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Zulmün artması, “yasal” ya da “yasadışı” olması, aracı ya da yöntemi fark etmez

Cüret, devrimci sürecin her aşamasında faaliyet gösterebilmektir...
FAŞİZME KARŞI KESİNTİSİZ DİRENMEK; FAŞİZME KARŞI KESİNTİSİZ DİRENMEK; 

HER TÜRLÜ KOŞULDA SAVAŞMAK, HER TÜRLÜ KOŞULDA SAVAŞMAK, 
CÜRETLİ OLMAKTIR!CÜRETLİ OLMAKTIR!

CÜRET DEVRİMDİR, CÜRET CEPHEDİR!CÜRET DEVRİMDİR, CÜRET CEPHEDİR!

Zulüm, 'yasal' olunca, zulüm olmaktan çıkmaz!
Faşizm kurumlarımızı basarak, tutuklama terörü estirerek 

savaşı büyütmemizi engelleyemez. Çünkü biz en zor koşullarda dahi
faşizme karşı direnme ve savaşma onuruna sahibiz...

Devrimcilik, Düşmanın Politikalarını Boşa Çıkarabilmek ise;
Her Saldırı, Savaşı Büyütme Aracımızdır!

Bir Dev-Genç’imiz Var!
Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i, 
Bernalar’ı, Çiğdemler’i Yaratan!

Selam Olsun Halkın Onurlu Evlatlarına!
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- Hitler'den alınmış savaş yöntemleri, zorda kalan tüm
kapitalistlerin, gerektiğinde çekinmeden başvurduğu yöntemler

olmuştur her zaman. Faşizmin yüzüne geçirilen demokrasi
maskesi bir yana atılarak, "hukuk devleti" vaazları unutularak,

devletin terör güçlerine "saldır" komutu verilir. 
- Faşizmin halka, devrimcilere karşı sürdürdüğü savaş yeni

değildir. Bu savaş yıllardır devam ediyor. Cephenin bir yanında
Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri vardır; diğer yanında

işçiler, emekçiler, yoksul köylüler, aydınlar, gençler... kısaca tüm
halkımız vardır. Onların örgütlü gücü devrimciler vardır. 

- Oligarşinin terörü sadece devrimcileri hedef almıyor; düzene
karşı olan daha geniş kesimler de terörün hedefi oluyor. Yine
bugün savaşın silahlı biçimi, görünürde devrimcilerle oligarşi
arasında sürüyor olsa da, bu durum yavaş yavaş değişiyor. Bu

anlamda savaş oligarşi ile halk arasındadır. 
- Faşizm halka yönelik terör ve baskısını giderek arttıracaktır.
Bugünkü, belirli operasyonlarla, katliamlarla sınırlı bir savaş

görüntüsü bizleri aldatmamalı, "bana dokunmuyor" türünden
bir sorumsuzluğa sevk etmemelidir. Oligarşinin baskı-terör

politikalarında sınır yoktur. Baskı ve terörün sınırı halkların
sindirilip köleleştirildiği, devrimci mücadelenin bastırılıp yok

edildiği noktadır.
- Ölmemek için, yaşamak ve yaşatmak için savaşmak gerekiyor. 

- İktidar, sömürü düzeni ebediyen sürsün istiyor. Açlığa ve
sefalete mahkum edilen emekçiler seslerini çıkarmasın, verilene

razı olsun istiyor. Eğer biz bu kölelik düzeninin değişmesini
istiyorsak; bunun için kavga etmek, savaşmak zorundayız.  

Katil Polisler İdil Kültür Merkezi’ne Her Saldırdıklarında  
Grup Yorum’un Enstrümanlarını Parçalıyorlar 

Son Baskında da Yine Aynısını Yaptılar
Katiller, Müzik Enstrümanlarına Neden Düşmanlar…

Çünkü;
Bir Bombanın Sesi Beş Yüz, Bin, İki Bin Metreden Duyulabilir… 

Bir Bağlamanın Sesi ise Halkın Acılarını Sevince, 
Öfkesini Umuda Dönüştürebilir… 

İşte O Zaman O Bağlamanın Bir Tınısı Bile 
On Binlerce Kilometre Öteden  Duyulur

Ya da Grup Yorum’un Deyişiyle:
“Bizim Kavganın Türkülerini Yakmamızı; Bağlamaları, Gitarları, Piyanoları
Parçalayarak Yok Edebileceğinizi Sanıyorsunuz. Ama Bilmiyorsunuz ki O

Besteleri Yaptıran O Enstrümanlar Değildir. Zulmünüz, İşkenceleriniz,
Baskılarınız, Yarattığınız Korkunç Yoksulluk ve 

Adaletsizliktir Bestelerimizi Yaptıran.”



ii ç i n d e k i l e r

Dilek’in katili yine

tutuklanmadı

18 Düzenin idealist felsefecileri,
ezilen halk çocuklarının
neden fedacı olduğunu
anlayamaz!

21 Halk ve vatanın bağımsızlığı
için her türlü bedeli göze

alacağız 

23 Halk Meclisi: Nehirlerin
okyanuslara ulaşması gibi,
dergimizi halkımıza

ulaştırmalıyız

25 Devrimci İşçi Hareketi:
Sorunlar karşısında bocalayan

değil, çözüm üreten olacağız

27 Kamu Emekçileri Cephesi:
Düzenin haklarımızı gasp
etmesine alışmayacağız

29 KESK, 15 Ekim Mitingini
yapmayarak, ideolojik iflasını
bir kez daha ilan etmiştir

32 KESK’in ‘işimize ve
geleceğimize sahip çıkıyoruz,
bu ağır saldırıları
püskürteceğiz’ sözlerinin
ardından kurdukları iki
cümle; ‘otobüsler şuradan
kalkıyor’ oldu!

33 10 Soruda: Küçük burjuvazi

7 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimciliği bırakmak halka
ihanettir

8 Biz Diyoruz ki: Özgür
Tutsaklar bir kavgaya
girmişlerse, o kavgadan
düşmana diz çöktürmeden

ayrılmazlar

9 Mehmet Ağar “sol örgütler
sandığımız gibi değilmiş” dedi

11 Kolombiya’da referandum:
İşkenceci katillerle barış
olmaz, kurtla kuzu aynı
sofrada yemek yiyemez

14 Devrimci Olmak Parti-

Cepheli Olmaktır: Israrla
yenilenmeliyiz

15 Faşizm, zalimin zulmüdür

16 Halkın Hukuk Bürosu: Kendi
hakkını koruyamayan avukat
müvekkilinin hakkını da

koruyamaz 

17 Dilek Doğan davası görüldü ve

4 Devrimcilik, düşmanın
politikalarını boşa
çıkarabilmek ise, her saldırı
savaşı büyütme aracımızdır

BİTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ
HALK, SİZİ BİTİRECEK!

37 Gençlik Federasyonu’ndan...

38 Liseliyiz Biz: Liseliler, her
savaştan güçlenerek
çıkmalıyız. Bu savaş bizim!

39 Ülkemizde Gençlik: Baskınlar,
işkenceler, tutuklamalarla
Dev-Genç’i bitiremezsiniz!

42 Baskınlarınızı Boşa Çıkaracağız!

Biz Kazanacağız!

46 Halkın Hukuk Bürosu

Açıklaması:

47 AKP işbirlikçisi çeteler
Gülsuyu’nda Hakkı Avyüzen’i
vurdu

48 Zulme baş eğmeyenlerin

yolundan yürüyoruz

49 Devrimcilik yapmak suç
değildir!

50 İşkence yapmak şerefsizliktir,
işkencecilerden hesap
soracağız

51 Umudun sesi Yürüyüş’ü her yere
ulaştırmaya devam edeceğiz

52 Avrupa’da Yürüyüş: Mülteci
yurtlar yakılıp yıkılıyor 

54 Avrupa’daki Biz:
Kitleselleşmenin yolu,
kurumlaşmaktan geçiyor

56 Yitirdiklerimiz

21 gündür açlık grevinde olan 
17 yaşındaki Dev-Genç’li 

Hakan İnci’nin talepleri kabul edildi

Yaşasın Direniş 
Yaşasın Zafer!



Faşizm Bütün Gücüyle
Cepheye Saldırıyor, Cephe
Faşizmin İktidarını Yıkma
Kararlılığı Taşıyan, 
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık için Savaşan,
Birleşelim Savaşalım
Kazanalım Diyen Tek
Örgüttür! Faşizme Karşı
Direnme Onuru Bizimdir,
Faşizmi Yenme Onuru da
Bizim Olacak!

Faşizm halkın direnme kaynağı
olan Cephelilere karşı terörünü tır-
mandırıyor. AKP iktidarı Cephe’yi bi-
tirmeyi hedeflediğini  açıktan  itiraf
ediyor. Bu saldırı Amerikan emper-
yalizminin  “bir daha silahlı M-L bir
örgütün gelişmesine izin vermeyeceğiz”
diyerek Cephe’yi “yok edilmesi gere-
ken örgüt” olarak açıklamasından ba-
ğımsız değildir. 

15 Temmuz darbe girişiminden bu-
güne, tek bir  gün yoktur ki, AKP’nin
işkencehanesinde Cepheliler olmasın.
İşkenceciler “hepinizi tutuklayarak
sizi bitireceğiz” diyorlar. 

Sistematik olarak kurumlarımızı
basıyor, sokak ortasından insanlarımızı
kaçırıyor, işkence ediyor, tehdit ediyor,
tutukluyorlar. 

Avukatlara, mühendislere, gençliğe,
tutsak ailelerimize, tutsaklarımıza, iş-
çilerimize, memurlarımıza, mahalle-
lerdeki derneklerimize, tek tek insan-
larımıza kadar topyekün bir saldırı
gerçekleştiriyor. 

Neden?
Çünkü faşizme karşı mücadele etme

ve savaşma iradesi ve hedefi sadece
Cephelilerde vardır. Faşizmin saldırı-
larının halkımızı apolitikleştirdiği bir
gerçektir, fakat faşizmin bu politikasının
halkımızı tamamen teslim almasını
engelleyen de Cephe’nin mücadelesidir.
Bu nedenle AKP iktidarı saldırılarını
Cepheliler üzerinde yoğunlaştırıyor.
Son birkaç ayda neredeyse basılmayan,
talan edilmeyen tek bir kurumumuz
kalmadı, gözaltına alınmayan, işkence
görmeyen tek bir insanımız kalmadı.
Faşizm bizi teslim almak istiyor.

Teslim alamadığı, uzlaşma çizgisine
getiremediği bir tek biz varız. Saldırı-
larının esas nedeni de budur. Halkı
teslim almanın ilk koşulu halkın ön-
derlerini teslim almak, teslim alamı-
yorsa fiziki olarak imha etmektir. 

122 Kez Öldük,
Teslim Olmadık!
122 Bin Kez Ölürüz,
Faşizme Teslim Olmayız!

Emperyalistlerin ve faşizmin bizi
teslim alma saldırıları ilk değildir.

Zulüm, 'Yasal' Olunca Zulüm Olmaktan Çıkmaz!
Faşizm Kurumlarımızı Basarak, Tutuklama Terörü Estirerek 

Savaşı Büyütmemizi Engelleyemez. 
Çünkü Biz En Zor Koşullarda Dahi Faşizme Karşı Direnme ve

Savaşma Onuruna Sahibiz.
DDevrimcilik, Düşmanın Politikalarını Boşa Çıkarabilmek

ise; Her Saldırı Savaşı Büyütme Aracımızdır!

Cepheli olmak, saldırılar
karşısında büyük olanaklar

peşinde koşmadan elinde ne
varsa onunla direnişe

geçmektir. Hiçbir şeyimizin
olmadığı yerde yüreğimiz
vardır. Cephelilerin yüreği

her türlü silahtan daha
güçlüdür. Bunu bileceğiz.

Yüreğimiz ve Cepheli
bilincimiz bizim en büyük
silahımız, yol göstericimiz

olacak. Bu gücümüzün
farkında olduktan sonra her
türlü olanağı yaratabiliriz.

Bir bildiriyle, bir duvar
yazısıyla ilk elden halkımızı
örgütlemeye başlayabiliriz.
Sonra daha ileri yöntemlere
başvurarak, daha karmaşık
çalışmalar örgütleyebiliriz.

Basit olandan başlamak
demek ertelememek

demektir. Hemen başlamak
demektir. 

Faşizm bir bölgede
derneklerimize mi saldırıyor,

insanlarımızı gözaltına mı
alıyor, hemen elimizdeki
olanaklar ne ise bunlarla
faşizme karşı direnmeye

başlayacağız.
Bu devrimci iradedir.

Cüret, Devrimci Sürecin Her Aşamasında
Faaliyet Gösterebilmektir

FAŞİZME KARŞI KESİNTİSİZ DİRENMEK, 
HER TÜRLÜ KOŞULDA SAVAŞMAK,

CÜRETLİ OLMAKTIR!
CÜRET DEVRİMDİR, CÜRET CEPHEDİR!

DEVRİMCİLİK DÜŞMANIN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARABİLMEK İSE4



2000 yılında başlayan ve 122 kez
bedel ödediğimiz, tam 7 yıl süren,
Amerikan emperyalizmine “bir direniş
7 yıl sürer mi, bunlar sürdürdüler”
dedirten bir iradeye ve başeğmezliğe
sahip bir hareketiz. 

Kızıldere’den bugüne yüzlerce kez
öldük ancak asla faşizmle uzlaşmadık,
asla teslim olmadık. 30 Mart 1970’de
fiziken  katledildik ancak, Mahirler’in
kanlarıyla yarattığımız direnme ve
teslim olmama geleneğimiz, örgütlü
bir güç olarak kısa sürede tekrar savaş
alanına çıkmamızı ve o günden bugüne
kadar emperyalizme ve faşizme karşı,
her türlü koşulda teslim olmadan di-
renme ve savaşma iradesi gösterme-
mizi sağladı.

Faşizm 2000’li yılların başında F
Tipi hapishanelerle birlikte tecrit sal-
dırılarını başlattı. Tecrit saldırılarının
amacını, dönemin başbakanı Bülent
Ecevit “IMF’nin proğramını hayata
geçirebilmek için hapishanelere hakim
olmamız lazım” diyerek, halkı teslim
almak olduğunu söylüyordu. Halkı
teslim almanın ön koşulunu da 19
Aralık Hapishaneler Katliamı’nın ka-
tillerinden Zeki Bingöl “Hayata Dö-
nüş Operasyonu DHKP-C’yi bitirmek
için yapıldı” diyerek itiraf ediyordu.

Faşizmin hedefinde Cephe’yi bi-
tirmek vardı. Faşizm bize teslim ol-
mayı dayatıyordu. Ya teslim olacak,
düşüncelerinizden vazgeçeceksiniz,
ya da öleceksiniz diyordu. 

Bağımsızlık istemekten, adalet
aramaktan, özgürlük-demokrasi diye
haykırmaktan, tek kurtuluş sosyalizm
demekten vazgeçeceksiniz ya da öle-
ceksiniz diyordu. 

Bugün emperyalizmin kara ordusu
olmayı kabul edenler, tasını tarağını
toplayıp Rojova’ya taşınanlar, dağ-
larda silahlarıyla toplu halde teslim
olanlar, tek bir bedel ödememek için
emperyalizme sırtını dayayarak, fa-
şizmden demokrasi bekleyenlerin bu
kadar savrulmalarının esas nedeni,
tecrite karşı direnmemeleri, teslim
olmalarıdır.  Tecrite karşı direnmek
emperyalizmin “ya düşünce değişik-
liği ya ölüm” dayatmasına da diren-
mekti. “Düşüncelerimi değiştirmi-
yorum” demekti… O gün direnme
kararı almayanlar bugün emperya-

lizmin kara gücü olmuşlar ya da em-
peryalizmin kara gücü olan Kürt mil-
liyetçilerine yedeklenmişlerdir. 

Faşizmin Saldırıları
Karşısında Sessiz Kalmak,
Faşizme Teslim Olmaktır.
Her Türlü Araçla, Esas
Olarak da Yüreğimizle ve
Bedenimizle Savaşacağız!

Tecrit işkencesiyle dayatılan teslim
alma politikalarını direnerek, 122 şe-
hidimizle bedel ödeyerek tuzla buz
ettik. O gün direndik, bugün yine
direniyoruz.

Halklarımız açlık ve yoksulluk
altında yaşarken, hergün işten atılma
korkusuyla yaşarken, katledilirken,
faşizm hapishanelerde tutsaklarımıza
saldırırken, yoksul mahallelerde terör
estirerek, Dilekler’i, Yılmazlar’ı kat-
lederken, Kürt halkımızı bodrumlarda
diri diri yakarken, örgütlenmemek,
mücadele etmemek, savaşmamak fa-
şizme boyun eğmektir. 

Biz boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.
Faşizm kurumlarımızı basarak, tu-
tuklama terörü estirerek bizi bitiremez,
savaşı büyütmemizi engelleyemez.
Çünkü biz en zor koşullarda dahi fa-
şizme karşı direnme ve savaşma onu-
runa sahibiz. 

Çünkü biz halklara “Birleşelim
Savaşalım Kazanalım” çağrısı yapı-
yoruz. Biz silahlı mücadele iddiamızı
büyütüyoruz… Gerektiğinde beden-
lerimizi savaş mevzisi haline getirerek,
faşizmden hesap soruyoruz. Hem de
tonlarca bombayla hedefi belli ol-
mayan eylemlerle, devrimci eylemin
bulanıklaştırılmaya çalışıldığı bir dö-
nemde yüreklerimizle ve “taş dev-
rinden kalma silahlarla” saraylarının
kapılarına dayanıyoruz.

Kurumlarımızı basarak, tutuklama
terörü estirerek bizi bitiremezler.
Çünkü tarihsel ve siyasal olarak haklı
olan biziz. Bugün savaşı büyütüp
yaygınlaştırmamızın bilimsel nedeni
işte tarihsel ve siyasal haklılığımızdır. 

Nedir tarihsel ve siyasal haklılık;
Emeğimizin, alın terimizin, ya-

rattığımız değerlerin burjuvazi tara-
fından gasp ediliyor olmasıdır. 

Kapitalist sömürü sisteminin mutlak

olarak yıkılacak ve yerini sosyalizme
bırakacak olmasıdır. Bu bilimselllik
bize haklılık ve meşruluk kazandırır.
Haklılığımız ve meşruluğumuz ise
savaşı büyütmemizi sağlar. 

Savaşı büyütüyor olmamızın bir
diğer nedeni de faşizme karşı olan
mücadelemizin kesintisizliğidir. He-
men her türlü koşulda faşizme karşı
mücadele etmekten ve savaşmaktan
vazgeçmeyişimizdir. 

Evet faşizm tüm gücüyle saldırı-
yor. Ancak bu saldırılar faşizmle ara-
mızdaki savaşın gelişmesinden kay-
naklanmaktadır. Zorluk; savaşın ge-
rilemesinden değil, yayılarak büyü-
mesinden kaynaklıdır. 

Biz Cephelilerin aşamayacağı hiç
bir zorluk yoktur. Daha fazla sorum-
luluk üstlenerek, tutuklananların yer-
lerini daha çok emek vererek doldu-
rarak, halkı örgütleyip savaştırarak,
direnerek, savaşarak her türlü zorluğu
aşabiliriz. 

Bugün bir yandan baskınlara ve
tutuklamalara karşı mücadele ediyor,
bir yandan da halkımızı OHAL’e,
KHK’lere, hak gasplarına, işten at-
malara, devrimci tutsaklara yönelik
saldırılara karşı örgütlemeye devam
ediyoruz. 

Bir yandan gerillalarımızla, mil-
islerimizle savaşıyor, bir yandan da
örgütleniyoruz.  

Savaşırken örgütleniyor, örgütle-
nirken savaşıyoruz...

Bizim doğum yerimiz Kızıldere’dir
demiştik. Kızıldere işte budur... Sava-
şırken örgütlenmek, örgütlenirken sa-
vaşmaktır. Mahirlerler gibi sokak sokak,
ev ev aranırken eylem örgütlemektir. 

Faşizme Karşı Kızıldere
Ruhunu Kuşanarak
Savaşacağız

Biz mücadeleyi bütün alanlarda
büyütmek zorundayız, halkın olduğu
her yere Cephe’nin soluğunu taşı-
malıyız. Faşizmi yenmek için en ge-
rekli şey örgütlü halktır. Halkı sa-
vaştırmadan faşizmi yenemeyiz. Hal-
kımızı örgütleyecek ve savaştıracağız. 

Bunun yolu yaptığmız her işe
halkı katmaktır. Halkı örgütleyeceğiz.
Halkı komiteleştireceğiz. 

Ve her türlü olanağı faşizme karşı

55HER SALDIRI, SAVAŞI BÜYÜTME ARACIMIZDIR!

30 Ekim
2016

Yürüyüş

Sayı: 545



mücadelede araç haline getireceğiz. 
Cepheli olmak saldırılar karşısında

büyük olanaklar peşinde koşmadan,
elinde ne varsa onunla direnişe geç-
mektir. Hiçbir şeyimizin  olmadığı
yerde yüreğimiz vardır. Cephelilerin
yüreği her türlü silahtan daha güçlü-
dür. Bunu bileceğiz. Yüreğimiz ve
Cepheli bilincimiz bizim en büyük
silahımız, yol göstericimiz olacak.
Bu gücümüzün farkında olduktan
sonra her türlü olanağı yaratabiliriz. 

Bir bildiriyle, bir duvar yazısıyla
ilk elden halkımızı örgütlemeye baş-
layabiliriz. Sonra daha ileri yöntem-
lere başvuracak, daha karmaşık ça-
lışmalar örgütleyebiliriz. Basit olandan
başlamak demek ertelememek de-
mektir. Hemen başlamak demektir. 

Faşizm bir bölgede derneklerimize
mi saldırıyor, insanlarımızı gözaltına
mı alıyor, hemen elimizdeki olanaklar
ne ise bunlarla faşizme karşı direnmeye
başlayacağız. Bu, devrimci iradedir. 

Tek kişi bile olsak yüreğimizle
ve meşruluğumuzla, cüretimizle po-
litikalarımızı hayata geçireceğiz.
Cüret her Cephelinin doğal özelliğidir.
Çünkü cüret ideolojik bir tavır alıştır.
En büyük cüret devrimdir, emperya-
lizme ve faşizmle uzlaşmamaktır. 

Biz cüretimizle Kızıldere’den bu-
güne devrim sürecinin her aşamasında
faşizme karşı mücadele ettik. Kimi
zaman tek bir silahımız olmadan,
bütün kadrolarımız tutuklanmışken,
kimi zaman 1990’lardaki gibi em-
peryalizmin sosyalizme karşı ideolojik
saldırılarının karşısında tek başımıza
dikilerek, “Dünyayı Bir Kez de Tür-
kiye’den Sarsacağız” diyerek en zorlu
koşullarda faaliyetimizi sürdürdük. 

Çünkü biz, devrimciliğin, düş-
manın politikalarını boşa çıkartmak
olduğunu biliyoruz. Devrimci olmak,
Cepheli olmak basitten başlayarak,
hedeflerimizi ve eylem tarzımızı bü-
yüterek düşmanın politikalarını boşa
çıkarmaktır. Mücadelenin, savaşın
kesintisizliğini sağlamaktır. 

Savaşarak Halkımızı
Örgütleyecek,
Halkımızı Savaştırarak
Faşizmi Yeneceğiz!

Faşizmi yenmek için halkımızı

örgütlemek ve savaştırmak zorunda-
yız. Bu savaş esas olarak halkın sa-
vaşıdır. Devrimciler de bu halkın ev-
latlarıdır. Bu halkın içinden geliyoruz,
bu halk için  savaşıyoruz. Bu halkı
savaştırabiliriz. Savaştıracağız.

Faşizmi; bütün alanlardaki her
Cephelinin, halkı örgütleyip savaş-
tırma kararlılığıyla yeneceğiz. Bir
tek Cepheli bile emperyalizmin ve
faşizmin karşısına dikilebilir, savaşı
büyütebilir. Bunun için gerekli olan;

1-Örgütlü emek,
2-Her koşulda direnme ve savaşma

kararlılığı,
3-Halkı örgütleyip savaştırma ka-

rarlılığı,
4-Cüret,
5-Her türlü olanağı, faşizme karşı

mücadelenin silahı haline dönüştür-
mek,

6-Basitten karmaşığa doğru eli-
mizdeki olanaklar ile beklemeden
direnişe geçmek, halkı örgütlemeye
girişmektir. 

Bunun için çok çalışacağız. Her
anımız halkımızı nasıl örgütleyebiliriz,
direnişi nasıl yaygınlaştırabiliriz, fa-
şizme nasıl darbeler vurabiliriz dü-
şüncesiyle dolu olacak. Yeni yeni
yöntemler, araçlar geliştireceğiz. Fa-
şizmi yenene, ülkemizin bağımsızlı-
ğını kazanana kadar kesintisiz sava-
şacağız. 

Her alanda örgütleneceğiz, fakat
tek başına örgütlü olmak yetmez.

Örgütlenmelerimizi savaşçı ruhla do-
natmak zorundayız. Savaşma ruhu
taşımayan hiçbir örgüt faşizme karşı
direnemez. Önderimiz bize bir savaş
örgütü emanet etti. Bizim görevimiz
her alanda savaşan örgütlenmeler
oluşturmaktır. Bütün mücadele bi-
çimlerini kullanarak kitleleri faşizme
karşı örgütlemek, halkla kopmayacak
bağlar kurmalıyız. 

Halkla bağlarımız geliştikçe, fa-
şizme karşı savaşımız büyüyecektir. 

Şunu hiç unutmayacağız ki; meşru
olan biziz. Çünkü haklı olan biziz.
Biz halkız, karşımızdakiler  bir avuç
asalak. Unutmayalım ki faşizme karşı
direnme ve savaşma kararlılığı, dev-
rim iddiası, kapitalizmin yerine sos-
yalizmi inşa etme cüreti bugün sadece
Cephelilerde var. 

SAVAŞARAK ÖRGÜTLENE-
CEK, ÖRGÜTLENEREK SAVAŞA-
CAK FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

HER TÜRLÜ KOŞULDA FA-
ŞİZME KARŞI DİRENME VE SA-
VAŞMA ONURU BİZİMDİR!

BU ONURU YARATAN SAVAŞ-
MA İRADEMİZDİR!

CEPHE VARSA BAĞIMSIZLIK
VARDIR!

CEPHE VARSA DİRENİŞ VE
SAVAŞ VARDIR!

CEPHE VARSA HER YOLUN
SONUNDA ZAFER VARDIR!

Yürüyüş
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1- Devrimciliği bırakmak, onurlu
ve namuslu bir yaşamı terk etmek-
tir.

2- Öldürmüş, ölüme göndermiş
kadro, yönetici, savaşçı konumunda
devrimciliği bırakmış birisi için hiçbir
ar ve namustan, şereften söz etmek
mümkün değildir.

3- Bedel ödemekten korkarlar,
halka ve devrime olan güvenlerini,
inançlarını yitirerek, dönekliğin, iha-
netin kulvarında kulaç atmaya baş-
larlar. Bu hainler, devrim kaçkınları,
esas olarak düşünce ve duygularını
faşizmin zoru ve baskısı karşısında
ve işkenceden korkarak faşizmin bir
piyonu, maskarası olmak istemişler-
dir.

4- Mücadele etmek meşru, mü-
cadeleyi bırakmak ihanettir. Bırakan,
halkına ve yoldaşlarına sırtını dönm-
üştür. Partinin, yoldaşlarının verdiği
onca emeği, yaratılan onca değeri
çiğnemiştir. Hiçbir eksiklik, hiçbir
zaaf düzene dönmekten, devrimciliği
bırakmaktan daha kötü değildir. Dev-
rimciliği bırakmak en büyük ahlak-
sızlıktır. Zaaflardan, eksikliklerden
kurtulmanın yolu devrimci safları
terk etmek değil, saflarda kalarak
bunları aşmaktır. 

Mücadele içinde aşılmayacak zaaf,
giderilmeyecek eksiklik yoktur. Bu
düzende onurlu, namuslu yaşamanın
tek yolu devrimci olmaktan geçmek-
tedir. Bütün bunlara rağmen insanların
devrimci mücadeleyi bırakmasının

birçok nedeni olabilir. Ama bu ne-
denler ortadan kaldırılamayacak ne-
denler değildir. 

Devrimcilik yapmaları için ise
bırakmalarından daha çok neden var-
dır ve bu nedenleri ortadan kaldır-
maları mümkün değildir. Faşist dev-
letin halklarımıza azgınca saldırdığı
bu düzende mücadele etmek herkesin
en vazgeçilmez görevidir. Bu biline
biline devrimci mücadeleyi bırakma
ve düzene dönme meşru görülemez. 

5- "Motivasyonum düştü", "mü-
cadeleyi bırakmak istiyorum" gibi
lafları söyleyen insanlar incelendi-
ğinde,  görülecektir ki en yakınındaki
yoldaşlarına işkence yapılmasına
karşı bile kinlerini yitirmiş, zavallı-
laşma yoluna girmiş insanlardır bun-
lar. Halktan ve onun değerlerinden
kopmuş, duyarsızlaşmış ve basitleş-
mişlerdir. Kendilerine bile saygılarını
yitirmişlerdir.  Çünkü, en sıradan ki-
şisel anlamda bile intikam alma duy-
gusunu yitiren insanın beyni köleleşir,
kendilerine karşı yapılanlara bile ses-
siz kalacak denli alçalma yoluna gi-
rerler.

6- Devrimcilik, yaşadığımız dün-
yada sömürünün, zulmün, adaletsiz-
liğin, yaşanan tüm pisliğin farkında
olmak, nedenlerini bilmek ve bu dü-
zeni değiştirmek için mücadele et-
mektir.

Dünyada, ülkemizde olup biten
tüm adaletsizliğin, sömürünün, hak-
sızlıkların, her türlü yozlaşmanın far-

kında olup hiçbir şey yapmamak ah-
laksızlıktır, suçtur!

7- Devrimciliği bırakmak vata-
nına, halkına, örgütüne yoldaşlarına
ihanet etmektir! ihanet dünyanın her
yerinde suçtur

8- Hiçbir Cepheli kadronun dev-
rimciliği bırakmaya hakkı yoktur!
Bir Cephelinin kadrolaşması için on-
larca yoldaşının emeği vardır. Örgütün
çok büyük bir emeği vardır. bu emeği
görmezden gelmek, sırt çevirmek
düşkünlüktür. ihanettir! 

9- Hepimiz birimiz için diye kad-
rosundan sempatizanına insanları-
mızın birbiri için canını verdiği bir
aileden ayrılıp gitmek, devrimciliği
bırakmak canını ortaya koyan, bedel
ödeyen yoldaşlarımıza karşı işlenmiş
suçtur!

10- Şehitlerimiz umutlarını, ide-
allerini gerçekleştirmeyi geride kalan
yoldaşlarına emanet ederek ve buna
inanarak canlarını feda etmişlerdir...
Devrimciliği bırakmak şehitlerimizin
emanetine ihanettir!

11- Halkımız devrimcilere umut-
larını bağlamıştır... Cepheliler halkın
umudu, adaleti olmuştur...  bunlarda
kan can pahasına yarattığımız de-
ğerlerdir! 

Halkımız bize güvenmiştir. Evini
açmıştır. Kendisi yiyecek ekmek bu-
lamazken bizim karnımızı doyur-
muştur.... Devrimciliği  bırakmak
halka ihanettir, suçtur!

Devrimciliği Bırakmak
Halka İhanettir... 

Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde kalan ai-
leler 23 Ekim'de Armutlu Cemevinde ya-
pılan Güz Şenliği Festivali’nde Vefa Evi
ile dayanışma masası açtı. 2 saat açık
kalan masada tutsak ürünleri sergilendi.
Vefa Evinin ihtiyaçları ve OHAL’den
sonra hapishanelerde yaşanan hak gaspları
anlatıldı. Ayrıca Vefa Evi’nin kuruluş
amacı, 30 Ekim'de TAYAD’lı ailelerin
düzenleyeceği Tecrite Karşı Ailelerin Bir-
liği Kurultayı’nın içeriği halka anlatıldı.

Ailelerimize Sahip Çıkacağız, Düzene Teslim Etmeyeceğiz!

Keyfi Tutuklamalarla
Bizleri

Yıldıramazsınız!
Avcılar Halk Cephesi, Avcılar

Tepeüstü’nde 26 Ekim'de
AKP’nin keyfi tutuklamalarına
karşı pankart astı.

30 Ekim
2016
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Biz Diyoruz ki;�
�Biz diyoruz ki; Özgür Tutsak, hapishanede yalnız değildir, Büyük Ailenin

bir ferdidir ve bulunduğu mevzide bir neferdir. 

�Biz diyoruz ki; tecritte savaşan iki iradedir. Düşman Özgür Tutsağa kendi

iradesini dayatır, amacı Özgür Tutsağı kırmak, iradesizleştirmektir. Düşmanın
bu çabaları karşısında ise Özgür Tutsak bedel ödemeyi göze alan bir iradeyle
dimdik durandır. 

�Biz diyoruz ki; Özgür Tutsak düşmanın hapishanlerde teslim alma saldırısını

bozacak tek şeyin direniş olduğu bilinci ile her türlü saldırıya karşı direnişle
cevap verir. Bu bilinç, bu direnme iradesi, mayasını Metris'ten, Buca'dan, Büyük
Direniş’ten almıştır. 

�Biz diyoruz ki; ideolojide ve savaşta dik duramayanlar hiçbir iddianın

sahibi olamazlar ve büyük saldırılar bedel ödemeden savuşturulamaz. Bedel
ödemeyi, direnişi seçenler yenilseler de yok olmazlar. Yeniden ayağa kalkarlar.

�Biz diyoruz ki; devrimciler nezdinde halkların hiçbir zaman teslim alına-

mayacağını ve sömürü, baskı, zulüm devam ettikçe direnenlerin olacağını
gösterdik ve kazandık.

�Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklar, ülkemizde emperyalizmin ve oligarşinin

tüm halk kesimleri üzerindeki saldırısına karşı direnenler olduğu ve olacağını
göstermiş, emperyalizmin ve oligarşinin gücü ne kadar büyük görünürse görünsün
bunlara karşı direnilebileceğini ve kazanılabileceğini kanıtlanmış, girdikleri her
kavgada düşmana diz çöktürmüşlerdir. 

�Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklar direnişlerde, Büyük Direniş’te zaferler

kazanmış, ama tecrite karşı verilen mücadelenin emperyalizme karşı verilen
savaşın bir parçası olduğunun her zaman bilincinde olmuşlardır. Biz her cephede
empeyalizme karşı direnişi büyütecek ve devrim için savaşmaya devam edeceğiz. 

�Biz diyoruz ki; emperyalizmin politikası; önünde engel olarak gördüğü

devrimcileri  tecrit ederek, terörizmle suçlayarak imha etmektir. Biz, emperyalizmin
bütün dünyaya dayattığı "ya düşünce değişikliği ya ölüm" politikasına nasıl
Büyük Direniş’te bedenlerimizle siper olduk ve emperyalizme diz çöktürdüysek
bugün de aynı kararlılıkla direnecek ve düşmana diz çöktüreceğiz.

ÖZGÜR TUTSAKLAR BİR KAVGAYA GİRMİŞLERSE, 

O KAVGADAN DÜŞMANA 
DİZ ÇÖKTÜRMEDEN AYRILMAZLAR

Yürüyüş
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Mehmet Ağar’ın TBMM Darbe
Girişimi Araştırma Komisyonu’ndaki
konuşmaları, burjuva basında ve sol-
reformist çevrelerde geçen haftanın
en çok tartışılan konularından biriydi.
Ağar’ın açıklamalarına binbir anlam
yükleyeninden, samimiyet arayanına
kadar, pek çok kişi baktığı yerden
bir yorum getirdi. 

- “Mehmet Ağar: Sol örgütler bi-
zim sandığımız gibi değilmiş”
(20.10.2016/Cumhuriyet) 

- “Cumartesi Anneleri: Ağar itiraf
etti, iktidar ne yapacak?” (22.10.
2016/Evrensel) 

- “Kötü adamın itirafı”
(21.10.2016/Birgün) 

- “Ağar ‘günah çıkardı’: TKP’liler
ellerine bıçak bile almamış, fikir in-
sanlarıydı...” 

- “Mehmet Ağar devletinin bekası
için mücadele etti, devlet onu yalnız
bıraktı!” (23.10.2016/Hürriyet-Er-
tugrul Özkök) 

Sayamıyacağımız kadar “vasfı”
olan, son zamanlarda “büyük analist”
kesilen, cümle-alemin bildiği KATİL
Mehmet AĞAR ne demişti, önce
bunlara bir bakalım: 

20 Ekim tarihli Hürriyet gazete-
sinin verdiği habere göre: 

Öncelikle 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimine ilişkin meşru yönetimin ya-
nında yer aldığını belirtiyor ve “Or-
ganize olmuş gizli bir örgütün varlı-
ğı”ndan söz ederek başlıyor klişelere;
“Türkiye’deki her gizli örgütün dış
bağlantısı var. Genelde de bu bağ-
lantıların arkasında yabancı istih-
barat servisleri var” diyor. 

“Gizli örgütlerde çözülmenin sağ-
lanması için ikili sorgulama olması
lazım. Örgütün içinde çözülmeler
önemlidir. (...) itirafçılık yerine millete
hizmet şeklinde takdim edilmelidir.
Yardımcı olanları da deşifre etmek-
sizin bunları hassas cerrah nezake-
tiyle yapılması gereken işlerdir.” 

“Sol örgütler bizim sandığımızın
tersine, zararsız, eline bıçak almamış
insanlar çıktı. Ben şube müdürlü-
ğündeyken sol örgütlerin ardında
Rusya var sanırdım. Meğerse sadece

TKP’yi destekler-
miş SSCB. Bu ör-
gütlerin ardında
Batı varmış. Zaten
sol örgütler de bi-
zim sandığımızın
tersine, zararsız,
eline bıçak alma-
mış insanlar çıktı.
Kabul etmek lazım
ki temiz fikir
a d a m l a r ı y d ı .
SSCB dağılınca
da zaten TKP des-
teği çekildi. Sol-
cuların şiddete bu-
laştığı önyargısını
yıllarca gözümüz-
de büyüttük.” 

“OHAL bizi sonuca götürür mü?
İşkence, eziyet yapılıyor ne diyorsu-
nuz?” diye soran muhabire “OHAL’in
dışında bir demokratik mekanizma
yok. İşkence eziyet var derseniz dar-
beciler mağduriyet ve savunma kılıfı
hazırlamış olursunuz.” cevabını ve-
riyor. 

Yine 20 Ekim tarihli Cumhuri-
yet’in haberinde de; 

“Örgütlerin yapısında üç önemli
unsur vardır; yöneticiler, militanlar
ve sempatizanlar. Bu örgütte en dikkat
edilecek kesim sempatizanlardır. On-
lara iflah olma şansı tanınmalı, onları
kazanma yoluna gidilmelidir. Yoksa
onları militanlaştırırsınız. Sempatizan
kesimin rehabilitasyonu konusunda
politikalar geliştirilmeli.” (2006’da
söylediği ‘Düz ovada siyaset yap-
sınlar’ sözü) “O zaman tüm Anado-
lu’yu geziyor, herkesle görüşüyorduk.
Mardin’de PKK’nın içinden adam-
larla da görüştük. ‘Durum stabil gi-
diyor, ama büyük bir patlama olacak’
dediler. Ben de bunun üzerine, se-
çimler de yaklaşıyordu ‘Düz ovada
siyaset yapsınlar’ dedim.” 

“Benim zamanımda Fetullah’ın
F’si teşkilatta aktif görev almamıştır.
Ben kimsenin siyasi görüşüne de
bakmadım. Benim zamanımda sol
görüşlü arkadaşlar il emniyet mü-
dürlüğü yapmıştır.” diyen Ağar, kendi

dönemini “O dönemdeki mücadelemiz
PKK- Hizbullah, DHKP-C faaliyet-
leriyle oldu.” diye anlatıyordu. Katil
Mehmet Ağar’ın açıklamaları özetle
bu çerçevedeydi. 

Ne Pişmanlık Ne İtiraf;
Bildiğimiz Katil Ağar

Mehmet Ağar’ın bu açıklamalarını
kimileri “Ağar’ın pişmanlığı” olarak
ele alırken kimileri de “Ağar’ın İti-
rafları” olarak ele aldı; “Kötü adamın
itirafı” manşetiyle çıkan BirGün gibi. 

Ortada ne bir pişmanlık ne de bir
itiraf ne de bir değişiklik vardır;
Katil devlet için Bin Operasyon
yapan katil Mehmet Ağar olduğu
yerdedir. Bir “bilen” olarak işbirlikçi
katil AKP’ye yol-yordam öğretiyor. 

Aklı-beyni düzen sınırlarını aşa-
mayan, parlamentonun bataklığında
kulaç atan solcular, reformistler; bo-
şuna ümitlenmeyin! Ortada ne bir
itiraf ne de bir pişmanlık vardır. Bey-
hude çabalara girmeyin. Katil Ağar
halk düşmanlığına devam ediyor. 

Ne diyor, Katil Ağar? 
“Türkiye’deki her gizli örgütün

dış bağlantısı var. Genelde de bu
bağlantıların arkasında yabancı is-
tihbarat servisleri var”! Bunları çok
duyduk. Devrimcilere karşı kim sal-
dırmaya başlamışsa ilk kurduğu cümle
neredeyse harfi harfine böyle başla-

Mehmet Ağar ‘Sol Örgütler Sandığımız Gibi Değilmiş’ Dedi
Reformizm Bunu “Pişmanlık” Sandı...
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mıştır. Oysa “kökü dışarıda” olanların,
yabancı istihbaratçılarla çalışanların,
bağlı oldukları efendilerinden izin
almadan tuvalete bile gidemeyenlerin
kimler olduğunu çocuklar bile biliyor
artık. Geçin bu “kökü dışarıda” ma-
sallarını. Devrimciler görkemli bir
çınar gibi salmıştır köklerini Anadolu
topraklarına, çünkü onlar bu toprak-
ların çocuklarıdır. 

Ne Diyor, Katil Ağar? 
“Gizli örgütlerde çözülmenin sağ-

lanması için ikili sorgulama olması
lazım”mış! Katil Ağar bu sorgulama
yöntemlerini iyi bilir. Çünkü binlerce
vatanseveri işkence tezgahlarından
geçirmiştir. Celladı, papazıyla, aynalı
odalarıyla, katliam provalarıyla, iş-
kence tezgahlarıyla... her türlü insanlık
dışı yöntemi denemiştir. Ne işken-
celerden, ne katliamlardan ne de ka-
çırıp-kaybetmelerden sonuç alabil-
miştir. “İtirafçılık” onurlu hiçbir in-
sanın kabul etmeyeceği aşağılık bir
yöntem olduğundan daha “makul”
bir şey söyleyip, “millete hizmet”
şeklinde taktim edin diyor. İhanetin
adını ne koyarsan koy, kabul edecek
aşağılık yaratıkları sen ancak kendi
çöplüğünüzde bulursun. Daha düne
kadar ayrı-gayrınızın olmadığı, halkın
evlatlarını katletmek için yarıştığınız
ve bugünün süklüm-püklüm olmuş
“Darbeci” paşaları, generalleri, ami-
ralleri, memurları ancak sizin soyu-
nuzdan çıkar. 

Ne Diyor, Katil Ağar? 
“En dikkat edilecek kesim sem-

patizanlar”mış! Haşa, ya militan
olursa, öyle mi? Siz halkı açlığa,
yoksulluğa mahkum edeceksiniz; İş-
siz, evsiz bırakacaksınız; inancını
yasaklıyacak, dilini konuşturmaya-
caksınız sonra da aman ha “terör”
örgütlerinden uzak durun öyle mi!.
Hak-hukuk diyene, adalet arayana
bas gazı, kurşunu, yetmedi gözaltı,
işkence, tutuklama, daha da yetmi-
yorsa ibret-i alem için diri diri yak,
panzerin arkasında sürükle, vahşice
katlet. Ve sonra da kimse militan ol-
masın, kimse savaşmasın diyeceksiniz
öyle mi! 

Ne Diyor, Katil Ağar? 
Onun zamanında “Fetullah’ın F’si

teşkilatta aktif görev almamış”mış!

Geçin bu yalanları. Düne kadar ye-
diğiniz-içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Her-
kes seni Genel Başkanı olduğun
DYP-ANAP Birleşme Kongresi’ne
beklerken sen Fettullah’ın okullarının
Dil Olimpiyatları şenliğine katılmayı
seçiyordun... 

Ne Diyor, Katil Ağar? 
“OHAL’in dışında bir demokratik

mekanizma yok. İşkence eziyet var
derseniz darbecilere mağduriyet ve
savunma kılıfı hazırlamış olursunuz.”
Evet, işkenceci bir katilin demokra-
siden anladığı da bu kadar olur zaten... 

Ne Diyor du Katil Ağar; 
“Düz ovada siyaset yapsınlar”!

Ve tabi o dönem bu sözlere sarılan
“Ağar Kürt sorununun çözümünden
yana. Özal’ın yarıda bıraktığı mis-
yonu üstlenmek istiyor” diyen hafıza
yoksunları da çıkmamış değildi. 

Özetle Mehmet Ağar, “Ben halk
düşmanlığına devam ediyorum” di-
yor! Söylediklerinden başka türlü
anlam çıkaranlar sınıf bilincinden
yoksun olanlardır. 

O halde katil Ağar ne anlatıyor? 
Düzen solu ile devrimci solu ay-

rıştırıyor. “Bizim sandığımızın tersine,
zararsız, eline bıçak almamış insanlar
çıktı” dediği sol reformist soldur,
TKP ve türevleridir. Ki zaten onun
“Sol” dedikleri düzene çoktan teslim
olmuş, yolun sonuna gelmişlerdir. 

Oysa iktidar iddiasında olan, silahlı
mücadele veren örgütlere “terörist”
demeye devam ediyor. Bu örgütlerle
kendi dönemlerinde mücadele ettik-
lerini, bundan sonra da nasıl mücadele
edilmesi gerektiğini anlatıyor. 

Her şey bu kadar açıkken kendine
pay çıkarmaya çalışanlar ise bir kez
daha yanıldıklarını göreceklerdir. 

Çünkü faşizmle yönetilen bir ül-
kede; ne parlamento kalkanı, ne bur-
juva yasaları güvence değildir. Ki
oligarşinin krizi derinleştikçe, bu
“güvence”leri bile ortadan kaldır-
maktan, baskı ve zorunu uygulamak-
tan geri durmaz. 

Değil TKP’si, ÖDP’si, kızıl gör-
düğü her şeye düşman kesilir, kendi
muhalefetine bile tahammül edemez.
Bugün OHAL uygulamalarıyla meş-
rulaştırmaya çalıştığı faşist saldırı-
larından nasibini almayan kesim ne-

redeyse kalmamış durumda. 
Oligarşinin ihtiyaçları bugün katil

Ağar’ın ağzıyla ifade edilirken yarın
konuşan bir başkası olur. Ama ko-
nuşturan hep aynıdır. 

Mehmet Ağar gibi bir katili ancak
Ertuğrul Özkök’ler savunur 

Mehmet Ağar’a tepki gösterenleri
eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul
Özkök, “Devletinin bekası için, ha-
yatını hiçe sayarak mücadele etti.
Devleti onu linççiler ve FETÖ’cüler
karşısında yapayalnız bıraktı. Hapse
mahkum oldu, yattı. Ama ne mahke-
meler sırasında, ne sonrasında dev-
letini kötü duruma düşürecek tek ke-
lime etmedi” diyerek sahip çıkıyor.

Merak etme Özkök, devleti ona
sahip çıkar, çıkıyor. Kendisi için BİN
operasyon yapan bir adamını hemen
kaldırıp atmaz, ona daha ihtiyacı ola-
caktır. 

Ayrıca senin dediğin gibi de değil,
onu yalnız filan bıraktığı yok. “15
Temmuz Darbesine Karşı Demokrasi
Mitingleri”nde meydan meydan gezdi
AKP’lilerle. Ve bahsettiğin hapislik
meselesine ise hiç değinmeye bile
gerek yok. 

Herkes biliyor nasıl, nerede hapis
yattığını, ki 5 yıllık “ceza”sını 2
yılda tamamlayan katil Ağar, bak ne
diyor; “Bunu bir devlet görevi olarak
gördüm, tamamladım. Devlet ‘gel’
dedi geldik, ‘git’ dedi gittik.”

Peki, sen niye kabız olmuş gibi
kıvranıyorsun, katil Ağar’ı savunmak
sana mı kaldı. 

Ama tabii, sen de Ağar’ın söyle-
diklerini başka türlü söylemeye ça-
lışanlardansın. Bazıları Mehmet
Ağar’a “Yani DHKP-C de eline silah
almadı mı diye yükleniyor. Yahu in-
safınız kurusun. Bu adam hayatı bo-
yunca, hayatı pahasına o örgütlerle
mücadele etti. Kast ettiği solun, teröre
karışmamış sol örgütler olduğu apaçık
değil mi! Bırakın onu, bu ülkenin
barışçı solcuları da DHKP-C’yi,
TİKKO’yu sol örgüt saymıyor artık.” 

Yani iyi solcular “teröre karış-
mamış” solcular diyorsun. Ya da
Ağar’ın ifade ettiği gibi “zararsız,
eline bıçak almamış insanlar.” 

Beyhude uğraşıyorsun Özkök efen-
di, bir katilden kahraman çıkmaz!
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Bir savaş ne için başlar
ve nasıl sona erer? Bıçağın
kemiğe dayanması diye bir
özdeyişimiz vardır. Bıçak
kemiğe dayanmadan, yani
yönetilenler eskisi gibi yö-
netilmek istemediği, yöne-
tenlerin de eskisi gibi yö-
netemediği ortamda, çözüm
sınıflar savaşıdır. 

Emek ile sermayenin iki
temel güç olduğu dünyada
zulüm ve sömürü kaçınıl-
mazdır. Kurtla kuzu aynı
sofrada yemek yiyemez.
Çünkü kurt kuzuyu yer. Bu,
onun doğasında vardır. Ve
sınıflar savaşı bir tek şekilde
sona erer, o da taraflardan
birinin diğerini yok etme-
siyle mümkündür. Çünkü,
ya zulüm ve sömürü düzeni
kazanacaktır, ya da bağım-
sızlık, demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesi kazana-
caktır. Bu ikisinin de ne ara
noktası vardır, ne de ortak bir noktası
vardır. Onun için uzlaşılacak, ortak-
laşılacak hiçbir nokta yoktur. Uzla-
şılacak her nokta, zulüm ve sömürü
düzeninin devam etmesini sağlamak-
tan ibarettir. 

Faşizmle Barış, 
Emperyalizmle Uzlaşma
Olur mu? 

Olmaz. Çünkü bugüne kadar bu-
nun tek bir olumlu örneği yoktur.
Oysa, bugüne kadar birçok ülkede,
birçok ulusal ve sosyal kurtuluş ha-
reketi hakim sınıflar ve emperyalizmle
barış ve uzlaşma masalarına otur-
muştur. Ama o oturulan masalar, sa-
dece kurdun kuzuyu yediği masalar
olmuştur. 

Bugüne kadar hiçbir barış masa-
sında faşist bir rejim, faşistliğinden
ve temsilcisi olduğu hakim sınıfların
yenilgisini kabullenmemiştir. Hiçbir
faşist rejim, ellerindeki iktidarı emek-
çilere veya ulusal bağımsızlık tale-

binde bulunan halklara özgürlüklerini
vermemiştir. Oysa, devrimci olarak
masaya oturan ulusal ve sosyal kur-
tuluş talebiyle savaşan hiçbir örgüt,
o masadan devrimci olarak kalka-
mamıştır. 

‘Barış ve Uzlaşma’ 
Bir Teslimiyet ve 
Tasfiye Programıdır

Yönetenler yönetemez duruma
geldiklerinde, karşılarındaki güce
bazı kırıntılar vererek, onun devrimci
kimliğinden soyunmasını isterler.
Her “Barış ve Uzlaşma”nın değişmez
tek kuralı vardır: Baş kaldırılan sö-
mürü sistemi değişmeyecek, iktidar
verilmeyecektir. Ama devrim tale-
binden vazgeçilecektir. Tüm “barış
ve uzlaşma”ların değişmeyen kanunu
budur. Bugüne kadar da bunun dışında
bir “barış ve uzlaşma” olmamıştır. 

Zulüm ve sömürüye karşı sava-
şanlar, zulüm ve sömürü düzenini
yoketmekten vazgeçmedikçe de asla

bir  “barış” olmamıştır. Zulüm
ve sömürü düzenini yok et-
mekten vazgeçmek, tasfiyedir.
Tasfiyeciliğin temeli ideolo-
jiktir. İdeolojik yenilgi, tes-
limiyete giden yolu açar. 

Kolombiya’da 
“Barış” 

Kolombiya’nın iki özelliği
var. 

Birincisi, günümüzün en
uzun süreli gerilla savaşının
verildiği yer olması. 

İkincisi ise Kolombiya
devletinin, Latin Amerika’da
sürekli olarak “sağ” iktidar-
ların olduğu ve tüm Latin
Amerika’daki tüm bağımsız-
lık savaşlarına karşı bir set
oluşturmasıdır. 

Kolombiya, Amerikan
emperyalizmi için her zaman
Latin Amerika’daki direnişleri
boğmak için kullandığı açık
bir atlama tahtası olmuştur.
Ve sürekli olarak büyük bir

askeri güç bulundurduğu yerdir. 
Kolombiya çok uzun bir devrimci

geleneğe ve gerilla savaşı deneyimine
sahiptir. Ve Kolombiya oligarşisinin
şiddetiyle, bir kısım gerilla örgütleri
de fiziki olarak imha edilmişlerdir.
Buna karşın; Kolombiya’daki en bü-
yük gerilla gücü olan FARC-Halk
Ordusu kırsal alandaki kurtarılmış
bölgelerdeki kır gerillası sayesinde
ayakta kalmayı başarmıştır. Elli yıla
yakın gerilla savaşı, aynı zamanda
doğrudan ABD’nin askeri güçleriyle
de çatışma içinde geçmiştir. 

FARC, 1999-2001 arasında ilk
“barış” girişiminde bulunmuş ve ateş-
kes sürecinde legal parti ve sendikal
örgütlenmeleriyle, seçimlere hazır-
lanıyordu. Bu ateşkes süreci içinde,
ölüm mangalarının hedefi olmuşlar
ve iki yıl içinde altı binin üzerinde
kadroları tek tek katledilmişti. Çünkü,
ateşkes de, tasfiye politikaları da oli-
garşiyi tatmin etmeye yeterli değildi.

KOLOMBİYA’DA REFERANDUM: İŞKENCECİ KATİLLERLE BARIŞ OLMAZ... 
KURTLA KUZU AYNI SOFRADA YEMEK YİYEMEZ!

Bizim Reformistlerin Referandumda ‘HAYIR’ çıktığı için 
Yaşadıkları Hayal Kırıklığı!-1

Yönetenler yönetemez duruma
geldiklerinde, karşılarındaki güce bazı

kırıntılar vererek, onun devrimci
kimliğinden soyunmasını isterler. Her
‘Barış ve Uzlaşma’nın değişmez tek
kuralı vardır: Başkaldırılan sömürü

sistemi değişmeyecek, 
iktidar verilmeyecektir. Ama devrim

talebinden vazgeçilecektir. Tüm ‘barış
ve uzlaşma’ların değişmeyen kanunu

budur. Bugüne kadar da bunun dışında
bir ‘barış ve uzlaşma’ olmamıştır. 

Zulüm ve sömürüye karşı savaşanlar,
zulüm ve sömürü düzenini yoketmekten

vazgeçmedikçe de asla bir ‘barış’
olmamıştır. Zulüm ve sömürü düzenini

yoketmekten vazgeçmek, tasfiyedir.
Tasfiyeciliğin temeli ideolojiktir.

İdeolojik yenilgi,
teslimiyete giden yolu açar. 
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Ve bu tasfiye programı da
FARC’ın tüm legal örgüt-
lenmelerinin imha edilme-
sinin ardından son bulmuş-
tu. Bu ateşkes sürecinde
kırlardaki gerilla hep elde
tutulmuş ve “barış”ın im-
kansız olduğu kabulleni-
lerek yeniden gerilla sa-
vaşına geri dönülmüştü. 

Bugünkü, “barış” giri-
şiminde ise, böylesi bir si-
gorta da yoktur. Ateşkes
değil, silah bırakma ope-
rasyonu yapılmaktadır. 

FARC’ı 
Silah Bırakmaya
Zorlayan Nedir? 

FARC, onlarca yıl bo-
yunca sürekli olarak ABD
operasyonlarına maruz kal-
mış, doğrudan ABD ile sa-
vaşmıştır. 

FARC örgütü de 2002
yılında CIA başkanı Te-
net’in ilan ettiği “İmha edil-
mesi gereken beş örgüt”ten
biriydi. Bu listede DHKP-C, İslami
Cihad, FHKC, HAMAS ve FARC
örgütleri vardı. İslami Cihad ve FHKC
büyük oranlarda tasfiye edilip, etki-
sizleştirildi. HAMAS, önce Filistin’de
iktidara ortak edildi, Suriye’ye karşı
savaşta ise Müslüman Kardeşler ve
IŞİD’le birlikte ABD’nin yedek gücü
haline getirildi. FARC ise Kolombiya
oligarşisi ile masaya oturtularak tas-
fiye süreci başlatıldı. 

CIA’nın “İmha edilmesi gereken
örgütler” listesini ilanından sonra,
AB de, Amerika’nın terör örgütleri
listesindeki örgütleri  Kara Liste’ye
aldı. FARC ise buna karşı direnmek
ve enternasyonal dayanışmayı ör-
gütlemek yerine “Emperyalizm Kara
Listelerle birlikte heryerde bize yö-
nelik imha politikası yürütecek. Onun
için tüm politik çalışmalardan geri
çekiliyoruz” diyerek, edilgen bir sü-
rece girdi. 

2008 yılı FARC açısından büyük
kayıpların yılı olmuştur. FARC’ın
kurucu önderi Marulanda’nın ölme-
sinden sonra; ABD’nin FARC ön-
derliğine yönelik giriştiği imha ope-

rasyonları ile yeni MK sorumluları
ve askeri sorumlularını da katletme-
sinin ardından, büyük bir önderlik
sorunu yaşamaya başlamıştır. 

Bu süreçte “ateşkes” girişimle-
rinde bulunmuş ve bunu da örgütsel
kayıplarını telafi etmek için zaman
kazanma adına yapmışlar ve hem
kendi kitlesini, hem de dost ilişkilerini
bu şekilde teskin etmeye çalışmıştır.
Oysa, tasfiyenin “taktiği” olamaz.
Taktik ateşkeslerin getireceği büyük
siyasi başarılar da asla olamazdı.
Çünkü emperyalizm ve oligarşinin
sayısız deney ve tecrübesi vardır. Ve
güya emperyalizmi kandırma üzerine
kurulu olan, bu tür sözde taktiklerle
günü kurtarabilmek mümkün değildi.
Nihayetinde, “taktik ateşkes”, stratejik
yenilgiye yol açmaktan başka bir işe
yaramayacaktı.  

Kolombiya Oligarşisi 
Teslimiyeti Bile 
Kabul Etmiyor 

Küba’da geliştirilen “barış” gö-
rüşmeleri sonucu, silah bırakma ka-
rarları alındı. Ancak Santos hükümeti,

bu kararı halkoyuna sundu.
Ve halkoylaması da
“FARC’la Barışa Hayır”
ile sonuçlanmıştır. 

Türkiye’de Kürt halkı-
nın direnişini de tasfiye
hesapları yapan, küçük bur-
juva milliyetçileri, refor-
mistler ve oportunistler
başta olmak üzere, emper-
yalizme koltuk değnekli-
ğine soyunmuş olan dün-
yadaki tüm tasfiyeciler bu
sonuçtan “şok” oldular. Na-
sıl oluyor da, bir teslimiyet
bile kabul edilmiyordu. 

4 Ekim 2016 tarihli
Cumhuriyet gazetesi “Barış
Ağlıyor” manşetleriyle bu-
nun duyurusunu yaptı. Re-
feranduma katılım oranı
Yüzde 37, “Hayır” diyenler
de bu katılımın Yüzde
50.21’i yani altmış bin oy
fazlalığı ile FARC’la barış
politikası reddedilmişti. 

Ancak, hem bizim ül-
kemizdeki, hem de dün-

yadaki reformist ve oportunistler em-
peryalizm lehine olan tasfiye planının
bir yol kazasına uğramaması için
teoriyi zorlayarak, bu sonucu bile
bir zafer gibi göstermeye çalışmış-
lardır: “Hayır oyları, toplam seçmen
sayısının Yüzde 19’una bile tekabül
etmiyor. Bu durumda ‘barış’a evet
diyenlerin asıl rakamı Yüzde 81’dir...”
diyebilmişlerdir. Aynen Türkiye halk-
larını da burjuvazinin seçim sandığına
mahkum edenlerin, AKP’nin yükselen
oyuna rağmen ‘Halen çoğunluk yani
yüzde 50’nin üzerindeki seçmen
AKP’ye karşıdır’ diyerek, bu sonucu
da zafer gibi adlandıranların tespit-
lerini çağrıştırıyor. 

Referandumdaki yenilgiyi opor-
tunistçe açıklamanın bir diğer seçe-
neği de ‘Evet oylarının ezici çoğunluk
olacağını açıklayan kamuoyu yok-
lamalarından dolayı, Evet’çilerin re-
havet içine girmeleri ve sandığa git-
memeleridir’ gerekçesiydi... 

Tasfiyecilere göre, her felakette
bir hayır vardı. Yapılmaması gereken
tek şey de tasfiye yolundan çıkılma-
masını sağlamaktı. 

4 Ekim 2016 tarihli Cumhuriyet gazetesi
‘Barış Ağlıyor’ manşetleriyle bunun duyu-
rusunu yaptı. Referanduma katılım oranı
Yüzde 37, ‘Hayır’ diyenler de bu katılımın
Yüzde 50.21’i yani altmışbin oy fazlalığı ile

FARC’la barış politikası reddedilmişti. 
Ancak, hem bizim ülkemizdeki, hem de

dünyadaki reformist ve oportünistler em-
peryalizm lehine olan tasfiye planının bir
yol kazasına uğramaması için teoriyi zor-
layarak, bu sonucu bile bir zafer gibi gös-
termeye çalışmışlardır: ‘Hayır oyları, top-
lam seçmen sayısının Yüzde 19’una bile te-
kabül etmiyor. Bu durumda ‘barış’a evet

diyenlerin asıl rakamı yüzde 81’dir...
diyebilmişlerdir

Aynen Türkiye halklarını da
burjuvazinin seçim sandığına mahkum

edenlerin, AKP’nin yükselen oyuna
rağmen ‘Halen çoğunluk yani yüzde
50’nin üzerindeki seçmen AKP’ye

karşıdır’ diyerek, bu sonucu da zafer gibi
adlandıranların tespitlerini çağrıştırıyor. 
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Reformizm ve tas-
fiyecilik bir kere daha
tarihsel rolünü oynu-
yor. Bir devrimci ha-
reketi daha, dişine ka-
dar silahlı ve sonuna
kadar saldırgan bir em-
peryalizm karşısında
silahsızlandırmak için
ellerinden geleni ya-
pıyorlar.

Kolombiya hükü-
metinin yanındaki ege-
men sınıflar, sınıf bi-
linciyle hareket ediyor
ve teslimiyeti yeterli
görmüyor, kendi talep-
leri için savaşan halkı
tümüyle ezmek, ceza-
landırmak, yok etmek
istiyor. Kürt milliyet-
çiliğinin de silahlarını
bırakıp dağdan indi-
ğinde yaşanan durum
da bunun benzeridir.
Onlar da teslim olmaya
geliyorlar ama devlet
yetinmiyor, ‘tümüyle
suçlu olarak gel, su-
çunun cezasını çek. Si-
yasi hiçbir iddian kal-
mayacak’ dedi ve suç
tanımına uygun olarak cezalandırdı 

Bana Dostlarını Söyle,
Sana Kim Olduğunu 
Söyleyeyim 

Dost kimdir, dostluk nedir? Halkın
iktidar mücadelesini tasfiye masasına
oturtanlardan dost olur mu? Nasıl
bir dostluk bu? Dostlar teslimiyet
öğütlemez, aksine zafere gidecek
yoldaki mücadeleyi destekler. Peki,
FARC’ın dost dedikleri kimlerdir? 

FARC-EP Genel Sekreteri Ricardo
Tellez “Birçok zaman ateşkes ilan
ederek, silahsız güçlerle toplantılar
yaparak, uluslararası diplomasiyi kul-
lanarak büyük bir etki yarattık. Bu
birçok uluslararası yerde, parlamen-
tolarda etki yarattı. Avrupa Birliği
parlamentosu, Vatikan, Başkan Oba-
ma, Latin Amerika ülkelerinin hepsi,
halkları, medya, bütün bunların hepsi
bu sosyal adalet mücadelesinin ha-
berlerini paylaştılar” diyor. (Metin

Yeğin, 6 ekim 2016, Yeni Özgür Po-
litika) 

Buradaki dostlar kimdir, yukarıda
sayılanlar mı? Peki o zaman sosyal
adaletsizliği yaratanlar kimdir? Te-
keller, emperyalizm, Vatikan ve her-
kes sosyal adalet istiyor, coşkuyla
karşılıyorsa; o zaman sosyal adalete
karşı olan kimdir, adaleti engelleyen
kimdir? Sosyal adaleti halklar mı

engelliyor? 
Bakın FARC’ın dostları

FARC’a ne tavsiye ediyorlar:
FARC üyeleri mahkemelere
çıksın, suçluluğunu kabul etsin.
Suçlarını itiraf etsin. Suçlarını
itiraf edenlerin cezaları indiri-
lecek... 

Yani, FARC’ın sözde dost-
ları, FARC’ın bugüne kadar
olan geçmişini inkar etmesini,
örgütlediği direnişi bir suç ola-
rak kabullenmesini istiyor. An-
cak bunu yaparlarsa, faşizmin
etkisindeki kitle de onlarla ba-
rışı kabullenecek... Dostlarımız
bunu tavsiye edecekse, düş-
mana ihtiyaç var mı? 

Sadece silah bırakmak ve
pes etmek de yetmiyor. Gele-
ceksin, itirafçı olacaksın ve
hapse atılacaksın. Sonra da bu-
nun adı “barış” olacak. Kürt
milliyetçileri de gelip teslim
olmak istiyor ama oligarşi tü-
müyle örgütsel tasfiye istiyor. 

1999-2001 arasında
FARC’ın legal örgütlenmelerine
yönelik, ölüm mangaları ey-
lemleri, bu süreçte de devam
ediyor. Ama FARC’ın uzlaşmacı
yönetimi, silahsızlanmayı ısrarla

yürütüyor. Ve bir yandan da, tamam
bu katliamlar devam ediyor ama bu
sefer sorumluluğu, aracı olan onbeş
devlet ve BM aldı diyor. FARC, bun-
dan sonraki halka yönelik katliamların
sorumlusunu BM ve kendisini tesli-
miyete zorlayan “dost”larına atarak,
tarihsel sorumluluktan kurtulamaz.

(devam edecek)

FARC-EP Genel Sekreteri Ricardo
Tellez ‘Birçok zaman ateşkes ilan ederek,

silahsız güçlerle toplantılar yaparak,
uluslararası diplomasiyi kullanarak büyük

bir etki yarattık. Bu birçok uluslararası
yerde, parlamentolarda etki yarattı.

Avrupa Birliği parlamentosu, Vatikan,
Başkan Obama, Latin Amerika

ülkelerinin hepsi, halkları, medya, bütün
bunların hepsi bu sosyal adalet

mücadelesinin haberlerini paylaştılar’
diyor. (Metin Yeğin, 6 ekim 2016, Yeni

Özgür Politika) 
Buradaki dostlar kimdir, yukarıda

sayılanlar mı? Peki o zaman sosyal
adaletsizliği yaratanlar kimdir? Tekeller,
emperyalizm, Vatikan ve herkes sosyal
adalet istiyor, coşkuyla karşılıyorsa; o

zaman sosyal adalete karşı olan kimdir,
adaleti engelleyen kimdir? Sosyal adaleti

halklar mı engelliyor? 
Bakın FARC’ın dostları FARC’a ne
tavsiye ediyorlar: FARC üyeleri

mahkemelere çıksın, suçluluğunu kabul
etsin. Suçlarını itiraf etsin. Suçlarını itiraf

edenlerin cezaları indirilecek... 

Dersim’de Halk Okulu Çalışmaları Devam Ediyor!
Dersim’de 25 Ekim’de halk okulu çalışması yapıldı. Kurtuluş dergisinin

Şubat ayında yer alan “korkularımızı yenmeliyiz” adlı yazı okundu. Okuma
sonrasında her insanda korkunun olduğu, korkusuzum diye “delikanlılık”
yapanların ahmak olduğu ve mühim olanın korkuyorum demek değil
korkularını yenmek için çaba harcanması konuşuldu. Çalışmaya iki Halk
Cepheli katıldı.

Aynı gün, Yürüyüş dergisinin 541. sayısından “Kerbela’dan Cephelilere
Direniş Sürüyor” adlı yazı okundu. Okuma sonrasında yazının değerlendirmesi
yapıldı. Dünyada savaşan bir tek biz olduğumuz sonucuna varıldı. Bugün
anlı şanlı örgütlerin barış adı altında hedeflerin saptığı ve iktidar bilincinden
uzaklaştığı anlatıldı. Aynı zamanda Aleviler ve Alevilik hakkında da konuşuldu.
Okumaya 4 Halk Cepheli katıldı.



IISRARLA YENİLENMELİYİZ!

Devrimcilik eski olanla ilerleme-
yecek bir yaşamdır. Eski alışkanlık-
larda ısrar etmek düzende ısrar etmek
demektir. Her yönüyle ve her an dü-
zene  karşı savaşmak, ona darbeler
vurmak  zorundayız. Eski olan düzene
güç veriyorsa, biz sürekli yeniyi ya-
ratarak düzeni geriletmeliyiz. 

Kendimizi  yenilemediğimiz sü-
rece başkalarını yenileyemeyiz, ör-
gütleyemeyiz. Sürecin insanı olabil-
mek, yeni insanlar örgütlemek için
önce ısrarla kendimizi yenilemeliyiz.
“Yarının insanının yaratılmasında,
itici güç olmak, kendisinin oluştur-
duğu örnekle bu süreci yönetmek
gençliğin görevidir. Bu yarışta  ken-
dini yeniden yaratmak da söz konu-
sudur, çünkü  hiç  kimse  kusursuz
değildir, böylesine  bir kusursuzluktan
henüz çok uzağız, herkes çalışma
aracılığıyla kendi  niteliklerini iyiye
götürmeli, derin araştırma ve ince-
lemeler, yapıcı eleştirel tartışmalar
gibi insanca ilişkiler yoluyla kendini
yüceltmelidir. İnsanları değiştiren ve
geliştiren bu bir çabadır.”(Che-Sos-
yalizme Doğru, Yar yay, syf 267)
Che’nin “yarının insanı” deyimi ge-
leceğin yeni insanıdır. Her ne kadar
Che gençliğe hitaben söylemiş olsa
da bu konuşma tüm Cepheliler için
geçerlidir. Yarının insanını oluşturmak
için bugün sürekli yenilenmeliyiz.
Hiç kimse eksiksiz değil. Kendini
yeterli gören, yeniye ihtiyaç duyma-
yan hayal  görüyor demektir. Düzenin
üzerimizde bıraktığı etkiler, eksik-
lerimiz, yanlışımız mevcut.  Che ön-
cülüğünde Kübalı  devrimciler önce
kendilerini yenilediler ve sonra  tüm

sistemi  yenilediler. “Kusursuz değiliz,
yenilenmeliyiz” deyip yenilendiler,
yeniyi yarattılar.

Bizler de bunu yapacağız. Bizler
devrimci savaşın kadrolarıyız, öncü
misyonunu yüklenmiş  durumdayız.
Bu nemektir ? Eğer kendimizi yeni-
lemez gerilersek sadece kendimiz et-
kilenmeyeceğiz. Mücadeleyi, örgütü
etkileyeceğiz. “… kendisinin oluştur-
duğu örnekle bu süreci yönetmek...
“diyor Che. Bizler yenilenerek örnek
olacağız, insanlarımız konuştuklarımıza
değil pratiğimize bakar. Pratikte eski
alışkanlıklarda, tarzlarda ısrar ediyorsak
istediğimiz  kadar yenilenmenin öne-
mini anlatalım bir etkisi olmayacaktır.
“İyi örnek de kötü  örnek gibi çok bu-
laşıcıdır, iyi  örnekleri yaymalıyız, in-
sanların bilinçlerini  etkilemeliyiz”diyor
yenilenmenin öncüsü Che. 

Bizler de örnek olmalıyız. Bugü-
nün  özelliklerine göre şekillenmeli-
yiz.  Diyelim ki eski sözlerle, alış-
kanlıklarla, tarzlarla bugünün insanına
doğruları anlatamıyoruz, hatta ilişki
dahi kuramıyoruz. Pratik bize yeni-
lenmemiz gereken yanlarımızı gös-
teriyor. Önemli olan bunu görmek
ve hızla değişim için emek harca-
maktır.Yenilenmek kesintisiz bir sü-
reçtir. Bugün, dünden farklı bir gün-
dür.

Bizler, dün edindiğimiz deneyim-
lerle  bugüne -yarına göre şekillen-
meliyiz. Savaşın, insanlarımızın ih-
tiyacı sürekli de-
ğişmeli, ilerlemeli,
geri düşmemeli-
yiz.

Örneğin, dün
insanlara iki defa
anla t t ığ ımızda
ikna edebiliyor-
duk, ancak bugün
durum başka. On-
larca değişik yön-
tem bulmak gere-
kiyor. İnsanlarımı-
zı  harekete geçi-
rebilmek için, ken-
dimizi anlatabil-
mek için bugün
başka yöntemler
izlemek gerekiyor.
Kimi zaman kısa

süre öncesinin yöntemleri dahi yeterli
olmuyor. O zaman eski olanda ısrarcı
olmayacağız, bugüne göre yenilene-
ceğiz. Yenilenmekte ısrar edeceğiz.
Asla pes etmeyeceğiz.

“Yeni alışılmamış zorluktaki bir
işe birçok kez baştan başlamayı bil-
mek zorunda olduğun basit gerçeğini
kavramalıyız! İşe başlandı çıkmaz
yola girildi baştan başla, sorunu daha
değişik ele al, kendini on kez değiştir,
ama tuttuğunu kopar” diyor LENİN.
Eğer ilerlemiyor, sonuç  alamıyorsak
yenilenmemiz  gereken bir yan var
demektir. Gerekirse başa döneceğiz.
Tıkandığımız yere geri döneceğiz.
Sorunu baştan ele alacağız.

Biz yenilendikçe savaşımız da
gelişecektir. Daha çok insanla ilişki
kurup  örgütleme gücümüz artacaktır.
Yenilendikçe kafamız savaşın her
anına -alanına hizmet edecek. Silahta
bulacak, dergi de satacak ve yeri
gelince kendi  silah olacaktır. 

Che’nin  dediği  gibi “ ... derin
araştırma ve incelemeler yapıcı  eleştirel
tartışmalar ... “  ile yenileneceğiz.
Böylece yeni bilgilere ulaşacağız.
Okuyarak, tartışarak, araştırarak ye-
nilenecek  yenileyeceğiz. En önemli
silahımız eleştiri -özeleştiridir. Eleşti-
ri-özeleştiri kendimize emek vermektir,
yeni bilgiye ulaşmaktır. Kendimize
ve yoldaşlarımıza emek verelim. Ayak
bağlarımızdan, düzen alışkanlıkları-
mızdan kurtula kurtula ilerleyelim.

Gazi ve Armutlu’da
Cemevlerine 
Polis Ablukası

Polisin saldırılarını pro-
testo amacıyla Gazi Cem-
evinde sürdürülen Açlık
Grevi direnişine 25 Ekim’de
polis saldırı girişiminde bulundu. Cemevini ablukaya
karşı Açlık Grevi direnişini sahiplenenler ajitasyonlarla
saldırıyı teşhir etti. 

Armutlu’da da, Armutlu Cemevi de polis ablukasına
alındı. Karakolda 8 akrep, 1 otobüs dolusu polis ve 2
TOMA bekletildi. Bir grup polis de mahalle içinde
saldırı amaçlı dolaştı. Armutlu halkı polisin provokas-
yonlarını karşı düdüklerle, tencere tava çalarak, slo-
ganlarla protesto etti. Armutlu Cemevinde olası saldırıya
karşı hazırlık yapılarak, tüm halka mahallelerini ve
Cemevlerini sahiplenme çağrısı yapıldı. 

Yürüyüş

30 Ekim
2016

Sayı: 545

DEVRİMCİLİK DÜŞMANIN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARABİLMEK İSE14



Bu sayfamızda her hafta faşizmi
yazacağız sizlere. Yaşadığımız ger-
çeklerden söz edeceğiz. Bilmeyenlere
anlatacak, bilenlere hatırlatacağız.
Faşizmi daha iyi tanımak için, faşizme
karşı mücadelemizi daha bilinçli ör-
gütlemek için...

AKP faşizmi OHAL ilan etti, hal-
ka daha pervasız saldırıyor.

Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı.

Faşist polisler her gün mahalle-
lerimize saldırıyorlar. Gözaltı, işkence
ve tutuklama günlük hale getirildi.

Önce 28 bin 163 öğretmen, sonra
11 bin 285 öğretmen açığa alındı.

Faşizm Kürt halkına saldırıyor,
ilçelerimizi toplarla yerle bir ediyor,
binlerce insanımızı bir seferde kat-
lediyor.

Sivil faşist çeteler silahlandırılıyor,
dini ve milliyetçi görüntü altında
katliamlara hazırlanıyor.

Üniversitelerde, liselerde öğretim
üyesi, özel güvenlik, polis kılığında
öğrenci gençliğe saldırıyor. Gözaltı,
işkence, tutuklama, okuldan atma...
sıradanlaştırılmış durumda.

Gösteri hakkı yok.

Halktan yana yayın yapan yayın
organları, halktan yana sanatçılar,

halkın avukatları faşizmin hedefinde. 

İşte faşizm gerçeği budur.

Faşizmin son saldırı hedefleri,
Gençlik Federasyonu ve İdil Kültür
Merkezi oldu.

Unutmayalım, faşizm tarihte kal-
mış eski olaylar değil. Faşizm içinde
yaşadığımız gerçeklerdir. 

Unutmayalım, faşizmin tüm vah-
şeti yaşayıp gördüklerimiz değildir.
Faşizm daha çok örgütlenip güçlen-
dikçe, daha büyük bir işkencecilik,
katliamcılıkla saldıracaktır.

Tarihimizde Maraş Katliamları,
Çorumlar, 16 Martlar, 1 Mayıs 77'ler,
Sivaslar, Gazi'ler, 19 Aralık'lar ya-
şanmıştır. Ama bunların tarihte kal-
dığını sanmayalım.

Dünya tarihinde, Hitler, Musso-
lini, Franko faşizmi yaşanmış, Latin
Amerika'da, Asya'da çok sayıda faşist
cunta iş başına getirilmiş, sayısız
katliama imza atmıştır. Bunların ta-
rihte kaldığını sanmayalım.

Birileri emperyalizmle aynı ma-
sada halkın mücadelesini satarak, fa-
şizmle barıştığını iddia ediyor. Unut-
mayalım, halkla faşizmin barışı ol-
maz. Faşizmle barıştığını söyleyenler,
artık faşizm adına çalışmaya başlarlar,

faşizme hizmet etmeye başlarlar.
Artık onlar da faşizmle birlikte halka
karşı savaşanlardan olurlar. Ama hal-
kın faşizmle barışı olmaz.

Peki faşizm kaderimiz mi?

Hayır kaderimiz olamaz, tarih
çok kez faşizmi yendiğimizi yazmıştır.
Ama faşizmin halkları teslim alabil-
diğini tarih yazmadı?

Tarihimiz, aynı zamanda faşizme
karşı mücadelenin tarihidir.

Öyle ki, faşizmin babası emper-
yalist tekeller bile katil çocuklarını
sahiplenemediler. Emperyalist tekel-
lerin kasaları daha çok dolarla markla
dolsun diye, daha çok altınla mü-
cevherle dolsun diye, daha fazla
insanı iliklerine kadar sömürebilsin
diye onmilyonları katlettiler. Ama
hizmet ettikleri bu efendileri tara-
fından bile sahiplenilmediler. 

Faşizm, dünya halkları tarafından
yenilmiş ve lanetlenmiş bir yaratıktır.
Kimse çıkıp açık açık faşist olduğunu
söyleyemez.

Patronların bu katil çocuğunu bir
kez daha yeneceğiz. Dünyanın Tür-
kiyesi’nde yeneceğiz.

Yenmek için örgütleneceğiz. Yen-
mek için savaşacağız.

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR!
FAŞİZM; MERCEDESLERİN, FORD'LARIN, PETROL TEKELLERİNİN, 
SİLAH TEKELLERİNİN... ŞAHENK'LERİN, SABANCILARIN, KOÇLARIN,
ÜLKERLERİN, ALBAYRAKLARIN, LANETLENMİŞ ÇOCUĞUDUR...

KÖŞETAŞI

FAŞİZM: "Finans Ka-
pitalin En Gerici, En Şo-
ven ve En Emperyalist
Unsurlarının Açık Te-
rörcü Diktatörlüğüdür."  

(Dimitrov)

ÖZLÜ SÖZ: 

"Başka birçok adı var kendisi yok burju-
va-faşist parti var. Bunları tek tek değer-
lendirmenin fazla bir anlamı yoktur. Ama
hepsi devlet çarkının parçaları olup faşizmin
devamından yanadırlar. Bu partilerin tümü
uygulayıcısı ve destekçisidirler." ( Dayı)

TARİHTEN: 

Devrimci Sol'un, 1980 yazında gerçekleştirdiği “İşken-
celere ve Faşist Teröre Karşı Mücadele” kampanyasında
yaptığı eylemlerden bazıları:

- İstanbul Topkapı’da 1000 kişilik kitlesel silahlı gösteri...
Bu gösteri başlar başlamaz jandarmalar ve polislerle
çatışma çıkmış, Devrimci Sol militanlarından İbrahim

Karakuş, Talip Güldal orada, yaralanan Yüksel Karan
ise daha sonra şehit düşmüştür.

- İzmir Güzelyalı Karakolu Devrimci Sol tarafından ba-
sıldı. Faşist polislerin işkence yaptığı Güzelyalı Kara-
kolu’nda polisler etkisizleştirilerek nezarethaneye kilit-
lendi, silahsızlandırıldı, karakola işkenceyi protesto
eden pankart asıldı ve karakol, polislere zarar gelmeyecek
şekilde bombalandı. 

ŞİİR:

Nerede görülmüş yalanın hakikati yendiği 

Boğulan şu fani Bedreddinimin boynudur

Vurulup boğulur, lakin eğilmez boynumuz...

(Ümit İlter)
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Çağdaş Hukukçular Der-
neği üyeleri geçtiğimiz hafta
Çağlayan Adliyesi’ndeki kapı

aramaları ile ilgili bir eylem yaptılar.
Kimileri eylemin zamanlamasını ma-
nidar buldu, kimileri tarzını eleştirdi.
Kimileri de yerde sürüklenen avukat
görüntüsünü ‘şık’ bulmadı. Elbette
bunların hepsi tali meselelerdi asıl
önemli olan baro seçimleri öncesinde
avukatların hali pür melalini anlatılmıştı. 

Bir avuç insan… Hakkını koru-
maya niyetli bir avuç insan…hak-
sızlığa boyun eğmemeye kararlı bir
avuç insan…yanı başlarından onlara
aldırışsızmış gibi görünen yüzlerce
avukat çantalarını aratarak geçip gi-
derken iddiasındaki kararlılığı ko-
rumak zor iştir. Bunu ancak yaptığı
işe inananlar yapabilir. Bu inanç kör
bir inanç değildir. Bu inanç güvenden
beslenir. Kendine güven, arkadaşla-
rına yoldaşlarına güven ve haklılığına
güvendir bu inancın kaynağı. 

Bu da kendini tanımakla olur. Ken-
dini tanıyacaksın, birlikte mücadele
ettiğin arkadaşlarını tanıyacaksın, kar-
şında mücadele ettiğin gücü tanıya-
caksın ki güven duyabilesin. 

Güven korkuyu yenebilen güçlü
bir duygudur. 

“Bizim kendimizden korkumuz
yok. O yüzden çantamızı aratmakta
bir sakınca görmüyoruz” diye içinde
bulundukları durumu açıklamaya ça-
lışanlar oldu. Onlara da bıkmadan
anlatmak gerekti; 15 Temmuz ön-
cesinde hakkımız olan 15 Temmuz
sonrasında da haktır. Şimdi kork-
madan çantalarınızı x-ray cihazına
koyuyorsunuz da 15 Temmuz öncesi
korkuyor muydunuz? Ya da çantasını
aratmak istemeyen avukatlar çanta-
larının içindekilerden korkuyorlar
mı? Evet avukat kendi iş yerine gir-
mektedir. Hayatının büyük bölümünü
geçirdiği adliye içinde olağan şüpheli
gibi görülmek istememesi de haklıdır. 

Avukat yasa ile kendisine verilmiş
bir hakkın cumhuriyet savcısının ta-
limatı ile gasp edilmesini istemiyor.
Çünkü adli ve idari amirlerin bütün
talimatları yasaya uygun olmalıdır.
Yasaya aykırı emri uygulayanlar da
suç işliyor demektir. Memur kanun-

suz emri uygularsa sorumlu olur.
Bakın 15 Temmuz gecesi yalnızca
kendilerine verilen emri, düşünmek-
sizin uygulamış olan sıradan erler
işte bu ilkeye göre tutuklandılar.
Savcı onlara “sen suç teşkil eden
kanunsuz emri uygulamak zorunda
değildin” dedi. Yine aynı şey ola-
caktır. Üstelik bu memurlar savcının
talimatlarını yazılı olarak almamak-
tadır. Savcının bir gün işine gelmediği
zaman “ben öyle bir talimat verme-
dim” demeyeceğini de kimse garanti
edemez durumdadır. 

“Onlar yani güvenlik ve polis,
suçlu olmasına suçlu da avukatlar da-
yak yediler de ne kazandılar” diye
soranlar da az değildir. Evet hukukçular
bile birkaç hamlede hemen zafer ka-
zanmayı dilemektedir. Oysa ki dünya
yüzünde hiçbir hak, hak sahibine lüt-
fedilmemiştir. Yaşam hakkını elde et-
mek için asırlar boyunca kaç kesik
baş giyotine düşmüştür. İşkence yasağı
ise arena, engizisyon, direktuvar görerek
olgunlaşmıştır. Velhasıl avukatın ko-
ruduğu bu hak yani avukatın çantası
aranmaz hakkı kendi kişiliğinden değil
mesleğin sır saklama yükümlülüğünden
gelmektedir. Bu yükümlülük adil yar-
gılanma hakkından gelmektedir. Adil
yargılamanın bir hak oluşu da binlerce
haksızlığın karşısında isyan etmiş olan-
ların öğrettikleri ile mümkün olmuştur.
Yani o bir avuç avukatın direnişi kendi
kişiliklerini değil, mesleğin kişiliğini
korumayı amaçlamaktadır. 

Temel hak ve hürriyetlerin hiç
durmadan tırtıklandığı ve lime lime
edildiği bu günlerde ise; direnmenin
olduğu yer, her ne olursa olsun müs-
tahkem bir mevzidir. 

Avukatlar cevap verdiler peki ne
kazandınız diyenlere; Peki verdiğiniz
tavizlerin bir sonu olur mu? Mesela
çantanızı arattığınızda ne var canım
evraklarını da aratsan, kendinden kor-
kun mu var denmeyeceğini nereden
biliyorsun? Tavizin sonu yoktur. Bunu
en güzel sarı öküz hikayesi anlatır; 

Bir öküz sürüsü mutlu mesut ot-
lağında yaşarken bir aslan sürüsü
musallat olmuş başlarına, öküzler
örgütlüymüş ve saldırı anında bir
araya gelerek kovalarlarmış aslanları.

Topal aslan yanına bir iki aslanı da
alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz
sürüsüne yanaşmış ve o tatlı diliyle
başlamış konuşmaya; “Bütün suç
hep o Sarı Öküz’’de. Onun rengi si-
zinkilerden farklı ve bizim de gözü-
müzü kamaştırıyor, aklımızı başı-
mızdan alıyor. Sizle bir sorunumuz
yok. Verin onu bize, siz kurtulun,
yine barış içinde yaşayalım.”Boz
Öküz ve heyeti aralarında tartışmış
ve Sarı Öküz’’ü vermişler aslanlara.
Bir tek Benekli Öküz karşı çıkmış
ama kimseye derdini anlatamamış.
Bir süre sonra aslanlar bu kez de
öküzlerin içinden “Uzun Kuyruk’’
ismindeki öküzü istemişler Benekli
öküz hariç yine uzun kuyruk’’u teslim
etmek fikrindeymiş. Her seferinde
farklı bahanelerle gelmiş aslanlar,
sonunda öküzler zayıflamış, aslanlar
küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane
ileri sürmeden öküzleri almaya “Verin
bize şunu, yoksa karışmayız” demeye
başlamışlar. Birer birer aslanların
pençesinde can verirken, Boz Öküz
ve birkaç öküz kalmış geride. İçle-
rinden biri liderlerine, “Ne oldu bize,
nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa,
vaktiyle ne kadar güçlüydük” diye
sormuş. Boz Öküz, Benekli Öküz’’ün
sözlerini hatırlayarak, gözleri nemli
“Biz” demiş, “Sarı Öküz’’ü verdi-
ğimiz gün kaybettik bu savaşı..”
Şimdi bizden istemekteler Sarı Ökü-
zü… Bu kıssadan bizim hissemize
düşen odur ki; Sen hakkın olanı rı-
zanla vermeyeceksin. Alacaklarsa
zorla alacaklar elinden. Böylece mü-
cadele azmini korumuş olur rahata
alışmasın. Uzlaşmanın sonu yoktur. 

KENDİ HAKKINI KORUYAMAYAN AVUKAT,
MÜVEKKİLİNİN HAKKINI DA KORUYAMAZ! 

Özgür Tutsaklar
Onurumuzdur!

Mersin Halk Cephesi olarak
komplolarla tutuklanan 10 dev-
rimciye ve geçen gün parasız eğitim
istedikleri için tutuklanan Aslı,
Halil ve Öznur’a 22 Ekim’de mek-
tup yazıldı. Yapılan açıklamada
Özgür Tutsakların hiçbir zaman
yalnız bırakılmayacağı dile geti-
rildi.

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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Dilek Doğan’ın katledilişinin üze-
rinden yaklaşık bir yıl geçti. Bir
yıldır katili yargılanamıyor, bir yıldır
ailesi adalet haykırışlarını duyurmaya
çalışıyor. Dilek Doğan katilinin yar-
gılandığı davanın dördüncü duruşması
12.10.2016 tarihinde yapıldı. Sanık
polis Yüksel Moğultay yine yoktu
duruşmada. İlk duruşma dışında bir
türlü mahkeme huzuruna getirilemedi.
Davanın görüldüğü gün adliyenin
yüksek güvenlik alanına dönüştürül-
mesine, yani adliyenin önünde TO-
MA’ları, akrep denen zırhlı araçları
yerleştirmelerine, adliye içerisine
yüzlerce sivil ve resmi polis yerleş-
tirmelerine rağmen sanık güvenlik
endişesini dile getirip duruşmaya ka-
tılmıyor. Duruşma halka kapalı, sanık
zaten korumalar eşliğinde arka ka-
pıdan gizlice getirilmekte. Buna rağ-
men güvenlik gerekçesini iddia et-
meleri korkularının büyüklüğünden,
suçun ağırlığından olmalı. 

Ve Mahkeme Başkanı sanık ne-
rede, neden gelmiyor, diye sormuyor
bile. Sanıksız, halka kapalı yargılama
güven verebilir mi? Buna tarafsız,
bağımsız, hakkı uygulayacak bir yar-
gılama diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
Demedik. 

Bugün yargının bağımsız ve ta-
rafsız olmadığını herkes söylüyor ve
biliyor. Düzen yargının bağımsız ol-
masına izin vermez. Hele söz konusu
olan siyasi davalar ise, hele bir “devlet
memuru” “vazifesini” yaparken suç
işlemişse yargı siyasi iktidarın poli-
tikalarından bağımsız karar veremez.
Katiller kendi kendilerini yargıla-
mazlar. Bu dava da bunun mümkün
olmadığını anlattık. Sanığın bir türlü
duruşmaya gelmemesi, delillerin suçu
ortaya koymasına rağmen katilin tu-
tuklanmaması, soruşturma aşama-
sında yargıyı etki altında bırakacak
evrakların dosyaya konulması, de-
lillerin yok edilmeye çalışılması, suç-
lama ile ilgili olmadığı halde Dilek
Doğan’ın ve ailesinin adli sicil kay-
dının dosyaya konulması gibi du-
rumlar yargının tutumunu açıkça or-
taya koymaktadır. 

Polisler
Delilleri
Gizlemeye
Devam
Ediyor 

Dilek Doğan
vurulduğu andan iti-
baren polisin elinde
nasıl vurulduğuna
ilişkin görüntü kay-
dının bulunduğunu
biliyorduk. Davası açıldığında dosyaya
ilgili görüntülerin bir kısmı yansıdı.
Bu görüntüler bile olayın nasıl ger-
çekleştiğini anlatıyordu. Fakat bu gö-
rüntüler dışında da görüntüler oldu-
ğunu söyledik. Görüntülerin kayıt al-
tına alındığı kameranın incelenmeye
tabi tutulması istedik. Mahkeme bunun
üzerine kamera kaydını incelemeye
karar verdi ve Emniyet Müdürlüğüne
ilgili kaydın yapıldığı kamerayı gön-
dermelerini istedi. Polis ilk yazıya
cevap vermedi. Mahkeme ikinci kez
yazı yazdı, bu defa kamera içerisindeki
tüm görüntüleri silerek görüntüleri
gönderdiler. Bununla Emniyet Mü-
dürlüğü hem mahkemeyi ciddiye al-
madığını, yargı hakkını tanımadığını,
hem de delilleri yok etmeye çalıştığını
bir başka ifade ile katili korumaya
çalıştığını göstermiş oldu. Bu bir mah-
kemeye yapılacak en büyük hakarettir.
Hemen suç duyurusunda bulunması
gereken mahkeme bunun için hiçbir
işlem yapmadı. 

Kameranın içindeki görüntülerin
geri getirilmesi için ilgili kamerayı
başka bir birime, Jandarma Kriminal
incelemeye gönderdi. Emniyet Mü-
dürlüğü bu görüntüleri özel bir sistem
ile silmemişse ve geri getirilmesi
mümkün olursa yok etmeye çalış-
tıkları gerçekleri görebileceğiz. Po-
lisler başka hangi suçu gizlemeye
çalışıyor göreceğiz. 

Delilleri Gizleme,
Yok Etme, Çalma
Polisin En İyi Bildiği İştir 

İnfaz, katliam, işkence dosyala-

rında polis delilleri açığa çıkartmak
yerine yok etmesi, sahte delil yarat-
ması, delileri çalması yargılama po-
litikasıdır. Hak alma mücadelesini
engellemek, yıldırmak, gerçekleri
gizlemek için kullanır bu yöntemleri.
Buna ilişkin yüzlerce örnek verilebilir.
En yakın örnekleri Günay Özarslan
dosyasının da görüntü kayıtlarını
vermedi, elbiseleri ortaya çıkmadı,
gerçeği yansıtmayan tutanaklar tu-
tuldu, Hasan Ferit dosyasında elbiseler
çalındı, Ferhat Gerçek dosyasında
gömlek çalındı, Berkin Elvan dos-
yasında aylarca görüntü kayıtları ge-
tirilmedi, hala tamamı bilinmiyor,
polislerin kimlikleri saklanıyor ve
hala açıklanmadı. 

İnfaz, katliam bir devlet politi-
kasıdır. Bu tür davalarda aynı za-
manda devlet politikası yargılanır.
Katliam dosyalarındaki adalet mü-
cadelesi halkın adalet mücadelesinden
bağımsız değildir. Devletin politika-
sına karşı da mücadele edersiniz. Bu
politikayı teşhir eder, adaletsizliği,
yargı sistemini anlatmaya çalışırsınız.
Bu nedenle devlet gerçeğin ortaya
çıkmasını, devlet için “ vazifesini”
yerine getiren kişinin cezalandırıl-
masını istemez. Katillerini korur, ak-
lamaya çalışır, yargılamaktan kaçır-
maya çalışır. Bu nedenle Dilek Doğan
davasında adaletin sağlanması önem-
lidir. Adalet mücadelesinin büyütül-
mesi, davanın sahiplenilmesi önem-
lidir. Bir kez daha tüm halkımızı da-
vayı sahiplenmeye ve adalet müca-
delesini büyütmeye davet ediyoruz. 

DDilek Doğan Davası Görüldü ve Dilek’in Katili Yine Tutuklanmadı...
KATİLLER, KENDİ KENDİLERİNİ YARGILAMAZLAR!
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“Uluslararası felsefe Enstitüsü
(UFE) her yıl  düzenlediği Uluslar-
arası felsefe günleri etkinliğini bu
yıl 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında
İstanbul’da yapıyor. ‘Dünya Felse-
fecileri İstanbul’da’ şiarıyla yapılan
etkinliğin bu yılki konusu Değer, De-
ğerler ve Anlam” (2.9.2016, Milli-
yet/Doğan Hızlan) 

“Dünyanın felsefecileri” İstan-
bul’da toplanıp ne konuşuyorlarmış,
kimmiş bunlar bir bakalım.

“Etkinliği özel üniversite olan
Maltepe Üniversitesi, onun bağlı ol-
duğu Marmara Eğitim Vakfı, Kuçu-
radi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı
ve Kadıköy Belediyesi düzenliyor.
İoana Kuçuradi aynı zamanda Mal-
tepe Üniversitesi felsefe bölümü ho-
cası ve UFE’nin başkanı. Dünya ça-
pında isim yapmış felsefecilerin ya-
nısıra Romanya Eğitim Bakanının
katılacağı etkinliğin açılış töreni Ka-
dıköy Belediyesinde yapılıyor.” (Bir-
gün, 6.9.2016) 

Daha düzenleyicilere ve katılım-
cılara bile baktığımızda, yapacakları
felsefenin halka yararlı olmayacağı
baştan bellidir. Çünkü özel üniversi-
telerde, lüks otellerde yapılan bu tür
“felsefe” etkinlikleri ilk değildir ve
hiç birinde halk olmamıştır. Zaten
ücretsiz düzenlerse, otobüslerle halk
oraya taşınsa bile daha ilk toplantı
bitmeden insanlar bu “Çin
işkencesi”nden kaçarlar. Çünkü kür-
süde konuşan kişi Türkçe bile konuşsa,
halkımız onun bizden olmadığını dü-
şünür. Birazdan yapacağımız alıntılarda
göreceğiniz gibi: “Dilleri var bizim
dile benzemez”. Halkın dilini konuş-
mazlar. Konuştuklarında ise, felsefi
anlamda da olsa halkın sorunlarını
asla orada bulamazsınız. Çoğundan
halkın haberi bile olmaz. Bunun asıl
nedeni de onlara göre felsefe halkın
anlamayacağı bir şeydir. Sonuçta orada
halk yoktur ve halkın olmadığı yerde
sorunları, acıları da yoktur.

Böyle olunca da bu etkinlikler
ülkemizdeki faşizm için bir tehdit
de oluşturmazlar. Darbeymiş,

OHAL’miş, işçiye, emekçiye, halka
saldırılar ve hak gasplarıymış umur-
larına olmaz. CHP’li belediyeler de
bu yüzden bayılır bu etkinliklere
destek olmaya. Hem risksiz, hem de
reklamlarını yapmaya birebir yerler
olarak görürler bu etkinlikleri.” İç-
eriğine bakmadan, sadece “felsefe”
kelimesiyle bile aydınlık çağdaş be-
lediyecilik yapmış olurlar böylece.
Sorgulamayı bırakalım, takdir bile
beklerler herkesten.

Sizin Küçük 
Dünyalarınıza Fedanın
Büyüklüğü Sığmaz!

Peki ne konuşuyorlarmış bu et-
kinliklerde? Neyin felsefesini, hangi
değerleri tartışıyorlarmış?

Kuçuradi’nin konuşma metni buna
cevap veriyor: “Genç bir erkeğin
yahut kadının neden bir intihar bom-
bacısına dönüştüğünü hiç düşündünüz
mü?... Bu insanların neden insanları
rastgele öldürürken kendilerinin de
ölmekten çekinmediğini açıklamak
zorundayız” (Milliyet)

“İntihar bombacısı” ve “rastgele
insanları öldürmek” gibi sorumsuz
ifadeleri şimdilik bir kenara bırakır-
sak, güzel bir soru sormuş. Düzeltip
biz de soralım: Neden insanlar feda
eylemi yapar? Buyurun felsefesini
yapalım.

Kuçuradi buna kendince cevap
veriyor: “Doğrudan ve çok basitleş-
tirerek söylemek gerekirse, intihar
bombacısı olgusunu temelde, kafa-
larında değer kavramlarına dair kav-
ramsal-karmaşaların hüküm sürdüğü,
insanların anlam arayışının bir ifadesi
olarak görüyorum.” (agy)

Çok basitleştirilmiş hali buysa,
asıl halini düşünemiyoruz bile!

İşte bu tespit onu etkinliğin konusu
“Değer, Değerler ve Anlam” olarak
belirlemeye götürmüş. “Devrimin
gerekliliği”, “terörizmi doğuran ne-
denler” olabilirmiş, ama “canice bir
devrim anlayışına” neden olmama-
lıymış bunlar. Bu caniliğin nedeni
de Nihilizmin “Her şey mubah”  ve

postmodernizmin “Her şey makbul”
anlayışıyla  birleşen devrim anlayı-
şıymış” (Bakınız: agy)

Önce şunu söyleyelim: Halkı ve
vatanı için kendini feda eden dev-
rimciler hiç de sizin dediğiniz gibi
anlam arayışında, kavram kargaşasında
değildirler. Aradıkları anlamı çoktan
bulmuş, ne yaptığını bilen insanlardır.
Cüret edip de birisiyle bir kez konu-
şursanız bunu kolayca görürsünüz.
Onlar ayrıca sizin sandığınız gibi “ni-
hilizmin”in ya da “postmodernizm”in
etkisi altındaki insanlar değil, halkı
ve vatanı için savaşan Marksist-Le-
ninistlerdir. Nihilizm ve post moder-
nizm halkın değil, egemenlerin, bur-
juvazinin ideolojisidir. Egemenlerin
uydurmalarıdır. Nihilizm bu dünyadan
umudunu kesenlerin savunduğu “hiç-
çilik”tir. Yani bir nihilist için hiçbir
şeyin değeri yoktur. Post modernizm
ise kelime anlamı olarak “modernizm
sonrası” demektir.  Kapitalizmin gür-
büzleşme çağında çıkan, dini ve feodal
düşünceler karşı insanı merkeze koyan
modernizmin, kapitalist çürüme art-
tıkça ömrünü doldurması nedeniyle
egemenlerce piyasaya sürülen post
modernizm “Hiçbir şey uğruna ölü-
necek kadar değerli değildir, herkesin
doğrusu kendinedir” düşüncelerini
savunur. Böylece bireyciliğin, yoz-
laşmanın, kozmopolitizmin (ulusal
değerleri yitirmenin) ve ekonomik li-
beralizmin yayılmasına hizmet eden
bir burjuva ideolojisidir.

İkisi de insani değerleri reddeder
ve insanı değersizleştirir. Bunlar halk,

DÜZENİN İDEALİST FELSEFECİLERİ, 
EZİLEN HALK ÇOCUKLARININ 

NEDEN FEDACI OLDUĞUNU ANLAYAMAZ!

Alişan Şanlı
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vatan, devrim ve sosyalizm için ken-
dini feda eden devrimcilerin değer
yargılarının yanından bile geçemez.

O yüzden asıl “çok bilmiş” Ku-
çuradi’nin kafasında kavramsal kar-
maşalar var ki, bu burjuva ideoloji-
leriyle devrimci ideolojiyi bir birine
karıştırmıştır. Yaptığının kime yara-
dığını anlamamışsa – ki öyle görü-
lüyor – anlam arayışında olan da
kendisidir. 

Etkinliğin başlığın “Değer, De-
ğerler ve Anlam” koyarak feda ey-
lemcilerinin değerlerinin olmadığını
ima ediyor cahil Kuçuradi. Peki, bu
etkinlikle onlara hangi değerleri ka-
zandıracaksınız? Cevap koca bir hiç!

“Değer, Değerler ve Anlam”, tar-
tışırken, dünya halklarının hiçbir de-
ğerine saygı göstermeyen “gölgesini
satamayacağı ağacı kesen” kapita-
lizmin, faşizmin ve Amerikan em-
peryalizminin caniliğini, soykırım-
larını, katliamlarını neden eleştirmi-
yorsunuz? Cevap verin! 

Biz verelim cevabını: Yanılıp da
böyle bir hata yaparsanız, o zaman
lüks özel üniversitelerin kürsülerinde,
klimalı salonların yumuşak koltuk-
larında olamayacaksınız.  Cepleriniz
de  o kadar çok dolarla dolmaya-
cak… Tüm bunlardan vazgeçmezsiniz
elbette! Etliye sütlüye dokunmadan,
bir şekilde gündem olmuş bir konuyu
tam da düzenin istediği şekilde an-
laşılmaz hale getirip açıklayarak “fel-
sefe” yapmış oluyorsunuz! Böylece
bir bakıyorsunuz ki, İstanbul kitap
fuarı gibi, holdinglerin sponsorlu-
ğunda yapılan etkinliklerin onur ko-
nuğu bile olabiliyorsunuz.* Tıpkı
Engels Anti-Dühring’de onun yanlış
düşüncelerini ortaya döküp foyasını

meydana çıkarıncaya kadar “üniver-
site kürsülerinin dehası” sayılan Düh-
ring gibi, Nazım Hikmet’in “Behey
Berkley” şiirinde yerden yere vurduğu
öznel idealist Berkley gibi felsefeyi
halkın felsefesi olmaktan çıkaran
halkın felsefeden nefret etmesine ne-
den olan siz ve sizin gibi bu düzenin
idealist felsefecileridir. 

Felsefe Halka Gerçekleri
Açıklamak Demektir!

Felsefe “philo” (sevmek) ve “sop-
hia” (bilgi) sözcüklerinin birleşme-
siyle oluşmuştur ve “bilgi sevgisi”
demektir. O yüzden felsefe yapmak
bilgiyi sevdirmek demektir. İnsanları
bilgilendirmek halkı bilinçlendirmek
kafaları açmak demektir.

Felsefenin bilimsel tanımı da doğayı
ve toplumu açıklamak, bilinmeyenleri
öğrenip gerçek bilgiye ulaşmak için
geliştirilen düşünce sistemidir. Bu ya-
nıyla dünya halklarının elinde emper-
yalizme ve faşizme karşı silahtır.

Sömürünün, halkın yaşadığı acıların
nedenini ilahi bir güce bağlayıp bun-
ların kader olduğunu söyleyen, açlığın
yoksulluğun nedenini ve sorumluluk-
larını halktan gizleyen idealizm, bu
yüzden felsefe bile sayılmaz.

Halkın ve devrimcilerin elinde
felsefe, halkları bilinçlendirip uyan-
dırır. İdealistlerin egemenlerin, bur-
juvazinin elinde ise; halkları uyutmak
için kullanılan işte Kuçuradi gibi
sözde felsefeciler, halkın kafasını
karıştırıp bilincini bulandırmaya,
böylece direnme dinamiklerini yok
etme amacına hizmet etmektedir.

Halkı ve Vatanı İçin 
Kendini Feda Edenleri
Burjuva Felsefeciler 
Anlayamaz!

Derin çözümlemelerle, anlaşılmaz
kavramlarla uğraşacağınıza en ba-
sitten yola çıkıp, feda eylemi yapmış
bir fedacının yazılarını okusaydınız,
feda eylemi yapan bir halk çocuğunun
mahallesine gidip arkadaşlarına sor-
saydınız ‘Neden feda?’ diye. Veya
onlara da söz hakkı verseydiniz bu
etkinliklerde! Ama yok, o zaman
karşınıza kaya gibi gerçekler çıka-

caktır. Sınıf gerçeği, sömürü gerçe-
ği… Bir yanda milyonlarca yoksulun,
diğer yanda bir avuç sömürücü asa-
lağın olduğu dünya gerçeği çıkacaktır,
faşizm ve emperyalizm çıkacaktır.

Ama yok! İlla ki feda ile IŞİD’in
yaptığı katliamları aynı kefeye ko-
yacak, ikisinin ayrımını yapmaya-
caksınız. Oysa IŞİD Amerika’nın
gayri meşru çocuğudur. Amerika’nın
yarattığı bir canavardır. O yüzden
rastgele, hedef göstermeden katli-
amlar yapıyor.

Feda bu değildir. Fedaya “canlı
bomba”, “intihar saldırısı” demek,
eylemin amacını ve politik özünü yok
saymaktır. Kendini masum insanların
arasında patlatanla, vatanını işgal eden-
lere ve halkın kanını emenlere karşı
onların beyninde patlayanlar arasında
kocaman bir Çin Seddi vardır.

“Bildiğimiz anlamda ilk feda ey-
lemini 11 Kasım 1982’de İsrail’in
Lübnan’ı işgali sırasında 15 yaşındaki
Ebu Kasım İsrail askerlerine karşı
yapmıştır. Sadece Filistin ve Orta-
doğu’da değil, Küba’dan Sri Lan-
ka’daki Tamil gerillalarına kadar
ezilen halkların elinde güçlü bir silaha
dönüştü, fedanın çıkış sebebi ve ya-
yılışına bakınca, nedeninin basitçe
din olmadığı gerçeğini de görüyoruz”
(Yürüyüş, 21.4.2013, sayı 361)

11 Ağustos 2006’da yayınlanan bir
araştırmada olan fedanın asıl nedeninin,
işgalci yabancı askeri varlığa tepki ol-
duğu açıklandı. Lübnan’daki feda ey-
lemcilerinin %80’i Lübnan Komünist
partisi, Arap Sosyalist Birliği üyesi ve
Hristiyanlardan oluşuyor. Filistin’de
de yine işgale tepki olarak “ya özgür
vatan ya ölüm” şiarı olmuştur. Feda
ile düşmana çok net mesaj verilir:
“ölümü göze alan savaşçılarımız var”

Eyüp Beyaz
Gültekin Koç
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Fedayı şekle indirgemediğimizde İz-
mir’deki Hasan Tahsin’de bir feda ey-
lemcisidir, Kızıldere’de Mahirler de.
O yüzden bırakın siz değil, düşman

korksun fedadan. Düşmanın pencere-
sinden bakmayın halkların direnişine.
Fedayı intiharla karıştırmayın, çünkü
taban tabana zıttır bunlar. Son olarak
Che’nin söylediklerine kulak verirsek:
“Devrimci mücadelenin yöntemlerini,
biçimlerini devrimciler değil, müca-
delenin koşulları belirler.” Feda tercih
değil, savaş gerçeğinin bir zorunlulu-
ğudur. Halkın elinden direnmek için
her şeyini alırsanız, direnme hakkını
feda ile korur.

“Tok açın halinden anlamaz” de-
miş halkımız. Lüks salonlarda “felsefe
yapan” bu burjuva idealist filozofları

da feda eylemcilerinin neden feda
eylemi yaptığını anlayamazlar. O
yüzden bir aslolarak onlara değil,
gerçekleri halkımıza anlatmaya de-
vam edeceğiz.

Devrimciler halkı ve vatanı için,
devrim için kendilerini feda ederler.
Ve bu fedaların en yücesidir. Fedaya
karşı olmak halkların direnişine karşı
olmaktır.

* “Kasım ayının ikinci haftası
düzenlenecek olan İstanbul Kitap
Fuarı’nın bu yılki onur konuğu İoana
Kuçuradi olacak” (7 Eylül 2016
tarihli basın) 

Avcılar: Avcılar’da Cephe Mil-
isleri, AKP’nin polisleri tarafından
silinen yazılamaları 22 Ekim'de tekrar
yazdı. AKP’nin polisleri tarafından
Parseller ve Tepeüstü’nde yazılan
tüm yazıların silinmesi üzerıne ma-
hallenin birçok yerine tekrar yazıla-
malar yapıldı. Duvarlara “DHKP-
C”, “CEPHE” yazıldı. 

Çayan: Nurtepe Rüzgar ve Şair
Nigar Sokak ile Sedef Caddesi üzerinde
Çayan Dev-Genç Milisleri yazılama
yaptı. 13 Ekim'deki çalışmada duvarlara

“Onur Polat Ölümsüzdür”, “Gün Bizim
Gece Bizim. Devlet Yok Cephe Var”,
“Selda Karataş Serbest Bırakılsın”,
“Torbacılar Cezalandırılacak”, “Savaşa
Katıl Gerillayı Destekle”, “Dersim’de
Savaşan Gerillaya Bin Selam”,
“Amed’de Savaşan Gerillaya Bin Se-
lam”, “DHKP-C”, “DHKC”, ve
“FKME” şeklinde 87 yazılama yapıldı.
Ayrıca, Kağıthane ülkü ocakları önüne
Cephe Milisleri 13 Ekim'de yazılama
yaptı. Çayan Cephe Milisleri de “Bizi
Sınamayın DHKC”, “DHKP-C” ya-
zılamaları yaptı.

Armutlu: Liseli Dev-Genç'liler
22 Ekim'de yazılamalar yaptı. Yoksul
halkın matbaası duvarlara Liseli Dev-
Genç'liler bir kez daha “DHKC”,
“SPB”, “CEPHE”, “FKME” yazdı.

Hatay: Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Kampüs civarında Cepheliler
22 Ekim'de yazılama yaptı. Duvarlara:
“Gerillaya Katıl Savaşı Destekle”,
“Dev-Genç 47.Yılında”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Fedanın
Adı İbrahim Çuhadar” “DHKPC”
yazıldı.

İbrahim Çuhadar

Okmeydanı Cephe Milisleri bas-
kına gelen polislere karşı gerçekleş-
tirdikleri eylemle ilgili 23 Ekim'de
bir açıklama yaptı. Açıklamada: "21
Ekim gece 03.00’te gelen katil polisler
Gençlik Federasyonu’na ve İdil Kültür
Merkezi’ne baskın yaptı. Mahallemizi
kuşatan katiller helikopterlerle halkın
evlerine ışık tutarak, cama çıkan halka
küfürler ve hakaretler ederek baskın
yaptı. Tüm güvenlik önlemlerine rağ-
men Cephe Milisleri olarak baskına
gelen katil polislerin üzerine adaletin
mermilerini yağdırdık. Neye uğradığını
şaşıran katiller kartalları, helikopterleri
ve akrepleriyle bizi aradı. Belki o
gün baskını engelleyemedik ama hal-
kımızdan aldığımız güçle size günlerce
hazırlığını yaparak geldiğiniz baskın-
larınızda bile rahat yüzü vermeyeceğiz!

Dev-Genç Şafaklar’ın, Çiğdemler’in
emanetidir bize. Onların emanetini
canımız pahasına da olsa koruyacağız!
Mahallelerimizde rahat rahat dolaşa-
mayacaksınız! Katil polisleri uyarı-
yoruz! Baskınlarınıza karşı baskınlarla
cevap verecek mahallelerimizden sizi
defedeceğiz!" denildi.

Çayan Cephe Milisleri 21 Ekim'de
Sokullu Caddesi üzerinde korsan eylem
düzenledi ve “Dev-Genç’i Bitiremez-
siniz” yazılı pankartı astı. Korsan
eylem boyunca halka AKP’nin katil
polislerinin hukuksuzca ve hiç bir ge-
rekçe göstermeden Dev-Genç'lilerin
ve İdil Kültür Merkezi elemanlarının
gözaltına aldığını, Dev-Genç’in 47
yıllık tarihiyle var olmaya devam et-
tiğini ve bitirilemeyeceği anlatıldı.
Cephe Milisleri bir sonraki gün Nurtepe

Sokullu Caddesi’nde devriye atan Z54
tipli polis aracına boyalarla saldırdılar.
Ardından Nurtepe’de bir durağın üstüne
hoparlör koyarak halka Grup Yorum
müzikleri dinlettiler. Katil polisler
ikinci sefer mahalleden geçerken de
bu sefer boyalarla beraber molotoflarla
saldırdı Cephe Milisleri. T83, Z54,
S60 molotofların hedefi oldular. Katil
polisler mahallede kimseyi bulama-
yınca hoparlörleri silahlarının dipçik-
leriyle kırdılar. Halkın iş yerlerine gaz
attılar. Atılan gazlardan biri bir bakkalın
içine girdi. Bakkalcının verdiği tepkiye
polislerin yanıtı “sen de onlardansın.
Neden dükkanını kapatmıyorsun, onları
bize bildirmiyorsun? Sen de onların
kim olduğunu iyi biliyorsun…”  şek-
linde konuştular. Mahalle halkının
tepkisi karşısında da çekip gittiler.

Halkın Umudunu Duvarlardan Silebilirsiniz Ama Halkın Bilincinden Asla 

Baskına Gelen Katiller Size Rahat Vermeyeceğiz!
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Savaşı büyütmek, her yerin savaş
alanı olduğunu düşmanın her yerde
olduğu gerçekliğini de kavramaktan
geçer. 

Sürekli faşizmin olduğu, her türlü
muhalefetin şiddetle bastırıldığı ül-
kemizde, hiç bir hakkın garantisi
yoktur ve bedel ödenerek kazanılan
bu hakları korumak da yine bedel
ödemekten geçer. 

Biz emperyalizme ve oligarşiye
karşı halkımızın vatanımızın bağım-
sızlığı için girdiğimiz bu savaşa, her
türlü bedeli ödemeye hazır olarak
girdik. Devrimci savaşın karşılıklı
mevzilerde sürdürülen bir kararlılık
savaşı olduğunu, düşmanın her ham-
lesine devrimcilerin karşılık verme-
sinin ve düşmanı bozguna uğratma-
sının zorululuk olduğunu biliriz. Bu-
nun içindir ki savaşın en temel iki
yasası olan ölmeye ve öldürmeye
hazır olmanın önemini, faşizmin te-
peden tırnağa tüm kurumlarıyla ör-
gütlü olduğu ülkemizde bedel öde-
meye hatta ölmeyi göze almadan
devrimcilik yapmanın mümkün ol-
mayacağını da biliriz. 

Ve yine biliriz ki bilimin ve tarihin
yasaları bizden yanadır ve Cepheliler
devrimciliğin bu bilimsel gereklili-
ğinin üzerine yüzlerce gelenek ekle-
miş, savaşın en temel yasalarını nice
kahramanlıklarla güzelleştirmişlerdir. 

Bugün topraklarımızda ezenle ezi-
lenler arasında bir savaş sürüyor ve
bu topraklar bizim, büyük evimiz,
vatanımızdır. Ve biz vatanımızın her
karış toprağı için, değerlerimiz ve
geleneklerimizin için, bağımsızlığımız
için, halkın iktidarını kurmak için
savaşıyoruz. Çünkü bu vatan bizim,
ve vatanımızı asla emperyalistlere
ve işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz. 

Ülkemizde 
Savaş Gerçekliği 

Faşizmin sürekli hale geldiği ül-
kemizdeki düzen sömürü düzenidir.

Emperyalistler ve işbirlikçileri kendi
sömürü düzenlerini kaybetmemek
için, halka karşı, devrimcilere karşı
saldırı içindedir. Bu baskı politika-
larını boyutlandırmak için, var olan
yasalar yetmediğinde OHAL ilan
ederek KHK’lerle, her türlü hak alma
mücadelesini, var olan hakları yok
etmektedir. 

Düşman savaşın bir tarafı olarak
halka, devrimcilere saldırıyor. Sokakta
evine giden bir gencimizi, evinde
yatağında bir genç kızımızı katlediyor.
Devrimcileri sokakta infaz ediyor,
halkın örgütlü mücadele yürüttüğü
kurumları basıyor, yıkıyor. Devrim-
cilerin etkin olduğu mahallelere gün-
lük baskınlar düzenliyor. Kısacası
haksızlığa karşı olan, ulusal onuruna,
emeğine, geleceğine sahip çıkan,
adalet isteyen herekse savaş açıyor,
saldırıyor, öldürüyor. Çünkü düşman
biliyor devrimciler halktır ve hedefi
askerleri ve komutanları aynı sınıftan
olan halk ordusunu engellemektir. 

Düşman saldırılarını “terörizm”
demagojilerinin ardına sığınarak meş-
rulaştırma çabası içindedir. Çünkü
“terörizm” söylemleri ile halkı dev-
rimcilerden uzaklaştırmak, devrim-
cilerle halkın bağını koparmak ister.
Halkın adalet arayışına kendi adaletini
dayatır. Düşmanın halka sunduğu
adalet; katliam, tutuklamalar, işken-
celer, işsizlik, açlık ve yoksulluktur.
Düşmanın dayattığı adaletsizliğe tes-
lim olmayacak ve halkın adaletini
uygulayacağız. Çünkü, adalet mü-
cadelesi, aynı zamanda demokrasi
mücadelesidir, faşizmle yönetilen ül-
kemizde demokrasi yoktur, bu ne-
denle adalet mücadelesi aynı zamanda
devrim mücadelesidir. 

Emperyalizm Tüm Halklara Karşı
Savaş İlan Etmiştir 

Tüm emperyalistlerin ve işbirlik-
çilerinin ortak niteliği tekellerin çıkarı
için halkları köleleştirmek, sömür-
geleştirmek ve sömürgelerini koru-
mak için yine halka karşı savaş aç-

maktır. Emperyalizmin yönetememe
krizi, sürekli bunalım hali aynı za-
manda sürekli bir pazar ihtiyacını
doğurur. Kendi aralarında pazar pay-
laşımının emperyalizm açısından tek
çözümü ise bölgesel veya dünya ça-
pında savaşlar çıkarmaktır. 

Bugün Suriye’de, Irak’ta süren
savaş da ne demokrasi için ne mazlum
halklara “barışı” getirmek, ne de
IŞİD’e karşı mücadele etmek içindir.
Amaç, bir çok defa belirttiğimiz gibi
emperyalizmin bölgede pazar haki-
miyetinin savaşıdır. Ülkemizi em-
peryalizmin yedek gücü haline getiren
AKP faşizminin de bölgedeki halk-
ların çıkarını düşünme, onların so-
runlarını, çözme gibi bir derdi yoktur.
Onlar kendilerine emperyalist efen-
dilerinin biçtiği rölü oynarlar. AKP
faşizminin, Ortadoğu’daki savaştaki
rolü ise ABD ve AB emperyalizminin
çıkarlarını korumaktır. 

Sonuç olarak emperyalizm, sö-
mürü üzerine kurulmuş bir düzendir
ve sömürünün olduğu yerde savaşın
nesnel koşulları da var demektir ve
onlar var olduğu sürece savaşlar da
bitmeyecektir, en ufak bir baş kaldı-
rıda halkların başına bombalar yağ-
dırarak bastıracak, halklara can ve
kan pahasına bedel ödetecektir. 

Haklı Savaş, Haksız Savaş
Tarih boyunca yaşanan “bölgesel

savaşlar”, “dünya savaşları”, “din
savaşları”, “mezhep savaşları” kısa-
cası tüm savaşlar; sınıfsal çelişkilerin
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu
gerçeklikten baktığımızda Clause-
witz’in dediği gibi “Savaş politika-
ların başka araçlarla devamından
başka bir şey değildir.”

Biz Marksist Leninistler savaşlar
karşısında doğru safta olmak için
savaşı haklı ve haksız savaş olarak
ikiye ayırırız. 

Lenin, sosyalistlerin savaşa bakış
açılarını şöyle ifade eder; “Biz, savaş
ile bir ülkedeki sınıf mücadelesi ara-

Savaş Bedellerle Büyür

HALK VE VATANIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN 
HER TÜRLÜ BEDELİ GÖZE ALACAĞIZ!



sındaki kaçınılmaz bağı gördüğümüz
için; onlardan, ‘barışı destekleyip
savunanlardan, burjuva pasifistlerden,
anarşistlerden’ farklıyız; biz sınıflar
ortadan kalkıp sosyalizm kurulma-
dıkça savaşların ortadan kalkmaya-
cağını biliyoruz; biz ayrıca iç sa-
vaşları, yani ezilen sınıfın ezen sınıfa,
kölenin köle sahibine, serfin toprak
beyine ve işçilerin burjuvaziye karşı
verdiği savaşları tamamen ilerici ve
zorunlu kabul ettiğimiz için de on-
lardan ayrılıyoruz.” 

Bir savaşın haklı veya haksız ol-
duğunu değerlendirirken belirli kıs-
taslar vardır ve kıstasımız “mevcut
savaş egemenlerin mi çıkarına, yoksa
ezilen halkların çıkarına mıdır?” so-
rusuna verdiğimiz cevapla bağlantı-
lıdır. Emperyalistlerin kendi sınıf çı-
karlarını korumak için halklara karşı
açtıkları savaş haksız bir savaştır,
çünkü bu savaş sömürünün devamı
için bir avuç azınlığın milyarlarca
çoğunluğa karşı yürüttüğü savaştır. 

Ezilen halkların yani Lenin’in de-
yimiyle “işçilerin burjuvaziye karşı”,
halkların kendi iktidarlarını kurmak,
büyütmek ve korumak için emper-
yalist sömürgecilere ve işbirlikçilerine
karşı verdikleri devrimci savaş tarihsel
olarak haklı ve meşru bir savaştır ve
bu savaşlar toplumların gelişimi açı-
sından kaçınılmazdır. 

Bizim savaşımız emperyalizme
ve faşizme karşı haklı bir savaştır. 

Savaş; Ölmek ve Öldürmek 
Üzerine Kurulur

“Devrim bir akşam yemeği ya
da bir deneme yazmak veya bir resim
yapmak ya da nakış işlemek değildir;
öyle saf, öyle sakin ve aheste, öyle
ihtiyatlı, nazik, seviyeli, mütevazi ve
bağışlayıcı olamaz. Devrim bir baş
kaldırıdır. Bir sınıfın diğerini alaşağı
ettiği bir şiddet eylemidir.” (MAO-
Seçme Eserler) 

Biz ülkemizde devrim yapmak
için yola çıktık. Daha ileri adımlara
ihtiyacımız var ve oligarşinin krizini
büyütmek için savaşı büyütmeliyiz.
Savaşı büyütmek içinse sadece ölmek
değil öldürmek de gerekiyor. Çünkü
ölüm göze alınmadan düzeni sarsmak,
halka önder ve örnek olmak, halkı

devrim mücadelesine katmak müm-
kün değildir. Çünkü faşizmin örgütlü
olduğu ülkemizde bedel ödemeyi
göze almadan devrimcilik yapmak
mümkün değildir. 

Mao “Antik savaşlarda mızrak ve
kalkan kullanılırdı. Mızrak düşmana
saldırmak ve onu yok etmek için ve
kalkan kendini korumak ve savunmak
için. Bu güne kadar, tüm silahlarda
hala mızrak ve kalkanın uzantısı var-
dır. Saldırı düşmanı yoketmenin asıl
aracıdır, ama savunma olmadan ya-
pılamaz. Saldırıda dolaysız amaç
düşmanı yok etmektir, ama aynı za-
manda kendini korumaktır, çünkü
düşman yok edilmezse, siz yok edi-
lirsiniz” diyor. 

Kalkan, savunma ve direnmeyi
simgeler. Mızrak ise saldırı ve sa-
vaşmayı simgeler. Direnmek ölmeyi
göze almaktır, savaşmak ise düşmanı
yoketmeyi hedeflemektir. Savaşta
yokolmamanın şartı, zaferi kazan-
maktır. Sadece direnerek zaferi ka-
zanamayız. Yok olmamak için halkın
düşmanlarını yenmek zorundayız.
Bunun için, devrimciler açısından
ölmek, boynunu cellada uzatmak ol-
madığı gibi, öldürmek de düşmanı
boğazlamak değil, yenilgiye uğrat-
maktır. 

Ölmek ve öldürmenin anlamı di-
renmek ve savaşmaktır. Ve zaferi
kazanmanın yolu da direnme ve savaş
kültürümüzü büyütmeye bağlıdır. 

Zafer; Savaşın Bedelini
Ödemeyi Göze 
Alanlarındır

Cepheliler devrimciliğin asgari
ve bilimsel gerekliliği olan yasaları
ölmek ve öldürmek üzerine yüzlerce
gelenek eklemişler; savaşın en temel
yasalarını nice kahramanlıklarla gü-
zelleştirmişlerdir. 

Cephelilerin tarihinde kahraman-
lıklar salt bir çizgi değil, bir gelenektir. 

Vatan uğruna, halkın bağımsızlığı
uğruna ölümü göze alan Cepheliler
savaşın yasalarına göre, savaş ger-
çekliğine göre hareket ederler. Devrim
için ölmek, haklı bir davanın can
bedeli savunulmasıdır. Bu uğurda
ölüm, yeni değerler, yeni gelenekler
yaratmaktır. Bedelleri göze almak

bunu sıradanlaştırmak, halka güven
vermek, örgütlenmektir. 1984, 1996,
2000-2007 Ölüm Oruçları, 12 Tem-
muzlar, 16-17 Nisanlar, kırlarda Zehra
Öncüler, şehirlerde Sibel Yalçınlar,
Alişanlar gibi zaferler kazanmaktır. 

Devrimciler kendilerinden son-
rakilere güvenerek ölümün üstüne
yürürler. Feda kültürüdür bu. Tıpkı
Elif, Şafak, Bahtiyarlar, Günaylar
gibi… Onlar ölümü göze aldılar.
Çünkü halklarını ve vatanlarını, uğ-
runa ölecek kadar seviyorlardı. Bu
yüzden sömürünün kol gezdiği, ada-
letsizliğin hüküm sürdüğü bu top-
raklarda adaletin ta kendisi oldular. 

İdealleri uğruna, adalet uğruna
ölümü göze alanların olmadığı bu
topraklarda, köleler kölece boyun
eğişten kurtulamazdı, serfler beylerin
acımasız sömürüsünden, işçiler çark-
ların dişlileri altında ezildikçe ezi-
lirlerdi. Hiçbir hakkını elde edemezdi. 

Ölümü göze alanların olmadığı
bir yerde Bedreddinler destan yaza-
maz, Kurtuluş Savaşımız zaferle so-
nuçlanmazdı. Örneğin dünyada hiçbir
ülkede sosyalizm kurulamazdı. Me-
sela Hitler faşizminin ilerleyişi dur-
durulamazdı. 

Tarih bize ölümü göze alan ira-
denin teslim alınamadığını göster-
miştir. Tutsak düşseler de beyinleri
özgür kalanlardır onlar. 

Bugün topraklarımızda ölüm kor-
kusu, halkımız nezdinde sinmişliğe
dönüşmüyor. Pek çok insan yaralan-
ma, sakatlanma ve hatta ölüm paha-
sına zalimin karşısına dikiliyor. Bu
bizim gururumuzdur. Savaşmayı ve
savaştırmayı başardığımız oranda
daha ileri mevziler kazanacağız. 

Sonuç olarak; 
Faşizmin sürekli hale geldiği ül-

kemizdeki düzen, sömürü düzenidir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri kendi
sömürü düzenlerini sürdürebilmek
için, halka karşı, devrimcilere karşı
saldırı içindedir. 

Ve bu savaş bedelsiz yürümeye-
cek, biz, halkımızın ve vatanımızın
bağımsızlığı için her türlü bedeli
göze alacağız, zaferi kazanmak için
direncimizi ve savaşımızı büyütece-
ğiz. 
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Türkiye’de 55 yaygın, 23 bölgesel,
2 bin 381 yerel olmak üzere toplam
2 bin 459 gazete; 27 ulusal, 16 böl-
gesel, 215 yerel olmak üzere toplam
258 televizyon; 36 ulusal, 100 böl-
gesel, 951 yerel olmak üzere toplam
bin 87 adet de radyo kanalı buluyor.

Bunlar nedir?
Burjuva ideolojisini her gün be-

yinlerimize pompalama araçlarıdır.
Oligarşik devletin bu araçlarının

sayısı bir iki değil, elli yüz değil, bin-
lerle, on binlerle ifade edilen sayılar.

Devrim yapmak istiyoruz. O halde,
burjuvazinin yalan propagandasının
karşısına, devrimin gerçeklerini koy-
mamız gerekir. Halk burjuvazinin ya-
lanları karşısında devrimin gerçeklerini
görebilmeli ki, bu düzenin karşısında,
Parti-Cephe saflarında, Halk Meclis-
lerinde, Halk Milislerinde örgütlensin.

Halka,  dergimiz aracılığıyla ger-
çekleri götürmemizden bile korkuyor
faşizm. Dergi dağıtımımızı engelle-
meye çalışması bu nedenledir. 

Savaş gerçeği budur.
Dergi dağıtımımızı engellemek

isteyecekler. Fırsatını bulduklarında
halka ait her düşünceyi, her örgüt-
lenmeyi, her pratiği yasaklayacaklar.
Ki, yaptıkları fiilen budur. 

Faşizme karşı savaş gerçeği de

burada şekilleniyor. Faşizmin
engellerine rağmen dergimizi

halka ulaştıracağız. En kötü baskı
koşullarında bile bir yolunu bulacak
ve düşüncelerimizi, kavgamızı hal-
kımıza ulaştıracağız.

Bunu devrimin önüne konulmuş
engelleri aşmak olarak düşüneceğiz.
Bileceğiz ki, önümüze çıkarılan en-
gelleri aşarak ancak hedefimize ula-
şabiliriz. Eğer önümüze engel çıktı-
ğında vazgeçersek, biz hiçbir zaman
hedefi olan okyanusa varmak için
dağları aşan, kayaları delen, mende-
resler yaratan o ünlü nehir olamayız.
Nehirler gibi varmalıyız hedefimize.  

Faşizmnin saldırıları karşısında
direnmeyi aynı zamanda bir irade
çatışması olarak kavrayacağız. İrade
çatışması çeşitli alanlarda yaşanır ve
bu irade çatışmasında üstün gelen,
kavganın psikolojik üstünlüğünü de
ele geçirir. Bir alanda kazandığı ba-
şarıyı, hızla kavganın diğer alanlarına
taşımakta zorlanmaz.

Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yapmak en meşru ve dahası yasal
haklarımızdan biridir. Bu elbette fa-
şizm koşullarında çok fazla anlam
ifade etmeyecektir. Faşizm, yasa ta-
nımazlıktır aynı zamanda. Ama, der-
gimizin yasallığı ve meşruluğu, fa-
şizme karşı mücadelenin haklılığını
halka anlatabilmemiz için de iyi bir

araçtır. Bunu değerlendirebilmeliyiz.
Faşizmin bu dönemdeki saldırı-

sının hedefi toplu dergi dağıtımları-
mızı engellemek. Dergi dağıtımcıla-
rımızı tedirgin ederek, korkutarak
dergi dağıtmaktan çekinir hale ge-
tirmeye çalışmaktır. Amaç beyinle-
rimizde dergi dağıtımının meşrulu-
ğunu yitirtmeye çalışmak, yasal bir
derginin dağıtımını illegal örgütsel
bir çalışma haline getirmektir.

Buna izin vermemeliyiz.
Mücadele bedellerle sürüyor. Eğer

bir mevziyi korumak istiyorsak, yeni
mevziler ele geçirmek istiyorsak, bu
bir mücadeledir. Bu mücadelenin ge-
rektirdiği bedelleri cüretle ödemek
için öne atılanlarımızla mevzilerimizi
koruyacağız. Öne atılanlardan olalım.

Diğer yandan amacımız, halkımıza
dergimizin ulaşmasıdır. Meşru yeni
biçimler de geliştirmeli, dergimizin
şu ya da bu biçimlerde ama mutlaka
halkımıza ulaşmasını örgütlemeliyiz.

Toplu dergi satışlarımızı da sür-
dürmekte de ısrarcı olabiliriz. Yeni
yeni dergi dağıtım yöntemleri geliş-
tirerek, düşmanın saldırılarını boşa
çıkaran biçimlerle de dergimizi hal-
kımıza ulaştırabiliriz. Bilmeliyiz ki,
gecekondu halkının tümünün evlerine
biz girmeliyiz, bizim giremediğimiz
ev, düşmanın girmesine açık hale
gelecektir.

NEHİRLERİN 
OKYANUSLARA ULAŞMASI GİBİ

DERGİMİZİ HALKIMIZA ULAŞTIRMALIYIZ

Derim ki sana:
Denize varmakta amacı nehrin, deni-
ze varmak, ey
yolcu!
Büyükse dağ, aşamıyorsa üstünden
nehir, dolanır çevresini dağın, Bü-
yükse kaya, söküp atamıyorsa nehir,
birikip birikip taşar üstünden, dola-
nır yanını yöresini.  Yokuşsa yolu,
koşamıyorsa, menderesler çizer nehir, 
Uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır
kendini nehir, açar kanatlarını ve va-
rır varacağı yere oraya denize

Nehirler boyunca git ve gör nehirle-

rin nasıl yol aldıklarını! Sen de bir
nehirsin ey yolcu! Senin de varmak
istediğin bir yer var.  Gerçekten var-
mak istiyorsan oraya, nehirlere  iyi
bak! 
Engeller nasıl aşılır, öğren nehirler-
den! 
Yan yolda yok olup gitmek değildir
amaç, nehirler gibi akıp nehirler gibi
ulaşmaktır oraya. Varmaktır oraya,
ey yolcu!

Derim ki sana:
iyi oku yolunu, avucunun içi gibi bil!
iyi belle yolunun engellerini! Dizleri-
ni, ciğerlerini, yüreğini sıkı tut, iyi
dengele!

NNehirler Aka Aka..
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ELİMİZDE DÖRT KARANFİL OLSUN
DÖRT KARANFİL FAŞİZMİ

DİZE GETİRMEKTİR
Faşizmin özel timi, polisi üşüştüler Gençlik Fede-

rasyonu’na ve İdil Kültür Merkezine.
Hedeflerini özenle seçtiler. Saldırdıkları yerler, halk

kurtuluş mücadelemizin simge yerlerindendi.
Türkiye halklarının en onurlu evlatlarıdır Dev-Genç'li-

ler... Türkiye devriminin yolunun çizildiği yerdir Dev-
Genç. Mahirler’in mirasıdır Dev-Genç.

Türkiye topraklarında devrimci mücadelenin ilk fi-
lizlendiği boy verdiği, gelenekler yarattığı, Türkiye
Devriminin partisinin yaratıldığı yerdir Dev-Genç.

Grup Yorum, Anadolu halkının acılarını isyan haline
getiren müzik grubudur. Grup Yorum halkın sesidir,
sizin sesinizdir. Halktan yana sanatın merkezidir İdil
Kültür Merkezi.

Saldıranlar Dev-Genç’lileri, halkın sanatçılarını iş-
kencelerle gözaltına alanlar bu değerlerimize saldırıyorlar.
Dev-Genç’e saldırırken, halkın sanatçılarına saldırırken
bize saldırıyorlar.

Saldırılar, aynı zamanda halkı kendi değerlerine ya-
bancılaştırmak içindir. Saldırılar, halkla Dev-Genç’in,

halkla halkın sanat-
çılarının bağını ko-
parmak içindir. Hal-
kı kendi değerlerin-
den koparıp yalnız-
laştırmak, teslim al-
mak içindir. Buna
teslim olmayalım.

Teslim olmamak
için;

Elimizde dört
karanfil, Gençlik Federasyonu ve İdil Kültür Merkezi’ne
ziyarete gidelim. Faşizme saldırılarının bir işe yarama-
yacağını gösterelim.

Neden 4 karanfil? Çünkü 4 karanfil ‘84 ölüm orucu
şehitlerimizi anlatır. Dört karanfil, Apo, Haydar, Hasan
ve Fatih'tir. ‘84 Ölüm Orucu direnişimiz ve direniş şe-
hitlerimiz 12 Eylül faşizminin yarattığı karanlığın ya-
rılmasıdır. 12 Eylül faşizmine karşı halkın sesidir. Halkın
direnişe çağıran sesidir. 

AKP faşizmine karşı ‘84 Ölüm Orucu direnişimizin
bilinciyle, kararlılığıyla, coşkusuyla, militanlığıyla di-
reneceğiz, direniyoruz. Bunun için elimizde dört karanfil,
Dev-Genç’imizi ve halkın sanatçılarını sahiplenelim. 

ZAMANI GELİNCE FIRTINALAR, KÜÇÜK BİR ESİNTİDEN DOĞAR

- Faşizmin özel timi, polisi üşüştüler Gençlik Fede-
rasyonu’na ve İdil Kültür Merkezine.

Kırdılar, döktüler; halkın sanatçılarını ve Dev-Genç’lileri
işkencelerle gözaltına aldılar. 

Faşizmin yıktığı kurumlarımızı yeniden ve birlikte
onaralım. 

Bunun için dergimizi iki katı fiyatla alalım. Bilelim
ki dergimiz için verilen iki kat ücret, faşizmin yıktığı,
yaktığı kurumlarımızı yeniden onarmak için kullanılacaktır. 

Faşizme karşı güçlerimizi birleştirmek, faşizmi yen-
menin de anahtarıdır.

- Tutsaklarımızı sahiplenelim. Mahallelerimizden,
Dev-Genç’ten, halkın sanatçılarından, öğretim görevli-
lerimizden… her alanda tutsaklarımız var. Hapishanelerde
tutsaklarımıza yönelik saldırıları protesto edelim.

Tutsaklarımızı sahiplenelim. Tutsaklarımız için yapılan
oturma eylemlerimize katılalım. Tutsaklarımıza mektuplar
gönderelim. 

- Halkın yanında olan aydınlarımızın, halk olarak
yanlarında olalım… Senem Hocamızı tutsak ettiler.
Neden? Halkın yanında bir aydın olduğu için. Bilgisini,
birikimini halkın hizmetine sunduğu için. Senem Hoca,
Armutlu halkının yanında oldu, park yapımına katıldı.
Düşmanın hedef haline getirmesi bundandır. 

Senem Hocaya mektup
yazalım. 

Halkın yanında yer alan
aydınlarımızı halk olarak sa-
hiplenelim. Onları faşizmin
baskısıyla terörüyle baş başa
bırakmayalım.

- 6 Kasım, 12 Eylül fa-
şizminin eğitim-öğretim ala-
nında kurumlaştırılmasının
tarihidir. 

6 Kasım, 12 Eylül faşiz-
minin kurumu, Yüksek Öğ-
renim Kurumu (YÖK)’ün
kurulduğu tarihtir. 6 Ka-
sım’da bu faşist kurumu pro-
testo eden Dev-Genç’in ya-
nında yerimizi alalım. 

6 Kasım’da YÖK protestolarına biz de kendi koşulla-
rımızda destek verelim.

- Sorunlarımızı faşizmin kurumlarında değil, Halk
Meclislerimizin sorun çözme komisyonlarında çözelim. 

Bunun için sorunlarımızı Halk Meclislerine götürelim,
kendi sorunlarımıza kendimiz çözüm bulalım.

HHAFTANIN ÇATKAPI GÜNDEMİ
Çaldığımız Her Kapıda Anlatalım
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Yaşamın içerisinde her
gün karşımıza onlarca so-
run çıkıyor. Bazen büyük,
bazen küçük sorunlar olsa
da bunlar aşılmadığında,
doğru tespit edilip, doğru
çözümler üretilmediğinde
kendi ayağımıza bağladı-
ğımız prangalar olup yü-
rüyüşümüzü yavaşlatır. Bir
dönem gelir ki artık so-
runların ağırlığından ha-
reket edemez hale geliriz.
Oysa bizler devrimciyiz.
Devrimcilik sorun çöz-
mektir. Çünkü biz olaylara
diyalektik yani bilimsel
yaklaşırız. Sorun varsa çö-
züm de vardır. 

Amalara ancaklara ya-
şamımızda yer yoktur.
Çünkü bunlar hareketimizi
engelleyen bağlardır. Bu
bağlardan kurtulmadan ile-
ri doğru atılamayız. Biz
adım atamadan örgütsüz
insanlardan adım atmasını
nasıl bekleriz. Evet, biz
devrimciyiz. Sorunların
çözümünü insanlar bizde
somut olarak görmeli. Bu
onlara umut taşımaktır. Bu
onlara inanç taşımaktır.
Umut ve inanç bizde ci-
simleşmelidir. 

Halkımız iyi bir göz-
lemcidir. Herkese hak et-
tiği notu verir. Bizim
olumluluğumuz onları ileri
taşır. Örgütlü hale getirir.
Aksi ise onlarda karam-
sarlığa yol açar. İşte önü-
müzde duruyor. Yüzbin-
lerce üyesi olan sendikalar
adım atamıyor. Saldırılar
karşısında suspus olmuş

durumdalar. Bırakalım işçi
sınıfı olarak ülkenin ka-
derine ait konularda siyasi
mücadele yürütmeyi, eko-
nomik anlamda dahi mü-
cadele edemeyecek kadar
çözümsüz, teslimiyetçi ruh
haline girmişlerdir. Bu da
işçi sınıfını karamsarlığa
iten bir nedendir. İşte bu
noktada biz varız diyoruz.
Umut bizde, çözüm bizde.
İşçiler bize bakıp güç al-
malı. Bizimle umudu bü-
yütmeli. Belirleyici olan
bizim ruh halimizdir. Biz
iyi olursak onlar da bizimle
birlikte güçlerinin farkına
varacaktır. 

Devrimcilik günümüz
dünyasında güzel bir ay-
rıcalıktır. Kendine güven-
mek, halkımızı sevmek
büyük bir güçtür. Umut
olmak, umudu emekle, sa-
bırla, inançla her insanı-
mıza usta bir nakkaşcı gibi
işlemek büyük bir güçtür. 

Biz bu güçle hayata
bakıp, sorunları aşan ola-
cağız. 

Umudu, faşizmi boğa-
cak dalgalar haline bu şe-
kilde getireceğiz. 

İnandığımızda, istedi-
ğimizde kazananın her za-
man biz olacağını bilece-
ğiz. 

Haklı olan ve ilerici
olan biziz. 

Haksız ve gayri-meşru
bir sisteme karşı mücadele
etmenin coşkusuyla kar-
şımıza çıkan her sorunu
aşacağız.

SORUNLAR KARŞISINDA BOCALAYAN
DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN OLACAĞIZ

DİH (DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ) kurulduğu günden
bugüne işçi sınıfının mücadelesinde bir ak sayfadır.

Tercihleri ile mücadelesi ile 
Patronlara karşı direnişleriyle
Devlete karşı militan tavrı ile sendikal alandaki müca-

delesiyle, direngenliğiyle  militanlığı ile öncü ve örnek işçi
örgütlenmesidir.

İşçi sınıfının tarihi anlatılmaya başlandığında 15-16 Ha-
ziran Direnişi’nden bir giriş yapılır... Ayağa  kalkan, yolları
kapatan, devlete korkulu saatler, günler yaşatan bu
direnişin militanlığı Dev-Genç’lilere  aittir... 15-16 Haziran
Direnişi’ne ruhunu veren Cephenin militan çizgisidir...

Tarihimiz boyunca şuna hep inandık, kazanmak istiyorsak
önemli olan sayı değil, kararlılıktır...

DİH, tüm faaliyetlerinde, direnişlerinde bunu temel
aldı... Bu cüretle direnişlere atıldı, bu cesaretle  direnişleri
örgütledi...

İşçi sınıfının kısa tarihine baktığımızda ne görüyoruz?
-Sendikalar, sendikal alanda en genel işlevlerini bile

yerine getirmiyorlar.
-Üyelerinin haklarını korumuyorlar.
-Onların çıkarlarını savunmuyorlar.
-Ne taşeronlaşmaya,
-Ne işten atılmalara,
-Ne özelleştirmelere
-Ne kiralık işçi uygulamasına
-Ne de kıdem tazminatlarının kuşa çevrilmesine karşı

mücadele ediyorlardı...
Neden tüm bunlara sessiz kalınıyordu?
Çünkü onların düşüncelerine yön veren ideoloji işci

sınıfı ideolojisi değil... Burjuva ideolojisi ile düşünüyorlar
yaşıyorlar ve sendikacılık yapıyorlar. İşçilerle birlikte di-
renmek bedel ödemek yerine tercihlerini uzlaşmaktan
boyun eğmekten yana  kullanıyorlar. 

Sinmeyeceğiz, Hakkımız Olanı Mutlaka Alacağız
Devrimci İşçi Hareketi 25 Ekim’de bir açıklama yaparak,

OHAL bahane edilerek halka ve devrimcilere yönelik sal-
dırıların arttığını, bu saldırıların kendilerini yıldıramayacağını
belirtti. Açıklamada: “… Darbe girişimini bahane ederek
ilan ettikleri, OHAL yasası ile yürürlüğe koydukları
KHK’ler ile işçilerin ve memurların son kırıntı hakları da
ellerinden alınıyor. İşçiler kendi haklarını savunmaya
görsün, hemen faşizm saldırıyor. Halka ve devrimcilere
saldırının bir bahanesi oluyor darbe. Kin kusuyorlar her
gün, mahalleleri taciz ediyorlar. Devrimcileri kaçırıyor tu-
tuklatıyorlar.  Sanıyorlar ki sindiririz. Sinmeyeceğiz. Hak-
kımız olanı mutlaka alacağız.  Gözaltına alsanız, zindan-
larınıza koysanız da baş eğmeyeceğiz” dedi. 
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SORUNLARI NASIL ÇÖZERİZ, 
YÖNTEMİMİZ NEDİR?
1-SORUNLARI KİŞİSEL ELE ALMA,
BİZ DEVRİMCİYİZ… 
KİŞİSEL ELE ALAMAYIZ, ALMAMALIYIZ…
ÇÜNKÜ ÇÖZEMEYİZ… 
ÇÖZÜM...
OBJEKTİF KOŞULLARI ANLAMAK VE DE-

ĞİŞTİRMEKTİR...

2-) YANLIŞI YAPANLA DEĞİL, YANLIŞLA SA-
VAŞ... 

NEDEN? 
ÇÜNKÜ; YANLIŞI YAPAN CEPHELİ ONU YA-

RATAN KOŞULLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR... 
KOŞULLARI YOK ETMEDEN YANLIŞLIĞI YOK

EDEMEZSİN... 
YANLIŞ YAPTIĞINI BİLİR AMA DÜZELTME

GÜCÜNE SAHİP DEĞİLDİR... 
O ZAMAN NE YAPACAĞIZ? 
HANGİ NOKTALARDA VE NASIL BİR ZAYIF-

LIĞI VAR, BULUP BUNU ORTAYA ÇIKARACA-
ĞIZ.

3-) YANLIŞIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN
PRATİKTE ÖNLEMLER AL...

NASIL?
CEPHELİYİ YÖNLENDİRİP, SÜREKLİ UYARA-

RAK PRATİK İÇİNDE; 
YANLIŞTAN DÖNMESİNİ, YANLIŞI KAVRA-

MASINI SAĞLA...

4-) YANLIŞA KAYNAKLIK EDEN ZEMİNİ OR-
TADAN KALDIR...

SORUNU NASIL ORTADAN KALDIRACAĞIZ?
YÖNTEMİMİZİ NASIL AYARLACAĞIZ?
ONU ETKİLEYEN ORTAMSA, ORTAMDAN

UZAKLAŞTIRARAK...
YAŞADIĞI BİR BOŞLUKSA, BU BOŞLUĞU

DOĞRU DEVRİMCİ BİR FAALİYETLE DOLDU-
RARAK... 

BİLGİSİZLİKSE, BİLGİYLE DONATARAK... 
ALIŞKANLIKLARDAN KAYNAKLANIYORSA,

ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİREREK...
SONUÇ;
YANLIŞI, EKSİĞİ, HATAYI, ZAAFI KAYNA-

ĞINDA KURUT...
NEDEN;  
ÇÜNKÜ MADDE BİLİNÇTEN ÖNCE GELİR Dİ-

YORUZ…
ÇÜNKÜ EKSİK, ZAAF, HATA VB. KENDİNE

UYGUN ZEMİN BULDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAR-
LAR.

BU ZEMİNİ YOK ETMEDEN BUNLARI YOK
EDEMEZSİN

5- YANLIŞI, EKSİĞİ, HATAYI, ZAAFI NASIL

BELİRLEYECEĞİZ?
BİR ŞEY; BİZ YANLIŞ VEYA EKSİK, HATALI

VEYA ZAAFLI DEDİĞİMİZ İÇİN ÖYLE DEĞİLDİR... 
BU NEDENLE; 
YAPILANIN,  NE OLDUĞUNA,  NASIL ORTAYA

ÇIKTIĞINA,  NEREDE YAPILDIĞINA,  NEDEN
YAPILDIĞINA,  NE ZAMAN YAPILDIĞINA 

KİME YARADIĞINA BAK... 
SOR, SORGULA, ARAŞTIR, NETLEŞTİR...

6- ) HER DAVRANIŞI VEYA YAŞANAN OLAYI
ELE ALIRKEN: 

HALK İÇİN, CEPHE İÇİN, DEVRİM İÇİN... BİR
YARARI YA DA ZARARI VAR MI, NEDİR, BUNA
BAK.

7-) HER DUYDUĞUN ŞEY DOĞRU VE GERÇEK
DEĞİLDİR?

PEKİ NEYE GÖRE VE NASIL GERÇEĞİ,  DOĞ-
RUYU BULACAĞIZ

PARTİNİN TEMEL İLKELERİ NELERDİR; BAK,
ÖĞREN... 

KURALLARIMIZI VE MANTIĞINI ÖĞREN,
KAVRA... 

GELENEKLERİMİZE BAK... ŞEHİTLERİMİZ,
DEĞERLERİMİZ BİZE YOL GÖSTERECEKTİR. 

TARİHİMİZE BAK... ÖNDERLERİMİZ, ŞEHİT-
LERİMİZ ANLATIR DOĞRUYU, EĞRİYİ... 

VE KENDİ MANTIK SÜZGECİNDEN GEÇİR...

8- BİR OLAYI ELE ALIRKEN; 
5N1K ÇERÇEVESİNDE SORGULA... 
KİM BÖYLE BİR SEÇİM YAPIYOR... 
KİMİN ÇIKARINA, KİME HİZMET EDİYOR... 
BU SEÇİMLERİN YAPILDIĞI ÜLKEMİZDE KİM-

LER, HANGİ SINIFSAL GÜÇLER VAR... 
BUNA BAKIP

KİME HİZMET ET-
TİĞİNİ DEĞER-
LENDİR... 

E M P E R Y A -
LİZM, FAŞİZM,
OPORTÜNİZM, RE-
FORMİZM, KÜRT
MİLLİYETÇİLERİ
VE DEVRİM CEP-
HESİ, YANİ BİZİM
AÇIMIZDAN TEK
TEK ELE ALIP DE-
ĞERLENDİR...

SORGULAMA-
YA DEVAM ET;

BU SINIFSAL
OLARAK NEREDE
DURMAMIZ GE-
REKTİĞİNİN KÖ-
ŞELERİNİ BİZE
VERECEKTİR...

IRGAT HALİMİZE DAİR

Nerede hasat orada iş
Azıcık ekmek
Bir içimlik su
Nerede hasat orada hayat
Acele et yola düşelim Ferhat
Yüzümüz kavrulur tarlada
Dudağımız çatlar dalda, ovada
Elimiz nasır nasır türkü söyler
İçimiz kahır kahır inceden
Nerede hasat orada hayat
Acele et yola düşelim Ferhat
Yükle kamyona pılıyı pırtıyı
Çulu, kilimi bir de bebeleri
Yüklen kader denilen yalanı
Konalım bağ, bahçe kenarına
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İnsan do-
ğası gereği
b u l u n d u ğ u

çevreye uyum
sağlar. Var olan

koşullara uyum
sağlayabilme yeteneği

insanın varlığını sürdürebilmesi için
olumlu bir durumdur. Alışmanın
kötü yanı ise insan onuruna, kişiliğine
yönelik saldırılara alışmak, bunları
kanıksamak ve yapılan bir haksızlığa
sessizce boyun eğmektir.  

AKP, hemen her gün bir yerlerde
baskınlar yapıyor. Sokak ortasından
devrimciler kaçırılıyor, işkence ya-
pılıyor, günlerce gözaltında tutuluyor;
binlerce öğretmen, memur yıllarca
emek verdikleri, tek geçim kaynakları
olan işlerinden atılıyor. Şimdiye ka-
dar OHAL’le birlikte işinden atılan
15 memur intihar etti. Atanamayan
öğretmenler, esnek çalışma adı al-
tında yeni saldırı hazırlıkları, basın
açıklamalarının, konserlerin yasak-
lanması, devrimci kurumların basılıp
dağıtılması, TV’lerin, gazetelerin

kapatılması… 
Faşizm terör, terör destekçisi vb.

diyerek her türlü saldırısını meşru-
laştırıyor. Birisi işten mi atılmış,
birisi haksız yere gözaltına mı alınmış
normal karşılamamızı istiyor. Fa-
şizmin istediği bunlara alışan ve
tepki göstermeyen bir toplum düzeni
kurmaktır. 

Bu amacına ulaşmak için TV’ler-
de, gazetelerde yaptıkları yayınlarla
toplumu çeşitli yalanlarla ikna etme,
onlarda bilinç bulanıklığı yaratma
yoluyla istediği gibi düşünen bir
toplum yaratırlar.

Düzen bizi her şeye alıştırmak
istiyor. Hayır alışmayacağız. Düzenin
bize dayattığı insan olmayacağız.
Bunun için devrimciyiz, bunun için
mücadele ediyoruz. 

KEC’liler olarak bugün sorum-
luluklarımız dünkünden çok daha
fazla, çok daha ağırdır. OHAL adı
altında toplumu sindirme, nefes ala-
maz hale getirme politikasını sür-
düren AKP iktidarına karşı kamu
emekçilerini örgütleme, harekete ge-

çirme göreviyle karşı karşıyayız. 
AKP herkesi alıştırabilir. Ancak

biz alışmayacağız.
Bulunduğumuz her iş yerinde,

yapılan her haksızlığa karşı tepki
gösterecek ve bunu bir alışkanlık
haline getireceğiz. Şabloncu olma-
yacağız. Bir yerde bir hak gaspı,
saldırı varsa hemen orada refleks
eylemler örgütlemeli ve hayata ge-
çirmeliyiz. Bizim direncimiz, bizim
tavrımızdır kitleleri harekete geçi-
recek olan. 

Belirleyici olan saldırılar değil,
bizim saldırıları nasıl göğüslediğimiz
ve direnişimizle alt edebilmemizdir. 

Bugün KESK gibi yüzbinlerce
üyesi olan sendikalar hareket edemez
durumdadır. Çünkü alışmışlardır.
Saldırıları kanıksamışlar; teslimiyeti,
direnmemeyi alışkanlık haline ge-
tirmişlerdir. Çünkü kafalarında meş-
ruluklarını yitirmişlerdir. 

Meşru olan biziz, haklı olan biziz.
Bu bilinçle saldırılara karşı direnmeyi
doğal hareketimiz haline getireceğiz. 

İnsan işkenceye alışırsa... İnsanlıktan çıkar...
İşkenceye alışmamak. 
Haksızlığa alışmamak.
Kötülüğe alışmamak.
İnsanlar her şeye nasıl alıştırılıyor?
Alışmayanlar neden alışmıyor?
Toplum her şeye alıştırılmaktadır.
Önce eşitsizliklere alıştırılmaktadır (Beş parmak

bir olmaz.) (Allahın dediği olur.)
Sonra her türlü yanlışlığa alıştırılmaktadır.
Deniz Feneri mi? (Onlar dindaşlarına hizmet

etti, suç işlemezler.)
Sonra her türlü haksızlığa alıştırılmaktadır.
Tutukluluk süreleri mi uzun (Onların suçu fark-

lı.)
Gazeteciler mi yatıyor? (Onlar terör suçlusu.)
Deliller sahte çıkıyor! (Onlar güncellenmiş de

ondan.)
Suriye’de ne işimiz var?
(Halkına zulüm ediyor, demokrasi yok.)
Suudi Arabistan’da var mı ki? (Artık beyaz

ekmek yemeyeceksiniz) Ne alakası var?
(Muhalefet engelliyor.)
Öğrenciler neden hapislere atılıyor?

(En az üç çocuk yapmak gerekiyor?)
Her gün bir iki kadın öldürülüyor! (Her kadına

bir polis mi verelim? Onlar da çalışmasın.)
Toplum alışıyor.
Toplum alıştırılıyor.
Bir süre sonra bıkkınlık başlıyor.
“Bizde böyle, ne yapacaksın.”
“Böyle başa böyle tıraş!”
“Değişmez bu işler.”
“Muhalefet nerede?”
“Aydınlar ne yapıyor?”

Bitti gitti. Alıştınız bile. İnandırırlar. İnanırsınız.
Bilinç kapanır. Artık düşünmezsiniz. Bu noktaya
gelindi mi, bitmiştir. Alışırsınız, geçer gider. Alış-
mayan bilinçtir. Sorgulayan bilinçtir.

Belleğe kafa tutan bilinçtir. Aklın çalar saati bi-
linçtir. O bilinç oluşmamışsa; “Ben kimim? Ne ya-
pıyorum? Yaptığımı kimler için yapıyorum? Yaptığımı
neden yapıyorum? Yapmadığımı neden yapmıyo-
rum? Neden üzülüyorum? Neden seviniyorum?”

Sorularını sormuyorsa, yaşamını sorgulamıyor-
sa?

DÜZENİN HAKLARIMIZI GASP ETMESİNE ALIŞMAYACAĞIZ
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KISSADAN HİSSE:
1978 La Paz: Beş Kadın
"Esas düşman nedir? Askeri

dikta rejimi mi? Bolivya burju-
vazisi mi? Emperyalizm mi? Ha-
yır, companero'lar. Size yalnızca
şu kadarını söyleyim. Bizim esas
düşmanımız korkudur. Onu içi-
mizde taşıyoruz."

Catavi teneke madenlerinde
Domitila böyle konuşmuş, sonra
yanında dört kadın ve yirmiyi
aşkın çocukla başkente gelmişti.
Noel gününde açlık grevini baş-

lattılar. Bu işi başaracaklarına
kimse inanmıyordu. Hatta durumu
gülünç bir şaka yerine koyanlar
bile vardı: "Ne yani, beş kadın
koca diktatörlüğü mü yıkacak?"

Onlara ilk katılan Papaz Luis
Espinal oluyor. Derken, göz açıp
kapayana dek Bolivya'da kendi-
lerini açlığa mahkum edenlerin
sayısı bin beş yüzü buluyor. Doğ-
duklarından beri zaten açlığa
talim etmiş olan kadınlar suya,
'piliç'; tuza, 'pirzola' diyor ve
kahkahayla karın doyuruyorlar.

Bu arada açlık grevi yapanların
sayısı artıyor... üç bin, beş bin...
ve sonunda yemek yemeyi ve
çalışmayı bırakmış olan Boliv-
yalı’ların sayısı artık bilinemez
oluyor ve açlık grevinin yirmi
üçüncü gününde insanlar sokak-
lara dökülüyor. Artık onları hiçbir
şey durduramıyor.

Beş kadın, askeri dikta rejimini
devirmişlerdir.

(Ateş Anıları - Eduardo Ga-
leano)

Adalet Okulunda, Kendi Sınıfımızın Adaletini
Gelin Birlikte Öğrenelim

Egemenler tarih boyunca halkların bilincini karıştırdı,
bulanıklaştırdı. Kendi taleplerini ezilenlerin ve sömürü-
lenlerin talepleri gibi kabul ettirmeye çalıştı. Kendi
adaletini de sanki halkın çıkarınaymış gibi gösterdi.
Bunun için yüzlerce hukuk fakültesi açıldı ve açılmaya
devam ediyor. Sınıfların olduğu dönemlerde her şey sı-
nıfsaldır. Adalet de sınıfsaldır. Sınıfların adaleti ve hukuku
vardır.

Bugün egemen olan emperyalizm, kendi adaletini ve
hukukunu ebedi ve ezeli olarak bizlere anlatıyor. Oysa
sosyalist ülkelerin hukuku böyle olmadığının canlı kanıtı.
Sosyalist devletlerin yasalarında suç ve ceza yeniden ve
halkın sınıfsal çıkarlarına göre tanımlandı.

Pırıl pırıl gençlerimiz düzenin Hukuk Fakültelerinde
koyu bir bilgisizlikle yetiştiriliyor. Artık burjuva hukuku
bile öğretilemiyor. Gençlerin beyinleri idealist felsefe ve
ayakları yere basmayan, tartışılamayan – tartıştırılmayan
tezlerle dolduruluyor. Egemenler düşünmeye, düşüncenin
açıklanmasına, hele ki düşünceler için mücadele edilmesine

düşmanlar…
İşte biz bu koşullarda Adalet Okullarımızla düzenin

adaletine ve hukukuna meydan okuyoruz. Değişmeyen
ve değişmeyecek gerçeği tekrar hatırlatıyoruz; tarih
sınıflar mücadelesinin tarihidir, hukuk egemen sınıfın
adaletidir!

Adalet okullarımızda bilimsel bilgilerimizi ve dene-
yimlerimizi paylaşıyoruz. Öğreniyor ve öğretiyoruz. Hep
birlikte araştırıyor ve tartışıyoruz. Adalet okullarımızın
dördüncüsü Amed’te açıldı. 23 Ekim saat 14.00’da Av.
Selçuk Kozağaçlı’nın sunumuyla ilk dersimize başlaya-
cağız. Adalet okulumuz şimdilik antette belirtilen büro-
muzda çalışacaktır. Hukuk Fakültesi öğrencisi arkadaş-
larımızı bekliyoruz…

Amed Halkın Hukuk Bürosu
Muradiye Mah. Gürsel Cad.
Kaynarca Apt. No: 51/5
Bağlar / Diyarbakır
Tel: 0.412.235 99 49                                                            
amedhalkinhukuk@yandex.com.tr

Kazova Belgeseli Gösterimleri Yapalım...

İşçilerin Direnişini 

Tüm Mahallelerimizde 

Yaygınlaştıralım!
Emeği, hakları ve onuru için direnen Kazova İşçilerinin

direnişini anlatan belgeselimizi; Sanat Meclisi’nin dü-
zenlediği 4. Sanat Buluşması programı ile, sinema ça-
dırında gösterimini yaptık. Şimdi mahallelerde göste-
rimlerini örgütleyeceğimiz Kazova Belgeseli için çağ-
rımızdır, Kazova işçilerinin onurlu direnişinin, tüm
işçilere örnek olması için, gösterimlerini örgütleyelim.
Kurumlar ve mahalleler olarak yapacağımız tüm faali-
yetlerin programına, Kazova Belgeseli’nin gösterimini
de ekleyelim. Yaşadığımız ve çalışma yaptığımız ma-

hallelerde binlerce işçi çalışıyor, konfeksiyon işçileri
çalışıyor. Onlara örgütlenmenin gücünü, birlik olurlarsa
kazanabileceklerinin örneğini 25 dakikalık Kazova Bel-
geseli ile gösterebiliriz.

Emeğimiz, Haklarımız ve 
Onurumuz İçin Üreterek Direnen
Kazova İşçileri Yalnız Değildir!

Fotoğraf ve Sinema Atölye Çalışmalarımız Devam
Ediyor!

Atölye çalışmamızda ikinci haftamıza girdik. İdil
Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz
Fotoğraf ve Sinema Atölyesine fotoğraf makinesi ve
kamera tekniklerini öğrenmek isteyen ve sinemaya ilgisi
olan tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz.
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AKP iktidarı 15 Temmuz darbe
girişimini değerlendirmiş, OHAL’in
ilanı sonrası peş peşe çıkardığı Kanun
Hükmünde Kararnamelerle (KHK)
on binlerce kamu emekçisini
“FETÖ”ye üye olma bahanesiyle
işten atmıştır. Yıllarca kol kola yü-
rüdükleri, halka yönelik saldırıları
birlikte planlandıkları Fethullah/Ce-
maat çetesiyle birbirlerine düşmele-
rinin bedelini emekçi halka ödetmek
isteyen AKP, OHAL’i kamu emek-
çilerinin iş güvencelerini yok etmenin
bir aracı haline getirmiştir.

Darbe girişimi ve OHAL sonrası
saldırıların Fethullahçılarla sınırlı
kalmayacağını; oligarşinin asıl he-
definde devrimci, ilerici halk güçleri
ile kendi iktidarlarına muhalif tüm
unsurların olduğunu dile getirmiştik.
Nitekim AKP iktidarı öngörümüzü
haklı çıkarmış, kendine muhalif olarak
gördüğü KESK üyesi binlerce kamu
emekçisini açığa almış, işten atmıştır.
Saldırılar barış bildirisine imza atan
akademisyenlerle başlamış, çoğun-
luğu Eğitim-Sen üyesi onlarca aka-
demisyenin üniversitelerle ilişiği ke-
silmiştir. Sonrasında sosyal medya
paylaşımları, soruşturmalar, davalar
vs. gerekçe gösterilerek KESK üyesi
kamu emekçilerinin işten atılması
hız kesmeden devam etmiştir. Son
süreçte görevine son verilen devlet
ve vakıf üniversitelerinden muhalif
akademisyen sayısı 120’yi aşmıştır.
Eylül’ün ilk haftasında ise 9 bin
500’ü Eğitim-Sen üyesi 11 bin 300
öğretmen, “terör bağlantısı” iddiasıyla
bir gecede açığa alınmıştır. Açığa
alınanların 4500’ü Diyarbakır, 1100
civarı Mardin, 928’i Hatay, 518’i ise
Dersim illerini kapsamaktadır. (Der-
sim’de 430 öğretmen görevine dön-
müş, 85 öğretmen hala açıktadır).
KESK’in açıkladığı rakamlara göre;
15 Temmuz’dan bu yana çeşitli ba-
hanelerle işten atılan KESK üye
sayısı 250, açığa alınan üye sayısı
ise 12 bin civarındadır. Siyasal ikti-
darın KESK üyesi emekçilere saldı-

rılarının bununla sınırlı kalmayacağı,
kamu kurumlarında yeni listelerin
hazırlandığı yönünde duyumlar de-
vam etmektedir.

Peki üyelerine yönelik böylesi
kapsamlı ve ağır bir saldırıya karşı,
220 bin üyesi bulunan KESK ne yap-
mıştır? 15 Temmuz darbe girişimi ve
20 Temmuz’da ilan edilen OHAL
sonrası “FETÖ” soruşturması kapsa-
mında açığa almalar, ilk etapta KESK
üyelerine yönelmemiş; KESK yöne-
timi de –ciddi bir siyasal öngörüsüz-
lükle- kendilerinin “şimdilik” güvende
olduğunu düşünmüş ve hareketsiz
kalmayı tercih etmiştir. AKP’nin darbe
girişimi sonrası sadece Fethullahçılara
odaklanacağı düşünülmüş, eskisi kadar
saldırgan hareket etmeyeceği beklen-
tisine girilmiştir. Bu yanılgı, refor-
mizmin; faşizmi ve devlet aygıtını
doğru kavramamasının, ideolojik ter-
cihlerinin bir sonucudur.

Sonrasında saldırılar doğrudan
KESK’i hedef alacak şekilde geniş-
lediğinde ve ağırlığı Kürdistan böl-
gesinden olmak üzere, 9 bin 500’ü
Eğitim-Sen üyesi öğretmen açığa
alındığında, KESK yönetimi neye
uğradığını şaşırmıştır. Gerek saldırının
boyutu, gerekse de işini kaybeden
emekçiler başta olmak üzere tabandan
gelen tepkiler neticesinde; KESK
yönetimi söz söyleme gereği hissetmiş
ve acil toplantı çağrısı yapmıştır. Ra-
mazan bayramı tatili sırasında ger-
çekleştirilen Danışma Meclisi’nde;
çadır açma, oturma eylemleri, yürü-
yüşler, imza stantları, açlık grevleri
gibi pek çok eylem biçimi tartışılmış
ve geç kalınmadan bu eylemlerin
hayata geçirilmesi önerilmiştir. Da-
nışma Meclisi’nde söz alan Kamu
Emekçileri Cephesi’nden (KEC)
emekçiler; tartışmaların değerli, öne-
rilen eylemlerin önemli olduğunu
ancak asıl önemli olanın, bu eylemleri
hayata geçirecek iradenin gösterilmesi
olduğunu ifade etmiştir.

Danışma Meclisi ve KESK Genel
Meclisi sonrası KESK MYK, 27 Ey-

lül’de bir eylem takvimi açıklamış
ve kamuoyuyla paylaşmıştır. 29 Ey-
lül-15 Ekim tarihlerini kapsayan eylem
takviminde imza kampanyası, bilgi-
lendirme stantları, iş yerlerinde bildiri
dağıtımları, kitlesel toplantılar, illerde
oturma eylemleri önerilmiş; ayrıca
12 Ekim’de üç koldan başlayacak
Ankara yürüyüşünün 15 Ekim’de An-
kara’da merkezi bir mitingle sonlan-
dırılması hedeflenmiştir.

Ayinesi İştir Kişinin,
Lafa Bakılmaz…

Bu süreçte gerek yerellerde, ge-
rekse KESK MYK’nın da katıldığı
merkezi toplantılara katılan KEC’li
kamu emekçileri; önemli olanın karar
almak değil, kararı hayata geçirmek
olduğunu ifade etmişlerdir. Oligar-
şinin OHAL bahanesiyle tüm eylem
ve etkinlikleri yasakladığı, saldırıları
arttırdığı bir süreçte; imza masası
açıp, oturma eylemi yapmanın bile
bir bedel gerektirdiği belirtilmiştir.
KESK’in uzun süredir bu pratikten
uzak olduğu, bedel ödemekten ka-
çındığı, ilk tehditte geri adım attığı;
bu sefer de böyle olduğu takdirde
emekçilerin sendikaya hiçbir güve-
ninin kalmayacağı KEC’liler tara-
fından defalarca dile getirilmiştir.

Her ne kadar eylem takvimini –
sadece basın açıklamasından ibaret
önceki eylemleri düşündüğümüzde-
görece olumlu olarak değerlendirsek
de, yine de şüpheyle yaklaştık. Gerek
geçmiş deneyimler, gerekse de KESK
yönetimine egemen siyasal anlayışlara
ilişkin tespitlerimiz; KESK’in bu ey-
lem takvimini hayata geçirme konu-
sunda kararlı davranamayacağını bize
gösteriyordu. Çünkü reformizmi ve
Kürt milliyetçilerini iyi tanıyorduk;
uzlaşmacı-icazetçi çizgilerini bili-
yorduk. Biliyorduk ki bu anlayışlar
hiçbir direnişi sonuna kadar götüre-
mez ve tutarlı bir mücadele hattı
öremezdi… Sınıf sendikacılığını uzun
süredir terk etmiş olan, mücadele
yeteneğini ve iddiasını kaybetmiş,

Kamu Emekçileri Cephesi: 
KESK, 15 Ekim Mitingini Yapmayarak 
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emekçilere umut olmaktan çıkmış
bir KESK’in, düzenle çatışmayı göze
almasını beklemek diyalektiğe aykırı
bir sonuç olurdu…

Kitlesel Açığa Almalar ve
Direnişi Aklından Bile
Geçirmeyen KESK…

Hatay ve Diyarbakır Örnekleri…
Çoğunluğu Eğitim-Sen üyesi 11

bin 300 öğretmenin açığa alınması,
KESK’in bu saldırıyı püskürtme nok-
tasında ne yapıp ne yapmayacağının
görülmesi açısından bir dönüm nok-
tasıdır denilebilir. Çok açıktır ki; bir-
kaç göstermelik eylem dışında KESK
hiçbir şey yapmamayı, süreci bekle-
meyi tercih etmiştir.

KESK bünyesinde açığa alınan kişi
sayısının çokluğu ve kendi özgün ya-
pıları nedeniyle üç il öne çıkmıştır:
Diyarbakır, Hatay ve Dersim. Bir süre
devam eden eylemler ve CHP millet-
vekillerinin bazı kişisel girişimleriyle
açığa alınanların büyük bir kısmının

göreve iade edildiği Dersim’i bir
kenara bırakırsak; Diyarbakır ve
Hatay örnekleri devrimci sendika-
cılık ile icazetçi-uzlaşmacı sendikal
anlayış arasındaki farkı ortaya koy-
ması bakımından belirleyicidir. 4
bin 500 eğitim emekçisinin açığa
alındığı ve yılların mücadele biri-
kiminin olduğu Diyarbakır’da, ilk
gün hariç, bir tek eylem bile yapıl-
mamıştır. Diyarbakır’daki eylem-
sizlik durumu Kürt milliyetçilerinin
barış-çözüm-masa beklentilerinin
sendikal alandaki yansımasıdır…
Bekle-gör politikası izlenmiş; ikili
görüşmelerle, pazarlıklarla sürecin
atlatılabileceği beklentisi yaratılmış,
işini kaybeden binlerce üye, KESK
tarafından yalnız bırakılmıştır. Öyle
ki; yapılması düşünülen oturma
eylemleri, valiliğin izin vermemesi
gerekçesiyle sendika binasının içine
alınmıştır. Devlet, OHAL bahane-
siyle sendika binasındaki eyleme
de izin vermezse ne yapılacağı ise
belirsizdir…

KESK yönetiminin merkezi
bir direniş kararı olmamasına rağ-
men, saldırılara karşı fiili direnişin
devam ettiği tek yer ise Hatay’dır.
Yerelde örgütlenen direniş, halkla

bütünleşerek yaygınlaşmıştır. Oturma
eylemleri, kapı kapı dolaşarak bildiri
dağıtımları, eğitim emekçilerinin ey-
lemlerini Hatay’ın mahallelerine ta-
şımış ve halkla buluşturmuştur. Ha-
tay’da sürekliliğini kaybetmeyen ey-
lemler, il genelindeki devrimci me-
murların varlığı ve inisiyatifi sayesinde
gelişmektedir.

15 Ekim Mitinginin
Yasaklanması ve
KESK’in Tutumu…

Tarih sınıf mücadeleleri tarihidir.
Kapitalizm çağında burjuvazi ve pro-
letarya arasındaki bu mücadelede,
saflarımız net olmalıdır. Tercihlerimiz
ya burjuvazinin ya da proletaryanın
çıkarınadır; üçüncü bir yol yoktur.
Ya düzenden yanayızdır, ya devrimden.
Çelişkilerin ve saflaşmanın bu kadar
net olduğu bir coğrafyada, niyetlerden
bağımsız olarak, devrime hizmet et-
meyen her şey düzene hizmet eder,
düzeni besler… KESK’in 15 Ekim’de

Ankara’da yapmayı planladığı merkezi
mitingin yasaklanması sonrası tutumu,
tercihlerinin neye hizmet ettiği nok-
tasında üzerine iyi düşünülmesi ge-
reken bir durum olmuştur.

KESK’in 27 Eylül’de açıkladığı
eylem takvimine göre; yürüyüş kolları
12 Ekim’de İstanbul, İzmir ve Di-
yarbakır’dan yola çıkacak, 15
Ekim’de Ankara’da buluşulacaktı.
Ayrıca diğer illerden emekçiler de
14 Ekim gecesi yola çıkarak mitinge
geleceklerdi. Merkezi mitingin ye-
terliliği/yetersizliği tartışmaları bir
yana; miting öncesi yapılan KESK
toplantılarında, AKP iktidarının
OHAL’i bahane ederek mitingi ya-
saklayabileceği, böylesi bir durumda
ise nasıl bir tavır takınılacağı konusu
bilinçli olarak tartışılmamıştır. Bunun
iki sebebi vardır diyebiliriz: Birincisi,
KESK’te etkin olan siyasal anlayışlar,
hala ülkemizdeki faşizm gerçeğini
kavrayamamıştır; emniyetle yaptıkları
görüşmelere güvenerek, mitingin ya-
saklanma ihtimalini görmezden gel-
meyi tercih etmişlerdir. İkinci olarak
ise; KESK MYK olası yasaklamaya
karşı geri adım atacaklarını önceden
kurguladıklarından, bu ihtimali ta-
bandaki emekçilere tartıştırmak is-
tememişlerdir.

KESK mitinginin yasaklanması
sonrasında, KESK MYK aldığı ka-
rarlarla açık bir teslimiyet çizgisi iz-
lemiş, geri adım atmıştır. Bu yasağı
“kınamakla” yetinmişler, mitingden
vazgeçmişler, 14 Ekim günü yola
çıkarak Ankara’ya gelecek emekçilere
de “illerinizde kalın” çağrısı yap-
mışlardır. Oysa KESK’in eylem tak-
viminde ve imza kampanyasında
“OHAL’e karşı olma, OHAL’in kal-
dırılması” talebi de yer almaktadır.
Hem işten atmalara, hem de OHAL’e
karşı örgütlenmek istenilen miting,
AKP iktidarınca OHAL gerekçesiyle
yasaklanınca, yasaklara teslim olun-
muştur. Bu, bir anlamda OHAL’in
KESK nezdinde tanınmasıdır. Kamu
emekçilerinin mücadelesine zarar
veren, objektif olarak düzene hizmet
eden, kan taşıyan bir adım olmuştur
bu…

Bu tavır, devletin elini güçlen-
dirmiş, bundan sonra gelmesi muh-
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temel açığa almalar ve işten atmalar
noktasında emekçileri daha da zor
bir duruma sokmuştur. Devletin ilk
yasaklama girişiminde KESK’in mi-
tingden vazgeçerek geri adım atması,
AKP iktidarını bundan sonraki süreçte
daha da saldırganlaştıracaktır. Kar-
şılarında bir direniş, mücadele örgütü
olmadığını gören siyasal iktidar; per-
vasızlığını arttıracaktır. Öte yandan;
15 Ekim mitingi için illerden Anka-
ra’ya gelmeye hazırlanan emekçilere,
“gelmeyin” demek, emekçilere mo-
ralsizlikten başka hiçbir şey verme-
miştir; onların direniş ve mücadele
azimlerini kırmıştır. Emekçiler sa-
vunmasız bırakılmış, umutları tüke-
tilmiştir. Oysa ki; siyasal iktidarın
çok daha kapsamlı saldırılara hazır-
landığı bu günlerde, kamu emekçi-
lerinin morale, birlikte mücadeleye
ve güven duyacakları bir örgütlen-
meye ihtiyaçları vardır. 12 bin üye-
sinin açığa alındığı bir dönemde, al-
dığı kararı hayata geçirme noktasında
irade göstermeyen bir sendikaya,
kim nasıl güvenecektir?

Ayrıca şunu net bir şekilde ifade
etmek gereklidir; KESK MYK’nın

aldığı bu tutum, direnen kamu emek-
çilerine ihanettir. Yürüyüş kollarında
4 gün boyunca yürüyen emekçilerin
emeğine saygısızlıktır. KESK
MYK’ya sormak gerekiyor: Bundan
sonra illerden insanları hangi yüzle
Ankara’ya çağıracaksınız? Hangi
yüzle eylem takvimleri açıklayıp,
emekçilerin bu eylemliliklere katıl-
masını isteyeceksiniz? Yürüyüp gelen,
emek veren, toplantı üstüne toplantı
yaptığınız emekçiler, “bunun için
miydi” demeyecekler midir? Sizin
bu halinizi, aldığı kararın arkasında
durmaktan aciz tavrınızı gören emek-
çiler, artık size nasıl güvenip kam-
panyaları hayata geçirecektir?

İşimiz, Ekmeğimiz, 
Onurumuz İçin Direneceğiz
Teslim Olmayacağız!

Faşizm koşullarında yaşıyoruz,
OHAL saldırısı faşizmin halka yönelik
saldırılarını daha da arttırmıştır. Bunu
görebiliyoruz; her türlü eyleme sal-
dırdıklarının, eylemleri yasakladıkla-
rının, bir basın açıklaması yapmanın
bile bedel gerektirdiğinin farkındayız.
Elbette bu koşullarda mücadele prog-
ramlarını hayata geçirmek kolay ol-
mayacaktır, elbette faşizm bizlerin
mücadelesini engellemek için her yolu
deneyecektir. Ancak şunu unutma-
malıyız; koşullara teslim olmak siya-
seten ölüm demektir. KESK’e hakim
olan Kürt milliyetçi anlayış ve ona
yedeklenen siyasal anlayışlar, siyaseten
ölüm fermanını imzalamıştır bu
tavrı/tavırsızlığıyla. Siyaseten çürüyen,
uzlaşmacı-icazetçi anlayışların geldiği
son nokta budur…

Faşizmin saldırısı altında bu mi-
ting yapılamayabilirdi; alanlar ka-
patılıp, illerden gelen emekçiler An-
kara’ya alınmayabilirdi. Ancak ya-
pılması gereken her koşulda eylemi
gerçekleştirmeye çalışmak, faşizmin
yasaklarına emekçilerle birlikte di-
renmek olmalıydı. İllerden yola çık-
maya hazırlanan insanları daha güçlü
bir şekilde Ankara’ya çağırmak ge-
rekliydi. Belki engellemeler, gözaltılar
olacaktı; ama emekçilerin mücadele
kararlılığını göstermesi ve emekçilere
önümüzdeki dönemde coşku ve moral
kazandırması bakımından zorlanması

gereken buydu. Zaten AKP’nin işi-
mize, ekmeğimize, geleceğimize göz
diktiği bu dönemde, direnmekten,
yasakları tanımamaktan başka çıkar
yol da yoktur.

Direnişin büyütülmesi ve geri
adım atılmaması söylemi, sadece bir
ajitasyon-propagandadan ibaret de-
ğildir; ülkemiz gerçekliğinin bizlere
dayattığı bir durumdur; zorunluluğun
kavranmasıdır. Bugün faşizm OHAL
bahanesiyle oturma eylemlerini, basın
açıklamalarını bile yasaklamakta.
Diyorlar ki; sizi istediğim gibi işten
atarım, dava açma hakkınızı elinizden
alırım; bu duruma tepki göstermenize
bile izin vermem. Peki ne yapacağız,
oturup sıranın bize gelmesini mi bek-
leyeceğiz? Ya da faşizm, OHAL
KHK’ları kapsamında, 220 bin üyesi
olan KESK’i bir gecede kapatırsa;
eylem yasaklarıyla bu durumu pro-
testo etmemizi dahi engellerse nasıl
bir yöntem izleyeceğiz? Hiçbir şey
yapmadan duracak mıyız; ya da dü-
zenin icazeti, yasallık sınırları içeri-
sinde mi hareket edeceğiz? Bugün
devletten izin almadan stant bile aça-
mayan, tamamen düzenin belirlediği
yasallık sınırına göre hareket eden
KESK’in; fiili meşru mücadeleyle
alanlarda kurulduğunu reformizme
yeniden hatırlatmak mı gerekiyor?

KESK’in böylesi bir dönemde
miting yasağına teslim olması, çok
önemli bir kırılma noktasıdır. Şaşalı
basın toplantılarıyla, büyük laflarla
açıklanan eylem programlarının artık
hiçbir anlamı kalmamıştır. Bugünden
sonra kamu emekçilerine yönelik
saldırılar daha da artacaktır. Bunun
sorumlusu hiçbir kararın arkasında
duramayan KESK MYK ve KESK’e
egemen siyasal anlayışlardır. Ve bu
kaçışın, teslimiyetin hesabını emek-
çilere vermek zorundadırlar. KESK
bu hesabı vermeden yola devam ede-
mez. Bu hesaptan kaçamaz.

Biz Kamu Emekçileri Cepheliler
olarak buradan bir kez daha söylüyoruz:
Binlerce emekçinin umudu olmaya
devam edeceğiz. Fiili meşru mücade-
leyi, alanları, sokakları terk etmeye-
ceğiz. Teslim olmayacağız. Tek KEC’li
kalana kadar direneceğiz.

Kamu Emekçileri Cephesi
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Ne oldu?
Ağır saldırı püskürtüldü mü?
15 Ekimde Türkiye’den kollar ha-

linde “Ankara’ya yürüyoz” diyerek
yola  çıkacaklarını söyleyenlerin ne-
fesleri Ankara’ya yürümeye yetmedi.

Neden?
Ankara’ya adım adım yürümek

siyasi cüret istiyordu ondan...
Bedel ödemeyi göze almayı ge-

rektiriyordu…
Gözaltı, işkence, işten atılma,

adım başında polisin saldırısı ile
burun buruna gelme… göze alınma-
dan Ankara’ya yürünmez.  

Karakoldaki yaptırımlara direnmek
göze alınmadan Ankara’ya yürün-
mez...

Bu saydıklarımızın ortak noktası
bedel ödemeyi göze almaktır.

Ama KESK’in yönetimine çörek-
lenenlerin böyle bir bedeli göze alma
cüreti  yoktur. 

KESK’ in Ankara’ da
Yapacağı Miting Ankara
Valiliği Tarafından
Yasaklanınca KESK’li
Yöneticiler Ne Yaptı?

Herkes bulunduğu illerde kitlesel
basın açıklaması yapmalı diye kamu
emekçilerini yönlendiriyor... 

KESK, Ankara Valiliği’nin aldığı
bu kararı tanımıyorum, keyfi bulu-
yorum  diyorsa, yapması gereken
söylediklerine uygun davranmasıdır. 

Yani tüm gücüyle Ankara’ya gelmek
ve o yasaklanan mitingi yapmaktır.

KESK ne yapıyor?
Her zaman yaptığını… 
Yasak savıyor.
Tam anlamı ile danışıklı bir dö-

vüş.
Önce KESK keskin açıklamalar

yapıyor, kararlar alıyor bunları tüm
şubelerine duyuruyor. Herkes buna
göre hazırlık yapıyor. Sıra en son,
en kitlesel yapılacak  eyleme geldi-
ğinde yaşanan yasaklamalar ve polis
yasakları karşısında hemen  geri adım
atıyor...

Şimdi de aynısı oldu.

OHAL’in Ankara
mitingini yasaklayaca-
ğını öngörmek çok da
zor değildir. 

Aşure gününü ya-
saklayan OHAL,
KESK Ankara mitin-
gini de pekala yasak-
layabilir. 

Bu, bir durumla kar-
şılaşıldığında yapılması
gereken, herkesi Anka-
ra’ya çağırmak  olması
gerekirken, KESK bu-
nun tam tersini yapı-
yor...

Yarı yola gelmiş kitlesini mitinge
çağırmayarak alınan yasaklama ka-
rarına  boyun eğiyor.

Bu yıllardır KESK’ in uyguladığı
bir yöntemdir. 

Başı sonu belli olan eylem prog-
ramları... Gelinen aşamada şunu çok
somut  söyleyebiliriz... KESK bu
tarz politikalarla kamu emekçilerinin
haklarını  savunamaz. 

Kamu Emekçileri Cephesi olarak
biz, KESK’ in düzenlediği başı sonu
belli olan  böylesi eylemlerin içinde
yer almıyoruz.

KESK’in kamu emekçilerini kan-
dırmasına, umutlarını yok etmesine
ortak  olmuyoruz, tavrımızı en baştan
net çizgilerle belirliyoruz... 

KESK, KEC’ lilerin
Öncülüğünde Devlete Karşı
Verilen Dişe Dişe 
Mücadelinin Sonunda
Kuruldu...

Kurulduğu günden bugüne kamu
emekçilerinin mücadelesini dar alan-
lara  sıkıştıran, basın açıklaması dı-
şında kıllarını kıpırdatmayanlar, bugün
meşruluk  yerine korkularını büyü-
tüyorlar.

Düşüncelerine; haklılıkları, meş-
rulukları değil korkuları yol gösteriyor. 

ÖYLE OLMAYACAK
KEC OLARAK DEMOKRATİK

MÜCADELENİN BU KADAR
YOZLAŞTIRILMASINA İZİN VER-

MEYECEĞİZ.
Ne yapacağız?
KESK’İN BU TAVRINI KIYA-

SIYA ELEŞTİRECEĞİZ.
TEŞHİR EDECEĞİZ.
VE KEC’ LİLER OLARAK BİZ

SÖYLEDİĞİMİZİ YAPACAĞIZ.
YAPTIĞIMIZI SAVUNACAĞIZ.
Tüm KEC’liler bugün tarihsel bir

sorumluluk bekliyor.
Nedir bu?
KESK’ in yarattığı bu uzlaşmacı,

boyun eğen kamu emekçisi kimliğinin
yerine; militan, baş eğmeyen, bedel
ödemekten korkmayan bir kimlik ya-
ratacağız.

OHAL’e karşı KEC’ lilerin tavrı
Ankara yürüyüşü ile sınırlı kalma-
malıdır.

Nerede direniş varsa orada KEC’
liler mutlaka olmalıdır.

KEC’liler yeni direnişlerin yara-
tıcısı ve öncüsü olmalıdır.

OHAL kararnameleri ile işten
uzaklaştırılan 11 bin 300 Eğitim-
Sen’linin işe geri alınmasının tek bir
yolu vardır.  O da OHAL’e, AKP
faşizmine karşı mücadele etmektir. 

Sonuç olarak:
1-KESK’in uzlaşmacı politikala-

rına karşı ideolojik mücadelemizi
sürdürmeliyiz

2-KESK izlediği eylem anlayışı
ile demokratik mücadeleyi yozlaştı-
rıyor.

KEC olarak buna izin vermeye-
ceğiz!

KESK’in “İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz, Bu Ağır  Saldırıları Püskürteceğiz!”
Sözlerinin Ardından Kurdukları İkinci Cümle:

“OTOBÜSLER ŞURADAN KALKIYOR” OLDU!
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1-) Küçük-burjuvazi 
kimdir? Sınıfsal karakteri
nedir?

Küçük burjuvazi ya da kent soylu;
küçük ölçekli tüccarları ve yarı özerk
köylüleri kapsayan orta sınıf halkı
tanımlayan, Fransızca kökenli bir te-
rimdir. 

Feodalizmin bağrından doğan ka-
pitalizm; burjuvaziyle proletaryayı

ortaya çıkarmakla kal-
mamış, ara sınıfların
da oluşmasına yol aç-
mıştır. Orta ve küçük
burjuvazi; sermayenin
hızla merkezileşmesi,
lonca sisteminin (za-
naatkarlar) çözülme-

sinin yanı sıra krizler
sonucu konumu sar-
sılan burjuvalar bu
ara katmanların oluş-
masına yol açmıştır. 

Küçük burjuvazi, 19. yy. ortala-
rında orta sınıfın bir alt katmanını
ifade etmektedir. Marx; burjuvazinin
sosyal katmanını tam olarak belirle-
mek amacıyla küçük ölçekli dükkan
sahiplerini de kapsayacak şekilde bu
ifadeyi genişleterek, kalkınma süre-
cinde küçük burjuva katmanının ta-
rihsel olarak kaybedici bir rol oyna-
dığını belirtmiştir.

Marx, Komünist Manifesto'da bu
durumu incelemiş ve küçük
burjuva sınıfının, diğer iki sınıf
-proletarya ile burjuvazi- ara-
sında gidip gelen bir yapı ol-
duğunu belirtmiştir.

Küçük burjuvazi; toplumda
iki ana sınıf olan burjuva ve
işçi sınıfı arasında kalmış, bir
mülk sahibi olması nedeniyle
kapitaliste, ancak kendi iş gü-
cüyle varlığını sürdürdüğü için,
işçiye benzetilen ara bir kat-
mandır. Küçük çapta üretim
araçlarına sahip olan küçük
burjuvazi, genellikle kendi
emek gücünün sömürüsüyle
ayakta kalmaya çalışır. Uzun
çalışma süresi ve kötü çalışma
koşullarına rekabet şansını art-
tırmak için katlanır. 

2-) Küçük-burjuvazi-
nin ülkemizdeki duru-
mu nedir?

Küçük burjuvazi; gelir dü-
zeyi orta veya biraz daha üs-
tündeki kesimleri ifade etmesine
rağmen, ülkemizdeki durumu
daha geniş bir yelpazeye ya-
yılmış; mülksüzleşmiş, konum
olarak proletaryaya yakınlaşmış
ve fakat kültürel olarak hala

sınıf atlama özlemleri içinde olan
geniş bir kesimi kapsamaktadır. Şo-
förden esnafa, avukattan doktora, iş-
portacıdan tekstil atölyelerine, köy-
lülükten öğrenci gençliğe kadar uza-
nan bu kesimlerle birlikte düşünül-
düğünde, ülkemiz adeta tam bir küçük
burjuvalar ülkesidir.

3-) Küçük-burjuvazinin
sistem içindeki yeri ve
önemi nedir?

Ülkemizde küçük üretimin yay-
gınlığı, orta sınıfların güçlülüğü, ge-
nelde küçük burjuva yaşam tarzına
güçlü bir özlem doğurmuştur. Sınıf
atlama özlemi, bir şeylere sahip olma
beklentisi, kitleleri düzen sınırları
içine hapseder. Politik olaylara karşı
kayıtsızlığı artırır. 

Birçok davranış biçimlerinin al-
tında insanların özlem ve istemlerinin
yattığı bir gerçektir. Böyle olunca,
kitlelerde var olan memnuniyetsizliği,
doğru araç ve yöntemlerle düzene
karşı harekete geçiren bir devrimci
alternatif yoksa, küçük burjuvazi;
düzenin emniyet sübaplarına, oligarşi
ile emekçiler arasında bir tampona
dönüşebilir.

Oligarşi ile çelişkileri olmasına,
çıkarı ve kurtuluşu devrimde olmasına
rağmen düzen partilerinin, gerici-
faşist örgütlenmelerin kitle gücü ve
desteği olmaktan kurtulamaz. 

4-) Küçük-burjuvazi
ilerici midir?

Küçük burjuvazi tarihin bir kesi-
tinde ilerici bir rol oynayabilir; ama
bu her zaman öyle kalacağı anlamına
gelmez. Küçük-burjuvazinin ideolojisi
de politikaları da aslında hep
"arada"dır. 

Tarihi olarak o "arada" uzun süre
duramaz; oradan ya sosyalizme yö-
nelecektir, ya da burjuva ideolojisi
hükmünü sürdürecek ve kendi mantıki
sonuçlarına ilerleyecektir.

5-) "Küçük burjuvalar
ülkesiyiz" diyoruz;
kimlerden, hangi
kesimlerden oluşuyor
ülkemiz

Ülkemizde küçük üretimin
yaygınlığı, orta sınıfların
güçlülüğü, genelde küçük

burjuva yaşam tarzına güçlü
bir özlem doğurmuştur. 

Sınıf atlama özlemi, 
bir şeylere sahip olma

beklentisi, kitleleri düzen
sınırları içine hapseder.
Politik olaylara karşı

kayıtsızlığı artırır. 
Birçok davranış

biçimlerinin altında insanların
özlem ve istemlerinin yattığı
bir gerçektir. Böyle olunca,

kitlelerde var olan
memnuniyetsizliği, doğru araç

ve yöntemlerle düzene karşı
harekete geçiren bir devrimci

alternatif yoksa, küçük
burjuvazi; düzenin emniyet

sübaplarına, oligarşi ile
emekçiler arasında bir
tampona dönüşebilir

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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küçük-burjuvaları?
Ülkemizdeki küçük-burjuvaziyi

"şehir" ve "kır" olarak iki temel baş-
lıkta ele alabiliriz;

1- Şehir küçük-burjuvazisi:
Şehir küçük-burjuvazisinin duru-

mu, şehirli yoksul insanlardan biraz
daha iyidir. Ancak, şehir küçük-bur-
juva yığınları da, emperyalizm ve
oligarşi tarafından acımasızca sömü-
rülmekte, kapitalist sömürü meka-
nizması onları iflasa sürükleyerek
proletarya ve yoksul insanların saf-
larına fırlatıp atmaktadır. 

Ancak oligarşik düzen, iflas eden
küçük-burjuvaların saflarını yenile-
riyle dolduracak bir mekanizmaya
da sahiptir. 

Devlet dairelerinde ve şirketlerde
çalışan memurlardan, küçük dükkan
sahiplerine, zanaatkarlardan küçük
işletmecilerine, mühendis, doktor,
avukat, öğrenciler gibi aydınlardan
küçük ticaret sahiplerine kadar çok
çeşitli tabakalardan oluşan küçük-
burjuva sınıfının büyük çoğunluğu
zayıf bir bağla bugünkü düzene bağlı,
ancak genel olarak hoşnutsuzdur. 

Küçük-burjuvaların yoksul veya
iflas etmeye yakın kesimleri ise, pro-
letaryadan, sosyalizmden yanadır.
Büyüme imkanı bulabilen küçük bir
azınlığı, bugünkü oligarşik düzenin
sürmesinden yanadır.

Şehir küçük-burjuvazisini kendi
içinde; 

a-) Serbest meslek sahipleri, 
b-) Memurlar, 
c-) Aydınlar ve öğrenciler,
d-) Küçük girişimciler olmak

üzere dört kategoride toplayabiliriz.
2- Kır küçük-burjuvazisi: 

Asıl olarak küçük ve orta köylü-
lüktür kır küçük-burjuvazisini oluş-
turan. Türkiye'de oldukça yaygındır.
Kendi geçimini sağlayacak kadar
toprağa ve üretim araçlarına sahiptir
ve çok yönlü bir sömürü altındadır.
Bir yanda devlet, düşük taban fiyatları
politikasıyla, tüketim mallarına, üre-
tim girdilerine yaptığı zamlarla, ver-
gilerle, kır küçük-burjuva köylülerini
sömürürken; diğer yandan, büyük
toprak sahipleri, büyük tüccarlar, bü-
yük tefeciler, bankalar, küçük-burjuva
köylüyü tam bir kıskaç içine alarak

sömürmektedir. Bu nedenle, kır kü-
çük-burjuvazisi de, şehir küçük-bur-
juvazisi gibi yoksullaşma ve proleter
saflara katılma süreci yaşamakta; an-
cak diğer yandan da saflarına yeni
yeni küçük- burjuvalar doldurmak-
tadır. 

Kır küçük-burjuvazisinin, büyü-
mekte olan küçük bir azınlığı dışında
çoğunluğu, oligarşik düzenden mem-
nun değildir ve proletaryanın önderliği
altındaki devrimci mücadeleye katı-
labilir. 

Sınıf atlama özlemleri canlıdır,
ama çok azı bunu başarabilir. Ço-
ğunluğu ise kapitalist gelişmenin
çarkları arasında ezilerek, miras yo-
luyla topraklarının parçalanması veya
borç batağında arazilerini elden çı-
karmak zorunda kalmaları sonucu
yoksul köylüler saflarına katılırlar. 

Devrim ve düzen arasında karar-
sızlık ve sallantılı tavırlar gösterebi-
lirler ancak, esas olarak devrimin
gücüdürler ve devrimden çıkarları
vardır.

Kır yarı-proleterleri de kır kü-
çük-burjuvazisi içinde değerlendire-
biliriz. Çünkü işgüçlerini satmak ve
kiracılık ya da ortakçılık yapmala-
rından dolayı yarı-mülk sahibidirler.
Üretim araçlarıyla tüm bağını ko-
parmamıştır. Bu onun tam anlamıyla
proleterleşmesinin önünde engeldir
ve daha çok çalışarak birikim elde
etme, toprak sahibi olma umutlarını
tümüyle yitirmemiştir. Ancak süreç,
ona bunun olanaksızlığını ispatlaya-
cak ve sürecin sonunda; toprak sahibi,
tefeci-tüccar ile işbirlikçi burjuvazi
ve emperyalizme karşı bilinçlenmesini
tamamlayıp proletarya saflarında ye-
rini alacaktır.

6-) Küçük-burjuvazinin
devrimimizdeki rolü nedir?

"Küçük-burjuvalar ülkesi" oldu-
ğumuzdan söz etmiştik. Sayısal yo-
ğunluğu kadar kültürel etkileriyle de
oldukça önemli bir yer işgal eden
küçük-burjuvazinin halk kurtuluş sa-
vaşımızda oldukça önemli bir yeri
vardır. Sistemin en yoğun sömürü
ve zulmünü yaşayanların başında ge-
lir. 

Sınıf atlama özlemleri içinde ol-

masına rağmen sürekli mevcut ko-
numunu kaybetme korkusuyla karşı
karşıyadır. Ki bugünün Türkiye tab-
losuna baktığımızda bu durum daha
iyi anlaşılmaktadır. Faşist AKP'nin
iktidarını sürdürebilmek ve çıkarlarını
koruyabilmek için ilan ettiği OHAL
kapsamı altında onbinlerce memurun
işinden uzaklaştırıldığı ya da tutuk-
landığını biliyoruz. Yine eğitim ala-
nında yaşananlar ortadadır. 

Siyasi krizler doğal olarak eko-
nomik ve sosyal krizleri de berabe-
rinde getirir, milli krizi derinleştirir.
Emperyalizmi ve işbirlikçilerini kor-
kutan da budur, devrim korkusu. 

Türkiye devriminin temel sınıfları;
işçi sınıfı, köylülük ve küçük-burju-
vazidir. Türkiye devriminin temel
gücü bu sınıflara, yani halka daya-
nacaktır. 

Kapitalizmin kendi dinamikleriyle
gelişmediği, çarpık kapitalizmin ha-
kim olduğu ve buna bağlı olarak
güçlü bir işçi sınıfının gelişemediği
ülkemizde, geniş bir kesimi kucak-
layan küçük burjuvazi kır ve şehir-
lerdeki mücadelenin başlıca kitle gü-
cünü oluştururlar.

7-) Küçük-burjuvazinin
düşünce yapısı,
ideolojisi nedir?

Küçük burjuva; yaşam olarak iş-
çiye, düşünce olarak burjuvaziye ya-
kındır. İşçi olmak en büyük kabusu,
burjuva olmak ise en büyük hayalidir. 

Küçük-burjuvanın beslendiği kay-
nak burjuva ideolojisidir. Özlemi,
sınıf atlamaktır, hep daha fazlasına
sahip olmaktır. 

Küçük burjuva metafizik düşünür.
Soru sormaz, sorgulamaz, olaylar
arasında bağlantı kurmaz, çıkarına
olanı savunur ve yapar.

Küçük-burjuvazinin ruh halini ve
düşünce yapısını en yalın, en somut
tanımlayanlardan biri Maksim Gor-
ki'dir. 

"Küçük Burjuva İdeolojisinin
Eleştirisi" adlı kitabında şöyle diyor:
"Küçük burjuva; uzun yıllar sürecinde
oluşmuş düşünce ve alışkanlıkların
dar çemberi içinde sıkışıp kalmış,
bu çemberlerin dışına çıkamayıp,

Yürüyüş

30 Ekim
2016

Sayı: 545

DEVRİMCİLİK DÜŞMANIN POLİTİKALARINI BOŞA ÇIKARABİLMEK İSE334



kurulu makine gibi düşünen bir var-
lıktır. Ailenin, okulun, kilisenin, ‘in-
saniyetçi’ edebiyatın etkisi, ‘kanun-
ların ruhu’, burjuva ‘gelenekleri’ de-
nilen bütün şeylerin etkisi küçük
burjuvaların kafalarında bir saatin
çarklarına benzer. 

Küçük burjuva düşüncelerinin kü-
çük çarklarını, küçük burjuvanın ra-
hatına düşkünlüğünü harekete getiren
bir zemberek, pek karmaşık olmayan
bir cihaz yaratır. Küçük burjuvaların
bütün duaları belagat niteliklerini
hiç kaybetmeyen şu kelimelerden
ibarettir: 'Tanrım, bize acı!'

Bu dua biraz daha yetiştirilip,
devlet ve toplum karşısında bir hak
ve istek olarak ifade edilecek olursa,
şu şekli alır : 'Beni rahat bırakın, di-
lediğim gibi yaşayayım.'

Oysa, 'medeni' dünyanın bu en
iyi vatandaşı, neresinden bakarsanız
bakın, Hıristiyan misyoneri tarafından
sorguya çekilen vahşiye benzer. 

Misyoner vahşiye sormuş:
— Ne istersin? demiş.
Vahşinin verdiği karşılık çok sa-

dedir:
— Çok az çalışmak, çok az dü-

şünmek ve daha çok yemek.
Öyle bir hasta insan tipidir ki kü-

çük burjuva, ciddi bir şekilde öğre-
nilen düşünme tekniği, onda düşün-
cenin gelişmesini durdurur. Olayların
etkisiyle kendisine yabancı bir takım
düşünceleri benimsediği olur küçük
burjuvanın. Ama bu düşünceler onu
hasta eder. Örneğin bir cilt hastalığına

tutulmuş gibi, sanki böbrekle-
rinde taş varmış gibi olur. O
zaman din, karamsarlık, içki,
sefahat, rezalet çıkarma, gibi
hastalığı, sancıları dindiren ilaç-
lara sık sık başvurur..."

Konunun daha iyi anlaşıl-
ması için yine Gorki'den ya-
pacağımız başka bir alıntıyla
devam edelim:

"Fransızca Solitaire (şerit)
sözü yalnız tek başına demektir.
İnsanın bağırsaklarında yaşıyan
bir kurttur bu. Bağırsaklardaki
usareler sayesinde yaşar. Bir-
birlerine gevşek bir şekilde
bağlı küçük halkalardan ibaret
bir şerittir. Her birinin ayrı üre-

me uzuvları vardır. Üç dört metre
uzunluğunda da olur. Bu halkalardan
99'unu bağırsaklardan atın, yalnız
bir tane kalsın. Kısa zamanda korkunç
bir şekilde ürer.

Tıp ilminin bize öğrettiğine göre,
şerit çelimsiz kimselerde baş dön-
meleri ve vücutta genel bir çöküş
şeklinde kendini belli eder.

Küçük burjuva şeride son derece
benzer. Küçük burjuva bir parazittir,
bir asalaktır. Başkalarının usarelerini
emerek geçinir. Küçük burjuvanın
da tıpkı şerit gibi, şaşılacak bir yaşama
kabiliyeti vardır. Hızlı üremek gücüne
sahiptir. Her çevreye pek kolayca
uyar.

Her küçük burjuvanın temel özel-
liği kendisinin ‘bir tek’, ‘eşsiz’ ol-
duğuna inanmasıdır. Bu yüzden o,
her merasimde bulunur: ‘Bütün dü-
ğünlerde nişanlı, bütün gömmelerde
ölü’ olan odur. Devletin ve toplumun
kendisi ile birazcık ilgilenmelerini,
kendisine ‘insanca’ muamele edil-
mesini ister. 

Duygularını anlatmakta ve özgür
komşunun usareleriyle geçinmekte
yine tam bir özgürlük sahibi olmak
başlıca meselesidir." (age, sayfa:24-
25)

8-) Küçük-burjuva kişiliği
oluşturan temel özellikler
nelerdir?

Küçük-burjuva ideolojisinin te-
melini burjuva ideolojisi oluşturur.
Bu nedenle bütün duygu ve düşün-

celeriyle bireycidir, bencildir. Başka
türlü de olamaz zaten; çünkü, küçük
burjuvanın bireyciliği burjuva top-
lumunun asıl temelini oluşturan "kut-
sal özel mülkiyet kurumu"na daya-
nır.

Küçük-burjuvazi güce tapar. İlişki
ve ittifaklarında ilkesiz ve kaypaktır.
İdeolojik olarak kendine güvensizdir.
Bu nedenle hep kendi dışındaki güç-
lere bel bağlar.

Küçük-burjuvazi orta yolcudur.
Örneğin "her türlü savaşa karşıyız"
diyerek halk kurtuluş savaşlarıyla
emperyalist savaşları aynılaştırır. As-
lolarak mevcut statüsünü kaybetme-
mek için burjuvazinin empoze ettiği
bu pes-paye düşünceleri savunur. 

Küçük-burjuva uzlaşmacıdır. Her-
kesle "iyi geçinir", nabza göre şerbet
verir. Çıkarcıdır, hesapçıdır. Nalıncı
keseri gibi her şeyi kendine yontar.
Bireysel çıkarları uğruna yapmayacağı
şey yoktur. Küçük burjuva insanı ra-
hatına düşkündür, malı-mülkü ile ta-
sasız, rahat bir yaşamı olsun ister.

Gerçeğe değil kadere inanır. "Böy-
le gelmiş, böyle gider" der. Bireye,
kendi “ben”ine inanan, gerçek ha-
yattan kopuk insandır. Kendine toz
kondurmaz, takıntılıdır ezbercidir,
kariyeristtir, hesapçıdır.

Küçük burjuva korkaktır, kendine
bir zarar gelsin istemez, bunun için
işine gelmeyen her şeyi elinin tersiyle
iter. 

Küçük burjuva, emek ve sabır is-
teyen, yoğun bir tempo gerektiren
işlerden kaçar. Büyük işler hayal
eder ama onun gereklerini yerine
getirmekten uzaktır. 

Emek harcamadan sonuç alınmaz,
bunu biliriz. Halka gitmeyen, onun
sorunlarına kafa yormayan, çözümler
üretmeyen ve onu bu sürece dahil
etmeyen hiç kimse halkı örgütleye-
mez. 

Küçük-burjuva alışkanlıklarıyla
yaşar. Mecbur kalmadıkça bu alış-
kanlıkları terk etmez. Oysa hayatın
gerçekleri, mücadelenin ihtiyaçları
küçük-burjuva alışkanlıklarını de-
ğiştirmeyi, terk etmeyi zorunlu kılar. 

Küçük-burjuva her şeyin merke-
zine kendini koyar. İlgi odağı olmak
ister. Katıldığı bir ortamın belirleyeni,

Küçük burjuvanın
bireyciliği burjuva

toplumunun asıl temelini
oluşturan "kutsal özel

mülkiyet kurumu"na dayanır.
Küçük-burjuvazi 

güce tapar. İlişki ve
ittifaklarında ilkesiz ve

kaypaktır. İdeolojik olarak
kendine güvensizdir. 

Bu nedenle hep 
kendi dışındaki güçlere 

bel bağlar.
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konuşulacak konudan konuşulacak
kişiye kadar her şeyin kendisiyle ala-
kalı olmasını ister. Büyük işlerin
adamıdır, yüksek dağları o yaratmıştır.
Asla yetinmez, hep daha fazlasını
ister.

Küçük burjuva tembeldir, çok-
bilmiştir, alıngandır, kaprisli ve tep-
kiseldir. Burjuva gururunun esiridir. 

Eleştiriye tahammülü yoktur. Ger-
çekle, kendi gerçeğiyle yüzleşmekten
korkar.

Küçük-burjuva kişilik özelliklerine
ilişkin daha pek çok şey sayabiliriz.
Bu zaafların, alışkanlıkların hepsi
de burjuva ideolojisinin düşünce ve
yaşam biçimimize sirayet etmesin-
dendir. Beslendiği yer burjuva ideo-
lojisidir. 

9-) Küçük-burjuva
zaafların, alışkanlıkların
devrimci mücadeye
zararı nedir?

Bu konuda Dayımız'ın sözlerine
kulak verelim:

"Düzene muhaliftir. Hatta devrim
ister.

Bu isteğinde samimidir de. Ama
devrimin uzun soluklu bir iş olduğu,
özveri gerektirdiğini, risklerle dolu
olduğunu sözde bilmesine karşın,
pratikte bu gerçeklerle karşı karşıya
geldiğinde zorlanır, eski alışkanlık-
larında ayak direr ve fırsatını buldukça
da kendi özlemlerini, düşüncelerini
hayata geçirir. 

Objektif olarak örgütle karşı kar-
şıya gelir. Görünüşte örgütlüdür, ör-
gütün amaçları için çalışmaktadır.
Örgütlü değildir. Örgütün yaptığı
analizleri, tespitleri, uygulanması ge-
reken taktikleri, yapılması gereken
hemen her şeyi o da söyler ve katılır.
Ama sorun, pratikte bunların yapıl-
masına gelince... Olmazlar... Yoklar...
Gerekçeleri ile hemen hiçbir işten
sonuç alamaz.

Örgütün bu gerekçeleri kabul et-
memesi, hangi tarzda hangi sonucun
alınacağı şeklindeki yol göstericiliğine
rağmen, gerekçeler bitmez. Ve olum-
suz sonuç değişmez. Biraz daha zor-
landığında kafasından geçirip de söy-
leyemedikleri açık hale gelir. Hiç

boş durmadıklarını, yalan söy-
lemediklerini, aslında kendile-
rinin ve içinde bulunulan ko-
şulların anlaşılmadığını söy-
lerler. 

İçinde bulunulan koşullar
nedir? Anlaşılmayan nedir? Bu
sorulara verilen doğru dürüst
bir cevap yoktur. Açıklanma-
yan, sıkıntılı bir durum söz ko-
nusudur. Sorunun, yapılmayan-
ların üzerine gidildiğinde küçük
burjuvazinin rahatına düşkün,
kitlelere gitmeyen, eğitmeyen,
emek vermeyen, örgütleyici ol-
mayan, kolektif çalışmaya gel-
meyen, ya liberal ya da sekter,
planlı programlı bir şekilde so-
nuç almak için çalışmayan vb.
küçük burjuvazinin özellikleri
ortaya çıkar." (Dursun Karataş,
Seçme Yazılar)

Küçük-burjuva ideolojisi
içimizdeki düşmandır. Zaafla-
rımız, düzen alışkanlıklarımız
içimizdeki düşmanı besleyen
damarlardır. Bunlardan kurtul-
madığımız sürece tökezleyerek,
düşe kalka yürüyebiliriz. Bu
şekilde sonuç alamaz, başarılı
olamayız. 

Güçlenmek, örgütümüzü,
devrimimizi büyütmek istiyor-
sak bu bağlardan kurtulmak
zorundayız. Küçük-burjuva ki-
şiliğin yerine devrimci kişiliği koyarak
yeni insanı yaratmalıyız.

10-) Küçük-burjuva özel-
likleri taşıyan biri devrim-
cilik yapabilir mi? Küçük
burjuva ideolojisine karşı
nasıl savaşacağız?

Devrimcilik yapan insanlarımızın
çoğu küçük burjuva kökenlidir. Sa-
vaşçılarımız ve şehitlerimiz içinde
küçük burjuva kökenli çokça insa-
nımız olmuştur, olacaktır. Çünkü
başta da dediğimiz gibi, küçük bur-
juvazi ülkemizde ezilen, sömürülen
temel sınıflardan biridir. Bu nedenle
yeri işçi sınıfının yanında, çıkarları
devrimdedir.

Küçük burjuvazi ile savaşmanın
tek yolu kendini devrimci ideoloji

ile Marksizm-Leninizm ile donat-
maktır. Başka bir panzehir yoktur.
Devrimci ideoloji küçük burjuva
ideolojisini yenecek ve yok edecek
tek ideolojik güçtür. 

Küçük burjuva ideolojisi gerçekten
uzak, bilimden uzak bir düşünce sis-
tematiğidir. Özünü burjuva ideoloji-
sinden alır. Gerçekler ise devrimcidir,
öğreticidir.  

Gerçekler bilim ve deneyimdir.
Burjuvazinin halkların gözüne in-
dirdiği perdeyi diyalektik ve tarihsel
materyalizmle, dünyayı değiştirme
isteği ile yırtıp atacak ve savaşacağız.
Bunun için emek verecek, halkın her
kesimini kazanacağız. 

Sonuç alana kadar emek harca-
mak, küçük burjuvazinin yenilgisi,
devrimci ideolojinin zaferidir. “BEN”
iflas etti, “BİZ”i örgütleyeceğiz!

Küçük burjuvazi ile
savaşmanın tek yolu kendini

devrimci ideoloji ile
Marksizm-Leninizm ile
donatmaktır. Başka bir

panzehir yoktur. Devrimci
ideoloji küçük burjuva

ideolojisini yenecek ve yok
edecek tek ideolojik güçtür. 

Küçük burjuva ideolojisi
gerçekten uzak, bilimden

uzak bir düşünce
sistematiğidir. Özünü

burjuva ideolojisinden alır.
Gerçekler ise devrimcidir,

öğreticidir.  
Gerçekler bilim ve

deneyimdir. Burjuvazinin
halkların gözüne indirdiği

perdeyi diyalektik ve tarihsel
materyalizmle, dünyayı

değiştirme isteği ile yırtıp
atacak ve savaşacağız. Bunun
için emek verecek, halkın her

kesimini kazanacağız. 
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Dev-Genç’li; 
DİNLE, ANLA, YAP

şiarıyla hareket edendir. 
Devrimcilik, nesnelliğe teslim olmadan, her
türlü zorluk ve engeli aşmaya çalışmaktır. 

Sabırlı, emekçi ve
elbetteki yaratıcı olmaktır. 

Düşman alçak, düşman namert, düşman ahlaksız...
21 Ekim günü kapımıza dayandı alçak düşman. Kirli, kanlı

ayaklarıyla yıktı geçti; onurla, namusla, emekle örülmüş du-
varlarımızı. Bizim kapımız namerde, haine, zalime kapalıdır;
kilitlidir. Bunu bildikleri içindir gece yarısı helikopterlerle
balyozlarla duvarlarımızı kırarak girdiler kurumlarımıza.

Kanlı elleri yine kan dökmeye gelmişti. Halk düşmanı
dilleri yine ahlaksız yine düşmandı. 

Dev-Genç’liler düşmanı gülerek karşılamaz, bilir düşman,
bu yüzden binlerce polisle gece yarısı hırsız gibi çatılardan
geldiler.

Daha önce de onlarca kez gelmişlerdi. Daha önce de
onlarca kez "sizi bitireceğiz" diyorlardı. 

Daha önce de onlarca kez tutuklamış, onlarca kez katlet-
mişlerdi. 

Ama biz Dev-Genç’liler 47 yıldır buradayız. Türkiye halk-
larının bağrındayız. Bitmiyoruz, tükenmiyoruz. Anaların yeni
yiğitler doğurmasını yetiştirmesini nasıl bitiremezlerse Dev-
Genç’lileri de bitiremezler. 

Kızılderelerde bitmedik, 80 faşist cuntasında bitmedik.
90'larda katliam ve kaçırıp katletme politikalarınızda bitmedik.
Binlerce on birlerce kez duvarlarımızı yıkıp tutukladığınızda
bitmedik.

Çünkü meşru olan biziz, haklı olan biziz. 
Bu devletin kendisi gayri meşrudur!
Biz direnen, hakkını arayan, faşizme karşı savaşan halk

çocukları olarak haklıyız. 
Tarihsel haklılığımız buradadır. Tarihte gösterecekki za-

limlerin saltanatı baki olmayacak. 
Onlar bizi "bitirmek" için saldıracak. 

Bizde saldıracağız. Zulmün kalelerine saldıracağız. 
Onlar bizi "yok etmek" için saldıracak.
Bizde saldıracağız. Yok etmek için zalimin iktidarını. 
Onlar bizim "sonumuzu" getirmek isteyecek. 
Biz ise gayri meşru olan; zorbanın, talancının iktidarının

sonunu getirmek için savaşacağız.
Can bedeli, kan bedeli kazandığımız bu haklarımızı korumak

için yeni şehitler vermekten çekinmeyeceğiz. 
Sıradan bir basın açıklamasında bile şehitler vermişizdir. 
Yasal bir dergiyi satarken sırtımızdan vurdular bizi. 
Uyuşturucuyla mücadele ederken vurdular bizi.
Evimize ekmek götürürken vurdular bizi.
Evimizde anamızın, babamızın yanında vurdular bizi.
Sokak ortasında adice vurup kaçtılar bizi. 
Bunları unutmayacağız.
Unutmadığımız bu nedenler için savaşacağız.
İşte bu nedenle savaşta ustalaşacağız.
Koşullar ister OHAL olsun ister SIKIYÖNETİM, isterse

SAVAŞ; biz savaşacağız. Bu savaştan büyüyerek çıkacağız.
Herkesin sindirildiği, susturulduğu baskının yalnızlığın en

koyusunu yaşadığımızda bile bu haklarımızı kullanmaktaki
ısrarımızı terketmeyceğiz. 

Kavgada ustalaşacağız; 
biliyoruz ki mücadele moral ile yürür. Bizim moral kayna-

ğımız tarihimiz, değerlerimiz, şehitlerimiz yani inancımızdır. 
İnancımızı asla kaybetmeyecek, moralimizi asla bozma-

yacağız. Bu savaşın kaybedeni düşman olacak. Bunu biliyoruz.
Çünkü biz haklıyız ve biz kazanacağız.  

--MazIumun dostu, za-
IimIerin düşmanı oIu-
nuz. Hz. AIi

-Ne kadar farkIı oIursa oIsun; sana ait oI-
mayana tenezzüI etme ve ne kadar basit oIursa
oIsun senin oIandan asIa vazgeçme. En koIayıdır
kaybetmek, meseIe kazanmak için uğraşmakta. 

Che Guevara

devrimcilik neden
zorunluluktur

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Liseliler! Önderimiz Dayımız Bize Diyor ki;
Sade düşünmek;
iddialı olmaktır. 

Hiçbir şeyi belirsiz bırakmamaktır. 
Sade olmak gece ve gündüz arasındaki fark kadar 

net olmaktır. 
Sorun varsa çözümü de vardır! Baskı varsa direniş de  vardır!

Gerisi Hayat..
Dayımızın öğüdünden anladığımız;

1-Karmaşık düşünmeyeceğiz 4+3’e göre düşüneceğiz. 
2-Her sorunun devrimci bir çözümü vardır

3-Düşman ne diyorsa, ne istiyorsa tersini yapacağız.
4-İki sınıf var ezen ve ezilen; her şey bu kadar basit ve nettir. 

Moral üstünlüğü kavgayı kazanma inancıdır... 
Cepheli bu inancın gücünü tarihinden, ideolojisinden, 

halktan ve şehitlerinden alır.

Liseliler Her Savaştan Güçlenerek 
Çıkmalıyız. Bu Savaş Bizim!

İki cephe var bu savaşta . Ezen ve ezilen. Sömüren ve
sömürülen. 

Zalim ve hak arayan. Halk ve hak düşmanları. 
Her şey bu kadar açık ve nettir. 
Düşman korkaktır, katil AKP iktidarı biz devrimcileri

tutuklayarak, derneklerimizi, kurumlarımızı basarak, işkence
yaparak halka gözdağı vermek istiyor. 

Çünkü bizler halkın öncü gücüyüz, biz halkı örgütleyecek
savaştıracak olanlarız. 

Bu saldırılar karşısında düşmana verilecek en güzel
cevap savaşımızı, mücadelemizi büyütmektir. 

Tutuklanan her arkadaşımız yerine daha fazla insan
örgütlemeliyiz. Görevlerimize daha fazla sarılmalı; sorum-
luluklarımızı büyütmeli, daha fazlasına aday olmalıyız.
Birken iki olmalıyız. Her liseli şöyle düşünmeli bende
birini örgütlemeliyim. Daha fazlasına aday olmalıyım. 

Bunca adaletsizliğe uğrayan ezilen sömürülen halkın
bizden başka çaresi yoktur. Liselileri biz örgütlemezsek
umutsuzluk ve karamsarlık onları saracak ve düşman
gençliğimizi teslim alacak. 

Bugün tutuklanıyoruz, kurumlarımız basılıyor, yol-
daşlarımız karakollarda ve hapishanelerde işkence görüyor. 

Halkımız OHAL’ler ile sindirilmeye çalışıyor. Bize
saldırarak halkımızında moralini bozmak psikolojik olarakta
üstünlüğü sağlamak istiyorlar.

Israr ve kararlılığımız sonuç verecek emeğimizin
karşılığını alacağız. 

Buna inanıyoruz. İnanmak bizim için somut bir gerçektir.
İnanç bilgi ve gerçeğin buluştuğu ortak duygu yoğunluğudur. 

İnanıyoruz; düşmanı yeneceğiz. 
İnanıyoruz; zafer bizim olacak 
İnanıyoruz; biz kazanacağız. 
Haklılığımız ve meşruluğumuz bize güç veriyor. Emek,

ısrar ve program ile tüm hedeflerimize ulaşacağız. 
Bu savaşlardan güçlenerek çıkacağız. 

Li lil ! Ö d i i D Bi Di ki

YOKSULLARIN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

AÇLIK GREVİNDEKİ LİSELİ HAKAN’A 
ÖZGÜRLÜK! LİSELİ DEV-GENÇ

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Baskınlar, İşkenceler, Tutuklamalarla
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

AKP’nin katil polisleri 21
Ekim’de saat 02.30’da onlarca zırhlı
aracı, Özel Hareket Polisi, itfaiyesi,
AFAD ile İstanbul Okmeydanı’nda
bulunan Gençlik Federasyonu Der-
neği ve İdil Kültür Merkezi’ne baskın
düzenlemiştir. Dernek içerisinde ne
var ne yok yağmalamış, dernek içe-
risinde bulunan Dev-Genç’lilerden
Ulaş İnci, Eda Yaren Arık, Gürkan
Türkoğlu ve Ekimcan Polat’ı işken-
ceyle gözaltına almıştır. Yapılan bas-
kın ile ilgili Dev-Genç’liler 21, 22
Ekim’de bulundukları bölgelerden
yazılı açıklama yaparak teşhir etti.
Yapılan açıklamalardan kısaca der-
lenenler şöyledir;

Dev-Genç; “AKP faşizmi bugün
OHAL’i bahane ederek ülkemizin
dört bir yanında devrimci avına çıktı.
Kendine muhalif kim varsa baskınlar,
işkenceler, tutuklamalar ile yıldırmak,
teslim almak istiyor. Ama unutuyor;
karşısında 47 yıldır faşizmin tüm
saldırılarına karşı direnmiş, en zor
dönemlerde yeni gelenekler yaratarak
faşizmi yere çalmış bir Dev-Genç
var. Dünyanın en korunaklı girilmez
denilen adliyesine girmiş Berkin’in
hesabını sormuş Şafaklar’ı, Bahti-
yarlar’ı yaratan bir Dev-Genç var.
Vatan işkencehanesini basan Elif Sul-
tan Kalsen’i yaratan, Dilek’in, Yıl-
maz’ın hesabını sormak için Çevik
Kuvvet’in merkezini basan; Çiğdem-
ler’i Bernalar’ı yaratan bir Dev-Genç
var. Ondan AKP faşizminin bu sal-
dırıları boşunadır. İstediğiniz kadar
derneklerimizi basın insanlarımızı
tutuklayın eninde sonunda halkın
adaletiyle karşılaşacaksınız. Dev-
Genç yeni Şafakları, Çiğdem-Ber-
nalar’ı yaratarak sizden hesap soracak.
Buradan AKP’nin işkenceci polisle-
rine, hakimlerine savcılarına sesle-
niyoruz; işkenceyle gözaltına aldığınız
arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın,
kıllarına dahi bir zarar gelirse bunun
hesabını misliyle soracağız!”

Anadolu Dev Genç; “… Bu
tamamen onursuz ve de ahlaksız bir

harekettir ki böyle bir iktidardan
değişik bir tavır beklenemez…
Özgür Tutsaklarımızdan tutun,
günlerce haftalarca gözaltında
tutulan arkadaşlarımıza kadar her
yerde, her alanda baskı ve işken-
ceyle karşı karşıyayız. Fakat bu
işkence ve baskıya asla boyun
eğmeyeceğiz! Bizleri asla biti-
remeyeceksiniz! Halkın Adaleti
olarak karşınıza her daim çıka-
cağız! Dev-Genç’liler bitirilemez!
Komutanların Karargahına Selam
Olsun!”

Ankara Dev-Genç; “… Ara-
ma adı altında dolapları müzik
enstrümanlarını kırıyor, kapıdan
girmek yerine duvarları delerek aklı
sıra “ne kadar zarar versem kardır”
mantığıyla hareket ediyor. Terör mas-
kesi arkasına gizlenerek işkencelerini
katliamlarını gizlemeye çalışan AKP,
bu gerekçelerle insanlarımızı işken-
ceyle gözaltına alıyor. Belli ki bu
saldırılarla çalışmalarımızı engelle-
meye… Sekteye uğratmaya çalışmak
niyetindeler. Ama unutmasınlar ki
siz yıktıkça, kırıp döktükçe biz daha
çok çalışıp, daha güzelini yapacağız.
Devrimci mücadelemizi bu saldırılarla
yavaşlatabilirsiniz ama asla durdu-
ramazsınız. AKP’nin işkenceci pol-
islerini uyarıyoruz. Gözaltına aldığınız
arkadaşlarımızın kılına gelecek zarar-
dan sizler sorumlusunuz.”

İzmir Dev-Genç; “… Uzun süreli
gözaltılarla, tecriti dayattıkları tutuk-
lamalarla, her daim tek seçenekleri
haline gelmiş olan işkenceleriyle bizi
bitirebileceklerini düşünüyorlar. Lakin
halen farkında değil olacaklar ki;
gün geçtikçe baskılarını arttırarak
bizi yıldırmaya çalışıyorlar.

Bizler baskının, işkencelerin dozajı
arttıkça boynumuzu bükecek insanlar
değiliz! Bizler Dev-Genç’lileriz! Biz-
ler Halkın Evlat’larıyız! Bizler kav-
gayı Mahirler’den, DAYI’lardan öğre-
nerek emek emek çalışıp katıldık bu
onurlu mücadeleye! Bize duyduğunuz

korkuyu tutuklamalar, gözaltılar bas-
tıramayacak. İlk günden bu yana
nasıl korktuysanız gene korkmaya
devam edeceksiniz! İnsanlarımıza
işkence yapmaktan vazgeçin, çünkü
size boyun eğecek bir halk burada
yok! Şehirden Kırlara, Dev-Genç 47
Yaşında!”

Denizli Dev-Genç; “AKP’nin
katil polisleri demokratik kurumla-
rımız Gençlik Federasyonu ve İdil
Kültür Merkezi’ni keyfi bir şekilde
bastı, talan etti. Sessiz kalmayaca-
ğız!... Demokratik kurumlarımız ilk
defa basılmıyor her operasyon da
talan edilip eşyalar kullanılamaz hale
getiriliyor… 47. yılına giren, nice
kahramanlar yaratan, Şafaklar’ı,
Hasan Selimler’i, Bahtiyarlar’ı yara-
tan Dev-Genç’e bu yüzdendir  bu
baskı. Türküleri ile umudu büyüten,
halkın devrimci sanatını yapan, yüz
binleri alanlarda buluşturan halkın
sanatçıları Grup Yorum’a bu yüz-
dendir  bu baskı. Ne yaparsanız yapın
baskılarınız, gözaltılarınız, tutukla-
malarınız bizlere vız gelir vız! Bu
alçak düzeninizi başınıza yıkacağız!
Hiç bir güç bizim mücadelemizi
büyütmemizi katillerden hesap sor-
mamızı engelleyemeyecek. Parasız
eğim için, adalet için mücadele vere-
ceğiz! Kahrolsun faşizm, yaşasın
mücadelemiz!”
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Ülkemizde Gençlik

47. Yılımızda Faşizme Karşı Sokak Sokak Direndik
Dev-Genç'lilerin, 47. Yıl Şenliğini

kendi anlatımlarıyla yayınlıyoruz: "22
Ekim’de Dev-Genç’in 47. yıl şenliğimizi
yapmak için sabahtan kitle çalışmasına
başladık. Sesli çağrılar ve kahve konuş-
malarıyla mahalle içinde gezdik. “Elif,
Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar,
Şafak Yayla Yaşıyor Dev-Genç Sava-
şıyor, Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler” sloganlarıyla yapılan konuş-
malar alkışlarla karşılandı. Halkımıza
Dev-Genç’i ve şenliğimizi anlattık.

Şenlik günü Sibel Yalçın Parkı’nda
toplandık. Pankartlarımızı astık son
hazırlıklarımızı yaptık. Katil polisler
akreplerle parka gelip pankartlarımızı
çaldı, ses sistemini kuracak insanları
mahalleden kovdu. Tüm saldırılara
karşı tekrar pankartları astık. O sırada
yine sesli çağrılarımızla mahalle içinde
geziyorduk. Şenliğin başlamasına yakın
katil polisler saldırdı. Bunun üzerine
molotoflarla, taşlarla, havai fişeklerle
o katillere ve milyonlarca para verilen
zırhlı araçlarına direndik. Çatışmalar
yaşanırken parka tekrar giren katiller
şenliği ne olursa olsun yapacağız ısrarını
gösteren 7 Dev-Genç’liyi işkencelerle
gözaltına aldı. Gözaltı sırasında akrep
içinde katil polislerin amirlerinin emir-
leri duyuluyordu. “Sivil insanlarda olsa
gaz atın plastik sıkın” emirlerini yağ-
dırıyordu katil polisler.

Arkadaşlarımızın gözaltına alınması
bizi daha da çok öfkelendirdi. Katillerin
kim olursa olsun saldırın emirlerine
karşı mahallemizi savunmak, halkımızı
korumak görevdi bizim için. Halk düş-
manlarının emirleri işkence, katliamdı.
Bazen bir şenlikti onları korkutan. Bir
şenliği yaptırmak istemedi ve saldırdı.
Şenliğin önemi büyüktü çünkü. Örgüt-
leme aracımızdı, OHAL korkutmaca-
larına karşı cüretimizdi. Engellemek
için yaptığı her şey boşunaydı çünkü
biz Dev-Genç’liyiz! Şenliğimizi parkın
içinde yapamasak da sokak sokak bari-
kat başlarında halaylarımızla slogan-
larımızla yaptık.

Dostta düşmanda Gençlik Fede-
rasyonu’na yapılan baskın ve şenlik
günü mahallede dolaşan akreplerin
ardından böyle bir şenlik yapmamıza
“Dev-Genç’liler işte bunlar bizim
çocuklar” diyerek, barikatları akrep-
lerin tehdidine rağmen yoldan bari-
katları kaldırmayarak destek verdi.
Halkımızı gaza boğan katillere karşı
Elif, Şafak, Bahtiyar, Çiğdem, Ber-
na’nın öğrencileri olarak 4 saat boyun-
ca direndik. Sonrasında da şenliğimizi
iradi olarak bitirdik.

Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler!

Bir Dev-Genç’imiz Var 47 Yıldır
Savaşan!"

AKP’nin Polisi
Bir Arkadaşımızı Daha
Hukuksuzca Tutukladı!
Ferdi İşçi Serbest Bırakılsın!

Dev-Genç’liler 13 Ekim’de Trab-
zon’da gözaltına alındı, günler süren
gözaltının ardından Dev-Genç’li Fer-
di İşçi hariç diğerleri serbest bırakıldı.
Ardından Ferdi İşçi çıkarıldığı mah-
kemede tutuklandı. 20 Ekim’de bu
hukuksuzluk ile ilgili yazılı açıklama
yayınlayan Dev-Genç şu sözlere yer
verdi;

Üniversite, lise öğrencileri bu
devletin düşmanı olmuş artık. Göz-

altı, tutuklama, işkence ve daha nice-
leri. 47 yıldır uğraşıyor bu devlet
bizi bitirmeye, Anadolu örgütlülü-
ğümüzü bitirmeye çabalıyor, yön-
temler aynı, gözaltı, tutuklama, işken-
ce, katliam… Şunu iyi biliyorlar;
nasıl bir ülkede yaşıyoruz, bitirmeye
çalıştıkları düşünce nedir, Anadolu
halkını şimdiye kadar hangi güç tes-
lim alabilmiş. Bu soruların cevapları
düşmanı krize daha da itiyor, politika
üretemiyor tıkanıyor…

Genel anlamda halktan ve dev-
rimcilerden korkuyorlar. Bu tutuk-
lamayı özel değerlendirdiğimizde
ise Trabzon halkının örgütlenip savaş-
masından it gibi korkuyorlar. Çünkü
Trabzon halkını tanıyorlar, şimdi

devlet belli bir etki alanına sahip
Trabzon’da. Ama Devletin Trabzon
halkına verdiği ne var? Faşizan
düşüncelerden başka hiçbir şey. Trab-
zonlular inatçıdır, gözü karadır derler,
evet doğru. Bunun için oradayız
zaten. Tüm Anadolu’yu örgütleye-
ceğimiz gibi Trabzonluyu da örgüt-
leyeceğiz.

Tüm insanlarımızı tutuklasanız
da şunu iyi bilin, biz bu ülkeye öyle
bir kök saldık ki, hiçbir kuvvet bu
kökleri sökemeyecek... Anadolu’nun
her şehrine, dağına, taşına, toprağına
sosyalizmin kızıl bayrağını dikeceğiz.
Anadolu’yu, Anadolu’daki örgüt-
lenmemizi bitiremeyeceksiniz!

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

47 Yıldır Aynı Kararlılık, Aynı Coşku, Aynı Hedefle Bir Dev-Genç’imiz Var
47 Yıldır Anadolu’ya Adalet Olan Nice Savaşçılar Yetiştiren

Gencecik bedenlerine rağmen hiç
tereddütsüz halkı için Dev-Genç’liler
sokaklarda, okullarda, üniversitelerde,
hapishanenin tecrit koşullarında
mücadele ediyorlar. Bu onurlu müca-
dele nedeniyle düşman azgınca sal-
dırıyor, politikasızlığından kaynaklı
ve bunalımlar geçirdiği için sürekli
kurumları basıyor, en son gençlik
baskınında bu daha açık görüldü. Ve
fazla uzatmadan bütün saldırı, tutuk-
lamalara rağmen halk için mücadele
eden Dev-Genç ve Liseli Dev-
Genç’in çalışmalarından derledikle-
rimizi yayınlıyoruz. Ayrıca ilk olarak
Gençlik Federasyonu’nun ihtiyaç lis-
tesiyle başlıyoruz ve nerede olursanız
desteklerinizi bekliyoruz. Umut dolu
günlerin gelmesi dileğiyle...

Dev-Genç’in Acil İhtiyaç Listesi
Gençlik Federasyonu binasına

yapılan baskında polis tarafından
kurum içerisinde bulunan tüm eşyalar
kırılmıştır. Halkımızı Dev-Genç ile
dayanışmaya çağırıyoruz. İhtiyaç lis-
temiz;

PVC Cam-4 Adet Kamera-Laptop
Bilgisayar-2 Adet Televizyon-Buz-
dolabı-Çamaşır Makinesi-Ütü-Fırın-
3 Adet Lavabo-2 Adet Mutfak Tez-
gahı-Mutfak Dolabı-Masa-Sandal-
ye-Kanepe-Kitaplık-Tabak-Tencere-
Yemek Kazanı-Sünger Yatak-Perde.
Ayrıca camcı, demirci, duvarcı ustası
ve elektronikçi.

����
İSTANBUL
Bahçelievler:
Liseli Dev-Genç’liler 19, 20

Ekim’de bir araya gelerek Okuma
Grupları çalışması yaptı. “Düşünen,
sorgulayan, savaşan gençlik yarata-
cağız” diyen liseliler hep beraber
Boran Yayınları’ndan “Mahir, Hüse-
yin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
kitabını okuyup üzerine düşüncelerini
dile getirdiler. Yapılan çalışmaya 5
liseli katılırken ayrıca her Cumartesi
saat 17.00’da yapılacak okumaya
tüm liseliler davet edildi.

İkitelli: Liseli Dev-Genç’liler 19,
20 Ekim’de tutuklu bulunan yoldaşları

Hakan İnci için pankart ve yazılama
yaptı. Yapılan çalışmalarda Kemal
Delen Parkı ve Cemevi Sokağı üze-
rinde “Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci
Yalnız Değildir! Hakan İnci Hapis-
hanede İşkence Görüyor!” yazılı pan-
kart asıldı. Ayrıca yine Cemevi Sokağı
ve Mehmet Akif bölgesinde duvarlara
“Hakan İnci Onurumuzdur! 17 Yaşın-
daki Hakan İnci Maltepe Çocuk
Hapishanesinde İşkence Görüyor!
Bir Dev-Genç’imiz Var Teslim Olma-
yan!” yazılamalarından 40 adet duvar-
lara işlendi. Ayrıca 21 Ekim’de Genç-
lik Federasyonu’na yapılan baskını
protesto etmek amaçlı pankart asıl-
dı.

Armutlu: Liseli Dev-Genç’liler
yoldaşları Hakan İnci’nin hapishane
koşullarına karşı başlattığı açlık gre-
vini selamlamak için 18 Ekim’de
Tepe Meydanı’na “Hakan İnci Yalnız
Değildir! Armutlu Liseli Dev-Genç”
yazılı pankart astı. Ayrıca “biz Armut-
lu Liseli Dev-Genç olarak Hakan’ın
yanındayız…” diyerek desteklerini
belirtti.

Beşiktaş: Liseli Dev-Genç’liler
Mehmet Ali Büyükhanlı Lisesi’nde
Halk Okulu çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada devrimin gerekliliği, ülke-
nin genel sorunları ve eğitim siste-
minin çarpıklığından bahsedildi.
Çalışmanın sonunda katılan 8 liseliden
görüşleri alındı ve sorunların çözüm-
lerine dair konuşmalar yapıldı. Son
olarak çalışma sloganlar eşliğinde
sonlandırıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 19
Ekim’de umudun sesi Yürüyüş der-
gisini halka ulaştırdı. Yapılan çalış-
mada ayrıca Dev-Genç’in 47. yıl
şenliğine çağrı amaçlı 250 bildiri
dağıtıldı. Yapılan çalışmada 100 adet
Yürüyüş dergisi de halka ulaştırıldı.

Okmeydanı:
Dev-Genç’liler 19, 20 Ekim’de

Dev-Genç’in 47. yıl şenliğine çağrı
çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar
kapsamında Piyalepaşa, Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi, Fuat Soylu
bölgesi, Sibel Yalçın Parkı ve Gençlik

Federasyonu çevresi afişler ile dona-
tıldı. Dur durak bilmeden yürütülen
çalışmalarda 80 adet şenliğe destek
amaçlı kart satıldı, 250 çağrı bildirisi
dağıtıldı ve toplam 400 afiş birçok
yere asıldı.

Gazi: Dev-Genç’liler 18 Ekim’de
mahallenin birçok yerinde Dev-
Genç’in 47. yıl şenliğine çağrı amaçlı
250 adet bildiri dağıtımı ve kuşlamalar
yaparak halkı şenliğe çağırdı.

ANADOLU
Dersim:
Liseli Dev-Genç’liler 22, 25

Ekim’de Yenimahalle ve Moğultay
Mahallesi’nde son süreçlerde artan
saldırı ve baskılara karşı üzerinde
“OHAL Yasalarını Tanımıyoruz! Ne
AKP Ne Cunta Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye! OHAL Yasasını Tanımıyo-
ruz! Liseli Dev-Genç” imzalı kuşla-
malar yapıldı. Yapılan çalışmalara
iki Halk Cepheli katılarak destek
verdi.

Antalya: Liseli Dev-Genç’liler
18 Ekim’de Okuma Grupları’nda bir
araya geldi. Yapılan çalışmada Tavır
Yayınları’ndan “Çizgilerle Anadolu
Tarihi” kitabı okundu. Ardından oku-
nan bölüm hakkında tartışma yapı-
larak 4 liselinin katıldığı çalışma
iradi olarak sonlandırıldı.

Liseli Dev-Genç’liler 20 gündür
açlık grevinde olan yoldaşları Liseli
Dev-Genç’li Hakan İnci için 25
Ekim’de mektup yazma programı
düzenledi. Programın ardından Liseli
Dev-Genç’liler, tecrit ve işkence
altındaki tutsaklarımıza destek olmak
için halka mektup yazma çağrısında
bulundu.

Hatay: Liseli Dev-Genç’liler 22
Ekim’de Armutlu Mahallesi Gündüz
Caddesi’nde kampanya çalışması
yaptı. Yapılan çalışma kapsamında
birçok yere üzerinde “Öğrenci Mecl-
islerinde Birleşelim” yazılı pullama-
lardan duvarlara yapıştırıldı. 20 pul-
lamanın yapıştırıldığı çalışmaya 2
liseli katıldı.
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“Enstrümanlarımızı Parçala-
sanız Islığımızla Türkü Söyle-
riz…”

“Genç Yaşımızda Biz de Bu
Kavgadayız Diyen Yoldaşlarımızın
Yanındayız"

İstanbul Okmeydanı’nda bulunan
İdil Kültür Merkezi ve Gençlik Fe-
derasyonu’na 21 Ekim’de sabaha
karşı AKP’nin katil polisleri tarafın-
dan baskın düzenlendi. Halka, Dev-
rimci Sanata ve Dev-Genç’e olan
kiniyle pervasızca saldıran katiller
İdil Kültür Merkezi’nde bulunan tüm
eşyaları; bilgisayar, piyano, saz, gitar,
mutfak eşyaları, kitapları, kapıları,
duvarları parçaladı. Baskında, İdil
Kültür Merkezi’nde bulunan Bahar
Kurt ve Özgür Gültekin işkenceyle
gözaltına alındı. Aynı şekilde Gençlik
Federasyonuna da azgınca saldıran,
içerde bulunan tüm eşyaları dağıtıp
yağmalayan, katil polis, orada bulunan
Gençlik Federasyonu üyelerinden
Gürkan Türkoğlu, Ulaş İnci, Ekimcan
Polat ve Eda Yaren Arık’ı işkenceyle
gözaltına aldı.

Gözaltılarla ilgili yapılan açıkla-
maları yayınlıyoruz. 

İSTANBUL 
Halk Cephesi: “… AKP iktida-

rının yaşadığı kriz had safhaya ulaş-
mıştır.  Bir gece yarısı halkın evlerinin
kapılarını balyozlarla kırmak gayri-
meşrudur! Yoksul mahallelere düşman
toprağında işgale gelir gibi girmek
gayri-meşrudur! Demokratik kurum-
ları duvarları kırıp, çatılardan, baca-
lardan gecenin bir vakti hırsız gibi
girmek gayrimeşrudur! Devrimcileri
işkencelerle gözaltına almak, aileleri
avukatları ile dahi görüştürmeyip
haftalarca gözaltında tutmak gayri-
meşrudur! Komplolarla devrimcileri
tutuklamak, polis eliyle basında kontra
haber yaptırarak katliamlara, tutuk-
lamalara zemin hazırlamak gayri-
meşrudur! Hapishanelerde insanca
yaşam koşulları için direnen devrimci
tutsaklara saldırmak, işkence yapmak

gayrimeşrudur! Bu devletin kendisi
gayri-meşrudur! Meşru olan diren-
mek, faşizme karşı savaşmaktır! Ko-
şullar ne olursa olsun ister OHAL
ister SIKIYÖNETİM ilan etsinler,
elimizde ne varsa, taş bile yoksa sö-
küp yüreğimizi atıp düşmana savaş-
maya devam edeceğiz.”

Grup Yorum: Enstrümanlarımızı
Parçalayarak Devrimci Sanatımızı
Engelleyemezsiniz!

Halkın ve Haklının Yanında Ol-
maktan Vazgeçmeyeceğiz!

“Her baskında bağlamalarımızı,
gitarlarımızı parçalayan polis, bu
defa bunlara piyanomuzu da ekledi.
Sanatımızın gücü karşısında acizsiniz.
Bizim kavganın türkülerini yakma-
mızı; bağlamaları, gitarları, piyanoları
parçalayarak yok edebileceğinizi sa-
nıyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ki
o besteleri yaptıran o enstrümanlar
değildir. Zulmünüz, işkenceleriniz,
baskılarınız, yarattığınız korkunç
yoksulluk ve adaletsizliktir.  Enstrü-
manlarımızı yok etseniz ıslığımızla
söyleriz türkülerimizi. Hepimizi göz-
altına alsanız, tutuklasanız yepyeni
Yorumcularla çıkarız karşınıza. Bizi
bitiremezsiniz, çünkü biz halkız. Bur-
sa’da havlucu Recep; Karabük’te
tesviyeci Hasan; Irgat Süleyman’ız;
Fakir köylü Hatçe Kadınız… Siz ise
halka düşmansınız.  Ama biliriz ki:
“dolaşacaktır elini kolunu sallaya
sallaya / dolaşacaktır en şanlı elbi-
sesiyle; işçi tulumuyla / bu güzelim
memlekette hürriyet…” Ve bu mem-
lekette hürriyeti görene kadar türkü-
lerimiz, sesimiz asla susmayacak.
Gözaltına alınan Bahar ve Özgür
derhal serbest bırakılsın!”

FOSEM: “21 Ekim Cuma günü
gece yarısı saat 03:00’da AKP’nin
katil polisleri  İdil Kültür Merkezi’ne
ve mahallemizde bulunan Gençlik
Federasyonu’na baskın düzenledi.
Zırhlı araçlarla ve kar maskeli şekilde
uzun namlulu silahlarla baskın dü-
zenleyen katiller Grup Yorum elemanı
Bahar Kurt ve Özgür Zafer Gültekin
arkadaşımızı işkence yaparak göz-

altına aldılar. Neyin hazımsızlığıdır
bu? Yönetememe krizinizin bir gös-
tergesi de İdil Kültür Merkezi ve
Gençlik Federasyonu baskıdır işte.
Ne Grup Yorumu ne İdil Halk Tiyat-
rosu’nu ne de Fotoğraf ve Sinema
Emekçilerini baskınlarınızla, işken-
celerinizle susturamadınız, yok ede-
mediniz.  Edemezsiniz.  Ağır silah-
larınızın, çok övündüğünüz yüksek
teknolojilerinizin, zırhlı araçlarınızın,
kara maskeli yüzlerinizin çaresiz kal-
dığının kanıtıdır piyanomuzun tuşları.
Sizin devlet-i aliyye dediğiniz ne Pir
Sultanı susturabildi, ne Bedrettin’i,
ne Ruhi Su’ları, ne Yılmaz Güney’le-
ri. Özgür bir ülkenin fotoğrafını çe-
kene kadar kavgamız devam edecek.
İdil Kültür Merkezi’ni teslim ala-
mazsınız. Biz Kazanacağız!”

Halkın Hukuk Bürosu:
“AKP’nin medyası “Sabaha karşı
Okmeydanı’nda Terör Operasyonu”
şeklinde haberlerle bu operasyonu
duyurdu.  İki demokratik kurum ba-
sıldı, toplam 6 devrimci gözaltına
alındı. 

Terör dedikleri şey  insanları gün-
düz-gece demeden sokak ortasından
kaçırmaktır, yeni tahliye olmuş bir
insanı hapishane önünden tekrar göz-
altına almaktır, bir ailenin evini 1
ayda 4 defa basmaktır, İdil Kültür
Merkezi’nde bağlamaları, davulları
parçalamak, makarna paketlerini par-
çalamaktır. Aslında bu faaliyetler
terör faaliyetleridir ve tam tanımına
uymaktadır.  AKP’nin polisi, Gençlik
Federasyonu’nda kimi aramaktadır?
Hangi somut deliller ve gerekçeler
vardır? Binaya girerken neden nere-
deyse bütün duvarları yıkılmaktadır?
Polislerin çay ve makarna paketlerini
patlatmaktaki, televizyonları, lava-
boları parçalamaktaki kastı nedir?
Grup Yorum’un çalışmalarını yürüt-
tüğü İdil Kültür Merkezi’nde neyi,
kimi arıyor polisler? İdil Kültür Mer-
kezi balkonundaki çiçek saksısını,
stüdyosundaki bağlamaları, davulları,
piyanoyu kırmalarının amacı nedir?
Bu sorulardan bir kitap yazılabilir

Biz Halkız! Milyonlarız!
Baskınlarınız, Gözaltılarınız, Tutuklamalarınız,
Katliamlarınız Bizi Yıldıramadı Yıldıramayacak!
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ancak biz cevabını biliyoruz. Savcı
da, polis de bu derneklere girdikle-
rinde herhangi bir suç aleti bulama-
yacaklarını gayet iyi bilmektedirler.
AKP yeni bir ayaklanmadan, halkın
isyan etmesinden korkmaktadır, bütün
terörünün ve saldırısının nedeni bu-
dur.

AKP bu operasyonlarla Okmey-
danı halkına, Türkiye halklarına korku
salmaya çalışıyor. Halkın en aydın
ve ilerici kesimlerini tasfiye ederek,
halkı direnme dinamiklerinden yok-
sun bırakmaya çalışıyor... Gençlik
Federasyonu’ndan Ulaş İnci, Ekimcan
Yıldırım, Gürkan Türkoğlu ve Eda
Yaren Arık, İdil Kültür Merkezi’nden
de Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt
ve Özgür Gültekin gözaltına alın-
mışlardır. Müvekkillerimizi karakol-
da, adliyede yalnız bırakmayacağız.
Tüm halkımızı ve aydınları AKP’nin
operasyon ve tutuklama terörüne ses-
siz kalmamaya çağırıyoruz. Devrim-
cilere ve Demokratik Kurumlara Uy-
guladığınız Teröre Son Verin!”

Amed Halkın Hukuk Bürosu:
“Baskın ve talan AKP hükümetinin
çaresizliği, faşizmin gerçek yüzü-
dür… Her iki binada da baskından
sonraki durumu gösteren fotoğraflar
aslında olanın tahrip etme, talan etme
olduğunu kanıtlıyor. Polis arama ya
da gözaltı için değil tahrip etmek
için gelmiş. O kadar ki sazlar, gitarlar,
piyanolar kırılmış. Bu faşizmin halka
düşmanlığıdır. Mafyacılar, uyuşturucu
satıcıları, çeteciler mahallelerde cirit
atarken polis devrimcilere saldırıyor.
Uyuşturucu satıcılarını devrimciler
yakalayıp cezalandırırken polis uyuş-
turucu satıcılarını kurtarıp 200 metre
ileride bırakıyor.

Halkımız evinde, evinin sokağında
infaz ediliyor. Artık infazlar polis
kamerasıyla kaydediliyor. Halkımız

ailesinin önünde infaz ediliyor
ve infaz eden polis tutuksuz
yargılanıyor. IŞİD teröristleri
ortalıkta cirit atıyor halkımızı
katlediyor. Başbakan “onlar
öfkeli Müslüman gençler” di-
yor. Bu öfkeli Müslüman genç-
ler kadınlara tecavüz ediyor,
kafa-kol kesiyor, akla geldik-
gelmedik her vahşeti yapıyor.

Tarihte faşizmi yenme onuru Sos-
yalistlere ve devrimcilere aittir. Dev-
rimciler yine faşizmi yenecekler.”

Kamu Emekçileri Cephesi: “Ta-
rih, zulmedenler ve onun karşısında
direnenlerin mücadelesine tanıktır.
Egemenler, kendi varlıklarını, salta-
natlarını sürdürmek için halkı sö-
mürüp katletmişlerdir. Biat ettirmeye
çalıştıkları halk direnmiş, boyun eğ-
memiştir. AKP’nin bugün yapmaya
çalıştığı tam da budur. Kendisine
boyun eğecek, sesini çıkartmayacak
sessiz kalacak kitleler yaratmaya ça-
lışmaktadır. 

Grup Yorum ve Dev-Genç’liler,
Anadolu topraklarında yetişen, bü-
yüyen, gücünü halktan alan, bu ül-
kenin yüz aklarıdır. Yıllardır saldırı-
lara, gözaltılara, tutuklamalara karşın
direnerek yollarına devam ettiler.
Bundan sonra da devam edecekler.
Kimsenin bunu engellemeye gücü
yetmeyecektir.”

Halkın Mühendis Mimarları:
“… AKP’nin ve katil polislerinin
devrimcilerin, halkın sanatçılarının,
Dev-Genç’lilerin kurumlarında ara-
dığı nedir soruyoruz… 

Umudumuzu, halkımızın devrim-
cilerini, aydınlarını tutsak etmek is-
tiyorlar. Ellerinden gelse onura, er-
deme dair, insanlığa dair ne varsa
yok edecekler. Devrimci sanatçıların
konserlerini yasaklayanlar, kamyon
kasalarında yaptıkları konserlere sal-
dıranlar; haksız yere tutuklanan, ha-
pishanede işkence gören, 17 yaşında
günlerdir bedenini açlığa yatıran
Dev-Genç’li Hakan İnci’ye saldıran-
lar; devrimcileri susturamayacaklar...
Ne AKP’ye, ne de halkı teslim almak
için uyguladığı faşist OHAL uygu-
lamalarına teslim olmayacağız. Umu-
du büyüten devrimcilerin, halkın ay-
dınlarının yanında olmaya, faşizme

karşı mücadeleye devam edeceğiz. 
TAYAD: “AKP sanata düşman,

gençliğe düşman, halka düşman…
AKP iktidarı halk üzerindeki saldı-
rılarını daha artırmış durumda…
OHAL'i bahane ederek hapishane-
lerdeki devrimci tutsaklara saldırıyor,
tutsakların yıllarca bedel ödeyerek
kazandıkları hakları gasp ediyor. Ha-
pishanelerde müvekkilleriyle görüş-
mek isteyen avukatlara işkence ya-
pıyor. Halkın geçimini sağladığı taksi
duraklarını, çay ocaklarını yıkıyor.
Adeta devrimci avına çıkmışlar gibi
yolda, sokakta gördükleri devrimcileri
kaçırıp on günlerce gözaltında tutu-
yor…

Bu yaşananlar AKP’nin yaşadığı
krizin sonucudur. Çünkü AKP halkı
yönetemiyor. Onun için bu kadar
çok saldırıyor. Devrimciler nezdinde
teslim almaya çalışılan halktır. Dev-
rimciler halkın direngen damarlarıdır.
AKP iktidarı kaçırmalarla, gözaltılar
la, baskınlarla halkı teslim alamaya-
cak, yıldıramayacak…”

Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Merkezi: “… AKP yö-
netememe krizi derinleştikçe saldı-
rıyor. Korkuyor devrimcilerden ve
onların halkın içinde her geçen gün
kök salmasından.

Korkuyorlar Grup Yorum’dan!
Çünkü; sömürünün, açlığın, kat-

liamların yağma ve talanın karşısında
duranların türkülerini yapıyorlar.

Korkuyorlar Dev Genç’ten!
Çünkü; daha 16’sında halkının

yanında, mücadelenin en önünde on-
lar var.

Korkuyorlar, çünkü; biliyorlar bu
devran böyle gelmiş ancak böyle
gitmez.

Ama unuttukları bir şey var. Bi-
tiremezsiniz, çünkü biz halkız. Bit-
mesini istiyorsanız halka teslim olun,
suçlarınızı itiraf ederek af dileyin.
Zulmetmekten vazgeçin. Ülkemizi
ABD emperyalizmine peşkeş çek-
mekten vazgeçin. Katliamlara, iş-
kencelere, gözaltılara, açlığa, sömü-
rüye son vermedikçe bitmeyecek. 

Devrimci İşçi Hareketi: “Gün
geçmiyor ki bir insanımız kaçırılıp
gözaltına alınmasın. Tutuklanmasın.
Gün geçmiyor ki bir demokratik hak



veya insanın en temel hakkı gasp
edilmesin. Kendinden olmayana ya-
şama hakkı tanımayacağını haykırıyor
faşist iktidar. Müslüman geçinen bir
iktidar kendi dışında ibadet bile ta-
nımıyor. Kendi Müslümanlığı ise va-
kıflarda, yurtlarda tecavüzlerle orta-
da… Ne tür bir ahlak ile ülkeyi yö-
nettiği ortada. Yönetemiyor. Yöne-
temedikçe saldırıyor… Saldırarak iş-
kence ederek yönetememe krizini
aşmayacaksınız. Her Saldırınızda bi-
raz daha moral üstünlük bize geçecek.
Kendi mezarınızı kazıyorsunuz. Zu-
lüm arttıkça mezarınız da derin olacak
emin olun.

Sarıgazi Halk Cephesi: “Dire-
niyoruz;  AKP’nin OHAL adı altında
sürdürdüğü faşist saldırılarına, iş-
kencelerine, tutuklamalarına can be-
deliyle direniyoruz. Bizleri teslim
alamayacaksınız… Herkes susabilir,
herkes korkup kabuğuna çekilebilir,
ama biz pes etmeyeceğiz. Her gün
savaşı bir adım daha ileri taşıyaca-
ğız… Biz sizin istediğiniz yola gel-
meyiz… Bizim yolumuz Kızılde-
re’nin kurtuluşa kadar savaş şiarının
yoludur. Kaybedeceğimiz hiçbir şey
yok kazanacağımız bir cennet vata-
nımız var…”

1 Mayıs Halk Cephesi: “Baskı-
larınızın, işkencelerinizin tutuklama-
larınızın nedeni bellidir. Umudumu-
zun büyümesinden korkuyorsunuz.
Saldırıyorsunuz çünkü iktidarda son-
suza dek kalamayacağınızı halkın
adaletini bir gün mutlaka göreceğinizi
biliyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkun
bizden. Çünkü korkularınızı gerçek
kılacağız. Hesap soracağız hepiniz-
den.  Zulmünüz büyüdükçe direni-
şimizde savasımızda büyüyecek. 

Gazi Halk Cephesi: “…Ne zırhlı
araçlarınız ne tutuklamalarınız ne de
işkence ve katliamlarınız, bizi biti-
remeyeceksiniz. Tüm yaptıklarınız
size misliyle geri dönecek. Unutmayın
bu halk unutmaz. Unutmaz halkımız
17, 18 yaşında Dev-Genç’lilere yap-
tığınız işkenceleri. 

Dev-Genç’liler bu halkın evlat-
larıdır. Parasız eğitim için adalet için
mücadele eden halk çocuklarıdır.
Peki ya siz kimsiniz? Siz katilsiniz,
siz hırsızsınız, siz yağmacısınız, ta-

lancısınız. Siz de uyuşturucudan
fuhuşa her türlü pislik var! Bu
yüzden halkın içinde size yer
yok. Siz rahat uyuyamazsınız
zırhlı araçlarınız olmadan bir
yerden bir yere gidemezsiniz!
Unutmayın biz her yerdeyiz. Si-
zin evinizin hizmetçisi halktır!
Sizin çaycınız halktır! Sizin şo-
förünüz halktır! Sizin berberiniz
kuaförünüz halktır! Bu halka vere-
ceğiniz hesabı düşünün, işkenceci-
likten vazgeçin.” 

Bahçelievler Halk Cephesi: “…
İlk defa kurumlarımız evlerimiz ba-
sılmıyor her operasyonda talan edilip
eşyalar kullanılamaz hale getiriliyor.
AKP‘nin yönetememe krizi büyü-
dükçe halka ve devrimcilere saldırısı
artıyor. OHAL bahane edilip yüzlerce
Halk Cepheli gözaltına alınmış, 60
Halk Cepheli keyfi olarak tutuklan-
mıştır. Bir adım mücadelede gerile-
tememiştir. Her saldırıyı boşa çıkar-
tacağız! 

Nurtepe – Güzeltepe Halk Mec-
lisi: “Devrimci kurumlarımıza sal-
dırarak halk düşmanlığınızı gösteri-
yorsunuz AKP’nin katil köpekleri
bu halk bunların hesabını soracak-
tır!”

Armutlu Halk Cephesi: “…
Bunca yapılan saldırının, katliamın
asıl sebebi çürümüş olan bu düzenin
kendi sonunun yaklaştığını görünce
çareyi halka terör estirmekte buluyor.
Yüzyıllardan beri iki sınıf arasında
bir savaş var. Bir yanda ezilen sö-
mürülen katledilen yoksul bir halk
bir yanda ise halkın kanını emen,
sömüren, halkı katledenler yani ezen-
ler var. Bu iki sınıfın kavgasının so-
nucu bellidir aslında halk olan haklı
olan kazanacaktır zaferi. Bizde Halkız
Haklıyız Kazanacağız.

Çiğdemlerin, Şafakların izleri var
o kurumlarımızda. Bu yüzden kor-
kuyor düşman evet onların izlerinden
bile nasıl korktuğu belli oluyor. Bu
baskınlarla Dev-Genç’imizin 47.Yıl
şenliğini yaptırmamak istiyorlar. Biz-
de öyle bir şenlik yapacağız ki 47
yıl konuşulacak. Gözaltında direnen,
tutsak düşen ve şehit düşen Dev-
Genç’li yoldaşlarımıza söz olsun ki
yeni gelenekler yaratacağız 47.Yılı-

mızda ve zafere giden yolları daha
hızlı adımlayacağız!”

ANADOLU
Adana Halk Cephesi: “… Ne

baskınlarınız, ne tutuklamalarınız
kokuşmuş bu düzeninizi yıkmamızı
engelleyemeyecek. Gençliğimizi yine
örgütleyecek yine milyonları örgüt-
lediğimiz Grup Yorum konserlerini
yapacağız. Haklı ve meşru olan biziz
siz ise katilsiniz işkencecisiniz. Biz’i
Bitiremeyeceksiniz!”

Antep Halk Cephesi: “… Bu
saldırılar boşunadır.  Bu düzenin yı-
kılacağını tarih bir kez göstermiştir.
AKP ne yaparsa yapsın, ne kadar
saldırırsa saldırsın bu düzeni ayakta
tutamaz. Çünkü bu düzenin ömrü
bitmiştir. Tüm kurumları ile çürüm-
üştür. AKP’nin işkenceci katil sürü-
lerine sesleniyoruz; Devrimcilerin
kurumlarını basmaktan, devrimcileri
gözaltına almaktan, sokak ortasında
kaçırmaktan vazgeçin. Sizleri ne size
emir veren Sümüklü Damat Beratlar
ne de Tayyip Efendi koruyabilir.
Onlar kendilerini koruyamaz ve aciz
durumdadırlar. Halkımızın güzel bir
sözü vardır ‘Tırnağın varsa başını
kaşı’ diye onlar kendilerini koruyamaz
ve aciz durumdadırlar. Bunun için
sizleri de koruyamazlar… Gözaltına
alınan devrimcileri derhal serbest bı-
rakın.”

Dersim Halk Cephesi: AKP Fa-
şizmi Devrimci Sanattan, Devrimci
Gençlerden Korkuyor!

“… AKP’nin sonu gelmiştir…
Baskınlar için terör demagojisi yap-
salar da tek yapabildikleri bağlamaları,
gitarları, piyanoları, kitapları kırıp-
yırtmak… Devrimci sanatı ve Dev-
Genç’i bitirmeye çalışıyorlar. Her
gözaltında “Bir tek siz uslanmadınız,
adam olmadınız” diye kinlerini hay-
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kırıyor ve bizi dize getirememenin
hazımsızlığını yaşıyorlar. Hep hay-
kırdık şimdi de haykırıyoruz;

Yola Gelmeyeceğiz, Adam Ol-
mayacağız, Uslanmayacağız! Yiğit-
seniz Uslandırın Bizi!

Biz 47 yıllık tarihimiz boyunca
ne darbeler ne baskınlar gördük. Bit-
medik. Bitiremediniz. Bitiremezsiniz.
Bu gücü halkımızdan, tarihimizden,
şehitlerimizden, geleneğimizden alı-
yoruz. Dayı’nın da dediği gibi; Yalnız
değiliz tüm dünya halklarıyla bera-
beriz. Güçsüz değiliz gücümüz inan-
cımızda, tarihsel ve siyasal haklılı-
ğımızdadır. Biz kazanacağız çünkü
biz halkız ve haklıyız.”

Eskişehir Halk Cephesi: “21
Ekim’de İstanbul Okmeydanı’nda
bulunan Gençlik federasyonu binası
ve Grup Yorum’un çalışmalarını yü-
rüttüğü İdil Kültür Merkezi AKP’nin
katil, hırsız , ahlaksız , onursuz pol-
isleri tarafından basılarak talan edil-
miştir… 22 Ekim’de Okmeydanı’nda
Dev- Genç’imizin 47. Yılını kutla-
yacağız. Bunun içindir saldırıları
değil Okmeydanı’nı tüm Dünyada
baskınlarda yapsanız kutlayacağız
Dev-Genç’imizin 47 Yılını.”

İzmir Halk Cephesi: “… Dev-
rimci sanatçıların kurumlarını talan
ederek bağlamalarını, davullarını kı-
rıyor halk düşmanları, ama nedense
hiç bulamıyorlar aradıkları şeyi ve
geliyor aradıkları şey onları buluyor.
Bekleyin o sizi yine bulur! Tüm dev-
rimci sanatçıları gözaltına alsanız
da, tutuklasanız da yepyeni Yorum-
cularla çıkarız karşınıza. Ülkemizin
geleceği Dev-Genç’lilerin binasını
bir yıkmadığınız kaldı, onlarca kez
saldırdınız derneğimize, yıksanız da
yenisini yapar aradığınız şeyi bula-
mazsınız.”

Mersin Halk Cephesi: “… Tu-

tuklama terörüyle teslim aldı-
ğınızı zannettiğiniz devrimciler
hücrelerini yakarak bir kez daha
beyninizden vuruyor. İşkence-
lerinize Cephede savaşır gibi
direniyor. AKP iktidarı başta
olmak üzere eli kanlı katil pol-
islerinden yalaka medyasın-
dan-gazetecisine komploları-
nızla tutuklattığınız devrimciler

sizin bataklığınızı kurutacak. İşken-
celerle tutuklamalarla baskınlarla
devrimcileri teslim alamayacaksı-
nız!”

Halk Cephesi- Uluslararası İliş-
kiler Komitesi: “… Tüm dünya
halklarına çağrımızdır, biz kanımızın
son damlasına kadar mahallerimizi,
devrimci kurumlarımızı savunmaya
devam edeceğiz. AKP’nin katil pol-
islerinin mahallelerimiz karakola çe-
virmesine, halkı korkuyla yıldırmasına
izin vermeyeceğiz. Dev-Genç’in 47.
Yılına operasyonlar ve gözaltılarla
yürüyen Dev-Genç’liler katillere izin
vermeyecek! Halkımızın AKP eliyle
katledilmesine, değerlerimizin yıkıl-
masına izin vermeyeceğiz! Şarkıla-
rımız, sloganlarımız devrimin tür-
küleridir, devrimin, mücadelenin slo-
ganlarıdır. Emperyalizmin uşağı
AKP’nin katliamlarına direneceğiz,
haklarımız için, devrim için savaş-
maya devam edeceğiz!”

Suriye Halk Cephesi: “Terör”
bahaneleriyle devrimci kurumlara
saldıranlar asıl teröristlerdir. Bir pi-
yanonun tuşlarını kırmak, saksıları
yerlere atıp saçmak, duvarları delmek,
kitapları yerlere saçıp yırtmak, gör-
düğü her eşyayı parçalayıp kırmak
hangi yasada, hangi kanunda vardır?
İnsanları hiçbir gerekçe göstermeden
işkenceyle gözaltına almak hangi ka-
nunda yazar? Devrimcileri “terörist”
olmakla suçlayan katiller asıl terö-
risttir. Asıl terörist gücünü yağmadan,
yıkımlardan alan faşist AKP’nin po-
lisidir.

Başaramayacaksınız! Çünkü biz
halktan, halkın örgütlü gücünden ve
haklılığımızdan besleniyoruz. Sizler
ise, baskı, zulüm ve yalandan besle-
niyorsunuz… Bu saldırılarla halkın
kinini ve öfkesinden başka bir şey
kazanamayacaksınız! Kırdığınız Her

Piyano Tuşunun Dahi Hesabını Ve-
receksiniz! İşkence Yaptığımız Her
Yoldaşımızın Hesabını Vereceksi-
niz!”

Baskınlar Bizleri
Yıldıramayacak

İdil Kültür Merkezi’ne ve Gençlik
Federasyonu’na  yapılan baskını pro-
testo etmek için 21 Ekim saat
19:00’da Sağlık Ocağı önünde yapılan
basın açıklamasına katil polisler zırhlı
araçlarla, hedef gözeterek saldırdı.
"Faşizme Karşı Omuz Omuza" pan-
kartı ile yapılan açıklamada Dev-
Genç, yapılan baskına ve gözaltına
alınan Dev-Gençlilere dair açıklama
yaptı. Sonrasında İdil Kültür Merkezi
açıklamasını yaptı. Sloganlar atılırken
katil polis sürekli taciz etti. Kitle
sloganlar atmaya devam etti. FOSEM
olarak an be an kaydettiği açıklamada
10 metre mesafeden hedef gözeterek
kitlenin üzerine ZET ile ateş eden
katil polisler, Grup Yorum elemanı
Fırat Kıl’ı sırtından yaraladı ve İdil
Halk Tiyatrosu oyuncusu Aydın kal-
dırıma ayağını sıkıştırdı. 

Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz..!

Adana Halk Cephesi İstanbul Bo-
ğaziçi Üniversitesi'nde Dev-Genç'li-
lerin gözaltına alınmasıyla ilgili 20
Ekim'de yaptığı açıklamada şunlara
değindi. "47 yıldır Anadolu toprak-
larında onuruyla namusuyla emper-
yalizme ve onun yeri işbirlikçilerine
karşı kan can bedeli ödeyerek müca-
dele eden Dev-Genç’imizin bugün
Boğaziçi Üniversitesinde 47. Yılını
kutlamak için bir araya gelen Dev-
Genç’liler işkencelerle gözaltına alın-
dı. Gözaltların nedeni bellidir. Şa-
fakların, Çiğdemlerin öğrencilerini
verdikleri onurlu mücadeleden alı-
koymak...Bitirmeye yıldırmaya ça-
lıştıkları Dev-Genç-Dev-Genç’liler
onların sonu olacak. Katillerin yar-
gılanmadığı, devrimcilerin komplo-
larla sokak ortasında kaçırıldığı-tu-
tuklandığı bu düzeninizi başınıza yı-
kacaklar. Korkunuz bundan sizin 7
Dev-Genç’liye onlarca polisle gel-
meniz bundan..."
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Müvekkilimiz Dilek Kaya, 8 ay
önce 15 Şubat 2016 tarihinde AKP ‘nin
basını tarafından canlı bomba olacaktı
iddiasıyla hedef gösterilerek tutuklandı.
Basın aracılığıyla hedef göstermek sonra
da tutuklatmak, siyasi şube polislerinin
çalışma yöntemidir. Siyasi şube polisleri,
tutuklatmak istediği ama elinde yeterince
delil olmadığını düşündüğü kişiler hak-
kında basına gerçek dışı bilgiler servis
ederek, tutuklamanın zeminini yaratmaya
çalışır. Müvekkilimiz de bu yöntemle
tutuklanmıştır.

Tutuklanmasının hemen ardından
Dilek Kaya’nın “canlı bomba” olduğu
iddiasıyla tutuklandığı haberleri çıkmıştı.
Peki müvekkilimizin “canlı bomba”
olduğuna dair dosyada bir iddia var
mıydı? Hayır! İddianamede ya da sor-
guda böyle bir iddia ile avukatları
olarak biz karşılaşmadık. İddianamede
yer alanlar Dilek Kaya’nın, “Berkin
Elvan, Uğur Kaymaz” ile ilgili pankart
astığı, Yürüyüş dergisi okuduğu ve ya-
nında Halk Cephesi takvimi bulundur-
duğudur. Kısacası yasal ve demokratik
faaliyetler dışında müvekkilimize isnat
edilen bir suçlama yoktur.

Yalanlar söylenerek, algı çarpıtılarak
tutuklanmasına neden olunan ve haksız
şekilde 8 ay tutuklu kalan müvekkili-
mizin tahliye edilmesiyle birlikte, aynı
komplo yöntemi tekrar uygulanmıştır.
Siyasi şube polisleri, Dilek hakkında
basına “canlı bomba tahliye oldu” ha-
berini servis etmişlerdir. Devrimci de-
mokrat kimliğiyle polisin hedefi olan
Dilek Kaya hakkında “TGRT Haber,
Habertürk, Milliyet..” gibi pek çok
medya kuruluşunda aynı anda haberler
geçmeye başlamıştır. Bu haberleri görür
görmez bunun yine siyasi şube tara-
fından yapıldığını anlamıştık. Tahmi-
nimizin doğru olduğu da çok geçmeden
anlaşıldı: Dilek Kaya, tahliye edildiği
Gebze Hapishanesi önünden, daha ser-
best dahi kalamamışken, 19.10.2016
tarihinde yeniden gözaltına alındı.

Bu uygulama savcıların ve polis-
lerin ne kadar pervasızlaştığının en
açık göstergesidir. Faşizm artık var
olan yasalara ve hukuka da açıktan
uymamaya başlamıştır. Yasalar halkı

sindirme ve teslim alma politikasına
uygun olarak hayata geçirilmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
soruyoruz:

– 8 aydır hapishanede tutulan bir
insan hakkında daha tahliye olmadan
nasıl bir gözaltı ihtiyacı ortaya çık-
mıştır?

– Müvekkil gözaltına alındığı 15
Şubat 2016 tarihinde, İstanbul TEM Şu-
besi polisleri tarafından da sorgulanmıştır.
15 Şubat öncesi herhangi bir delil varsa,
bu deliller TEM polisleri tarafından
neden fezlekeye eklenmemiştir?

– Tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihi
öncesi başkaca suçlama varsa neden
Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
2016/301 iddianame numaralı iddia-
nameye eklenmemiştir.  Müvekkil 8
aydır tutuklu kaldığı dönem için bu
soruşturmayı geçiriyorsa, bu soruştur-
manın nedeni nedir? Hapishanede kalan
bir insanın gözaltı gerekçesi hangi hu-
kuki kriterle açıklanmaktadır?

Daha birçok soru sorulabilir fakat
gerçek zaten ortadadır. Açıktır, Dilek
Kaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın bilgisi dahilinde siyasi şube pol-
isleri tarafından keyfi bir biçimde göz-
altına alınmıştır. Siyasi şube polisleri,
Dilek Kaya’nın tahliye olunca da politik
düşüncelerini devam ettireceklerini dü-
şündükleri için müvekkilimizi tekrar
tutuklatmak istemektedirler. İktidar ta-
limatlarıyla hareket eden, kendi iradeleri
ve yetkileri olmayan hakim ve savcılara
da o kadar güvenmektedirler ki Dilek
Kaya’nın tekrar tutuklanacağından
emin oldukları için bu gözaltı işlemini
yapabilmişlerdir.

Siyasi şube polisleri, siyasi savcılar
ve siyasi hakimler, 8 ay tutuklu kalan
bir kadını ortaya yeni bir delil çık-
mamışken, daha hapishane çıkışında
gözaltına almak, aldırmak herhangi
başka bir iddia varsa bunları ortaya
koymadan dosyasına eklemeden tek-
rar soruşturma konusu yapmak veya
hakkında haksız ve hukuksuzca göz-
altı kararı vermek ve yoktan yere in-
sanları hürriyetlerinden yoksun bı-
rakmak için tutuklamak/ tutuklatmak
suçtur. Görevinizi kötüye kullanı-

yorsunuz. Gözaltı kararınızın hukuki
hiçbir yanı yoktur. Fakat bilmelisiniz
ki bu süreç değiştiğinde,  bu suçlarınızın
tamamıyla yüz yüze geleceksiniz. O
gün geldiğinde bu yaptıklarınızın he-
sabını nasıl vereceksiniz? Halkların
katili generallerin, Mehmet Ağar gibi
şeflerin, FETÖ’cü başsavcıların kul-
lanılıp kullanılıp atıldığı bir yerde hiç-
birinizin hukuki zırhı kalmayacak.
Bugün olabilir doğru, peki yarınınızın
garantisi var mı? İşlediğiniz suçlar
halkın ve tarihin belleğine tek tek ya-
zılıyor. Unutmayın ki tarihsel olarak
halka karşı işlenen hiçbir suç cezasız
kalmamıştır. Suç işlemekten vazge-
çin!

Cumhuriyet Başsavcılığı ve siyasi
şube polisleri gerekçesiz, herhangi bir
hukuki delil olmadan yapmış oldukları
gözaltı işlemiyle açıkça suç işlemek-
tedirler. Bu gözaltı işlemi halka karşı
pervasızlıklarının geldiği noktayı gös-
termektedir.

Biliyoruz ki bu ilk değil ve son da
olmayacak… Bu nedenle devrimci,
demokrat, duyarlı, temel hak ve öz-
gürlük savunucusu tüm hukukçuları,
aydınları ve kamuoyunu bu adaletsiz-
liğe sessiz kalmamaya çağırıyoruz!

KEYFİ BİR BİÇİMDE GÖZAL-
TINA ALINAN MÜVEKKİLİMİZ
DİLEK KAYA DERHAL SERBEST
BIRAKILSIN!

HALKIN HUKUK BÜROSU

"Abimin Başına Gelecek
Herhangi Olumsuzluktan

Kürkçüler İdaresi Sorumludur!"
Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde

20 Ekim'de sabaha karşı tüm hücreler
basılarak, sindirme ve korkutma politi-
kaları uygulanmaya çalışıldı. Tutsaklar
olaya sloganlarıyla karşılık verdi. Dev-
rimci Tutsak Deniz Şah'ın kardeşi bir
açıklama yaparak; "Devrimci tutsaklara
yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Kardeşim
Deniz Şah’ın başına gelebilecek herhangi
olumsuz bir durumdan Kürkçüler Ha-
pishanesi idaresi sorumludur" dedi. 

Halkın Hukuk Bürosu Açıklaması: Müvekkilimiz Dilek Kaya, Tahliye Olduğu
Gebze Kadın Hapishanesi Önünden Serbest Bırakılmaksızın

Siyasi Şube Polisleri Tarafından Gözaltına Alındı!



Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri
Hakkı Avyüzen’i vurdu. 

Engin Çeber kütüphanesi civa-
rında içinde çetecilerin olduğu bir
araba Hakkı Avyüzen’in yanına geldi.
Arabadan inen çetecilerden bir tanesi
önce Hakkı Avyüzen’e “seninle ko-
nuşalım” diye yaklaştı, sonra da “sen
niye böyle yapıyorsun” diyerek ba-
caklarına ateş etti. 

Hakkı Avyüzen’in bacaklarına,
diz kapağına ve ayak bileğine gelen
kurşunlar kemiklerini kırdı. 

Hak Cepheliler hastanede sabaha
kadar beklediler. Hakkı’nın delil olan
pantolonunun çalınmasını da engel-
lemeye çalıştılar. 

Hakkı Avyüzen’yi vuran çeteciler
gerçekte AKP ile işbirliği içinde ha-
reket ediyorlar.

Halk çocuklarının yaşadığı ma-

halleleri uyuşturucu ile bir
yandan zehirlemeye, yozlaş-
tırmaya çalışırlarken diğer
yandan da AKP’nin tetikçili-
ğini yapıyorlar…

AKP’nin katil çeteleri Hak-
kı Avyüzen’i vurarak halkı
sindirmek ve gözdağı vermek
istedi. Çetelerin mahalleleri-
mizde gençlerimizi zehirle-
mesine izin vermeyeceğiz. 

Bu saldırılar, yalnızca çe-
tecilerin yozlaşmaya karşı çı-
kan devrimcileri engelleme
çabası değildir. Aynı zamanda
AKP faşizminin halka saldı-
rılarının da bir parçasıdır. 

Katillerin, AKP işbirlikçisi
çetelerin halkımıza, halk ço-
cuklarına kalkan ellerini kı-
racağız!

AKP İşbirlikçisi Çeteler Gülsuyu’nda Hakkı Avyüzen’i Vurdu

Hakkı Avyüzen’i vuran çeteci

Sıktığınız Her Kurşunun Hesabını
Misliyle Soracağız!

Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi çeteler tarafından
vurulan Hakkı Avyüzen’le ilgili 21 Ekim'de bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "Hasan Ferit Gedik’in
katili çeteler, Gülsuyu’nda Hakkı Avyüzen’i sokak
ortasında vurdular. Yolda arkadaşı ile yürüyen
Hakkı Avyüzen’in yanına gelen çeteci Ünal Ergen,
silahını ilk önce Hakkı Avyüzen’in başına doğrult-
muş, sonrasında da bacaklarına sıkmıştır. Bacaklarına
5 kurşun isabet eden Hakkı Avyüzen hastaneye
kaldırılmıştır. Bu saldırı, Gülsuyu’nda yaşanan ilk
çete saldırısı değildir. Hasan Ferit Gedik’i katledenler
de bu çetelerdir. Yine devrimcilere kurşun sıkan,
yaralayan da aynı çetelerdir. Hasan Ferit Gedik’in
katillerinin yargılandığı davanın son duruşmasında,
çetecilerin ne kadar rahat ve pervasız olduğunu
görmüştük. ‘…İnsanlar da polislerin yetişemediği
yerde anayasal hakkını kullanır ve mermiyi çakar’
diyebilecek kadar rahattırlar. Çünkü arkalarında
AKP iktidarı vardır. Sedat Pekerler’i, Mehmet Ali
Ağcalar’ı koruyan, devrimcilere karşı bir güç olarak
kullanan AKP’dir. Bu nedenle mücadelemiz, çetelere
ve onları koruyup kollayan AKP iktidarına karşıdır.
Dost, düşman herkes şunu iyi bilmelidir ki tarihimiz
sayısız örneği ile de sabittir, hiçbir suç cezasız kal-
madı, kalmayacak. Bugün AKP, devrimcilere karşı
çeteleri kullanıyor. Ancak yarın işi bittiğinde bir
kenara fırlatıp atacak. Halkın adaleti kapınızı çal-
dığında, sığınacak bir yeriniz olmayacak." denildi

Dersim’de Grup Yorum Halk Korosu
Çalışmaları Devam Ediyor!

Dersim Üniversitesinde halk korosu çalışmaları devam
ediyor. Dersim Grup Yorum Gönüllüleri 24 Ekim'de öğ-
rencilere bildiri dağıtılarak koro hakkında bilgi verdi.
Toplam yüz adet bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

Yolumuzu Aydınlatan Şehitlerimizin
Mezarlarında Ot Bitmeyecek

Halkın Mühendis Mi-
marları, 23 Ekim’de 17 yıl
önce yakalandığı hastalık
nedeniyle yaşamını yitiren
yoldaşları K.Tülin Aydın
Bakır, Halıcıoğlu Tokmak-
tepe’de bulunan mezarı ba-
şında anıldı. Anmaya Elek-

trik Mühendisleri Odası (EMO)’ndan meslektaşları, ailesi
ve Halkın Mühendis Mimarları katıldı. Anma K.Tülin Aydın
Bakır nezdinde Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mü-
cadelesinde ölümsüzleşen tüm devrim şehitleri adına bir da-
kikalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonrasında EMO yö-
neticileri, ailesi ve Halkın Mühendis Mimarları; Tülin Aydın
Bakır’ı ve beraber yaşadıkları anıları anlattılar. Sonrasında
Halkın Mühendis Mimarları tarafından Hasan Hüseyin Kork-
mazgil’in ”Yolcu” şiiri okundu ve ardından Tülin Aydın Ba-
kır’ın en sevdiği şarkı olan ”Bekle Bizi İstanbul” şarkısı ça-
lınarak söylendi. 15 kişinin katıldığı anma yarım saat sürdü.
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Zulme karşı baş eğmeyenleri halk
yüzyıllar geçsede unutmaz. Hz. Hü-
seyin bizlere direniş geleneği yarattı.
Ve bu geleneğin sürdürücüsü şimdi
bizler Cephelileriz. Geleneklerimize
sahip çıkıyor umudu büyütmeye de-
vam ediyoruz.

İdilcan Kültür Merkezi’nin bu yıl
15.sini düzenlediği Geleneksel Aşure
programı, 23 Ekim'de Tuzluçayır’da
bulunan Yağmur Damlası Düğün Sa-
lonu’nda yapıldı. Aşure programı ça-
lışmaları haftalar öncesinden başlamıştı.
Kurulan komite tarafından görev pay-
laşımı yapıldı ve mahallelerdeki es-
naflara ve halkın evlerine davetiyeler
ulaştırıldı. Aşure için gerekli malze-
meler halkın desteği ile toplandı. Tuz-
luçayır, Natoyolu ve Ege Mahallesi’ne
afiş ve pankartlar asıldı. Aşure prog-
ramının tanıtımı için 19 Ekim'de Tuz-
luçayır Meydanı’na stant açıldı ve in-
sanlar aşure programına davet edildi. 

Programın yapılacağı gün sabah
erken saatlerde İdilcan Kültür Mer-
kezi’nde aşure hazırlıklarına başlandı.
Aileler İdilcan Kültür Merkezi’nde
aşureyi hazırlarken, bir yandan da
programın yapılacağı salonda hazır-
lıklar devam ediyordu. Salonun dışına
ve içerisine pankartlar asıldı. Sesli
çağrı ve bildiri dağıtımı ile halk aşureye
davet edildi. Salonun girişine TAYAD’lı
Aileler ve FOSEM (Fotoğraf ve Si-
nema Emekçileri) stantları açıldı. Tut-
sak ürünleri, Yürüyüş, Tavır, Dev-
Genç dergileri, kitaplar ve kartpostallar
halka ulaştırıldı. FOSEM çalışanları
astıkları afişler ve yaptıkları sohbetler
ile insanları yakında başlayacakları
kurs çalışmaları hakkında bilgilendir-
diler. Tüm hazırlıkların tamamlanma-
sının ardından saat 13.30’da program
başladı. Yapılan konuşmada aşurenin

anlamı, Kerbela’dan bugüne diren-
menin tarihi, neden direnildiği kısaca
anlatıldı. Yapılan konuşmanın ardından
dayanışma amacıyla programa katılan
sanatçılardan İlke Yıldız sahne aldı.
Türkülerini ve ağıtlarını seslendiren
İlke Yıldız’ın ardından sahneye Erdal
Beyazgül çağrıldı. Erdal Beyazgül’de
türkülerini seslendirdi. Daha sonra
Halk Cephesi adına bir konuşma ya-
pıldı. Yapılan konuşmada OHAL ko-
şullarında böyle bir programın dü-
zenlendiğini, baskı ve yasakların artarak
devam ettiği, dün Kerbela’da nasıl di-
renildiyse, bugün de aynı şekilde za-
limlere karşı direnildiğini, baskı ve
zulmü boşa çıkarmanın yolunun birlik
olmak ve mücadele etmek olduğu an-
latıldı. Programa katılan herkese te-
şekkür edilerek bitirilen konuşmanın
ardından sahneye sevilen sanatçı Mus-
tafa Özarslan davet edildi. Alkışlarla
sahneye çıkan Mustafa Özarslan sevilen
türkülerini seslendirdi. Müzik programı
devam ederken, bir yandan da aşure
dağıtımı yapıldı. Mustafa Özarslan
programını bitirirken kendisini davet
edenlere teşekkür etti.

Mustafa Özarslan’ın ardından İdil-
can Kültür Merkezi Semah Ekibi
sahneye çıktı. Değişik yörelere özgü
semah gösterimi programa katılanlar
tarafından ilgiyle izlendi.

Semah ekibinin programının ar-
dından bir konuşma daha yapıldı ve
katılanlara teşekkür edilerek program
bitirildi. Programın bitirilmesinin ar-
dından Halk Cepheliler salonda ha-
laya durdular. Programa 800 kişi ka-
tıldı

İzmir: Halkla dayanışmayı bü-
yütmek için Doğançay Mahallesi'nde
23 Ekim'de geleneksel hale gelen
aşure günü yapıldı. Mahallelinin yar-

dımıyla yapılan aşure Halk Cepheliler
ve Dev-Genç'liler tarafından kapı
kapı dolaşılarak dağıtıldı.

İSTANBUL
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde

düzenlenen aşure programının çalış-
ması günler öncesinden başlatıldı.
Çalışma içerisinde önce Halk Meclisi
mahalledeki tüm tanıdıklarına gidip
aşure için destek istediler. Ardından
internet üzerinden ve insanların ev-
lerine iş yerlerine giderek insanları
aşure programına çağırdılar.  Cemevi
bölgesinde 5 kat bölgesinde ve Kemal
Delen Parkı civarında da 2 adet pan-
kart ve A4 boyutunda 25 adet çağrı
afişleri astılar. 23 Ekim Aşure prog-
ramının olduğu gün sabah herkes
dernekte buluşup güzel bir kahvaltı
yaptı. Kahvaltıdan önce gelenler aşu-
renin içerisine konacak olan malze-
melerin doğranmasına yardımcı ol-
dular tabi. Derneğin önü gitgide ka-
labalıklaşmaya ve insanlar aşurenin
pişip pişmediğini sormaya başladılar.
Daha pişmeye zaman olduğunu öğ-
renen kitle çay içip sohbet etmeye
bir taraftan da mutfak temizliğini
yapmaya başladı. Saat 13.00 oldu-
ğunda aşure dağıtılmaya başlandı.
Daha sonra gelemeyecek daha uzakta
esnaflara grup grup, bölge bölge aşure
götürüldü. Yaklaşık 500 kişiye aşure
dağıtıldı.

Zulme Karşı Direnenlerin Geleneğini 

Sürdürmeye Devam Edeceğiz
İdilcan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 15.si dü-

zenlenecek olan Geleneksel Aşure programının duyu-
rusunu yapmak üzere, 20 Ekim’de Tuzluçayır Meyda-
nı’nda stant açan Damla Türkyılmaz ve Vedat Doğan
işkenceci polisler tarafından gözaltına alındı. Demirli-
bahçe Polis Merkezi’ne götürülen Türkyılmaz ve Doğan,
gece saat 23.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Umut Veren Asi Gazetesi Çalışanları
Dayanışma Kahvaltısında 

Buluştu
Umut Veren Asi gazetesi muhabirleri, yazarları ve

okurları 22 Ekim'de Hatay Samandağ’da bulunan gazete
bürosundaki dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.
Kahvaltı sonrasında yerel ve genel gündem değerlendiri-
lerek istişare edildi. 5 saat süren dayanışma kahvaltısına
15 Umut Veren Asi okuru katıldı.

Zulme Baş Eğmeyenlerin Yolundan Yürüyoruz!
Geleneklerimizi Yaşatıyor, Umudu Büyütüyoruz!

İkitelli



AKP’nin talancı-sapık kadrolu pol-
isleri 17 Ağustos’ta İstanbul-Sarıga-
zi’de bir eve düzenledikleri baskında
10 devrimciyi işkencelerle gözaltına
aldı. Sahiplerinden aldıkları talimatlarla
günlerce gözaltında tuttuktan sonra
komplolarla tutukladı. Gözaltına alın-
dıktan sonra bindirildikleri gözaltı
aracında da işkencelerine devam eden
katil sürüsü operasyondan önce basına
servis ettikleri haberleri cep telefon-
larından okuyarak kahkahalar atmış
işkencelerine-sapıklıklarına devam et-
miştir. Bu ahlaksızlık ve hukuksuzluk
üzerine Adana ve Dersim Halk Cephesi
23, 24 Ekim’de yazılı açıklama ya-
yınlayarak şu sözlere yer verdi:

Adana Halk Cephesi; “Katliam-
ların talimatını “Emri Ben Verdim”
diyerek suçunu kabul eden  katil Tayyip
havyarlarla beslediği “kahramanları”
sapıktır-işkencecidir. Dünden bugüne
hiçbir katilin işkencecinin hesabı yanına
kalmamıştır. Göstermelik başbakan Bi-
nali ise “Kimse Milletin Kararından
Korkmasın, Millettin Önünden Kaç-
masın” diyor. Peki sormazlar mı adama
kukla başbakan “Neden O Kadar Çok
Korumayla Geziyorsun. Neden Her
Karakolun Önünde Metrelerce Beton
Bloklar Zırhlı Kulübeler Yükseliyor”

diye. Madem korkmuyorsun halktan
o zaman in o zırhlı araçlardan. Karış
bakalım halkın arasına görelim boyunu
posunu. Sümüklü Damat Berat’a ha-
tırlattık Nihat Erimleri, Gün Sazakları
sana da hatırlatalım da bir gözün açık
uyumaya devam et.

... Biz Anadolu halklarını sizleri
haklı ve meşru olduğumuz bu savaşa
örgütleyeceğiz. Ne AK Milisi ne MİT
ne iti buna engel olamayacak. Engel-
lemek için ne yaparsanız yapın Ana-
dolu halklarını örgütlememize engel
olamayacaksınız.

Dersim Halk Cephesi; “… 17
Ağustos’ta yapılan bu baskın AKP’nin
yönetememe krizidir, korkusudur. AKP
devrimcilerden korkuyor ve ilk olarak
devrimcileri, sonrasında halkı sindir-
mek istiyor. Herkes o eli kanlı katil-
lerin, hırsızların, alçak ve soysuzların
önünde el pençe divan dursun isti-
yorlar. O insanlar devrimci kurumlarda
çalışan, halka gerçekleri, umudu ulaş-
tıran insanlardı. O insanlar dost sofrası
dışında hiç bir yerde, hiç kimsenin
önünde diz kırmadı. O insanları iş-
kence, baskı ve tutuklama terörü ile
yıldıramazsınız. Her gözaltında bizim
teslim olmama ruhumuzun hazımsız-
lığını yaşayarak “bir sizi yola getire-

medik adam edemedik” diyerek ifade
ediyorlar. Hep söyledik, yine bir kez
daha söylüyoruz.

AKP ve onun eli kanlı polis ve
savcılarını uyarıyoruz; devrimcileri
teslim alamazsınız. Devrimciler bu-
lundukları her yeri savaş mevzisi
haline getirir. Dışarıda mı tecrit ede-
ceksiniz, edin. Bizler Hamiyet’in so-
yundan geliyoruz Tek başımıza da ol-
sak faşizme geçit vermeyiz. Hapse
mi atacaksınız. F Tipi’ne mi tıkacak-
sınız. Tıkın, bizler Fidan’ın, Seyhan’ın
soyundan geliyoruz. Haksızlık mı var
hücreleri veya bedenimizi ateşe verir,
halklara umut ve ışık oluruz. Artık
bunlardan vazgeçin. Vazgeçin çünkü
sonunuz yakın. Sonunuz geldi. Dev-
rimcilerden kanlı ellerinizi çekin.
Halka saldırmaktan vazgeçin. Bilin
ki; bu devrimcilerdir, bu halktır sizin
sonunuzu getirecek olan!”

Cepheliler Anadolu’da da
Halka Doğru Yolu
Göstermeye Devam Edecek

Adana Halk Cepheliler 21 Ekim’de
Akkapı Mahallesi’nde gençleri uyuş-
turucu kullanımına özendiren bir yazının
üzerini karalayarak Hz. Ali’ye ait olan
“Eline, Beline, Diline Sahip Ol!” söz-
lerini duvara yazdı. Bunun üzerine
yaptığı açıklamada “AKP iktidarı dö-
neminde uyuşturucu 800 kat artarak
ilkokul önlerine kadar yayılmış du-
rumda. Bu düzenin pisliklerinden ço-
cuklarımız, gençlerimiz zehirlenerek
sokak ortasında, parklarda, cami tuva-
letlerinde ölmektedir. Düzenin genç-
lerimizi zehirlemesine izin vermeye-
ceğiz. Uyuşturucuya karşı açılan savaşta
halkımızın safı devrimcilerden yanan
olmak zorundadır.” denildi. Ayrıca 23
Ekim’de Adana Özgürlükler Derne-
ği’nin bahçesinde Pazar kahvaltısı dü-

zenlendi. Ardından bu tür programların
her hafta tekrarlanması talep edilerek
iradi olarak sonlandırıldı. Ayrıca 25
Ekim’de Akkapı Mahallesi’nde bulunan
Akkapı Endüstri Meslek Liseli yakın-
larına Gençlik Federasyonu’na yapılan
baskını protesto etmek ve gözaltında,
hapishanede işkencelere direnen Dev-
Genç’lileri selamlamak için üzerinde
“Dev-Genç’i Bitiremezsiniz! Halk Cep-
hesi” imzalı pankart asıldı.

����

Antep Halk Cephesi:
"...Gün geçmiyor ki bir devrimcinin

kaçırılma haberi, hapishanelerden iş-
kence haberi gelmesin. Eylemler ya-
saklanıyor, her yerde keyfi olarak
GBT yapılıyor, fiili bir OHAL uygu-
lanıyor... Bir yandan devrimcilere sal-
dıran AKP, diğer yandan ise katil
IŞİD çetesinin Antep’te orgütlenmesine
sesini çıkarmıyor. Belediye Başkanı

Fatma Şahin “Antep’te IŞİD’in hücre
evi yok’ derken, IŞİD’liler elini kolunu
sallayarak sokaklarda geziyor, evleri
cephaneliğe çeviriyorlar. Fransa’da
yaşanan katliam sonrası, polisin gözleri
önünde, Antep sokaklarında kutlama
turları atıyorlar. IŞİD’in örgütlenme-
sine göz yuman AKP, Cemevi’mizi
‘koruma’ adı altında işgal ediyor. İl
genelinde eylem yasakları uyguluyor.
IŞİD’i yaratan, kollayan, destekleyen
anlayış, ona karşı mücadele edemez,
etmez. IŞİD’i bahane ederek devrim-
cilere saldırılarını meşrulaştırmaya
çalışıyorlar. Ancak meşru olan dev-
rimci mücadelemizdir. Devrimciler,
bu vatanın en soylu damarlarıdır ve
bu damarlar, vatanın her karış topra-
ğına kök salmıştır. Siz ise emperya-
lizmin işbirlikçileri, uşaklarısınız.
Kökleriniz dışarıda, ipleriniz, efen-
dilerinizin elindedir..."(22 Ekim)

Devrimci Olmak Suç Değildir
Eskişehir Halk Cephesi 19 Ekim’de

saat 15.30 - 16.30 arasında Eskişehir
Yıldıztepe mahallesinde “Devrimci
Olmak Suç Değildir Sarıgazi’de Tu-
tuklanan 10 Halk Cepheli Serbest Bı-
rakılsın” Pullarından 65 adet yapıldı.

Devrimcilik Yapmak Suç Değildir!
Anadolu İhtilalimiz Sürecek!

30 Ekim
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Halk Kültürünün

Sürdürücüsüyüz Bize Ne Baskı

Ne de OHAL Engel Olamaz
İzmir korosu, Doğançay Halk Festivali afişlerini 24

Ekim'de İzmir Karşıyaka İlçesine asarak festivali duyu-
rusunu tüm İzmir’e yaymaya çalıştı. 3 kişinin yaptığı
çalışmada Karşıyaka metrodan başlayarak Nergiz metro
arası, Nergiz Caddesi, Soğuk kuyu trafik bölgesine 100
afiş asıldı. Çalışma 1 buçuk saat sürdü.

Festivale 5 gün kala 25 Ekim’de Halk Cepheliler,
festivalin bildirilerini dağıtmak için Güzeltepe Mahalle-
si’nde çalışma yaptılar. Güzeltepe’de kapılar tek tek ça-
lınarak halk festivale davet edildi. Ayrıca Çiğli Belediye
önünde de bildiri dağıtımı yapıldı. 2 saat süren bildiri
dağıtımında 400 bildiri halka ulaştırıldı.

Halk Cepheliler, Doğançay Festivali için afiş çalışmasını
programladıkları gibi aynı gün sonlandırdılar. 25 Ekim
akşamı 5 Halk Cephelinin katıldığı çalışmada 400 afiş
asıldı. Çiğli merkez, Güzeltepe ve Harmandalı mahalle-
lerine yapılan afişleme çalışması türküler eşliğinde
coşkulu bir şekilde geçti.

� 
İzmir Doğançay'da bu yıl 6. sı yapılacak olan halk

festivali için afiş çalışması yapıldı.19 Ekim'de yaklaşık
160 festival afişi asıldı. Aynı gün Yamanlar Mahallesi'nde
de 30 Ekim’de yapılacak Doğançay Halk Festivali’nin

afişleri asıldı. Ya-
pılan çalışmalarda
halkla sohbet edil-
di. Halktan bir
kişi arabasıyla ça-
lışanlara selam
verip geçtikten
sonra tekrar dö-
nüp afiş almak is-
tediğini söyledi.
Daha sonra yanlarında
olduğunu belirtip fes-
tivale mutlaka gelece-
ğini söyleyerek yanla-
rından ayrıldı. Nafiz
Gürman’a çıkan Halk
Cephelileri halk yine
yalnız bırakmadı. Ça-
lışma sonunda 200 afiş
asıldı. 22 Ekim'de 3
Halk Cephelinin katıl-
dığı çalışmada Yamanlar Mahallesi’nde ve Soğukkuyu’da
150 afiş asıldı. Bir sonraki gün Doğançay'da aşure dağı-
tımının ardından halkın kapıları bu kez festivale çağrı
için çalındı. 16 kişinin katıldığı bildiri dağıtımında ço-
cuklarla top oynayan ve yediden yetmişe herkesi festivale
çağıran Halk Cephelileri, halk coşkuyla karşıladı.

TAYAD’lı Aileler 22 Ekim’de saat 17:00’da Galatasaray
Lisesi önünde Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde tek başına
hücrede kalan ve tecritten çıkmak için açlık grevi yapan
Hakan İnci için basın açıklaması yaptı. Hakan İnci’ye ve
kendisiyle görüşmeye giden avukatı Günay Dağ’a yapılan
işkenceler ve açlık grevi direnişinin talepleri anlatıldı. Pa-
zartesi günü Maltepe Hapishanesi önünde Hakan İnci için
yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yapıldı. Basın
açıklamasına 12 kişi katıldı.

���

Sarıgazi Halk Cephesi: Hakan İnci'nin Maltepe Ha-
pishanesi'nde işkence görmesiyle ilgili 22 Ekim’de bir
açıklama yapıldı. Açıklamada: "17 yaşındaki Liseli Dev-
Genç'li Hakan İnci Maltepe Hapishanesi’nde işkenceye
zulme direniyor. Hakan’ın en meşru haklarını bile uygu-
lamayan Maltepe hapishane yönetimi bununla da yetinmeyip
17 yaşındaki Hakan İnci’ye işkence yapmaktadır. Hakan
ise bu saldırılara teslim olmayarak elindeki tek silahını
bedenini silaha çevirerek açlık grevini başladı. Hakan’ın
bedenini açlığa yatıralı 10 gün oldu, hala işkence zulüm
devam etmektedir. Bizler de Hakan’ın bu onurlu direnişinin
yanında olmak için bizler de bedenimizi açlığa yatırıyoruz.
Buradan hapishane yönetimine son uyarımızdır derhal iş-
kence yapmaktan vazgeçin. Eylemimiz açlık greviyle kal-
mayacaktır." denildi.

���

1 Mayıs Halk Cephesi: 26 Ekim’de bir açıklama

yaparak şunları ifade etti: “17 Yaşındaki Liseli Dev-
Genç’li Hakan İnci 20 gündür bedenini silaha çevirip di-
reniyor zulmün zindanlarında, Pir Sultanlardan, Seyit Rı-
zalardan, Sabolardan, Sinanlardan, Günaylardan öğrendik
bizler teslim olmamayı. Zulmün Hesabını da sorduk her
zaman namlularımızdan çıkan adalet dolu kurşunlar za-
limlerin beyninde patladı hep Şafak ve Bahtiyar olup ada-
letsizlik saraylarında yakaladık sizi hem de kendi odanızda.
Elif Sultan Kalsen olup işkencehanelerinizi bastık. Gün
bizim, gece bizim elbet bizimde günümüz gelecek. Hakan’a
ve halka yaptığınız tüm zulmün hesabını soracağız.”

İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
İşkencecilerden Hesap Soracağız!

Siz Bir Sergi Parçalarsınız Biz Bin Sergi Yaparız!

Dev-Genç’in 47 yıl kutlaması için Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda düzenlenecek olan Dev-Genç Festivali’ne
AKP’nin katil polisi saldırdı. FOSEM'in hazırlayacağı
programın sergi malzemelerini AKP’nin katil polisleri
zırhlı araçlarıyla parkı basarak yağmalayıp, parçaladı.
Birçok Dev-Genç’li gözaltına aldı. FOSEM yaptığı açık-
lamada: "AKP’nin katil polisleri bizi teslim alamaz. Selam
olsun Dev-Genç’in 47.yılına" denildi.



Adana Halk Cephesi 19 Ekim’de
misafir olarak gittikleri bir evde Halk
Okulu çalışması yaptı. Çalışmada ev
halkıyla “Faşizm” üzerine yazı okun-
duktan sonra, “faşizme karşı nasıl mü-
cadele edilir, neler yapılır?” şeklinde
sohbet edildi. Çalışmaya 3 kişi katıldı
ve bir hafta sonraki çalışma için söz-
leşerek çalışma sonlandırıldı. 20
Ekim’de ise misafir olunan evde do-
ğallığında gelişen kapitalizmin ve
AKP’nin yönetememe krizi üzerine
sohbet edildi.

Dersim: 22 Ekim'de halk okulu
çalışması yapıldı. Halk Sınıfı kitabından
“Faşizm Kültürü-1” yazısı okunarak
tartışıldı. Tartışmalarda dayatmacı ger-
çek dışı olan okullarda okutulan tarihten
bahsedilirken, tarihini bilmeyen veya
yanlış bilen bir neslin kendine, toplu-
muna yabancılaşacağından bahsedildi.
Ayrıca devletin yozlaşmayı 12 Eylülden
bu yana nasıl etkili kullandığı anlatıldı.
Fuhuş’a zemin hazırlayan devletin
yozlaşmaya karşı olan dernekleri ya-
sadışı ilan etmesi konuşuldu. Çalışmaya

iki Halk Cepheli katıldı.
Antep: Halk Cepheliler 19 Ekim'de

bir araya gelerek Çizgilerle Anadolu
kitabından Şeyh Bedrettin bölümünü
okudular. Ardından okullar da öğretilen
tarihin egemen sınıfların ellerinde kendi
çıkarları için kullanıldığı, Şeyh Bedrettin
gibi halk önderlerinin adını okullarda
geçmediği geçse bile bozguncu biri
olarak anlatıldığı söylendi. Yoksulun
sofrasındaki ekmeğe göz dikenlere
karşı bir halk hareketi başlattığını an-
latmadıkları üzerine sohbet edildi. Ya-
pılan çalışmaya 6 kişi katıldı.

Umudun Sesi Yürüyüşü 
Her Yere Ulaştırmaya 
Devam Edeceğiz

Dersim: 22 Ekim'de Yeni Mahalle
Mahallesi'nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında halkla
devletin Dersim kırsalında süren ope-
rasyonları ile ilgili konuşuldu. Bu ko-
nuda halk oldukça tepkili olsa da da-
ğıtımcılara bir şey olmasından korku-
yordu. Neredeyse her ev dağıtımcılara

dikkatli olmalarını söyledi. Bir evde
sohbet ederken “devrim olmaz, devlet
yıkılmaz” diye umutsuzca konuşan bir
kişiye devrimin olacağını bilimsel bir
gerçek olduğunu, tarihte her şeyin bir
başı ve bir sonu olduğunu, o büyük
dedikleri Osmanlı imparatorluğunun
dahi yıkıldığını, köleciliğin bittiğini
anlatırken devrimin tarihsel bir zorun-
luluk olduğu söylendi. Toplam iki bu-
çuk saat süren çalışmada 26 adet dergi
halka ulaştırıldı. Çalışmaya 2 Halk
Cepheli katıldı.

İzmir: Halk Cepheliler, Yamanlar
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptılar. 22 Ekim'de 2 Halk Cephelinin
yaptığı dergi dağıtımında halka festivale
çağrı yapıldı. 1 saat süren dergi dağı-
tımında 30 dergi halka ulaştırıldı.

Adana: Dağlıoğlu Mahallesi’nde
23 Ekim'de Yürüyüş dergisinin dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. 2 Halk Cephelinin
katıldığı dergi dağıtımında kahvelerde
çay içilerek, esnaflarla sohbet edildi.
Bir buçuk saat süren çalışmada 30
dergi halka ulaştırıldı.

Halk Meclislerini Bitirmeye 
Sizin Gücünüz Yetmez!

Gazi Halk Meclisi Fatih Çınar'ın
kaçırılarak gözaltına alınmasıyla ilgili
23 Ekim'de yaptığı açıklamada şunlara
değindi: "AKP’nin katil polisleri 18
Ekim'de Gazi Halk Meclisi çalışanı
Fatih Çınar’ı işkenceyle gözaltına aldı.
AKP’nin katil polisleri artık yollardan
kaçırarak neyi amaçlıyor. Böyle oyun-
larla halkı ve devrimcileri teslim ala-
mayacaktır. Hiçbir şey halkın örgütlü-
lüğünden daha güçlü değildir. Muharrem
Cengiz’den sonra Fatih Çınar’ı kaçıran
katiller siz bunlarla Halk Meclislerini
bitiremezsiniz. Halk Meclisleri halkın
örgütlü gücüdür. Halkın adalet talebini
sizin mahkemeleriniz karşılayamaz.
Halk kendi sorununu kendi özgücüyle
çözer ancak. Sizin adalet saraylarınızda,
adalet verilmiyor. Katilleri aklıyorsunuz;
hırsızları, tecavüzcüleri serbest bırakı-
yorsunuz; devrimcileri tutukluyor, halka
saldırıyorsunuz. Halk Meclisleri korkulu
rüyanızdır, korkunuzu büyütmeye devam
edeceğiz."

Karadeniz Özgürlükler Derneği
Trabzon’da gözaltına alınan Dev-
Genç'lilerle igili 23 Ekim'de bir açık-
lama yaptı. Açıklamada: "AKP iktidarı
ve onun sümüklü polisleri sistemli
olarak Karadeniz bölgesinde saldır-
maya devam ediyor Trabzon’da dört
Dev-Genç’li arkadaşımız Karadeniz
Teknik Üniversitesin’de kantinde otu-
rurken hukuksuz bir şekilde gözaltına
alınmış ve günlerce Trabzon Siyasi
Şubede tutulmuştur. Bir arkadaşımız
tutsak düşmüştür. Daha sonra Trabzon
polisinin hedef göstermesi ile ‘Ötüken’
adlı dergide çeteleşen "atsızcılar" adlı
köpek sürüsü tarafından PKK ve
DHKP-C propagandası yaptıkları ve
yasa dışı sol örgüt üyesi oldukları
söylenmiş kaç-AK sarayda kapıkulluğu
yapan üniversiteyi bilimsellikten uzak-
laştıran sivil faşistlere üniversitede
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğ-
renci Derneği" adın da kulübe tahsis
eden rektör bozuntusu Süleyman Bay-

kal’a şikâyet etmişlerdir.
– Bir Dev-Genç’li Samsun’dan

İstanbul’a giderken otogarda işkence
ile gözaltına alınmış ve 8 gün İstanbul
işkencehanesinde tutulmuştur. Çıka-
rıldığı sözde mahkeme tarafından tu-
tuklanmış ve Bakırköy hapishanesinde
Özgür Tutsaklar arasına katılmıştır.

– İki gün önce Elifler’i, Şafaklar’ı,
Çiğdemler’i yaratan Dev-Genç’imizin
47. yıl şenliğine giden bir arkadaşımız
Okmeydanı’nda gözaltına alınmış ve
siyasi şubede tutulmaktadır.

– Karadeniz’de örgütleneceğiz
nasıl ki ” Dünyayı Bir kez de Türki-
ye’den Sarsacağız” diyorsak ve bunu
da yapıyorsak bu sarsıntının bir ayağı
da Karadeniz olacak. Mehmet Baş-
bağlar’ın, Günay Özarslanlar’ın ya-
rattığı mevziyi daha da güçlendirip
büyüterek vasiyetlerini gerçekleşti-
riyoruz..." denildi.

AKP Faşizmi Halkı Örgütlememizi ve 
Eğitmemizi Engelleyemeyecek!

Karadeniz'de Örgütlenme Yapmamıza 
Engel Olamayacaksınız
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Av ru pa’da

MÜLTECİ YURTLAR YAKIP YIKILIYOR 
IRKÇILAR, GÖÇMEN ÇOCUKLARIN
ÜZERİNE İŞİYORLAR 

Peki, Alman devleti ne yapıyor? Bunlar olurken
Alman devleti nerede? İnsanlık için ne yapıyor?
“Demokrasi” veya “insan haklarının” olduğu Av-
rupa’nın devasa ülkesi, ALMANYA ne yapıyor? 

Son süreçte ırkçı saldırılar her geçen gün daha
artıyor ve vahşileşiyor. Almanya’nın Nauen kasa-
basında mültecilerin kaldığı spor salonu ırkçılar ta-
rafından yakıldı. Berlin’de ise Neonaziler bir aileye
saldırıp çocukların üstüne işedi. Ayrıca Dresden
Heidenau’da ırkçılar göçmenlere saldırarak son dö-
nemdeki en büyük ırkçı saldırı gerçekleşmiş oldu. 

Bunlar olurken Alman devleti nerede? Bütün
bakanlar açıklama yapmış ve bu olayları kınıyor-
larmış...

Alman devletine tekrar soruyoruz! NE İÇİN
KINIYORSUNUZ? Yoksa bunlar timsah gözyaşları
mı? Yoksa halkları kandırmak için ırkçılığa karşı
bir şeyler yaptığınızı mı göstermeye çalışıyorsunuz?
İZİN VERMEYECEĞİZ! GERÇEK YÜZÜNÜZÜ
GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ! 

IRKÇILIĞA KARŞI OLMAK, EMPERYA-
LİZME KARŞI OLMAKTIR! 

Avrupa Dev-Genç saflarında bunları haykırmaya
devam edeceğiz! Her yerde Alman devletinin
gerçek yüzünü gösterelim, çocukların üzerine
işeyen ırkçıları anlatalım ve Alman devletinin
buna karşı hiç bir şey yapmadığını gösterelim! 

ALMAN DEVLETİ HALKLARIN YARA-
RINA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ! BİZ YAPARIZ,
AVRUPA DEV-GENÇ YAPAR! 

IRKÇILIĞA KARŞI ÖRGÜTLENMEK EN
TEMEL GÖREVİMİZDİR! 

GENCİZ DEVRİMCİYİZ EMPERYALİZMİN
KORKULU RÜYASIYIZ! 

AVRUPA DEV-GENÇ 

BİR DEV-GENÇ‘İMİZ VAR 47 YILDIR FAŞİZME VE
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞAN 
BİR DEV-GENÇ‘İMİZ VAR 47 YILDIR
HALK DÜŞMANLARINI KORKUTAN 

21 Ekim Cuma günü sabaha karşı katil polisler İdil Kültür
Merkezini ve Gençlik Federasyonunu basıp Gürkan Türkoğlu, Ekimcan
Polat, Eda Yaren Arık, Ulaş İnci, Özgür Gültekin ve Bahar Kurt
işkence ile gözaltına alındılar. İdil Kültür Merkezi’nde bulunan
piyanonun tuşlarını bile söken katil polis korkusunu artık gizleyemez
duruma gelmiştir. Korkularını büyüteceğiz. Devrimcilerin halka
doğruları anlatmalarını, AKP’nin kirli oyunlarını açığa çıkarmalarını,
halkı örgütlemelerini istemiyorlar. O yüzden binlerce polisi alıp
baskınlar düzenliyorlar. O yüzden devrimcileri Sokak ortasında kaçı-
rıyorlar, burjuvazinin koyduğu kuralları bile hiçe sayarak devrimcileri
keyfi şekilde gözaltında tutuyorlar. O yüzden Özgür Tutsaklara işkence
yapıyorlar, devrimcileri katlediyorlar. AKP OHAL süreci ile halka
savaş açmıştır, onu ayakta tutan düzene tehlike yaratan herkesi yok
etme çabasında. OHAL sürecinde 60’a yakın Halk Cepheli ve Dev-
Genç’li tutuklanmıştır. Böyle bitireceklerini düşünüyorlar. 

BU HALKIN EN SOYLU DAMARI DEVRİMCİLERİ BİTİR-
MEK İSTİYORLAR. BİTİREMEZSİNİZ! 

Halk düşmanlarına sesleniyoruz: 
47 yıldır Anadolu topraklarında savaşan, teslim olmayan, gelenekler

yaratan Dev-Genç dernek baskınlarıyla bitmez. Bu ilk baskınınız
değil, son da olmayacak. Baskınlarınızla Şafak ve Bahtiyar’ı engel-
leyebildiniz mi? Baskınlarınızla Elif Sultan’ın sizi bulmasını önlediniz
mi? Baskınlarınızla Çiğdem ve Berna’yı durdurabildiniz mi? Dur-
duramazsınız. Halkın adaletini durduramazsınız. Derneklerimizi
basmaktan vazgeçin. Devrimcilere saldırmaktan vazgeçin. Halka
karşı suç işlemekten vazgeçin. Halkın adaletine teslim olun. 

Gözaltına alınan ve tutuklanan Devrimcileri derhal serbest bırakın. 
KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ! 
TUTUKLAMALAR GÖZALTILAR BASKILAR BİZİ YILDI-

RAMAZ! 
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ! 
YAŞASIN DEV-GENÇ, YAŞASIN DEV-GENÇLİLER! 
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 
AVRUPA DEV-GENÇ 

İsviçre’de Halk Meclisleri Girişim Komitesi
Grup Yorum Konseri ile Halkı Selamlayacak 

İsviçre’de Halk Meclisleri kuruluş çalışmaları başladı. Kendi so-
runlarını kendi gücüyle çözmek için birlikteliğe çağrılan halkı
selamlamak ve kuruluş çalışmalarını güçlendirmek için, girişim
komitesi Grup Yorum konseri ile halkı selamlayacak. 

Basel`in Lieştal bölgesinde yapılacak olan Grup Yorum Konserine
Sazı ve türküleriyle Sanatçı Yılmaz Çelik ve halkın sorunlarını ve di-
renmeyi anlatan şiirleri ile Şair Ozan Telli de katılacaklar. 

İsviçre Halk Meclisi girişim komitesinin hazırladığı ” Halk
Meclisleri Gücümüzdür ” Grup Yorum Konseri 4 Aralık Pazar günü
saat 14 de Lieştal, Oristal Düğün Salonu’nda yapılacak. Giriş biletlerinin
15 İsviçre Frank`ı olduğu konsere yaklaşık iki bin kişinin katılımı
bekleniyor. 

Hamburg Dev-Genç’liler “George İbrahim
Abdallah İçin Özgürlük” Eylemine Katıldılar 

21 Ekim Cuma günü farklı yerel alman ve Fi-
listinli gruplar tarafından düzenlenen “George İb-
rahim Abdallah için özgürlük” eylemine 2 Dev-
Genç’li de katıldı. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı
eylem 1 saat sürdü. Eylem boyunca “Siyasi Tut-
saklara Özgürlük”, “Her Ülkede Faşizme Ölüm”
sloganları atıldı, Arapça, Almanca ve İspanyolca
müzik çalındı ve bir sinevizyon gösterildi. 
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Dortmund´da Dev-Genç´e
Yönelik Saldırıları Teşhir

Etmek İçin Afiş Asıldı 
22 Ekim günü NRW Dev-Gen-

çliler tarafından Dortmund´da Dev-
Genç´e yönelik saldırıları teşhir et-
mek için afişler asıldı. Dortmund’un
merkez bölgesinde yapılan çalışmada
toplam 40 tane afiş asıldı.

Londra Dev-Genç Stant Açtı 
Londra’nın Woodgreen bölgesinde 17:30’dan-18:30’a kadar

süren çalışmaya 3 Dev-Genç’li katıldı. 
1 saat boyunca stantda Grup Yorum marşları eşliğinde

yaklaşık 150 tane tuksaklarımızın direnişini anlatan bildiri da-
ğıtıldı. 

Stantımızı ziyaret eden bir abi bizimle gurur duyduğunu
ve yaptığımızın arkasında sonuna kadar durmamızı söyledi. 

Stantta toplam 6 ‘Bizim Gençlik’ dergisi gençlere ulaştırıldı. 
����

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standı Açıldı 
Yaklaşık üç yıldır süren stantlarımızla Yürüyüş dergisini sa-

hiplenmeye Halklarımıza gerçekleri ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Faşist, katil AKP işbirlikçisi İngiliz emperyalizminin bas-

kılarına rağmen gerçekleri anlatmak için açtığımız stant devam
ediyor.

Woodgreen standa 6 yürüyüş 1 Bizim Dayımız 3 Bizim
Gençlik dergisi halklara ulaştırıldı 

Hamburg’ta Aşure Etkinliği Yapıldı
23 Ekim Pazar günü, et-

kinlikte aşure çorbası dağıtıl-
madan önce Avrupa Dev-Genç
adına konuşma yapıldı. Bu ko-
nuşmada Avrupa’daki yozlaş-
ma anlatıldı ve Avrupa Dev-
Genç’lilerin başlatmak istediği

yozlaşmaya karşı kampanya tanıtıldı. Konuşmadan sonra
“Aşure günü nedir?” yazısı ve şiirler okunuldu, Kerbela’nın
bugün için önemi ve direniş olduğu anlatıldı. Farklı deyişler
söylendikten sonra Aşure çorbası dağıtıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe 60’a yakın kişi katıldı. 

AKP FAŞİZMİ TUTSAKLARIMIZI TESLİM ALAMAZ! 
TUTSAKLARIMIZI SAHİPLENELİM!
TUTSAKLARIMIZI DESTEKLEYELİM! 
MEKTUP YAZALIM, KART ATALIM, KİTAP GÖNDERELİM!
ONLARIN MÜCADELESİNİ SAHİPLENELİM! 

AKP Faşizmi tecrit işkencesi ve teslim alma politikaları
ile Özgür Tutsakları teslim almak için yıllarca saldırdı.
Büyük direnişimiz tam 7 yıl sürdü… 

AKP Faşizmi bugün yine Özgür Tutsaklara saldırıp,
teslim almak istiyor…

HAKAN İNCİ’ye AYSU Baykal’a, ALİ OSMAN
KÖSE’ye,SEVCAN ADIGÜZEL’e ve tüm özgür tutsaklara
bunun için saldırıp işkence yapıyor… 

Kitap yasakları, savunma hakkının gasp edilmesi, sohbet
hakkının ortadan kaldırılması bunun içindir… 

AKP Faşizmi dizginsiz bir biçimde saldırırken Özgür
Tutsaklar da direnmeye devam ediyor… 

TUTSAKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM!… 
TUTSAKLARIMIZ CİDDİ BİR SALDIRI ALTINDA-

DIR…AKP FAŞİZMİ İŞKENCE VE TECRİTİ YALAN-
LARI İLE ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR… 

SESSİZ KALMAYALIM! İŞKENCE VE TECRİT SAL-
DIRISINI SEYRETMEYELİM! BULUNDUĞUMUZ HER
YERDE ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZI DESTEKLEYE-
LİM… 

MEKTUP YAZALIM… KART ATALIM… KİTAP
GÖNDERELİM… ONLARIN YANINDA OLALIM… 

Fransa Özgürlük Komitesi 

Avusturya Türk Konsolosluğu Önünde
Son Dönemde Hapishanelerde Yapılan

İşkenceler Protesto Edildi 
Türkiye’deki hapishanele-

rinde kurumsallaşmış işkence
ve giderek artan cinsel saldırıları
protest etmek amacıyla 21 Ekim
Cuma günü, saat 17.00-18.00
arasında Viyana’da Türkiye Baş-
konsolosluğu’nun önünde eylem
gerçekleştirildi. 

Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu adına gerçek-
leştirilen ve eylem çağrısını birlikte yapan Avusturya Anadolu
Federasyonu dışında, birçok komünist, sol örgüt ve Filipinler
ile İran’dan göçmen dernekleri katıldı. 

Açılan pankartta “Türkiye’deki Hapishaneler ve Polis
Merkezlerinde Yapılan İşkence ve Cinsel Saldırılarına Son
– Kahrolsun Faşizm!” yazılıydı. 

Yaklaşık 20 kişinin katıldığı eylemde Avusturya da dahil
olmak üzere Avrupa Birliği devletlerinin kendi ekonomik
çıkarları ve mülteciler krizini gidermek için, Türkiye hükümetiyle
onursuz uygulamaları, yoğun işkence ve katliam politikalarına
rağmen yaptıkları işbirliği teşhir ve protesto edildi. 

Almanya Anadolu Federasyonundan Açıklama 
DEVRİMCİ TUTSAKLARI
TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!
OHAL’İ TANIMIYORUZ! 

26 Ekim Çarşamba günü saat 10 ile
18 arası Dortmund´da merkez tren istas-
yonun önünde (Katharinnentreppe), 27
Ekim Perşembe günü Essen Willy-Brandt
-Platz´da (Kaufhofun önü), 28 Ekim Cuma
günü ise Köln Wiener Platz´da Türkiye

hapishanelerinde devrimci tutsaklara uy-
gulanan baskıyı ve işkenceyi protesto
etmek ve tutsaklarımızı sahiplenmek için
çadır açılacaktır. AKP faşizminin baskılarına
karşı çıkan herkesi duyarlığa davet ediyor,
çadırımıza bekliyoruz. 

AKP FAŞİZMİNE BOYUN EĞME-
YECEĞİZ! 

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONU-
RUMUZDUR! 
Almanya Anadolu Federasyonu (AL-AF) 
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AVRUPA’dakiBİZ

Haklı olmak, haklılık her sorunun
çözümü değildir. Haklı olanlar, cüretli
de olmak, cüretli olmak kadar da ör-
gütlü olmak zorundadır. 

Karşımızda çok büyük sorunlar
vardır. Avrupa’nın tüm emperyalist-
leri, gerici faşist güçleri, Neo-Nazileri
beş milyonluk halkımızı, ırkçılık so-
pasıyla ıslah edip, kendine yabancı-
laştırmayı, emeğine sahip çıkmasını
engellemek istiyor. Emperyalizm,
tüm pisliğiyle halkımızı ve özellikle
gençliğimizi yozlaştırıp, geleceksiz-
liğe mahkum etmek istiyor. 

Irkçılık ve yozlaşma dışında, hal-
kımızın emekçiliğinden kaynaklanan,
emek-sermaye çelişkisiyle şekillenen
daha birçok sorunu vardır. Yabancı
olmaktan kaynaklı, özlük haklarımız,
sosyal haklarımız için de mücadele
etmek zorundayız. Bu mücadeleyi
de, sadece örgütlenerek, örgütlü bir
güç haline gelerek yürütebiliriz. 

Ama önceliğimiz; halkımızın can
güvenliği, yaşam hakkı ve onur so-
runlarına çare olmaktır. Irkçılık ve
yozlaşma... halkımızın bugün önündeki
en büyük sorunlardır. Irkçılık ve yoz-
laşma, bu düzenin temelini oluşturur,
tam çözümü de bu düzenin yıkılmasına
bağlıdır. Irkçılık ve yozlaşmanın bu
düzen içinde çözülmesi mümkün de-
ğildir. Örgütlenerek, bu düzen içinde
de ırkçılık ve yozlaşmanın, halkımızın
savunmasız bir şekilde kurban olmasını
engelleyebiliriz.

Irkçılık ve yozlaşmanın en büyük
gücü, örgütsüzlüğümüzdür. Biz ör-
gütsüzsek, halkımız örgütsüzdür. Hal-
kımız örgütsüzse, halkımızın düş-
manları istediklerini yapar, amaçlarına
ulaşırlar. Irkçılık da, yozlaşma da
bataklıktaki sineklerdir. Bu sinekleri
yaratan bataklık ise, kapitalizm ve
emperyalizmdir. 

Biz Örgütlü Olursak,
Halkımız da Bu Düzenin
Kurbanı Olmaz 

Örgütlenme ve kitleselleşmenin
yolu kurumlaşmaktan geçiyor. Ku-

rumlaşmalarımız, halkın doğrudan
sorunlarına hitap edebildiği ve somut
çözüm yolları gösterebildiği oranda
kitleselleşerek, gerçek kitle örgütü
haline dönüşür. 

Bugün kurumlaşma denildiğinde;
önümüzdeki görev dernekleşmedir.
Elbette ki derneklerimiz örgütlenme
için gerekli olan tek amaç değildir.
Halkımızın örgütlülüğünü Halk Ko-
miteleri, Halk Meclisleri ve Okuma
Grupları ile pekiştirmeliyiz. Ama ön-
celikli olarak halkımız için bir açık
kapımız olmalı. Adresi belli, amacı
belli, hedefleri belli bir yerimiz ol-
malıdır. Derneklerimiz, bizim gibi
olanların toplandığı, bir araya geldiği
yerlerdir. 

Derneklerimizdeki ilişkiler, bizim
en büyük örgütlenme gücümüzdür.
Aynı sorunları yaşayan, aynı çözüm-
lerin peşinde olan ve bir araya gelip
güç olmanın, kendisi gibi olanlarla
sırt sırta vermenin yaratacağı güvenle;
tek başımıza altından kalkamayaca-
ğımız bütün sorunların, nasıl da ko-
layca çözülebileceğini gördüğümüz
yerlerdir derneklerimiz. 

Derneklerimiz Doğal Bir
Korunma Alanıdır 

Kapitalizmde insan yalnızdır. Dü-
zen onu yalnızlaştırıp, güçsüzleştirir
ve kendisine muhtaç hale getirir. Yal-
nızlaştırılan insanın hiçbir güvencesi
yoktur. Derneklerimize gelen insan-
larımız kendisini güvende hisseder.
Çünkü, derneklerimize gelen insanlar
kendilerini yalnız ve güçsüz hisset-
mez. Ailelerimiz ve çocuklarımız
için doğal bir korunaktır. 

Bu duyguyu verebilmek, daya-
nışma ve sahiplenmeyi örgütlü bir
hale getirmektir. Düzen içindeki in-
sanlar, kendilerini güvende hissetmek
için, kimseye güvenmemeyi ve güç-
süzlüklerini göstermemeyi sığınacak
bir liman olarak görür. Oysa; kimseye
güvenmemek, kendine güvensizliği
geliştirir ve ırkçılık, yozlaşma gibi
saldırıların karşısında da korunaksız

olmayı getirir. 
Irkçılık, sadece kafatasçılar de-

ğildir. Asıl olarak devletin yürüttüğü
ırkçılık karşısında insan güçsüz kalır.
Bu güçsüzlüğü aşmanın yolu; der-
neklerimizi, dayanışmayı örgütleye-
bilecek duruma getirmektir. Dernek-
lerimiz, halkımızın gelip gittiği bir
yer, misafirlik yapacağı bir yer değil;
kendisini ev sahibi olarak göreceği
yerler haline gelmelidir. 

İnsanlarımız Kendilerini
Derneklerimizde Nasıl Ev-
sahibi Olarak Görür 

Derneklerimizi, sadece bir hizmet
yeri gibi değil, bir araya gelip ortak
üretim için değerlendirmeliyiz. Biz,
insanlarımıza misafir gibi değil, evi-
mizin ortağı gibi davranmak zorun-
dayız. Bunu da, gelen insanlarımızın
hepsine yapabilecekleri ve yapmak
istedikleri kadar iş ve sorumluluk
vererek başarabiliriz. İnsanlara so-
rumluluk vermeden, geliştirebilmek
mümkün değildir. Sorumluluk ver-
mek, güvenmektir. Yapacağına gü-
venmektir. Güvenilmek de her insanın
içindeki olumlu enerjiyi ortaya çı-
karmasına yardımcı olacaktır. İşte
bu şekilde her insanımız bir örgütçü
haline dönüştüğünde, kitleselleşmeyi
de hayata geçirebiliriz. 

Derneklerimiz Yozlaşma-
ya Karşı Mevzilerimizdir 

Yozlaşmanın yabancı dillerdeki
karşılığı dejenerasyondur. Bu kelime
de soy anlamına gelen jenerasyondan
gelir. Dejenerasyon da soysuzlaşma
demektir. Düzen bizi yalnızlaştırıp
geleneklerimizden, kültürümüzden
soyutlayıp özümüzden koparmak
ister. 

Kapitalizm, halk değerlerimizi
yok edip yerine kendi kültürünü
oturtmak ister. Katipalizmin kültürü
de bencillik ve egoizm üzerine ku-
rulur. Yozlaşma denilince; kumar,
uyuşturucu, halk değerlerine aykırı
bir yaşam akla gelir. Elbette ki bunlar
yozlaşmanın ileri boyutlarıdır. Ve
hepsinin temelinde de bencillik vardır.
Kendine güvensizlik vardır. Ama
yozlaşma sadece bu değildir. Yoz-
laşma, bencilliğin başladığı nokta-

KİTLESELLEŞMENİN YOLU,
KURUMLAŞMAKTAN GEÇİYOR 
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dadır. İçinde yaşadığı toplumun
ve dünya halklarının sorunlarına
duyarsızlık, gözünün önündeki
haksızlık, adaletsizlik, zulüm
ve sömürüye karşı tepkisizliğin
temelinde de bencillik vardır.
Tüm bencilliklerin temelinde
güçsüzlük ve kendine güven-
sizlik vardır. Düzen de bunun
için, yozlaşmayı; temel bir po-
litika olarak vazgeçilmez bir
çözüm olarak görür. Çünkü,
ancak o zaman kendi düzenini
sağlama alacağını düşünür. 

Derneklerimiz elbette ki hal-
kın umudu olduğundan; devletin
de saldırılarının hedefi olurlar.
Çünkü, onların hedefi halkın
yozlaştırılmasıdır. Yozlaşma ve
ırkçılığa karşı mücadele de,
bundan dolayı devletin saldırı-
larına da muhatap olur. Amaçları
da ırkçılık ve yozlaşmaya karşı
mücadelenin meşruluğunu yok
etmektir. Ama meşruluğu sa-
vunmanın yolu da, yine kitle-
selleşmek ve örgütlenmekten
geçer. 

Yozlaşma karşısında insanlar
savunmasızdır. Çocuklarımızı
düşünelim. Avrupa’da uyuşturcu
kullanımının ilkokullara kadar
indiği bir ortamda, sadece ana-
babanın sahiplenmesi her zaman
yetersizdir. Derneklerimizde ye-
tişen gençlerimizin ise ana-ba-
balarının yanısıra, onları koru-
yacak onlarca abileri, ablaları
ve arkadaşları olacaktır. 

Derneklerimiz Irkçılık
ve Yozlaşmaya Karşı
Güvenli Adalardır

Derneklerimiz ırkçılık ve
yozlaşmaya karşı mücadelenin
örgütlendiği kurumlaşmaları-
mızdır. Irkçılık ve yozlaşmaya
karşı beş milyon insanımızın
sığınağıdır. Derneklerimizi ar-
tırmak, yaygınlaştırmak ve kit-
leselleştirerek güçlendirmeliyiz. 

Beş milyon insanımızı ör-
gütleyebilmek için yaygın ola-
rak dernekleşmeliyiz. Dernek-
lerimizin olmadığı şehir bırak-
mama hedefiyle hareket etme-

liyiz. Belki Avrupa’nın her şeh-
rinde dernek kuramayız ama
tüm ülkelerde ve özellikle Tür-
kiyeli insanlarımızın yoğun ola-
rak yaşadıkları büyük şehirlerde
mutlaka kurumlaşmalarımız ol-
malıdır. Dernek, sadece bir ku-
rumlaşma yöntemidir. Ama tek
değildir. Avrupa’da da kültür
merkezleri, spor kulübü, esnaflar
birliği, üretim ve tüketim koo-
peratifleri, gençlik merkezi,
yöre derneği, müzik okulu,
uyuşturucu ile mücadele kuru-
mu vs. şeklinde de örgütlene-
biliriz. 

Bunlar dışında da ırkçılık
ve yozlaşmaya karşı olan, fa-
şizm ve emperyalist saldırgan-
lığa karşı mücadele eden, ya-
bancılar için eşit hakları savunan
grup, sendikalar ve partilerle
de ortak çalışmalar yapmalıyız. 

Ama hedefimiz tüm Avru-
pa’da ırkçılık ve yozlaşmaya
karşı mücadelemizle yüzbinleri,
milyonları örgütlemeyi hedef-
leyen bir kurumlaşma olmalıdır.
Bunun için güvenli adalarımızı
tüm Avrupa’da yaygınlaştırma-
lıyız. 

SONUÇ OLARAK; 
Düşüncelerimiz ne kadar

doğru olursa olsun, eğer ku-
rumsallaşmaz ve kitleselleşe-
mezsek; doğrularımız çok bir
işe yaramayacaktır. Düşünce-
lerimizi hayata geçirebilmek
için güçlü ve örgütlü olmalıyız.
Kitleselleşebilmenin yolu, her
kazandığımız insanı bir örgütçü
haline getirmeliyiz. Bunun için
insanlarımıza güvenmeli ve so-
rumluluklar vermeliyiz. 

İnsanlarımız, bizim kurum-
larımızı kendi evi olarak gör-
meli, ev sahibi olmalıdır. Unut-
mayalım; Avrupa’da yaşayan
tüm Türkiyeliler bizimdir. Ana-
dolu’nun tüm renkleri, bizim
kültürümüzün bir parçasıdır.
İddialarımız da düşüncelerimi-
zin doğruluğu kadar büyük ol-
malıdır. 

Halkın kendi arasındaki dayanış-
mayı örgütleyecek kurumlar da oluş-
turmalıyız. Bunun için kooperatif-
lerden semtlerde aş evleri kurmaya,
dönem dönem yardım kampanyaları
düzenlemeye kadar çok çeşitli araç-
lar bulunabilir. 

Halkın karşı karşıya kaldığı ve
devletin halkı yüz üstü bıraktığı fe-
laketlerde sorumluluk üstlenmeliyiz.
Hiç bir farklı kaygı gütmeden, halkın
dayanışmasını sağlamalı, buna ön-
derlik etmeliyiz. Halk bu noktada
devrimcilerle, devletin farkını gö-
recektir.

Dayanışma, bir lokma ekmeği,
bir yudum suyu paylaşabilme erde-
midir. İşte açlığımızın, yoksulluğu-
muzun, çektiğimiz bilcümle acıların
sorumlularının bizden unutmamızı
istediği budur... ‘Bir elin nesi var,
iki elin sesi var’ der halkımız... Yal-
nızlığın güçsüzlük; birlikteliğin, pay-
laşmanın, omuz omuza olmanın güç
olduğunu göstermektir dayanışma... 

Halklarımızın tarihinden süzülüp
bize kadar ulaşmış ve yaşamımızın
bir parçası olmuş olumlu özellikler,
emperyalist yozlaştırma politikasının
ilk hedefleridir. Yardımlaşma, da-
yanışma, birlik olma, komşusu aç-
ken tok yatmama, üzüntüde ve se-
vinçte ortak olma, zorda kalanlara
el birliğiyle yardımcı olma, eline-
beline-diline hakim olma, özü-sözü
bir olma, zalimin zulmüne boyun
eğmektense onuruyla ölme, hak-
sızlıklara, adaletsizliklere karşı di-
renme, saygı, sevgi, bağlılık, hak
bilirlik, emeğe saygı, vefa... 

Söylenirken dahi kulağa güzel
gelen bu özellikler, içi boşaltılmak,
yok edilmek istenen değerlerimizdir. 

30 Ekim
2016
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“Parti benim için ne ifade ediyor sorusuna verebileceğim
tek cevap; ‘Her Şey’dir. İyiye, güzele, insana, insani değerlere
dair her şeyi bünyesinde taşıyan, kendisinde cisimleştiren,
onda kendimi bulduğum her şeyimdir.” 

Eyüp Baş

7 Kasım - 15 Kasım

Turgut İPÇİOĞLU: 
1959 doğumlu. Liseli Dev-Genç kadrolarındandı,

Liseli Dev-Genç mücadelesinde önemli görevler
yüklenmişti. 10 Kasım 1978’de İstanbul Bakır-
köy’de Aydınlıkçı hainler tarafından katledildi. 

Turgut İpçioğlu

K a d i r
G Ü V E N ,
D e v r i m
Aslan GÜ-
LER, Er-
kan DİL-
SİZ:

D e r -
sim’in  Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınla-
rında 12 Kasım 1996’da çatışmada şehit düştüler. 

Kadir Güven, 1958 Malatya doğumludur. 1980 önce-
sinde mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrası Devrimci İşçi
Hareketi içinde çalıştı. Tutsak düştü, tahliye olduktan
sonra yine mücadeleye koştu. 1993 Şubat’ında   Dersim
dağlarında gerillaydı.

Devrim Aslan Güler, ‘77 Hozat doğumludur. Gerillaya
katılmadan önce demokratik alanda çeşitli  faaliyetlerde
bulundu. 

Erkan Dilsiz, 1981, Hozat doğumludur.  O da erken
büyüyen çocuklarımızdandı. Faşizm onu katlettiğinde 15
yaşında bir Cephe gerillasıydı.

Kadir Güven Devrim Aslan Güler Erkan Dilsiz

Serdar KARABULUT:
1970 Amasya doğumlu. 1987'de Denizli Mü-

hendislik Fakültesi'nde mücadele saflarına katıldı.
Ege Kır Gerilla Birliği’nde gerilla iken, 1992
Eylül’ünde tutsak düştü. Hapishanelerde çeşitli
görevler üstlendi. Büyük Direniş’te, 6. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer aldı. 8 Kasım 2002’de
ölümsüzleşti.

Serdar Karabulut

Eyüp SAMUR:
Tokat’lı olan Eyüp, 13 Kasım 1978’de

İstanbul’da doğdu. Gazi Ayaklanması’na
katıldığında 17 yaşındaydı. Gazi’de sorum-
luluklar üstlendi. 1998’de Armutlu’da faaliyet
yürüttü. 1999 Kasım’ında tutsak düştü. Kü-
çükarmutlu Katliamı olduğunda saldırıları,
katliamları durdurmak ve teşhir etmek için

bedenini   tutuşturdu. 7 Kasım 2001’de ölümsüzleşti.

Eyüp Samur

Nail ÇAVUŞ:
Ocak 1964 Sivas doğumlu. 1985'te Mar-

mara Üniversitesi’nde gençliğin mücadele-
sinde yer aldı. 1987'de Yeni Çözüm dergisinde
çalıştı. Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi So-
rumlusu iken tutsak düştü. Küçükarmutlu
Katliamı’na, feda eylemiyle cevap verdi. 7
Kasım 2001’de şehit düştü.

Nail Çavuş

Cihan GÜRZ: 
1977 Dersim doğumlu. Şehidimiz Kenan

Gürz'ün kardeşiydi. 1996’dan ‘97 baharına
kadar Kurtuluş  muhabirliği yaptı. ‘97’de
Dersim dağlarında gerillaydı. 9 Kasım
1997’de Dersim Pertek’te düşmanla girilen
bir çatışmada şehit düştü.Cihan Gürz

Eyüp BAŞ: 
1968’de Ankara Çankaya’da doğdu. Aslen

Gümüşhane Kelkitli’dir. Emeğin ve sömürünün
ne olduğunu yaşayarak, çalışarak gördü, öğrendi.
Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadığı
koşullar nedeniyle, yıllardır ciddi sağlık sorunları
yaşamaktaydı. 23 Eylül’de rahatsızlanıp hastaneye
kaldırıldı. 9 Kasım 2009’da Çapa Tıp Fakültesi

Hastanesi’nde şehit düştü. 

Eyüp Baş

Hasan BEYAZ:
Halk Cephesi üyesi TAYAD’lı Hasan Beyaz,

23 Ekim’de Van-Erciş depreminde göçük altında
kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası başlatan
TAYAD’ın Dersim’deki çalışmalarını yürüttü.
Kapı kapı dolaşıp Dersim halkının yardım elini
Van halkıyla buluşturmak istedi. Topladıkları
yardımları kendi elleriyle Van halkına götürdü.

Çadır çadır, köy köy dolaştı. Halkın yaşadığı sorunları acıları
paylaştı. 9 Kasım 2011’de Van’daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci
depremde AKP’nin sağlam raporu verdiği otelin yıkılması so-
nucunda yaşamını yitirdi. Katili AKP iktidarıdır.

Hasan Beyaz

Muharrem ÇETİNKAYA: 
Muharrem Çetinkaya, 1972 Malatya, Do-

ğanşehir Suçatı Köyü doğumludur. 1991’de ka-
tıldığı mücadelenin çeşitli alanlarında yer aldı.
Aralık 1993’te Dersim dağlarında gerillaya
katıldı. 1996 sonlarında tutsak düştü. F Tipi ha-
pishanelere ve tecrite karşı gerçekleştirilen
Büyük Direniş’te yer alan bir ölüm orucu dire-

nişçisiydi. 5. Ölüm Orucu ekipleri içinde ölüm orucunu  sürdü-
rürken, Küçükarmutlu Katliamı’nı protesto etmek için, Sincan
F Tipi Hapishanesi hücrelerinde bedenini tutuşturan Muharrem
Çetinkaya, 12 Kasım 2001’de kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 

Muharrem Çetinkaya



Kıymet HANOĞLU: 
1967 Sivas Divriği doğumludur. Memur-

ların, Devrimci Memur Hareketi önderliğinde
zincirlerini parçaladığı, haklarını söke söke
aldığı süreçte, bu mücadelenin içinde yer aldı.
Eyüp Belediyesi’nde Elektrik ve Sanayi İşleri
Bölümü'nde mühendis olarak çalışıyordu. Ama
o bunu bir “statü” farkı olarak görmedi, tüm

emekçilerin çıkarlarının, geleceklerinin bir olduğunun bi-

lincindeydi. ‘91 yılından itibaren BEM-SEN’de örgütlü

olarak memurların hak alma mücadelesine katıldı. 1992'de

yapılan BEM-SEN Genel Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreteri

olarak yönetimde yer aldı. Kıymet, 13 Kasım 1993 günü İs-

tanbul Kartal’da, iki akrabasıyla birlikte kaldırımda yürürken

bir kömür kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kıymet Hanoğlu

Hasan ÇİÇEK, Müslüm
AYDIN:

Oligarşi, 1994’te 13 Cephe
gerillasının katledildiği Emirgan
çatışmasının ardından Cep-
he’nin ilişkilerine   yöneldi.
Köyler boşaltılıyor ve yakılı-
yordu. Hasan Çiçek ve Müslüm

Aydın, oligarşinin dayatmaları karşısında köylerini terk
etmeyi reddettiler ve gözaltına alınıp katledildiler. 

Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat doğumludur. Derviş

Cemal Aşireti’ndendir. 1938 Dersim İsyanı’nda 13 yaşındadır
ve katledilenlerin cesetleri altında kalarak sağ kurtulmuştur.
Cephe taraftarı, gerillanın ilişkisiydi. Hozat’ın Şamaşi
(Beytaş) Köyü’ne bağlı Dereko Mezrası’nda 9 Kasım’da
gözaltına alındı, 12 Kasım’da ağaca bağlanıp yakılarak kat-
ledilmiş halde bulundu.

Müslüm Aydın da, Cephe taraftarı ve gerillanın ilişkile-
rindendi. Oligarşinin baskılarına boyun eğmedi, Hasan Çiçek
gibi askerler tarafından gözaltına alınan köylülerden biriydi,
Kasım 1994’te Hozat’ın Dürüt deresinde yakılarak katledil-
di.

Hasan Çiçek Müslüm Aydın

Van depreminden zarar gören halkımızla dayanışmak
için Dersim’de kapı kapı dolaşarak yardım toplayan ve top-
ladığı yardımları Van’a götüren TAYAD’lı Hasan Beyaz, 9
Kasım 2011 günü Van’da yaşanan 2. depremde göçük altında
kalarak şehit düştü.

Devrim şehidi Gülseren Beyaz’ın da babası olan Hasan
Beyaz, ilerleyen yaşına rağmen, Van halkının yardımına koş-
makta bir an bile tereddüt etmedi. Depremin ardından yemek
yiyemeyen, sobasına odun atmaktan rahatsızlık duyan, “Van’da-
kiler ne yapıyordur şimdi?” diyen Hasan Amcamız, Dersim'de
ev ev, kapı kapı gezip yardım topladı. Tek başına, bir kamyon
dolusu eşya topladı ve hepsini de kendisi paketledi. Paketlerin
üzerlerine, içindekilerin listesini yazacak kadar özen gösterdi. 

Toplanan eşyalar kamyona yüklenerek Van’a doğru yola
çıktı. Hasan Amca’ya kamyonda yer kalmamıştı, gitmeyebilirdi
ama “Olmaz ben de gideceğim” dedi ve Halk Cephesi ara-
basının hazırlıklarını beklemeden otobüsle gitti Van’a... Ace-
lesinin sebebi şu sözlerinde gizliydi: “İhtiyaç beklemez...” 

Van’a ulaştıklarında, bölgeye önceden giden Halk Cephesi
heyetini bulup eşyaları teslim etti. Van’da öğretmen olan
kızını görüp, şehirden ayrılacağını söyleyen Hasan Amcamız,
otobüs biletini aldıktan sonra, servis beklerken 5,6 şiddetindeki
depremde yıkılan Bayram Otel’in altında kalarak şehit düştü.

Van halkının ölümünden sorumlu olan AKP, Hasan Be-
yaz’ın da katilidir. Hasan Amcamız, AKP’nin tüm engelle-
melerine rağmen halkın dayanışmasını gösteren, bu uğurda

canını veren bir örnek olmuştur. Yoksulun yardımına koşanın,
yine kendisi gibi yoksul olan olduğunu gördük bir kez daha. 

“Evdeki döküntüleri yardım diye toplayıp yolluyorsunuz.”
diyerek halkın dayanışmasının önünü kesmek, yaptığı yardımı
aşağılamak istediler. Ama halkımız bir kap yemek bile olsa
gönderdi. Kendi ölülerini kendisi çıkardı ve gömdü.

Yıkılan devlet, bir kez daha kendini gösteren ise halkın
dayanışması oldu. Dayanışma için Van’a giden Halk Cephesi,
bu uğurda bir de şehit verdi. Hasan Beyaz, dayanışmanın,
can bedeli de olsa halkın acısını omuzlamanın önemini ve
anlamını gösterdi. 3 gün boyunca göçük altında kalan Hasan
Beyaz’ın cenazesine 11 Kasım günü ulaşıldı.

Hasan Amca, bir devrimci babasıydı, şehit babası oldu,
sonra devrimcilerin babası oldu, TAYAD’lı oldu ve şimdi de
bir TAYAD şehidi olarak 13 Kasım 2011 Pazar günü toprağa
verildi. 

Yaklaşık üç bin Dersimli gelmişti onu uğurlamaya.
“Hasan Beyaz Ölümsüzdür-Halk Cephesi” pankartının açıldığı
cenaze boyunca “Hasan Beyaz Ölümsüzdür”, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”,
“Biji Bratiya Gelan” sloganları atıldı. 

Cemevinde yapılan törenin ardından Hasan Beyaz, son
defa, Munzur Nehri’nin kenarında bulunan evine götürüldü.
Evinden helallik alındıktan sonra, Dersim Asri Mezarlığı’nda,
şehitlerimiz Cihan Taçyıldız, Haydar Aydın, Hüsniye Aydın,
Fatma Ersoy, Adalet Yıldırım, Devrim Arslan Güler ve kızı
Gülseren Beyaz’ın yanlarında toprağa verildi.

Mezarlık girişinde kortej oluşturan Halk Cepheliler,
Hasan Beyaz’ı omuzlarda taşıyarak; slogan, alkış ve zılgıtlarla
mezarlığa kadar kısa bir yürüyüş düzenledi. Hasan Beyaz
toprağa verildikten sonra, mezarı başında bir tören yapıldı.
Başta Hasan Beyaz olmak üzere, tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından kısa bir konuşma
ile Hasan Beyaz’ın mücadeleye olan bağlılığı, kararlılığı,

Anıları Mirasımız
AKP “BÖL, PARÇALA, KATLET” DİYOR

HASAN BEYAZ’LAR 

BİRLEŞELİM SAVAŞALIM KAZANALIM 

DİYOR!



halka ve vatanına olan sevgisi anlatıldı. 
Konuşmadan sonra yurt dışında konserde oldukları için

cenazeye katılamayan Grup Yorum’un gönderdiği mesaj
okundu. Mesajda “Seni de devrim şehitlerimiz gibi kalbimizin
en derin yerine gömüyoruz. Seni unutmadığımız gibi seni
katledenleri de unutmayacağız. Seni katledenler bugün hal-
kımızın acıları üzerinde tepinenler, onlara acıyı zulmü reva
görenlerdir. Kendileri sırça saraylarında keyif çatarken,
bugün halkımız enkaz altında, karda tipide aç ve susuzdur.
Bir gün gelir bunların da hesabı sorulur babamız sen rahat
uyu.” denildi.

Okunan mesajın ardından “Bize Ölüm Yok” ve “Haklıyız
Kazanacağız” marşları söylendi. Hüsnü Yıldız da bir
konuşma yaptı. Yapılan anmanın ardından cenaze töreni
sloganlar ve alkışlarla son buldu.

Cenazeye Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin, Sanatçı
Ferhat Tunç, Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel ve
milletvekili Hüseyin Aygün de katıldı. BDP, EMEP, Partizan,
ESP, DHF, KESK ve DİSK de cenaze törenine katıldı.
Çok sayıda esnaf ve kurum da çelenk gönderdi.

Mezarlıktan ayrılarak arabalarla cemevine dönerken,
yolda, polis ve özel harekatçıların kurduğu arama noktasında
sadece Halk Cephelilerin ve TAYAD’lı Ailelerin olduğu
araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapılmak
istendi. “Rutin” bir arama olduğunu söylen halk düşmanları,

sadece Halk Cephelilerin ve TAYAD’lı Ailelerin olduğu
araçları durdurdular. Yaşanan bu keyfilik, ölülerimizden
nasıl korktuklarını bir kez daha gösterdi. Yaşanan bu
keyfilikten kaynaklı, kimlik ve araç kontrolünü yaptırmayan
Halk Cepheliler, yaklaşık yarım saat boyunca tartışmanın
ardından kimlik vermeden ve araç araması yaptırmadan
geçtiler. Daha sonra cemevine gidilerek yemek verildi.
Yemeğe 500’ü aşkın kişi katıldı.

HASAN BEYAZ BİR DEVRİMCİYDİ
Dersim Özgürlükler Derneği üyesi de olan TAYAD’lı

Hasan Beyaz, gerçek bir halk önderi, bir devrimciydi.
Dersim’de ya da ülkemizin herhangi bir yerinde halka
yönelik her saldırıda halkın yanında, önünde oldu. Bu
nedenle de defalarca gözaltına alındı. Dersim Mavi Köprü’de
polisin saldırısı sonucu sakat kalmış olmasına rağmen mü-
cadelede tek bir geri adım atmadı. Dersim’de kardeşinin
cenazesi için direnen Hüsnü Yıldız’ın yanından hiç ayrılmadı.
Direniş çadırının sahiplerinden birisi oldu. 

TAYAD’lı Aileler, Hasan Beyaz’ın şehitliğinin ardından
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hasan Amca
ve Van’da katledilen yüzlerce insanımızın katili AKP ikti-
darıdır. Nerede ise tüm kenti yıkan depreme rağmen
insanlara ‘Evlerinize dönün’ çağrıları yapanlar AKP’nin
Bakanlarıdır. Depremden sonra halkın hiçbir ihtiyacını
karşılamayan AKP ölümlerin sorumlusudur.”

EYÜP SAMUR:
Hareketli, emekçi ve yaman bir devrimciydi. Kendini

her türlü ateşin ortasına tereddütsüz atacak bir cüreti vardı.
Gazi halkı onu çok severdi. Bir dakika bir yerde duramazdı.
Sürekli gezer mahalledeki ilişkilerle ilgilenirdi, sohbet
ederdi, örgütleyiciydi, sertti. Savaşçı bir kişiliği, militan
bir pratiği vardı ama, utangaç tavırlarıyla da tanınırdı...
Parti’ye sevdalıydı, Parti-Cephe adını her okuduğunda
yüzü güler gözleri ışıldardı. 

Semtte görevini devredeceği arkadaş bölge dışındandır,
mahalleyi tanımaz. Bir iki gün Eyüp, arkadaşa Gazi'yi
gezdirir. Baraja götürür. Birlikte yüzer, balık tutar, kızartıp
yerler. Gazi’yi tüm yönleriyle hem kağıt üzerinde krokiyle,
hem de tek tek birlikte gezerek tanıtır.

Eyüp'ün bu hali doğal bir yandır. Mahalleden gidecektir
ama o örgütlemeyi, Cephe'nin mahallede daha da iyi
duruma gelmesini düşünür...

Gazi'de gördüğüm bir şey de özellikle esnaf kesimi
Eyüp'ü çok severdi. Çok doğal bir ilişkisi vardı. Esnafa

Cephe’nin ağırlığını iyi hissettirirdi.
*
Yolu Armutlu'ya varır. Artık Armutlu halkının içindedir.

Armutlu'yu ölümüne sever. Gülsüman ana ve Şenay ablayla
tanışır. Ana gibi sarmalarlar kendisini. Kısa sürede Armutlu'da
sayılıp sevilen biri olur. Kah gençlerle sohbet eder, kah
cemevi inşaatına yardım eder, kah halkla beraber denetime
çıkar. Halkın sorunlarına beraber çözüm bulur. Öyleki
artık insanlar kapı kapı dolaşıp "Eyüp burada mı" diye ara-
maya başlar. Çünkü sorunları vardı ve çözüm O'dur. insanlar
varsa yoksa Eyüp diyordur.

Emekçidir. Bir şehit ailesinin evi yapılacaktır. Ustalarla
beraber sabaha kadar çalışır. Bir usta gibi dizer tuğlaları
üst üste. Yetişemez olurlar kendisine, "dur! yavaşla biraz
nefes al" denildiğinde olmaz der, sabaha kadar bitirmeliyiz
burayı çünkü, zabıtanın burayı yarın görmemesi lazım,
yoksa yıkılabilir diye duvarını örmeye devam eder. Sabah
olmuş evi bitirmenin mutluluğunu yaşıyordur. Şehitlerimize,
şehit ailelerimize verdiği değerin bir ifadesi bu.

Şehitlerimiz Bize Meşale Olmaya 
Yol Göstermeye Devam Ediyor

Eskişehir Asri Mezarlıkta
Halk Cepheliler tarafından Çiğ-
dem Yakşi ve İsmail Kande-
mir’in mezar ziyaretlerini ya-
pıldı. Mezarların bakımı yapıl-
dıktan sonra özgür tutsaklar
adına çiçek bırakıldı.

Her Mektup Hapishaneden Bir Tuğla Çekmek Demek!

Özgür Tutsaklar Onurumuzdur!
Dersim Halk Cephesi 23 Ekim’de özgür tutsaklara mektup yazdı. Dersim Halk

Cephesi: “Özgür tutsaklarımız bizim kilometre taşlarımızdır. Onlar mücadele ettikleri
için faşizm tarafından tutsak edildiler. Bizlerin onlara çok borcu var. Onları yalnız bı-
rakmamalıyız. Çünkü onlar sadece bizler sayesinde dışarıdan haber alabiliyorlar. Bu
bilinçle mektup yazmaya ve yazdırmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı. Çalışma sı-
rasında bağlama eşliğinde türküler söylendi, şiirler okundu. Yaklaşık iki buçuk saat
süren çalışmaya 4 Halk Cepheli katıldı.
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- Hitler'den alınmış savaş yöntemleri, zorda kalan tüm
kapitalistlerin, gerektiğinde çekinmeden başvurduğu yöntemler

olmuştur her zaman. Faşizmin yüzüne geçirilen demokrasi
maskesi bir yana atılarak, "hukuk devleti" vaazları unutularak,

devletin terör güçlerine "saldır" komutu verilir. 
- Faşizmin halka, devrimcilere karşı sürdürdüğü savaş yeni

değildir. Bu savaş yıllardır devam ediyor. Cephenin bir yanında
Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri vardır; diğer yanında

işçiler, emekçiler, yoksul köylüler, aydınlar, gençler... kısaca tüm
halkımız vardır. Onların örgütlü gücü devrimciler vardır. 

- Oligarşinin terörü sadece devrimcileri hedef almıyor; düzene
karşı olan daha geniş kesimler de terörün hedefi oluyor. Yine
bugün savaşın silahlı biçimi, görünürde devrimcilerle oligarşi
arasında sürüyor olsa da, bu durum yavaş yavaş değişiyor. Bu

anlamda savaş oligarşi ile halk arasındadır. 
- Faşizm halka yönelik terör ve baskısını giderek arttıracaktır.
Bugünkü, belirli operasyonlarla, katliamlarla sınırlı bir savaş

görüntüsü bizleri aldatmamalı, "bana dokunmuyor" türünden
bir sorumsuzluğa sevk etmemelidir. Oligarşinin baskı-terör

politikalarında sınır yoktur. Baskı ve terörün sınırı halkların
sindirilip köleleştirildiği, devrimci mücadelenin bastırılıp yok

edildiği noktadır.
- Ölmemek için, yaşamak ve yaşatmak için savaşmak gerekiyor. 

- İktidar, sömürü düzeni ebediyen sürsün istiyor. Açlığa ve
sefalete mahkum edilen emekçiler seslerini çıkarmasın, verilene

razı olsun istiyor. Eğer biz bu kölelik düzeninin değişmesini
istiyorsak; bunun için kavga etmek, savaşmak zorundayız.  

Katil Polisler İdil Kültür Merkezi’ne Her Saldırdıklarında  
Grup Yorum’un Enstrümanlarını Parçalıyorlar 

Son Baskında da Yine Aynısını Yaptılar
Katiller, Müzik Enstrümanlarına Neden Düşmanlar…

Çünkü;
Bir Bombanın Sesi Beş Yüz, Bin, İki Bin Metreden Duyulabilir… 

Bir Bağlamanın Sesi ise Halkın Acılarını Sevince, 
Öfkesini Umuda Dönüştürebilir… 

İşte O Zaman O Bağlamanın Bir Tınısı Bile 
On Binlerce Kilometre Öteden  Duyulur

Ya da Grup Yorum’un Deyişiyle:
“Bizim Kavganın Türkülerini Yakmamızı; Bağlamaları, Gitarları, Piyanoları
Parçalayarak Yok Edebileceğinizi Sanıyorsunuz. Ama Bilmiyorsunuz ki O

Besteleri Yaptıran O Enstrümanlar Değildir. Zulmünüz, İşkenceleriniz,
Baskılarınız, Yarattığınız Korkunç Yoksulluk ve 

Adaletsizliktir Bestelerimizi Yaptıran.”
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Zulmün artması, “yasal” ya da “yasadışı” olması, aracı ya da yöntemi fark etmez

Cüret, devrimci sürecin her aşamasında faaliyet gösterebilmektir...
FAŞİZME KARŞI KESİNTİSİZ DİRENMEK; FAŞİZME KARŞI KESİNTİSİZ DİRENMEK; 

HER TÜRLÜ KOŞULDA SAVAŞMAK, HER TÜRLÜ KOŞULDA SAVAŞMAK, 
CÜRETLİ OLMAKTIR!CÜRETLİ OLMAKTIR!

CÜRET DEVRİMDİR, CÜRET CEPHEDİR!CÜRET DEVRİMDİR, CÜRET CEPHEDİR!

Zulüm, 'yasal' olunca, zulüm olmaktan çıkmaz!
Faşizm kurumlarımızı basarak, tutuklama terörü estirerek 

savaşı büyütmemizi engelleyemez. Çünkü biz en zor koşullarda dahi
faşizme karşı direnme ve savaşma onuruna sahibiz...

Devrimcilik, Düşmanın Politikalarını Boşa Çıkarabilmek ise;
Her Saldırı, Savaşı Büyütme Aracımızdır!

Bir Dev-Genç’imiz Var!
Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i, 
Bernalar’ı, Çiğdemler’i Yaratan!

Selam Olsun Halkın Onurlu Evlatlarına!


