı koşullarında da
ayakta kalacak, yaşayabilecek şekilde
örgütlenmelerimizi daha da güçlen-
dirdiğimizde faşizmin halkın karşısında
kazanma şansı yoktur.

ÇÜNKÜ, güçlü olan bizim ideo-
lojimiz, güçlü olan Marksist-Leninist
ideolojiyi savunan bu ideolojiyle ha-
reket eden yoldaşlarımız, kadrolarımız,
savaşçılarımızdır. Faşizmi bir kez de
Anadolu topraklarında yeneceğiz.

Nasıl örgütleneceğiz?

Sokak Sokak, Ev Ev
Örgütlenmeliyiz

Artık bilmeliyiz ki, onbinlerin,
yüzbinlerin yaşadığı mahallelerde on-

larla, yüzlerle kendimizi sınırlayarak
faşizme karşı savaş kazanamayız. Fa-
şizmi yenmek istiyorsak, tüm halkı
örgütleme iddiasında olmalıyız.

Tüm halkı örgütlemek ne demek-
tir? İşte sokak sokak örgütlenmek,
ev ev örgütlenmek, tüm halkı örgüt-
leme iddiamızın somutlandığı biçim-
lerden biridir.

Yaşadığımız mahalleleri, tek tek
sokaklarına, evlerine kadar öğrenmek,
kişi kişi tanımayı hedeflemek, so-
runlarıyla ilgilenmek, çözümü için
halk örgütlenmelerinde yer almaya
ikna etmek, tüm halkı örgütleme
bakış açısıyla hareket etmektir.

Tüm halkı örgütleme bakış açısıyla
hareket etmek, aynı zamanda bu
bakış açısını tüm çalışmalarımıza,
faaliyetlerimize yaymaktır.

Faşizme karşı savaşıyorsak, bu
savaşı halkla yürütüyorsak, çözümün
halkta olduğunu bilmeliyiz.

Bunun için, bir dergi dağıtımını
örgütlerken de, mahallemizdeki mo-
lozların kaldırılmasını örgütlerken
de mahallemize saldıran polislere
karşı direniş örgütlerken de mahal-
lenin bir sorununu çözmek için ihti-
yaçlarımızı temin etmek için de halka
gitmemiz gerekir.

Sadece bunlar da değildir.
Biz inanıyoruz ki halk herhangi

bir konuda bir düşünceye ihtiyacımız
olduğunda, düşünce de üretecek, yaratıcı
düşüncelerle örgütlenmemizin sorun-
larını da çözecektir.

FFAŞİZME KARŞI
EV EV SOKAK SOKAK
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Bunun için, dergi dağıtımcısına ihtiyacımız mı var?
“Halka gidelim” diyoruz.

Kahvelere gidelim orada insanları çağıralım birlikte
dergi dağıtımına katalım.

Sokakların köşelerinden insanları çağıralım, dergi
dağıtımına çıkalım.

Faşizmin sokaklarda terör estirmesi karşısında halkın
korkularla hareket edeceğini, çalışmalarımıza katılma-
yacağını düşünmek, bu verilerle hareket etmek önyargılı
olmaktır.

Faşizmin saldırılarının artması otomatik olarak
kitlelerin sinmesi sonucunu doğurur diye düşünmek ger-
çekçi bir düşünce tarzı değildir. Kitleler, faşizmin
saldırıları karşısında kendi güvenliklerini alma ihtiyacı
hissedebilirler. Ama bu demek değildir ki kitleler örgüt-
lenmezler, eylemlere katılmazlar. Hayır, kitlelerin gü-
venliğini aldığımızda, faşizmin saldırılarına alternatif
örgütlenme biçimlerimizi daha geliştirip, yetkinleştirdi-
ğimizde, halk kitleleri korku ile değil, faşizmin saldırılarına
duydukları öfke ile hareket edecek ve belki başka bir
zamandan çok daha hızlı şekilde örgütlenecektir.

Bu perspektifle ve halka güven duyarak hareket et-
meliyiz.

Her sokağa girmeliyiz.
Nedir bunun anlamı?
Halkı; milliyetine, dinine, cinsiyetine göre ayırmadan,

halk olarak tanımladığımız her kesimi örgütleme bakış
açısıyla hareket etmek demektir.

Örgütlenmeyi halkın en alt hücrelerine karar inerek ya-
pabiliriz. Sokaklar ve evler, mahallelerdeki en küçük yer-
leşimlerdir. Örgütlenme çalışmamızı yaparken, bu en küçük
yerleşim birimlerini tek tek ele alıp, tek tek örgütleyeceğiz.

Sokak sokak örgütlenmek, halkın ayrımsız tüm ke-
simlerini, tek tek kişi kişi örgütleme iddiası olduğu için
aynı zamanda devrim iddiasıdır. Çünkü, devrimi büyüt-
memizin yolu halkı örgütlemektir.

Sokak sokak örgütlenmek, ayrımsız tüm halk bizimdir
demektir. Halka büyük bir sahiplenme duygusu ile git-
meliyiz. Evet halk bizimdir. Hepimiz aynı ekonomik-
sosyal koşullarda yaşayan insanlarız. Anadolu topraklarının
yoksulları, zenginler tarafından küçümsenen, aşağılanan
insanlarıyız. Aynı sınıfın üyeleriyiz. Bunun için halk bi-
zimdir. Biz halkız. 

Gazi Mahallesi’nin gecekondu bölgesinde güzel bir
örnek yaşadık. 

-Şehidimiz Ali Haydar’ların evinde buluştuk. Anne
bize kahve yaptı içtik; bugün ne yapacağız diye kısaca
bir değerlendirme yaptık, ve bir program çıkarttık. 

-O bölgede iki sokakta çalışma yapıp saat:19:00’da
bir toplantı yapma kararı aldık. Daha önce gittiğimiz bir
ablamızın evine gittik. Küçük kızı vardı 20 dakika
oturduk polis saldırılarını ve direnişi anlattık. 

-Evden çıktıktan sonra genç arkadaşların kimisinde
umutsuzluk vardı “halk toplantıya gelmez biz boşuna
çalışıyoruz” dediler. Gönülsüz olanlar vardı. İki sokağı
aramızda paylaştık ve çalışma yaptık. Akşam toplantıya
30 kişi katıldı. 

20 kişi ile de tava-tencere eylemi yapıldı. Caddeye
çıkıldı. Sonuç böyle olunca başta karamsar olanlar da
motive oldular, emeklerinin karşılığını gördüler.

SSOKAK TEMSİLCİLERİMİZİ SEÇELİM
SOKAK KOMİTELERİMİZİ OLUŞTURALIM

27 Haziran 1918 
PETROGRAD’LI İŞÇİLERE
Değerli yoldaşlar!
...
Kayurov yoldaş Simbirsk ilinde bulundu, ...

Kulakların Sovyet iktidarından, işçilerin iktidarından
nefret ettiklerini ve eğer işçiler derhal güçlerini
toplayarak, Kulakların Sovyetlere karşı seferini
önceleyip, onlar daha birleşmeden onları hezimete
uğratmazlarsa, onların bu iktidarı kaçınılmaz
olarak devireceklerini mükemmel kavradı.

Eğer işçilerin en ön safları yükümlülüğünü
kavrar, vargücünü yoğunlaştırır ve kıra kitle
seferi örgütlerse, sınıf bilinçli işçiler verili anda
bu görevi yerine getirebilir, köy yoksullarını ön-
derliği altında birleştirebilir, Kulakları yenebilir
ve onların başını ezebilir.

Petrogradlı işçiler dışında bunu yapabilecek hiç
kimsemiz yok, çünkü Petrogradlılar gibi sınıf bilinçli
işçilerimiz Rusya’da hiçbir yerde yok. Petrograd’da
oturup açlık çekmek, boş fabrikaların önünde bek-
leşmek, Petrograd sanayiini yeniden kurma ya da
Petrograd’ı savunma saçma düşüyle oyalanmak
budalaca ve canicedir. Bu, devrimimizin sonu de-
mektir. Petrogradlı işçiler bu saçmalıktan kopmalı,
bunu savunan aptallan kovmalı ve onbinler halinde,
tahılın bol olduğu, kendini ve yakınlannı geçindi-
rebileceği, köy yoksullarının örgütlenmesine yardımcı
olunması gereken, örgütçü, yönetici, lider olarak
Petrogradlı işçilere acilen ihtiyaç duyulan Ural’a,
Volga’ya, Güneye gitmelidir.

Kayurov size kişisel gözlemlerini anlatacak
ve eminim ki, tüm kararsızları ikna edecektir.
Devrim tehlikede. Sadece Petrogradlı işçilerin
kitle seferi onu kurtarabilir. İstendiği kadar silah
ve para vereceğiz.

Komünist selamlarla Lenin...
(Lenin Seçme Eserler Cilt 8)

Çözüm Halka Gitmektir

Yürüyüş

9 Ekim
2016
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��Biz diyoruz ki; kitlelerin   gündemine ve hayatına girmeliyiz. Kitleler;

kadrodur, savaşçıdır, taraftardır, olanaktır ve asıl olarak da politik bir güçtür. 

�Biz diyoruz ki; halkı birleştirmek, halkına; politikleşmesini, taraf olmasını,

kendine güvenmesini, örgütlenmesini, savaşmasını, savaşı desteklemesini
sağlamak ve iradesini açığa çıkarmaktır. 

�Biz diyoruz ki; güçlenmek için alanımızı tanıyarak işe başlayacağız, ma-

hallelerde sokak sokak, iş yerlerinde oda oda, fabrikalarda atölye atölye örgütle-
neceğiz. 

�Biz diyoruz ki; halkı örgütlemek için tek başına sorunları çözmek yeterli

değildir. Esas olan bunlar etrafında kitleleri harekete geçirmek ve birleştirmektir.
Kitleler ancak böyle yapıldığında eğitilecek ve siyasallaşacaktır. 

�Biz diyoruz ki; ayağında gecekondu semtlerinin çamurunu taşımadan,

yoksulun acısını, sorunlarını, sofrasını paylaşmadan, birebir evine girmeden;
geniş, yoksul kitleler içinde devrimci örgütlenme yapılamaz. Çünkü örgütlenmesi
gereken işçisi de memuru da işsizi de ev kadını da öfke dolu adalet arayan
gençlik de oradadır. 

�Biz diyoruz ki; faşizme karşı halkımızı birleştirmek, omuz omuza

savaştırmak için hayatın içine girmeliyiz, çünkü halk, devrimcileri hayatın
içinde tanıyıp acısında, yokluğunda, felaketinde yanında görecek ve güvenecektir. 

�Biz diyoruz ki; halka gitmeyen, onları kucaklayamayan bir devrimci ör-

gütlenmenin kitleselleşme şansı yoktur. Kitleselleşmek, halk kitlelerine yönelik
olarak, örgütlenmede, eğitimde, propaganda ve ajitasyonda onlara özgü yöntemler
geliştirmektir, bu yöntemleri kavrayabilmek ancak ev ev halkımıza ulaşmak,
onların üslubunu yakalamakla olacaktır.

DİRENİŞİ BÜYÜTMEK İÇİN
TÜM HALKI BİRLEŞTİRELİM,

GÜÇLENMEK İÇİN
SOKAK SOKAK ÖRGÜTLENELİM!

Biz Diyoruz ki;�
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İnsana yön veren, onu şekillen-
diren sahip olduğu ideolojidir. Bunun
için bir savaşçı rahat değildir.

Çünkü rahatlık burjuva ideolojisidir.
Burjuvalar rahatlarını sağlamak ve ko-
rumak için devrimcileri yok etmek is-
terler.  Diğer yanda da halkları umur-
samaz kılmaya, bir başkası için feda-
karlık yapmamaya yönlendirir, “sana
ne, sen kendi rahatına bak” der.

Devrimciler rahat olmamalıdır.
Rahatlık bizim ideolojimizde kültü-
rümüzde yoktur. 

Bir savaşçı rahatını düşünüyorsa
orada iç düşman vardır. Burjuva alış-
kanlığımız gelişiyordur. Rahat olmak
bizi teslim alır. 

Rahat olmak sorumsuzluğa, umur-
samazlığa götürür. 

Rahat olmak kuralsızlığı ve di-
siplinsizliği getirir. Ve sonuç olarak
tembelliğe ve emekten kaçmaya neden
olur. 

Sorumsuzluk halkın, devrimin ve
Cephe’nin sorunlarına karşı sorum-
suzluğu geliştirir. Savaşımızı geliş-
tirmek, büyütmek ve halklaştırmak
için devrimin sorunlarına duyarlı ola-
cağız. Savaşı büyütelim, yeni insanı
yaratan olmalıyız. 

Burjuva veya düzen alışkanlıkla-
rımızı söküp atmalıyız. Düzen yan-
larımıza karşı amansız bir savaş yü-
rütmeliyiz. 

Dayı “Bu iç düşmana, eksik ve
zaaflara, düzen özlemlerine bu öz-
lemlerin çok değişik biçimlerine karşı
radikal bir tarzda mücadele etmezsek,
kendi ellerimizle örgüt irademizi ve
disiplinimizi zayıflatır. Düşmana geçit
vermiş oluruz” der. 

İç düşman, hemen bir çoğumuzun
günlük yaşamında, eylemde, örgütsel
disiplinde sorumluluk almada duyarlı
olmakta ve daha mücadelenin pek çok
alanında ortaya çıkar.  Bunlar; disip-
linsizlik, kuralsızlık, sorumsuzluk, umur-
samazlık vb. şekilde karşımıza çıkar
ve hata yapmamıza neden olur. 

Rahat olmak düşmanı bile umur-

samamaktır.
Biz düşmanımızı iyi tanımalıyız,

çünkü düşmanımız bizi çok iyi biliyor.
Takip ediyor, biz de yaşamımızın her
an ve alanında sorumluluk sahibi ola-
cağız.

Düşman nasıl bize karşı rahat dav-
ranmıyorsa biz de sürekli düşmanla
karşılaşacak gibi hazır olmalıyız. 

Düşman bize karşı rahat değilse,
bizim yaşamımızda rahatlık kelimesi
bile olmamalıdır. 

Rahat Olmak Kuralsızlığa
ve Disiplinsizliğe Götürür
ve Hata Yapmamıza Neden
Olur

Disiplin; hayatın her alanında var-
dır. Kişilerin, sınıfların, toplumların
devletlerin yaşamında şu veya bu öl-
çüde şu veya bu biçimde hep var
olan bir olgudur. Sınıflar mücadele-
sinde kendini daha güçlü bir biçimde
hissetirir disiplin. Savaşı kazanmak
isteyen her gücün disipline ihtiyacı
olduğu kesindir. 

Disiplin bir örgütün aynı zamanda
savunma silahıdır. Disiplin dost, di-
siplinsizlik ise düşmandır.

Savaş disiplinle, kurallarla, emir
ve talimatlarla yürür. Disiplin yaşamın
her alanında ve herkes için uygulananır.
Disiplin bir bütündür. Disiplinin ol-
madığı yerde tutarsızlık, samimiyet-
sizlik, umursamazlık, kuralsızlık vardır. 

Disiplin devrim içindir.  Disipline
karşı çıkmak devrime karşı çıkmaktır
ve bir savaşçı her anında disiplinli,
kurallı olmalıdır. Eğer devrimi isti-
yorsa disiplin ve kural şarttır.

Biz Cepheliler düşmanın “tek gözü
açık uyumasına” neden olan bir ira-
denin savaşçılarıyız. 

Devrimci yaşamımızda, savaşımız-
da; rahatlığa, disiplinsizliğe, kuralsızlığa
yer vermeyeceğiz. Önce kendimizle
olan savaşı kazanacağız. Sonra burju-
vazi ile olan savaşı kazanacağız.

Bunu nasıl yapacağız; kendi eksik

zaaflarımızla savaşacağız. Eleştiri-
özeleştiri silahını kullanarak burju-
vaziye ait yanlarımızı o silahla yok
edeceğiz. Kendimizle olan savaşa
kendimizi yenileyerek yeni insanı ya-
ratarak başlayacağız.

Mao “ yenilenmek yanlış olanı
atıp yerine doğru olanı koymaktır”
der. Biz de yeni insanı kendimizde
yaratacağız.

Dayı;  “disiplinin kavranmadığı,
içselleşmediği noktada ne yapacağız”
sorusuna şöyle cevap veriyor:  “Kendi
eksik ve zaaflarıyla hesaplaşma yap-
mayanlar, kendilerine karşı acımasız
olmayanlar çoğu zaman küçük hata ve
eksikleri zaafları abarttığımızı düşü-
nürler. Bu düşüncenin temelinde dü-
zenden köklü bir ideolojik kopuş sağ-
lanmadığından savaşın gerçekleri ve
düşmanın acımasızlığı da tam olarak
kavranmadığından küçükmüş gibi gö-
rünen bu eksik ve zaafların yüzlerce
insanımızda her gün nasıl ortaya çıktığı,
ne tür zararlar verdiği görülmemektedir.
Yüzlerce insanın küçük hata ve zaafları
disiplinde, yaşamda savaşta yüzlerce
kural ve ilke hatası dolayısıyla düşmana
verilen yüzlerce koz demektir.”

Kısaca disiplin; bir kadronun varlık
ve yokluk meselesidir. Disiplin ve ku-
rallar görev ve ihtiyaçların sağlıklı bir
şekilde yerine getirilmesi için vardır.

Eğer devrimi istiyorsak burjuva
ideolojisine ait olan rahatlık ve ra-
hatlığın getirdiği sorumsuzluk, umur-
samazlık, kuralsızlık ve disiplinsizliği
ortadan kaldırmalıyız.

Bunlar devrimcilere ait olan değil,
karşı devrime ait olan düşüncelerdir.
Biz bu  düşüncelere karşı da amansız
savaş vermeliyiz. 

Yoksa hata yapmamıza, yok ol-
mamıza kadar bizi götürecek tehlikeli
bir düşünce tarzıdır. 

Devrimciler, savaşçılar kurallı di-
siplinli ve devrimi isteyendir. 

Önce kendimizle olan savaşı ka-
zanacağız, sonra ise burjuvazi ile olan
savaşı kazanacağız.

SAVAŞÇI “RAHAT” VE
UMURSAMAZ DEĞİLDİR

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

Savaş
 ve Biz
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PKK’nin eylem anlayışı ,
halka yaklaşımının sonucudur.
Peki PKK halka nasıl bak-
maktadır? 

Bütün devrimlerin temel
hedeflerinden biri, politikaların
yöneldiği temel hedef; halkı
kazanmaktır. Halk, ulusal ve
sınıfsal kurtuluş mücadelesinin
olmazsa olmaz kaynağı ve gü-
cüdür. Devrim halkla gerçek-
leştirilir, halkla korunur. 

Halkı kazanmada ise esas
olan iknadır, güvendir, açık-
lıktır, sabırdır, emektir, sevgidir.
Zor, sekterlik ve aşağılama
halkla ilişkilerde kaçınılması
gereken burjuva, küçük-burjuva
eğilim ve yaklaşımlardır. Dev-
rimcilerin yaklaşımı olamaz.
Düşmanlarımızın işine yarayan
yaklaşımlardır. 

PKK’nin silahlı mücadelesi
yıllarca oligarşi tarafından aşa-
ğılanan, yok sayılan, imha,
inkar ve asimilasyon politi-
kalarına maruz kalan Kürt hal-
kında kısa sürede karşılık bul-
du. PKK’nin güç olmasıyla
birlikte Kürt halkının desteği
de arttı. 

Ancak bu desteğe rağmen
başından itibaren PKK’nin
halka yaklaşımı sorunlu olmuştur.
Bunun nedeni Kürt milliyetçi hare-
ketinin ideolojisinde, politikalarında
ve yapısında yatmaktadır. 

Milliyetçi politikanın özü; kendine
ve halka güvensizlik; ilkesizlik, fay-
dacılık ve pragmatizm; kolaycılık ve
dayatmacılık ve asıl olarak da zor. 

Kürt milliyetçileri açısından halk,
hiçbir zaman savaşın asli, belirleyici
unsuru olmamıştır. Halk gerillanın
ihtiyaçlarını karşılayan destekçidir
asıl olarak. Halkı savaşa katmada,
halkı örgütlemede başarı kazanama-
mıştır. Dahası böylesi bir hedefi ve
doğru bir politikası da yoktur. 

Halkın mallarına “vatan-
daşlık yükümlülükleri” dene-
rek zorla el konulmuş, “zo-
runlu vergi ve zorunlu asker-
lik” uygulaması gündeme ge-
tirilmiştir. Bu uygulamalara
karşı çıkanların ise ölümle
“cezalandırılması” gibi pek
çok olumsuzluk yaşanmıştır. 

Sabır ve İkna Değil 
Kolaycılık ve Zor 

Halka yönelik “zor”, dev-
rimci hareketlerin sempatizan
ve taraftarlarını kaçırma, si-
yaset yasağı koyma, katlet-
me... Artık ‘90’lardan itibaren
ciddi bir güç haline gelen
PKK’nin halka ve devrimci
güçlere karşı politikasının
temeli “zor” yöntemleri ol-
muştur. 

Haber dahil TV izlenme-
mesi, kendi bilgileri dışında
kepenk kapatılmaması, yine
bilgileri dışında bulunduğu
yeri terk etmemeleri, halka
ait her türlü mala “savaş ge-
rekçesiyle” denilerek el ko-
nulması, zorla vergi uygula-
ması (90’lı yıllarda Dersim
Çemişgezek’te 5 milyon lira
vergi ödeme cezası verilen

bir aileden 3 kişi vergiyi ödeyemediği
için ölümle cezalandırılmıştır) halka
dayatılan zor uygulamaları olmuştur. 

Aldığı kararlara halkı ikna etme-
den, doğruluğu konusunda eğitmeden
halkı bu kararlara uymaya zorlamak
kolaycılıktır ve bu anlayış bir nok-
tadan sonra kaçınılmaz olarak halka

PKK’nin eylem anlayışı halka
yaklaşımının sonucudur. Peki PKK

halka nasıl bakmaktadır? 
Bütün devrimlerin temel

sorunlarından biri, politikaların
yöneldiği temel hedef halkı

kazanmaktır. Halk, ulusal ve sınıfsal
kurtuluş mücadelesinin olmazsa

olmaz kaynağıdır, gücüdür. Devrim
halkla gerçekleştirilir, halkla korunur. 

Halkı kazanmada ise esas olan
iknadır, güvendir, açıklıktır, sabırdır,
emektir, sevgidir. Zor, sekterlik ve

aşağılama halkla ilişkilerde
kaçınılması gereken burjuva, küçük-

burjuva eğilim ve yaklaşımlardır.
Devrimcilerin yaklaşımı olamaz.
Düşmanlarımızın işine yarayan

yaklaşımlardır. (...)
Halka yönelik “zor”, devrimci
hareketlerin sempatizan ve

taraftarlarını kaçırma, siyaset yasağı
koyma, katletme... Artık ‘90’lardan
itibaren ciddi bir güç haline gelen
PKK’nin halka ve devrimci güçlere

karşı politikasının temeli “zor”
yöntemleri olmuştur. 

DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ;
BİRİ HALKIN İKTİDARINA GÖTÜRÜR, DİĞERİ DÜZENE GÖTÜRÜR!-7

SAVAŞ GERÇEĞİ DİYE HALKIN KATLEDİLMESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ! 

DEVRİMCİ SAVAŞ HAKLI BİR SAVAŞTIR! 

HALK; KÜRT MİLLİYETÇİLERİ İÇİN
ÖRGÜTLENMESİ, KAZANILMASI
GEREKEN BİR HEDEF DEĞİLDİR!

9 Ekim
2016

Yürüyüş

Sayı: 542
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şiddete dönüşecektir. Nitekim olan
da bu olmuştur. O derece ki PKK
artık bu durumu görmezden gele-
memiştir: 

“... Çoluk-çocuk demeden hiç de
partimizin geleneğinde olmayan, hiç-
bir kararının olmadığı suçsuz bir
yığın insanın öldürülmesi. Biz kay-
gılanmıştık önce, olmaz, kontrgerilla
yapıyor dedik. Sonra bir baktık ki,
bizim birlikler tarafından yapılmış,
bunun manevi sorumluluğunun al-
tından kalkmak için büyük bir acı
içindeydik. Düzeltmek için büyük bir
çabaya girişmiştik, ama bu yöntem
bırakılmadı. Kendilerine ekmek, su
verenleri bile katletmişler. Hatta ol-
dukça hizmete yatkın Jirki aşiretinden
tutalım -ki, en olumsuz aşiret- di-
ğerlerine kadar sırf böyle ‘beyim’
demiş ‘sana şunu getirmedim, ama
şunu getirdim, sana şöyle yararlı ol-
madım ama böyle yararlı oldum.’
Yani yararlılıkta bile insanların ya-

rıştığı bir dönemi cezalandırmak için
yeterli görüyorlar ve vuruyorlar. 12
yaşındaki çocukları kaçırıyorlar, hiç-
bir askerlik yasasında bu yoktur. On-
ları kaçırırken dalga dalga gelen
üniversite gençliği başta olmak üzere
birçok kişiyi ‘metropol çocuğu’ adı
altında cezalandırıyorlar. (...) Bu ko-
nuda sonuna kadar bir muğlaklık,
at izinin it izine karıştığı bir durum
var.” (Özgür Halk, Ali Fırat, Aralık
1997) 

Bu söylemlerdeki tek gerçek ya-
şananlardır. Halkın içinde bulunduğu
durumu gözardı ederek kendi çıkarları
gereği halka dönük kararlar, uygu-
lamalar gündeme getirilmiş, bunlara
uyulmadığı durumda ise şiddet uy-
gulanmıştır. Şiddet sadece halkla da
sınırlı kalmamıştır. Kendi içlerinde
de “TC’nin ajanı” denilerek ceza-
landırmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Nasıl araştırıldığı, nasıl sorgulan-
dığı belirsizdir. Sonradan geriye dö-

nülerek; “... Partimizin in-
sanı kazanma ve dönüştür-
me yaklaşımının yeterince
uygulanamaması ve aşın-
maya uğraması sonucunda,
partimizin adalet ilkelerine
aykırı olup, suç derecesine
varan birçok haksız uygu-
lama ve cezalandırmalar or-
taya çıkmıştır.” (PKK 5.
Kongre kitapçığı, s. 256) 

Denilmiş bu kez de bu
cezalandırmaları yapanlar
“TC’nin ajanı” ilan edil-
mişlerdir. 

Yaşananlar köklü biçim-
de sorgulanmadığı, muha-
sebesi yapılmadığı için
olumsuzluklar derinleşerek
tekrar etmiştir. Milliyetçi-
liğin çıkmazı da buradadır. 

Kürt Halkının
Kurtuluşu İçin
Değil 
Uzlaşmak İçin,
Oligarşiyle Barış
İçin Eylem Anlayışı 

PKK’nin barış ve uz-
laşma politikalarını öne çı-
karması eylem çizgisindeki

yanlışların, olumsuzlukların iyice de-
rinleşmesine de kaynaklık etmiştir. 

Barış politikaları doğrultusunda
uygulanan “uzlaşmak için-barış için
savaş” tarzı, milliyetçi anlayışla bir-
leşince kimi, neyi hedeflediği belli
olmayan birçok eylem yapılmış; var
olan olumsuzluklar daha da bü-
yümüştür. TC’yi uzlaşmaya zorlamak
için dost-düşman ayrımı gözetilmek-
sizin rastgele halkın bulunduğu yer-
lere saldırı düzenlenmiş; devrimcilerin
haklılığını, meşruluğunu zedeleyecek
eylemler hayata geçirilmiştir. 

Devrimci bir hareket ezen-ezilen,
dost-düşman ayrımını yapar, hedef-
lerini buna göre belirler. PKK baş-
langıçta kendi milliyetçi anlayışının
ürünü olan bu eylemleri, ideolojik
güçsüzlüğünden dolayı kendinin yap-
tığını savunmak yerine, “siz saldı-
rırsanız Kürt halkından birileri de
saldırır” diyerek bu anlayışı meşru-
laştırmaya çalışmaktadır. 

Oligarşi Kürdistan’da yapıyorsa,
PKK’de Türkiye’nin batısında aynı
şeyleri yapmayı politika haline ge-
tirmiştir. Bu da kısasa kısas değil,
milliyetçi anlayışla bir öç alma değil
tehditle uzlaşma politikalarında so-
nuca gitmek için, devleti zora sokmak
için gündeme getirilmiştir. Türk hal-
kının, oligarşi üzerinde baskı kur-
masını sağlayacağı düşünülerek ya-
pılmıştır. 

Oysa oligarşi bu durumu, şove-
nizmi büyütmek, kendi baskı ve te-
rörüne haklılık ve meşruluk kazanmak
için kullanmıştır. 

Hedef halkı “canından bezdir-
mek”tir. 

Halk yorulacak, korkacak, bıra-
kacak, yeter artık diyecek vb. vb.
Sonra ne olacak? Oligarşiyle PKK
masaya otursun diye baskı oluşacak. 

Gerçek ise böyle olmamıştır. Da-
ralan, çözülen, önüne koyduğu he-
deflerden sürekli geri adım atan Kürt
milliyetçileri olmuştur. Bağımsız
Kürdistan’dan geline geline düzen
içi “çözüm sürecine” gelinmiştir. 

Devrimci olmayan eylemler, Kürt
milliyetçi hareketinin açmazlarını de-
rinleştirip, teslimiyeti hızlandırırken
halk saflarında da yılgınlık, umut-
suzluk, moral bozukluğuna neden ol-

PKK’nin barış ve uzlaşma
politikalarını öne çıkarması

eylem çizgisindeki yanlışların,
olumsuzlukların iyice

derinleşmesine de kaynaklık
etmiştir. 

Barış politikaları
doğrultusunda uygulanan

“uzlaşmak için-barış için savaş”
tarzı, milliyetçi anlayışla

birleşince kimi, neyi hedeflediği
belli olmayan birçok eylem

yapılmış; var olan
olumsuzluklar daha da
büyümüştür. Oligarşiyi

uzlaşmaya zorlamak için dost-
düşman ayrımı gözetilmeksizin

rastgele halkın bulunduğu
yerlere saldırı düzenlenmiş;

devrimcilerin haklılığını,
meşruluğunu zedeleyecek

eylemler hayata geçirilmiştir. 
Devrimci bir hareket ezen-

ezilen, dost-düşman ayrımını
yapar, hedeflerini buna göre

belirler. 
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muştur. Kürt halkının haklılığını geri
plana atmıştır. “Kürt var ama Kürt
sorunu yoktur” diyor oligarşi. Kürt
halkının haklı talepleri için mücadeleyi
“terörizm” olarak çarpıtıyor. Meşru-
luğunu elinden almaya çalışıyor. 

PKK, Bugünkü Savaşına
“Devrimci Halk Savaşı”
Diyor 
Ortada Ne “Devrimci”
Ne de Bir “Halk Savaşı”
Vardır 

Görüşme yoksa, barış yoksa, çö-
züm süreci yoksa, taraflar arasında
uzlaşma yoksa “devrimci halk savaşı”
var diyor Kürt milliyetçileri. 

Düzenle uzlaşmaz çelişkileri olan
halkı, uzlaştırmaya çalışıyor Kürt
milliyetçileri. Açmazları öncelikle
buradadır. Kastettikleri halkın dev-
rimci iktidarı için savaş değildir. 

Halk savaşı, maddi gücü moral
güçle yenmek; güçlü olanı güçsüz
olanla yenmek; modern olanı ilkel
olanla yenmek; saldırgan emperya-
listlerin modern ordularını, halkın
yurtseverliği ve devrimi tam olarak
gerçekleştirmek azmiyle yenmektir. 

Savaşın stratejisi halk kitlelerini
emperyalizm ve oligarşinin ideolo-
jik-politik etkisinden çıkarıp devrim
saflarına kazanmaktır. Halkı örgüt-
lemek, halkı savaştırmak, savaşı halk-
laştırmaktır. 

Oysa halk, Kürt milliyetçileri için
örgütlenmesi gereken bir hedef de-
ğildir. Halk Kürt milliyetçileri için
bir araçtır, bir "nesne"dir. 

Bu halk savaşı değildir. Bu halkı
örgütlemek, halkı dönüştürmek, halka
bilinç taşımak... Kısacası silahlı mü-
cadelenin ne kadar olumlu yanı varsa
hepsini yok saymaktır. Bu silahlı
mücadele değildir. 

”Özellikle şimdi, Kızıl Ordunun
kendisini sadece savaşa vermemesi
gerekir; düşmanın askeri gücünü yo-
ketmek için giriştiği mücadelenin
yanısıra, kitleler arasında propaganda
yapmak, kitleleri örgütlemek, onları
silahlandırmak, devrimci politik ik-
tidarı kurmak için onlara yardım et-
mek ve parti örgütlerini kurmak gibi
önemli görevleri yüklenmesi gere-

kiyor. Kızıl Ordu, sadece savaşmak
için savaşmıyor, kitleler arasında
propaganda yapmak, onları örgütle-
mek, devrimci politik iktidarı kur-
mada onlara yardımcı olmak için de
mücadele ediyor. Bu hedefler olma-
dan, mücadele anlamını, Kızıl Ordu
da varlık sebebini yitirir." (Mao, As-
keri Yazılar, sayfa 69) 

Silahlı Mücadelenin
Meşruluğu ve Sınıflar
Savaşındaki Rolü 

Mahir Çayan, İhtilalin Yolu isimli
1 No’lu Parti Bildirisinde ülkemizin
sosyal, siyasal, ekonomik durumunu
ortaya koyduktan sonra “… Emper-
yalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin
şiddetine karşı, silaha sarılmaktan
başka çare yoktur. Partimiz, kurtu-
luşun yolunu halkın silahlı savaşında
görmektedir. Kurtuluş savaşımızın
bugünkü biçimi gerilla savaşıdır.”
Diyerek temel mücadele biçimi ola-
rak, silahlı mücadeleyi göstermiştir. 

Emperyalist sömürü, faşizmin şid-
deti silahlı mücadelenin de koşullarını
ve meşruluğunu yaratır. 

PKK’de kurulduğu aşamadan bu-
güne silahlı mücadeleyi savunduğunu
ve uyguladığını söylemiştir. Ancak
gelinen aşamada savunduğu ve uy-
guladığının silahlı mücadele olmadığı
çok daha net açığa çıkmıştır. Silahlı
mücadele çizgisi kayboldukça uz-
laşma ve teslimiyet belirginlik ka-
zanmaktadır. 

Görünürde, silahlı mücadele yü-
rüten bir hareketin eylemlerini sür-
dürmesi, yer yer bunları tırmandırması
ile uzlaşma eğilimi birbiriyle çelişkili
gibi gözüküyor. Ancak ortada bir çe-
lişki yok. Mücadelenin giderek kar-
maşıklaşması, sorunların ağırlaşması
karşısında kendi gücüne, zaferine
inanmayan küçük burjuva milliyet-
çiliği bir çıkış arıyor. Çıkışı, devrimci
çözümlerde bulma ve uygulama gü-
cüne, kapasitesine sahip olmadığı
için, düşmanla uzlaşmada arıyor. 

“Silahlar politikaya değil, politika
silahlara kumanda eder". Bu doğru
bugün Kürt milliyetçi hareketinin
pratiği açısından da doğrulanmıştır.
Kürt milliyetçi hareketi silahlarını
uzlaşma ve teslimiyet politikaları

için ateşlemekte ya susturmaktır. 
1993 yılından beri, oligarşiyi uz-

laşma masasına oturtmak için, silahlı
mücadele veren ülkemizdeki Kürt
milliyetçi hareketin önderliği de artık
silahlı mücadelenin uzlaşmanın önün-
de engel olduğunu düşünerek, 2013
yılı Ocak ayından beri ideolojik,
siyasi öncülüğünü emperyalizmin
yaptığı, “çözüm süreci” ile silahlı
mücadeleyi tasfiye etmek istiyor. 

Kürt Milliyetçi hareket 2000’lerin
başında, oligarşiye, “silahlı müca-
delenin yanlış” olduğunu söylemişti.
‘70’lerde silahlı mücadeleye başla-
makla yanlış yaptıklarını söylemişti...
Bugün ise Kürt halkına “silahlı mü-
cadelenin miadının dolduğunu” söy-
lüyor. 

Silahlı mücadele yürüten bir ha-
reketin silahları koşulsuz bırakması,
o hareketin ölümü demek olduğun-
dan; ulusalcı hareket, silahları, pa-
zarlık sonucu masabaşında bırakma-
nın hesaplarını yapıyor. Silahları ma-
sabaşında bırakabilmek için de, önce
oligarşiyi masaya oturmaya razı et-
mek gerekiyor. Bunun yolu ise, bir
yandan görüşme çağrısı yaparken,
diğer yandan kendi gücünü devlet
nezdinde kabul ettirmek için eylemleri
sürdürmek, uzlaşma beklentilerinin
zayıfladığı noktada ise yükseltmekten
geçiyor. Ulusal hareketin mantığı
tam da böyle şekilleniyor. 

PKK'nin savaşının sınıflar sava-
şında durduğu ve vardığı nokta düzen
içiliktir! Neden? 

Kürt milliyetçi hareket varlığını,
gücünü asıl olarak silahlı mücadeleyi
temel almasına borçludur. Ancak be-
lirtmek gerekir ki PKK, silahlı müca-
deleyi gerçek anlamda doğru bir te-
melde yürütmemiştir. Çünkü belirleyici
olan tek başına silahlı mücadeleyi
temel yöntem olarak seçmek değil,
bunun nasıl hayata geçirildiğidir. 

''’... İktidarın alınmasında temel
yöntem silahlı mücadelenin seçilişi
yetmemektedir. Silahlı mücadelenin,
mücadele yolu olarak seçilmesinden
sonra, bu mücadelenin nasıl, ne za-
man, hangi şartlarda ve hangi he-
deflere yöneleceğinin perspektifini
çizmek gerekir. 

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

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

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

gulanışı itibarıyla
kitlelerin sempatisi
ve desteğini kaza-
nacak tarzda ör-
gütlenmeli ve ger-
çekleştirilmelidir.”
(Haklıyız Kazana-
cağız, s. 69-70) 

Mahirler ’den
başlayan, Devrimci
Sol’la devralınan
ve Parti-Cephe ile
süren silahlı müca-
dele ve devrimci
eylem çizgisidir bu. 

Çağımızda ge-
riciliğin ve sömü-
rünün merkezi em-
peryalizme darbe
indiren, emperya-
lizmi gerileten tüm
savaşlar haklı sa-
vaşlardır, bütün ey-
lemler haklı, meşru,
devrimci ilerici bir
rol oynar. 

Tersi ise; yani
emperyalizmi he-
def almıyorsa, em-
peryalizme güç ve-
riyorsa, halkların
genel çıkarlarına
zarar veriyorsa ken-

di içinde ne kadar haklı olursa olsun
gericidir. 

Bu, ML’nin ustalarının sayısız
kez kanıtladığı bir doğrudur. 

Halktan ve İktidar
Mücadelesinden Uzaklaşan
Her Güç Yozlaşmaya ve
Düzene Dönmeye
Mahkumdur

Silahların araç değil, amaç olduğu
bir yerde devrimci bir sonuç alınamaz.
Kürt milliyetçi hareketi de alamamıştır. 

“Partimizin askeri çizgisi daima
Partimizin siyasi çizgisinden kay-
naklanır ve onu izler. Onun bu askeri
çizgisi, silahlı mücadele ile birleşmiş
olarak, silahlı ve siyasi mücadeleler
içinde devrimin hedeflerini gerçek-
leştirmeye çalışır.” (Giap, Halk Sa-
vaşının Askeri Sanatı) 

Giap, silahlara politikanın ku-

manda ettiğinin altını çizerken, askeri
çizginin hedefinin de siyasi çizginin
hedefi gibi devrim ve iktidar olduğuna
işaret eder. 

Giap bir gerçeğe daha işaret eder;
kitlelerin tayin edici gücüne. 

“Bu, bütün halkın katıldığı gerçek
bir devrimci savaş, topyekün bir sa-
vaştı. Devrimci bir savaştı çünkü,
ulusal demokratik devrimi gerçek-
leştirmek amacıyla, kitlelerin seferber
edilmesi ve örgütlendirilmesi teme-
linde yürütülen bir savaştı. Bütün
halkın katıldığı bir savaştı, çünkü,
Partimizin doğru devrimci çizgisinin,
güçlü bir işçi-köylü ittifakı temelinde
geniş bir cephe de halkın bütün yurt-
sever tabakalarını biraraya toplamayı
ve onları seferber etmeyi başardığı
bu savaşta, bütün ulus birlik içinde
mücadele etti. Topyekün bir savaştı,
çünkü silahlı mücadele siyasi müca-
dele ile hızla birleşmişti ve biz aynı
zamanda silahla mücadele verdiğimiz
gibi, şehir merkezlerinde ve düşman
işgali altındaki bölgelerde siyasi mü-
cadeleyi, ekonomik ve kültürel alan-
lardaki mücadeleyi de yürüttük.” 

Kürt milliyetçi hareketinin prati-
ğinde nerede savaşa halkın katılımı,
nerede topyekün savaş? Tersine halkı
destekçi gören bir anlayıştır hakim
olan. Ve Kürt halkı büyük oranda
örgütsüzdür. Ve Kürt milliyetçi ha-
reketinin tüm mücadelesi neredeyse
gerilla mücadelesidir.

Ekonomik, kültürel, demokratik
mücadele geleneği yoktur. Neden?
Çünkü iktidar hedefi yoktur. Halk
savaşını uygulayabilmek için, bütün
halk seferber edilmeli ve silahlandı-
rılmalıdır. Bu gerilla ordusundan hal-
kın silahlı kuvvetlerine uzanan çiz-
gidir. Halkı destekçi gören anlayış
bu çizgiden uzaktır. 

“Silahlı mücadelenin, siyasi mü-
cadelenin bir devamı olmasından ötü-
rü, halkın siyasi gücü sağlamlaştırıl-
madan, güçlü hiçbir silahlı kuvvet
inşa edilemez. Halkımızın uzun ve
zorlu devrimci mücadelesine dönüp
baktığımızda, kitleleri aydınlatmak ve
örgütlemek, işçi -köylü ittifakını kur-
mak, Birleşik Halk Cephesini yaratmak
ve kendisinin önder rolünü belirtmek
için Partinin kurulmasından sonraki

Oligarşi Kürdistan’da yapıyorsa
PKK’de Türkiye’nin batısında aynı

şeyleri yapmayı politika haline
getirmiştir. Bu da kısasa kısas değil,
milliyetçi anlayışla bir öç alma değil,

tehditle uzlaşma politikalarında
sonuca gitmek için, devleti zora

sokmak için gündeme getirilmiştir.
Türk halkının oligarşi üzerinde baskı
kurmasını sağlayacağı düşünülerek

yapılmıştır. 
Oysa oligarşi bu durumu şovenizmi

büyütmek, kendi baskı ve terörüne
haklılık ve meşruluk kazanmak için

kullanmıştır. 
Hedef halkı “canından

bezdirmek”tir. 
Halk yorulacak, korkacak,

bırakacak, yeter artık diyecek vb. vb.
Sonra ne olacak? Oligarşiyle PKK

masaya otursun diye baskı oluşacak. 
Gerçek ise böyle olmamıştır.

Daralan, çözülen, önüne koyduğu
hedeflerden sürekli geri adım atan

Kürt milliyetçileri olmuştur. Bağımsız
Kürdistan’dan geline geline düzeniçi

“çözüm sürecine” gelinmiştir. 
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şiddetli siyasi mücadele yıllarının,
daha sonraki silahlı mücadeleye ha-
zırlık yılları olduğunu açık bir şekilde
görebiliriz. Partimiz, silahlı mücadeleyi
hazırlamaya, daha sonra da uzun bir
direniş savaşını vermeye karar ver-
dikten sonra propagandaya, kitleler
içinde çalışmasına, halkın çeşitli ke-
simlerinin yurtseverliğini ve düşmana
karşı olan kinini geliştirmeye, bütün
halkı, özellikle işçi ve köylüleri direniş
için büyük bir birlik içinde örgütlemeye
devam etti.” (Giap, Halk Savaşının
Askeri Sanatı) 

Bu iktidar anlayışıdır. İktidar he-
defli bakış açısıdır. Kürt milliyetçi
hareketi ise halka, iktidara değil oli-
garşiyle uzlaşmaya kilitlenmiştir. 

İşte bu zeminde halkı örgütleme,
savaştırma diye bir derdi olmayanların
halkı hedef alan eylemlere yönelmesi,
bunu meşrulaştırması kaçınılmazdır.
Bu milliyetçiliğin çıkmazıdır. 

Kürt milliyetçi hareketi Mahirle-
rin, THKP-C’nin mirasını savundu-
ğunu söylüyor. Oysa Mahirlerin,
THKP-C’nin devrim stratejisi, halka
bakışı, devrim anlayışı ile hiçbir
ilgisi yoktur. 

Bütün halk savaşları Politikleşmiş
Askeri Savaş'tır (PAS). Ülkemiz öz-
gülünde silahlı propagandanın temel
olmasından dolayı bu strateji, PASS
olarak formüle edilmiştir. Ülkemizde
yürütülecek halk savaşı stratejisine
(PASS) özgünlüğünü veren; diğer
halk savaşlarıyla nitelik farklılığını
ortaya koyan olgulardan en önemlisi,
silahlı propagandanın temel alındığı
bir öncü savaşı aşamasından geçecek
olmasıdır. 

Emperyalizmin gizli işgalinin söz-
konusu olduğu, faşizmin sürekli bir
nitelik kazandığı, ''oligarşi ile halkın
memnuniyetsizliği ve tepkileri ara-
sında bir suni denge''nin var olduğu
koşullarda, kitleleri devrim safına
çekebilmek, silahlı propaganda te-
melinde sürdürülecek bir öncü savaşı
ile mümkündür. 

Öncü savaşı, kitleleri oligarşinin
ideolojik, siyasi etki alanından çekip
alacak, oligarşiyi doğrudan hedefle-
yecek, düzenin tüm gücünün dema-
goji ve yaygaradan ibaret olduğunu
ortaya koyacak, kitleleri günlük geçim

derdinin dar sınırlarından kurtarıp
köklü çözümler aramaya itecek, oli-
garşinin karşısında güçlü bir devrimci
örgütün varlığını gösterecek, kitlelere
hedef gösterip bilinçlendirecek bir
mücadele biçimini temel alarak sür-
dürülecektir. Bu mücadele biçimi si-
lahlı propagandadır. 

Bu strateji eylemlerin amaç değil,
araç olduğunu çok açık biçimde or-
taya koymaktadır. 

Devrimci Eylem Çizgisi 
Halklarımızı Kurtuluşa
Götürecek 
En Doğru Çizgidir 

Ekmek, adalet, özgürlük için sa-
vaşıyoruz. Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm için savaşıyoruz. Eylem-
lerimize yön veren de bu dünya gö-
rüşümüz, strateji ve ilkelerimizdir... 

Devrimci eylem siyasal amaçla-
rımıza varmak bir araçtır. Devrimci
eylemin hizmet ettiği bir sonuçta
kadrolaşmadır. Devrimci eylem plan-
lanışı, örgütlenişi, hedefleri ve amaç-
larıyla kadroları da şekillendirir, eği-
tir... Yarının yeni insan tipi bu ey-
lemlerde şekillenir. 

Parti-Cephe’nin her eyleminde öz-
gün yanlar yanında, ortak yanlar

çoktur. Çünkü bu eylemlere aynı an-
layış, aynı gelenek ve ilkeler yön ver-
miştir. Eylemlerde pragmatizm yok,
halka zarar vermek yok, kolaycılık
yok. Adalet var, özenli olmak var,
zor olan var, yaratıcılık var. Tüm bu
özellikler Cephe eylemi üstlenmeden
dahi bu eylemin Cephenin eylemi
olup olmadığını büyük bir isabetle
tahmin edilmesini olanaklı yapıyor. 

Bu anlayış halka yönelik bir olum-
suzluk olduğunda "bu Cephenin işi
değil" dedirten, düşmanlarımıza bile
"onların halka yönelik eylemleri ol-
maz" dedirten bir anlayıştır. Eylem-
lerde de bir Parti-Cephe çizgisi oluş-
muştur. 

Gerilla silahın, teknolojinin gü-
cüne değil, esas olarak kendi yaratı-
cılığına ve cüretine güvenir, haklılı-
ğına ve meşruluğuna güvenir. 

Devrimci ilke ve kurallarına gü-
venir. Eylemi biçimi ve planlamasıyla
bunlar üzerine oturtmak zorundadır. 

Tekniği, teknolojinin olanaklarını
kullanmak ayrı bir şeydir, eylemi ve
eylemin başarısını yalnızca buna bağ-
lamak, silah üstünlüğünü gelişmiş
silahlara sahip olmaya indirgemek,
başka bir şeydir. Savaşı silah üstün-
lüğüne bağlayan gerilla yenilmeye
mahkumdur. 

İktidar hedefi olmayan, devrimci
anlayıştan uzak örgütlerin asıl olarak
teknik üstünlüğe, silahların büyük-
lüğüne, şiddetine dayanan, savaşın
halklaşması, yaygınlaşması gibi bir
amacı olmayan eylem biçimlerini
tercih ettikleri görülür. 

Oysa gerilla savaşını, silahlı mü-
cadeleyi iktidara giden yoldaki araç-
lardan biri olarak gören, dahası bunu
temel alan bir siyasi yaklaşım açı-
sından, savaş tarzı da elbette farklı
biçimlenmek durumundadır. 

Örneğin kolaycı bir eylem neden
tercih edilir; sağlamcılık, kendini ko-
rumacılık yanında halkı örgütleme
bakış açısının olmamasındandır. 

Milliyetçi, çarpık-yanlış eylem
çizgisi nasıl ki düzene taşırsa, düzene
güç verirse; devrimci eylem çizgisi
de bizi devrime taşıyacaktır. 

(bitti)

İktidar hedefi olmayan,
devrimci anlayıştan uzak

örgütlerin asıl olarak
teknik üstünlüğe,

silahların büyüklüğüne,
şiddetine dayanan,

savaşın halklaşması,
yaygınlaşması gibi bir
amacı olmayan eylem

biçimlerini tercih ettikleri
görülür. 

Oysa gerilla savaşını,
silahlı mücadeleyi iktidara
giden yoldaki araçlardan
biri olarak gören, dahası

bunu temel alan bir siyasi
yaklaşım açısından savaş

tarzı da elbette farklı
biçimlenmek

durumundadır. 
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Murat HAZNEDAR; Beşiktaş belediye baş-
kanı, işçi düşmanıdır. DİSK’ e bağlı Genel-İş
sendikasına 400 işçiyi örgütleyen dokuz işçiyi
önce işten atan ve ardından da “DHKP-C örgütüne
üyeler diye işten attım” diyen işçi düşmanıdır. 

Tescilli katil ve işçi düşmanlarının arasında,
işçilerin kanları pahasına kurdukları adını Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu koydukları
DİSK’in başkanı Kani BEKO’nun ne işi vardır? 

O da işçisini kapının önüne koyan ve linç
ettiren bir sendika ve konfederasyon başkanı
olarak fotoğraftaki yerini almıştır. Hak etmedi
değil tabi ki o fotoğraftaki yerini. Rüştünü ispat-
lamak için az işçi satmadı toplu sözleşme masa-
larında. O nedenle de Murat HAZNEDAR’ın
yanından hiç ayrılmıyor. 

Patronların dizinin dibinden ayrılmamayı da
“huzura ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz”
gibi söylemlerle masumlaştırmaya çalışırlar. İç
huzuru sanki işçiler bozuyor da bunu korumak
işçi sendikalarının konfederasyon başkanlarına
kalıyor. 

Patronlar yani kapitalistler böyle sendikalardan
güç alıyorlar. Böyle sendikalar olduğu için çok
rahat işçi katlediyor ve işten atıyor. Patronla kol
kola gezen sendikalar aynı “tastan yal yiyenler”
tabi ki hırlamayacaklardır. 

DİSK sendikası kimin örgütüdür? İşçi sınıfının
mı? Yoksa patronların örgütü mü? Tabi ki pat-
ronların örgütü haline gelmiştir.  Uzun zamandır
söylüyoruz. DİSK patron sendikacılığı yapıyor
diye. 

Dünyada iki sınıf vardır ezen ve ezilen, yani
burjuvazi ve proletarya. Dost, düşman ayrımı
keskin olmak zorundadır.

Burjuvazi proletaryanın sınıf bilincini yok et-
mek için bir sürü manevralar yapar. Bu nedenle
tarafsız olacaksın demagojisini çok kullanır. İşçi
sınıfının, sınıf bilincinin yok edilmesi; iktidar
kavgasının kaybedilmesi demektir. Burjuvazi
onu bildiği için işçileri tarafsız olmaya zorlar.
İktidar talebini yok etmek ister. Ayaklar baş
olsun istemez. 

Bu “görev”de son zamanlarda patron sendi-
kacıları da yer almaktadır. Sendikalar “tarafsız”
olacak. Sendikalar düzene karşı mücadele etme-
yecek. Bu savaşta tarafsızlık yoktur. DİSK bugün
tam da kapitalistlerin istediği bir sendikadır. 

DİSK BAŞKANI KİMİN YANINDA

hakkın ara sor da gel 

çadırları kur da gel 

düğün olsun grevler 

davullara vur da gel

dalga dalga büyü gel 

grev grev yürü gel 

kavgadan kaçmak olmaz 

yüreğini al da gel

DİSK başkanı Kani BEKO Beşiktaş Belediye Başkanı Murat
HAZNEDAR’ın annesi adına yaptırdığı okulun açılışına gitmiş.
Ordu Fatsa’da yapılan açılışa katılanların bazılarının adı ise şöyle:
Kemal KILIÇDAROĞLU, Cavit ÇAĞLAR, Ali AĞAOĞLU,  Galata-
saray Spor Kulübü eski başkanı Adnan POLAT, Ordu Valisi, Fatsa
Kaymakamı... Liste devam ediyor. 

Bir birimde kolektif iliş-
kiler ve işleyiş, yöneticiler-
den, komitelerden başlar.

Yöneticisi kolektivizm-
den uzak olan, komiteleri
işlemeyen bir birimde alt-
taki insanlara kolektif ol-
mayı önermenin ve öğüt-
lemenin bir anlamı yok-
tur.

Örgütlenme... her kapıyı çalabilmektir.
Örgütlenme çalışması yapmak demek,

her kapıya gidebilmek demektir.

İbiş DEMİR'i Yakınları,
Yoldaşları Anlatıyor:
"Oyunlaştırılan Tekstil  
Direnişinin Mimarı
Deniz'di"

Çocukken çıkıp geldiği Dersim'in
havasını taşırdı Deniz (İbiş, çevre-
sinde hep Deniz olarak anılırdı). Ve
ilkokulu bitirdiğinden bu yana teks-
tilde çalıştığı için alanın eskisi sayılırdı.
1990 yılındaydı herhalde, onunla
mücadeleyle tanıştığı ilk günlerde
tanıştık. O günler Körfez savaşı ön-
cesi günlerdi ve her yerde olduğu
gibi tekstil iş kolunda da "Emperyalist
Savaşa Hayır" kampanyası sürüyor-
du. Bu kampanya sırasında o da
çalışmalardan etkilenmiş ve ken-
diliğinden iş yerindeki insanlara sa-
vaşın Ortadoğu halklarına vereceği
zararı, Amerika'nın namussuzluk-
larını anlatıyordu. Genç yaşına rağ-
men insani duyguları ve devrimci
kişiliği ile öne çıktığından herkes
de onu dinliyordu. Savaş konusunda

çok duyarlıydı. Savaşın ilk başladığı
ve herkesin evinde CNN'den naklen
savaş seyrettiği gece onunla çalışı-
yorduk. O kadar hırslandı ki em-
peryalistlere karşı olan kini isyanına
yansıyordu.

Çalıştığı iş yerinde işçi kıyımına
karşı tavır alınmasına öncülük ettiği
için işten atılmıştı. İş yerinde sevilen
ve sözü dinlenen birisi olduğu için
işçi kıyımına karşı çıkmış, dayanış-
manın anlamını yemekhane ve iş-
yerleri işgallerini örgütleyerek or-
taya koymuştu. Sonunda işveren
tüm taleplerini kabul etmiş, haklarını
vermiş ama bir sonraki günde fab-
rikanın kapısını kilitleyerek direnişi
yönlendiren 9 kişiyi atmıştı. Savaşın
kızgın günlerinde böylesi bir dire-
nişin yaratılması tekstilcileri olsun,
diğer işçileri olsun pek çok kimseyi
etkilediği için bu direnişi 8 Mart
1991'deki DEMKAD gecesinde
oyunlaştırıp oynamıştık. Oyunlaş-
tırılan tekstil direnişinin mimarı
Deniz'di.
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NNe Yapacaksak Kamu Emekçileri
Cephesi Olarak Biz Yapacağız!

KISSADAN HİSSE
"...İnsanın kendi gücüne güvenmesinden, kendi gücünün bilincine

varmasından başka, gerçek güç kaynağı yoktur. Bir halk, gücünün
bilincine vardığı zaman, mücadele etmeye ve ilerlemeye karar verdiği
zaman, gerçekten güçlüdür ve tüm düşmanlarına karşı koyabilir.”

Che Guevara

Kendi gücümüze inanmalı, halka güvenmeliyiz. Devrimi, zincirlerinden
başka kaybedecek bir şeyi olmayan tüm ezilenler yapacak. Halkın
gücüne inanmayanların devrimi sadece bir hayal olarak kalır.

Ne yapacaksak
KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ olarak biz ya-
pacağız!

Yeni kampanyalar ör-
gütleyeceğiz… Bedel öde-
yeceğiz belki ama bunları
göze alacağız. Türkiye de devrimcilik yapmanın kıstasları
bunlar. Zor mu zor biliyoruz ama mümkün. 

Çünkü bizden önce Arifler, Satılar, Elmaslar yapmışlar...
Biz de yapabiliriz diye düşüneceğiz. 

KESK’e  mahkum olmuş binlerce kamu emekçilerine
yol göstermek onları örgütlemek için yapmalıyız.

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, MÜCADELE EDELİM
,KAZANALIM!

OHALİ TANIMIYORUZ GASP EDİLEN HAKLARI-
MIZI GERİ İSTİYORUZ!

Devrimci sendikacılar ve kamu emek-

çileri, açık düşmanı ve içinde bağrında ta-

şıdığı düşmanı iyi görmelidir. Onlar müca-

deleyi yasallıkla boğmaya kalktıkça biz

meşruluğumuzu yükseltmeliyiz. Onlar kitleyi

geriye çekip kendini tekrar eden eylemlerle

moral bozukluğu yaratarak kitlede inanç-

sızlığı yaymaya çalıştıkçaa, biz devrimciler

daha radikal bir eylem çizgisinin sürdürü-

cüsü olmalıyız.

Tüm kamu emekçileri
gelin OHAL tarafından gasp

edilen haklarımızı geri almak
için birlikte mücadele edelim.

Faşizme karşı birleşelim, savaşalım ve ka-
zanalım.

Açığa alınan kamu emekçilerinin tekrar iş-
lerini geri alınması için sıkılı bir yumruk olalım
ve bu kıyıma bir son verelim.

Çıkmak İçin Bu Karanlıktan
Zorbanın tuzağındasın! Aç, bitkin, yaralı...
Katilin, sinsice izliyor seni
kurbanı olarak iştahının!
Vahşet ve acımasızlık: Bu onun karakteri...
Ve sen tutsaksın, kanlı bir oyuncak gibi elle-

rinde,
sarıldığını sanarak yaralarının...
Susuyorsun, sustukça derinleşiyor yaran, iyi-

leştiğini sansan da!
Acısından hınç sağmayan bir halkın yaraları

nasıl iyileşir?
Susmanı istiyor efendiler! Susmanın körelmek,

esaret, teslimiyet olduğunu bilerek...
Bu zalimin peşini, bırak artık efendinin tasından

tıkınmayı bir yana,
sesini bul bağrındaki yaranın!
Kıvılcımın kendisin, kendi kolların.
Bağır bağırabildiğin kadar! Korkma!
Halk ancak bağırdığınca var!
Kendi nefesinle silahlan, kendi sesinle
yırt at barbarın sana sabırdan dokuduğu küflü

kefeni!
Unutma: Kında duran onur paslanır!
Sana ayaklanıp, acılarının hesabını sormak,
sana işleyen, ışıldayan cesaret,
sana Spartaküs’ün kardeşi olmak, sana çığlar,

çağlayanlar,
kalbinde bilenen çığlık, var gücünle gürüldemek

yakışır...

HEYBEMİZ!
Yola çıkarken hey-

bemizi doldurmuştuk.
“Kötü öğretmen,

kötü öğrenci, kötü veli
yoktur, kötü eğitim sis-
temi vardır” diyen Rıfat
Ilgaz’ı, “Öğretmen yal-
varmaz, öğretmen bo-
yun eğmez, öğretmen
el açmaz, öğretmen
ders verir” diyen Fakir
Baykurt’u, “Yarin ya-
nağından gayrı her şey-
de her yerde hep beraber” diyen Bedreddin’i, ” Dönen dönsün
ben dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultan’ı, Kerbela’ da
Yezid’e biat etmeyen Hüseyin’i, “Biz buraya dönmeye değil öl-
meye 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 bırakmadılar, yanımızdaydılar hep.
“Biz haklıyız biz kazanacağız” diyen sözleri güç verdi bizlere
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Yürüyüş: Neden Ankara’ya yü-
rüdünüz?

Sibel Balac: Yürüyüşümüz, “Köle
Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi
İstiyoruz Alacağız” kampanyamızın
bir ayağıydı. Kamu Emekçileri Cep-
hesi’nin yürüttüğü bu kampanya
OHAL ile başlamadı. OHAL sadece
AKP iktidarının güvencesiz çalıştırma
politikalarını daha hızlı hayata ge-
çirmek için kullandığı bir bahane
oldu. Bizler KEC olarak bu kam-
panyaya, fiili ve meşru sendikacılığı
terk eden KESK ve bağlı sendikalar
konuyu gündemine bile almak iste-
mezken başladık. Baskılar, işten at-
malar, sürgünler gelecek olan toplu
kıyımların habercisiydi. AKP iktidarı
yıllardır; esnek, kuralsız ve güven-
cesiz istihdamı yaygınlaştırmaya,
emekçiler arası rekabeti ve kutuplaş-
tırmayı arttırıp, derinleştirmeye, bi-
reysel performans sistemini getirip,
yandaşlık ilkesini geliştirerek siyasal
kadrolaşmasını yaygınlaştırmaya ça-
lışıyor. Suskun, itiraz etmeyen, ita-
atkar bir memur profili istiyor. Bu
nedenle bizler KEC olarak bütün bu
politikaları reddederek, OHAL hak-
larımıza saldırıdır, OHAL’i tanımı-
yoruz diyerek yola çıktık.

Yürüyüş: Yürüyüş boyunca neler

yaşadınız?
Sibel Balac: Yürüyüşümüze Kar-

tal’dan basın açıklaması yaparak baş-
ladık, başladığımız andan itibaren
de polisin yoğun baskı ve tacizine
maruz kaldık. İki-üç kişilik ekiple-
rimiz, onlarca polis tarafından iş-
kenceyle defalarca gözaltına alındı.
İlk gözaltında çevik polisler tarafından
araçta darp edildik ve arkadaşımızın
kafası telsizle yarıldı, ahlaksız kü-
fürlere maruz kaldık. Evlatları öl-
dürmek, ana babalarımıza sövmek,
işkence yapmak ahlak kitaplarının
ilk ilkeleri. Polislerin kendi arala-
rındaki sohbetlere tanık olduk. Çoğu
atanamayan öğretmen olmasından,
ekonomik durumundan, esnek çalış-
ma saatlerinden şikayet ediyorlar,
sorumlusunun da bir avuç emekçi
olduğuna inanmak kolaylarına geliyor.
Neye inanırlarsa inansınlar, işkence
yapmak bir tercihtir ve ahlaksızlık-
tır.

Doktor muayenelerine de ters ke-
lepçeyle atıldık ve doktorlardan mua-
yene etmeden rapor yazması istendi.
Bu da iktidarın faşizminin uygula-
yıcısı olarak kamunun her alanında
biat eden yandaşlar istediğinin uy-
gulamalı bir kanıtıydı. Doktorların
korkusu gözlerinden okunuyordu.
Zulme karşı susmanın açıklaması
korku olamayacağı gibi, işkenceye
göz yuman doktorlar da bu şerefsiz-
liğin bir parçası olacaktır. Kanımızla
kazandığımız hiçbir hakkı onlara tes-
lim etmeyeceğiz.

Yürüyüşümüzün bazı bölümle-
rinde bize eşlik eden aracın şoförü
defalarca taciz edilip, petrol ofislerinin
tuvaletlerinde sorgulanmaya çalışıldı.
Bizi yeni yeni tanıyan apolitik bir
abimizdi. TV’de görse buna inan-
mayacağını, bir avuç memura neden
bu kadar eziyet ettiklerini anlamadı-
ğını söyledi. İktidarın korkusu da
bundan,  korkuları büyük.  Halka

ulaşmamızdan, haklılığımızı, bu gi-
dişe dur demenin mümkün olduğunu
anlatmamızdan korkuyorlar.

Bütün baskılara rağmen halka
ulaştığımız her yerde; hastanede, oto-
büs duraklarında, şehir merkezlerinde,
yollarda yürüyüşümüzü ve neden
yürüdüğümüzü anlattık. Halkın des-
teği büyüktü. Faşizmin karanlık ör-
tüsünü yırtan en küçük bir ışık bile
halka umut veriyor. Hepimizin çoluğu
çocuğu, yakınları bu yakıcı prob-
lemleri yaşıyor. Çözüm yolu ararken
korkuya gömülmeye çalışılan halk
bu da olabiliyormuş diyor. Bazı in-
sanlar da hala görevde olmamıza,
açığa alınmamamıza rağmen kork-
madan bu yürüyüşe katılmamıza şa-
şırıyordu. Bu da ‘bana dokunmayan
yılan bin yaşasın’ düşüncesinin kül-
türümüze aşılanmaya çalışılmasından
kaynaklanıyor. Aksini hatırlatmak da
bize düşüyor. Faşizm kimseyi teğet
geçerek gitmiyor, gitmeyecek. Hal-
kımız kendisine ulaşıldığında ve ol-
ması gereken anlatıldığında zulme
karşı doğru refleksler geliştiriyor.
İktidar bizim bu yoz, karanlık korku
kültürünü delip geçmemize, halkın
dayanışmasına tahammül edemiyor.

Yürüyüş: Ankara yürüyüşüne iliş-
kin başka neler söylemek istersiniz?

Sibel Balac: Bizler “Biz haklıyız,
biz kazanacağız’’diyenlerden bayrağı
devraldık. Bütün baskılara rağmen,
yürüyüşümüzü planladığımız gibi
sonlandırdık. Her arkadaşımız göz-
altından çıkar çıkmaz yürüyüşe kal-
dığı yerden devam etti. Birkaç kişiyle
bir yere varamazsınız diyenler oldu.
Bir haftalık yürüyüş boyunca yüzlerce
polis sadece bu yürüyüş için mesai
yaptı, iktidar bile varacağımız yeri
biliyordu! Görmezden gelmeye ça-
lışanlar oldu, burjuva basın bile gör-
mezden gelemedi! Başaramayacağı-
mızı düşünenlere, görmezden gelen-
lere Nazım’ ın dizeleri ile seslene-

KEC’Li Sibel Balac, Nazife Onay ve Hatice Yüksel İle
Ankara Yürüyüşüne İlişkin Röportaj

SİBEL BALAC: Bizler ‘Biz haklıyız, biz kazanacağız’ 

diyenlerden bayrağı devraldık. 

SSibel Balac
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lim;
“ Ya! Bedreddin! dedim,
uyuklayan yelkenlerin tepesinde
yıldızlardan başka bir şey göre-

miyoruz.
Fısıltılar dolaşmıyor havalarda.
Ve denizin içinden 
gürültüler duymuyoruz.
Sade bir dilsiz, karanlık su, 
sade onun uykusu.

Ak sakalı boyundan büyük küçük
ihtiyar güldü,dedi:

- Sen bakma havanın durgunlu-
ğuna

Derya dediğin uyur uyur uyanır.
Yıllar önce1881’de çara suikast

ile yargılanan, kendi sınıfının  zin-
cirlerini parçalamış  devrimci bir ka-
dının mahkemedeki sesi de korkusu
büyük olanlara cevabımız olsun;

‘Bizi tutuklayabilirsiniz baylar.

Polis gücü elinizde. Bizimse manevi

gücümüz var, tarihsel ilerlemenin

gücü, fikirlerin gücü. Ağızları kapa-

makla, fikirleri susturamazsınız!’

SUSMAYACAĞIZ! BİZ HAK-

LIYIZ BİZ KAZANACAĞIZ!

İŞİMİZİ, EMEĞİMİZİ TESLİM

ETMEYECEĞİZ!

Yürüyüş: AKP faşizmi kamu
emekçilerinin iş güvenceli çalışma
hakkına ciddi saldırılarda bulunuyor.
Haklar gasp ediliyor, kölece yaşam
koşulları dayatılıyor. Bu konuda
kamu emekçilerinin yaşadığı sorunları
daha somut örnekleriyle anlatabilir
misiniz?

Nazife Onay:Aslında yeterince
sömürülen ve itaatkar bir kesimdir
kamu emekçileri. Hatta ”memur”
kavramı da köken olarak “iş eri, emir
kulu”ndan gelmektedir. Fakat halkın
yemeğe ekmek bulamadığı, çocuk-
larını giydirip okutamadığı bir ülkede
elbette kamu emekçileri orta sınıf
sayılabiliyor. Güvencesizlik demek
“ya bu deveyi güdeceksin, ya bu di-
yardan gideceksin”in yaşamımızda
vücut bulmuş halidir. 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nu zaten zincir
olarak kabul ediyoruz fakat koru-
mamız gereken bir yönü var ki çok
kolay işten atılmıyorsun. Uyarı-kı-

nama-maaş kesimi ve kademe iler-
lemesinin durdurulması gibi aşamaları
var ve işten atılmak için daha somut
ve daha ciddi suçlamaların olması
gerekir. Oysa getirmeyi düşündükleri
yeni Kamu Personel Rejimi Yasası
seni sadece performansın düşük diye
işten atabilmenin zeminini yaratıyor.
Bugün henüz bunu fiili olarak yapa-
mıyor devlet çünkü meşru değil ve
her düşünceden emekçiyi rahatsız
eden bir uygulama.

Sonuç olarak iş yerlerimizde
AKP’nin yoğun baskısı var. Kendi
propagandasını rahatlıkla yapabiliyor,
buna karşı sol, demokrat emekçiler
sesini çıkartamıyor. Eğer sesini çı-
kartırsa “amire karşı gelmek”ten tu-
talım da ”ortamı provoke etmek”e
kadar her türlü suçlamaya maruz ka-
labilir. Sonuç; soruşturma açılabilir,
sürgün edilebilirsin, açığa alınabilirsin,
ortamda tecrit uygulanır, bir evden
veli şikayet etmiş oluverir seni, öğ-
renciler dersini anlamıyor oluverir,
nöbetinde günü derse bir dakika ge-
cikmen sorun oluverir, her konuştu-
ğun “sınıfta siyaset yapmak” olarak
karşına çıkabilir vb. İş güvencesi de-
mek emek verdiğin iş yerinde tehdit
altında çalışmamaktır. Biz ise sol-
sosyalist düşüncelere sahip olduğu-
muz için topun ağzındayız.

Hatice Yüksel: Kamu emekçile-
rinin iş güvencesine yönelik saldırı
iktidarın çok uzun zamandır günde-
minde yer almaktaydı. İçinde bulun-
duğumuz süreçte, OHAL uygulaması
bahane edilerek iş güvencemizin
gasp edilmesi daha da hızlandı. Bunun
en somut örneklerini her gün med-

yadan, yakın çevremizden görüyor,
yaşıyoruz. Binlerce kamu emekçisi
ve akademisyen, muhalif duruşları
nedeniyle açığa alınıyor ve hatta
işten atılıyor. AKP’nin FETÖ’yle
mücadele adı altında başlattığı cadı
avı, kurumlarda kendinden olmayan
herkesi açlığa mahkum etmeye yö-
nelik bir programa dönüştü. Örneğin
işten atılan akademisyen sayısı, 1980
darbe dönemindekinden kat kat fazla.
Elbette gasp edilen haklarımız bun-
larla da sınırlı değil. İktidar bir yandan
binlerce kamu emekçisini işten atar-
ken diğer yandan çalışma yaşamında
kölelik koşullarını arttıracak deği-
şiklikler yapmakta. Performansa da-
yalı ve esnek çalışma sistemi bun-
lardan bazıları. Şu an kamu kuruluş-
larında uygulanmaya başlayan per-
formans değerlendirmesi, telaffuz
edildiği gibi iş yerlerinde performansı
arttırmaya değil, kadrolaşmaya hizmet
etmektedir. AKP iktidarının siyasi
yakınlık derecesine göre kurumlara
yerleştirdiği idareciler, kamu emek-
çilerinin performans puanlarını, sen-
dikasına, siyasi görüşüne, köleliğe
karşı çıkıp çıkmamasına göre ver-
mekte ve hatta bu uygulamayı kul-
lanarak kamu emekçilerine tehdit ve
baskıyla angarya iş dayatmaktadır.
Esnek çalışma ile dinlenme ve kendini
geliştirme vakti çalınan kamu emek-
çileri, düşünmeyen,  sorgulamayan,
biat eden düzenin memurları olmaya
zorlanıyor.

Yürüyüş: Saldırılar karşısında
Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdiniz.
Ankara yürüyüşünü özellikle pek

Nazife Onay: ”Bilen, gören sorumludur” diye bir düşünce

vardır, kimse bundan kaçamaz. 
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çok kesimin sessiz olduğu böyle bir
dönemde nasıl gerçekleştirdiniz?
KEC’lilerin yürüyüşü, direnişleri si-
yasi olarak da önemli sonuçlar yarattı.
Neden Ankara’ya yürüdünüz?

Nazife Onay: “Bilen, gören so-
rumludur” diye bir düşünce vardır,
kimse bundan kaçamaz. Gerçekleri
anlatıp, gelecek olan tehlikeyi görüp
de yapmamak olmazdı. Sayımız az
ama düşüncelerimiz dünyayı harekete
geçirecek kadar güçlü. Bu nedenle
bir şey yapmalıydık. Sokaklar ya-
saklanmak isteniyor ve bazı sol kesim
de bu yasak duvarına -niyetten ba-
ğımsız olarak- bu duvara beton harcı
taşıyordu. Bu harç kimi zaman sus-
mak, kimi zaman sadece protesto et-
mek, kimi zaman da yasalara bel
bağlamak. Bu duvara engel olmak
veya en azından bu duvarı güçlen-
dirmemek için Ankara’ya yürüme
kararı aldık.

Hatice Yüksel: KEC’lilerin tüm
baskı ve saldırılara rağmen gerçek-
leştirdiği bu yürüyüş, iş güvencemize
yapılan saldırıya onurlu bir direniş
sergilemekten çok daha fazlasıydı
diye düşünüyorum. AKP iktidarı dar-
be girişimini bahane ederek halk
üzerinde baskı ve zulmünü arttırmak
için OHAL ilan etti ve ilk işi halka,
emekçilere saldırmak oldu. Pek çok
örnekle gördük ki, OHAL hakları-
mıza, halka, emekçilere saldırıdır ve
bu saldırıya karşı direnmek en meşru
hakkımızdır. Bu dönemde sessiz kal-
mak, yapılan saldırıları kabul etmekle

eş değerdir. Kamu Emekçileri Cep-
heliler “OHAL’i tanımıyoruz” diyerek
çıktıkları bu yürüyüşte, baskıya, zul-
me karşı yapılacak tek şeyin direniş
olduğunu bir kez daha gösterdiler.
Bu ülkede faşizm var ve OHAL bu-
nun daha somut, hissedilir halidir.
Ancak hangi bahaneyle olursa olsun
halka, emekçilere saldırmanın hiçbir
meşru yanı yoktur. Bu yürüyüş gös-
termiştir ki, koşullar ne kadar zor
olursa olsun, her zaman mücadele
edecek, ekmeğine onuruna sahip çı-
kacak insanlar var ve sonuncusuna
dek direnmekten, faşizm temizlenip
emekçiler kazanana dek mücadele
etmekten asla vazgeçilmeyecek.

Yürüyüş: Her geçen gün saldırılar
artarken sendikaların, meslek örgüt-
lerinin sessiz kalmalarını, sadece
birer açıklama veya protesto ile sınırlı
tepkiler vermelerini nasıl değerlen-
diriyorsunuz. Sendikalar hala karar
bile alabilmiş değiller. Bu konuda
ne düşünüyorsunuz?

Nazife Onay: Aslında yukarıda
verdiğim cevaptan çok da farklı değil
söyleyeceklerim. Bugün “hukuksal
süreci işletiyoruz, bir gün kala basın
açıklamasını da üyelere mesaj olarak
haber veriyoruz daha ne yapalım”
diyen anlayışlar öncülük emekçilere
güven veremezler, onları mücadeleye
bu şekilde katamazlar.

Hatice Yüksel: Halkın her kesimi
gibi, kamu emekçileri de giderek
yoksullaştırılıyor, baskı altına alınıyor,
işinden ekmeğinden ediliyor. Saldı-
rıların hızla arttığı bu dönemde, sen-
dikalar ve meslek örgütlerinin sessiz
kalmaları veya gündemi geçiştiren
eylemler yapmaları emekçileri umut-
suzluğa itiyor. AKP’nin kadrolaşma-
sını tamamladığı kurumlar elbette
emekçilerden yana değil iktidardan
yana tavır sergileyecektir. Bu nedenle
uğradığımız saldırılar, protesto ey-
lemleriyle veya uzun hukuk süreç-
leriyle geçiştirilmeyecek kadar ciddi.
Gün bekleme, yorum yapma, tahlil

etme günü değil, haklarımıza sahip
çıkma günüdür. Sendikalar faşizmin
savuşturulmayacağını görmeli, bin-
lerce kamu emekçisinin sırasını bek-
lememesi için fiili meşru militan
mücadele anlayışını benimseyerek
ısrarlı ve sonuç almaya yönelik ey-
lemler gerçekleştirmelidir.

Yürüyüş: Ankara yürüyüşü bo-
yunca sizi etkileyen önemli buldu-
ğunuz konular nelerdi?

Nazife Onay: Beni en çok yol-
daşlarımın inanç ve kararlılığı etki-
ledi.

Hatice Yüksel: Tüm baskıya, sal-
dırıya rağmen yürüyüşümüzü tamam-
ladık. Yürüyüş boyunca beni etkileyen
en önemli şey halkın tepkisi oldu.
Yürüyüş esnasında yanımızdan geçen
araçlardan sürekli destek gördük.
Halktan yanımıza gelip fotoğraf çek-
tiren, desteğini sunan insanlar oldu.
Defalarca kez gözaltına alındık, haklı
mücadelemiz engellenmeye çalışıldı
ancak her seferinde sahiplenilmemiz
arttı. Anladık ki, mücadelemiz tüm
baskı ve engellemelere rağmen emek-
çilerde karşılığını buldu.

Yürüyüş: Saldırılar devam ediyor.
Bundan sonra neler yapmayı düşü-
nüyorsunuz?

Nazife Onay: Bu kampanya yeni
başlamadı, tutuklanmamıza gerekçe
olan bir kampanya İş Güvencesi
Kampanyası.

Bu nedenle biçim değişebilir fakat
yine kamu emekçilerine ulaşmak için
mücadeleye devam edeceğiz.

Hatice Yüksel: Daha önce de
bahsettiğimiz gibi, bu ülkede faşizm
var ve çeşitli bahanelerle emekçilerin
her türlü hakkına saldırılıyor. Bizlere
düşen görev bu baskılar karşısında
mücadele etmektir. Bu nedenle bun-
dan sonra da koşullar ne kadar zorlu
olursa olsun, emekçilerin uğradığı
tüm saldırılara karşı direnmeye devam
edecek, sonuncumuza kadar ekme-
ğimize, onurumuza sahip çıkmaktan
vazgeçmeyeceğiz. 

HHatice Yüksel: Yürüyüş boyunca beni etkileyen en önemli

şey halkın tepkisi oldu. Yürüyüş esnasında yanımızdan
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Boğaziçi Üniversitesi: Dev-
Genç’liler 3 Ekim’de Dev-Genç’in
47. yıl şenliği çalışmalarına başladı.
Yapılan çalışmalarda okul duvarlarına
“18 Ekim’de Dev-Genç Şenliğine
Sende Katıl” yazılaması yapıldı ve
kantinde bildiri dağıtımı yapılarak
öğrencilere çağrı yapıldı. Ayrıca 4
Ekim’de ÖGB’nin engellemelerine
rağmen çalışmalar devam etti. Okulda
belirli bölgelerde daha önceden asılan
yalnızda Dev-Genç afişler ÖGB ta-
rafından sökülmüştü ve bunun üzerine
Dev-Genç’liler bütün duvarları boy-

dan boya afişlerle donattı. Ayrıca
okulda Dev-Genç’lileri göremeyen
işbirlikçi “Ejder” isimli ÖGB şefi,
diğer solun masasına giderek “Dev-
Genç’lilere söyleyin 18 Ekim günü
onlara şenlik yaptırmayacağız o gün
okula polisin geleceğini söyleyin”
demiş. Bunun üzerine Dev-Genç’liler;
“Hiçbir engellemeye boyun eğip sus-
mayacağız Üniversiteler öğrencile-
rindir!” dedi. Çalışma sonunda 250
bildiri dağıtılıp 40 afiş asıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ): Dev-
Genç’liler 4 Ekim’de MSGSÜ’de,
üniversite gençliği üzerindeki bas-
kılara karşı “AKP OHAL Bahanesiyle
Üniversite Gençliğine Saldırıyor!
Üniversitelerimizde Okuldan Atma
ve Uzaklaştırma Terörüne Son! De-
mokratik Üniversite İstiyoruz!” yazılı
afiş çalışması yaptı. Okulda ki her
kata ve ana dersliklere 15 afiş asıldı. 

Elazığ Fırat Üniversitesi: Dev-
Genç’liler 3, 4, 5 Ekim’de İletişim
Fakültesi’nde, öğrencileri fakültede
uygulanan otobüs seferlerinin arttı-

rılması ve fiyatlarının indirilmesi
için imza kampanyası başlattı. Yapılan
kampanyaya öğrencilerin ilgisi yoğun
oldu ve “sonunda birileri el attı, imza
bir şeyleri değiştirmezse de bundan
rahatsız olduğumuzu bilirler” diyerek
kampanyaya destek oldular. Çalış-
malar sırasında kendilerinin AKP
Gençlik Kolları’ndan olduğu bilinen
birkaç kişi öğrencilere; bunun yasadışı
olduğunu, eğer sorun varsa okul tem-
silcisiyle görüşülebileceğini söyledi.
Öğrenciler ise temsilcinin bu sorunları
görmemesi için kör olması gerektiğini
ve “fakülte temsilcisi” kimliğini ta-
nımadıklarını dile getirdi. Çalışmalar
sonunda 580 imza toplandı.

1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler
4 Ekim’de, daha önceden katil polisin
karaladığı yazılamaları yeniden ve
daha güzel şekilde yaptı.

Bağcılar: Dev-Genç’liler 4
Ekim’de Çiftlik Bölgesi’nde tutuklu
bulunan liseli yoldaşları için yazılama
yaptı. 

Ülkemizde Gençlik

Hiçbir Engellemeye Boyun Eğmeyeceğiz

Çayan: Çayan Mahallesi'nde Tarla
3 bölgesinde 30 Eylül'de Liseli Dev-
Genç’liler dergi dağıtımına çıktı. 1
saat süren kapı çalışmasında 100
dergi halka ulaştırıldı. Yapılan çalış-
maya 8 Liseli Dev-Genç’li katıldı.
Çayan Liseli Dev-Genç aynı gün
içerisinde Nurtepe, Sedef, Güzeltepe
ve Osmanpasa’da gerçeğin sesi Yü-
rüyüş Dergisi dağıtıldı. Yapılan ça-
lışmaya 6 Liseli Dev-Genç’li ve 1
DLMK’lı katıldı.

Esenyurt: Esenyurt Liseli Dev-
Genç'liler tarafından 2 Ekim'de Tokat
Mahallesi'nde dergi dağıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmada halk ile sohbet
edildi. AKP’nin OHAL bahanesi ile
devrimci demokrat insanlara yaptığı
saldırılar anlatıldı. Dergi dağıtımı sı-

rasında AKP’nin katil polisleri tara-
fından taciz edilen liseliler halk tara-
fından uyarıldı. Yaklaşık 2 saat süren
çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-
ler 2 Ekim'de Okmeydanı Fuat Soy-
lu’da 30 adet umudun sesi Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. Dergi dağı-
tımında halkı 22 Ekim’de yapılacak
Dev-Genç'in 47. Yıl Şenliğine davet
etti. 30 Eylül Liseli Dev-Genç'liler
Hacıahmette esnaflara 20 adet Yü-
rüyüş dergisi dağıttı.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç'liler
3 Ekim'de Hacıhüsrev’de umudun
sesi Yürüyüş Dergisini halka ulaştırdı.
Dağıtım sırasında yapılacak Dev-
Genç şenliği anlatıldı ve mahalle
halkı şenliğe davet edildi. 

Dev-Genç'liler Umudun Sesine Sahip Çıkmaya
Halka Ulaştırmaya Devam Ediyor

Grup Yorum Halktır,
Susturulamaz

Alibeyköy Halk Cephesi ve Li-
seli Dev-Genç, 3 Ekim’de bir açık-
lama yaparak gözaltına alınan
Grup Yorum elemanlarının derhal
serbest bırakılmasını istedi. Açıkla-
mada: “Grup Yorum elemanı 3 yol-
daşımız AKP’nin eli kanlı katil
polisleri tarafından Yeşilpınar Ma-
hallesindeki AVM’nin önünden al-
çakça işkencelerle kaçırıldı.
AKP’nin zulmü işkencesi baskısı
türkülerimizi susturamayacak.
Gözaltılar derhal serbest bırakılsın
kahrolsun faşizm yaşasın mücade-
lemiz!” denildi. 
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Ülkemizde Gençlik

47 Yıldır Aynı Kararlılık,
Aynı Coşku, Aynı Hedef

Bir Dev-Genç’imiz Var 47 Yıldır
Anadolu’ya Adalet Olan Nice
Savaşçılar Yetiştiren

Halkımız bu ülkede her ne kadar
somut olarak yaşamıyorsanız da bir
savaş var. Elbette bombaların üzeri-
nize düştüğü veya kurşunlandığınız
bir savaş değil. Daha kötüsü düşmanın
sinsi planlarıyla uygulanan bir savaş.
Ve yine bir gerçek, bu ülkede bu
tehlikeli savaşı sürdüren çoğu insanın
daha çocuk diyeceği yaştaki dev-
rimciler var. Evet devrimciler ve ya-
şıtları, onlardan sonra gelecek neslin
daha iyi gelecek ve daha iyi haklara
sahip olması için mücadele ediyor.
Bizlerde dergimizde bu onurlu genç
yüreklerin yaptıklarından kısa kısa
derlediklerimizi sizinle paylaşıyoruz.
Gelecek güzel günler umuduyla.
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’in
yaptığı çalışmalardan derledikleri-
miz;

İSTANBUL
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-

ler 27 Eylül’de mahallenin çeşitli
yerlerine haksız yere komplolarla
tutuklanan yoldaşları için yazılama
yaptı. Yapılan yazılamalarda “Tutsak
Liseli Dev-Genç’liler Serbest Bıra-
kılsın! Tutsak Liseli Dev-Genç’li
Hakan, Eser, Seda, Neslihan Serbest
Bırakılsın! Liseli Dev-Genç” yazı-
laması yapıldı. 

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 29
ve 30 Eylül’de mahallede çeşitli ça-
lışmalar yaptı. İlk olarak Kağıthane
Çok Programlı Lisesi’nde “AKP’nin
Yalanlarına Karşı Kulak Kapatıyoruz!
Çayan Öğrenci Meclisleri” yazılı
pankart astı. Ardından “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız” sloganları hay-
kırılarak öğrencilere bildiri dağıtımı
yapıldı. Ve öğrencilere AKP’nin ya-
lanları, DLMK anlatıldı. Son olarak
Nurtepe Sedef Caddesi üzerine ya-
zılalar yapıldı. Duvarlara “Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız! Tutsak
Liseli Dev-Genç’liler Serbest Bıra-
kılsın! Öğrenci Meclislerinde Birle-
şelim!” ve propaganda amaçlı
“DLMK ve Dev-Genç” yazılamala-

rından 17 adet işlendi. Ve umudun
adını her yere nakşedeceklerini be-
lirterek çalışmayı sonlandırdı.

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 29
Eylül’de halkın matbaası olan du-
varlara yazılama yaptı. Şair Abay
Lisesi’nin duvarlarına mahallede
yaşanan polis ve okullarda yaşanan
idare terörüne karşı yazılama yaptı.
Ve kısa bir açıklama yaparak; “Düş-
man ne kadar yapılan yazılamaları
silse de duvarlar halkın sesi ve halkın
matbaası olmaya devam edecek”
dedi. Yapılan çalışmada toplam 10
adet yazılama duvarlara işlendi.

Kartal: Liseli Dev-Genç’liler 3
Ekim’de mahallenin çeşitli yerlerinde
tutuklanan Liseli Dev-Genç’li yol-
daşları için yazılama ve sticker ça-
lışması yaptı. Cumhuriyet (Erzincan)
Mahallesi’nde duvarlara “Ezgi Kul
Serbest Bırakılsın! Ayrıca duraklara
ve telefon kulübelerine “Hapishane-
lerde Mektup ve Görüş Yasaklarına
Son! Adalet İstiyoruz Alacağız!” ya-
zılı stickerler yapıştırıldı. Çalışmada
100 adet sticker kullanıldı.

Yeni Bosna: Liseli Dev-Genç’liler
4 Ekim’de, önceden Kürdistan’da
katledilip polis zırhlı aracının arkasına
iple bağlanarak sürüklenen Hacı Lok-
man Birlik için pankart astı.

1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler
3 Ekim’de mahallenin çeşitli yerlerine
“17 Yaşında Tutuklanan Hakan İnci
Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-Genç”
yazılı pankart astı.

Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’liler
30 Eylül’de Hacıahmet Parkı’nın de-
mir parmaklıklarına “Baskılar Göz-
altılar Bizi Yıldıramaz! DLMK” im-
zalı pankart astı.  Ayrıca mahallede
yapılan çalışmalarda Dev-Genç’in
47.yıl çalışmaları kapsamında 35
adet, 22 Ekim’de Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda yapılacak olan Dev-
Genç’in 47. Yıl Şenliği bildirisi da-
ğıtıldı. Çalışmada halka Dev-Genç’in
verdiği mücadele anlatıldı.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’li-
ler, Dev-Genç’in 47. Yıl Şenliği ça-
lışmaları kapsamında mahallede 40
adet bildiri dağıtımı yaptı. Ve halkı

yapılacak şenliğe
davet etti.

Bahçelievler:
Liseli Dev-

Genç’liler 28 Ey-
lül’de Okuma
Grupları’nda bu-
luştu. Yapılan ça-
lışmada Yürüyüş
Dergisi’ndeki be-
lirlenen yazılar
okundu. Ardın-
dan 5 liselinin katıldığı çalışmada
okunan bölümler değerlendirildi ve
her hafta Çarşamba günü Okuma
Grupları bir araya gelme sözü verdi.

ANADOLU
Muğla:
Muğla/Fethiye Dev-Genç’liler 29

Eylül’de Muğla Üniversitesi’nin bu-
lunduğu Taşkaya Mahallesi’nde “Üni-
versitelerimizde Okuldan Atma ve
Uzaklaştırma Terörüne Son! Demo-
kratik Üniversite İstiyoruz!” yazılı
bildirilerden 30 adet dağıttı.

Ankara:
Dev-Genç’liler 30 Eylül’de OD-

TÜ’de Seher Şahin Rehberlik ve Da-
yanışma Masası açtı. Yeni eğitim
öğretim yılının başlaması ile üniver-
sitelerde her yıl gelenekselleşen “Se-
her Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Masası” sabahın erken saatlerinden
yerini aldı. Yapılan çalışmada öğ-
rencilere Demokratik Üniversite bro-
şürleri ve bildirileri dağıtımı yapıldı.
Ayrıca gençliğin sesi Dev-Genç Der-
gisi ve Yürüyüş Dergisi tanıtımı ya-
pıldı. Okul öğrencileri ile gündem
ve devrimci mücadele üzerine sohbet
edildi. Ayrıca işkencelerle gözaltına
alınıp hukuksuzca tutuklanan Dev-
Genç’li için Abidin Aktaş Sokağı’na
“Ezgi Kul Onurumuzdur! Dev-Genç”
imzalı yazılama işlendi.

Yenibosna

Muğla

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Ünivers i te lerdeki
Uzaklaştırma
Terörüne Son!

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi (MSGSÜ) Dev-
Genç’liler daha okullar açılmadan
okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Bu-
nun üzerine 28 Eylül’de okul içerisinde
Bomonti Kampüsü’nde üzerinde “Üni-
versitemizde Soruşturma Uzaklaştırma
Terörüne Son! Baskılar Üniversite
Gençliğini Yıldıramaz! Ne AKP Ne
Darbe Yaşasın Tam Bağımız Türkiye!
OHAL’i Tanımıyoruz” yazılarının bu-
lunduğu kuşlamalar saçıldı. Ayrıca
bütün sınıflara “OHAL’i Tanımıyoruz!
Ne AKP Ne Darbe Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye!” bildirileri dağıtıldı. 

����

Tutuklamalar
Dev-Genç’lileri Bitiremez

AKP’nin katil polisleri 25 Eylül’de
Tekirdağ’da Ezgi Kul’u, 30 Eylül’de
ise İstanbul Esenyurt’ta Alişan Tabu-
roğlu’nu gözaltına almış ve ardından
çeşitli komplolarla Dev-Genç’lileri
tutuklamıştır. Bunun üzerine 30 Ey-
lül’de yazılı açıklama yapan yoldaşları
kısaca şu sözlere değindi;

Dev-Genç; “Uzun gözaltılarınız,
işkenceleriniz, psikolojik saldırılarınız,
hiçbiri bizlere, halkın öncülerine iş-
lemedi, işlemez de. Bu terör, hazım-
sızlığınızın terörüdür.  OHAL, KHK,
sıkıyönetim… Adına ne dersek diye-
lim, bunları biz gördük, iyi tanıyoruz
ve nasıl mücadele edeceğimizi bili-
yoruz. Bu konuda netiz. Ve arkadaş-
larımızı hiçbir baskı, tehdit teslim
alamaz. Tutuklamalarla bizi yıldıra-
mazsınız.”

Ankara Dev-Genç; “ Hiçbir ko-
şulda devrimcileri, Dev-Genç’lileri
teslim alamazsınız. Sizi de OHAL’inizi
de tanımıyoruz, bu bahaneler ile ne
kadar tutuklarsam yanıma kardır diye
düşünen AKP bilmelidir ki birken iki
olmaya devam edeceğiz…”

���

Gençliği Kaçırmalar ile
Islah Edemezsiniz

29 Eylül’de AKP’nin katil polisleri
tarafından İstanbul Sarıgazi’de bu-
lunduğu bir internet kafe den kaçırılan
Halk Cepheli Cafer Koç için Çayan
Liseli Dev-Genç’liler 30 Eylül’de ya-
zılı açıklama yaptı. Açıklamada kısaca
şu sözler yer alıyordu;

“Cafer Koç’un başına gelecek en
ufak zarardan bile AKP’nin katil pol-
isleri sorumludur. Bizleri kaçırıp iş-
kenceyle yıldıramayacaksınız. Nefes
alıp verdiğiniz her yerde biz olaca-
ğız.”

���

Devrimci Propagandaya
Zarar Vermek Suçtur

İstanbul Nurtepe Mahallesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler 30 Eylül’de,
daha önceden mahallede propaganda
amaçlı yazılamaları sürekli karalayan
yozlaşmış kişileri tespit edip uyar-
mıştır. Ardından yazılamalar tekrar
en güzel haliyle duvarlara işlendi.
Bunun üzerine kısa bir açıklama
yapan Nurtepe Liseli Dev-Genç;
“Korkunuzu büyütmeye devam ede-
ceğiz. Güvendiğiniz kolluk kuvvet-
lerinin beyinlerinde patlayacağız, ya-
zılamalarımız bile korku saçıyor.
Tüm dünyaya umudun adını nakşe-
deceğiz.” dedi.

���

Gençlik

Halk Çalışmalarında

Emek Harcayacak

İstanbul Çayan Liseli Dev-Genç’li-
ler 30 Eylül’de Halk Meclisi ile bir-
likte mahallede bulunan çay bahçe-
sinin düzenlemesine yardım etti. Ay-
rıca bir duyuru yaparak; “tüm liseli-
lerimizi ve halkımızı çay bahçemize
yardıma bekliyoruz” dedi.

���

Gençlik Mücadele İçinde
Hesabını Unutmayan
Uygulayandır

İstanbul Çayan Liseli Dev-Genç’li-
ler 30 Eylül’de mahallede bulunan
esnaflara Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptığı sırada 34 ZG 4380 plakalı
araçla hızlıca gelen katil polis sürü-
sünü gördü. Ve o sırada polisler bir
Liseli Dev-Genç’linin ayağına çar-

parak ona hakaretler ve küfürler etmiş
ve kovalamıştır. Bunun üzerine Gü-
zeltepe Mahallesi Karakolu tarafında
stant açan AKP’lilerin masalarını kal-
dırmalarını uyarmış ve ardından da-
ğıtmıştır. Bunun üzerine kısa açıklama
yapan Liseli Dev-Genç’liler; “Bizler
liselileriz, sonuna kadar mücadele
edeceğiz... Bizler Liselileriz, gençliğiz,
sizleri mahallelerimizde barındırma-
yacağız.” dedi.

DEV-GENÇ’İ BİTİREMEZSİNİZ!
28 Eylül’de Mersin’de Çiftlikköy

Kampüsü’nde 3 Dev-Genç’li; Halil
Yakut, Öznur Tosun ve Aslı Buçaklar
işkence ile gözaltına alındı ve günlerce
işkence gördükten sonra 4 Ekim’de
tutuklandılar. Konu ile ilgili 5 Ekim’de
yazılı açıklama yapan Dev-Genç kısaca
şu sözlere yer verdi; “Yıllardır bu ül-
kede mücadele eden bir Dev-Genç’imiz
var. Yoksul halkla gecekondularda, öğ-
rencilerle okullarda mücadeleyi büyüten
Dev-Genç’lilerimiz var. Tabi bununla
beraber bir de üzerlerinde hiç eksik
olmayan bir devlet baskısı ve terörü
var. 47 yıldır hiç durmadan sürdürdü-
ğümüz bu kavgayı OHAL’e rağmen
sürdürüyoruz. Saldırılarınız öfkemizi
daha çok biliyor. Bir masa açmamıza,
6 gün işkenceli gözaltı ve tutuklama
ile karşılık verirseniz, biz de daha çok
örgütlenerek cevap veririz. Ne yapar-
sanız yapın, hangi yöntemi denerseniz
deneyin, Anadolu’da Dev-Genç örgüt-
lenmemizi bitiremeyeceksiniz! Dev-
Genç’in mücadelesi her zaman her
yerde sürecektir. Mersin Dev-Genç
Tutsakları Serbest Bırakılsın! Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler!”

���

Gözaltılar Derhal
Serbest Bırakılsın!

Liseli Dev-Genç yoğun olarak ya-
şanan gözaltılar ile ilgili 5 Ekim’de
yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi: “Metrobüs
duraklarından, alışveriş merkezlerinden,
İETT otobüslerinden, internet kafeler-
den işkenceyle, yerlerde sürükleyerek
gözaltına alıyorsunuz.Yine 12 yolda-
şımız günlerdir gözaltında tutuluyor.
Sokaklardan kaçırarak bizi sustura-
mazsınız halk düşmanları.!”

9 Ekim
2016

Yürüyüş

Sayı: 542

41BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ HALK SİZİ BİTİRECEK!



Yürüyüş

9 Ekim
2016

Sayı: 542

İKTİDARLARIN ZULÜMDEN BAŞKA ARAÇLARI YOKTUR!442

Cephe Milisleri, birçok mahallede
hesap soran eylemler yaparak, katil-
lerin korkusunu büyütmeye devam
ediyor. 

İSTANBUL
Çayan: Gün geçtikçe AKP’nin

katil polisleri pervasızlaşıyor ve kü-
çücük çocuklara biber gazı ile saldı-
rıyor. 26 Eylül’de Çayan Mahallesi’nde
üst geçit denilen köprünün orada bek-
leyen S-67 isimli zırhlı aracın içindeki
katil köpekler oyun oynayan çocuk-
larımızın üstüne biber gazı sıktı; ai-
lelerin şikayeti üzerine Çayan FKME
havai fişek ve molotoflarla hesap
sordu ve köprüde duran katil polisleri
kovdu.

Çayan FKME Milisleri: “Korkunuzu
daha da büyüteceğiz o saldırdığınız
çocuklar savaşçı olarak gelip beyninizde
patlayacaklar!” açıklaması yaptı. 

İstanbul, Çayan mahallesinde 28
Eylül’de yoldan geçen T84 numaralı
TOMA aracındaki katil polisler et-
raftaki halka küfür ederek su sıkmıştır.
Halka, gençlere ve esnaflara bu şekilde
saldırı gerçekleştiğini öğrenen DHKC-
FKME Milisleri hesap sorma eylemi
gerçekleştirdi.

Saat 21.00’de çıkan çatışmada S60,
S64, S67 numaralı araçlardan katil
polisler, mahalle halkına biber gazı
ve plastik mermilerle saldırdı. FKME
Milisleri ile gece saat 01.00’e kadar
süren çatışmanın ardından polis ma-
halleden kovuldu. Çayan DHKC-
FKME Milisleri: “Çayan Cephedir,
Mücadeledir. AKP’nin Katil Polislerine
mahallemizi dar edeceğiz” diyerek
hesap soracağını belirtti. 

Çayan Mahallesi’nde Cepheliler
30 Eylül’de de, devrimcileri kaçırarak
gözaltına almak için mahallede devriye
atan polislerin, akrep ve TOMA araç-
larını havaileriyle vurdular. Taşlarıyla
barikat oldular. Katil sürüsü ile çatış-
malar Nurtepe tarafında devam etti.
Çatışmadan sonra, katil köpekler halkı
evlerinde gaza boğmuştur. Sokakta
kadın-erkek, yaşlı- genç kim varsa
sokakları boşaltmalarını aksi halde
gözaltına alacaklarını anons ederek
halkı tehdit etti. Sokaklarda kimseyi
görmek istemedikleri söyleyen katil
polisler Nurtepe taksi durağı bölgesi,

Cemevi bölgesi, üst
geçit ve köprülere gaz
attı.

Sarıgazi: Sarıgazi
Cephe Milisleri 2
Ekim’de bir açıklama
yaparak: “Yapılan hiç-
bir işkence cezasız kal-
mayacak. Devrimci
kurumlara, devrimci-
lere yönelik her türlü
saldırıya karşılık vereceğiz. Hiç kimse
bize terör demogolajisi yapmasın.
Yoldaşlarımız 20-30’lu günlere yak-
laşan gözaltı terörüyle işkenceye maruz
kalıyorlar, yollarda insanlar kaçırılarak
özgürlükleri ellerinden alınıyor. Bun-
ların hesabı sorulmayacak mı sanı-
yorsunuz? Asla hesapsız bırakmaya-
cağız. AKP’nin her saldırısına karşılık
vereceğiz. Bugün kullandığınız araç-
larınızı vurduk, yarın da beyninizden
vuracağız. 30 Eylül’de Saat 21.45’te
Sarıgazi Ankara Cad. Devriye Atan
S-76 Zırhlı aracı Cephe Milisleri ta-
rafından yakıldıktan sonra, “Umudun
Adı DHKP-C Sloganlarıyla” iradi
olarak geri çekildiler” dedi.  

İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde
29 Eylül’de halkın matbaasına yazı-
lama yapıldı. Kırmızıya boyanan du-
vara halkın belleğine kazınan “Hal-
kımız Sizi Çok Seviyoruz” yazılaması
işlendi.

Bahçelievler: İstanbul Bahçelievler
Zafer Mahallesi’nde, daha önce Cep-
helilerin yaptığı yazılamalar polis ta-
rafından silindi. Bunun üzerine 30 Ey-

lül’de Cephe Milisleri silinen sloganları
tekrar halkın matbaası duvarlara yazdı.
Ayrıca mahallenin birçok yerine
“DHKP-C” ve “İşkenceci Polisler He-
defimizdir /  DHKP-C” yazıldı.

İZMİR
Yamanlar: Yamanlar Mahallesinde

Gökhan Yıldırım için yazılama yapıldı.
Mahallenin 4 ayrı yerinde yapılan ya-
zılama ile duvarlar umudun adı ile
süslendi. Duvarlara “Gökhan Yıldırım
Serbest Bırakılsın DHKC”, “Gökhan
Yıldırım Onurumuzdur  DHKP-C”,
“DHKP-C” ve “SPB / DHKP” slo-
ganları yazıldı. Halkımıza devrimcilere
ve devrimci tutsaklara yapılan saldırı,
baskı ve işkencelerin hesabını sora-
cağız.

ADANA 
Akkapı Mahallesi’nde 30 Eylül'de

yazılamalar yapılarak, komplolarla
tutuklanan 10 devrimci için adalet is-
tendi. Ayrıca OHAL’in halk düşmanlığı
olduğu anlatıldı.

Gökhan Yıldırım’a Yapılan Tüm İşkencelerin Hesabını Soracak
Katilleri Teşhir Etmeye Devam Edeceğiz

Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde 1 Ekim'de Gökhan Yıldırım
ve diğer gözaltına alınan kişiler için yapılan işkenceden dolayı pankart ve
“Gökhan Yıldırım Serbest Bırakılsın Halk Cephesi” imzalı yazılama yapıldı...
Ve  “İşkence Yapmak Şerefsizliktir Halk Cephesi” yazılı pankart'ta asıldı.

30 Eylül'de ise 17 gündür gözaltında olan Gökhan Yıldırım için “Gökhan
Yıldırım Derhal Serbest Bırakılsın-Halk Cephesi” imzalı pankart asıldı. Ayrıca
2 Ekim'de Mahallede AKP’nin paralı uşakları teşhir edilmeye devam ediliyor.

1 Ekim günü asılan pankartı indirmeye gelen katiller, asan kişileri
öğrenmek için esnafa baskı yapmasına rağmen kimseden laf alamadı. Ama
bu konuda başarılı olamamıştır.  “Katil Polis Mahalleden Defol-Halk Cephesi”
imzalı pankart tekrar asıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı metrobüs yolu üzerine , günlerdir gözaltında
tutulan Gökhan Yıldırım için 29 Eylül'de  “16 Gündür İşkence Gören
Gökhan Yıldırım Serbest Bırakılsın Halk Cephesi” pankartı asıldı.

Korkunuzu Daha da Büyüteceğiz!

Çayan



Halkın Hukuk Bürosu 1 Ekim’de
500 No’lu bir açıklama yaptı. 

Açıklamada şunlar ifade edildi:
“Müvekkilimiz Sadık Eroğlu,
28.09.2016 tarihinde, bindiği
otobüs,polisler tarafından durdurularak
gözaltına alınmış, yere yatırılıp arkadan
kelepçe takılmak suretiyle işkence
edilerek Vatan Emniyet Müdürlüğü
Siyasi Şubeye götürülmüştür.

Müvekkilimizin gözaltına alındığını
öğrendikten, sağlık kontrolü vb. için
gerekli süreyi geçirdikten sonra İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittik.
Ancak müvekkil hakkında herhangi
bir kısıtlama kararı olmamasına, hatta
savcı talimatına rağmen eski tarihli
ve müvekkille ilgisiz üç satırlık yazı
gösterilerek müvekkille görüşmemiz
engellenmiştir.

Buna karşılık, dosyada gizlilik ka-
rarı ve avukatlarla beş gün süre ile
görüştürmeme kararı olmasına rağmen,
polis kaynaklı haberler yapılmaya ve
müvekkilimiz Sadık Eroğlu asılsız it-
hamlarla suçlanmaya başlandı bile.

Sabah gazetesinde, gazetecilik kisvesi
altında tetikçilik yapan Zafer Halatçı’nın
“DHKP-C’nin 1 numarası Sadık Eroğlu
yakalandı” başlıklı sözde haberinde
müvekkil ve gözaltına alınması ile ilgili
söylenen her söz baştan aşağı yalandır.

Yalan 1- Polis,  ‘nefes kesen’ bir
operasyon yapmamıştır. Gazi Mahal-
lesi’nden çıkan 49G numaralı otobüsün
önünü kesmiştir.

Yalan 2- Müvekkilin örgütün üst
yönetiminde yer aldığına dair bir iddia
öne sürmek hele ki bunu gizlilik kararı
olan bir dosyada, kamuoyuna açık
bir biçimde yapmak suçtur.  Bir delil
olmadan, bu delil ortaya konup irde-
lenmeden ve bu irdeleme sonucu mah-
kemelerce kesin bir hükme varılmadan
böyle bir haber yapılamaz.

Yalan 3- Haberin ve iddiaların
gerçek dışı olduğunu en iyi biçimde
ortaya koyan müvekkilin otobüsten
indirilip yerde yatırılırken çekilmiş
fotoğrafı ve tanık anlatımlarıdır. Bu
fotoğraf açıklamamız ekinde mevcut-
tur. Oysaki sözde haberde müvekkilin
hücre evinden ve bir toplantı sırasında

gözaltına alındığı iddia edilmiştir.
Yalan 4- Alevi Sünni çatışması

yaratmak ne DHKP-C’nin ne de diğer
devrimci örgütlerin işine yaramaz.
Tam tersine bu ve benzeri örgütler
halkların faşist iktidarlara ve emper-
yalist efendilere karşı birlikte müca-
delesini savunur. Halkların düşman-
lığını isteyen ve bu nedenle provo-
kasyon yaratanlar, bu düzenin böyle
sürmesinden memnun olanlar, sömürü
çarkını döndürenlerdir.

Yalan 5- Müvekkilimiz Caferi Sadık
Eroğlu, devrimci demokrat kimliğiyle
bilinen bir Anadolu insanıdır. Anadolu
topraklarının her devrimcisi gibi omuz-
larında kendi kafasını ve aklını taşır.
“Üst akıl” dan talimat alan, ABD’den
izin almadan tuvalete bile gidemeyen
tetikçiliğini yaptığınız siyasi iktidarı-
nızdır. Redhack isimli hacker grubunun
deşifre ettiği e-mail yazışmaları, kimin
üst aklın talimatı ve danışmanlığıyla
hareket ettiğini, kimin provokasyon
yaratarak korkuyu egemen kılıp zulüm
ve adaletsizlik düzenini sürdürdüğünün
en yakın göstergesidir.

Caferi Sadık Eroğlu kimdir?
Müvekkilimiz 52 yaşında bir dev-

rimcidir. Hayatını halkının kurtuluşu
için çalışmak ve yaşamakla geçirmiş
ve halk saflarında olmuş biridir.

Mimarlık fakültesindeki öğrencilik
yıllarından itibaren halkın aydını olmayı
seçmiştir ve bunun bedeli yıllarca süren
tutsaklıklar ve işkenceler olmuştur. Öm-
rünün en delikanlı yıllarını hapishane-
lerde geçirmiş, 1996 yılında ölüm oruç-
larına katılmış ve uzun süreli açlık grev-
leri ve ölüm oruçları nedeniyle sağlık
problemleri yaşamış, yaşamaktadır.

Siyasi iktidarların, siyasi polisin
hazmedemediği durum, ödediği bunca
bedele rağmen neden Sadık Eroğlu’nun
hizaya çekilemediği, düşüncelerini ve
ideallerini neden terk etmediğidir.

Polis müvekkilimizi bu nedenle
DHKP-C’nin bir numaralı ismi ilan
etmiştir.

Müvekkilimiz, uzun süreli açlığa
bağlı sağlık problemleri yaşadığı halde,
uğradığı haksızlığı protesto etmek

için açlık grevindedir. Kendisine su
ve şeker verilmediği ve müvekkili-
mizin de yine bu durumu protesto et-
mek için su içmediği bilgisini almış
bulunmaktayız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü
ve yalan haber yapan polis tetikçisi
gazeteci müsveddelerini uyarıyoruz;

– Gerçek dışı haberler servis edip,
müvekkilimizin tutuklanmasına zemin
hazırladığınızı görüyoruz. Delil uy-
durmakla vakit harcamak, büyük ope-
rasyon yaptık yalanlarıyla kendinizi
avutmak yerine gerçek teröristlerin,
halkın emeğiyle alın teriyle geçinen,
hırsızların, yolsuzların, rüşvetçilerin,
vatanı parsel parsel satanların peşine
düşün. Yapabilir misiniz?

–  Müvekkilimize işkence etmekten,
yalan haberlerle yargıyı yönlendirmeye,
etkilemeye çalışmaktan vazgeçin!

– Müvekkilimiz Caferi Sadık Eroğ-
lu’nun haksız gözaltı durumuna ve
işkenceye derhal son verin!

– Basın emekçileri! Basın ahlakına
sahip çıkın, 5N 1K ile hareket edin
ve yaptığınız haberlerin tarihsel so-
rumluluğunu hissedin!” 

Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Aslı, Halil ve Öznur
Serbest Bırakılsın!

28 Eylül’de Mersin üniversitesinde aç-
tıkları Seher Şahin rehberlik ve dayanışma
masasında gözaltına alınan Halil Yakut, Aslı
Buçaklar ve Öznur Tosun 4 Ekim’de çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Tutuklama haberinden sonra açıklama
yapan Mersin Halk Cephesi: “OHAL yasa-
larıyla halkı teslim almak isteyen AKP,
vatan topraklarının en direngen damarı olan
gençliği gözaltına alarak, tutuklayarak teslim
almaya, sorgulamayan, düşünmeyen insanlar
haline getirmeye çalışıyor. Başaramayacak-
lar!”(...)

Bugün tutuklanan Halil, Aslı ve Öznur
Anadolu topraklarının çocukları, onların
beslendiği damarı, pınarı kurutamazsınız ki
onları mücadelelerinden alıkoyabilesiniz.
İşte siz bu yüzden korkuyorsunuz” dedi. 

Müvekkilimiz Sadık Eroğlu ve Devrimciler Hakkında Yalan Haberler Yapmaktan Vazgeçin!
Sahibinin Sesi, Polis Tetikçisi Burjuva Medya Kalemşörleri Suç İşliyorsunuz!

Yarın Öbür Gün Kandırıldık, Pişmanız Demeyin!
Birazcık Tarih Bilinciniz, Basın Ahlakınız Olsun
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3 Ekim  sabah saatlerinde AKP'nin
polisleri, Armutlu'daki Dilek Doğan
Park alanındaki temelleri söktü, alana
çukurlar açıp, yerle bir etti.

Vatana Düşman AKP’nin Polisleri, Armutlu’daki
Dilek Doğan Parkı’nın Temellerini Söktü

Irgat Süleyman'a düşman, sana düşman,
bana düşman, düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir sevgilim,
onlar vatana düşman

Halktan Öğrenen, Halk İçin Üreten, 
Halktan Yana Mühendislik...

Doğançay Halk Festivali Hazırlıkları

Başladı
İzmir’de geleneksel hale gelen Doğançay Halk Fes-

tivalinin bu yıl 6. düzenlenecek. 30 Ekim’de yapılması
planlanan festival için 2 Ekim’de Doğançay Halk Festivali
gönüllüleri bir araya geldi. Yamanlar Dayanışma ve
Kültür Derneği’nde kahvaltıda buluşan gönüllüler, hem
festivalin programı hem de dayanışma davetiyelerinin
dağıtımı noktasında program belirlediler. Kahvaltı öncesi
yapılan konuşmada, AKP’nin OHAL ile devrimcilere ve
halka yaşattığı teröre boyun eğilmeyeceğini, ne konser
yapmaktan ne festival örgütlemekten ne de dergi dağıt-
maktan vazgeçilmeyeceği anlatıldı. 

���

Yozlaşmaya Karşı Beynimizi Diri Tutalım
Okuyalım Öğrenelim, Öğretelim

Dersim de 30 Eylül'de Yürüyüş Dergisi'nin 538. sa-
yısında yer alan “10 Soruda Sıradanlaşmak” yazısı
okundu ve tartışıldı. Her sorudan sonra herkes fikrini
söylerken, eleştiri-özeleştirinin devrimcileri sıradanlaş-
tırmaktan kurtardığı, sıradanlaşmanın bir anda olmadığı,

diyalektiğin de öğrettiği gibi nicel birikimlerin nitel de-
ğişimlere sebep olduğu, halklaşma ve sıradanlaşmanın
iki ayrı zıt kutup olduğu ve bir tutulamayacağı söylendi.
Çalışmaya üç kişi katıldı.

Cerattepe’de Madene
Geçit Vermeyeceğiz!

Karadeniz Halk Cephesi, Artvin de yapılmak istenen
madenle ilgili 30 Eylül’de yazılı açıklama yaptı şu
sözlere değindi;

“Artvin halkı topraklarının ve kendilerinin geleceği
için yıllardır direniyor. Halkın ekmeğine, suyuna göz
dikenlerden hesap soracağız! Madene Direnen; Doğasına,
Geleceğine Sahip Çıkan Onurlu Artvin Halkının Yanın-
dayız!”

Her şeye saldırıyorlar... Halk Meclisi binaları-
na, gösterilere, konserlere, uyuşturucu ile

mücadele merkezlerine...vb. halktan yana ne
varsa saldırıyorlar. Son olarak toprağa da

saldırmaya başladılar

Yürüyüş
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AKP’nin Tüm Saldırılarına
Rağmen Sarıgazi’de
Çalışmalarımız Devam Ediyor

Sarıgazi Halk Cephesi’nin 4 Ekim’de
yaptığı açıklamada, tüm engellemelere rağ-
men mücadeleye devam edileceği belirtildi.
Açıklamada: “4 Ekim günü akşam 9 sula-
rında Ercan Şendöl ve Abdurrahim Sığırcı
isimli gençlerimizi gözaltına alıp işkence
yapıp daha sonrasında bırakmışlardır.

Polisin tüm baskılarına rağmen bizler
umudu büyütmeye devam ediyoruz. Sarı-
gazi’de dergi dağıtımı yapıldı, 160 adet
umudun sesi Yürüyüş dergisini halkımıza
ulaştırdık. Halk okulu toplantımızı gerçek-
leştirdik. Halk Cepheli Cafer Koç’un serbest
bırakılması için yazılamalar yaptık” denil-
di.

Gazi Halk Cephesi: “Biz Halkız,
Alevi Halkının Evlatlarıyız…

Son süreçte burjuva medyadan
devrimcilerle ilgili yapılan yalan ve
saldırı dolu komplovari haberler bir
kez daha kanıtlamıştır ki, ülkemiz
burjuva medyası faşizmin halka karşı
yürüttüğü savaşta taraf olmaktan da
öte, adeta halka ve devrimcilere karşı
en ön safta savaşma isteğindedir. 

Son olarak, AKP faşizminin bo-
razanlığında diğer medya kuruluşla-
rıyla adeta ölümüne bir yarışa tutuş-
muş olan NTV, 20 gündür gözaltında
işkence gören arkadaşımız devrimci
Gökhan YILDIRIM hakkında yeni
bir yalanı gündeme getirerek devrimci
düşmanlığını sürdürmüştür.

NTV, yaptığı haberle kendini mah-
keme tayin edip, önce Gökhan’ı
DHKP-C üyesi yapmış, daha sonra
bununla da yetinmeyerek, Gazi Ma-
hallesi sorumlusu ilan etmiş ve esas
amacına geçerek, Gökhan’ın Gazi
Mahallesi Cemevi Dedesi’ni ve yö-
netimini tehdit ettiğini iddia etmiş-
tir.

(...)
Basın emekçilerine;
Gazi Mahallesi’nde ve tüm ülkede

devam eden devlet terörüne alet ol-
mayın. İnsanlık onurunuza, meslek
onurunuza sahip çıkın! 

Baştan aşağı yalan haberleriniz
sizi kurtaramayacak!

1 Mayıs Halk Cephesi: Oligar-
şinin eli kanlı katilleri, burjuva med-
yanın kukla kalemşörleri bu süreci
hep böyle devam edecek zannedi-
yorlar. 1980’de biz dedik ki “Cunta
bir halkı teslim alamaz” alamadı.
Şimdi OHAL’iniz ile halkı teslim
alamayacaksınız.

Bu mücadelede biz bedel ödemeye
hazırız. Sizler bu halkın en onurlu,
halkını, vatanını seven devrimcileri
sokaklardan, otobüslerden kaçırarak,
yalan haberler yaparak, işkence ile
yıldıracağınızı zannediyorsanız, bey-
ninizde patlayan Muharrem Karataş’ı
unuttunuz herhalde. Sizi en güvenlikli
saraylarınızda bulan DHKC savaş-
çıları Şafak YAYLA ve Bahtiyar
DOĞRUYOL’u unuttunuz herhalde.
İşkencehanelerinizi basan Elif Sultan
KALSEN’i unuttunuz galiba. Bey-
ninizi tarayan Çiğdem ve Berna’yı
da unuttunuz. Karargahınızda sizi
bulan Onur POLAT’ı unuttunuz.

İktidarın çanakçısı Sabah gaze-

tesinin satılık kalemi Zafer Halatçı’nın
yaptığı baştan aşağı yalan haberler
sizi kurtaramayacak. Bu halkın adaleti
sizin hep ensenizde... Sizi ne zırhlı
araçlarınız kurtarabilir ne de sizi
yarın dengeler değişince bir kenara
atacak efendileriniz...” denildi. 

AKP’nin Tescilli Yalakası
ATV ve Sabah Gazetesi Eli
Kanlı Katillerden Kahraman
Yaratmak İstiyor!
Başaramayacaksınız!

Mersin Halk Cephesi 4 Ekim’de
bir açıklama yaparak, halk düşman-
larının kalemşörlerinin katil polis-
lerden, kahraman yaratamayacağını
şu sözlerle ifade etti: “Geçtiğimiz
günlerde Mersin Üniversitesi’nde aç-
tıkları Seher Şahin Rehberlik ve Da-
yanışma masasından işkenceyle göz-
altına alınan ve OHAL bahanesiyle
5 gün avukat görüş yasağı getirilen
3 üniversiteli bu halkın evladı değil
mi? 14’ünde beyni sokaklara akıtılan
Berkin’imiz bu vatanın evladı değil
mi? Devrimci-demokrat insanları he-
def gösterip eli kanlı katil polislerden,
kahraman yaratamazsınız”. 

Yalan Haber ve Kışkırtmalarla Alevi Halkımızı
Devrimcilere Düşmanlaştıramazsınız!

Bağcılar
Güneşli‘de

Pullama Çalışması
Bağcılar Güneşli Meydan Böl-

gesi’nde öğle saatlerinde banka-
matiklere duraklara ve telefon ku-
lübelerine üzerinde “Sürgün Sevk-
lere Son” yazılı pullamalar yapış-
tırıldı.

Bahçelievler’de Aile Ziyaretleri
Bahçelievler Aile Komitesi, aile ziyaret etmeye devam ediyor.

Her Perşembe günü Aile Komitesi bir araya gelip aile ziyareti ger-
çekleştiriyor. Bu hafta dergi okuru olan bir aile ziyaret edildi. Aile
ev ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi. Yıllardır Yürüyüş
Dergisini okuyup Halk Cephelileri sahiplenen aileye, uzun süredir
evine gidilmediği için özeleştiri verildi. Aile ikramda bulundu uzun
sohbetler edildi.  Aile ziyaretine 8 kişi katıldı.
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Kitap okumak isteyen bir insan
dünyayı ve gelişmeleri tanımak ister.
Her kitabı farklı bir dünya olarak
görür. Temel dünya görüşünü pekiş-
tirmek ister.

“Bir kitap okudum ve dünyam
değişti” Bu cümle burjuvazinin bile
savunduğu itiraf ettiği bir cümledir.
Çünkü insanoğlunun hayata bakış
açısını değiştirecek kadar güçlüdür
kitaplar. Yazar; araştırmalarını, yo-
rumlarını, tecrübelerini tarih süzge-
cinden eleyerek aktarır kitaplarına.
Yazılanlar sürekli yeni bir şeyler öğ-
renmek isteyen okurun ihtiyaçlarını
cevaplar. Beyninin kıvrımlarında de-
poladığı, bilgiler ile muhakeme gücü
artar,  kişiliği oturur. Yani insan ki-
taplar yoluyla insan olur. Karşısındaki
insanları, toplumları tanır. Çevresini
doğru değerlendirir. İnsanın sosyal,
biyolojik, fiziksel, kültürel yani onu
insan yapan özelliklerini öğrenir.

İşte bu nedenlerle insanları yönet-
mek, sömürmek isteyen egemenler
okuyan insandan korkarlar. Çünkü
okuyan insan onların amaçlarını öğ-
renir. Sömürünün abecesini çözer oku-
yan insan. Bilim, teknoloji, araştırma,
tarih kitapları, romanlar, şiirler sınıf
mücadelesini, toplumlar tarihini, in-
sanlık tarihini işlemek zorundadırlar.
Çünkü hayatın diyalektik-materyaliz-

min doğrularından oluşur. Bir to-
humun meyveye durmasını bize
açıklar, sanat oluşan güzelliği ta-
nımlar. Biz bunları araştırmalarla
çözümleriz. Hepsini kitaplardan
öğreniriz.
Sınıflar mücadelesinin gücünü, en

önemlisi de proletaryanın lehine olan
gücünü biz yaşamda görürüz. Kitaplar
ise bize bu yaşamı kolaylaştırır. 

Fransız ihtilalinin tarihteki yerini
öğrenen bir toplum devrimi tanır. Ya
da Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nın
gücü Anadolu halklarının halk kurtuluş
mücadelesinde önder niteliktedir. Daha
yakın tarihe bakarsak, Kocamustafa-
paşa Direnişi’ni kitaplardan, yazılardan
öğreniriz. Bu direniş, devrimcilerin
cenazesine saldıran düşmana karşı 80
öncesi gösterilen en nitelikli direniştir.
Dev-Gençliler insiyatif alarak, kitlenin
güvenliğini almışlar düşmanı püs-
kürtmüşlerdir.

Bu direnişin öğreticiliği bize yol

gösterir. Halkın direnme gücüne, ön-
derlik vasfına inancımız artar. Kitaplar
orduları dize getirir, diz çöktürür ve
yepyeni muzaffer ordular yaratır. 

Kitaplarla beslenen beyinler halk
düşmanlarının korkulu rüyasıdır. Çün-
kü sömürüyü, yönetememe krizini
kitaplardaki bilim yüzyıllar önce
tespit edip anlatmıştır.

Halk düşmanları aydınlığı, temsil
eden kitapları daima düşman ilan et-
mişlerdir. Sansürle, yasaklamalarla
toplumun ilerlemesini, aydınlanmasını
engellemek isterler. Güçleri oranında
saldırırlar. Bu saldırı korkularından
kaynaklıdır. Buna kılıf bulmak için
her zaman bir demagojileri vardır. 

Kitaplar için her şeyi yapabilecek
devrimcilerin ise en büyük güçleri
ideolojileridir. Bu ideolojinin gücü
demagojileri yerle bir eder. Kitaplara
giden zafer yolu, direnilerek kaza-
nılacaktır.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

KİTAPLARIMIZLA
ZAFERİ GETİRECEĞİZ!

Dersim Halk Cephesi Özgür Tutsakların Yanında!
Dersim Halk Cephesi 30 Eylül'de mücadele ettikleri için

bedel ödeyen özgür tutsaklara mektup yazarak dayanışmayı
büyüttü. Bununla ilgili yapılan açıklamada her mektubun ha-
pishane duvarından sökülen bir tuğla olduğu tutsaklara dışarıdan
ses olmanın bir haber vermenin mühim olduğu ve onların
asla yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Hapishaneler
de süren direniş selamlandı. Çalışmaya 4 kişi katıldı.

Gülsuyu’nda
Hasan Ferit Gedik Anması

Gülsuyu Halkı 30 Eylül’de, Hasan Ferit Gedik’in
şehit edilişinin 3. yılında anma gerçekleştirdi. Ka-
ranfiller bırakıp resmini astıktan sonra ”Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür”, ”Çeteler Halka Hesap Verecek”
şeklinde sloganlar atıldı. Anma sonrasında lokma
dağıtıldı.

Yürüyüş
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İSTANBUL:
Gazi: Sekizevler bölgesinde 3

Ekim günü evlere ve esnafa Yürüyüş
dergisi ulaştırıldı. Recep Hasar Par-
kı'nın çevresinde kapı çalışması ya-
pıldı. Tek tek tüm binalara girildi
tüm kapılar çalındı. Mahalle halkı
devrimcileri özleyen gözlerle kapı-
larını açıp, içeriye buyur etti. Recep’in
adının verildiği parkın tabelasının
polis tarafından çalınmış olmasına
duydukları tepkiyi dile getirdi. “Ta-
belayı çalmış olabilirler ama hafıza-
mızı çalamazlar, biz burada gördük
yaşadık her şeyi, bu park artık onun
adıyla anılıyor” denildi. 3 eve girildi,
200’e yakın kapı çalındı 100 dergi
halka ulaştırıldı. Kahvelere ve es-
naflara da aynı gün 100 dergi ulaştı-
rıldı.

1 Mayıs: Halk Cepheliler Yap-
tıkları çalışmalarla cemevi bölgesinde
40 dergiyi halka ulaştırdı. 4 Ekim’de
yapılan çalışmaya 3 kişi katıldı.

Bağcılar: 4 Ekim'de Cahit Sıtkı
Tarancı Caddesi ve Hürriyet Caddesi
üzerindeki esnaflara ve Yenimahalle
2. Sokak’taki evlere dergi dağıtımı
yapıldı. 30 esnafa ulaşılıp 15 apart-
mana girilen çalışmada 20 dergi ve
1 adet Dev-Genç dergisi satıldı.

Yapılan çalışmada 80 dergi dağıtıldı
ve 4 esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Bahçelievler: Zafer Mahalle-
si’nde 2 Ekim'de esnaf ve aile ziya-
retlerinde toplam 100 dergi halka
ulaştırıldı. Dağıtımcılar tarafından
bu ablukanın birlikte dağıtılacağı
dile getirildi.

ANADOLU:
Hatay: 30 Eylül'de Samandağ

Abdullah Cömert Alanı’nda ve Ma-
ğaracık Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yapıldı. İki Yürüyüş
okurunun 3 saatte yaptığı dağıtımda
60 dergi halka ulaştırıldı. Halkın
ilgisi çok yoğundu. Yürüyüş dağı-
tımcılarının sürekli gelmelerini iste-
diler. Bu hafta Hatay’da toplamda
200 dergi halka ulaştırıldı.

Dersim: Halk Cepheliler 1
Ekim'de Yeni Mahallede dergi dağı-
tımına çıktı. Halk dergi dağıtımı ya-
panları bildiğini söylerken, Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un ey-
leminin haklılığından ve meşrulu-
ğundan söz ettiler. Toplam iki saat
süren çalışmada 35 Yürüyüş dergisi
dağıtıldı. Çalışmaya iki kişi katıldı.
Ayrıca 3 Ekim’de Moğultay Mahal-
lesi’nde derginin son sayısının dağı-
tımı yapıldı. Bir buçuk saat içerisinde
44 dergi halka ulaştırıldı. Çalışmalara
2 Halk Cepheli katıldı. 

Elazığ: Hozat Garajı esnafı ve
kahvelere 25 Eylül'de Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı
sırasında eski dergi okurlarıyla kar-
şılaşılıp sohbet edildi. Esnaflar kömbe
ve çay ikram ettiler 2 saat süren ça-
lışmada 60 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir: Yamanlar’da Halk Cep-
heliler ve DEV-GENÇ’liler 30 Ey-
lül'de dergi dağıtımına çıktılar. İki
saat süren Yürüyüş Dergisi dağıtı-
mında 52 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı. Güzeltepe Mahallesi'nde
29 Eylül'de 539. sayının dağıtımına
3 kişi katıldı. Çalışmada 100 dergi
halka ulaştırıldı. 4 Ekim'de ise Do-
ğançay Mahallesi'nde Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yapıldı. Ziyaret edilen
esnaflara genel direnişte olan devrimci
tutsaklara yapılan saldırılar anlatıldı.
2 saat süren dergi dağıtımında Yü-
rüyüş Dergisinin 541. sayısından 43
adet halka ulaştı. 

Halk Cepheliler 28 Eylül'de Do-
ğançay Mahallesi’nde umudun sesini
halka ulaştırdılar. İki kişinin yaptığı
çalışmada halka düzenin yani ege-
menlerin yalan, demagoji ile halkı
nasıl aldattığı anlatıldı. Doğançay
esnafıyla sohbet ettikten sonra kah-
veleri dolaşan Halk Cepheliler, 30
Ekim’de yapılacak Doğançay Halk
Festivali’ni de halka duyurdular. Ya-
pılan dergi dağıtımında 60 yürüyüş
dergisi halk ile buluştu.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir
Karanfiller Kültür Merkezi 30 Eylül’de Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Hapis-

hanesi’ndeki tutsaklarımızdan Sinan Çam’la telefonda yaptığı görüşme ile
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: “Geçtiğimiz haftalarda sayımı koğuşlarının
üst bölümünde vermek istediklerinde saldırıya uğradıklarını, özellikle Ali
Dilmen’in işkenceye maruz kaldığını, süngerli odaya götürüldüğünü daha
sonra koğuştaki diğer tutsaklarımızın sahiplenmesi ve eylem yapması
üzerine 20 dakika sonra tekrar koğuşa getirildiğini anlattı. Daha sonrasında
sayımı üst katta almaya başlamışlar. Koğuştan telefon vb. her türlü çıkıştan
sonra da oturma eylemi yaptıklarını, ilk zamanlarda ciddi saldırılara maruz
kaldıklarını daha sonrasında bu durumun da değiştiğini anlattı” denildi. 

Ne OHAL’iniz Ne Baskılarınız Halkın Umudu Olan 

Yürüyüş Dergisini Susturamaz!

Gazi Mah. Hatay İzmir İzmir
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12 EYLÜL’ÜN ZİNDANLARINDAN F TİPLERİNE

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR

DİRENİŞ VE ZAFER

12. BÖLÜM

1990’lı yıllar hapishanelerde sü-
reli, süresiz açlık grevlerinden ölüm
oruçlarına, ölüm oruçlarından barikat
direnişlerine, barikat direrişlerinden
rehin alma eylemlerine kadar sürekli
direnişlerin yaşandığı ve düşmana
devrimci iradenin kesin kabul etti-
rildiği yıllar olmuştur. 

Hapishaneler gerçek anlamda dev-
rimin okulları haline getirilmiştir. 

‘90’ların sonuna doğru emperya-
listler tarafından Abdullah Öcalan’ın
oligarşiye teslim edilmesiyle birlikte,
Kürt milliyetçi hareket hapishanelerde
ve dışarıda tam bir uzlaşmacı çizgi
içine girdi... Kürt milliyetçi hareketin
teslimiyetçiliğinden güç alan oligarşi,
hapishanelerde hücre tipi hapisha-
neleri yeniden gündeme getirdi. 

Öcalan’ın oligarşiye teslim edil-
mesini protesto eylemlerinden tu-
tuklananlar, hücre sistemine göre ya-
pılmış olan Kartal Hapishanesi’ne
konuldu... PKK tutsakları oligarşinin
ne Kartal Hapishanesi’ni açmasına
ne de Öcalan’ın tek başına İmralı
Hapishanesi’ndeki tecrit koşullarına
karşı bir direniş örgütledi... Tam ter-
sine direnmeyerek hücre tipi hapis-
haneleri ve Öcalan’a yapılan tecriti
meşrulaştırdı... 

En önemlisi de oligarşi, IMF po-
litikalarını hayata geçirmek ve em-
peryalizme tam bir teslimiyet içine
girmek hedefindeydi. IMF politika-
larının uygulanmasının önündeki en
büyük engel ise, yine halkın en ör-
gütlü kesimi olan tutsaklardı. Tut-
sakları teslim alınmış olan bir halkı
teslim almak çok kolay olacaktı. Ül-
kemizde tutsaklar, halka yönelik ola-
rak gerçekleştirilen tüm saldırıların
her zaman en önünde olmuşlardı.

Bu deneyimden
hareketle oligarşi
artan krizinin de
sonucu olarak, ülkemizin
IMF politikalarına tama-
men, teslimiyetinin önün-
de tutsakları engel olarak
görüyordu. 

Emperyalistlerden de
tam desteği alan oligarşi-
nin hedefinde bu kez dev-
rimci tutsaklar vardı.

Bunun için F Tipi tecrit
hapishanelerini gündeme
getirdi... 

Ancak F tiplerini devrimci tut-
saklara kabul ettiremeyeceğini de
biliyordu.  

26 Eylül 1999’da Ankara Ulu-
canlar Hapishanesi’nde tutsak sayı-
sının fazla olmasından dolayı ek ko-
ğuş talebiyle direnen devrimci tut-
saklara yüzlerce ölüm mangasıyla
saldıran devlet “TESLİM Mİ OLA-
CAKSINIZ ÖLECEK MİSİNİZ”
diye teslimiyeti dayattı. Devrimci
tutsaklar teslimiyeti kabul etmeyince
en vahşi işkencelerle 10 devrimci
tutsak katledildi... 

Ulucanlar Katliamı F Tipi Tecrit
politikalarının nasıl hayata geçirile-
ceğinin göstergesiydi.

Devrimci tutsaklar ya daha büyük
bedelleri göze alacaktı, ya da teslim
olacaklardı. 

Özgür Tutsaklık; Halkı
İçin, Vatanı İçin, Namus
İçin, Onur İçin, Devrim
İçin Ölmektir!

Tarih 19 Aralık 2000... 
Saat 04.30... 
Savaş alanı Bayrampaşa’dan Ulu-

canlar’a, Buca’dan Malatya’ya, Ça-
nakkale’den Çankırı’ya, Bartın’dan
Uşak’a, Aydın’dan Ceyhan’a, Üm-
raniye’den Bursa’ya, Niğde’den
Nevşehir’e... Anadolu’nun dört bir
yanına dağılmış 20 hapishane... Ki-
minde 200-300 tutsak vardı, kiminde
50-60, kiminde ise sadece iki-üç...

Saat 04.30... 20 hapishanede aynı
anda aşılmaz 20 barikat. Barikatların
aşılamaması çok güçlü malzeme-
lerden yapılmış olmasından değil,
görünürdeki en sağlam malzeme;
teneke dolap ve plastik masa, san-
dalye. İki kişinin kaldığı bir hapis-

Teslimiyetin, Tasfiyenin
Önündeki Barikat

19 ARALIK DİRENİŞİ

19-22 Aralık Katliamında; 
8 jandarma komando taburu,
37 böluk̈ olmak uz̈ere 8 bin

335 asker, binlerce
Çevik Kuvvet ve

binlerce gardiyan katıldı. 
Üç gun̈ sur̈en saldırıda kapalı
alandaki tutsaklara karşı 20

bini aşkın gaz bombası
kullanıldı.

Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK; DAHADİRENME KARARI ALMAK; DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR!BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR!

Yürüyüş
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hanede ise bir çakmak, bir bidon
ve kolonyadan ibaret... Barikatları
asıl aşılmaz yapan, barikatların ar-
kasındaki devrimci irade.

Ulucanlar Hapishanesi’nde iki ki-
şiden biri olan Fatma Hülya Tüm-
gan yüzlerce ölüm mangasına ses-
leniyor: “Operasyonu durdurmaz-
sanız kendimi yakarım...”

Ümraniye Hapishanesi’nden
yükseliyor bir ses: “Ben Ahmet İBİ-
Lİ. Devletin cezaevlerine yapmış ol-
duğu bu operasyonu kınamak, diğer
cezaevlerinde ölen arkadaşlarım
için ve de bundan sonra arkadaşla-
rıma yapılacak katliam saldırılarını
durdurmak için, tüm cezaevlerindeki
operasyonların sona erdirilmesi için
kendimi yakıyorum.”

Bu yürekler bugüne kadar neyi
savunduysa onu yaptı, ne yaptıysa
onu savundu. Asla yapamayacakları
sözü söylemediler. Söylediklerini
mutlaka yaptılar.

Daha birkaç gün önce iktidarın
“ölüm oruçlarına son verilmezse
operasyon yaparak ölüm oruçlarına
müdahale edeceğiz” tehditlerine karşı
halka ilan etmişlerdi: “Ölüm oruç-
larına müdahale edilirse kendimizi
yakacağız” diye.

Saat 4.30... Şimdi Bayrampaşa
Hapishanesi maltasındayız. Uzun

maltanın bir ucunda kurulmuş bari-
katlar. Barikatın iki yanı var. Bir ya-
nında kasklı, kar maskeli, ellerinde
Amerikan malı silah ve bombalarıyla
saldırganlar. Diğer yanda direnen
tutsaklar...

Teslim Almak İstedikleri 
Beyinlerimizdir, 
Onurumuzdur, 
Değerlerimizdir!

Devrimci tutsaklar inançları için,
davaları için her türlü bedeli ödemeye
hazırlar. Onlar devrimci. Şimdi ba-
rikatın başındalar. Saatlerdir çarpı-
şıyorlar. Karşılarındakilerle kıyas-
landığında bir avuçlar.

Kurşun ve bomba sağanağı altında
“teslim olun” seslerine her seferinde
“asıl siz teslim olun!” diye cevap
veriyorlardı. Bir bir yanıbaşlarında
düşüyor yoldaşları. Belki biraz sonra

düşen kişi kendisi olacak. Ölüm man-
gaları daha pervasızca saldırıyor.

Çatılardan, nöbetçi kulelerinden
her yerden otomatik silahlar kurşun
yağdırıyor. Gaz bombalarından nefes
alınmıyor. Bayrampaşa Hapishane-
si’nin üstü, gaz bulutuyla kaplı. Ha-
pishanenin kilometrelerce uzağında
gaz bombasından nefes alınmıyor.
Hapishaneye giden tüm yollar kapa-
tılmış. Hapishane üzerinden dumanlar
ve alevler yükseliyor. Tutsaklar ba-
rikatı ateşe vermiş. Yaralılarını alarak
koğuşlara çekiliyor. İtfaiye aracından
durmadan su sıkılıyor yanan barika-
ta.

Megafondan yeni bir anons işiti-
liyor: “Teslim olun! İçişleri
ve Adalet Bakanlığı’nın
emriyle geldik. Herşeyi
göze aldık” diyor mega-
fondaki ses. Öüm orucun-
daki tutsakları almak iste-
diklerini söylüyorlar!

Fırat Tavuk, “madem
bizim için geldiler operas-
yon durmazsa canlı ala-
mazlar” diyerek kendini
feda etmeye hazırlanıyor.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra
Fırat fırlıyor öne, megafondaki sese
cevap veriyor: “Bizi canlı ele geçi-
remeyeceksiniz. Operasyonu dur-
durun. Bu yapılmadığı taktirde ken-
dimi yakacağım.” Ve yakıyor...

Sonra Aşur Korkmaz; kendini ya-
kıp barikatın öbür yanındakilere ses-
leniyor ve slogan atarak havalandır-
maya çıkıyor: “Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye!”

Bu ses Bayrampaşa’yla sınırlı de-
ğil; Çanakkale, Bursa, Çankırı,
Bartın, Ceyhan, Uşak... Cephelilerin
bulunduğu tüm hapishanelerde aynı
feda ruhuyla aynı sesler yükseldi.

Kar maskeli özel katliam birlikleri,
kadınlar koğuşunun çatısında ellerinde
balyozlarla, beton kırma makinalarıyla
tavanı delmeye çalışıyor. Delinen ta-
vandan kadınlar koğuşuna bombalar
yağdırılıyor...

Arkasından “teslim olun” anonsu:
“Teslim olmaktansa halkımız için
ölürüz” diye cevap geliyor kadınlar
koğuşundan...

Barikatın İki Yanında 
Çarpışan; İki Ayrı Sınıf
İki Ayrı İrade 
İki Ayrı İdeoloji 
İki Ayrı Ahlak 
İki Ayrı Kültürdür

Barikatın bir tarafında onur...  Hal-
kı için vatanı için, yoldaşları için
canını feda eden, ölümü seve seve
göze alan insanlar. Diğer tarafında
ölüm mangaları... Ölüm mangalarında
onurdan zerre yok, ahlaksızlık var
yalnız! Kar maskelilerin “Teslim
olun, yoksa hepinizi öldüreceğiz”
anonslarına barikatın tutsaklar cep-
hesinden cevap veriliyor: “Bizi teslim

19 ARALIK ŞEHİTLERİ:
Yazgülü Güder ÖZTÜRK,
Fırat TAVUK, Ali ATEŞ,

Aşur KORKMAZ, Özlem
ERCAN, Şefinur TEZGEL,
Nilüfer ALCAN, Gülser

TUZCU, Seyhan DOĞAN,
Mustafa YILMAZ, Cengiz

ÇALIKOPARAN, Ahmet İBİLİ,
Alp Ata AKÇAYÖZ, Ercan

POLAT, Umut GEDİK, Rıza
POYRAZ, Fidan KALŞEN,
İlker BABACAN, Murat

ÖZDEMİR, İrfan ORTAKÇI,
Hasan GÜNGÖRMEZ,

Yasemin CANCI, Berrin
BIÇKILAR, Halil ÖNDER,

Murat ÖRDEKÇİ, Ali İhsan
ÖZKAN, Sultan SARI, 

Fahri SARI
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alamassınız. Öleceğiz ama asla
teslim olmayacağız. Halkımız
ve vatanımız için direniyoruz...
Onursuzca, namusumuza ve
inancımıza ihanet eden bir be-
yinle yaşamaktansa, onurlu
bir ölümü tercih ederiz”

Ölüm mangaları, kendi ah-
laklarına, kendi kültürlerine uy-
gun olan cevabı veriyor: "oros-
pular, sizleri tek tek öldüre-
ceğiz, hiçbiriniz sağ çıkamayacak-
sınız buradan..." ... 

Yakından bakıldığında çok açık
görülmektedir ki, barikatın iki yanında
çatışan etle, kemikle insanlar değildir.
Silahlar, bombalar değildir. Bütün
bunların açığa çıkarttığı çıplak gözle
görünenin çok ötesindedir.

Barikatın iki yanında iki ayrı irade
çarpışıyor. İki ayrı ideoloji çarpışıyor.
İki ayrı ahlak çarpışıyor. İki ayrı
kültür çarpışıyor.

Hapishanelerin üzerinde kara bir
bulut var... Hava zehir yüklü... İş
makineleri hapishane duvarlarını yı-
kıyor. Televizyon haberlerinde kat-
liamdan ve direnişten naklen yayınlar
veriliyor. Sürekli değişiyor ölü sayı-
ları. Katliamın siyasi sorumluları peş
peşe zafer ilan ediyorlar. Başbakan
Ecevit; “herkes devletle baş edile-
meyeceğini anlamış olmalıdır” di-
yordu. 19 Aralık’ın ertesinde böyle
bir açıklamayı yapanlar ve böyle bir
açıklamaya inananlar, kurulan bari-
katların gerçek niteliğini görmek is-
temeyenlerdir. Sözde “solcular”, “ko-
münistler” de bu açıklamaların etki-
siyle “devrimci demokrasinin so-
nunun geldiğini” ilan ediyor. 

Onlar, barikatı bir kaç teneke
dolap, plastik masa ve sandalyeden
ibaret sananlardır. Oysa barikatlar
bunların çok ötesindeydi. Direnenlerin
her türden saldırıya karşı kurdukları
barikatın asıl malzemesi, cesaret ve
onurlarıdır. 

Zulüm; tankıyla, topuyla, heli-
kopterleriyle saldırıyordu. Binlerce
katiliyle, bombalarıyla, iş makinele-
riyle saldırıyordu. Bu yanıyla fiziken
yıkamayacağı barikatı yoktur. Nitekim
20 hapishanede kurulan 20 barikattan
kimi iki saat dayanabilmiş, kimi 56
saat, kimi 83 saat. Nihayetinde ha-

pishane duvarlarıyla birlikte tutsak-
ların kurduğu barikatlar da yıkılmıştır.
Fakat asıl olarak tutsakların yürek-
leriyle kurdukları barikatın karşısında
çaresiz kalmıştır zulüm.

***
Direnişte saatler ilerledikçe teslim

alınamayan devrimci irade karşısında
katliamcılar pervasızlaştı.

Çatışmanın sürdüğü birçok mev-
zide teneke dolaptan, plastik sandalye
ve masalardan oluşan fiziki barikatlar
çoktan ateşe verilmiş, fiziki olarak
ortadan kalkmıştı. Birçok mevzide
çatışmalar artık göğüs göğüse veri-
liyordu. Katliamcıların aşamadığı,
teslim alamadığı yüreklerin bari-
katıydı. Onurun barikatıydı.

Katliamcılar koalisyonunun olduğu
her yerden kurşun ve bomba yağı-
yordu. Bitmek bilmeyen “teslim olun”
anonsları, hiçbir zaman bu kadar ça-
resizlik içinde yapılmamıştır.

Çünkü karşılarında “Bir canım
var, feda olsun halkıma!” diyenler
vardı. 

“Teslim olun!”... Dört duvar ara-
sındaki tutsaklara yapılıyor bu çağrı.
Tutsak düşmüş ama beyinleri ve
yürekleri asla tutsak edilmeyenler
onlar.

“Teslim Ol” halkını ve vatanını,
yoldaşlarını, örgütünü... sat. 

“Teslim Ol” Emperyalizmin ve
işbirlikçilerin vatanı parsel parsel
işgal etmesine boyun eğ.

“Teslim Ol” halkın sömürü altı
nda inim inim inlemesine göz yum...
İşte bu iki kelimede bunlar var.

Hayır teslim olmak, Özgür Tut-
saklardan çok uzak. Cevap her yerde
aynı: “Biz vatanımız ve halkımızı
çok seviyoruz. Onların kurtuluşu
için tutsak düştük. Şimdi onlar için
direniyor, onlar için ölüyoruz.”

***
Kadınlar koğuşunun çatı-

sından, duvarlarından balyoz-
larla, beton kırma makineleriyle
delikler açtılar. “Teslim ol”
çağrılarıyla birlikte koğuşlara
sayısız gaz bombası attılar. Kat-
liamcılar çaresizdi.

Emperyalizmin temsilcileri
çaresizdi. İşbirlikçiler çaresizdi.
Tek bir tutsaktan istedikleri ce-

vabı alamadılar. Teslim olmamak di-
renişe devam demekti. Savaşa devam
demekti. Yeni bombalar getirdiler.
Deldikleri koğuşun tavanından kadın
tutsakların üzerine attılar.

Katliamcıların korkuları o kadar
büyüktü ki, devrimcilerin cesetlerini
dahi bırakmak istemiyorlardı. 

Kimyasal bir bombayı ilk kez
kadınlar koğuşunda 6 kadın tutsağı
diri diri yakmak için kullandılar.
Bu bombaları işbirlikçi katliamcılara
veren emperyalistlerdir. IMF’dir,
Dünya Bankası’dır. Çünkü o koğuşta
yaktıkları Özlem Ercan, Nilüfer Al-
can, Yazgülü Güder Öztürk, Şefinur
Tezgel, Seyhan Doğan, Gülser Tuzcu
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaştıkları için tutsak düşmüşlerdi.

Amerika’nın Ortadoğu’da, As-
ya’da, Afrika’da, Latin Amerika’daki
sömürüsüne karşı mücadele ettiler.
Halklara çektirdikleri acının hesabını
sormak için Amerikan ajanlarının
peşinde oldular. Onlar emperyalizmin
sömürüsüne karşı anti-emperyalizmin
bayraktarıydılar.

Bütün Dünya Halkları 
İçin Direndiler

Barikatın bu cephesinde direnen
yoksul gecekondulular vardı. Prole-
tarya vardı. Köylüler, memurlar, es-
naflar, aydınlar, temizlikçi kadınlar,
işsizler... halk vardı.

Sadece kendileri için değildi di-
renişleri. Sadece kendi yoldaşları,
kendi vatanları, kendi halkları için
değildi. Bütün dünya halkları için
direniyorlardı. Tarihe düşmüş bütün
direnişçiler için direniyorlardı. Bütün
ezilenler için, bütün mazlumlar için
direniyorlardı. 

Karşılarında; binlerce asker ve
işbirlikçi oligarşisinden Amerika’sına,
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Avrupa’sına bütün emperyalist-
lerden oluşan katliamcılar koa-
lisyonu. 

Direnenler cephesinde ; Spar-
taküsler’den Bedreddinler’e ta-
rih boyunca direnenler, Marks,
Engels, Lenin, Stalin, Mao, Ho
Amca, Che ve tüm dünya devrim
önderleri vardı. Mahirler’den
Sinanlar’a, Sabolar’a, tüm yol-
daşları onlarlaydı. Dünyanın dört
bir yanında zulme karşı teslim ol-
mayıp direnenler onlarlaydı...

Kıyaslanamayacak ölçüde fiziki
güç dengesizliğine rağmen; direniş
saatlerce, hatta kimi hapishanelerde
günlerce sürdü. Burada çarpışan iki
sınıfın iradesiydi. Katliamcılar bu
iradeyi kırmak için, her türlü yönteme
başvurdular. Fiziki barikatlar defalarca
yer değiştirdi. Yakılanlar, yıkılanlar
oldu. Fakat yüreklerdeki barikatların
yanına dahi yaklaşamadılar. Psikolojik
savaş en üst boyutta sürdü. Başından
beri barikatın bitmek tükenmek bil-
meyen “Teslim olun” anonsu ve
“asıl siz teslim olun” cevabı...

Teslim Olmazsanız 
Sizi de Diri Diri Yakarız

Katletmekteki asıl amaçları tut-
sakları teslim almaktı. Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadını bunun için
diri diri yaktılar. Katlederken, diri diri
yakarken, barikatlarda direnen tutsak-
lara bu mesajı vermek istiyorlardı:

“Teslim olmazsanız sizi de diri
diri yakarız!”

Katliamcılar tam bir hezimet için-
de. Katlettikleri tutsakların sayısı 28.
Katliamcılar katlettikleri her tutsakta
kendi hezimetlerini yaşadılar. Ha-
pishanelerdeki barikatların büyük
çoğunluğu ateşe verilmiş, koğuş du-
varları ranza demirleri eritilinceye
kadar yakılmış...

İrade savaşı F Tiplerinde, hasta-
nelerde ve halen Ümraniye ve Ça-
nakkale hapishanelerinde sürüyor.

21 Aralık’tayız... Gün geceye dön-
dü, direniş sürüyor... Bu gece senenin
en uzun gecesi. Erkekler koğuşuyla,
kadınlar koğuşu arasındaki bir duvar,
yıkım ekibi tarafından delindi. Direniş
cephesinde yeni mevzilenme var.
Maltaya yeni bir barikat kuruluyor. 

Onurun, Ahlakın, 
Erdemin Barikatı

Devrimciler,  halkların binlerce
yıllık yarattığı en yüce değerlerinin
temsilcileridirler. O değerleri canla-
rıyla savunmaktadırlar. Halk için,
vatan için ölmekten daha yüce bir
ahlak yoktur. Kurşun yağmurları al-
tında yoldaşının üzerine kapaklanan
bir ahlaktan daha temizi, daha safı
daha yücesi yoktur. 

Bizim barikatlarda onurun, na-
musun ahlakın, erdemin, vefanın en
yücesi yaşanır. Bireyciliğin zerresi
yoktur. 20 hapishanede tek bir yürek
atıyor. 20 hapishanede aynı duygular
yaşanıyor.

Burada ben yok, bencillik yok,
BİZ var... Her taraftan kurşunlar ya-
ğarken kendi canını kurtarmak isteyen
yok. Bedenini yoldaşlarına siper eden
yoldaşlık var. Kapitalizmin yücelttiği,
göklere çıkarttığı “birey”den, birey-
cilikten eser yok. Tam bir örgütlülük
var. Kolektivizmin gücüyle direndiler.
Bu barikatlarda korkudan zerre yok.
Bu barikatlarda feda var. Bu bari-
katlarda ölmek onurlu bir duygudur.

***
“İçerisi giderek fırına döndü.

Yerler bile ısındı ve ayakkabıları-
mızın tabanları yumuşamaya baş-
ladı. Hepimiz terden sırıl sıklam ol-
duk. İçeride ısınan hava, tavanda
su buharına dönüşüp, kaynar su
damlaları halinde üzerimize düşmeye
başladı. Alev dilleri kapının her ya-
nından, bulunduğumuz yere doğru
süzülüyor, duvarlardaki yağlı boyalar
alev alıyordu. Ortalık giderek ce-
henneme dönüyordu.”

...55 yaşında bir cephe taraftarı
barikatın başında söz alıp konuşu-
yor:

“Ben devrimcileri Armutlu'da
tanıdım, sevdim. Şimdi onlarla,
sizlerle beraber ölmenin onu-
runu yaşıyorum.”

Dört Duvar İçindeki 
Tutsaklara Teslim Olun 
Çağrısı Acizliktir

Barikatlardaki psikolojik savaş
barikatta günler ilerledikçe karşı
cephedekilerin aczi de büyüyor.

21 Aralık gecesi boyunca, tutsakların
direniş kararlılığını parçalamak için
yangın, duman ve kimyasal gazlarla
yürütülen saldırıya uygun olarak, ara-
lıksız bir psikolojik saldırı yürüttüler.

“Kadınlar, yaşlılar ve yaralıları
bırakın gelsinler. Teslim olun... He-
pimiz kardeşiz, kardeşi kardeşe kır-
dıranların oyununa gelmeyin. Vakit
varken teslim olun... Bayramda ai-
lelerinizle birlikte olmanızı istiyoruz.
Teslim olun... Direnişiniz amacına
ulaştı, mesajınızı verdiniz, artık tes-
lim olun... Fikirlerinizi insanlara
ulaştırmak için yaşamanız lazım.
Teslim olun... Biz sizin düşmanınız
değiliz, hepimiz bu ülkenin çocuk-
larıyız. Teslim olun...”

Fiziki olarak zaten tutsak olan
devrimcilere bıkmadan usanmadan
“teslim olun” diyorlar. Teslim almak
istedikleri tutsakların bedenleri değil,
direnişte somutlanan düşünceleridir.
Düşüncelerinizi, kimliğinizi, onuru-
nuzu, umutlarınızı, ahlakınızı, teslim
edin diyorlar. Tam da bu nedenler-
dendir ki günlerdir bu çağrılar so-
nuçsuz kalıyor. Çünkü onlar Kızıl-
dere'de “Biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik” diyen Mahirler’den
bu yana, tüm “teslim olun” çağrıla-
rına aynı cevabı verdiler. Özel Timci
subayın megafonlu çağrısına hemen
sloganlarla karşılık veriliyor: “Ce-
saretiniz varsa gelin de alın”. 

19 Aralık barikatlarda bir tarih
yazıldı. O tarih tek bir Özgür Tutsağın
teslim olduğunu yazmadı. Onurun,
erdemin, FEDA’nın tarihi yazıldı.  7
yıl sürecek olan 122 şehit verdiğimiz
Büyük Direniş’imiz 20 hapishanede
kurulan barikatların, fedanın üzerinde
yükselmiştir... 
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Onikiler Onurlarla, Çayanlarla yaşamaya ve yaşatmaya;
savaşmaya ve savaştırmaya devam ediyor.

Çalaxane Direnişi’nde 12 Devrimci Sol Gerillası şehit düştü
Çalaxane Direnişi’nden önce ge-

rilla birliğimiz Dersim Çemişgezek
Akçapınar Jandarma Karakolu’na bir
baskın düzenlemiş ve kayıp vermeden
geri çekilmişti.

12 kişilik Devrimci Sol gerilla
birliği akşamın sessizliğine gömüle-
rek,  gecenin zifiri karanlığında Ak-
pınar Köyü’ne doğru ilerlediler.  

Köye giden savaşçılar her zaman
ki gibi ev halkı tarafından sıcak kar-
şılandı. 

Hasan Baba da bu köydeydi ve
oğlunu görmeye gelmişti. Heyecanla
komutan Mehmet’e eylem haberini
verdi: “Sizin arkadaşlarınız Çemiş-
gezek’te Akçapınar Karakolu’nu bas-
mış, askerden çok ölü varmış. Geril-
lalar da kayıp vermeden geri çekil-
mişler.”

Gerillaların sevinci, coşkusu köy-
lüleri de sardı. 

Yoldaşlarını eyleme uğurlarken,
“birer kurşun da bizler için sıkın”
demişlerdi. 

Artık gitme zamanı gelmişti. Hava
karardıktan sonra Kalankoz köyünün
yoluna koyulacaklardı. 

Köye vardıklarında yolu ve çev-
reyi gören uygun bir yere nöbetçi
çıkardılar. Komutan Mehmet geldik-
leri evde, Akçapınar Karakolu bas-
kınını anlatarak başlattı sohbeti. 

Sohbetin derinleştiği bir sırada
heyecan ve korkuyla genç bir kız
girdi içeriye. Komutan Mehmet genç
kızı yanına çağırarak onunla konuş-
maya başladı. Genç kız heyecanla
anlatmaya başladı. 

- Bizim eve gerilla kıyafetli biri
geldi. PKK gerillası olduğunu söy-
lüyor. Ama ağzı içki kokuyor. 

Komutan Mehmet, kontrgerilla
elemanlarının bazen bu şekilde köy-
lere girip bilgi almak ve pusu atmak
amaçlı faaliyetlerini biliyordu. Bu
nedenle bu kişinin de bir kontrgerilla
elemanı olabileceğini ve sağ yakalayıp
sorgulayabileceğini düşündü. Ve ya-
nına bir savaşçı alarak genç kızın
evine yöneldi. 

Komutan ve savaşçı, evin kapı-
sından içeri girdikleri an, kontra ele-
manı karşısında birden gerillaları gö-

rünce can havliyle Komutan Meh-
met’in üzerine atladı. Çok kısa bir
boğuşmadan sonra Komutan Meh-
met’in yere düşmesinden faydalana-
rak kaçtı.

Hemen ardından çevrede pusuya
yatan timler evi kurşun yağmuruna
tutmaya başladılar. Komutan Mehmet
ve yanındaki savaşçı, açılan ateşe
karşılık verince kısa bir süre çatışma
yaşandı. Çatışma sırasında diğer evde
bulunan on savaşçı hemen dışarıya
fırlayıp uygun yerlerde mevzilendiler.
Komutanın gelmesiyle, birlik köyün
dışına çekilmeye başladı. 

Bir an önce bu bölgeden çıkıp
güvenlikli bir yere ulaşmaları gere-
kiyordu. 

Tarih 22 Nisan 1993’tü. Gerillalar
Çalaxhane köyüne doğru çekiliyor-
lardı. 

Operasyon olacağının bilincin-
deydiler.

Askerler bir çok yeri tutmuş ve
Çalaxane köyüne yerleşmişti. 

Köye yaklaşırken bir kızı su alır-
ken gören Veysel (Cihan Taçyıldız)
kıza seslendi: 

- Bacım, bize bir tas su vermeye-
cek misin? 

Genç kız birden sarsıldı. Kendi
kendine olamaz dedi. Ve başta asker
sandığı gerillalara; 

- Abi köyü asker sardı, çabuk bu-
radan gidin, diyebildi. Boğazı dü-
ğümlenmişti, adeta konuşamıyordu.
Gerillalar ise kıza hemen evine git-
mesini söylediler. 

Gerillalar kuşatılmışlardı. Tam
bir çember içerisindeydiler. Tepelerde
ve köyde bulunan askerler tüfeklerini
gerillaların üzerine doğrultmuş, ateş
etme emrinin verilmesini bekliyor-
lardı.

Gerillalar sağlı-sollu mevzilen-
meye çalışıyordu. Ancak mevzilene-
cekleri fazla bir yer de yoktu. Düşman
ise yoğun bir şekilde ateş ediyordu.
Komutan Mehmet (Ali Özbakır) ve
Hasan (Cengiz Kala) birbirlerini ko-
ruya koruya dereden yukarı çıkıyor-
lardı. Biri mevzilenip ateş ediyor, di-
ğeri hızla ileriye koşuyordu,15-20
metrelik bir mesafe kalmıştı. Hasan

mevzilenmiş düşmana ateş ediyordu.
Komutan Mehmet bu sırada Hasan’ın
yanına ulaşmak için ayağa kalkmıştı
ki aldığı kurşunlarla şehit düştü

Hasan ise korunaklı bir yere var-
mak için koşarken aldığı bir kurşunla
yaralandı. 

Yere düşerken silahı elinden fırlayıp
uzağa düştü. Düşman Hasan’ın düş-
tüğünü görünce elleri tetikte ağır ağır
Hasan’a yaklaştılar. Hasan’ın başına
gelen askerler sağ olduğunu görünce,
askerlerden biri komutanına “Komu-
tanım terörist yaralı ne yapalım” diye
sordu. Düşman subayı ise bağırarak
“gebertin, öyle getirin” dedi. Bu emri
alan düşman askerleri Hasan’ı başına
sıktıkları kurşunla katletti. 

Daha aşağıda bulunan savaşçılar
çatışmayı sürdürüyordu. Ama geril-
laların cephanesi sınırlıydı. Bu yüzden
tek tek ve isabetli atışlar yapıyorlardı.
Komutan yardımcısı olan Nurten
çantasını ve içinde bulunan dökü-
manları ateşe verdi. Nurten’in mev-
zilendiği yerin 30-40 metre altında
derenin içinde 5 savaşçı da mevzi-
lenmiş çatışıyorlardı. 

Ancak bu savaşçıların mevzilen-
diği dere açıktı. Derenin içerisinde
önce Hayri (Mehmet Çolak), daha
sonra Mustafa (Özgür Kılıç), Eda
(Behiye Canik), Selçuk (Hasan Aktaş)
ve Perihan (Eylem Yıldız) birer birer
vurularak şehit düştüler. 

Nurten (Selvi Uzun), Halil (Abdi
Şeker), Veysel (Cihan Taçyıldız),
Avni (Haydar Aydın) ve Ali Hüseyin
(Abidin Yıldız) dakika dakika küçük
derenin içinde çatışmayı sürdürüyor-
lardı. Çatışma yaklaşık iki saattir de-
vam ediyordu. Cephaneleri sınırlı
olan savaşçıların birer birer tükendi
mermileri. Mermisi biten Nurten si-
lahını yanındaki taşa vurup parçala-
yarak slogan ata ata yürüdü düşmanın
üstüne. Diğer dört savaşçının da cep-
hanesi tükenmişti. Tükenen sadece
kütüklüklerdeki mermilerdi. Hepsi
birer birer ayağa kalkıp slogan atarak
teslim olmayacaklarını haykırıyorlardı. 

Kurşunu biten 5 savaşçıyı düşman
tutsak aldı. Düşman 5 savaşçıyı köyün
yanına götürüp bir ağacın önünde
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MANZANA’NIN TÜRKÜSÜ...
Bir delikanlı vardı Manzana adında. 
bir saydam kaynaktı gözleri 
uğultuluydu yüreği 
bir tavan arası gibi tıpkı 
güvercinlerin, gitarların, 
tabloların 
tıka basa doldurduğu. 
Severdi mısır yemesini çıtırdatarak, 
bayılırdı beyzbol oynamaya, 
çocuklara, kuşlara, 
ve çılgın kasırgasında 
bir paçanganın biterdi 
kaşları altındaki 
iki tansığın bakışına. 
Ama bir delikanlı vardı 
Manzana adında, 
bir çocuğa benzerdi, 
ama yalımlanırdı yüreği iğrenme ve
horlanmayla ne zaman karşılaşsa 
sözde sofularla ve aldatmayla. 
Oysa, o zamanlar Küba'da 
binlerce maskeyle bezenmişti yalan 
salonlarda kol gezerdi 
ve bir kral gibi kurulurdu 
başkanın arabasında. 
Sütun sütun dolanırdı gazetelere 
utanmadan, 
ve günün ışımasıyla birlikte 
Rock'n Roll' 
karışık fışkırırdı 
radyo istasyonlarından. 
Ve işte o zaman 
Manzana adlı delikanlı, 
ün için, şan için değil, 
sadece herkes, 
sadece görsün gerçeği diye Küba'da, 
ele geçirmeye karar verdi

radyo vericisini, 
ve arkadaşlarıyla birlikte 
elde tabanca daldı oraya, 
aldı elinden mikrofonu 
bir güzel şarkıcının, 
ve onun sesi 
-cesaret ve inanç- 
yani sesi Küba'nın 
anlattı gerçeği halka.  
Üç dakika, fazla değil! 
sadece üç dakika! 
ve sonra bir silah sesi, 
sessizlik sonra. 
Son noktasını koydu 
bu tamamlanmayan söyleve 
Batista'nın kurşunu. 
ve tekrar 
bir Rock'n Roll başladı şen şakrak, 
ve o, 
o anda ölümsüz, vermiş hayatını 
üç dakikalık gerçek için 
yatıyor, genç ve mutlu. 
Sözüm sanadır dünya gençliği: 
ülkende egemen olursa yalan, 
gazetelerde boy gösterirse yalan hiç
durmadan gençlik! 
Manzana'yı hatırla! 
İşte insan dediğin böyle yaşamalı 
ve eğlenmemeli gerek 
dalga geçerek. 
Ölüme yürümek, 
unutup huzuru, rahatı, 
ama söylemek 
Üç dakika bile olsa 
gerçeği söylemek gerek! 
üç dakika olsun, yeter! 
sonra, ölüm hoş gelir 
safa gelir. 

Kübalı Jose Antonio Echevveria
Küba devrimi öncesinde öğrenci gençlik
liderlerindendir. Elma anlamına gelen
"Manzana" lakabıyla tanınan Echevveria,
1957 yılında küba devlet radyosunu
elinde bir tabanca ile basar. Canlı yayın
odasına ulaşıp üç dakika boyunca ger-
çekleri anlatır. Üç dakikalık gerçek için
bütün ömrünü feda eder. Sierra Maes-
tra’larda umudu büyüten gerillalardan,
Batista’nın halk düşmanlığından bah-
seder. Üç dakika boyunca gerçeğin dili
olur ve en sonunda Batista'nın askerleri
gelip Manzana'yı katlederler.. Manzana

Küba'nın ulu-
sal kahramanı-
dır.

Tarihin ve
hayatın ortak sorusu şudur: Üç dakika
gerçeklerden bahsetmek için bütün bir
ömrünüzü verir misiniz? Manzana'nın
cevabı eylemidir. O gün Manzana'nın
sergilediği bu tavrın bugünkü adı Şafaklar
oluyor işte... Yalana karşı siyasi gerçekleri
açıklamak için bütün bir ömür veriliyor...
Manzana'nın eylemini Sovyet şair Yev-
geni Yevtuşenko duyuyor ve çok etkilenip
bir şiir yazıyor: 

yanyana dizip sırtlarını çevirerek
ellerini havaya kaldırmalarını söy-
ledi. Hiçbir savaşçı ellerini havaya
kaldırmıyordu. Çünkü bu teslim
olmaktı. Oysa savaşçılar teslim ol-
mayacaklarını attıkları sloganlarla
dile getiriyorlardı. 

Savaşçıların yan yana dizildiğini
gören yaşlı bir kadın bağırarak
“çocukları vuracaklar” diyerek sa-
vaşçıları korumak için onların ya-
nına gidiyordu. Askerler ve koru-
cular yaşlı anayı yakalayıp dövmeye
başladılar. Ana yediği dayaklara
aldırmıyor, habire “çocukları öl-
dürmeyin” diye bağırıyordu. Anayı
döve döve bir evin içine götürdüler. 

Askerler, silahlarının namlula-
rını 5 savaşçının üzerine doğrult-
muştu. Savaşçılar halen slogan at-
maya devam ediyordu, namlulardan
çıkan yüzlerce kurşun beş savaş-
çının üzerine yağdı. Kurşunlanan
savaşçılar yere düşerken Avni,
aldığı kurşun yaralarıyla yere diz
çökmüş ölüme direniyordu. Avni’ye
yaklaşan bir tim, silahını kafasına
dayayarak ateş etti. Beş savaşçı
uzanmıştı boylu boyunca. 

Şehit düşen savaşçıların üzerine
düşman yüzlerce kurşun sıkarak
cesetlerini paçalayarak vahşiliğini
bir köyün ortasında sergiliyordu. 

Sabahleyin Pertek’e nehirlerin
denize boşanması gibi dört bir yan-
dan insanlar akmıştı. Sağlık oca-
ğının önünü yüzlerce kişi doldur-
muştu. Düşman on iki gerillayı
katlederek onları yok ettiğini san-
mıştı. Oysa onikiler binler olup
karşılarına çıkmıştı. Onları bugün
yüreğimize gömüp, biz de yarın
gerilla olacağız diyerek gençler
birbirlerine fısıldaşıyorlardı. 

Bir süre sonra halkın öfkesi hep
bir ağızdan atılan “12’ler Yaşıyor,
Devrimci Sol Savaşıyor”, “Haklıyız
Kazanacağız”, “Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak” sloganlarıyla dışa
vurdu. Binlerce insan hiçbir gücün
durmayacağı bir sel gibi 2 kilo-
metrelik yolda akmaya başladılar.
Dersim’de halkın savaşçıları son-
suzluğa  coşkularla ve sloganlarla
uğurlandı.

TTARİHTEN GÜNÜMÜZE
MANZANA'DAN CEPHELİLERE:
3 DAKİKALIK GERÇEK UĞRUNA
ÖMRÜMÜZÜ VERİRİZ
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İsviçre TAYAD İsviçrelilere 
OHAL`i Anlattı 

Zürich’te yapılan toplantı ile anlatılan
OHAL konusu ilgi topladı. Komünist Anar-
şistlerin lokalinde yapılan toplantı TAYAD’lı-
ların pişirdiği yemek ile başladı. Yemeğin ar-
dından yapılan kısa bir açıklamadan sonra
hazırlanan video gösterildi. Video gösterimi
sırasında kısa aralar verilerek izleyicilerin so-
rularına cevap verildi. İzleyicilere Türkiye
hapishanelerinde tutsakların kaçırılması, günlük
çalışma hayatının içinden kaçırılan sendikacılar
ve devrimciler anlatıldı. 80 cuntasında yapılan
fiziki işkencelerin geri geldiği, Faşist rejimin
Cunta girişimi bahanesi ile devrimci-demokrat
ve halk kitlelerine saldırdığı vurgulandı. Şim-
diye kadar yapılan saldırı, cinayet ve tutukla-
maların OHAL çerçevesi ile yasal bir zemine
oturtulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Anadolu Alevi Hareketi’nin Kerbala Anma
ve Matem Günleri İle İlgili Açıklaması: 
ZAMAN KERBELA RUHUYLA DİRENME ZAMANIDIR! 
KERBELA BİZİM SADECE TARİHİMİZ DEĞİL,
BUGÜNÜMÜZDÜR! 

Alevi, Sünni, her inançtan, Türk, Kürt her milliyetten
Anadolu halkları  ve tüm dünya halkları, 

Tarihimizin en onurlu sayfalarından KERBELA’yı
andığımız ve şehitlerin matemini tuttuğumuz bugünlerde,
Dünyada ve ülkemiz Türkiye’de olağanüstü bir süreçten
geçiyoruz! 

Başta Ortadoğu olmak üzere dünyamız adeta vahşet
ve ölümler diyarı oldu. Bir yanda vahşi işkencelerden ve
katliamlardan, sürgünlerden, diğer yanda azgın sömürü
sonucu yoksulluktan ve açlıktan ölümler birbirini izliyor! 

Sadece Suriye halkına emperyalistlerin ve faşistlerin
yaptıklarına baksak, nasıl bir zulüm ve sömürü ile karşı
karşıya olduğumuzu anlarız. 

Üstelik şimdi 15 Temmuz darbesini bahane ederek
Olağan Üstü Hal (OHAL) ilanıyla bir anlamda açık
faşist rejime geçmiştir.  Artık ülkemizde her şey azılı
faşist diktatör Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasından
çıkacak sözlere bağlıdır. 

Bugün de OHAL uygulamaları ile Alevi halkının yoğun
yaşadığı yerlerde IŞİD kampları kurma çalışmaları ile, Kür-
distan’daki katliam operasyonları ile, devrimci-demokrat
mahallelerde estirilen terör, katliam, yıkımlar, işkenceler,
insan kaçırmalar, kaybetmelerle ve kitlesel tutuklamalarla
halkın mücadelesini bastırma çabaları devam etmektedir. 

Bu tabloda, sömürücü ve zalimlerin başı Amerika’dır.
Yani ABD emperyalizmidir. Avrupa Birliği ülkeleri de
onun baş takipçisidir. Bu durum karşısında biz devrim-
ciler-demokratlar bir çizgi çekmeliyiz. 

Çizginin bu tarafı VATANDIR! Düşman güçleri
geçerse ölümüne savunulur! 

Çizginin diğer tarafı DÜŞMANDIR! Biat, uzlaşma
ve teslimiyet için geçilmez! Geçilirse savaşarak düşmanı
püskürtmek ve zafer kazanmak için geçilir. 

KERBELA RUHU dediğimiz, her şeyden önce sö-
mürücü ve zalimlerle aramıza böyle bir çizgi çekmektir!
Ondan çıkaracağımız birinci ve en önemli ders budur…
Bu ders çıkarılmazsa diğer dersler de önemini yitirir… 

Faşizmin bitmiş, çürümüş meclisi karşısında gerçek
halk iradesini yansıtan HALK MECLİSLERİ’nde birle-
şilmelidir. Halk Meclislerinde birleşmek, faşizmin Alevi-
Sünni, Türk-Kürt çatışmalarını körüklemesi ve bu yollu
provokasyonları karşısında durabilmenin de tek yoludur.
Çünkü Halk Meclislerinde herkes dini, milliyeti ne olursa
olsun hem kendini özgürce ifade edebilir hem de birlik
içinde hareket edebilir. 

Halkın İktidarı’nı kurmak için çalışmak, İmam Hüseyin
ve sömürü ve zulüme karşı cümle direnişçilerin düşlerini
gerçek kılmaktır. 

AKP FAŞİZMİ OHAL İLE DE HALKIMIZI TESLİM
ALAMAYACAK! 

KERBELALARDAN GELDİK KERBELALARLA
ZAFERE YÜRÜYECEĞİZ! 

KAHROLSUN GÜNÜMÜZÜN SÖMÜRÜCÜ VE
ZALİMLERİ EMPERYALİSTLER VE FAŞİSTLER! 

NE CUNTALAR NE AKP FAŞİZMİ NE DE OHAL
UYGULAMALARI YAŞASIN HALKIN İKTİDARI! 

ALEVİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 
AVRUPA ANADOLU ALEVİ HAREKETİ 

Londra’da Gençlik Gezisi

24 Eylül günü Londra Dev-
Genç tarafından Londra gezisi dü-
zenlendi. Öğlen saat 12.30’da bu-
luşan 8 genç önce Karl Marks’ın
bulunduğu Hightgate mezarlığını
ziyaret etti. Karl Marks’ın meza-
rının başına Dev-Genç adına kısa
bir not bırakıldı. Ziyaretten sonra

gençler şehri gezmeye başladı.
Daha sonra yemek yenilerek gezi
saat 17.00’da sona erdi. 

Ayrıca Londra Dev-Genç’liler
1 Ekim Cumartesi günü Londra’nın
Enfield bölgesinde 25 adet ve
Woodgreen bölgesinde açılan
stantta 10 adet “Bizim Gençlik”
dergisi dağıttılar.

Yürüyüş Dergisi Paris’te Halkımızın Düğününde 
Okurları İle Buluştu! 

1 Ekim 2016 tarihinde Paris’in Villelöbel şehrinde Türkiyeli bir
ailenin düğününde standt açıldı… 

Stantta; gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi, kitaplar, tutsakların el
ürünleri sergilendi… Daha sonra Yürüyüş dergisi masa masa
gezilerek dağıtıldı. 45 derginin dağıtıldığı düğünde Yürüyüş okurları
ile çeşitli konularda sohbet edildi… 

Paris Yürüyüş Okurları 

Av ru pa’da
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Anadolu Kültür Merkezinde 
Etkinlikler 

29 Eylül tarihinde Anadolu Kültür Merkezinde film gecesi dü-
zenlendi. Film gecesinde “YOL” filmi izlendi. 

2 Ekim Pazar günü 13. Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı yapıldı. 
Saat 12.00’da Halk Kahvaltısı başladı. Kahvaltının ardından Halk

Toplantısı yapıldı. 
Halk Toplantısı 12 Ekim tarihinde başlayacak olan saz kurslarının

duyurusu ile başladı. Saz kurslarına katılmak isteyenlere 12 Ekim ta-
rihinde saat 19.00’da dernekte olmaları söylendi. 

İki hafta önce yapılan Özgür Tutsaklarla Dayanışma Gecesi kısaca
anlatıldı ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nin son durumu anlatılarak dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı.
Bu dayanışmayı bir kampanyaya çevirerek 3 ay boyunca nelerin yapı-
labileceği üzerine konuşuldu. 

Anadolu Kültür Merkezi 

Anadolu Federasyonu 
Yozlaşma İle Mücadele Komiteleri 

Essen Merkez Tren İstasyonu Önünde
Gösteri Yaptı

Anadolu Federasyonu`nun yozlaşmaya karşı
açtığı kampanya devam ediyor. Kampanya çerçe-
vesinde Yozlaşma ile Mücadele Komiteleri (YMK)
1 Ekim 2016 Cumartesi günü Saat 16.00`da Al-
manya’nın Essen şehrinde Merkez Tren İstasyonu
karşısındaki çarşı girişinde protesto gösterisi yaptı. 

Almanca ve Türkçe yazılı pankartların açıldığı
eylemde yozlaştırmayı protesto eden sloganlar
atıldı. Konuşmalar yapıldı. Bildiriler dağıtıldı.
Marşlar ve “Yozlaşma Diren” şarkısı çalındı. Yak-
laşık bir saat süren gösteriye 20 kişi katıldı. 

Fransa’da Geçtiğimiz Günlerde
Oturumu Elinden Alınan             
Nihat Karakaya ile Röportaj 

“O Kadar Demokratlar Ki(!)
Beni Türkiye Faşizmine Teslim Et-
miyorlar Ama Adını Bile Bilmediğim
Bir Afrika Ülkesine Göndermekle
Tehdit Ediyorlar”

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız? 
NİHAT KARAKAYA: Benim

adım NİHAT KARAKAYA. 2000 yı-
lından beri, 16 yıldır Fransa’da politik
mülteci olarak yaşamımı sürdürüyo-
rum… Dersim’liyim, evliyim ve 2
çocuğum var. 

Yürüyüş: Geçtiğimiz günlerde
oturumunuz elinizden alındı. Hangi
gerekçe ile oturumunuzu geri aldılar? 

NİHAT KARAKAYA: 2008 yı-
lında Fransa’da demokratik faaliyet
yürüten onlarca insanın evi ve iş yeri
basıldı. Birçok insan gözaltına alındı.
O dönem gözaltına alınanlar arasında
ben de vardım. Daha sonra 2012 yı-
lında açılan dava sonuçlandı bana da
4 yıl ceza verdiler. Daha sonra 3 yıl
tutsaklık yaşayarak 27 Aralık 2014
yılında serbest bırakıldım. 

Daha sonra iltica işlemlerini yü-
rüten OFRA isimli kuruluşa başvur-
dum. 18 Temmuz’da OFRA’ya çağ-
rıldım. Orada bana 2014 yılında Fran-
sa devleti tarafından çıkarılan “terö-
rizm ile ilgili yasa”ya dayanarak otu-
rumumu alabilecekleri ve buna yet-
kilerinin olduğunu söylediler. 

Orada benim düşüncelerimi sor-

gulamaya çalıştılar. ”Bir terör örgütüne
üye olup-olmadığımı” sorup, bunu
kabul ettirmeye çalıştılar. Halkımızın
deyimiyle “minareyi çalanlar kılıf
uydurmaya” çalıştı… 

Yürüyüş: Oturumunuzun geri alın-
masını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

NİHAT KARAKAYA: Oturum
hakkı bir lütuf değildir. Bunun için
emekçi halklar on yıllarca direnmiş-
lerdir. Türkiye gibi faşizmin olduğu
tüm ülkelerden zorunlu nedenlerden
dolayı buralara gelen politik mülteciler
için oturum hakkı, bir güvencedir
de… 

Bu aynı zamanda tüm politik mül-
teciler için bir tehdit ve açık bir saldı-
rıdır. Zira bize bu tür saldırılar ile
“demokratik faaliyet sürdürmeyin”,
”devrimci düşünceler taşımayın”,
“AKP faşizmi halkınızı mı eziyor
sessiz kalın!” diyorlar aslında… 

Yürüyüş: Oturumun geri alınma-
sının anlamı nedir? Pratikte nasıl bir
uygulama karşınıza çıkacak? 

NİHAT KARAKAYA: Bir kez
hukuken bu ülkede hiçbir hakkınız
olmayacak. Yani siz burada artık yok
sayılıyorsunuz. Hiçbir işlem yapa-
mayacak, kimlik bile taşıyamayacak,
bir yerden bir yere gidemeyeceksiniz. 

Ayrıca “her an” buradan bir başka
ülkeye -ki bu bir Afrika ülkesi ola-
cak- apar topar gönderilebilme du-
rumunuz var. Yani sizi sokakta, cad-
dede tutup hiç kimseye haber ver-
meden sürgün edebilirler… 

Kısacası tüm yaşamınızı etkile-
yecek bir adım atıyorlar bununla… 

Yürüyüş: Bu konuda başka ör-
nekler de var mı? Yoksa bu tekil bir
örnek mi? 

NİHAT KARAKAYA: Tekil bir
örnek değil. Nitekim benimle aynı da-
vadan ceza alan bir kadın arkadaşımız
daha var. Ve sırada başka arkadaşlar
da var. Yine Tamil ELAM Kaplanları
örgütünden 50 kişinin oturumunun
geri alındığı bilgisi var. Ayrıca PKK
davasından da oturumu alınanlar var… 

Yürüyüş: Bu durumda ne yapmak
gerekiyor? 

NİHAT KARAKAYA: Bu uy-
gulama kabul edilemez. Bir kez hem
yaşamımıza hem düşüncelerimize yö-
nelik bir saldırı ve tehdittir.  O nedenle
oturum hakkımızı geri almak için di-
reneceğiz. Haklarımızı istiyoruz. Bu-
nun için herkesi bizlere destek olmaya
çağırıyorum… 

Bu durumda da haklarımızı almak
için direnmek meşrudur…  Son dö-
nemde artan saldırı ve hak gaspları
bu saldırının genel olduğunu, Fran-
sa’da herkesin bu saldırıdan nasibini
aldığını gösterir. Göçmenlerin, politik
mültecilerin payına da ırkçı saldırılar
ve oturum iptalleri düşmektedir. 

Saldırıları püskürtmenin yolu bir-
likte direnmekten geçer. Birleşip fa-
şizme karşı mücadele edelim… 

Ayrıca çalışmalarınızda başarılar
diliyoruz… 

3 Ekim 2016
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Geçen haftaki yazımızda komite
ve toplantı konularını işlemiştik. Bu
hafta eğitim, denetim ve program ko-
nularını ele alacağız. 

Sorunları çözmek için örgütlü ol-
malı, örgütlü bir mücadele yürütme-
liyiz. Bugün Avrupa’da insanlarımızın
karşılaştığı hiçbir sorun örgütsüz ve
bireyci şekilde çözülemez. Irkçılık,
yozlaşma gibi sorunlar başta olmak
üzere, yaşadığımız hiçbir sorun bizden
kaynaklanmıyor. Onun için çözümü
de bizle sınırlı olamaz. 

Eğitim; Öğreneceğiz, 
Sonuç Alacağız 

Bir işi yapamıyorsak, bir sorunu
çözemiyorsak; bugünkü bilgi biriki-
mimiz bunu yapmaya yetmiyor, ya
da yöntemimiz yanlış demektir. O za-
man kendimizi eğiteceğiz. Sorunları
anlayıp, çözüm yol ve yöntemlerini
öğreneceğiz. Bunun yolu eğitimdir.
Bilmediğini öğrenmek, yenilenmektir.
Yenilenerek kendimizi yeniden yara-
tabilir, çözümün önündeki engel, eksik,
zaaf ve zayıflıkları aşabiliriz. 

Teori, pratiğin disipline edilmiş
halidir. Hayatın içinden gelen teori
ile her sorunumuzu çözebiliriz. Hayat
devamlıdır, hayatın karşımıza çıka-
racağı sorunlar da çeşitlidir. O halde
eğitimimiz de devamlılık kazanmalı,
bugün bildiklerimizin, yarın yetersiz
olacağı bilincinde olmalıyız. Yönete-
bilmek için doğruları bilmek yetmez,
doğruları göstermek, sorunları ve çö-
zümlerini üretmek ve bunu halka ta-
şımakla mümkündür. Bunu da ancak
eğitim çalışmasını süreklileştirerek
yapabiliriz. 

İkna olduğumuz kadar ikna edebi-
liriz. İkna olmak için, bilmediğimizi
öğreneceğiz, öğrendiğimizi öğreteceğiz. 

Sorunları çözebilmek için insan-
larımız kendini katmalı, düşüncelerini
ifade edebilmeli ve üretime katılma-
lıdır. Söz ve karar hakkı vermek,
görüş ve önerilerini almak ve sonuç
almanın örgütlülükle olacağını da eği-
timle sağlayabiliriz. 

Eğitim; örgütlü mücadele içinde

zayıflıklarımıza, zaaflarımıza, alın-
ganlıklarımıza ve tekrar eden alış-
kanlıklarımıza karşı, bütün güçsüz-
lüklerimizin önünde sağlam, sarsılmaz
ve dayanıklı bir barikat işlevi görür. 

Sorunları çözecek olan örgütlü-
lüktür. Örgüt, öz olarak insandır. İnsanı
güçlendirmeden, örgütü güçlendire-
meyiz. İnsanı güçlendirmenin yolu,
onun olumlu yanlarını güçlendirmektir.
Olumlu yanlarını güçlendirebildiğimiz
oranda da olumsuz yanlarıyla sava-
şabiliriz. 

Eğitimin en önemli yanı, bir işin
siyasi önemini kavramaktır. Bir işin
siyasi önemini kavramak, neden soru-
suna cevap bulmaktır. Bir sorunu çöz-
mek için öncelikli olarak, o işin neden
yapılacağını öğrenmeliyiz. Neden so-
rusuna cevap verdikten sonra, nasıl ya-
pılacağının yöntemini de mutlaka bu-
luruz. Neden sorusuna vereceğimiz ce-
vap, bizim varlık nedenimizdir. Siyasi
olarak nedenini kavradığımız, bizim
bu işe ne kadar emek katıp; karşımıza
çıkacak olan zorluk ve engellere teslim
olmamayı ve sonuç almaya odaklan-
mamızı sağlar. 

Denetim; Güveneceğiz,
Görev Vereceğiz 

Denetim bir işi yapılabilir hale ge-
tirmektir. Bir işi nasıl yapacağımız, bu
işi verdiğimiz insanımızın sonuç al-
masını sağlayabilecek duruma getiril-
mesine bağlıdır. Öncelikle güveneceğiz.
Güvenecek ve görev verceğiz. Yapamaz
diye bakmamak zorundayız. Çünkü
her şey öğrenilebilir, herkes öğrenebilir,
herkes devrimcilik yapabilir. Görevi
yapabilmesi de, onu eğitip, işi nasıl
programladığımıza bağlıdır. 

Denetim; kim hangi işi, ne kadar
yaptı diye kontrol etmek değildir. De-
netlemek; neden yapılacak, nasıl ya-
pılacak, hangi hedefle çalışılacak, ne
kadar zaman içinde ve kimlerle ne
yapılacağını düzenlemektir. 

Denetimsizlik, kendiliğindenci ça-
lışma tarzıdır. Hedefi belli olmayan,
zamanı belli olmayan bir çalışma ile
sonuç alamayız. Hedef belirlerken ve

açıklanırken, önemli olan insanları-
mızın hedefe ulaşabileceğine ikna ol-
masıdır. İkna olmayan kendini işine,
hedefine veremez. Emeğini tam an-
lamıyla katmaz, bilgisini, birikimini,
tecrübelerini ortaya koyamaz. Yasak
savar, işleri yüzeysel yapar veya ge-
çiştirir. Bu durumun önüne geçmek
için hedef belirleme sürecine, hedefe
emek verecek olanların katılımını sağ-
lamak gerekir. Bu aynı zamanda ko-
lektif bir işleyişin gereğidir. Birlikte
üretmek, düşünmek, emek harcamak,
iş yapmak bir elin parmakları gibi
hep birlikte çalışmaktır. 

İnsanlar kararların belirlenmesinde
katkılarının olduğu, alınan karar ortak
olduğu noktada, hedefleri daha çok
sahiplenecektir. Kolektif olarak hedefe
ulaşılacağına inanıldığında, coşku ve
dinamizm katlanacaktır. 

Yani; denetim aynı zamanda, ça-
lışmayı yapacak olan arkadaşlarımızı
başarıya ikna etmektir. Böyle oldu-
ğunda, denetim de pratikte sırtımızı
dayayacağımız duvar olacaktır. İşi
yapacak olan insanlarımıza güvenirsek,
başarıya da güveniriz. 

Program; 
Disiplinle Sonuç Alacağız 

Program ne istediğimizi bilmektir.
Hedef belirlemek ve bu hedefe nasıl
ulaşacağımızı belirlemektir. Programlı
olmak hedefimizi belirli bir zaman
belirleyerek sonuç almak için gerekli
emek ve gayreti göstermektir. 

Hedef ve zaman belirlemeden çı-
kılan yolda, karşımıza çıkan her engele
takılıp kalmak zorunda kalırız. Çünkü
hedef ve zaman belirleyerek işleri ele
almak ve sonuca gitmek, disiplinli
olmayı ve yoğunlaşmayı gerektirir. 

Sonuç almak için eğitim ve disiplin
şarttır. Eğer eğitimsizsek neyi, nasıl
yapacağımızı bilemeyiz. Eğer disip-
linsizsek, sonuç alamayız. İşimizi za-
manında yapmazsak yine sonuç al-
mazsınız. “Örgütün ve örgütsel faali-
yetin harcı disiplindir” deriz. Şimdi
harçsız bir bina düşünelim; harç ol-
madan demiri döşedik, tuğlaları üst

AVRUPA’DAKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ-2: 
GÜVENECEĞİZ, GÖREV VERECEĞİZ; ÖĞRETECEĞİZ, SONUÇ ALACAĞIZ 
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üste koyduk... Ne olur; harçsız bina,
iki dakikada yıkılır. 

Yürüttüğümüz faaliyetler açısından
da böyledir. Bunun içindir ki, disiplin-
sizlik, sonuçsuzluktur. Sonuç almak
yoğunlaşmaktır, zamanı değerlendirirken
de aynı şekilde son derece ölçülü, he-
saplı, ilkeli ve disiplinli davranmalıyız.
Her yere koşalım, her şeye müdahale
edelim denilirse, orada ne disiplin
vardır,  ne de yapılan işten sonuç alıcılık

vardır ve sonuçsuzluk kaçınılmazdır. 
Sonuç almak için, tüm sorunlarımızı

tek tek ele almalıyız. Ele aldığımız
işin hedeflerini belirleyip, hangi süre
içinde bitireceğimizi de hesaplamalıyız.
Sorunlarla savaşmak, zamanla yarış-
maktır. Zamanı yakaladığımızda, so-
runları da birer birer alt etmeye başlarız.
Birçok bölgede faaliyet yürüten arka-
daşımız, bir işe başlarken öncelikli
olarak elimizde ne var, bizden öncekiler

neler yapmış, nasıl yapmış diye araş-
tırmak zorundadır. Çünkü Avrupa’da
da bizden önce başkaları vardı. Ve
bizden öncekilerin de emekleri mutlaka
bir değer yaratmıştır. Biz bu değerler
üzerinden yükselmek zorundayız. Hiç-
bir şey bizimle başlamadı. Bizimle de
bitmeyecek. O halde programımızı be-
lirlerken, hiçbir zaman sıfırdan başla-
madığımızı çok iyi bilmeliyiz.

PROGRAM NEDİR? 
1- Elimizde ne var? 
2- Geçmişte bu konuda neler yapılmış? 
3- İhtiyaçlarımız neler? 
4- Elimizdekilerle nereden başlayacağız? 
- Bu bilgiler ışığında uzun ve kısa vadeli prog-

ramlar çıkarıp; temel ve tali sorunlarımızı birbirinden
ayırarak, öncelik sırası oluşturmalıyız. 

- Planlı, programlı ve disiplinli çalışma ile her
işe özen göstererek örnek olmalıyız. 

- Planlı, programlı çalışıldığında hiç kimsenin
olmaz dediği işler dahi yapılır. 

EĞİTİM NEDİR? 
- Mücadelemizi ve örgütülüklerimizi büyütmek,

yaygınlaştırmak ve insanlarımızı geliştirip usta
yöneticiler haline getirmektir. 

- Kitleleri örgütlemek, saflarımıza kazandırmak
ve mücadeleye katmak istiyorsak; insanlarımızın
eğitimi asla vazgeçilmeyecek temel görevimizdir. 

- Teorik ve pratik eğitimi birbirinden kopmaz
bağlarla ve birbirini tamamlayan biçimde, sürekli
kılmalıyız. Pratikten kopuk, mücadeleye hizmet
etmeyen teorik eğitimin hiçbir değeri yoktur.
Mücadelenin dışında bir siyasi eğitim olamaz. 

- Teori, mücadelede görevleri yerine getirmek
için öğrenilir. 

- Siyasi eğitim yeni insanı yaratmayı hedefleme-
lidir. 

- Eğitimde dilimiz sade ve yalın olmalıdır, halk
dilini kullanmalıyız hayatın canlı pratiği içinde
örneklemeliyiz. 

- Eğitimi kolektif ve bireysel olarak iki biçimde
yürütmeliyiz ve eğitim pogramımızı sürecimizin
ihtiyaçlarına göre çıkartmalıyız. Her alan ve
birimde koşullarımıza en uygun olan eğitim
grupları oluşturmalı ve asla günlük işleri gerekçe
göstererek çalışmalarımızı aksatmamalıyız. 

- Eğitim sadece bilgi öğretmek ve öğrenmek
değildir. Aynı zamanda moral vermek, motive
etmek, güven kazandırmak, devrimci ahlakı ve
kültürümüzü inşa etmektir. Gelenek ve değerle-
rimizi kişilik haline getirebilmektir. 

- Nasıl yaşıyor, nasıl giyiniyor, nasıl düşünü-
yoruz, nasıl yatıp kalkıyoruz, kadın-erkek ve yol-
daşlık ilişkilerimiz; kitle çalışması ve ajitasyon
propaganda çalışmalarının nasıl olacağı; özenli,
titiz çalışmayı ve sahiplenmeyi, gazetemizi okumayı
ve dağıtmayı; kolektivizmi, kolektif düşünmeyi,
kolektif karar almayı; halk kültürü ve değerleri
ve bu saydıklarımıza ekleyebileceğimiz, ihtiyaç
duyduğumuz, eksiklikler olarak gördüğümüz daha
onlarca başlık eğitim konumuzdur. Bu nedenle,
eğitimi yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olarak
görmeli ve mekanikliğe düşmeden doğal ve sade
bir faaliyet olarak sürdürmeliyiz. 

DENETİM NEDİR? 
- Denetlemek sonuç almaktır. 
- Olmayan, yapılmayan, yürümeyen tüm işlerin arkasında

denetimsizlik vardır. 
- Denetim, verilen görevin anlaşılıp anlaşılmadığını, nasıl

yapılacağının bilinip bilinmediğini öğrenmekle başlar. 
- Denetimin ilk halkası iş ahlakı, sorumluluk bilinci ve

disiplini öğretmekle başlar. 
- İşlerimizin yerinde, zamanında yapılmasını istiyorsak,

işin her anının her aşamasını, gerekiyorsa saati saatine takip
etmek zorundayız. 

- İnsanlarımız nasıl düşünüyor, nasıl yaşıyor, nasıl kavrıyor,
özlem ve zaafları nedir? Bütün bunların iş ve eylem içinde,
günlük yaşamında, evinde, ailesinin yanında, kahvede arkadaşlarıyla
ve halkla ilişkilerinde, eğitim çalışmalarında, boş zamanlarında,
hareketin olanaklarını kullanırken, paylaşırken, düşmanla yüzyüze
geldiğinde, kısacası her yerde, her zaman denetleyebilmeliyiz. 

-Yönetici insanlarımız denetime önce kendinden başlamalıdır.
Planlı, programlı ve disiplinli, çalışmasını yaptığı her işe özen
göstermesi ile aynı zamanda örnek olmalıdır. 

- Tüm insanlarımız denetime açık olmalıdır. Hata ve zaaf-
larımız konusunda eğitilebilmek için açık olmalıyız. 

- Denetim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ikili biçimde
yapılmalıdır. Denetlemek, tüm kitlemizin görevidir. 

- Denetim düşmanın örgütsel ilişkilerimize işbirlikçi, ajan
provokatörlerle sızma girişimlerinin barikatı, örgütümüzün
yoldaşlarımızın güvenliğidir. 

- Denetim mekanizması, örgütsel işleyişin vazgeçilmez işleyişidir.
Devrimci faaliyeti hızlandırır, kadroların yetkinleşmesini sağlar. 

9 Ekim
2016

Yürüyüş

Sayı: 542

57BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ HALK SİZİ BİTİRECEK!



“Benim için hareket demek bu karanlık ve köhnemiş dünyada
tüm halkların güneşi demektir.”

Yunus Güzel

17 Ekim - 23 Ekim

Hasan BALIKÇI: 1961 Adana Seyhan Ka-
yışlı Köyü doğumlu olan Hasan, lise yıllarında
mücadele ile tanıştı. 12 Eylül sonrasında gençliğin
mücadelesinde yer aldı. 2000 Ölüm Orucu dire-
nişine, Adana Dayanışma-Der’de çalışmalarıyla
destek oldu. Yaşamı boyunca inandığı ilkelerden
asla taviz vermemesi, Adanaʼda kaçak elektrik
kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine kararlı

bir şekilde gidip cezalar yazdırması nedeniyle Urfaʼya sürgün
edildi ve orada yine aynı nedenle katledildi. 18 Ekim 2002’de,
Urfa’da TEDAŞ’ta mühendis olarak çalışırken, rüşvet çarkına
engel olduğu için vurularak katledildi. 

Hasan Balıkçı

Yunus GÜZEL: 1969 Antakya Harbiye
doğumlu olan Yunus, lise yıllarında devrimcilere
sempati duymaya başladı. 1987’de Diyarbakır
Dicle Üniversitesi öğrencisiyken devrimci ter-
cihini netleştirerek, örgütlü mücadeleye katıldı.
Diyarbakır Komitesi’nde yer aldı. Sonraki
yıllarda Hatay ve Adana’da sorumluluklar
üstlendi, milis çalışmaları yürüttü. Son olarak,

İstanbul’da yer aldığı silahlı birliğin komutanıydı. 23 Ekim
2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katle-
dilerek, “Hücrede intihar etti” diye açıklandı.

Yunus Güzel

Gazi ARICI, Selhan
TOP: 20 Ekim 2003’te Ço-
rum’un İskilip ilçesine bağlı
Ferhatlı köyü yakınlarında,
devrimcilerle jandarma bir-
likleri arasında çıkan çatış-
mada şehit düştüler.  1980
Çorum Ferhatlı köyü do-

ğumlu olan Gazi, Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu
halkının mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla
birliklerinde bir savaşçı olarak, halkın adaletinin uygulanması
idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı. 1977 Çorum do-
ğumlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorum’da müca-
delenin her alanında yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar
yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi. Şehit
düştüğünde, memleketinin dağılarındaki birliklerde bir
halk kurtuluş savaşçısı idi.

Gazi Arıcı Selhan Top

Yüksel BABACAN: Yüksel Babacan, 1963
Erzincan Refahiye doğumlu. 1979'un Mayıs'ında
yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz ay tutsak kaldı.
Devrimci Sol'la ilişki kurması da bu döneme
rastlar. Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak
düştü ve 5 yıl ceza aldı. Metris, Davutpaşa, Seli-
miye hapishanelerinde kaldı. 1982 yılında ha-
pishaneden çıktıktan sonra 1986'ya kadar hareketle

ilişki sağlayamadı. 1986'da yurtdışına çıktı. Hemen hareketi
buldu. Bir an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini
sundu ve tam bir görev adamı olarak küçük büyük demeden
verilen her görevi yerine getirdi. Yüksel bir süre sonra ülkeye
gitmek, mücadeleye savaşçı olarak katılmak için bekliyordu.
20 Ekim 1994’de Fransa’da bir halk düşmanının açtığı ateş
sonucu katledildi.

Yüksel Babacan

KAYBEDİLDİ
Düzgün TEKİN: DİSK, Tekstil Sendikası 2

Nolu şube delegesi, devrimci bir işçiydi. 21 Ekim
1995’te evinden işyerine gitmek üzere çıktı ve
sivil polisler tarafından kaçırılarak kaybedildi. O
günden itibaren bir daha kendisinden haber alı-
namadı.Düzgün Tekin

Devrimcilikten ne anlıyordu Yunus? Devrimci hareket onun
için ne ifade ediyordu? Aşağıda kendi yazısından bu sorulara
ne cevap verdiğini aktarıyoruz: 

“Devrimci hareketi, günümüz dünyasında eşi olmayan bir
direniş hareketi olarak görüyorum. 

Marksizm-Leninizm ideolojisini, mücadelesinde, tarihte
eşine az rastlanır kahramanlıklar yaratarak ısrarla sürdüren,
dünyamızda bir diğeri olmayan hareket olarak görüyorum. 

Emperyalizmin tüm dünyada yeni dünya düzeni politikalarıyla
Marksist-Leninist ve yurtsever hareketleri tasfiye ettiği, dünyayı
kendisine dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye çalıştığı ve
büyük oranda da başardığı, tüm dünya sosyalist ülkelerinin,
birer birer yıkıldığı bir süreçte, yeni dünya düzenine direnmiş

ve emperyalizme karşı halkların bağımsızlığını savunmuş,
bunun için büyük bedeller ödemesine rağmen ideolojisinden
ve kahramanca direnişinden taviz vermemiş ve bundan dolayı
tüm dünya halklarının moralini yükseltmiş, ülkemizdeki
direnişiyle de halklarımızın umudu haline gelmiş, Marksizm-
Leninizm’in ve sosyalizmin gerçek temsilcisi olarak görüyorum. 

Ve bundan dolayı da onun bir parçası olmaktan ve böyle bir
misyonun insanı olmaktan gurur duyuyorum. 

Benim için hareket demek bu karanlık ve köhnemiş dünyada
tüm halkların güneşi demektir. Benim için anlamı sonsuz ve
onurlu bir yaşam. Dünyamızın vebası yoksulluğun ortadan kaldı-
rılması ve dünyanın en kanlı ve baskı rejiminin, faşizmin sonu. 

Harekette kendimi görüyorum, halkımızı görüyorum. Benim
için hareket bağımsızlık, sosyalizm, demokrasidir. Halkımın
namusu, onuru, acısı, sevinci ve sevgisidir. Sonsuz bir fedakarlık
ve feda kuşağının yaratıcısıdır. Umutlarım, hayallerim ve gele-
ceğimdir. Hayatımdır.”

Yunus Güzel için Devrimci Hareket Nedir?

Anıları Mirasımız


