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“Olmaz”ların, “yok”ların panzehiri
örgütlemek ve örgütlenmektir.
Yönetici halka gidendir.
Bu savaşın lojistiği, savaşçısı, istihbaratı,
kurmayı, yöneticisi, malzemesi, cephanesi,
mahzeni, sığınağı, kamuflajı, muharebesi,
mutfağı kısacası tüm savaş araç ve
gereçleri halktadır, halktır.
Bu gerçeklik, yönetici için okunup
tekrarlanan bir cümle değildir.
Beynine kazınan, her davranışına yön
veren bir bilinçtir.
Halktan, sıradan her insan sempatizan
adayıdır, her sempatizan bir kadro
adayıdır; her kadro, bir yönetici adayıdır.
Devrimci savaş örgütünün, temel yönetim
ilke ve iddiası budur. Eğitimde bu ilke ve
iddia üzerine şekillenmelidir.

içindekiler
4 Direnmeliyiz! Direnmeyenlerin
tarihleri de gelenekleri de
olmaz, gelecek bizimdir!

DİRENMEK, İDEOLOJİK VE
SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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9 Biz Diyoruz ki: Direnmek güç
sorunu değil, ideolojik
tercihtir
10 Direnme hakkı onurumuz,
ekmeğimiz, geleceğimizdir!
11 Faşizme karşı direnmeyenler,
demokrasi mücadelesi
veremezler
14 Solun Köşe Taşları:
Direnemiyorsunuz, çünkü;
tüm direnme dinamiklerinizi
teslimiyet masasında
bıraktınız!-1
17 SİİRT’te maden katliamı:
7 ölü, 9 kayıp, katliam bu
düzenin “fıtratı”nda var!

20 Kamu Emekçileri Cephesi:
Tek başımıza da olsak
faşizme teslim olmayacağız!
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Direnen Acun Karadağ
23 Onurumuz, haklarımız, Özgür
Tutsak kimliğimiz için tecrite

24
26

karşı direniyoruz... Direniş;
ideolojik bir tercihtir. Zafer
sadece direnenlerindir-1
Özgür Tutsaklardan: Gerçek
tutsaklık, özgürlük
düşüncelerinden vazgeçmektir
Devrimci Olmak PartiCepheli Olmaktır: Dava
adamı olmak; savaşı büyütmek
Parti Cepheli olmaktır!

27 Grup Yorum tarihimizdir...
28 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Faşizmin saldırılarını
direnişlerimizle durduralım!
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örgütleyeceğiz?

32 Halk Meclisi: Umut halkta...
Sokak sokak büyütelim...
34 Halkın Mühendis Mimarları:
Madencileri 1 milyon
metreküp toprağın altına
gömen, kapitalizmin kar
hırsıdır
36 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç’li, siyasi
misyonunun gücünü, günlük
pratiğine yansıtandır
37 Liseliyiz Biz: Gelişme ve
yenilenme hiç bitmeyen bir
yoldur. Bu yolu hiç durmadan
arşınlamalıyız!

UMUDA DAVET
ŞENLİĞİ-9
Umut Denizinde
Bir Damla da siz Olun!

 Öykü, anı, deneme, masal...
 Şiir, şarkı sözü, mani...
 Resim, karikatür, fotoğraf...
üretimlerinizle katılabilirsiniz.
 (Umudun Çocukları için konu
sınırlaması yoktur, ürettikleri her
şey kabulümüzdür.)
Son katılım tarihi: 1 Aralık 2016
Katılım Adresi: Güven Güzeler
2 No’lu F Tipi Hapishane
Tekirdağ
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ediyor!
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savaşta biz de varız
Yitirdiklerimiz

HASTA TUTSAK

MESUDE
PEHLİVAN

SERBEST
BIRAKILSIN!

DİRENMELİYİZ!
DİRENMEYENLERİN TARİHLERİ DE
GELENEKLERİ DE OLMAZ...
GELECEK BİZİMDİR!
Örgüt yoksa, örgütü
direniş yaratır.
Sayı azsa, sayıyı direniş
çoğaltır.
Faşizmin “karanlığını
aydınlığa çıkarmak”
gerekliyse bunu da direniş
aydınlatır.
Sol OHAL’e karşı
“direnmek” gerektiğini
anlatıyor, bolca faşizmin
saldırılarına “teslim
olmamak”tan söz ediyor.
Ancak ortada
örgütledikleri ciddi bir
direniş yoktur.
Bir direnişte siyasi
kararlılık zorunludur. Sol
bu kararlılığı göstermekten
uzaktır. Sol yıllar boyunca
ektiği uzlaşma ve icazet
tohumlarının karşılığını
inançsızlık, kendine
güvensizlik ve teslimiyet
olarak alıyor.
Direnmeyenler, düşman
politikaları karşısında onu
bozacak kararlılık ve
iradeyi göstermeyenler
UMUTSUZLAŞIRLAR.
Direnenler umutlu ve
iyimserdir.
Direniş örgütleyicidir.
Direniş birleştirici ve umut
taşıyıcıdır.
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Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, Salih
Savaş ve Özgür Tutsaklar...
Bugün faşizmin en pervasızca sürdüğü
günümüzde yaptıkları direnişlerle halka
umut oluyorlar.
Nuriye Gülmen günlerdir Ankara’nın
göbeğinde direniyor.
Türkiye’de 150 bin akademisyen var.
15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek binlerce akademisyen görevinden
atıldı ya da açığa alındı.
Türkiye’deki 150 bin akademisyenden
2 bin 346 akademisyen işinden oldu. Bugün
AKP faşizminden rahatsız olmayan kimse
yok. Ancak Nuriye Gülmen ilk direnişi
başlatan oldu.
“Hırsız değiliz, katil değiliz, darbeci
değiliz, emekçiyiz” diye slogan atarken
kararlılığı, inancı tavır ve davranışlarına
yansıyor...
Ankara’da o insan hakları anıtının önünde,
AKP faşizminin açığa aldığı binlerce akademisyen için direniyor. AKP faşizminin tehditi
altındaki milyonlarca halkımız için direniyor.
“Gözaltındayken polisler yaptıkları her
şeyi kabul edeyim istiyorlar. Ben de onlara
yaptıkları gözaltının meşru olmadığını, suç
işlediklerini söylüyorum. Bir kadının işine
geri dönme talebiyle yaptığı bir eyleme
hangi gerekçeyle saldırıyorlar? Eylem
yasağı varmış. Onları rahatsız eden, direnişimin meşruiyeti, sürekliliği, taleplerimin
yakıcılığı ve emekçilerde bulacağı karşılık.
Binlerce insanın emeğini, onurunu, mesleğini bir gecede harcamanın gayri meşruluğu, suçluluğuyla saldırıyorlar.
Saldırsınlar. Onlar suçlarını örtmek için
saldırıyor, ben de suçlarını yüzlerine çarpmaya
devam edeceğim. Her gün ‘İşimi istiyorum!’
demek için o anıtın önüne gideceğim.”
Nuriye Gülmen neden orada olması
gerektiğinin, haklarının bilincinde... Bu
bilinci yaratan nedenlerden birisi, onun
mesleğini yapmasını engelleyen AKP faşizminin uygulamalarıdır.

Onun direnişini değerli kılan diğer bir
nokta ise, kendilerini “emek örgütü” diye
ifade eden sendikaların, konfederasyonların
AKP’nin azgınca saldırısı karşısında kıllarını
bile kıpırdatmamalarıdır.
220 bin üyesi bulunan KESK,
OHAL’den bu yana doğru düzgün tek bir
direniş örgütlememiştir...
Bol bol “teslim olmayacağız” “karanlığı
yaracağız” “susma sustukça sıra sana da
gelecek” demelerine rağmen, bedel ödemeyi
göze alan tek bir direniş örgütlememişlerdir.
Yaptıkları nedir diye baktığınızda ise karşımıza çıkan gerçekler çarpıcı...
Bir yılda 3 basın açıklaması ve polis
engel çıkartınca yarım kalan “Ankara yürüyüşü girişimi”nden başka yaptıkları tek
bir şey yoktur. Varsa yoksa düzen sınırları
içinde bir şeyler yapmaya çalışmak, varsa
yoksa bedel ödemeden direniyormuş gibi
görünmektir...
Son olarak 20 Kasım’da Kartal mitinginde bir araya gelen bu düzen içi sendikalar,
siyasetler, partiler demokratik kitle örgütleri
yine düzenin çizdiği sınırlar içinde yaptıkları
bir miting de böyledir.
OHAL’e karşı alınması gereken tavır
bu mudur?
AKP faşizminin saldırılarına bu kadar
mı tavır alınır?
AKP binlerce kamu emekçisini, öğretim
görevlisini açığa aldı, soruşturma açtı, tutukladı...
Böyle mi OHAL’e teslim olmayacaksınız?
Böyle mi karanlığı aydınlığa çıkartacaksınız?
Böyle mi susmayacaksınız... Tüm bu
soruların cevapları yoktur.

Direnmek Haklarını
Söke Söke Almaktır!
Direnmek Nuriye gibi, Acun gibi, Salih
gibi bedenini direniş mevzisi yaparak direnmektir...

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Halklarımı söke söke alacağım kararlılığını taşımaktır...
İşimi geri alana kadar bu alandan
kimse beni geri adım attıramaz demektir... bir direnişte olması gereken
cüret, cesaret, kararlılık o tek başına
direnişin her yanına sinmiştir...
“Kim kimin işini zorlaştırıyor acaba.
Hakkını aramak isteyen birine her gün
gözaltı yapacaksın, sonra da işimi zorlaştırma diyeceksin.
Çok öfkeleniyorum. Hayatım boyunca hiç kimseye, hiçbir şeye bu
kadar yoğun bir öfke duymamıştım.
Bizim emeğimiz, işimiz, canımız o
kadar kıymetsiz ki iktidarın ve onun
bekçiliğini yapan kolluğun gözünde.
O kadar düşmanlar ki kimliğimize, direncimize. O kadar saygısızlar, o kadar
pişkinler, o kadar suçlular ki. Aslında
sadece öfkeyi değil, bütün duyguları
çok yoğun yaşıyorum. Güveni, vefayı,
sevgiyi, bağlılığı da öyle. Direnişi sahiplenen, yanıma oturan, benimle gözaltına alınan, gözaltı sırasında sevgiyle,
umutla yüzüme bakan insanlara, mesaj
atanlara, arayıp soranlara, direnişi büyütmek için emek harcayanlara, bu
günceyi okuyanlara karşı da sevgiyle
doluyum.”
Bir yanımız bizi hergün gözaltına
alanlara, AKP’nin polislerine, bir bütün
olarak halkı düşman gibi gören bu
devlet mekanizmasına, onun uygulamalarına kin ve öfkeyi besleyeceğiz...
Öfkemizi direnişimize katacağız diğer
yanımız ile güveni, vefayı sevgiyi bağlılığı büyütecek....

İki Sınıf Var...
Direnişimizi Bu Gerçek
Üzerine Kurmalıyız
Direnişin hiç bir evresinde ara yol
aramayız...
Bizim direnişlerimizi reformistlerin
direnişlerinden ayıran en temel özellik
budur... Asla ara yol arayışına girmeden,
direnişimizi aynı kararlılıkla sürdürmektir.

Nuriye’den Sonra
İkinci Direniş Mevzisi
Acun Karadağ:
OHAL sonrası ihraç edilen 28 bin
163 öğretmen içinde direnen tek öğ-

retmen Acun Karadağ’dır.
Acun Öğretmen Eğitim-Sen üyesidir.
Olması gereken, bir sendikanın direnen
bir üyesinin yanında olması; onun direnişini sahiplenmesi, büyütmesidir. Ancak
nasıl bir sendikadır ki kendisi, binlerce
üyesi açığa alınmasına rağmen direniş
örgütlemediği gibi, direnen üyesine de
sahip çıkmıyor, çıkamıyor... KESK ne
yapıyor? Acun öğretmenin sendikası
Eğitim-Sen ne yapıyor?
Direnmiyorlar, direniş örgütlemiyorlar, direnenlerin direnişini de desteklemiyorlar...
Acun ne yapmıştır... sendikasının bu
ilgisizliğini, duyarsızlığını ve korkaklığını
bildiği için, KEC’li bir öğretmen olarak
tek başına direnişe başlamıştır.
Acun hergün istisnasız AKP’nin katil
polisleri tarafından gözaltına alınıyor
ve her gözaltına alınışı işkenceye dönüştürülüyor... Neyin karşılığında yaşıyor
tüm bunları? İşini geri istediği, haklılığını
ve meşruluğunu öğrencilerine, meslektaşlarına, halkına anlattığı için...

Her Gün Yaşanan
Bir İrade Savaşıdır
Kimin iradesi daha güçlüyse savaşı
o kazanır.
AKP polisleri planlarını bunun üzerine kurmuşlar... Acun’u hergün gözaltına alarak yıldırmayı hedefliyorlar.
Salih Savaş yıllardır emeğini satarak
yaşamını sürdüren devrimci bir işçi...
Onun işine son veren OHAL kararnamelerinden biri değil...
Salih’in işine son veren CHP’ li
bir Belediye Başkanı ...
Onlar da büyük bir cahillikle zannettiler ki Salih Savaş’ı işten atınca
her şey bitecek... Eyvallah deyip bir
kenera çekilecek... Yaşananlara kader
diyerek boyun eğecek...
Öyle olmadı, Salih işten atıldığını
öğrenir öğrenmez, işimi geri istiyorum
diye belediyenin önünde oturma eylemine başladı...
O da DİH’li bir işçidir. Sarı sendikaların, patron sendikacılarının yönettiği
sendika üyesi bir işçi değildir. Salih
Savaş, Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülüğünde direniyor. Salih de, Nuriye
gibi, Acun gibi defalarca gözaltına
alındı, sonra direnişine kaldığı yerden
devam etti...

Nuriye’nin, Acun’un ve Salih’in
direnişleri bize ne öğretiyor?
Zulmün önünde secdeye kapanmanın asla çözüm olmadığını anlatıyor
onların direnişleri...
Şunu bilmeliyiz
KÜÇÜK KÜÇÜK GÜÇLERDEN
ZAFER KAZANMADAN, BÜYÜK
BİR GÜÇ YARATMAK MÜMKÜN
DEĞİLDİR!
Biz de bugün böyle yapmalıyız...
Nuriye’nin Acun’nun ve Salih’in küçük küçük direnişlerini büyüterek daha
büyük bir güç yaratmalıyız... Bunun
için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalıyız her yerde küçük küçük direniş
mevzileri yaratmalıyız...

Nuriye’nin Acun’un ve
Salih’in Direnişlerine
Yeni Direnişler Katacağız
OHAL’in yaymaya çalıştığı korkuyu,
yılgınlığı tek tek direnişlerimizi büyüterek
aşacağımıza olan inancımız, bize bu konuda güç veren şey ideolojik netliğimiz,
tarihsel haklılığımız ve meşruluğumuzdur... Bunlara olan inancımızdır...

Reformizm ve Oportünizm
Neden Direnmiyor?

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Reformizm, oportünizm ve Kürt
milliyetçilerinin direnmelerinin önündeki engel, direnişe inanmamaları uzlaşmacılığı, icazeti ve hatta teslimiyeti
örgütlemeleridir.
Bugün sonuçlarını yaşadığımız bu
aşamaya reformizm, oportünizm ve
Kürt milliyetçileri nasıl geldiler...
Bu sorunun cevabını bulmak için
2000’li yıllara yani Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’ne kadar gitmeliyiz. Emperyalizm ve oligarşi ne yapmak istiyordu... Reformizm, oportünizm ne yaptı...
Biz ne yaptık... O günkü saflaşma bugünkü durumu da belirlemiştir. Ne
ekerseniz onu biçersiniz. Direniş ekersen cüret biçersin. Uzlaşma ekersen
teslimiyet biçersin.
Emperyalizm “ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasıyla halkları
teslim almaya çalıştı.
Emperyalizm; teslim almak istediği
politikalarının önünde engel olmaktan
çıkartmak istediği GÜÇLERİ, önce,
tecrit edip yalnızlaştırmakta, sonra TERÖRİZM demagojilerini de kullanarak

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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İMHA’ya yöneldi.
Bu politikanın temelinde fiziki imhadan çok, BEYİNLERİN İMHA
EDİLMESİ, beyinlerin TESLİM ALINMASI ön plandaydı.
Fiziki imha buna hizmet eden bir
araçtı.
DİRENİŞİ SEÇENLER YENİLSELER DE YOK OLMAZLAR. Yeniden
ayağa kalkarlar. Bu nedenle düşüncelerin
teslim alınması egemen sınıflar açısından belirleyicidir.
Meselenin püf noktası burasıdır...
Emperyalizmin “ya düşüncelerinizi
değiştireceksiniz ya da imha” olacaksınız dayatmasının karşısında, devrimci
hareket direnişin yolunu tuttu ve tam 7
yıl direnerek, 122 şehit vererek emperyalizmin bizim düşüncelerimizi teslim alma planını boşa çıkarttı. Denilebilirki 122 kez ölerek düşüncelerimizden
vazgeçmediğimizi düşmanlarımıza göstermiş olduk. Onun için AKP’nin polisleri
“herkes uslandı bir siz uslanmadınız”
diyerek direnişimizin yarattığı sonuçları
itiraf ediyorlardı.
Sayı: 549
Bu süreçte reformizm oportünizm
Yürüyüş ve Kürt milliyetçileri ne yaptı ?
27 Kasım
Emperyalizmin ve oligarşiye karşı
2016
kendilerini ispat etme yarışına girdiler
“biz onlarla aynı mahalleden değiliz”,
“aramıza mesefe koyduk iyi oldu”,
“cepte keklik mi sandınız” diyerek renklerini belli ettiler. Hesapları kitapları
belliydi... Ne kadar devrimci hareketten
ve onun politikalarından uzak durursak
o kadar az bedel öderiz... Onlar ölsün
yeter ki biz yaşamaya devam edelim.
“Kaymak tabayı koruyalım” diyerek
hem kendilerini, hem taraftarlarını ,sempatizanlarını ve kadrolarını kandırdılar
... Yukardan aşağıya doğru başlayan sıradanlaşmayı yozlaşmayı ve çürümeyi
örgütlerinin bünyesine kendi elleri ile
taşıdılar... Bugün cephaneliklerinde düşmana atacakları tek bir taşları dahi kalmamış vaziyette OHAL karşısında ellerini havaya kaldırmış bekliyorlar,
aman bana dokunmayın diye...
Onun için bugün yaşanan zulme,
işten atılmalara, bir gecede 370 derneğin
kapatılmasına, HDP’ li belediyelere
kayyum atanmasına, belediye başkanlarının tutuklanmasına, parti eş başkanlarının tutuklanmasına, Suruç’ta,
Ankara’da yaşanan katliamlara, göz-
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altılara, tutuklamalara sesiz kalıyorlar.
Militan tarzda AKP faşizmi ile uzlaşmayarak, CHP’nin kuyruğuna takılmadan bir direniş yapmaya mecalleri
kalmamıştır...
Onların dünyalarında bir direnişi
sahiplenmek, o direniş için bedel ödemek yoktur...
AKP faşizmi bugün binlerce avukata,
akademisyene, gazeteciye mesleğini
yaptırmıyor; milyonların en temel hak
ve özgürlüklerini gasp ediyor.
Nuriye, Acun, Salih ve onları destekleyenlerin direniş içinde olmalarının
bir diğer nedeni de direnmenin umut olduğuna inanmaları, beklemek yerine
“karanlığı aydınlatmak” için tek yöntemin
direnmek olduğunu görmeleridir. Kuşkusuz bunu onlara öğreten bu ülkenin
direniş tarihidir. Bu tarihi yaratan pratiktir;
ideolojik çizgidir. Halkımız milyonlar,
işçiler, memurlar... ülkemiz devriminin
şahdamarı olan direnişleri, bu savaşın
öncüleri olan Cephelileri izleyerek, tanık
olarak görmüşler ve öğrenmişlerdir.
Bu çizgi direnmenin ve savaşmanın
kendisidir. Bu çizgi var olmanın sadece
direnerek mümkün olduğunun ispatıdır.
Direnmek ideolojik ve siyasi bir
tercihtir.
Direnme kararı almanın sayıyla, örgütlü gücün düzeyiyle, fizik ya da
teknik olanaklara sahip olmakla bir
ilgisi yoktur.
Örgüt yoksa, örgütü direniş yaratır.
Sayı azsa, sayıyı direniş çoğaltır.
Faşizmin “karanlığını aydınlığa çıkarmak” gerekliyse, bunu da direniş
aydınlatır.
Sol OHAL’e karşı “direnmek” gerektiğini anlatıyor, bolca faşizmin saldırılarına “teslim olmamak”tan söz ediyor.
Ancak ortada örgütledikleri ciddi
bir direniş yoktur.
Bir direnişte siyasi kararlılık zorunludur. Sol bu kararlılığı göstermekten
uzaktır. Sol yıllar boyunca ektiği uzlaşma ve icazet tohumlarının karşılığını
inançsızlık, kendine güvensizlik ve teslimiyet olarak alıyor.
Direnmeyenler, düşman politikaları
karşısında onu bozacak kararlılık ve
iradeyi göstermeyenler UMUTSUZLAŞIRLAR.
Direnenler umutlu ve iyimserdir.

Direniş örgütleyicidir. Direniş birleştirici ve umut taşıyıcıdır.
Halk direniş içinde kendi gücünün
farkına varacak, kendi kendini yönetmeyi
öğrenecek, umut ve cesaret bulacaktır.
Öyle ki kimi zaman oportünizm,
reformizm ve Kürt milliyetçileri kendi
düzen içi talepleri için bile olsa, varlığını
sürdürebilmek için bile olsa direnmek
zorunluluğunu görüyor, yaşıyor. Ancak
istese de örgütleyemiyor, örgütleyemez
de.
Çünkü silahlı ya da silahsız olsun
tüm reformizm örgütlemeyi çoktan bırakmış durumdadır. Halkı örgütlemiyor,
direniş örgütlemiyor, örgütlemediği gibi
örgütlenmesine de engel olmaya çalışıyor.
Faşizm gerçeğine göre örgütlemiyor.
Direnişe göre şekillenen bir örgütlenmeye, ruh haline de sahip olmak gerekiyor. Sivil toplumcuğa göre şekillenen
örgütlenme direnişleri daha doğmadan
boğuyor.
Halkı, devrimcileri teslim alma; örgütlülükleri tasfiye etme programını
bozacak tek güç; DİRENİŞTİR.
İdeolojide ve savaşta dik duramayanlar HİÇ BİR İDDİANIN sahibi olamazlar. Saldırılar bedel ödenmeden savuşturulamaz.
Direnişten kaçmak, kendinden kaçmaktır. Böyle bir kaçışın sonu yoktur.
AKP faşizminin elindeki tek silah
gittikçe arttırdığı terörüdür. Böyle dönemler, düşmanın, halkın mücadelesini
daha çok tercihe zorladığı dönemlerdir.
Halk kitlelerinin devrimci potansiyelinin
en çok arttığı, görünüşte bir kabullenmenin yaşandığı ama özünde milyonların umut arayışının yükseldiği dönemlerdir.
Böyle dönemlerde direnişte ısrar
etmek, direnişte ısrar ederek umudu
büyütmek dışında yol yoktur.
Bugün sol da buna benzer sözler
söylüyor elbette... Ancak söylediklerinin
gereğini yapmıyor.
Oportünizm, reformizm “karanlık
var” diyor. Bu kadar zulmün ve baskının
devrimin koşullarını yarattığını görmezden geliyor.
Biz bu karanlıkta geleceği görüyoruz.
Biz karanlığı değil, devrimi görüyoruz.
Solun kendisini “ateş”e atarak da

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

olsa “Karanlığı aydınlığa” ulaştırmak
için ideolojik gücü de yoktur, böyle
bir tercihi de yoktur.
Bunun için “teslim olmayacağız”
“direneceğiz” “umut olacağız” sözlerinin bir anlamı ve gerçekliği yoktur.
Direnmek büyütür.
Direnmek örgüt yaratır.
Direnmek “karanlığı” aydınlığa çıkarır.
Tarihimiz boyunca direnmenin büyüttüğüne, örgüt yarattığına ve karanlıkları aydınlığa çıkarttığına inandık ve
bunu için mücadele ettik, ediyoruz.
Sonuç olarak;

1-Direnen KEC’liler, DİH’liler ve
Özgür Tutsaklar yol açıyor, umut veriyorlar. Bize düşen görev ve sorumluluk ise; onların bu direnişlerini hem
sahiplenmek, hem de daha geniş kesimler tarafından sahiplenmesini sağlamak olmalıdır. Bunun için daha
yoğun bir emekle çalışmalıyız...
2-”Karanlıktan”, “sıranın kendilerine
geleceğinden” söz edenlerin hiç bir şey
yapmadan çevrelerine karamsar olmalarına sessiz kalmamalıyız... Bu bozguncu
direniş kaçkını düşüncelerle sonuna
kadar ideolojik mücadeleyi sürdürmeliyiz.
3- Bugün tek tek direnişler örgüt-

Umuttan söz edenler! Karanlıktan bahsedenler!
Almanya’daki papaz hikayesini köşelerinde
bol bol kullananlar!
“Susma sustukça sıra sana gelecek” deyip,
sıranın kendisine gelmesini bekleyenler!
Ülkemizin anlı şanlı emek örgütleri, her daim yaldızlı laflar
ederek, hep direnmekten, mücadeleden söz edenler için “karanlık”
bir türlü bitmiyor...
Neden?
Çünkü direnmiyorlar.
Direniş kararı aldıklarında ise
en kısa yoldan nasıl çark ederiz
diye düşünüyorlar...
Direnmiyorlar,
Çünkü kendilerine güvenmiyorlar, halka güvenmiyorlar.
Direnmiyorlar,
Çünkü bedel ödemekten, gözaltına alınmaktan, işkence görmekten, tutaklanmaktan, F tiplerine
gitmekten, işinten atılmaktan, gece
tatlı uykusundan mahrum kalmaktan, sıcak evlerinden yoksun kalmaktan, beş para etmez düzen alışkanlarınıa devam edememekten
korkuyorlar.
Bu korkuları onları bulundukları
yere mıhlıyor.
Koltuklarına yapıştırıyor.
Hapishanelerden tabutlar çıkarken, devrimcilerin omuzları o tabutları taşımaktan nasır bağlamışken, onlar, direnişle aralarına mesafe koymakla uğraşıyorlardı...
Kurumlarının kapılarını devrimcilere kapatıyorlardı.

20 Kasım’da Kartal mitinginde
Kaldıraç Aka-Der imzalı bir pankartta şunlar yazıyordu:
“Biraz daha sabır biraz daha inat
Kapının ardında bekleyen
ölüm değil hayat”
Görüldüğü gibi halka sabır, inat
gibi sınıf mücadelesiyle ilgisi olmayan her tür davranış biçimi
telkin ediliyor. Direnişin zaten adı
bile geçmiyor.
Ve yine bu mitingte bolca sözü
edilen “faşizmi yeneceğiz” “faşizme teslim olmayacağız” sözleri...
FAŞİZMİ YENMEK İÇİN DİRENMEK GEREKİR. Direnmekten söz eden ya da direnişi pratikte
hayata geçiren ise yok.
UMUT OLMAK BİZİM İŞİMİZ
Revizyonizmle, reformizle yolları
ayıran Mahir Çayan’dan bu yana
Türkiye halklarına tek umut veren
biziz... bizim ideolojimizdir.
70’yıllar’dan bu yana halkla birlikte her türlü direnişin içinde olan,
her türlü bedeli ödeyen, ideolojisine
ve halkına güvenen tek güç biziz...
UMUT İHTİYACINDAN SÖZ
EDENLER için tek bir çıkış yolu
vardır.
Her türlü bedeli ödemeyi göze
alarak direnmektir.

lüyoruz. Ancak AKP faşizmi işçisi
memuru, öğrencisi, öğretmeni, öğretim
görevlisi, aydını, sanatçısı, avukatı...
halkın her kesimine pervasızca saldırıyor... 370 demokratik kitle örgütünün
kapısına mühür vurdu... Binlerce kişi
tutuklandı, meslekten ihraç edildi...
Ekmeğiyle ve onuruyla oynandı.
Biz direniyoruz. AKP’nin mühürlediği kurumlarımızda mühürleri söküp
atıyoruz. Direnişlerimiz AKP faşizminin
zulmettiği herkeste bir etki yaratacaktır.
AKP faşizminin saldırısına uğrayan
tüm halk kesimlerini direnişlerimiz etrafında kenetlenmeye çağıralım.

Çiğdem Olup Yeniden Geleceğiz!
Armutlu Cephe Milisleri Armutlu Köyiçi
Meydanı “Yılmaz Öztürk’ün Katillerini Cezalandıracağız / DHKC” yazılı bomba süslü pankart
astı! Cephe Milisleri, Yılmaz Öztürk’ün göstermelik mahkemesinin görüldüğü 17 Kasım gününün akşamı, saat 22.00 sularında kızıl maskeleriyle, Armutlu Köyiçi Meydanı’nda uzun
ve kısa namlulu silahlarla yol kesip, molotoflarla
eylem yaptı. Eylemde, “Yılmaz Öztürk’ün Katillerini Cezalandıracağız / DHKC” imzalı, bomba
süslü pankart asıldı. Daha sonra halka ajitasyon
çekilerek, AKP faşizminin mahallelerde estirdiği
terör, Gazi’de insanları sokak ortasında kaçıranlar
Armutlu halkına savaş açarak son bir yıl içerisinde
Dilek Doğan’ı ve Yılmaz Öztürk’ü katlettiklerini
söyleyerek AKP faşizmini teşhir etti ve Yılmaz
Öztürk’ün katillerini cezalandıracaklarını haykırdı!
Cephe milisleri, silahlarla gelen faşist katillere
ateş açarak geri çekildi.
Armutlu Cephe Milislerinin yaptığı açıklamada: “Küçükarmutlu Mahallesi’ne gözü kan
bürümüş faşist katiller azgınca saldırıyorlar. Bir
sene içerisinde iki şehit verdik. Dilek Doğan’ı
annesinin gözünün önünde katlettiler. Yılmaz
Öztürk’ü evine giderken keyfi bir şekilde katlettiler. Daha önce ise besleyip büyüttüğü çeteler
gene Armutlu’nun evladı Hasan Ferit Gedik’i
Katlettiler. Şimdiyse göstermelik mahkemelerle
katillerini yargıladıkları tiyatroyu oynuyorlar.
Sanmasınlar kardeşlerimizin kanını yerde
bırakacağız. Hesap soracağız! Dün nasıl Çiğdem
ve Berna olup çevik kuvvetin kalbini tarayıp
geri çekilip, operasyona gelen özel harekatçı
ölüm mangalarıyla savaşıp Türkiye halklarının
direniş tarihine bir halka daha eklediysek, bugün
yeni sıra neferleriyle şehitlerimizin hesabını soracağız! Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Belgesidir!” denildi.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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1-İçinde bulunduğu toplumsal sisteme göre şekillenen aile, bugün kapitalist toplum içinde, burjuvazinin ideolojik, kültürel yönlendirmesi altındadır.
Devrimci mücadelede ailenin önemli
rolü asla küçümsenemez. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı
demokrasi ve sömürüye karşı sosyalizm
mücadelesinde milyonlarca aile devrimin potansiyel gücüdür. Bir avuç işbirlikçi, sömürücü, zulmü uygulayan
burjuva aile halkın düşmanları safındadır ve milyonlarca emekçinin alınteri
üzerinde safahatini sürdürmektedir
2-Ailelerimizi ya biz kazanacağız
ya da düzen! Ve ailelerimizi ya biz
mücadelenin tarafı, parçası yapacağız
ya da onlar bizi, mücadeleden koparacak, düzen safına çekecek!
3-Bize düşen ertelenemez temel
görevlerden biri, kendi devrimciliğimizi güçlendirip, büyütürken; kendimizi eğitirken aynı zamanda ailelerimizi de eğitecek, onları kazanacağız.
4-Ailelerimizi kazanma süreci
düz bir hat izlemeyecektir.
Ama en temelde ilk olarak, onları
mücadelenin karşısında olma durumundan çıkaracağız. Mücadelemize
engel olmamalarını sağlayacağız.
Devamında mücadelemizin meşruluğuna, haklılığına inanan, bize güvenen ailemizi mücadelemizin parçası
haline getirmeyi, kan bağını yoldaşlık
bağına çevirmeyi hedefleyeceğiz.
5-Devrimcinin görevi halkı kazanmaktır. Ve ailelerimiz de halktır.
Halkı oluşturan milyonlardan biridir
ailelerimiz.
Biz milyonları, halkı örgütleme,
kazanma iddiamızı kapı kapı dolaşarak, ısrarla emekle tüm araçlarla
halklara ulaşma irademizle ortaya
koyuyoruz. Ailelerimiz de bu kitlelerden biri olarak; bizim en yakınımız,
en iyi tanıdığımız insanlardır. Onları
kazanacağız.
6-Kendi iğrençliklerini tüm halka,
halkın en küçük birimi aileye dayatan
kapitalizm, aile içerisinde tüketim
kültürünü en üst boyuta çıkararak
emekçi ailelerin binbir emekle eline

AİLELERİMİZİ
ÖRGÜTLEMELİYİZ!

geçen üç kuruşa da el koyar, ekonomik sömürüsünü büyütür.
Yine bu yoz kültürüyle aile içinde
de bencilliği, bireyciliği büyütür.
7-Ailelerimiz de mücadelenin
önünde engel olmaya başladığında
ve bunun için elinden gelen her şeyi
yaptığında bize nasıl zararlar verdiğini
yaşanan örneklerden de biliyoruz.
Öyle ki, polisin kullanımına, yönlendirmesine giren aileler, oligarşinin
medyası aracılığıyla da psikolojik
savaşta tüm halka karşı kullanılır
durumda olmaktadır. Kendi ailelerimizin, mücadelemizin önünde engel
olmaması, tersine mücadelenin içinde
bizimle omuz omuza olması neyebağlıdır? Bunun cevabı yalın ve
nettir; bu kesinlikle bize bağlıdır.
8-Asya'da, Afrika'da Ortadoğu'da,
Avrupa'da, Latin Amerika'da... sömürüye, işgale, zulme karşı savaşanlar
bu savaşlarda yakınlarını, ailelerini
de bu savaşa kattılar. Doğuştan kan
bağıyla birbirlerine bağlı olanlar bu
savaşta kanlarını aynı idealler için,
aynı toprağa dökerek bu kan bağını,
yoldaşlık bağlarına dönüştürdüler.
Anne, baba, eş, kardeş, dede, nine,
dayı, amca, torun... Hepsi birbiriyle
yoldaş oldular...
9-Tarih boyunca dünyanın dört
bir yanında emperyalizme, faşizme
ve açık-gizli işgallere karşı sürdürülen
sınıfsal, ulusal kurtuluş savaşlarında
anne-babadan evlatlarına, dedesineninesinden, torunlarına kadar tüm
aile üyeleri omuz omuza olmuş savaşmışlardır.
Nice analar, evlatlarının şehitliğini
metanetle karşılamış, evlatlarının silahını bayrağını taşıyarak uğruna canını verdiği davasını sahiplenmiş,
sürdürmüştür. Anne babaların şehitliğinde ise öfkelerini büyüten oğulları,
kızları, intikam yemini etmiş ve eylemlerine sadık kalarak o yolda yürümüşlerdir.
10-Mücadele tarihimizde kan bağını yoldaşlık bağına çeviren ve bu
uğurda son nefesini verenlerimizden
öğreniyoruz. Canan-Zehra Kulaksız-

lar, Kahraman-Meryem Altunlar, Hüseyin Poyraz-Haydar Poyrazlar, Ahmet-Hamide Öztürkler, Yazgülü-Mazlum Güderler, Ayhan Ali Efeoğlular...
Kenan-Cihan Gürzler... onlar önce
kardeş, sonra yoldaş oldular...
Yine Gülseren Beyaz ve babası
Hasan Babalar, Aslan Bilgin ve annebabası... Asuman Koç ve amcası
Hayri Koç; Mehmet Başbağ ve amcası Haydar Başbağ; Mustafa İşeri
ve amcası Hüsnü İşeri... Ali ve Hamdi
Aygül, Zeki ve M. Ali Öztürk, Gültekin ve Nurhayat Beyhan ve daha
birçok yakın akraba olarak bu kavgada ölümsüzleşenler...
Eş, kardeş, evlat, ana-baba; yeğen,
dayı, amca... aile-akraba bağlarını
bu onurlu kavgada en üst noktadaki
yoldaşlığa çıkardılar ve o şekilde
ölümsüzleştiler...
“Kılına zarar gelmesi”, o benim
her şeyim, onsuz yaşayamam” dediği;
gözbebeği, canından can olan evladını
kavgaya, savaşa, cepheye, şehitliğe
yollayan ana-babaların, kardeşlerin
dönüşümü bu kavgada gerçekleşiyor.
Kavga önce bizi sonra ailemizideğiştirip, dönüştürüyor, devrimcileştiriyor.

Bugün Mahallemizden Attık,
Örgütlenecek
Yarın İktidardan Atacağız!
İstanbul, Alibeyköy Cengiz Topel
Caddesi’nde 22 Kasım Salı günü ‘cinsel
istismar’ dedikleri tecavüzü aklama yasa
tasarısını protesto etmek isteyen mahalle
halkına AKP’nin katil sürüleri gaz bombalarıyla saldırdı.
Halka saldırının cevabını Cephe Milisleri verdi. Kitleye saldıran AKP’nin
katil sürülerini Cephe Milisleri Havai
fişek ve EYP’lerle mahalleden kovdu.
Katil polis mahalleden kovulduktan sonra
Cephe Milisleri Cengiz Topel’in ara sokaklarında uyuşturucuya, fuhuşa ve yozlaşmaya karşı silahlarla devriye attı.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

 Biz Diyoruz ki;

DİRENMEK GÜÇ SORUNU DEĞİL,
İDEOLOJİK TERCİHTİR

Biz diyoruz ki; direnmek sayıyla, örgütlülüğün düzeyiyle, teknik olanaklarla
karar verilen bir konu değildir. Direnmek ideolojinin yarattığı bir sonuçtur.
Teslim olmak ya da direnmek arasındaki tercihi yaptıran ideolojidir
Biz diyoruz ki; baskıya karşı direnmek ideolojik netlik ister, örgütlülük
ister. Halktan uzak durarak, kendi bencil dünyalarında yaşayanlar direnemezler.
Biz diyoruz ki; devrimi savunmak, iktidar perspektifini güçlendirmek ve
devrimciliği büyütmek, devrim iddiamızı korumak, düşman saldırılarına karşı
direnmekten geçer. Düşman saldırılarına karşı kendini koruma adına yapılan
tüm teorilerin vardığı yer opontünizmdir.
Biz diyoruz ki; direnmek ve savaşmak, halkların tek zafer şansıdır. Direnmek
ve savaşmak ideolojik bir tercihtir. İdeolojik olarak net olmayanlar; direnmekten,
savaşmaktan kaçar; kaçmanın sonucu pasifizmdir, reformizmdir, düzendir.
Düzen ise çürümedir.
Biz diyoruz ki; emperyalizmin teslim alma politikaları karşısında devrimcinin
görevi direnmek ve emperyalizmin politikalarını bozmaktır. Emperyalizme
karşı bu savaşta devrim iddiasını korumak, direnmek ideolojik bir tercihtir.
Biz diyoruz ki; güçlü bir ideolojik zemini olmayanlar, askeri güçleri ne
kadar büyük olursa olsun, emperyalizmin karşısında savrulur teslim olurlar.
Teslimiyetin özünde halka ve ideolojilerine güvensizlik vardır.
Biz diyoruz ki; her pratiğin arkasında ideolojik tercih yatar. Tercihimiz
neyi, nasıl yaptığımızı belirler, yön verir. Bizim ideolojik tercihimiz sosyalizmden
yanadır ve sosyalizm de direncimizin kaynağıdır.
Biz diyoruz ki; bugünün dünyasında direnmek, yalnız başına kalmayı göze
almadan, düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız başına emperyalizme,
oligarşiye ve onun uzantılarına karşı savaşmak, hiçbir teknik ve silahla değiştirilemeyecek dünyanın en büyük gücüdür.
Biz diyoruz ki; direniş yeniler, diri tutar ve gerçekleri ortaya serer.
Biz diyoruz ki; ısrar ve kararlılık olmadan hiçbir direniş zafer kazanamaz.
Israr ve kararlılığı ise, sadece, Marksist-Leninist ideoloji sağlar.
Faşizm 80 Milyon Halkı
Teslim Alamaz!
Gazi Mahallesi’nde faşizme karşı
mücadele kapsamında çalışmalar
devam ediyor. Sekiz Evler bölgesinde
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!”
“Halk Cephesi” imzalı iki adet pankart asıldı.
Düz Bölgesi’nde “ FAŞİZM 80

Milyon Halkı Teslim Alamayacak!/
Halk Cephesi” imzalı üç adet pankart
asılırken Barajüstü Bölgesi’nde
“Halk Cephesi” imzalı iki pankart
asıldı.
Nalbur Bölgesi’nde yapılan çalışmada “Faşizme Karşı Demokrasi
İçin, Cephe Saflarında Örgütlenelim
/Halk Cephesi” imzalı bir adet pankart asıldı.

Sondurak Bölgesi’nde ise “Faşizme Karşı Demokrasi İçin, Cephe
Saflarında Örgütlenelim” ,“Faşizm
80 Milyon Halkı Teslim Alamayacak/
Halk Cephesi” imzalı iki adet pankart
asıldı.
Okmeydanı-Örnektepe: Etibank
Caddesi’ne 20 Kasım'da "Faşizme
Karşı Omuz Omuza/ Halk Cephesi"
pankartı asıldı.
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DİRENME HAKKI ONURUMUZ, EKMEĞİMİZ, GELECEĞİMİZDİR! DİRENMELİYİZ!
Direnmeliyiz... Çünkü;

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Halkların zulme, baskıya, sömürü
politikalarına karşı direnme hakkı yoksa, hiçbir hakkın hükmü yoktur. Yazılı
yasalar ne derse desin, “demokrasi”
adına hangi oyun oynanırsa oynansın
gerçekte halkın hak ve özgürlüklerinin
temeline dinamit konulmuş demektir.
Direnme hakkının yok edilmesi,
halkın çaresizliğe mahkum edilmesidir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Tarih
ve hukuk, baskı ve zor politikalarına
boyun eğerek değil, baskı ve zora
karşı direnerek ilerlemiş, gelişmiştir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Burjuvazi,
"zulme karşı direnme hakkını" yok sayarak, kendi deyimleriyle "çatışmaları
görüşerek çözme" anlayışının kabulünü
dayatmaktadır. Halbuki halk ile halk
düşmanları, ezen ile ezilen, emperyalistler
ile halklar arasında müzakere ederek
çözebilecekleri tek bir konu bile yoktur.
Çünkü sorunun kendisi emperyalistler
ve işbirlikçilerin sömürü ve zulmüdür
zaten. Emperyalist sömürü ve zulümden
kurtuluşun yegane yolu direnmektir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Hakkını
aramanın olmadığı yerde, Hesap sormanın olmadığı yerde kabullenme vardır.
Kabullenmek "aynısını bize de yapın" demektir.
Çaresizlik, zavallılıktır, "kaderine
boyun eğmek"tir.
Bugün adaletsizliğe boyun eğen,
yarın kendisi de adaletsiz onursuz
olur. Bu kaçınılmazdır.
Direnmeliyiz... Çünkü; Boyun
eğmek onur kırıcıdır.
Kişinin kendisine olan saygısını
yitirmesine ve güçsüzleşmesine neden
olur.
Gücünü yitiren bir devrimci ise
savaşma azmini yitirmiş demektir.

Hakkını arama azmi yoksa onursuzluk vardır.
Direnmeliyiz... Çünkü; Haksızlığa uğrayan bir insan, ne sorun
yaşarsa yaşasın yüzünü daima direnişe
çevirmelidir.
Çünkü bize yapılan haksızlığın sorumlusu halk olarak yoksunluklarımızın
kaynağı egemenlerdir.
Hedefimiz bize haksızlığı yapan
faşist devlettir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Direnmek insanı diri tutar.
Duygu ve düşüncelerini berraklaştırır.
Değerlerimizi büyütür.
Direnmeliyiz... Çünkü; Bir ömür
boyu haksızlıklara uğramamak için
direnmeliyiz.
Direnmeliyiz... Çünkü; İktidar
partileri, faşizmin değişmez uygulayıcıları olmaya devam ettikçe buna
karşı halkın çaresiz ve savunmasız
olmadığını göreceklerdir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Yoksulluğa ve çaresizliğe karşı umudu
büyütenler var; biz varız! Güçlünün
güçsüzü ezdiği, büyüğün küçüğü yuttuğu, zenginin yoksulu horladığı, vicdanların ve adaletin parayla satın alınabildiği bir ülkede yaşamak zorunda
bırakıldık. Sistem adaletsizlik üzerine
kurulmuştur.
Direnmeliyiz... Çünkü; HALKIN GÜÇSÜZLÜĞÜ ÖRGÜTSÜZLÜĞÜNDENDİR . Direnmek örgütler.
Direnmeliyiz... Çünkü; Yalnızlık
duygusu içinde olan insan güçlü olmaz.
Kendine ve başkalarına karşı güvensizdir. Her şeye kuşkuyla bakar. Çaresizleşir. Hemen hiçbir moral güce
sahip olamaz. İşte bu güçsüzlük ve
çaresizlik direnmesinin, isyan etmesinin

Biz Büyük Bir Aileyiz Bu Ailemizi
Ziyaretlerimizle Daha da Büyüteceğiz!
Hatay: Halk Cepheliler 15 Kasım’da Hataylı Özgür
Tutsak olan Eser Çelik’in ailesini ziyaret etti. Aile büyükleri
Eser ile ilgili anılarını anlattı.
İSTANBUL
Bahçelievler: Halk Cepheliler her hafta Perşembe
günü düzenlenen aile ziyaretlerine devam ediyor. 17 Kasım’da Kocasinan Dersim Mahallesi’nde yapılan ziyarete
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önünde önemli bir engeldir. Düzenden
memnun olmasa da tepki gösteremez,
düzen içinde kalır.
Direnmeliyiz... Çünkü; Haklı
olmak yetmez, haksızlığa karşı savaşta
güçlü olan kazanır. Devrimcilerin görevi de ezilenleri güçlendirmektir. Halklar sınıf bilinciyle davranırlarsa savaşta
gerekli olan maddi tüm gücü de yaratırlar. Silah, imkan yoktur, fakat yaratılabilir. Nasıl? Her şeyi silaha çevircek
bir bakış açısıyla...
Direnmeliyiz... Çünkü; En temel
hakların ve özgürlüklerin arayışında,
demokratik bir talepte, bir grevde, bir
boykotta ve bir direnişte, adalet isteğinde baskı ve zora, teröre, başvuran
faşist iktidar karşısında, onurlu, namuslu, ahlaklı yaşamak direnmek ve
mücadele etmektir.
Direnmeliyiz... Çünkü; Direnmemek çaresizliği büyütür, direnmek
umuttur.
Direnmeliyiz... Çünkü; Direnme
hakkı, fiilen ve beyinlerde yok edilmek
isteniyor. Oligarşinin dayattığı, reformizmin körüklediği "direnmeme" kültürünü, uzlaşmacı, icazetçi anlayışı,
çaresizliği kabul etmemeli ve her alanda bu dayatmayla ve anlayışla mücadele etmeliyiz.
Direnmeliyiz... Çünkü; "Ne hayalperestiz, ne de umut tacirleri. Biz
tarihin çocuklarıyız. Spartaküstler'den,
Che Guevaralar'a, Bedreddinler'den
Mahirler'e taşınan geleneğin mirasçılarıyız. Misyonumuz büyük, ufkumuz
büyük. Çünkü biz güneşin ülkesini istiyoruz. Çünkü tarih baba, yaşamak
söz hakkına sadece ve sadece direnenler sahiptir diyor. Biz geleceğimizde
söz sahibi olmak için direniyoruz. Zafere kadar direneceğiz." (Hüseyin Çukurluöz/Bekir Baturu)

7 kişi katıldı.
İkitelli: Halk Cepheliler 17 Kasım’da, daha önceden
Gülsuyu Mahallesi’nde çeteler tarafından vurulan yoldaşları
Hakkı Avyüzen’i kaldığı evde ziyaret etti. Yapılan ziyarete
4 kişi katıldı.
BORAN Yayıncılık Ziyaret Edildi: İkitelli, Altınşehir
ve Kuruçeşme Halk Cepheliler 18 Kasım’da TÜYAP
Kitap Fuarı’nda BORAN Yayıncılık standını ziyaret ederek
yayın hayatındaki başarılarının devamını diledi.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

FAŞİZME KARŞI DİRENMEYENLER,
DEMOKRASİ MÜCADELESİ VEREMEZLER!
*HDP’nin yaptığı açıklamalara göre; 2014 yerel seçimlerinde 3’ü Büyükşehir 11’i il 102 belediyeyi
kazanan DBP’nin (o dönem BDP’ydi) 3’ü büyükşehir 8’i il, 34 belediyesine kayyım atandı, 40 belediye
eşbaşkanı tutuklandı, 38 belediye eşbaşkanı görevden alındı, 7 belediye eşbaşkanı aranır durumda. Yine
bu süre içinde yaklaşık 5 bin kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Ve operasyonlar hala sürüyor.
*HDP İl Binası ablukaya alındı, 6 gün boyunca parti yöneticileri, milletvekilleri binalarına giremedi
*HDP meclis salonuna izleyici girmesi yasaklandı
Halkların Demokratik Partisi
(HDP)’ne yönelik operasyonlar yapılıyor; Parti binaları ablukaya alınıyor
ve eşbaşkanları da dahil olmak üzere
10 milletvekili tutuklanıyor, parti binasındaki abluka sürerken, 6 gün boyunca parti yöneticileri, milletvekilleri
binalarına bile giremiyor.
Emniyetiyle, valisiyle görüşülüyor,
“diplomasi” yürütülüyor ama yine olmuyor. Ancak 6 günün sonunda, o da
parti yönetiminin bildirdiği isimlerin
polis barikatından geçmelerine izin
veriliyor. HDP Parti Sözcüsü Ayhan
Bilgen bu durumu “keyfi bir uygulamadır” diyerek açıklıyor...
Elbette, keyfi bir uygulama, bunda
kimsenin kuşkusu yok. Peki bu keyfi
uygulamaya karşı ne yapılıyor, neden
direnmiyor HDP’liler?
HDP’liler, faşizmin “keyfi” saldırılarına karşı direnmeyerek bu keyfiliği
meşrulaştırdıklarının farkında değiller
mi?
Kapısına kilit vurulan kurumlarınızda neden bir tek direniş olmadığını
bir yana bırakalım; Başkanlarınız tutuklanıyor, milletvekilleriniz tutuklanıyor, parti binanız ablukaya alınmış
ve bir hafta boyunca kimseyi sokmuyorlar. Siz hala “keyfi”likten söz
ediyor ve direniş adına hiçbir şey
yapmıyorsunuz? Neden?

İki Farklı İdeoloji ve
İki Farklı Tavır!
Nasıl düşünürsen öyle yaşar, öyle
savaşırsın. Direnmek ya da direnmemek gözü karalıkla ya da korkaklıkla
açıklanmaz; savunduğun ideolojinin
yarattığı bir sonuçtur.
Milliyetçiliğin beslendiği yer burjuva ideolojisidir. Düzen sınırlarını
aşamaz. Tavrı, tepkisi, mücadelesi bu
düzenin izin verdiği “makul” ölçüler
içindedir. Ki bu gün faşizmin buna
bile tahammülü yoktur.

Devrimci ideoloji ise MarksizmLeninizmden, proleteryanın ideolojisinden beslenir. Mücadelesini belirleyen düzenin çizdiği sınırlar, koyduğu
yasalar değil haklılığı ve meşruluğudur.
Bir keyfilik, hukuksuzluk, baskı ve
saldırı karşısında iki farklı tavır olmasının
sebebi de bu yüzdendir. Biri “rejimi”
kınar, ayıplar, protesto eder, diğeri faşizmin kararlarını tanımaz, meşru görmez, direnir, çatışır! Her şey somuttur,
ak ya da karadır, ortası yoktur.
Kürt milliyetçileri; “tabanımız örgütsüz, harekete geçiremiyoruz” diyebilir. Hayır, mesele örgütsüzlük değildir. Kaldı ki düzenle çatışma derdi
olmayanların kitleleri örgütleme diye
bir sorunu da olamaz. Bu yanıyla asıl
sorun ideolojik tercih sorunudur.
Bu sonuç Kürt milliyetçilerinin
tercihidir. Bu tabloyu yaratan teslimiyetçi, uzlaşmacı politikaların geldiği
noktadır. Direnmek, çatışmak, düzeni
karşına almak demektir. Oysa Kürt
milliyetçiliğinin politikalarını belirleyen uzlaşmacılıktır. Bu yüzden bunca
saldırı yaşanırken, onca katliama, tutuklamaya rağmen sorunu bir kaç
basın açıklamasıyla, “yılmayacağız,
teslim olmayacağız” diyerek geçiştirmeye çalışıyorlar.
Milliyetçi ideolojinin iktidar diye
bir derdi yoktur. Var olanla yetinir, verilene razı olur. Ki bu düşünceyle elindekini bile koruyamaz, düzen içi hakları
için dahi direnemez duruma gelir. Her
şeyin parlamentoya odaklandığı bir politika, Kürt milliyetçilerini elindekileri
bile koruyamaz duruma getirmiştir.
HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy,
“çok sayıda heyetin Demirtaş ve diğer
tutuklu milletvekillerini ziyaret etmek
istediğine ancak hükümetin buna izin
vermediğine dikkati çekti. Özsoy, eş
başkanların tecritte tutularak halkla
bağın koparılmak istendiğini vurgu-

ladı.” deniyor. (ANF, 21 Kasım 2016)
Evet, genel başkanınıza, milletvekillerinize tecrit uyguluyorlar? Hapishanelerde tecrit uyguladıklarını
yeni görüyorsanız “günaydın” demeyeceğiz tabii. F Tipleri açıldığı günden
bu yana devrimciler tecrite karşı mücadele ediyor. Bunun için 7 yıl boyunca
direndi, 122 şehit verdi. Devrimciler
direnirken; Kürt milliyetçileri “farkımızı koyduk, iyi oldu!” diyordu. Bunca
zamandan sonra F tiplerinde tecrit olduğunu gördünüz; peki ne yapacaksınız, direnecek misiniz?
Hayır, maltaların kan gölüne döndüğünde, insanların diri diri yakıldığında direnmeyenler; parti binaları
basılırken, yöneticileri gözaltına alınırken direnmeyenler, hapishanedeki
tecrite karşı zaten direnemez.
Diyarbakır, Ağrı, Van, Adıyaman,
Adana, Mardin, Şırnak, Urfa, Muş,
Bitlis, Siirt, Dersim, Van başta olmak
üzere bir çok il ve ilçede operasyonlar
yapıldı, yapılıyor. Buralardan gözaltına
alınan onlarca HDP BDP İl ve İlçe
Eş Başkanları, Belediye Başkanları,
yardımcıları, yönetici ve çalışanları
ya tutuklandı ya da hala gözaltında.
HDP Genel başkanlarının da içinde
bulunduğu 10 milletvekili tutuklandı.
HDP’nin yaptığı açıklamalara göre;
2014 yerel seçimlerinde 3’ü büyükşehir
11’i il 102 belediyeyi kazanan DBP’nin
(o dönem BDP’ydi) 3’ü büyükşehir
8’i il, 34 belediyesine kayyım atandı,
40 belediye eşbaşkanı tutuklandı, 38
belediye eşbaşkanı görevden alındı,
7 belediye eşbaşkanı aranır durumda.
Yine bu süre içinde yaklaşık 5 bin kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Ve operasyonlar hala sürüyor.
Hergün bir belediyeye kayyum
atanıyor, BDP’liler gözaltı ve tutuklamalarla belediyelerden tasfiye ediliyor. BDP, bu operasyonları “siyasi
soykırım” olarak nitelendiriyor. Peki

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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Yerel seçimlerden sonra
Kürdistan’da 100’ün üzerinde il ve
ilçe belediye başkanlıklarını Kürt
milliyetçileri kazanmıştı. Kürt
milliyetçi hareketin yönetimde olan
bu belediyelerde, düzenin
belediyecilik anlayışının dışında ne
yaptınız? Halkın en temel
sorunlarını bile çözmekten uzak
belediyelcilik anlayışıyla, düzen
partilerinin bile gerisinde kaldınız.
Bugün belediyeler basılırken, halk
belediyelerini kendi evi-kurumu
olarak görüp sahiplenmiyorsa bu en
başta sizin politikalarınızın
sonucudur. Şayet, siz direniyor
olsaydınız o halk sizi yine yalnız
bırakmaz, yanınızda olurdu.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

bu “soykırım” karşısında ne yapıyor
BDP? Basın açıklamaları yapıyor,
“diplomasi” yürütüyor, AB’ye şikayet
ediyor. Başka da görebildiğimiz bir
şey yok. Yerel seçimlerden sonra Kürdistan’da 100’ün üzerinde il ve ilçe
belediye başkanlıklarını Kürt milliyetçileri kazanmıştı. Kürt milliyetçi
hareketin yönetimde olan bu belediyelerde, düzenin belediyecilik anlayışının dışında ne yaptınız? Halkın
en temel sorunlarını bile çözmekten
uzak belediyelcilik anlayışıyla, düzen
partilerinin bile gerisinde kaldınız.
Bugün belediyeler basılırken, halk
belediyelerini kendi evi-kurumu olarak
görüp sahiplenmiyorsa bu en başta sizin
politikalarınızın sonucudur. Şayet, siz
direniyor olsaydınız o halk sizi yine
yalnız bırakmaz, yanınızda olurdu.
Halkların Demokratik Kongresi’nin
(HDK) 13 Kasım’da Ankara’da yaptığı
7. Genel Kurul’unda konuşan HDK
Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit “Oysa
15 Temmuz darbe girişimi 7 Haziran’da
ortaya çıkan demokratikleşme için
fırsat olabilirdi.” diyor. Kuşkunuz olmasın, AKP eline geçirdiği tüm ‘fırsatları’ değerlendiriyor; Peki siz nasıl
bir “fırsat” bekliyordunuz? Yöneticileriniz, milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız beşer-onar tutuklanırken siz
daha hangi fırsattan sözediyorsunuz?

“Fırsat Beklemek,
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Umut Etmek” Hala
Faşist Düzene
Güvenmek Demektir
Kürt milliyetçileri bu yüzden tüm
kavramların içini boşaltıyor, her şeyi
yumuşatıyor. Emperyalizmle, işbirlikçi
iktidarlarıyla bir dertleri yok onların;
bütün sorun “saray çetesi”, “Erdoğan
diktatörlüğü”. Gerçi bu konuda da tam
bir tutarsızlık içindedirler ya, çünkü
bir süreye kadar da bu işi “çözerse Erdoğan çözer” diyen de onlar bu gün
“çözümün önündeki engel Erdoğan”
diyen de onlardır. Soruna sınıfsal bakılmadığında varacağı sonuç budur;
bugün yaşananların sorumlusu “saray
çetesi” olur çıkar. “Seni başkan yaptırmayacağız...” derler ama faşizme faşizm, düşmana düşman diyemezler;
çünkü hala o düşman ile masaya oturmanın, el sıkışmanın hesabını yapıyorlar.
Milliyetçilik tutarsızlıktır; Kürt
milliyetçi hareketi hiçbir zaman tutarlı
bir politik çizgiye sahip olamamıştır.
Çünkü ideolojik tutarlılığı yoktur ve
milliyetçilik, politikada savrulmayı
beraberinde getirmektedir.
Osman Baydemir, 21 Kasım tarihinde, mecliste yaptığı basın toplantısında
“Eşbaşkanlarımız cezaevindeyken kimse
Meclis işliyor diyemez. Hazırlanacak
hiçbir yasa ya da anayasa meşru olamaz”
diyor. Faşizmin parlamentosu, eşbaşkanlarınız hapse girmeden de aynı parlamentoydu, o zaman alınan kararlar,
çıkan yasalar meşru muydu?
HDP (Halkların Demokratik Partisi), Eş genel başkanları ve Milletvekillerinin tutuklanmasının ardından
meclisteki çalışmalarını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen 6 Kasım
tarihinde, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, “Meclis grubumuz ve Merkez
Yürütme Kurulumuz ile yaptığımız tartışma doğrultusunda, demokratik siyaset
tarihimizin bu en kapsamlı ve karanlık
saldırısı karşısında, yasama organındaki
çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez
daha halklarımızla buluşmaya karar
verdik” demişti.
Bundan sonraki gündemlerinin
“halkla tartışmak ve halkla karar vermek” olduğunu söyleyen Bilgen; bundan sonra “ev ev, mahalle mahalle,

köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşıp halkı
dinleyeceğiz” diyordu. Aradan 15 gün
geçti, ev ev, köy köy dolaşıp halkla
tartışıp, halkı dinlediler mi bilemiyoruz
ancak yeniden meclise dönme kararı
aldıklarını biliyoruz.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Doğan
Erbaş, ANF’nin haberine göre 20 Kasım’da yaptığı açıklamada, HDP’nin
Meclis’teki çalışmalara yeniden dönme
kararı aldığını söyledi. Bu kararı almalarının sebebini ise “çekilme” kararında
belirttikleri gibi “halk toplantılarında,
halka sorarak” değil “birkaç gündür
yaptığımız toplantılarımızda tecavüzcülere ilişkin önergenin tartışılması
üzerine parlamentodaki çalışmalarda
daha fazla ve daha etkin şekilde yer
alma kararı verdik.” diyerek açıklıyordu.
Parti örgütleriyle yapılan toplantılarda ise “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Kanun hükmünde kararnameler
hızla geçiriliyor. Anayasa tartışmaları,
bütçe görüşmeleri var. Bu konularda
sözümüzü söylememek, bu tartışmalara
müdahil olmamak doğru değil” görüşlerinin öne çıktığı belirtiliyor. Meclisteki eksikliklerinin her durumda
farkedildiğini söyleyen HDP’li vekiller
“4 Kasım’dan bu yana Meclis Genel
Kurulu’nda, komisyonlarda her şey
tıkır tıkır işliyor. Muhalefetin sesi soluğu çıkmıyor neredeyse. Biz olsak
böyle mi olur?” diyor!
Duyan da sizi uzaydan geldi sanacak. 4 Kasım’a kadar siz parlamentoda
değil miydiniz? AKP’nin çıkarmak
isteyip de sizin engel olduğunuz bir
yasa var mı? Boşuna çabalamayın,
siz’li ya da siz’siz, faşizmin parlamentosunun hizmet ettiği yer bellidir.
Peki niye vazgeçtiniz kararınızdan;
Eşbaşkanlarınız, milletvekilleriniz bırakıldı mı? Hayır, tam tersine gözaltı,
tutuklama terörü artarak sürüyor. Baydemir söylüyor; “Başta eş genel başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ
olmak üzere, arkadaşlarımız tecrit altında tutuluyor” diye. O halde nedir
sizi tekrar meclise çeken şey!
Burjuva politikacılığı bile asgari
bir tuturlılık ister; yoksa siz demi
artık “dün dündür” diyorsunuz!
Daha geçen hafta Ayhan Bilgen’in
meclisin boş salonunda otururken boy
boy fotoğrafları yayınlandı: hiç düşün-
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müyor musunuz bu salon neden boştu
diye. “Bu manzara Meclis’in ayıbıdır”
diyor Bilgen. Hayır, bunun adı “ayıp”
değil, faşizmin terörüdür. Grup toplantısına katılmak isteyen yöneticilerinizi, izleyicilerinizi, basını sokmayan
faşizmdir. Faşizmin “ayıbı” olmaz, faşizm halka düşmandır, suç işler. Ve bu
şuçu işlemeye devam ediyor, siz “ayıp”
diyerek geçiştiriyorsunuz.
Sizi yalnızlaştıran, gözaltına alan,
tutuklayan, tecrit eden faşist AKP bas
bas bağırıyor; boyun eğmek yetmez,
diz çökeceksiniz diyor. Ve siz hala
“ayıp’tan, çözümden, demokratik siyasetten, umuttan” söz ediyorsunuz.
Geçen hafta gözaltına alınıp, bırakılan BDP Eş Başkanı Kamuran
Yüksek, “biz hala sorunların demokratik siyasetle çözümü yaklaşımımızdan vazgeçmiş değiliz, bunda ısrarcıyız. Demokratik kurumları, demokrasi zeminini öyle AKP’ye,
MHP’ye ya da bu gibi güçlere terk
etme niyetimiz yok. Biz halklarımızın
çözüm umudunu korumak istiyoruz.”
diyor röportajında. (09 Kasım/Evrensel, Serpil İlgün ile röportaj)
Evet, aslında bütün mesele bu; siz
hala bu düzenden umut bekliyor, halkı
da buna inandırmaya çalışıyorsunuz.
Ama sizin o “demokratik kurum” dediğiniz fazişmin parlamentosunda, bırakın “demokratik zeminde” siyaset
yapmayı, kapısından içeri dahi giremez
duruma gelmişsiniz. Ayhan Bilgen’in
boş sıralardaki resmi bunun karşılığıdır.
Kürt milliyetçi hareketi neredeyse
bir yıl boyunca seçimle yatıp seçimle
kalkmıştı. 7 Haziran seçimlerinde 80
milletvekili çıkarınca “çağ değişmiş”,
özgürlükler gelmişti. Her yerde şenlikler
kurulmuş, bayram havası yaşanıyordu.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı!
Peki ne oldu? Hiçbir şey! Faşizm hükmünü sürdürmeye devam etti. Seçimler
bir çırpıda çöpe atıldı, işbirlikçi AKP
süreci istediği gibi devam ettirdi. Öte
yandan ne Oslo görüşmesi kaldı ne de
Dolmabahçe mutabakatı. “Çözüldü çözülecek” dediğiniz yerde köyler, kasabalar yerle bir edildi, onbinlerce
insan katledildi.
Peki tüm bunlar yaşanırken Kürt
milliyetçileri ne yaptı? Yeni seçimlere
hazırlandı ve tekrar “güçlü” bir şekilde

parlamentoya girdi... Sonrası malum;
bugün kendilerinin “soykırım” dedikleri süreç!
Peki, Kürt milliyetçilerinin bu olup
bitenlerden çıkardığı bir ders var mıdır?
Hayatın gerçeği ortada; hala kendilerini
düzene ispatlama, uzlaşma arayışındalar.
Umut ettiğiniz, çözüm beklediğiniz
faşist düzen Kürt halkına ne verdi?
90 yıldır süren ilhak, inkar ve asimilasyon; Baskı, zulüm ve katliam.
Bodrumlarda yakılan cesetler. 28 kurşunla katlettikleri Hacı Lokman Birlik’in
akrebin arkasında, boynundan bağlanarak sürüklenen cesedi... Hapishaneleri
doldurulan belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri...
Yıllardır “çözüm” ve “barış” kılıfıyla
savunulan teslimiyetçi politikalar Kürt
milliyetçilerini bu noktaya getirmiştir.
İşte bu yüzden bugün yaşanan baskı
ve terör karşısında da acz içindeler.
Düzen sınırlarının dışını göremiyorlar,
çünkü milliyetçilik kör etmiş gözlerini.
Dünyanın neresinde olursan ol, fazişme karşı direnmek onurdur, görevdir. Ama ne yazık ki Kürt milliyetçileri, bugün, bu basit gerçekle
bile hareket edemez duruma gelmişlerdir. Parti binalarını bile koruyamamalarının, tek bir kurumda dahi direniş
örgütleyememelerinin sebebi budur.
Faşizmle savaşmak yerine uzlaşmayı
politika haline getirdiği için hiçbir yerde
de direnmiyor. Kürdistan şehirleri, köyleri yakılırken, Kürt halkı bodrumlarda
katledilirken direnmedi. Parti binaları
basılırken, derneklerinin kapısına kilitler
vurulurken de direnemezdi.
Oysa faşizm koşullarında demokrasi mücadelesi vermek de bedel ödemeyi, direnmeyi zorunlu kılıyor. Bu
nedenle Kürt milliyetçileri bugün demokrasi mücadelesi dahi yürütemez
duruma gelmiştir.
Bırakın faşizme karşı savaşmayı,
bu gün faşizme koltuk değnekliği
yapar duruma gelmiştir. AKP her sıkıştığında ayağa kaldırıyor, can simidi
oluyor; düzen içi çelişkileri derinleştirmek yerine sessiz ve seyirci kalıyor.
“Demokratik kurumları, demokrasi
zeminini öyle AKP’ye, MHP’ye terk
etmeme” adına faşizmin kurumlarını,
parlamentosunu meşrulaştırıyor. Faşizmin kurumlarını meşrulaştıranlar

Daha geçen hafta Ayhan
Bilgen’in meclisin boş salonunda
otururken boy boy fotoğrafları
yayınlandı: hiç düşünmüyor
musunuz bu salon neden boştu
diye. “Bu manzara Meclis’in
ayıbıdır” diyor Bilgen. Hayır, bunun
adı “ayıp” değil, faşizmin terörüdür.
Grup toplantısına katılmak isteyen
yöneticilerinizi, izleyicilerinizi,
basını sokmayan faşizmdir.
Faşizmin “ayıbı” olmaz, faşizm
halka düşmandır, suç işler. Ve bu
şuçu işlemeye devam ediyor, siz
“ayıp” diyerek geçiştiriyorsunuz.
Sizi yalnızlaştıran, gözaltına alan,
tutuklayan, tecrit eden faşist AKP
bas bas bağırıyor; boyun
eğmek yetmez,
diz çökeceksiniz diyor
kendi kurumlarını savunamaz.
Sonuç olarak; AKP kendi sınıf mücadelesinin gereği olarak saldırıyor ve
bunda hiçbir kural, yasa tanımıyor. Biz
de kendi sınıfsal çıkarlarımızın gereğini
yapalım. Faşizm ile barış olmaz, uzlaşma
olmaz; onunla savaşılır. Faşizmin saldırılarını boşa çıkarmanın yolu halkından
ve haklılığından aldığın güçle direnmekten, savaşmaktan geçer.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Adalet Cephenin Namlusundadır!
Bahçelievler Zafer Mahallesinde 23 Kasım’da Cephe Milisleri tarafından mahallenin
birçok duvarına “Adalet Cephenin Namlusundadır-Cephe” ve “DHKPC”, “Cephe” yazılamaları yapıldı. AKP’nin polisleri tarafından
silinen yazılamalar tekrar yazıldı.


Beynimize ve Yüreğimize Kazıdığımız
Umudun Adını Silemezsiniz!
AKP’nin sapık işkenceci polisleri 17 Kasım
azgınca mahalleye saldırıp 2 kişiyi gözaltına
aldı. 1 kişiye de arkasından “dur vururuz”
gibi tehditler savurup 2 akrep aracıyla kovalayıp
arkasından defalarca ateş etmiş ama yakalayamamıştır. Ve gecenin bir yarısı mahalleyi
yeniden basıp duvardaki bir kaç yazıyı silmiş
pöh jöh yazıp mahalleyi terk etmişlerdir. 18
Kasım’da Cepheliler karalanan yazıları yeniden
onarmış, halkın matbaası olan duvarları renklendirmiş umudun adını nakşetmiştir.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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Sol’un
Köşe Taşları

Direnemiyorsunuz, Çünkü;
Tüm Direnme Dinamiklerinizi
Teslimiyet Masasında Bıraktınız!
1. Bölüm

Uzun zaman değil, hepsi bundan bir buçuk yıl önceydi.
HDP çatısı altında birleşen reformizm ve oportünizm, 80
milletvekili çıkarmıştı seçimlerde. “Devrim!” dediler.
Evet, 80 milletvekili için “devrim” diyordu Kürt milliyetçiliği de, reformizm de oportünizm de.
Oligarşinin parlamentosuna değil 80, yüzlerce milletvekili soksalar da bunun devrim olmadığını defalarca anlattık, ama kulakları bu gerçeklere kapalıydı. Önümüzde
Venezuella, Yunanistan gibi örnekler de vardı. Ama onlar
bu örneklere bakarken de gerçeği görmüyorlardı, oralarda
da “devrim” görüyorlardı.
Gerçekte devrimi çoktan unutmuşlardı. Halkın iktidarından vazgeçmişlerdi. Kapitalist sömürü düzenini
değiştirmekten vazgeçmişlerdi. Emperyalizmin işbirlikçisi
tekellerin temsilcileri ile görüşüp poz vermeyi,
TÜSİAD’ın sömürü düzeninin istikrarı üzerine taleplerini
yerine getirmek için taahhütte bulunmayı, sistemin istikrarı
için tehdit oluşturmadıklarına oligarşiyi ikna etmeyi, temel
politik çizgi olarak benimsemişlerdi.
Bu sahte “devrim” rüyasından, faşizm gerçeği ve faşizSayı: 549
min
saldırılarının yarattığı “şok” ile uyandılar.
Yürüyüş
Şimdi
tümüyle karamsar, yılgın bir ruhhali içindeler.
27 Kasım
2016
Bugün bakıyoruz, o “devrim” tahlilleri yapan Kürt milliyetçileri, Kürt halkına hakaretler yağdırıyorlar. Lanet okuyorlar.
Neden? Çünkü, oligarşi, milletvekillerini, belediye başkanlarını gözaltına aldı, tutukladı, ama Kürt halkından
ciddi bir tepki gelmedi. Halk bir yerde yaşananları seyretmiş oldu.
Peki, halk tepkisizdi de HDP milletvekilleri yeri göğü
inleten tepkiler mi gösterdiler? Oligarşiyi gözaltı ve tutuklamalara pişman eden tavırlar mı aldılar?
Elbette yok öyle bir şey. Gözaltına alınıp tutuklananlar
genel olarak en küçük bir direniş göstermediler. Dışarıda
kalanlar da bırakalım oligarşiyi pişman etmeyi, aldıkları
tavırlarla oligarşiye çok daha fazlasını yapma cüreti verdiler.
Parlamentodan çekilmeye bile cüret edemediler. Sözde bir
kaç gün parlamento çalışmalarından çekildiler. Sonra da bu
tavırları bile anlaşılmadan, tekrar parlamento çalışmalarına
katılacaklarını açıkladılar.
Düne kadar oligarşinin; demokrasicilik oyunu ve Kürt
milliyetçiliği ve solu tasfiye operasyonunun parçası durumundaydılar. Oligarşi bu oyuna son verdi artık. Ama onlar

Hasip Kaplan, HDP’li milletvekillerinin
tutuklanmasına tepki göstermeyen halka
"Kürdün yavşağına, iktidar uşağına, tırşıkçısına
yazıklar olsun; keklik soylulara" dedi.
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hala aynı oyunu sürdürmekte direniyorlar.
Oligarşinin tasfiye politikasına direnmediler. Oligarşi
artık parlanemtoda size ihtiyaç kalmadı diyor, demokrasicilik oyununda “figüranlık” rolünü bırakmamak için tüm
kişiliklerini, onurlarını da ayaklar altına alarak direniyorlar.
İdeolojik tükeniş, teslimiyet ruhlarına öyle işlemiş ki
teslimiyetçi çizgiden kopmamak için direniyorlar.
12 Eylül yıllarında Diyarbakır zindanlarındaki bir tabloyu hatırlatıyor, bu içler acısı durum.
Diyarbakır zindanlarında teslim olarak hapishanede
uygulanan tüm yaptırımlara uyan Kürt milliyetçilerinin
bulunduğu koğuşlar vardır. Bu koğuşlardaki tutsaklar, ideolojik olarak öyle tükenmişlerdir ki artık herhangi bir iradeye
sahip değillerdir. Direnmedikleri için iradelerini tümüyle
düşmana teslim etmişlerdir. Diyarbakır zindanlarının işkencecisi Binbaşı Esat Oktay Yıldıran, teslim olmuş bu tutsakların koğuşunun ortasına bidonlarla su koyar ve talimat
verir. Bir hafta kimsenin su içmeyeceğini söyler.
Bidonlardaki suya dokunan olursa, diye küfürler eşliğinde
tehdit savurur ve gider. İradesini düşmana teslim etmek
öyle bir ruh halidir ki, bir hafta o suya dokunmaya kimse
cüret edemez. Ama bunu yaparken de, işkencelere direnemeyen o zayıf iradeler, bir hafta susuz kalma iradesi göstermiş olurlar. HDP’liler, faşizmin tüm saldırılarına, aşağılamalarına karşın parlamentodan ayrılamıyorlar. Teslimiyette
ısrar iradesi gösteriyorlar. Bunun adına da “direniş” diyorlar.
Tepkisizlik diye öfkelendikleri sonucu yaratan bu teslimiyet tavrından başka bir şey değildir.
Kürt milliyetçi hareket, oligarşi ve emperyalizmle
uzlaşma masalarında, önce sosyalizme ait savundukları
tüm ideolojik kırıntıları bıraktı. Sonra, adım adım o masada bıraktıklarına yenileri ve yenileri eklendi.
Ve oligarşi bugün artık o masayı devirdiğinde, Kürt
milliyetçi hareketin elinde o masaya bırakacak bir şey kalmış değildir.
Neden masa devrildi? diye sorup duruyorlar. Çünkü, o
masaya artık bırakabileceğiniz elinizde bir şey kalmadı, o
masa onun için devrildi.

Halka Hakaret Etmeyi Bırakın da Dönüp
Kendinize Bakın
Bir gözaltı ve tutuklama saldırısı, Kürt milliyetçiliğinin
Kürt halkı içindeki örgütsüzlüğünü ve ideolojik etkisinin
zayıflığını ortaya çıkardı.
Bir gözaltı tutuklama saldırısı, Kürt milliyetçi hareketin
politikalarının Kürt halkında yarattığı sonuçları gösterdi.
Kürt milliyetçiliği bu sonuçları yaratan kendileri değilmiş
gibi ve sanki bugüne kadar yarattıkları sonucun farkında
değillermiş gibi halka hakaretler savuruyorlar.
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Neden ve kimin canı cehenneme?
Kürt halkının canı için Cehennem
diliyor Güler Yıldız. Gerekçesi,
Diyarbakır belediye başkanlarının
tutuklanmasına sessiz kalınması!
Sormuyor, neden Kürt halkı o
belediyeyi sahiplenmiyor?
Nasıl bir belediyecilik yaptınız da
halk o belediyeyi sahiplenmiyor?
Kürt milliyetçiliği gerçeği gösterecek
soruları sormuyor?
Düne kadar direniş destanları yazan
Kürt halkı bu duruma nasıl ve neden
geldi? Bu tepkisizliğin nedeni nedir?
Korku mu?Halkın korkuları da olabilir,
ama bu halk korkularla hareket edip
sinmiş bir halk değil, oligarşinin tüm
zulmüne rağmen savaşmış bir halk.
Halkın korkularını yenen devrim
umududur, halkın korkularını yenen
gelecek umududur. Halkın korkularına
neden olan, teslimiyetin ideolojisidir.

HDP eski milletvekili Hasip
Kaplan,
5 Kasım 2016 tarihli tweeter
adresinden
şunları
yazıyor
“Kürdün yavşağına, tırşıkçısına
yazıklar olsun”. Kürt halkına bu
hakaretin nedeni, halkı sokaklara
çağırdıkları halde, halkın bu çağrılara bekledikleri karşılığı vermemesi.
Hasip Kaplan’ın ve Kürt milliyetçiliğinin kapasitesi yaşanan gerçeği çözümlemeye, bunu düşünmeye yetmiyor. Halka küfretmeyi,
hakaret etmeyi kendine hak görüyor
ve on yıllardır her türlü bedelle direnen Kürt halkını aşağılayabiliyor.
Bir diğeri, Kürt Halkına “canın
cehenneme” diyor.
“Kabul etmesen de sana ait
olan silinip, üstüne TOKİ kurulacak yalnızlığını anlatacaktı. Ama
TOKİ'den ev alıp, sırtını dönmek
için çırpınacaktın bu kez. Dicle öldürülürken,
Hasankeyf'in ciğeri sökülürken, torunların sana soracaktı bu zamanın yıkımlarını. Kurutulmuş bir tarihe
manzaralı evimde size beyaz bir tarih yazıyordum diyeceksin değil mi? O Dicle günlerce gençlerin kollarını,
bacaklarını, el ve ayaklarını kustu, bildin mi? Molozların
arasından çıkan senin geleceğindi oysa...
Ahh...
Bil ki aklımızdan sana dair tek geçen cümle bu: Canın
cehenneme!” 2 Kasım 2016 Güler Yıldız
Neden ve kimin canı cehenneme?
Kürt halkının canı için cehennem diliyor Güler Yıldız.
Gerekçesi, Diyarbakır belediye başkanlarının tutuklanmasına sessiz kalınması!
Sormuyor, neden Kürt halkı o belediyeyi sahiplenmiyor?
Nasıl bir belediyecilik yaptınız da halk o belediyeyi
sahiplenmiyor?
Kürt milliyetçiliği gerçeği gösterecek soruları sormuyor?
Düne kadar direniş destanları yazan Kürt halkı bu duruma nasıl ve neden geldi?
Bu tepkisizliğin nedeni nedir?
Korku mu?
Halkın korkuları da olabilir, ama bu halk korkularla
hareket edip sinmiş bir halk değil, oligarşinin tüm zulmüne
rağmen savaşmış bir halk.
Halkın korkularını yenen devrim umududur, halkın korkularını yenen gelecek umududur. Halkın korkularına
neden olan, teslimiyetin ideolojisidir. Eğer halk zulme tepkisiz kalıyorsa, bundan da Kürt milliyetçiliği sorumludur.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı bağımsızlık savaşını

sayısız kez mahkum eden Kürt
milliyetçi hareketin kendisi ve
önderliğidir. Barış adı altında
halkı oligarşik düzene ikna
etmek için propaganda yapan,
halkı devrime ve devrimcilere
düşmanlaştıran Kürt milliyetçi
hareketin kendisidir.
Direnmenin anlamsızlığı üzerine sayıyız kez yazı yazan Kürt
milliyetçi hareketin kendisidir.
Bir direniş çağrısı yapıp, peşinden on kez özür dileyen Kürt
Milliyetçi hareketin kendisidir.
Cenazelerinin hesabını bile
soramayan, tersine katillere
kendilerini affettirmek için çırpınan Kürt milliyetçiliğinin
kendisidir.
Bugün Hasip Kaplan’ların
halka tepkilerini de birden direnişçi oldukları şeklinde düşünmeyelim sakın. Tersine, arkasına Kürt halkının gücünü alıp, oligarşiyi yine o teslimiyet
masasında oturmaya ikna etmek için çırpınıyor. Biliyor ki,
arkalarında Kürt halkının gücü olduğunda oligarşi kendile- Sayı: 549
rine dokunamaz. Oligarşi ile kurdukları o ihanet masasında Yürüyüş
sistem içine kabul edilmenin pazarlığını yapabilirler. Bu 27 Kasım
olmadığı için hırçınlaşıyor Hasip Kaplan.
2016
Hayır, Hasip Kaplan’lar Kürt halkından hesap soracak
konumda değiller, tersine Kürt halkına hesap verecek
konumdadırlar.
Kürt halkı kanıyla, canıyla savaştı ve Kürt milliyetçi
hareketin gücünü oluşturdu. Milliyetçi önderlik, Hasip
Kaplanlar o gücü tasfiye masalarında erittiler. Milyonların
oyunu alan bir partinin sokağa çıkaracak bir avuç insanı
biraraya getiremediği bir güce dönüştürdüler.
Kendi tabanlarında oligarşinin temsilcileri Turgut Özal,
Tayyip Erdoğan sevgisi yaratan kendileridir.
AKP’nin Kürt sorununu çözeceği propagandasını her
gün defalarca yapan Kürt milliyetçi harekettir. AKP’nin
Roboski, Paris katliamı, Suruç, Ankara Katliamı... sayısız
katliamının üzerini örten, AKP yerine bilinmeyen güçleri
katliamların sorumlusu gibi gösteren Kürt milliyetçi hareketidir.
Her defasında AKP’nin Kürt sorununu çözmek istediğini ama buna “derin” güçlerin engel olduğunu, AKP’nin
daha güçlenmesi aynı zamanda Kürt sorununun çözümüymüş gibi propaganda yapan Kürt milliyetçiliğidir.
Kürt sorununun çözümü için devrim hedefini değil, oligarşi ve emperyalizmle oturulacak teslimiyet masasını
gösteren Kürt milliyetçiliğidir. Bağırıp, çağırıp halka hakaret etmeleri bu suçlarını bastırmak içindir.
(devam edecek)
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FRANSA’DA ÖZGÜR TUTSAK ERDOĞAN ÇAKIR’IN,
GÜLER YILDIZ’IN YAZISI ÜZERİNE YAZDIĞI ŞİİR:

Sayı: 549

Yürüyüş
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2016

Bir Müsvedde
Gençlik F... der ki :
"Düşman alçak
Düşman namert
Düşman ahlaksız..."
Ben de derim ki
Canı Cehenneme!
Bir kendini bilmez
Beğenmiş
Aydın diye geçinmiş
Her cephede yemiş içmiş
Utanmazca
Çooook bilmiş
Adı neymiş?
Güler Yıldız'mış!
Güler misin ağlar mısın
Bak şu çapsıza
Aynaya bakmadan
Neden? diye sormadan
Haddinden büyük laflar etmiş
Kürt Halkıma demiş
"Bil ki
aklımızdan
sana dair
tek geçen cümle
bu : Canın cehenneme!"
(Canın cehenneme!
02 Kasım 2016 Çarşamba. Özgür

Politika)
Hadi ordan!
Sen bir müsvedde
Ben ise Halkım!
Teslim olmaktansa eğer
"Bir kez ölür
Bin kez
Küllerimden doğarım!"
Çünkü ben VATAN'ım!
Tarihi
Ayaklanmalar tarihi
ve Rayberler'i unutmayan
KÜRDİSTAN'ım!
Siz değil miydiniz
Biz mazlumları ayaklandıran
Toprağını
Halkını
Özgür kılacak olan
"Özgür, Bağımsız, Demokratik
ve Sosyalist Kürdistan!"
Sonra?...
Sonra da
"Barış Barış
İnadına Barış" diyerek
Faşizmi meşrulaştıran
İktidarı altın tepside sunup
Güçlü kılan!
Roboski

Sur
Cizre
Taybet ana
Mahzenler
Ölüler yaralılar
Sürgünler
Acılarla yüzüstü bırakıp
Sessiz kılan!
Yetmezmiş gibi
Balkanlar'dan Kafkaslara
Şimdi de Orta-Doğuya
Kanlımızla el ele
Kol Kola
Açılan saçılan
Kürt ölüyorsa
Türk de ölecek deyip
Kardeşi kardeşe
Düşman kılan
Ayrı cephede
Haklı savaşı yozlaştıran!
Peki ne oldu?
"Tavrını koydun da iyi mi oldu?"
Halk bir cephede
Sen başka cephede!
Elinde ayna
Bakmasını bilmekte!
Erdoğan Çakır
14.11.2016

İş Kazası, Heyelan Değil
Cinayet

Henüz göçük altında olan ve cesetleri
çıkarılan işçi ailelerin, Berat Albayrak’ı protesto etmeleriyle gözaltına
alındılar. Ailelerin acısı yetmiyormuş
gibi gözaltına alınmaları, AKP faşizminin halka karşı olan kininin ne
kadar derin, büyük olduğunu göstermektedir.
Madenci katliamları hak ve hukukun, adaletin kimler için neye
göre işlediğini açıkça göstermektedir.
Soma’da 301 madencinin katledilmesi daha unutulmadı. 15 yıllık iktidarı boyunca, halkın kanını iliğine
kadar sömüren AKP faşizmi, bu katliamlarının devamını getirecektir.”

ton toprağın altında. Bu bir kaza
değil işçi katliamıdır!
Soma’da 301 işçinin katledilmesinden sonra “bu madencinin fıtratında var,” diyen zihniyet açıkça
patronlara işçileri katletmenin talimatını vermiş oldu ve üzerinden az
bir zaman geçtikten sonra acı haber
bu seferde madenciyi Ermenek’ten
vurdu. 18 madenciyi sular altında
bıraktılar… Şimdi de Siirt’te 16 madenci tonlarca toprağın altında bırakıldı ve sadece AKP faşizminden
cesaret alan burjuva sınıfı, maden
patronları her alanda işçi katliamlarına son süratla devam etmektedir.
Ve buna karşı sessiz kalmayan,
hesap soran işçilerin derneklerini
kapatarak bu katliamlara kimsenin
ses çıkarmamasını istiyor ama biz
devrimci işçiler ne pahasına olursa
olsun sesimizi yükseltmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Ankara TAYAD (18 Kasım):
“Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde
17 Kasım'da meydana gelen heyelanda göçük altında 16 işçi kaldı.
Günlerdir madendeki gıcırdamalara
ve tehlikelere rağmen önlem almayan
maden şirketi nasılsa fıtratında ölüm
var mantığı ile hareket ederek aşırı
yağış bahanesine sığınmıştır.”

Yürüyüş Dergisi
(20 Kasım): Yine Maden Katliamı… Yine İşçi Katliamı… Yine
Kapitalizm Gerçeği…
“Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı
Maden köyünde, 17 Kasım’da meydana gelen heyelan sonucu göçük
oluşmuş; 16 işçi göçük altında kalmıştır. Göçüğün esas sorumlusu katil
Enerji Bakanı Berak Albayrak büyük
bir yüzsüzlükle olay yerine geldi.
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Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele
Derneği (21 Kasım) : AKP
Faşizmi İşçileri Katletmeye Devam Ediyor!
“… Göçük altında kalan 16 işçiden 5'i katledildi, 11 işçi hala binlerce

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

16 işçi 1 milyon metreküp toprağa gömüldü...
SİİRT’TE MADEN KATLİAMI: 7 ÖLÜ, 9 KAYIP...
KATLİAM BU DÜZENİN “FITRATI”NDA VAR!
“Güvenli bir yüzde 10 kar ile her
yerde çalışmaya razıdır; kesin yüzde
20, iştahını kabartır; yüzde 50, küstahlaştırır, yüzde 100, bütün insani
yasaları ayaklar altına aldırır; yüzde
300 kar ile, sahibini astırma olasılığı
bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı tehlike yoktur.” (K.
Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 779
(67 nolu dipnot).)
17 Kasım günü akşam saatlerinde
yeni bir maden katliamı haberi düştü
ajanslara. Siirt’in Şirvan ilçesine
bağlı Maden Köyünde meydana gelmişti bu katliam, ilk belirlemelere
göre 2 işçinin cesedine ulaşıldığı,
14 işçinin toprak altında kaldığı söylendi. Sonra giderek arttı cesedine
ulaşılanların sayısı. Dergimiz yayına
hazırlanırken bu sayı 7’ye ulaşmıştı.
Tabi ajanslara katliam olarak geçmemişti bu haber. Maden faciası,
madende göçük, madende heyelan...
Böyle verdiler haberi. Toprağın 16
işçiyi yuttuğunu söylediler ama bunun
bir katliam olduğunu söylemediler.

17 Kasım Günü Şirvan’da
Ne Oldu?
Siirt Valiliği’nin 18 Kasım tarihinde yaptığı açıklamaya göre Siirt’in
Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de
bulunan özel bir maden ocağında 17
Kasım akşamı meydana gelen heyelan
sonucu 1 milyon metreküplük bir
toprak hareketi oluştu ve kamyon
şoförü ve iş makinesi operatörü olan
16 kişi toprak altında kaldı. Evet,
valiliğin açıklamasına göre yaşanan
bir toprak hareketi, bir heyelandı ve
heyelan 16 işçiyi yutmuştu. Bu kadar
basitti her şey. Sorumlu açıktı: Aşırı
yağış sonucu gevşeyen toprak... Oysa
gerçekler böyle değildi. Hayat böyle
söylemiyordu, bilim böyle söylemiyordu. Bilime göre bu düpedüz bir
katliamdı, bugüne kadar binlercesini
gördüğümüz alenen işlenen bir işçi
cinayetiydi. Katliamın sorumlusu ise
daha fazla kar hırsıyla işçilerinin canını hiçe sayan patronlar ve onların
iktidarıydı, devletti.

Damat Albayrak’ı Protesto Eden Siirt Halkı
Konuyla ilgili olarak Birgün gazetesine açıklamalarda bulunan Maden Mühendisleri Odası eski Başkanı
Mehmet Torun, meydana gelen katliamın sebebinin “heyelan” olmadığına dikkati çekti. Heyelan söyleminin, olayı doğal afet gibi göstermeye çalışmanın bir parçası olduğunun altını çizen Torun “Madenlerde
açık işletme yöntemi, cevherin üzerindeki örtü tabakasının kaldırılarak
madeni üretme çalışmalarıdır. Olay,
insan faaliyeti sonucu maden cevherine rahat ulaşmak için yamaçlarda
oluşturulan basamakların kayması
sonucu meydana gelmiştir. Öngörülebilir ve engellenebilir bir durumdur.
Tamamı mühendislik hesaplarına dayanan bir çalışma ile önlenebilecek
olay, faciaya dönüştürülmüştür” dedi.
Evet, bunun önlenebilir bir olay
olduğu, gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle yaşandığı, bu nedenle
bir katliam olduğu ve sebebinin patronların daha fazla kar hırsı olduğu
açıktır.
16 işçiyi katleden maden şirketi
tarafından olaydan sonra yapılan
açıklamada “...bakır madeni sahasında
ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar
nedeniyle heyelan meydana geldiği,
bölgede toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle de üretime ara

verildiği...” ifade edilmiş. Utanmadan
açıklama yapıyorlar bir de. Kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş.
Aşırı yağışlar nedeniyle olmuş, birden
toprak kaymış, ne olduğunu bile anlamışlar... Risk devam ettiği için de
üretime ara vermişler... Peki ne zaman
ara vermişler üretime? 16 işçiyi katlettikten sonra. İşte kapitalizmin ahlakı. Göz göre göre işçileri katlediyor,
sonra aklımızla alay edercesine pişkinlikte sınır tanımadan açıklamalar
yapıyor.
Katliamın yaşandığı bölgedeki
köylüler aynı sahada 3 ay önce de
heyelan olduğunu ve 3 kişinin hafif
yaralandığını söyledi. Madende toprak
hareketlerini ölçen cihazın olay akşamı uyarı verdiğini ileri süren köylüler, 13 yıldır işletilen bakır madeninde heyelanın oluştuğu yerde bir
yıl önce çatlakların görüldüğünü ve
yetkilileri uyarmalarına rağmen önlem
alınmadığını da iddia etti. (basından)
Katliamdan sağ kurtulan bir işçi
Vedat C. ise madende bir süredir sorunlar yaşadıklarını anlatırken, “İlkbaharda madende çatlaklar oluşmuştu.
Çatlaklar o kadar büyüktü ki içine iş
makineleri bile girebiliyordu. Madende palya (açık madenlerde basamaklar açılarak işlenecek toprağı
elde etme yöntemi) yapılmıyordu.
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Bu nedenle de toprak
sürekli kayıyordu”
diye konuştu. Vedat
C., “Gün içerisinde
böyle bir şey olsaydı
felaket olurdu” dedi.
(Basından)

Daha Az Maliyet, Daha Fazla Kar = Daha
Fazla Katliam

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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Şirvan’da Aileler Toprağa Gömülenler İçin
Haber Bekliyor

Devam ediyor
Mehmet Torun: “Bu
çalışmalarda kayacın cinsi, yamaç
eğimi, topografik durumu, yağış miktarı, yer altı suyu, çalışma yöntemi,
ekipman sayısı gibi birçok parametre
dikkate alınarak basamakların kaymaması için uygun açı, genişlik ve
yükseklik hesaplanır. Tüm bunlar
projelendirildikten sonra çok sıkı ve
ciddi bir denetim ile üretim yapılmaya
başlanır. Basamakların projeye uygun
şekilde oluşturulması, cevherin üzerindeki örtünün uygun şekilde kaldırılması sonuç olarak bir maliyet
getirmektedir. Özel sektör, az maliyetle fazla kâr öncelikli bir mantıkla
çalıştığı için bazı şeylerde tasarrufa
gitme durumunda olabilmektedir.
Bunun sonucunda uygulamada eksiklikler olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Yani toprağın hiç kazılmaması
gereken bir katmanına ulaşılmış, bu
nedenle diri diri toprağa gömülmüştü
işçiler. Tıpkı somada 301 madencinin
diri diri yakılmasında olduğu gibi,
Ermenek’te 18 işçinin boğularak öldürülmesinde, Esenyurt’ta 11 işçinin
diri diri yakılmasında olduğu, Torunlar inşaatta 10 işçinin 50-60 liralık
bir aparat yüzünden öldürülmesinde
olduğu gibi... Daha fazla kar için
diri yakıyorlar, diri diri boğuyorlar,
diri diri gömüyorlar... Bu kadar açık
ve nettir her şey.
Her şeye rağmen gerçeği açık
açık söylemiyor Mehmet Torun.
“Özel sektör, az maliyetle fazla kar
öncelikli bir mantıkla çalıştığı için
bazı şeylerde tasarrufa gitme durumunda olabilmektedir. Bunun sonucunda uygulamada eksiklikler ol-

davasında olduğu gibi burada da
patronlarla iktidar arasındaki ilişki
çıkıyor karşımıza. Patronlar daha
fazla kar için hiçbir ahlak, hiçbir
değer tanımadıkları gibi hiçbir yasa,
kural da tanımıyorlar ama yine de
sonuç değişmiyor. Düzenin tüm
kurumları gibi yargısı da onlara
hizmet ediyor; koruyor, kolluyor...
Katliamın yaşandığı maden işletmesi Ciner Grubu bünyesindeki
Park Elektrik Üretim Madencilik
isimli şirkete ait. Yani patronu Turgay
Ciner. Turgay Ciner’in AKP ile
yakın ilişkileri, AKP dönemindeki
hızlı yükselişi biliniyor. Tıpkı Soma’da
301 madenciyi katleden Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan gibi. Tıpkı
Torunlar inşaatta 10 işçiyi katleden
Torunlar Holding’in sahibi Aziz Torun
gibi...
Sonuç olarak; Siirt’te yaşanan iş
kazası değil katliamdır. Katliamın
nedeni fazla yağan yağmurlar ve heyelan değil patronların insan hayatını
da hiçe sayan daha fazla kar hırsıdır.
Katliamın gerçek sorumlusu patronların bir dediğini iki etmeyen, talancı,
hırsız AKP iktidarıdır.

maktadır” şeklinde naif sözlerle gerçeği yumuşatıyor. Bunun yumuşatılacak tarafı yok, bu apaçık daha fazla
kar hırsıyla işlenmiş bir katliamdır.
Mehmet Torun’un “...tasarrufa gitme
durumunda olabilmektedir” diyerek
normalleştirmeye, “...uygulamada
eksiklikler olmaktadır” diyerek olağanlaştırmaya çalıştığı şey işçilerin
canına mal olmuştur.
Maden işletmelerinin, Maden Kanunu ve İş Kanunu çerçevesinde çalıştıklarını ve teorik olarak denetlendiğini belirten Torun, fiili durumun
bu şekilde olmadığını da
aynı açıklamasında ifade
yeni çeltek ocağı'ndan
ediyor. “Bakanlık denetim
elemanlarının hem nitelik
yükselir yükselir çığlıkları
hem de nicelik olarak yeyanar bedenler yitip gider
tersiz olmaları denetimin
sağlıklı yapılmasını engelyitip gider umutları
lemektedir. Bunun son öryazgıları kömür gibi kazar
neği Soma maden faciasında
bitmez yerin dibi oy...
görülmüştü. Faciadan 2 ay
önce bakanlık müfettişleri
bir tas yemek biraz ekmek
tarafından yapılan denetimde
güneş görmez hiç yüzleri oy...
“hiçbir noksan bulunamaoy gülüm...
yan” ocakta 301 işçi yaşamını yitirmişti. Firma yet- hasret çöker yüreklere toprak
kililerinin siyasi iktidar ile
dolar gözlerine
yakınlığı da hazırlanan rahaber ulaşır köyüne
porların içeriğini etkilemektedir. Bu yakınlığı hissettiyetim kalır oğlu kızı oy...
rilen denetim elemanının
oy gülüm...
objektif bir şekilde eksiklikleri ortaya koyması zor
bir gün gelir ocaklardan
görünmektedir...”
kazma kürek ellerinde oy
Biz daha açık söyleyeyürüyünce yeryüzüne
lim. Soma, Ermenek, Torunlar ve adına “iş kazası”
değişecek yazgıları oy...
denilen daha nice katliam

oy gülüm...
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DAVALARDA ASIL SORUMLULAR
YARGILANMIYOR
Siirt’in Şirvan ilçesi Maden Köyü’nde
işletme Ciner Grubu’na bağlı Park Teknik
tarafından işletilmektedir. Maraş Elbistan’da yine Ciner Grubu’na bağlı Park
Teknik tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahası’nda 6-11 Şubat 2011 tarihlerinde peşpeşe toprak kaymaları yaşanmış, 11 işçi hayatını kaybetmişti. O
zamanda sadece 2 işçinin cenazesine
ulaşılmış ve ailelerine teslim edilmişti.
9 işçinin cenazesine ise ulaşılmamıştı.
Kömür sahasını işleten Park Teknik A.Ş
ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nde görevli
23 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden
çok kimsenin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dava açıldı.
EÜAŞ’ın bir kısım üst düzey yöneticileri hakkında Enerji Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmediği için
dava açılamadı. 23 sanık hakkında dava
açıldı. Bunlardan 19’su için 15’er yıl
hapis cezası istedi. Dosyaya sunulan
ikinci bilirkişi raporunda, milyonlarca
ton toprağın altında kalarak hayatını
kaybeden 10 işçinin ölümüyle suçlanan
kişilerin, taksir ya da kusurunun bulunmadığı yönünde raporlar hazırlandı.
Bu dava 5 yıldır devam ediyor. Elbistan
Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek davada mahkeme heyetine sunulacak yeni rapora, göçüğün hiç kimse
tarafından öngörülemediğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu rapor elbette taraflı
hazırlandı ve sanıkları aklama amaçlı
hazırlandı. 10 aile cenazelerini toprağın
altından çıkartamadıkları gibi bunların
da hesabı sorulamadı. Sorulmuyor.
SOMA DAVASI: Son dönemlerin
en ağır sonuçların yaşandığı katliam
Soma Katliamı idi. Soma ilçesinde 301
işçi hayatını kaybetmişti. 162 kişi yaralanmıştı. Bununla ilgili yapılan yargılama 2 yıldır sürmekte ve en son 21
Kasım’da 12. duruşması yapıldı. Bu
dosyada yer alan bilirkişi raporlarına
göre , ocak içerisinde normalin 10 katı
yüksekliğinde karbonmonoksit gazı
bulunuyordu. Oysa daha önce Müfettişlerce yapılan incelemede "noksanlık
bulunmadığı" yönünde rapor vermişlerdi. İlk hazırlanan raporlar nedeniyle
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'nin patronu
Alp Gürkan, Soma Holding'de maden
projeleme ve etüt müdürü Haluk Sevinç
ve Soma Bölge Müdürü Hayri Kebap-

çılar hakkında faciada sorumlulukları olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya
gerek görülmedi. Haklarında takipsizlik kararı verildi.
Soma Katliamı davası
13 Nisan 2015 tarihinde
başladı ve bu davada Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Can Gürkan, Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın ÇeSoma’da Katledilen İşçilerin Aileleri
lik'in de aralarında bulunmaden üretim faaliyetini yeterince ve
duğu 8'i tutuklu toplam 46 sanık yaretkin denetlemediği görüldü. Davada
gılanmaya başladı. Sanıklar her zaman
şu anda ikisi tutuklu, biri kaçak, 16
olduğu gibi "olası kasıtla öldürme"
sanık yargılanıyor. Maden işletme sasuçuyla yargılandı. Dava devam ederhipleri tek tek tahliye edildiler. En son
ken bir bilirkişi raporu daha hazırlandı.
raporda MİGEM’in de suçlu olduğu
Bu raporda "Yaşanan olayın faciaya
yine belirtildi. İşçiler 25 metrelik sondaj
dönüşmesi önlenebilirdi" denildi ve
alanında çalışması gerekirken 3 metrelik
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim
yerde çalışmışlar. Maden sahibi MİKurulu Başkanı Can Gürkan ve MusGEM’e sondaj makinesi siparişi verdim
tafa Yiğit'in olayda sorumluluklarının
demiş. MİGEM de ocağın yeniden açılbulunduğu belirtildi. Dosyanın bu aşamasına izin vermiş. Ancak MİGEM
maya gelmesi halkın ve avukatların
yöneticilerinin soruşturma izni olmadığı
mücadelesi sayesinde oldu. Verilen
için yargılanamıyorlar.
mücadele sayesinde Soma Kömürleri
Belirttiğimiz üç dava da son döA.Ş eski yönetim kurulu başkanı Alp
nemin belli başlı davalarıdır. Soma
Gürkan ile Maden Projelendirme ve
davası hala tutuklu sayısının çok olması
Etüt Müdürü olarak çalışan Hayri Keverilen mücadele ile ilgilidir. Ailelerin
bapçılar ile Soma Bölge Müdürü Haluk
sahiplenmesi, mahkeme salonlarını ve
Sevinç hakkındaki daha önce verilen
adliye önlerini eylem alanına dönüştakipsizlik kararları kaldırıldı. Onlarda
türmeleri sayesindedir. Unutulup giden,
yargılanacak fakat asıl yargılanması
takip edilmeyen dosyalarda devlet sogereken kasten adam öldürmeden yarrumluları aklamak için elinden geleni
gılanmayacaklar.
yapıyor. Tek tek tahliye ediyor sanıkları.
ERMENEK DAVASI: Karaman’ın
Sonuç olarak: Maden ocaklarından
Ermenek ilçesindeki kömür ocağında
yaşanan ölümler kaza değil katliamdır.
28 Ekim 2014'te 18 işçinin ölümüyle
Bugüne kadar asıl sorumlular yargılansonuçlandı katliam. Bu katliamla ilgili
madığı için katliamlar devam ediyor.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
Türkiye tarihinde onlarca olay vardır.
hazırladığı bilirkişi raporunda, olayın
Hiçbirisinin hesabı yargı yoluyla soruleski ocakta biriken suyun basması somamıştır. Katliama neden olan şirketler
nucu yaşandığı, eski ocakla ilgili imalat
eskisi gibi işletmelerine devam ediyorlar.
haritaların bulunmadığı ve yeni imalat
Devlet istese bu katliamın önüne
haritalarıyla da çakıştırılmadığı, 25 metgeçebilir. Bilirkişi raporları bunları
relik sondaj makinası olmaması nedeortaya koyuyor. Fakat karlarına kar
niyle, eski ocağa yakın mesafeden
katmak istedikleri için bunun önüne
kömür çıkartılmaya çalışıldığı için de
geçmiyorlar. Devlet bu katliamlardan
olayın meydana geldiği belirtildi. Rabu nedenle sorumludur. Evet maden
porda yer alan bilgilerde, Maden İşleri
ocakları işçilerinin yazgıları kömür
Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM) iş kagibi, ve yürüyünce yer yüzüne ancak
zasının meydana geldiği iş sahasında
o zaman değişecek yazgıları.
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Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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TEK BAŞIMIZA DA OLSAK
FAŞİZME TESLİM OLMAYACAĞIZ!
BİZ KAZANACAĞIZ!
alıyor. Direnişe katılmayın yoksa hepinizi
AKP faşizmi tarafından her gün, bizgözaltına alır, hakkınızda soruşturma
lere daha onursuz bir yaşam dayatılaçıp işten atarım diyor. AKP’de kendimaktadır. Ve her defasında düzen örsinden önceki her faşist iktidar gibi korku
gütlülüklerimize saldırmakta, bireyler
ile yönetmeye çalışıyor. Onlar çalıp çırhaline getirerek bizleri teslim almaya
pacak, halka ait olan yer altı yer üstü
çalışmaktadır. Bu saldırılara dur diyetüm kaynaklarımızı emperyalistlere ve
bilmek için yapacağımız her işte, devrimci
işbirlikçi burjuvalara peşkeş çekecek,
mücadelenin örgütlenmesinde, ev yaşaemperyalistler istedi diye memura, işçiye
mında, okulda, iş yerinde kolektif düdüşman yasalar hazırlayacaklar… Ve
şünmeli ve planlamalarımız, buna göre
halk sessizce boyun eğecek!
yapmalıyız. Ortak bir yaşamı kurmalıyız
Tarihimiz yazmaz boyun eğmeyi.
iş yerlerinde. İş yerindeki küçük bir soNuriye Gülmen ve Acun Karadağ’ın
runu bile beraber tartışmalı, çözümlerini
direnişini yayalım. Her iş yerinde, her
beraber bulmalıyız. O zaman birey yıkılır
o iş yerinde ben yenilir biz galip gelir.
mahallede, her okulda kısaca bulunÖrgütlülüğümüz de sürer.
duğumuz yer alanda bu direnişi büyüErtelememeliyiz, yarın bizi ne bektecek komiteler kuralım. Herkesin yaliyor belli değil, düzen dünyalarımıza
pabileceği bir şey mutlaka vardır. Kimi
girmek için boşluk arıyor. Boşa geçirbir pullama yapabilir, kimi yazılama,
diğimiz her anımızda yanı başımızdakimi bizzat katılıp bu direnişin içinde
kilerin beynini teslim alıyor, iktidarını
yer alır. TAYAD’lı ailelerimizin Abdi
kuruyor. İşten atma, hakkında soruşturma
İpekçi direnişini bilir Ankara halkı.
başlatma gibi tehditlerle insanları sinŞimdi AKP faşizmine karşı Nuriye
dirmeye çalışıyor. Bir taraftan da kazaGülmen ve Acun Karadağ’ın direnişini
nılmış haklarımızı gasp etmek için mecbüyütme günüdür.
liste gece gündüz demeden çalışıp emek
Tanıdığımız tanımadığımız her indüşmanı yasalar hazırlıyorlar.
sana bu direnişi anlatalım. AKP’nin
İşte böylesi günlerde Acun Karadağ
emeğe, emekçiye olan düşmanlığını
ve Nuriye Gülmen’in direnişi daha bir
teşhir edelim.
önem kazanıyor. Onların direnişine sahip
Faşizmi bir kez daha dize getirmek
çıkmak kendi geleceğine sahip çıkmaktır.
için bu direnişi büyütelim.
AKP’de bunu bildiği için her
gün saldırıp işkence ile gözaltına
ŞİİR
Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun, meyve çağında ağacın,
HIRSIZ DEĞİLİZ, KATİL
Gasp edilen haklar için
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
DEĞİLİZ, DARBECİ
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına :
direnmek
haktır.
DEĞİLİZ, EMEKÇİYİZ...
— çürüyen diş, dökülen et —,
bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler.
Direnme hakkını savunmak; hakFaşizme karşı direnme
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
sızlığa uğrayanın kendisi olduğunu
hakkı meşrudur ve
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
kendisininde bu haksızlığa maruz
başkaldırmak zulüm
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle : işçi tulumuyla
kaldığını düşünür ve direnişe omuz
gören halkların en
bu güzelim memlekette hürriyet…
verir.
doğal hakkıdır.
Bursada havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
Faşizme karşı direnmenin onuru devrimcilerindir.
fakirköylü Hatçe kadına,
Ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan, haksızlığa uğrayan her ırgat Süleymana düşman,
halk sömürü ve zulüm düzenlerine karşı direnme hakkına sahiptir. sana düşman, bana düşman,
Bu tarihsel, sınıfsal haklılıktan kaynaklanır ve zulme karşı silahlanmayı düşünen insana düşman,
da, zulüm düzenini yıkmayı da, baskı ve terör altında tutulmadan, vatan ki bu insanların evidir,
sömürülmeden, köleliğe mahkum edilmeden yaşayacağı yeni bir sevgilim, onlar vatana düşman…
düzeni kurmayı da içerir.
NAZIM HİKMET

Acun Karadağ ve Nuriye
Gülmen: Onlar iki
eğitimci. İşleri, gençleri
eğitip geleceğe hazırlamak. AKP faşizmi
tarafından hak hukuk demeden mesleklerinden ihraç edildiler. Bu haksızlığa
sessiz kalıp faşizmin zulmüne teslim olmadılar. Koca koca sendikaların binlerce
üyesi işten atılmasına rağmen bırakalım
direnmeyi en ufak bir hak arama talebinde
bulunmaya dahi cüret edemediği günlerde
iki eğitimci her gün onlarca polis tarafından gözaltına alınıyor. Ancak biz tarihimizden de biliyoruz ki önemli olan
sayı değil işi ve onuru için direnmektir.
Tarih boyunca direnme hakkı yasalarla
değil halkların yazısız yasasında en meşru
hak olmuştur. Bu hakkı kullanan Türkan
Albayrak, Cansel Malatyalı’da direnişlerine tek başlarına başlamışlardı. Aylarca
süren kararlı direnişleriyle kazandılar.
Sayı: 549 Bu haklılığına olan inançtır. Haklı olanın
Yürüyüş yanında yer almaksa her devrimcinin
27 Kasım demokratın yapması gereken en doğal
2016
eylemidir. Bugün Acun Karadağ ve Nuriye Gülmen’e sahip çıkmak amasız, ancaksız fakatsız herkesin üzerine düşen
sorumluluktur. Onlar direnişleriyle bugün
eğitmenliklerine devam ediyorlar. Bizlere,
halka kararlı duruşlarıyla faşizme boyun
eğmemenin, direnişin eğitimini veriyorlar.
Onlara bakıp öğrenmeliyiz.
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“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

KAMU EMEKÇİLERİ,
HALK CEPHELİLER,
HALKIMIZ
DEVRİMCİ DEMOKRAT TÜM
KURUM VE KURULUŞLAR
KESK, DİSK ...
NURİYE'Yİ, ACUN’U, SEMİH’İ
VE SALİH'İ SAHİPLENELİM.
ONLARI SAHİPLENMEK
OHAL’ E KARŞI ÇIKMAKTIR.
FAŞİZMİN HAK GASPLARINA
KARŞI ÇIKMAKTIR.
-Nuriye’nin günlüğünden;
"Cumartesi Kamu Emekçileri Cephesi’nin basın açıklaması çağrısı vardı.
Hem bana hem de KHK’yla atıldığı
okulunun önünde direnen Acun Öğretmen’e destek olmak için açıklama
yapmak istediler. TAYAD’lı Mehmet
Amca, Eskişehir’den sevgili kardeşim
Toygar ve gözaltına alınışımızı görüp

Faşist Saldırılara Karşı Daha Fazla
Örgütlenmenin Yürüyüş Dergisi
Halka Ulaştırmanın Zamanıdır
Tüm Yürüyüş okurlarına dergi dağıtımcılarına çağrımızdır: Hedeflerimizi
büyütme zamanıdır. Daha fazla insana
gerçeğin sesini ulaştıralım. Her gün hedeflerimizi dergi sayımızı arttıralım.
İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi’nde 17 Kasım'da umudun sesi Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yapıldı. Düz bölgesinde pazarda ve kafelerde 100 dergi ulaştırıldı.
Sekizevler bölgesinde yapılan dağıtımda 80 esnafa dergi ulaştırılırken
Nalbur Bölgesi’nde 85 dergi ulaştırıldı.
20 Kasım'da yapılacak esnaf toplan-

O Kanlı Ellerinizi Halkın Ekmeğinden
Çekin!
Okmeydanı Halk Cephesi, katil polisler tarafından Halk Fırın'ın mühürlenmesiyle ilgili 18 Kasım'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "AKP’nin katil polisleri 17 Kasım’da Gazi Mahallesi’nde
bulunan halkın kendi alınteriyle kurduğu
Halk Fırını’nı 18 Kasım’da mühürleyeceklerini söyleyerek çekip gitmiştir.
18 Kasım cuma günü zırhlı araçları,
özel harekat polisleriyle Halk Fırını’na
gelmiş fırınımızı mühürlemiştir.
Nasıl derneklerimizi mühürlediği-

dayanamayarak sloganlarla aramıza
katılan Yoldaş da vardı. Tatil günü olmasından dolayı Yüksel çok kalabalıktı.
Bir de saat 14:30’da tecavüz yasasına
karşı bir eylem planlanmış, etraf çocuklara tecavüzü yasallaştırmayı hedefleyen iktidara karşı öfkeli bir kalabalıkla doluydu.
Bir de öfkeli çevikler ve siviller
vardı tabii. Onların öfkesi emekçiye,
adalet arayanlara. Etraftakilerin sahiplenmesini de önlemek için hınçla
saldırdılar. Pamuk saçlı Mehmet
Amca’yı da ite kaka, sürükleyerek
gözaltına aldılar. Toygar’ın yanağı
patladı. Beni götüren polislerden biri,
diğerine “bu o, değil mi?” diyerek
araca bindirene kadar kollarımı çevirdi. Can arkadaşım Sibel anıta sıkı
sıkı tutunmuş, “OHAL 80 Milyon
Halkı Teslim Alamayacak!” diye ba-

ğırmış. Benim görme fırsatım olmadı
ama kendisinden dinlemek çok keyifliydi. Ekip arabalarının bulunduğu
yer anıta uzak olduğu için bulvara
inene kadar epey olağanüstü bir hal
yaratıldı. Herkes şaşkınlıkla bakıyor,
kameraya alanlar, müdahale etmeye
çalışanlar… Bulvarda yine bir karışıklık. “Araç nerede, kapıyı aç, üstünü
arayın, çevir bunu”. Bir taraftan sloganlar: “Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!”, “Kamu Emekçileri Teslim
Olmayacak!”, “İşini İstemek Suç Değildir”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek!”. İki araca bindirildik, toplamda on kişiydik. Seyri Sokak muhabiri Sibel Tekin’i de çekim yapmak
istediği, yani işini yaptığı için gözaltına
almışlar. O da aramızdaydı. Sokağın,
direnenlerin sesi Seyri Sokak’a binlerce
selam!"

tısına çağrı yapıldı.
Bahçelievler: Zafer Mahallesi'nde
20 Kasım'da Pazar Pazarı'nda toplu
dergi dağıtımı yapıldı. 9 kişinin katıldığı çalışmaya halkın ilgisi yoğundu.
Ajitasyonlar çekilip AKP faşizmi ve
paralı uşakları teşhir edildi. Zafer Mahallesi'nde esnafla birlikte 88 dergi
halka ulaştırıldı. 19 Kasım'da yapılan
dergi dağıtımında Soğanlı Mahallesi'nde 50 dergi ulaştırıldı.
Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri tarafından 23 Kasım’da
Okmeydanı’nda dergi dağıtımı yapıldı.
Halkımızla son süreçteki baskınlar,
İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis
baskını ve Grup Yorum üyelerinin göz-

altına alınmasına ilişkin sohbetlerin
edildiği çalışmaya 2 kişi katıldı. 1
saatlik çalışma sonunda 22 dergi dağıtıldı.

nizde mühürleri söktüysek şimdide aynısını yapacağız fırınımızı tekrardan
açacağız…” denildi.
Kamu Emekçileri Cephesi (18
Kasım): "... Halk Fırını düzenin piyasacı, kar anlayışıyla var olmamış;
yoksul halkın ucuz ekmek alabilmesi
için düzene alternatif olan fırındır.
OHAL kapsamında kurumlarımıza vurulan mühürleri nasıl söküp attıysak
halkın fırınına da vurulan mühürleri
söküp atacağız..."
Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi: "Bahçelievler halkıyla birlikte
Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’ni

ziyaret edip kurumumuzu sahiplenmeye
gittik. Takılan mühür tekrar söküldü.
Mühürleyip kurumlarımızı açamayacağımızı düşünen asalak AKP ve polisleri
ne bir kez daha mührü söküp OHAL’i
tanımadığımızı ilan ettik. Mühürlerinizi
kilitlerinizi attık gitti."

ANADOLU
Elazığ: Yıldızbağları Mahallesi'ndeki yoksul gecekondulara 21 Kasım'da dergi dağıtımı yapıldı. Mahallede cenaze olması dolayısıyla evlerde
çok kimse yoktu ama evde olanlarında
tavırları iyiydi. Bazı aileler “Neredeydiniz göremiyoruz” diye sitem ettiler. Yaşlı teyzelerin bazıları "okuma
yazmam yok ama siz devrimcileri biz
severiz alalım" diyorlardı. 2 saat süren
çalışmada 40 dergi halka ulaştırıldı.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Okmeydanı Halk Cephesi Okmeydanı
Faşizme Mezar Olacak: "O vurduğunuz
mührü sayısız kere kırmıştık, işte bugün
yine kırdık girdik derneğimize. Siz 1000
kere de vursanız biz o mührü kırıp derneklerimize gireceğiz. Mührünüzü de
OHAL’inizi de tanımıyoruz."
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Hakları için Direnen Acun Karadağ ile Röportaj:

“Halk şunu anlamalı: Devlet sizin ve çocuklarınızın dostlarını ortadan
kaldırıyor. Sizi sahipsiz bırakmaya çalışıyor.
Bir hedefim de korkan, panikleyen, gelecekten umudunu yitirmiş
arkadaşlarıma umut olmak.”

Sayı: 549

Yürüyüş: OHAL ile birlikte devletin kamu emekçilerine yönelik saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Devletin bu saldırılarda amacı neydi?
Acun Karadağ: Öncelikle direnişimize gösterdiğiniz duyarlılık karşısında mutluluğumu belirteyim. Çünkü her destek bize direnme gücü veriyor.
Devletin saldırısını tamamen küresel saldırının bir parçası olarak görüyorum. Saldırıyla birlikte Türkiye'de
olan tüm akıl almaz olayların kökeninde kapitalizmin krizi yatıyor. Daha
sade anlatayım. Bu saldırı, krize karşı
ayaklanabilecek yoksulları susturmak
ve devre dışı bırakmak; biatçı ve
korkak olanları sözleşmeli olarak
yerlerine yerleştirmektir. Tam bir köleleştirme harekatı yani.

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Yürüyüş: Direnişinizin hedeflerini
anlatır mısınız? Kamu emekçilerinin
desteği nasıl olmalı?
Acun Karadağ: Direnişimin en
yakın hedefi işimi, ekmeğimi ve öğrencilerimi geri almak. Daha genel
hedefim haklarımızı direnerek alabileceğimizi göstermek. Ama özellikle, devletin bu hukuksuzluğu "darbe
girişimi, teröristleri ayıklıyoruz, kendi
İslam devletimizi kuruyoruz" gibi
algı operasyonuyla; yalanlarla gizlemesini teşhir etmeyi hedefliyorum.
Halk şunu anlamalı: Devlet sizin ve
çocuklarınızın dostlarını ortadan kaldırıyor. Sizi sahipsiz bırakmaya çalışıyor. Bir hedefim de korkan, panikleyen, gelecekten umudunu yitir-

miş arkadaşlarıma umut olmak.
Bu durumda kamu emekçileri çok
yakında birgün bu hukuksuzlukla
karşılaşacakları gerçeğiyle yüzleşmeli
ve var güçleriyle direnişi büyütmelidirler. Herkes olduğu yerden bir
şey yapmalı. Sosyal medyadan duyurular önemli. Ajitasyondan tutun
hazırlayacakları videolar, dağıtacakları
el ilanları vs. bir çok etkinlik önemli.
Onbinlerce kamu emekçisi işten atılmış direnen 2 kişi. Yarın 3 olacağız.
Binlerce iş yerinin önünün eylem
alanı olması beklenmez miydi?
Yürüyüş: Kamu emekçilerine yönelik nasıl çağrı yapmak istiyorsunuz?
Acun Karadağ: Kamu emekçilerine şöyle bir çağrım olacak: Kendi
olağanüstü halinizi ilan edin. Hayatınıza, geleceğinize darbe yapılıyor.
Sokaklarda sıkıyönetim ilan edin.
Darbeciyi yani sizi işten atan ya da
atacak olan devleti yargılayıp mahkum
edin. Haklılığınızı dünya duysun.
Yürüyüş: Devletin saldırıları karşısında Kamu Emekçileri Cephesi’nin
misyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Acun Karadağ: KEC iş güvencemizin elimizden alınacağını yıllar
önce söylüyordu. Bu yüzden de devletin hedefi oldu. Bugün KEC, direnmezsek işten atmaların artacağını
ve kölelik sisteminin getirileceğini
söylüyor. Bu yüzden direniş de
KEC'in desteğiyle büyüyor. Büyümeye devam edecek.

GAZİ MAHALLESİ’NDE
GAZİ HALKININ SÜRDÜRDÜĞÜ
AÇLIK GREVİ BİTİRİLDİ
Gazi Mahallesi’nde Gazi halkının, mahallede polis
terörüne son verilmesi, faşizmin işgal ederek kalekola
çevirdiği Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi binasının geri verilmesi... Talepleriyle
başlattığı açlık grevi Gazi Mahallesi’nde bir direniş
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Yürüyüş: KESK’in bu süreçteki
tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Acun Karadağ: KESK kanayan
yaramız... Öyle bürokrasi hantallığında ki... Ben ihracı öğrendiğim ilk
gün direnmeye karar verdim. İki
gün sonra sendikayla paylaştım. Sendika yönetimi toplantı planlıyordu.
İki hafta hazırlık yaptım. Başlayacağım gün toplantı yapıyorlardı. Başladım toplantı yapıyorlar. Çıkan karar
nedir? Dayanışma yani maddi destek.
Eylem? Yok. Bireysel direnişleri
onaylamıyoruz ama biz de yapmıyoruz tavrı. Yönetim süreci okuyamıyor bence. Hala gözü Avrupa'da
AHİM'de. Döneceğiz, tazminat alacağız sanıyor. Yerellerdeki bazı yöneticilerin de direnmek isteyen bazı
arkadaşları vazgeçirmeye çalıştıklarını
biliyorum. Zaten bireysel direnişimin
en büyük nedeni bu tavırlar. Yoksa
sendikamla birlikte kitlesel bir direnişin içinde olmak isterdim ben de.
Galiba öz gücümüz gerçek gücümüz.
Teşekkürler...

mevzisi oldu. Gazi halkının direnişini büyüten bir işlev
yüklendi.
19 Kasım Cumartesi gününden itibaren ise, Gazi
halkı Gazi Mahallesi’nde başlattıkları direnişi yeni
mevzilerde sürdürmek üzere bitirdi.
Açlık grevi direnişine, 40 kişinin katıldığı bir basın
açıklamasıyla birlikte son verildi. Açıklamada yeni bir
mevziye ve yeni bir aşamaya taşınacağı belirtildi.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Onurumuz, Haklarımız, Özgür Tutsak Kimliğimiz İçin
Tecrite Karşı Direniyoruz...
Direniş; İdeolojik ve Siyasi Bir Tercihtir
ZAFER SADECE DİRENENLERİNDİR-1
TUTSAKLARIN TALEPLERİ:
Sürgün sevkler dursun
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Tedavileri Engellenmesin
Kitap Hakkı Sınırlandırılamaz, Kısıtlanamaz
Sohbet Hakkı Uygulansın...
4 Ağustos 2016 Perşembe günü
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde aynı hücrede kalan Bekir Şimşek, Ergün Akdoğan, Gökhan Kaya
ile başka bir hücrede kalan Serkan
Onur Yılmaz, Candaş Kat, Veli Dikme
hak gasplarını ve hapishane uygulamalarını protesto etmek amacıyla
hücrelerini ateşe vermişlerdir.
Bunun üzerine hapishane idaresi
hücrelerde bulunan tutsakları ağır
bir biçimde darp ederek işkence yapmıştır. Önce ellerini ters biçimde kelepçelemiş, sonra ayaklarından da
kelepçeleyip çırılçıplak soyarak süngerli hücreye koymuştur.
Saatlerce ters kelepçe ile çıplak bir
biçimde süngerli hücrede tutulduktan
sonra doktor raporu için hastaneye
sevk edilmişlerdir. Ancak aradan 1
hafta geçmesine rağmen kendilerine
reçetelenen ilaçlar verilmemiştir. Veli
Dikme’ nin çenesindeki açık yara hapishane şartlarında enfeksiyon kapmıştır.
Serkan Onur Yılmaz, Veli Dikme,
Candaş Kat kendi hücrelerinin üst
katını yaktıktan 50 dakika sonra idare
tarafından fark edilmişler. Burada
hücre havalandırma bölümünde kıç
ve ayak falakasına tabi tutulmuşlar,
darp edilerek hücreden çıkartılmış
ve çırılçıplak soyularak süngerli hücreye atılmışlar; 6,5 saat ters kelepçeli
olarak süngerli hücrede tutulmuşlardır.
Veli Dikme başına aldığı darbe
nedeniyle baygınlık geçirmiştir. Suratında yoğun darp izleri bulunan
müvekkilin bu işkencelere bağlı olarak
çenesine altı dikiş atılmıştır.
Hücrelerin ateşe verilmesinden
sonra diğer hücrelere baskın yapılmıştır. Bu aramalara itiraz eden Servet

Göçmen, Nurettin Kaya, Latif Mollaahmetoğlu, Sezgin Zengin de darp
edilerek süngerli hücreye atılmışlardır.
Hücrelerini ateşe verenler hastane
dönüşünde eski yanan hücrelerine
konulmuşlardır. Bulundukları hücrelerdeki giysileri de dahil tüm eşyalar
“ yandı” denilerek süngerli hücreye
kapatıldıkları sırada, yokluklarında
atılmıştır.
Hücrelerini yakanlar yaklaşık bir
ay boyunca yanık hücrede tutulmuş.
beton üzerine uyumuşlardır. Dilekçe
yazamamaları, kantinden ihtiyaçlarını
alamamaları için kağıt kalem bile verilmemektedir. Havalandırma kapıları
da açılmamaktadır. Yanık hücrede tutulanlar gazete alamamakta, telefon
açma haklarını kullanamamaktadırlar.
Tekirdag 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan Özkan Yılmaz, Utku
Aykar, Cemil Kurt bulundukları hücreleri yakmışlardır. Bu kişiler de çırılçıplak soyularak elleri arkadan ters ve
ayaklarından kelepçelenerek darp edilmiş ve süngerli hücreye atılmışlardır.
Utku Aykar’ın kaburgalarında,
sırt, kol ve bacaklarında yüzünde
ağır darp izleri ve açık yaralar el ve
ayaklarına metal kelepçe takıldığı
için derin kelepçe yaraları bulunmaktadır.
Cemil Kurt’un kaburgalarında,
sırt, bilek, kol ve bacaklarında darp
izleri ve açık yaralar oluşmuştur. Özkan Yılmaz’ın da kaburgalarında,
sırt, bilek, kol ve bacaklarında darp
izleri ve açık yaralar oluşmuştur. Özkan’ın eli şişmiş, elini ve parmaklarını
kullanmakta zorlanmıştır.
Özkan Yılmaz, Utku Aykar ve
Cemil Kurt'ta yaklaşık 45 gün yanık

hücrede tutulmuşlardır. Ve ihtiyaçları
kendilerine verilmemiştir.
SİNCAN 1 NO’LU F TİPİ
Rabbena Hanedar 05.08.2016 tarihinde hücresini ateşe verdi.
Yaşadıklarını kendisi şöyle anlatıyor: “Ben hücreyi ateşe verdikten
sonra beni zorla hücremden çıkararak,
süngerli hücreye attılar. Süngerli hücreye konmayı kabul etmediğim için,
slogan attım ve süngerleri parçaladım.
Sonra gelip hareketimi kısıtlamak
için ayaklarımı da bağladılar. Beni
yaktığım hücreye geri götürdüler.
Hücrede, yatmış olduğum yatağım
da dahil her şey yanmış durumda.
Burada bulunan eşyalarımın bir kısmı
yanmış, bir kısmı ıslatılmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Bana kıyafetlerim
ve yiyecek dışında hiçbir eşya verilmiyor. Kağıt, kalem, kitap, defter,
televizyon, kurutma makinesi vb. hiçbir kişisel ve temel ihtiyaç kapsamında
olan eşya verilmiyor. Yanmış yatak
yerine yeni bir yatak verilmiyor, yanmış yatakta yatmam isteniyor.
ŞAKRAN HAPİSHANESİ:
İlk yakma eyleminden sonra Didem
Akman 2 saat sonra yanık hücreye
konulmuş gece rahatsızlandığı için
hastaneye kaldırılmıştır. Diğer koğuşta
kalanlar da yanık hücreye konulmuş
toplam 3 hafta yanık hücrede kalmışlardır. Didem Akman 21 gün boyunca,
günde 23 saat yanık hücrede kalmıştır.
Daha sonra koğuşta kalanlar 2 kez
hücrelerini yaktıklarında hepsi tekli
hücrelere atılmış, 16 gün tekli hücrede
günde 1 saat havalandırmaya çıkarak
kalmışlardır. Ayrıca hiçbir eşyaları verilmemiştir.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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GERÇEK TUTSAKLIK,
ÖZGÜRLÜK
DÜŞÜNCELERİNDEN
VAZGEÇMEKTİR

Özgür Tutsaklardan
Özgür Tutsaklar, TAYAD’ın 6
Aralık 1987 tarihli “Tutsaklara Özgürlük” mitinginde okunması için
bir mesaj gönderirler.
Dursun Karataş ve Sinan Kukul
imzalı bu mesaj, “Anneler, Emekçiler,
Aydınlar, Yurtseverler, Kardeşler!..
En Karanlık Günlerde Onurlarını ve
Umutlarını Yitirmeyenler!..” diye
başlar.
12 Eylül Amerikancı faşist cuntasının hüküm sürdüğü koşullarda
Özgür Tutsaklar adına “Kardeşler!”
Sayı: 549 diyerek halkına, dostlarına, yoldaşYürüyüş larına seslenen Dayı, bu mesajın iler27 Kasım leyen bölümünde hem gerçek tut2016
saklığın ne olduğunu hem de faşizme
karşı özgürlüğün nasıl savunulacağını,
bugüne de ışık tutacak biçimde şu
sözleriyle vurgular:
“... Yaşam zor bir kavgadır. Onurlu
ve özgürce yaşamak çok daha zordur.
Bu kavgada zindanlara atılabilir, idam
sehpalarına çıkarılabiliriz. On binlerin,
yüz binlerin kaderi aynı yollardan geçebilir. Bir avuç sömürücü zorba egemenliğini sürdürebilmek için en zalim,
en iğrenç, en ahlaksızca yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. Unutmayalım ki, aşımızın-ekmeğimizin, özgürlüğümüzün düşmanlarıdır onlar.
Unutmayalım ki, dört bir yanı zindanların kapladığı, zulmün, zorbalığın hüküm sürdüğü bir ülkede bazen özgürlüğü zindanlarda, idam sehpalarında
aramak gerekir. Gerçek tutsaklık, özgürlük düşüncelerinden vazgeçmektir.
Bu iğrenç düzene boyun eğmektir.
Zorbalığa karşı mücadele etmemektir.
Bu mücadelede büyük acılarla karşılaşabiliriz. Her şeyin bittiği sanıldığı
koşullarla karşılaşabiliriz. Gökyüzü
puslanır, toprak susuzluktan çatlar
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bazen.
Ama
nerede
olursa
olsun,
özgürlük savaşçıları, bir avuç da kalsalar kavgayı sürdürüyorlarsa, ne gökyüzü simsiyah kesilebilir ne de toprak
kıraçlaşır. Çünkü kavgayı
sürdürenler, şehitlerin kanlarıyla toprağı sulayıp karanlığı dağıtan birer ışık
olacaklardır. İşte, zindanlarda özgürlüğü haykırarak
ölümü kucaklayan onlarca
şehidimiz... Onlar, 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında gencecik körpe bedenleriyle, özgürlük türküleri söyleyerek ölümü kucakladılar. Onlar, tüm silahlar üzerlerine çevrilmiş
haldeyken, dört duvar arasında işkence tezgahlarında,
idam sehpalarında dahi zorbalığın üzerine yürüdüler.
Her zaman olduğu gibi ölümün eşiğinde de başları dik,
bakışları engindi. Yüreklerindeki ülke ve halk sevgisiyle yürüdüler...
Ve onlar, canlarına kast
eden sömürücülerin ‘Yendik, yok ettik’ dedikleri
anda yeniden ayağa kalktılar. Yeniden sokakları,
caddeleri doldurdular; yürüdüler hep beraber haksızlıkların üzerine...” (12
Eylül Mahkemeleri Dosyası-1, Syf: 183-184, Haziran Yayınları)

Özgür Tutsaklık cümlesi dünden bugüne
oluşmamıştır. Altı dolu dolu olan 46 yıllık
geleneğin sonucu oluşmuştur. Türkiye
hapishanelerinde can ve sakatlıklar
pahasına düşünceleri için ölen ama teslim
olmayanların yarattığı bir gelenektir bu.
Özgür Tutsaklık geleneğinin kökleri
Mahirler'e dayansa da, esas olarak 12
Eylül Amerikancı faşist cuntasına karşı
savaşırken tutsak düşen Cepheliler'in
Dayı'nın önderliğinde sürdürdüğü
tutsaklık koşullarındaki mücadelesinin
içinde şekillendirilmiştir.
Dayı'nın önderliğindeki Özgür Tutsaklık,
bu temelin tarihselliğini o gün şöyle ifade
etmiştir : "... Biz siyasi kimlik sahibi
insanlar olarak, sınıflar savaşının
bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın
sanatını yapmaya çalıştık . Başarabildik
mi ? Bu sorunun cevabını kavgayı ilmek
ilmek ören düşünce tarzımız halk
kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında
bulacağız, direniş sanatının bir gelenek
haline gelip gelmemesinde göreceğiz "
Özgür Tutsaklık, hapishaneleri yalnızca
daha iyi yaşam koşulları için mücadele
edilen yerler olarak görmemiş, düşmanın
saldıları karşısında yalnızca direnen
konumunda olmayıp, aynı zamanda
savaşan tutsak tipini oluşturmuştur.
Özgür Tutsaklık devrimci kişiliğine
yönelik her saldırıya karşı direnişle
karşılık veren olmuştur.
Özgür Tutsaklık koşullar ve yer ne olursa
olsun asla Özgür Tutsak olduğunu
unutmamaktır. Türkiye’de de, Avrupa
hapishanelerinde de direnmek, teslim
olmamaktır

Gerçek Tutsaklık
Faşizmden
İcazet Dilenmektir
İşte O Zaman Düzene
Mahkumsunuz Demektir

Görüldüğü gibi Dayı’nın sözleri,
olanca canlılığı ile günümüzü de aydınlatıyor olmanın tarihselliğini içer-

mektedir.
Bugünün Türkiyesi’nde de sömürücü zorbalar halk düşmanı egemenliklerini sürdürebilmek için en zalim,
en iğrenç, en ahlaksızca yollara baş-
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vuruyorlar. Ki egemenliklerini sürdürebilmek için başvurdukları en
zalim, en iğrenç, en ahlaksızca yolların
toplamı olarak faşizm iş başındadır.
Faşizm, halk düşmanlarının egemenliklerini sürdürebilmek için başvurdukları en zalim, en iğrenç, en ahlaksız
devlet biçimidir. Ve ülkemizde, 194550’lerden bu yana sömürge tipi faşizm
vardır. Faşizm, kimi zaman cuntalar
eliyle çoğu kez demokrasicilik oyunu
şeklinde sürdürülmektedir.
Ülkemizde, 12 Eylül’den bu yana,
açık faşizm kurumsallaştırılmıştır. Demokrasicilik oyununun, açık faşizmin
tül perdesi olmaktan başka bir işlevi
yoktur. Ve fakat, reformizm hayata
bilimsel bakamadığı için demokrasicilik oyununa katılarak faşizmin halkı
aldatmasına ortak olmuştur.
Reformizm, seçimlere katılmayı...
parlamentoda yer almayı... Dolmabahçe’de halk düşmanlarıyla oturmayı...
eksik gedikte olsa “demokrasi” olarak
halka empoze etmeye çalışarak kendi
siyasal tercih ve varoluşunu meşrulaştırmaya kalktı. Ancak, hayat öğreticidir.
Çünkü, ülkemizde en zalim, en iğrenç,
en ahlaksız haliyle faşizm iş başındadır.
Ve çıkarları öyle gerektirdiğinde kendi
hukukunu bile çiğneyerek, dün Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladıklarını bugün hapishaneye kapatır. Ki dün Dolmabahçe’de ağırlanmakta, bugün hapishaneye kapatılmakta faşizmin halk
düşmanı politikalarının gereği olarak
şekillenmektedir. Gerçek tutsaklık, faşizmden icazet dilenip düzen içileşmektir. İşte o zaman kedinin fareyle
oynadığı gibi oynar faşizm sizinle.
Oysa, hayat denilen kavganın gerçeklerini görenler için her şey nettir.
Özgürlük; emperyalizmin lütfunda,
faşizmin icazetinde değildir. Özgürlük,
her koşulda faşist zorbalığa karşı mücadele ederek kazanılır. Ve elbette,
“... Gerçek tutsaklık özgürlük düşüncelerinden vazgeçmektir. Bu iğrenç
düzene boyun eğmektir. Zorbalığa
karşı mücadele etmemektir.”

Faşizmin Saldırılarına
Karşı, Özgürlüğümüzü
Genel Direniş Mevzimizle
Savunuyoruz

İşte tam da bu nedenle, tutsaklık
koşullarında olsak da siyasi kimliğimizin özünü oluşturan özgürlük düşüncelerini savunmanın adına Özgür
Tutsaklık diyoruz.
Gökyüzü puslansa, toprak susuzluktan çatlasa ve tek başımıza kalsak
bile vatanımızın geleceğini, halkımızın
umudunu faşizme ezdirmeyen Büyük
Ailemizin Özgür Tutsakları olarak,
özgürlüğümüzü Genel Direnişimiz ile
savunmaya devam ediyoruz.
“Neden Genel Direniş?” sorusunun
cevabını bir çok kez verdik. Yineleyelim: AKP faşizmi, sürdürdüğü tecrit
işkencesini her geçen gün arttırdığı
saldırılar ile yoğunlaştırmıştır. Ve bu
saldırılara, kitap yasağı gibi doğrudan
siyasi kimliğimizi hedef alan bir boyut
eklemeye yeltenmiştir. Halkımızın deyimiyle söylersek “bardağı taşıran son
damla” kitap yasakları olmuş ve Genel
Direniş 10 Temmuz 2016 tarihinde
bulunduğumuz bütün hapishanelerde
taleplerini ilan ederek başlamıştır.
AKP faşizmi, Genel Direnişimizi
tahammülsüzlükle karşılayıp taleplerimize saldırıları yoğunlaştırarak cevap
vermiştir. Art arda yaşanan sürgünler
ile yeri değiştirilmeyen Özgür Tutsak
kalmamıştır. Ancak sürgünlerin gücü
Genel Direnişimiz’i kırmaya yetmemiştir. Çünkü, sürgün edildiğimiz her
yere Genel Direnişimiz’i de taşıdık.
Sürgünler, işkenceler, hücre baskınları, ailelerimize yönelik saldırılar,
ziyaret yasakları, telefon görüşlerinin
engellenmesi, kitaplarımızın yasaklanması, avukatlarımız ile görüşmelerimizin engellenmesi... art arda göndeme getirildi. Karşılaştığımız her
saldırıya, işkence, baskı ve dayatmaya
Genel Direnişimiz kapsamında fiili
eylemliliklerimizle karşılık vermeyi
sürekli kıldık. Taleplerimiz için ve
karşılaştığımız saldırılara karşı faşizmin
hücrelerini tutuşturup birer birer yakmaya başladık.
Tutsaklık koşullarında olsak, tecrit
hücrelerinde tek başımıza kalsak da
faşizmin saldırı ve dayatmaları karşısında kendimizi asla çaresiz hissetmedik. Kendi bedenlerimizden başlayarak her şeyi direnişin bir silahına,
her yeri direnişin bir mevzisine çevirdik.
Faşizmin yönelttiği saldırıların,

dayattığı statükoların karşısına, 122’lerin rehberliğinde Genel Direnişimiz’i
çıkarttık. Ki Genel Direnişimiz’in
hücreleri tutuşturan ateşleri yedi yıl
süren Büyük Direnişimiz’in feda ateşlerinden yadigardır. Söndürülemez
oluşu bu yüzdendir. Hapishanelerin
aptal ve alçak faşist idarelerinin anlayamayacağı tarihsel gerçek budur.
Hücreleri tutuşturan eylem ateşlerimizi
söndüremezler. Başta kitap yasağına
son verilmesi gibi, ya taleplerimizi
karşılayacaklar ya da bütün dayatmalarını böyle yakıp küle çevireceğiz...

Mesele Esir Düşmekte
Değil
AKP faşizmi, yönelttiği saldırılar
ile devrimci tutsakların halktan ve
emekten yana olmayı, halk düşmanlarının can düşmanı olmayı esas alan
siyasi kimliklerini yok etmeyi hedeflemiştir. 12 Mart’tan 12 Eylül’e bütün
Amerikancı cuntalar ile bütün halk
Sayı: 549
düşmanı iktidarlar bunu hedeflemiş
ama asla başaramamışlardır. Çünkü, Yürüyüş
kendisi de uzun süre tutsak kalan dev- 27 Kasım
2016
rimci şairimiz Nazım Hikmet’in vurguladığı gibi “mesele esir düşmekte
değil teslim olmamakta...”
Faşizmin baskı ve saldırıların amacı, sindirip teslimiyet dayatmaktır. Faşist baskı ve saldırıların olduğu yerde,
direnmek, insanlık onurunun gereği
olan temel haktır. Tutsaklık koşullarında yaptığımız ve halk güçlerini
yapmaya davet ettiğimiz işte budur:
Faşizme direnmektir...
Dayı’nın, Aralık-1987 tarihinde,
Özgür Tutsaklar adına dışarıya gönderdiği mesajın son sözü, SON SÖZÜMÜZ olmaya devam ediyor:
“... Sizlerin, tüm emekçi halkımızın
önünde bir kez daha söz veriyoruz
ki; yaşamımız boyunca halktan ve
emekten yana olmaya, sömürücü-iş
birlikçi hainlerin can düşmanı olma
suçunu işlemeye devam edeceğiz. Ve
onlar her ne yaparlarsa yapsınlar,
özgür yarınlarımızı engelleyemeyeceklerdir. Çünkü BİZ HALKIZ VE
MİLYONLARIZ!..”

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!

25

Dava Adamı Olmak;
Savaşı Büyütmek
Parti Cepheli Olmaktır!

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

“Sen” yada “ben” değil biz olarak
yaşayabilmek için gerekir.
Kadrosundan taraftarına kadar
yaşamın bütün anında, günün her
saatinde devrimciliği geliştirmeliyiz.
Örgütlü yaşam, 24 saatini örgütün
denetimine, bilgisine açmaktır.
"Biz" olgusu, Cephe tarzının özüdür. Peki "biz" olgusu kaynağını nereden alıyor?
Bir örgüt için vazgeçilmez özellikler olan hareket ruhu, davaya bağlılık, kendini feda etme, disiplin ve
sorumluluk duygusu, ideolojik birliğin
pratik içinde bir davranış birliğine
ulaşması, ideolojik birlik, yalnızca
teoride, lafta birlik değildir. Teori,
hayatın, pratiğin içinde bir davranış
birliğini ortaya çıkarıyorsa, aynı olaylar karşısında aynı düşünüş ve davranış biçimini sağlıyorsa, bu teorik
birlik örgüt içinde yoldaşça güvenin
zemini olabiliyorsa, işte o zaman
ideolojik birliktir. Partileşme sürecimiz esas olarak böyle bir birliğin
inşa süreci olmuştur. İdeolojik birliğimiz, bu süreçte yaratılan gelenekler
üzerine inşa edilmiştir.
"Biz" olgusu, bu ideolojik birliğin
ifadesi olarak hangi olay karşısında
Parti Cepheli'linin nasıl davranacağının önceden bilinebilmesidir.

Dava Adamı Olmak
İlke ve Kurallı Olmaktır
Tarihimiz boyunca düşman karşısında çok yalnız kaldık. İlkelerimizden, sosyalizm anlayışımızdan,
devrimimizin yolundan, değerlerimizden ödün vermeksizin ayakta kalmayı başardık. Büyük Direniş yılla-
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rında yalnızdık. 122 şehit ile yazdık
tarihin onurlu sayfalarını… Direnirken gün gün ilkelerimizden kurallarımızdan vazgeçmedik. düşman karşısında çünkü teslim olmamama geleneğimiz bizim için artık ilkeseleşmişti.
Her şeye ve herkese rağmen doğru
bildiğinde ısrar ve yalnız kalma pahasına saldırıları göğüsleme, kararlı
ve kendine güvenli hareket etme tavrımız her süreçte bir Parti Cepheli
karakteri oldu.
Düşmanın engellerini aşmak, hedefe ulaşmak için devrimci örgütlenmenin kendi içinde uyulması gereken bir takım ilke ve kuralları olması vardır. Bunlar içi boş, yasakçı
bir mantığın ürünü değildir ve maddi
temelleri vardır. Savaş içinde yaşanan
olumlu-olumsuz deneyimlerin sonucunda, savaşın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.
İlke ve kurallar savaşan örgütün
yaşamasını, hareket edebilmesini, iktidara ulaşmak için ilerlemesini sağlar.
Kurallar devrimi geliştirmek, savaşta,
en az kayıp vermenin ve zaferler kazanmanın koşullarını sağlayabilmek
için vardır.
Devrimci düşman kin, katlima
öfke, sömürüye, soygun ve talana
karşı duyduğu çözüm isteğiyle kendisini büyütendir.
Devrimcinin bu düzenin, onursuz,
adaletsiz, yaşamı karşısında mücadele
etmesi için çok sayıda nedeni vardır.
Bu nedenleri büyütmeliyiz. Devrimcilik herşeyden önce ilke ve kurallarla
yapılan bir iştir. Devrimciliğimiz büyütmek için öncelikle ilke ve kurallarla hareket etmeyi başarmak zorundayız.
İlke ve kuralla bir devrimciye öncelikle örgütlü düşünmeyi, sadece
kendi bildikleriyle yetinmemeyi öğretir. Kişisel ölçülerden uzaklaştırdığı
için politikleşmesini hızlandırır. İdeo-

lojik donanımını geliştirmenin öncelikli koşulu da ilke ve kuralları
öğrenmek, onları içselleştirmektir.
Şimdi bu öğrendiklerimizi öğretme ve yeniden öğrenme, öğrendikçe
de savaşı büyütme zamanıdır. Savaşı
kazanmak için, içimizde ya da dışımızda her türlü düşmana karşı vurma
zamanıdır.
Devrim düşmana vurulan en büyük darbeyse, bunun savaşını örgütlemeliyiz. Bu onurlu görevi yerine
getirirken, özgür vatan için, PartiCephemiz için, zafer için ölümü sıradan bir iş haline getirerek, adeta
onunla alay eden şehitlerimizden güç
alacağız.
Onların kanlarıyla yarattığı ve
bize emanet ettiği savaşma geleneği,
güçlüklerle, zorluklarla dolu yolumuzu düzleyecek. Onlar düşmanın
beyninde patlayan öfkelerini, düşmanı
dize getiren inançlarını bize bıraktılar.
Şehitlerimizin değerlerini korumak, Parti Cepheli olmanın gereklerini yerine getirmek için dava adamı
olmayı hedeflemeliyiz.
Dava adamı olmak, yani devrimi
istemektir. Devrimi istemek, devrim
için yanıp tutuşmak, devrim için savaşmaktır.
Devrim için savaşmak, şehitlerimizin uğruna can verdiği Parti-Cephemizin bayrağını ülkenin dört bir
yanında dalgalandırmaktır. Çünkü
bayrak savaşma geleneğidir. Şehitlerimizin emanetidir. Kanla yazılmış
tarihimizdir.
Kürt, Türk ulusları, Arap, Çerkez,
Laz, Gürcü vb. tüm milliyetlerden
halkımızın özgür vatan topraklarına
duyduğu özlemdir. Kurtuluş savaşımızdır. Zaferdir.
Şehitlerimize karşı verdiğimiz sınavdır. Devrimci Halk İktidarı'na giden yoldur.
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Grup Yorum Tarihimizdir...
Grup Yorum Devrimci Değerlerin Savunucusudur...
ÇÜNKÜ;

- Grup Yorum tarihimizdir, çünkü
binlerce yıllık Anadolu tarihinin ozanları, Pir Sultan Abdallar, Dadaloğulları, Karacaoğlanlar Grup Yorum’la
yaşıyor bugün.
- Grup Yorum devrimin kültür
savaşçılarıdır, çünkü bu düzen; sözlerden, düşüncelerden korkar. Çünkü
temelleri çürüktür. Bizim sanatımız
ise sözleri, düşünceleri bir silah gibi
kullanır ve bu düzenin yoz, bencil
kültürüne karşı cepheden savaşır.
- Grup Yorum halktır çünkü halktan beslenir, halk için üretir.
- Grup Yorum güvendir, çünkü
31 yıldır halkın içinde, halktan beslenerek, halkın olduğu yerlerde, meydanlarda, mahallelerde, sokakta türkülerini söylemiştir. Halkımızın sorunlarına ortak olmuştur, değerlerini
yaşamıştır, yaşatmıştır.
- Grup Yorum halkın yüreğindedir,
çünkü şarkıları en ön safta düşmana
saldıran, şarkılarının yüzü kana boyanan, kilitli kapıları açan, inmiş
perdeleri kaldırandır.
- Grup Yorum yani devrimci sanat
insan ruhunun mimarıdır, çünkü burjuvazi, halkların değerlerini har vurup
harman savurmuştur. Bize düşen bu
mirası toparlamak daha ileri götürmektir. Halkın ruhunu bir sanatçı estetiğiyle yeniden yaratmaktır.
- Grup Yorum halkın dilidir, çünkü
halkın müziği kendi yaşamından doğar. Bazen ağıt, bazen uzun hava,
bazen marş, bazen oynak bir hava

bazen çoşkulu bir zılgıt, bazense
dertli bir ezgi olur. Halkın ortak duygularını düşlerini anlatır. Sanat; halkın
yaşamının, düşüncelerinin ve duygularının yansımasıdır.
- Grup Yorum halka umut taşır,
çünkü halkın yaşadığı sorunlara karşı
çözümü ortaya koyar. Oflayıp, puflamayı, çaresizliği yaşatmak türküleriyle. Halka gücünü hissettirir, cesaret verir.
- Grup Yorum ideolojik güçtür,
çünkü dünyanın en ilerici sınıfının,
proleteryanın devrimci ideolojisinin
sanatıdır. Gücünü haklı olandan, meşru olandan ve mücadeleden alır.
- Grup Yorum saflaşmadır, çünkü
ezilenin yanında olmuştur, yaptığı
her şey burjuvaziyle proleterya arasındaki savaşa hizmet eder. Grup
Yorum'un sanatı gelecekten yanadır,
eskiye baş kaldırı, sosyalizmi kurma
yolundadır.
- Grup Yorum halkın mücadelesidir, çünkü 16'sında direnişçi, 18'inde
kahraman olan Sibel Yalçın’ın, Sabo'nun İstanbul Şafaklarındaki direnişini, Apo Fatih Hasan Haydar şehitlerimizin türkülerini yapmıştır.
Onların direnişlerini halka taşımıştır.
- Grup Yorum halkın elleridir,
çünkü düşleri gerçek yapacak olan
halkın elleridir. Düşler ise ekmeğe
adalete ve özgürlüğe kavuşma umududur. Bu kavgada tek yumruk olacak
olan halkın elleridir.
- Grup Yorum moral ve çoşkudur,

çünkü halkların çözümü devrimci
sanatta bulunur. Grup Yorum halkların
kurtuluş yolunun devrim yolu olduğunu, sosyalizm olduğunu türküleriyle haykırmıştır. Çözümün olduğu
yerde moral, çoşku ve mutluluk vardır. Düzenin dayattığı bunalım yoktur.
- Grup Yorum onurdur, çünkü
düzenin yozlaştırma politikası önünde
barikat olmuştur. Halkın değerlerine
sımsıkı sarılıp, halka kültürünü, kimliğini hatırlatmıştır.
- Grup Yorum yarını bugünden
yaratır, çünkü sosyalizmi kurma iddiasıyla, bizim ve halkımızın bilincindeki kapitalizme ait bütün kalıntıları yok etmek için mücadele eder.
- Grup Yorum devrimci değerleri
savunur, çünkü kapitalizmin yarattığı
bencil, çıkarcı insan tipini reddeder.
Kolektif yaşayan, dayanışma için
olan, paylaşımcı olan halk ve vatan
sevgisiyle donanmış insan tipini savunur.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
FAŞİZMİN SALDIRILARINI
DİRENİŞİMİZLE DURDURALIM!

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Mahallelerimiz, sokaklarımız aylardır polis ablukası altında. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Mücadele
Merkez’i özel harekat tarafından işgal
edildi. Tedavi gören gençler gözaltına
alındı. Merkezimiz karakol haline
getirildi. Halkın kendi sorunlarına
çözümler üreten Halk Meclisi’ni yıktılar. Halkın ekmek teknesi iş yerleri
yerle bir edildi.
Yaşadıklarımız bunlarla sınırlı değil.
Her gün gaza boğuluyoruz. İnsanlarımızın üzerine ateş ediyorlar. Devrimciler sokaklardan, otobüslerden
kaçırılıyor. İbadethanelerimiz panzerlerle kuşatılıyor. Dinimiz, milliyetimiz,
düşüncelerimiz nedeniyle aşağılanıyor,
yok sayılıyor, tutuklanıyoruz.
Evlerimiz yıkılmak, kendi ellerimizle kurduğumuz mahalleler boşaltılmak isteniyor. Erdoğan’ın damadı
Berat Albayrak “Gazi’yi bitirin” talimatları veriyor. Halka işbirlikçilik,
muhbirlik dayatılıyor.
Bütün bunları patronlar, zenginler
daha fazla para kazansınlar, sömürüleri
devam etsin diye yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın adı faşizmdir.
AKP darbe girişimini bahane ederek OHAL ilan etti. OHAL’i halka

ÖĞRENELİM:
En başta devrimcileri yıldırmayı,
yıldıramıyorsa katletmeyi hedefleyen
faşist terör, kitlelerin ekonomik demokratik talepli eylem ve direnişlerinin dağıtılmasından kitle hareketinin engellenmesine, grevlerin
kırılması, gösteri ve yürüyüşlerin
engellenmesinden örgütlülüklerinin
dağıtılmasına kadar emekçi kitlelerin
hemen hemen tüm faaliyetlerinin
de karşısına dikilir.
Faşizm toplumun en ileri kesimleri olan devrimcileri katlederken,
demokrat ve ilerici kesimleri de sindirmeyi ve giderek yozlaştırmayı
hedefler. Baskı ve terörle tarafsız
hale getirilen kitleler sürekli baskı
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açtıkları savaşı rahat rahat sürdürebilmek için ilan ettiler.
3 aylık OHAL döneminde seksen
bin kişi gözaltına alındı. Kırk bin
kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlara
her türlü işkence yapıldı.
Faşizm işkence, baskı ve katliam
demektir.
Yüz binlerce işçi işinden atıldı. Yetmişbin devlet memuru işinden oldu.
Faşizm açlık, yoksulluk demektir.
Yüzlerce gazeteci kovuldu. Sadece
bir günde 23 basın-yayın kuruluşu
polis tarafından basılarak, susturuldu.
Faşizm yasak, sansür, yalan demektir.
Yüzlerce devrimci işkencelerle
gözaltına alındı, tutuklandı. Hapishanelerde her gün işkence yapılıyor.
faşizm kan, gözyaşı, işkence demektir.
Dilek Doğan evinde katledildi.
Yılmaz Öztürk işten evine dönerken
sokağında öldürüldü. Berkin Elvan
onbeş yaşında öldürüldü. Katilleri
hala sokaklarda dolaşıyor. Faşizm
adaletsizlik, ölüm demektir.
Faşizmin sokaklarımızda elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin vermeyeceğiz.
Halkımız! faşizmi el ele, omuz
omuza vererek boğabiliriz.
Faşizme karşı omuz omuza!
ve zor tehdidi karşında faşizmin isteklerine boyun eğmeye zorlanır.
Ve istisnasız kendi gibi düşünmeyen
her kesime karşı uygulanır.

ÖZLÜ SÖZ:
“Bugün emekçi kitleler ve
emekçi aydınlar ile onların siyasi
parti ve ekonomik örgütlerinin hayati önem taşıyan bir tek ortak çıkarı var: Ortak çabalarla, baş kaldıran burjuva gericiliğine ve onun
tipik siyasi görüntüsü olan faşizme
başından engel olarak kendi özgürlüklerini, haklarını, şeref ve hayatlarını korumak.”
Dimitrov

FAŞİZM ALMANYA’DA
SEÇİMLE
İŞ BAŞINA GELDİ
-30 Ocak 1933: Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, NSDAP
Başkanı Adolf Hitler’i Şansölye olarak
atadı, böyle bir anayasal hakkı vardı.
Oysa NDSAP 06 Kasım 1932’deki
seçimlerde oyların yüzde 33’ünü almıştı
yalnızca. 1932’de 2, 1933’de 1 seçim,
yani 1932/1933’de 3 tane seçim yapıldı.
-27 Şubat 1933: Reichstag, yani o
dönemin meclisi yakıldı. Hitler bu
olayı “Komünistlerin” üstüne attı.
Yangından 1 gün sonra, Hindenburg’un çıkarttığı bir kararnameyle
(Reichstagsbrandverordnung) Weimar
anayasası ve temel hakları devre dışı
bıraktı.
NSDAP yangını kendisi gibi düşünmeyenleri tasfiye etmek için kullandı.
Daha aynı gece, yangının olduğu
gece, 5 bin muhalif, özellikle Sosyal
Demokrat ve Komünistler, tutuklandılar.
Bundan kısa süre sonra, Hollandalı
anarşist Lübbe ve 4 kişiye daha dava
açıldı. Onların arasında Bulgaristan
Başkanı Dimitrov da vardı.
O dönem Prusya İçişleri Bakanı
Göring, kendisiyle yapılan bir röpörtaj’da: “bu yangını duyar duymaz,
bunu komünistlerin yaptığını biliyordum” dedi.
Hitler faşizmi, komünistlere yönelik
saldırılarını meşrulaştırabilmek için bu
kundaklamayı örgütlemişti ama istediğini elde edemedi. Dimitrov’un tarihsel savunması, faşizmin bu komplosunu dağıtmıştır.
-5 Mart 1933 seçimleri:
Düzenlenen son seçimler oldu.
-NDSAP oyların yüzde 43,9 alarak,
salt çoğunluğu elde edemedi.
Başka, yüzde 8 oy alan ırkçı bir
parti ile yapılan koalisyon ile, salt çoğunluğu elde etti.
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-Ancak seçim kampanyasının adil ve özgür olduğu söylenemezdi.
Seçim kampanyası sürecinde SA (Hitler’in milis gücü)
SPD (Sosyal Demokratlar) ve
KPD (Komünist Parti)’ye yoğun ve şiddetli saldırılarda bulundu.
Komünist Parti’liler, polis
yetkisi ile donatılan SA tarafından ya tutuklandılar ya da
katledildiler.
Bu şartlar altında, KPD hiçbir şekilde seçim kampanyası
düzenleyemiyor, SA tarafından
fiilen engelleniyordu.
SPD ise çok kısıtlı bir seçim
kampanyası yapabiliyordu.
Hitler’in partisi NSDAP alabildiğince propaganda yapabiliyordu.
Buna rağmen:
KPD oyların yüzde 12,3’ünü
ve SPD yüzde 18’ini aldı.
Fakat KPD’nin seçilen bütün
milletvekileri, toplam 81 idi ve
tamamı hapishanedeydi.
-Bu terör ortamına karşı direnmek için SPD’nin gençliği,
“kısmen illegal” olan örgütlenme faaliyetinde bulundu. Ancak
SPD yönetimi bunu kesinlikle
yasakladı.“Yasallıktan” hiçbir
şekilde çıkmamak, böylece saldırı bahanesi sunmamak gerektiğini savundular.
-Çünkü SPD parlamenter
mücadeleye ağırlık vereceğini,
çünkü muhalif partiler meclis’deki oyların yüzde 48’ine
sahip olduğunu savunuyordu.
-Ancak SPD’li milletvekileri
en küçük cesareti gösteremediler.
Reich Anayasası’na göre,
KPD’nin seçilmiş milletvekileri,
parlamenter çalışmalarını yürütebilmeleri gerekirdi. Ancak
SPD bunu bile talep etmeye
cesaret edemedi.
Ki böylece oyların 12,3’si
zaten kafadan yok sayıldı. Ve
yüzde 48’lik muhalefet fiilen
yüzde 36’ya eridi.

O Kanlı Ellerinizi
Halkın Ekmeğinden Çekin
Okmeydanı Halk Cephesi katil polisler tarafından Halk Fırın'ın mühürlenmesiyle ilgili 18 Kasım'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "AKP’nin katil
polisleri 17 Kasım’da Gazi Mahallesi’nde
bulunan halkın kendi alınteriyle kurduğu
Halk Fırını’nı 18 Kasım’da mühürleyeceklerini söyleyerek çekip gitmiştir.
18 Kasım Cuma günü zırhlı araçları,
özel harekat polisleriyle Halk Fırını’na
gelmiş fırınımızı mühürlemiştir. Katil
polislerin koyduğu mühürü kıran arkadaşlarımız Halk Fırını’nı tekrar faaliyete
geçirmiştir, mühürün söküldüğünü gören
katiller hasımsızca arkadaşlarımıza saldırmış tekrardan fırınımızı mühürlemek
istemiştir şuan arkadaşlarımız direnişi
sürmektedir.
Faşist AKP iktidarı OHAL kararıyla
halka bir savaş açtı. İlk başta halkın
öncüsü olan devrimcileri sokak ortasından kaçırdı, işkence yaptı, tutukladı.
Sonra halkın kendi sorunlarını çözmek
için geldiği derneklerimize saldırdı mühürlemek istedi ama başaramadı. Şimdi
de halkın kendi alınteriyle kurduğu,
sağlıklı ekmek tüketebildiği Halk Fırını’nı mühürlemek istedi. Faşizm halka
ait olan iyi güzel her şeye karşıdır,
halkın çıkarına olan bir şey egemenlerin
çıkarlarına uymaz ondan faşizm azgınca
halka dair olan herşeye saldırır, teslim
almak ister. Ama AKP faşizmi şunu çok
iyi bilsin ki biz 80 milyonuz! Nasıl derneklerimizi mühürlediğinizde mühürleri
söktüysek şimdi de aynısını yapacağız
fırınımızı tekrar açacağız…” denildi.

Kamu Emekçileri Cephesi:
"AKP, halkın yanında olan dernek
ve kurumları mühürleyerek halka olan
kinini ortaya koyuyor. Gazi’de ki Halk
Fırını'nı da mühürleyip yoksul halkın
ekmeğini çalmaya çalışıyor. Çünkü halk
fırını düzenin piyasacı, kar anlayışıyla
var olmamış; yoksul halkın ucuz ekmek
alabilmesi için düzene alternatif olan
fırındır. AKP, halkın ekmeğini elinden
alamayacak. OHAL kapsamında kurumlarımıza vurulan mühürleri nasıl söküp attıysak halkın fırınına vurulan mühürleri de söküp atacağız..."



Derneklerimiz Evimizdir, Onları
Sonuna Kadar Sahipleneceğiz
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler 20
Kasım'da geleneksel olarak yapılan pazar
kahvaltısında buluştular. Sabahın erken
saatlerinde gelen Halk Cepheli aileler
yapmış oldukları poğaçaları getirdiler,
sonra çay demlenerek hep birlikte kahvaltıya oturuldu. Kahvaltıdan sonra son
zamanlarda yapılan dernek baskınları
ve mühürlemeler üzerine konuşuldu.
“Derneklerimiz bizim evimizdir onları
sonuna kadar sahipleneceğiz” diyen aileler ve gençlerle hep birlikte toplu temizlik yapıldı. Yapılan kahvaltıya 15
kişi katıldı.


Saldırılara Karşı Gelmenin
Koşulunu Her Zaman
Yaratacağız Örgütlülüğümüzü
Büyütmeye
Engel Olamayacaksınız
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Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde 16
Kasım'da ateşbaşı sohbette bir araya
gelindi. Sohbete 10 kişi katıldı. Çaylar
demlenip bir yandan yudumlanırken bir
yandan da faşizmin yaptığı baskılara
dair sohbet edildi. Sohbetin sonucunda
daha çok bir araya gelmek ve örgütlenmek gerektiği ortaya koyuldu. Bir araya
gelmek için her hafta ateşbaşı sohbete
çağrı yapıldıktan sonra sohbet bitirildi.
Örnektepe:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi zorlu koşullarda da olsa faaliyetlerine devam
ediyor. 12 Kasım'da Örnektepe Mahallesi'nde ateşbaşı sohbet yapıldı. Yaklaşık
50 kişinin katıldığı ateş başı sohbette
uyuşturucu kullanımının neden giderek
arttığı, buna karşı neden ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine konuşuldu. Hepbirlikte türküler söylendi, halaylar çekildi ve haftaya tekrar buluşmak
sözüyle ateş başı sohbet bitirildi.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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Nasıl örgütleyeceğiz?

MAHALLELER

Ekmeğimiz için
Onurumuz için
Adalet için Savaşıyoruz

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Tek kelime ile güvenerek örgütleyeceğiz.
Kime güveneceğiz?
Öncelikle ideolojimize güveneceğiz.
İkincisi partimize güveneceğiz.
Üçüncüsü halka güveneceğiz.
Dördüncüsü kendimize güveneceğiz.
Beşincisi yoldaşımıza güveneceğiz.
Böylesine bütünlüklü bir güven
duygusu bir devrimcinin kişiliğinde
şekillendiğinde, o devrimcinin halkı
örgütlemesinin önündeki önemli bir
engel aşılmış demektir.
Neden güveneceğiz?
Çünkü, ideolojimiz bilimsel gerçeklere dayanan bir ideolojidir.
Ve ideolojimiz, bilimsel gerçekler
ışığında bize devrim yolunu gösterir.
Devrimin zorunluluğunu sadece bir
laf olarak değil, bilimsel gerçeklerle
anlatır.
Nasıl ki, bir bina inşaa ederken
inşaat üzerine teknik bilgilerle hareket
ediyorsak ve yanılmıyorsak.
Nasıl ki, bir hastalığımız olduğu zaman, tıbbi bilgilerle hareket ediyorsak,
bizim ideolojimiz de toplumsal gelişimin
yasalarını bize anlatıyor. Ve bu yasalara
uygun hareket edildiğinde devrimin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

güven örgütlenmenin anahtarıdır
Bu düzenin geçmiş olduğunu
biliyoruz, devrimin, halkın iktidarının ise gelecek olduğunu biliyoruz.
Bu nedenle ideolojimizin bu gücüne
güvenerek halka gideceğiz.
Partimize güveneceğiz. Çünkü, partimiz bilimsel gerçeklerden hareket
eden tek partidir. Partimizin tarihi, oligarşi ve emperyalizme karşı savaşta,
üstün bir irade gücüyle yenilmezliğin
tarihidir. Bu tarihe güveneceğiz.
Partimizin, bugüne kadar ideolojik
politik hattında, devrim stratejisinde,
teorik tespitlerinde, güncel politikalarda yanıldığının örneği yoktur. Çünkü, Marksizm-Leninizm’in bilimi ışığında hareket eder. Marksizm-Leninizm’in bilimi ışığında tahlil eder ve
gerçekleri görür. Gördüğü gerçekleri
olduğu gibi halka taşıma cüretiyle
hareket eder. Bu nedenlerle de en küçük bir tereddüt göstermeden güvenilebilecek tek partidir.
Halka güveneceğiz.
Çünkü, bileceğiz ki, herkes halka
ihanet edebilir, ama bir tek halk kendi
kendine ihanet etmez, edemez. Herkes
çıkarlarını şu ya da bu biçimde burjuvaziyle uzlaştırabilir. Bu hiç değilse,
bilimsel olarak bir olasılık olarak görülebilir. Ama çıkarları hiçbir koşulda
burjuvaziyle, oligarşi ve emperyalizmle
uzlaşmayacak bir kesim vardır ve o
halktır.
Halk, kapitalist sistemin doğası gereği, burjuvaziyle çatışma ve savaş ha-

lindedir. Bu savaşın örgütlülük düzeyinin
şu ya da bu kadar güçlü ya da güçsüz
olması sonucu değiştirmez. Halk her
koşulda savaş içindedir. Ve bu savaşın
kapitalizmin krizleri ve halka saldırıları
büyüdükçe daha da gelişeceği, büyüyeceği de bu savaş gerçeği kadar kesin
diğer bir gerçektir.
O halde, halka güvenmemek için
de bir neden yoktur. Oligarşi ve emperyalizm halka güvensizlik yaymak
için halka hakaret eden, halkı aşağılayan,
küçümseyen propaganda yapar. Fakat,
bu propagandalar değil, halkımızın
tarihi halk gerçeğimizi anlatır. Tarihimiz,
zulme ve sömürüye karşı direniş tarihidir, ayaklanmalar tarihidir.
Kendi tarihimizden halkımızı, kültürünü, geleneklerini tanıyacak ve güveneceğiz.
Kendimize güveneceğiz.
Kendimize güven soyut bir kavram
değildir.
Kendimize güven, emeğimize güvendir.
Kendimize verdiğimiz emeğe güvendir. Kendimizi eğitmektir. Devrimci
özelliklerimizi geliştirmek, zaaflarımızla mücadeledir.
Yoldaşlarımıza ve mücadeleye verdiğimiz emeğe güveneceğiz.
Bileceğiz ki, biz emekten kaçmadığımız sürece, herkesle her işi yapabiliriz. Her türlü örgütlenmeyi başarabiliriz.
Bileceğiz ki, örgütlemek emektir.

çözüm

sorun
Kendiliğindencilik.
Nedir kendiliğindencilik?
Bir şeyin insan iradesinden
bağımsız olmasını beklemek.
Kendiliğindencilik
işlerimizi yapmamızı
engeller
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Kendiliğindenciliğin panzehirlerinden
biri program ve disiplindir. Hiçbir iş kendiliğinden
başlamaz, kendiliğinden sonuca ulaşmaz. Bir işin her
adımını planlamak, programlamak gerekir. Tek başına plan
yapmak, program çıkarmak da yetmez. Bunu hayata geçirecek olan
yine kadrolardır. Kadrolar disiplinli çalışmıyorlarsa, bu planlar kağıt
üzerinde kalır. Sabah erken bir saatte planlanmış olan bir işin
yapılması, sabah erken kalkan bir disiplini gerektirir. Saatinde
buluşmamız gereken randevuya giden bir disiplin içinde hareket
etmiyorsak, yine yapılan plan-program kağıt üzerinde
kalacaktır. Bu nedenle plan, program disiplinle
birleştiğinde kendiliğindenciliği
yenebilir.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Emek harcamaktan kaçmadığımız sürece, başaramamak gibi bir alternatif
yoktur. Buna güveneceğiz.
Yoldaşlarımıza güveneceğiz. Bu
kavgada tek başımıza değiliz, bir örgütümüz ve yoldaşlarımız var. Birlikte
kolektif emekle emperyalizmi ülkemizden atabiliriz, faşizmi yenebiliriz.
Yoldaşlarımıza güvenecek ve yoldaşlarımıza görev vermekten kaçınmayacağız.

Örgütlemek İstihdam
Etmektir
Çalıştığımız alanlardaki insanlarımıza güvenmeliyiz. Güvenmek; sorumlulukları, görevleri paylaşmak,
kolektif çalışma, tarzımızın temelleridir. Yoldaşlarımızın, halkımızın yapabileceğine güvenerek hareket etmezsek, tüm işleri bir iki kişi üstlenmeye kalkışırız ki böyle bir yaklaşımla
örgütlenmek, halkı örgütlemek mümkün değildir.

Böylesi bir yaklaşım, örgütü bir
iki kişinin emeği ile sınırlamak demektir. Bir iki kişinin kapasitesi kadar
büyüyebilmek demektir. Örgütsel büyüme de ancak sorumluluklarımızı,
görevlerimizi paylaştıkça olacaktır.
Paylaştıkça kolektif yapılarla iş yapabilme kapasitemiz artacak, daha
çok iş üstlenebileceğiz.
Yüz dergi satarken bunu iki yüze
çıkarmak istiyorsak, bunun tek yolu
yeni dergi dağıtıcılarımızın olmasıdır.
Bir sokakta örgütlenirken, ikinci bir
sokakta örgütlenmek istiyorsak, bunun
tek yolu, ikinci bir sokak komitesi
örgütlemektir. Yani görevlerimizi paylaşmaktır.
Örgütlenmek ancak çalışmalarımızı
kolektifleştirmekle mümkündür. Kolektif örgütler kurmakla mümkündür.
Komiteler örgütlemekle ve komitelerimizi çalıştırmakla mümkündür.
Kollektif çalışma, paylaşımlar, tartışmalar insanlarımızın gelişimini hızlandırır, devrimcilik tercihlerinin net-

arşiv/gazi mahallesi
leşmesini sağlar.
Devrimci bir yönetici “en iyi öğretmenin zamanla kendisine ihtiyaç
duymayan öğrenciler yetiştiren” olduğu gerçeğiyle hareket etmeli. Bu
bilinçle hareket eden yöneticiler, kitle
çalışmasını örgütler, kitlelere gider,
kitleler içinde yeni devrimciler ve
yeni yöneticiler çıkarır ve eğitirler.
Güvenmek, halka gitmektir.
“faşizm 80 milyon halkı teslim
alamaz” kampanyası kapsamında:
10 pankart
56 yazılama yapıldı
3 bomba süsü verilmiş,
toplam 23 pankart asıldı.

Ajitasyon propaganda:

Eğitim:

Siz nasıl Müslümansınız ey AKP’liler, boğazınıza

Eğitim, kişiliğimizde burjuva ve küçük
kadar kapitalizmin batağındasınız. Faiz haram, siz
burjuvaziye ait alışkanlık, özenti, davranış faizcisiniz, komşusu açken tok yatan bizden değil, ama
siz tüm halkı aç bırakıp, sadece keselerinizi
tarzının yerine, devrime hizmet eden
doldurmanın derdindesiniz.
alışkanlık ve davranış tarzlarının konmasına
AKP’liler büyük sahtekarlardır. Ama en büyük
hizmet ediyorsa gerçekten eğitimdir.
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sahtekarlıkları da müslümanlıkları olsa gerek.

Devrimci Kişilik:
küçük burjuvaziye, burjuvaziye ait her tür
alışkanlık, özenti, özlem davranış tarzının
yarattığı tahribat devrimci kişiliğimizdeki
yozlaşmadır

Devrimcilik; egemen sınıf burjuvazinin yozluk, ahlaksızlık ve bencillikle karakterize
olan kültürünün, ideolojisinin, reddedilip halkın olumlu
değerleriyle bütünleşmiş, onur, namus, feda, emek ve
kolektivizmle karakterize olan yüksek devrimci kültür
ve ahlakı, halk kültürünü benimseyip özümseyerek
kendi kişiliğinde var etmek ve bunu yaymaktır.
Devrimci kişilikte; küçük-burjuvaziye, burjuvaziye
ait her tür alışkanlık, özenti, özlem, davranış tarzının
yarattığı tahribat yozlaşmadır. Yozlaşma; halka, devrime,
Parti-Cephe’ye, yani bize zarar veren zaaflı bir yaşamın
egemen olmasıdır.

Devrimci kişilik, burjuvazinin
yozlaştırma politikasını, kendi kişiliğinde boşa çıkaran
kişiliktir. Aynı zamanda devrimci kişilik, tek başına
kendi kişiliğinde yozlaşmaya karşı mücadele etmekle
yetinmeyen ve bunun mümkün de olmadığını bilerek,
yozlaşmanın tüm halktaki etkileriyle savaşan kişiliktir.
Bunun için devrimciler yozlaşmaya karşı mücadele
içinde şehitler ve tutsaklar veriyor, bedel ödüyorlar.
Bunun için yozlaşmayla mücadele için Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezleri
kuruyorlar.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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umut halkta
sokak sokak büyütelim...
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Faşizm, tarihte görülmüş en katliamcı güçtür. Büyük bir terörle, halkın her kesimini hedef alır,
Bugün Türkiye faşizmi en saldırgan dönemlerinden birini yaşıyor.
Çünkü, büyük bir ekonomik, sosyal,
siyasal kriz içindedir.
Faşizmin saldırıları karşısında halkın tek çözümü örgütlenmektir. Başka
bir çözüm olmadığını halk da kendi
deneyimleri ve bilgileriyle şu ya da
bu düzeyde görüyor.
Bunu nereden anlıyoruz?
Kapı kapı halkı sorunları etrafında
örgütlemek için harekete geçtiğimiz
her yerde kitlesel katılımlarla toplantılar, eylemler gerçekleştiriliyor.
Dahası, bu eylemlere katılan, bu eylemlerin örgütlenmesi için emek harcayan halkımız içinde bugüne kadar
şu ya da bu düzeyde emperyalizm
ve oligarşinin propagandasının etkisi
altında kalan kesimler de bulunuyor.
Bu bize neyi gösteriyor?
Birincisi, doğru yöntem ve araçlarla gittiğimizde, halkın her kesimi

örgütlenmeye açıktır.
İkincisi, bugün Halk Meclisleri
ve halk milisleri halkın tüm kesimlerini faşizme karşı örgütleyebilecek, birleştirebilecek politikaları
ve direniş çizgisini hayata geçiren
tek örgütlenme modelleridir.
Halk meclislerini nasıl örgütleyeceğiz peki?
1- Halk kendi sorunlarını çözmek
için örgütlenir. O halde, bir örgütlenme, halkın temel sorunlarını gündem yapmalı, halkı bu temel sorunlar
etrafında harekete geçirmeyi amaçlamalıdır.
Günümüzde, pek çok mahallede
halkın temel sorunlarından biri uyuşturucudur. Uyuşturucu çeteleri, faşist
devletin denetiminde ve yönlendirmesinde öyle bir hale gelmiştir ki,
neredeyse uyuşturucuyu evlerin içine
kadar sokacak hale gelmiştir. Halk,
eli silahlı ve arkasında devletin iktidar
gücü, polis, yargısı olan çetelere karşı
tek başına çözümsüz ve çaresiz durumdadır. Bunun tek çözümü birleşmek ve örgütle güç haline gelmektir.
Ve halk da bu gerçeğin farkında ve
giderek daha fazla farkına varacaktır.

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
- Karanlık Dediğiniz Nedir Ki!

Bir Kıvılcım Yeter!
İşlerine son verilen Kamu Emekçileri Cepheli Nuriye Gülmen ve
Acun Karadağ’ın direnişlerine, mesleğinden ihraç edilen öğretmen Semih Özakça’da katılıyor. Direniş
büyüyor. Bir kıvılcım büyük yangınları başlatmaya yeter. Direniş yangını
yayılarak büyüyor. AKP iktidarını
küle çevirecek.
Ve emekli öğretmen Eyüp Aksoy,
direnen KEC’lilere destek için açlık
grevine başlıyor.
- Faşizme karanlık diyorlar, biz
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sokak sokak örgütlenerek aydınlatıyoruz karanlığı. Uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı Halk Meclisleri
olarak yürüttüğümüz kampanya eylemlerimize, girdiğimiz her sokaktan
onlarca kişi katılıyor. Sokak sokak
çalıyoruz halkımızın kapılarını. Sokak sokak, ev ev harcadığımız emekle
tuzla buz ediyoruz tüm saldırıları.
En son Hasköy’de 60 kişiyle yürüdük,
AKP’nin uyuşturucu ve yozlaştırma
saldırılarına karşı. AKP’ye karşı bir
direniş meşalesi taşımak isteyen herkes, hepimiz Halk Meclisi saflarında
birleşmeliyiz

arşiv / okmeydanı

2- Halka, Halk Meclislerimizi ve
Halk Milislerimizi anlatacağız. Halk
Meclisleri ve Halk Milisleri, halkı
doğru örgütlenmeler etrafında örgütlemektir. Halk Meclislerimiz halkımızın kendi kendini yönettiği, sorunlarını ortak iradeyle ve gücünü
birleştirerek çözdüğü örgütlerdir.
Halk meclisleri bu yanıyla, halkın
iktidar organlarının nüveleridir, Demokrasi sorununun çözümüdür.
Halk milislerimiz, halkın silahlı
gücünü oluşturan örgütlerdir. Kapitalizm ve faşizm, adaletsizliğin kaynağı durumundadır. Halk milislerimiz,

atasözü:
Acı veren gerçek,
sevinç veren
yalandan daha iyidir
- Faşizmin yalanlarına karşı gerçekler için, Halkın Sesi Radyoyu
dinleyelim.
Halkın Sesi Radyosu ile yeni bir
alan daha açtık. Arkamızda medya
patronları yok sırtımızı düzene dayamadık. Biz bir tek halkımızın sahiplenmesine güveniyoruz. Bir tek
halkımızdan ve haklılığımızdan güç
alıyoruz
- AKP bir seferde 370 dernek hakkında kapatma kararı alabiliyor.
Her evimizi dernek haline getirerek
cevap verelim.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

faşizme karşı halkın adaletinin uygulayıcısı olan örgütlerimizdir.
Bu iki örgütlenmemiz,
faşizme karşı halk savaşımızı
hem kitlesellişterecek ve faşizmin karşısında barikat olacak örgütler, hem de devrimci
şiddet eylemleri ve faşizmin
ulaşamayacağı gizli örgütlenmesiyle, faşizmin karşısında barikat olacak örgütlerdir.
3- Sokak sokak, ev ev
örgütlenme yöntemimizle
Halk Meclisleri ve Halk Milislerimizi örgütleyeceğiz.
Sokak sokak, ev ev örgütlenmek, halkın en yoksullarını ayrım yapmadan örgütlemektir. Yani, bir avuç
işbirlikçi ve onların uşakları
dışında kalan tüm kesimleri
örgütlemektir. Bugün şu ya
da bu ölçüde emperyalist,
faşist propagandanın etkisi
altında olan halk kesimlerini
de örgütlemektir.
Çünkü, bilinç düzeyi ne
olursa olsun, halkın her kesiminin sorunları temelde ortaktır. Fabrikada işçi iseniz,
patron karşısında aynı du-

rumdasınız demektir. Kim
ki, emeğinin sömürülmesine
itiraz eder, kim ki, hakkını
ister, faşizmin en saldırgan
yüzüyle karşılaşır. Bunu en
somut haliyle Soma’da, Ermenek’te gördük. Belirleyici
düzeyde AKP’nin tabanı görünen işçi ve yakınları bile,
AKP’nin saldırılarına maruz
kaldılar. Üstelik, daha cenazelerini bile maden ocağından çıkarmış değillerdi, daha
acılarını en sıcak haliyle yaşıyorlardı. Bu gerçek bize,
bugün AKP’nin tabanı gibi
görünen halk kesimlerini de
örgütlememiz gerektiğini ve
bunu Halk Meclislerinde,
Halk Milislerinde başarabileceğimizi gösteriyor.
Faşizm saldırılarıyla, tutuklamalarıyla, devrimin
halkla bağını koparmaya çalışıyor. Bunun karşısında tek
çözümümüz, halkla devrimin
bağlarını daha da güçlendirmek olmalıdır. Başka bir çözüm yoktur.
Ve görüyoruz ki, halk örgütlenmek için, geçmiş dönemlere göre daha hazırdır.

YAŞAMAK
Yaşamak,
diş ile tırnak ile
inadına
direnmektir
Yaşamak,
karşılıksız
paylaşmaktır.
Yaşamak
sevmektir.
Yaşamak her şeye
rağmen kavgadır.
Ve yaşamak,
Vietnamlı Troi
Kübalı Frank Pais,
Türkiyeli Mahir,
Kürt kızı Zekiye,
Filistinli Sena,
Sovyet Nataşa
Ve enternasyonalist Che... gibi
Ölmeyi de bilebilmektir.
Ve yaşamak,
"Yaşadım"
Ve arkasından
"Yaşıyor" denilebilmektir.
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Mete Nezihi Altınay
Sivas Dağları 1994 Aralık

İdeolojik mücadele

yöntem ve araç

Sol güçler olarak hepimiz diyoruz ki, faşizme karşı birleşelim. Ama hangi hedefler ve hangi zeminde birleşelim?
Herkes, pratiğiyle bunun cevabını veriyor. Kim ne
yapıyor, örneğin?
HDP, oligarşinin meclisinden ayrılamıyor. Öyle ki,
oligarşinin meclisinde kalmayı adeta direniş gibi sunmaya
çalışıyor. Peki, parlamentoda olmak bir mücadele zemini
mi? Olmadığını HDP’nin pratiğinden görüyoruz.
Halkın birliğini faşizme teslim olmak için istemiyoruz.
Teslimiyet için birlik olmaya gerek yok. Halkın birliğini
faşizmin karşısında direniş örgütlemek için istiyoruz.
O zaman kim direniyorsa, birliği o direniş zemininde
sağlayacağız. Faşizmin saldırılarına direnen devrimcilerdir.
Gazi Mahallesi’nde saldırdı faşizm, Gazi Halk Meclisi direnişin merkezi oldu.Halkın avukatlarına saldırdı, avukatlar
direniş mevzisi oluşturdu. Öğretmenler, memurlar işten
atıldılar. KEC’li memurlar direniş mevsizi oluşturdular.
İste bu direnişler halkın birliğinin adresini de gösteriyor.

İhtiyaç duyan, yöntem ve aracı bulacaktır
İhtiyacı ortaya çıkaran sorunlarımızdır.
Sorunlarımız yoksulluktur. Sorunlarımız, yozlaşma.
Sorunlarımız, faşizmin saldırıları, baskı ve zulüm. Sorunlarımız faşizme karşı örgütlülüğümüzün yetersizliği
Sorunlarımızı çözmek için yöntem ve araçlara ihtiyacımız var. Yeni yöntem ve yeni araçları için,
-Sorunlarımızı çözmek için harekete geçmeliyiz
-Mevcut durumu tahlil etmeli, yöntem ve araçlarımızı
mevcut durumun tahlilinden geliştirmeliyiz.
Faşizm, legal alanları sınırlıyor mu?
Yöntemimiz, legal ve demokratik alanları savunmalıyız.
Yöntemimiz, illegal, yarı-legal mücadeleyi daha fazla
geliştirmeliyiz.
Araç, tüm direniş biçimleri...
Araç, yeni örgütlenme biçimleri
Araç, kitleler yani halk. Halka emek harcamadan,
halkı örgütleyerek mücadeleye katmadan, hangi araca ve
yönteme sahip olursak olalım, hepsi etkisiz kalacaktır.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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MADENCİLERİ 1 MİLYON METREKÜP
TOPRAĞIN ALTINA GÖMEN
KAPİTALİZMİN KAR HIRSI
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Siirt Şirvan’daki Maden köyünde
bulunan Madenköy Bakır Madeni’nde
17 Kasım günü şev kayması sonucu
16 işçi katledildi. Henüz 6’sının
cesedi çıkartılabildi... İşçilerin üzerine
tam olarak 1 MİLYON METREKÜP
TOPRAK düştü. İşçiler bu toprak
denizinde boğuldular. Ciğerlerini su
yerine toprak doldurdu bu kez.
Bu katliam nasıl oldu, nedeni
neydi?
Madenin sahibi Ciner Grubu bünyesindeki Park Elektrik.
Turgay Ciner, Forbes dergisinin
Şubat 2016’da açıkladığı, Türkiye’nin
en zenginleri listesinin 14. sırasında
yer alıyor.
2015 yılında 1.25 milyar dolar
serveti olan Ciner, 2016’da bunu 1,3
milyar dolara çıkartmış.
Terlemeden zenginleşenlerin karı,
emekçilerin cesetleri üzerinden yükseliyor. Tıpkı Ciner’in karı gibi...
16 madenci katledildi, çünkü Cinerlerin doymak bilmez şekilde açgözlü.
Her şey kar için ideolojisiyle hareket
eden kapitalizm akıl dışı çünkü.
Türkiye’nin en büyük bakır madeni sahası olan Madenköy’de kapitalizmin akıl dışılığı ve suçları:
- Madende geçen Temmuz ayında
da basamak kayması yaşanmış. Ama
müdahale edilmemiş, çatlağı çamurla

kapatmışlar.
- Maden şirketinde taşeron firma
var.
- Herhangi bir eğitim verilmeyen
işçilerin her gün belli bir metreküp
bakır çıkartması gerekiyor.
- Basamak genişlik ve yüksekliği
belirlenen ölçülere uygun değil. Basamak genişliği 12 metre olması gerekirken 6 metre. Kazı yapılırken
eğimin 45 derece olması gerekirken,
90 derece eğime yakın kazılmış.
- İlk 2 gün arama kurtarma çalışması yapılmadı.
- Madende hiç denetim yapılmadı.
- Basamak kaymasını, heyelan
diyerek doğal felaket olarak göstermek istediler.
- Maden, kapalı Park Elektrik
isimli Ciner’in şirketinin yıllık net
karı 2014’e göre 2015’te yüzde 43
arttı. Yani yıllık kar, 29 milyon TL.

EZBERLEYELİM:
“Sermaye, kar olmadığı zaman ya da az kar
edildiği zaman hiç hoşnut olmaz, tıpkı eskiden
doğanın boşluktan hoşlanmadığının söylenmesi
gibi. Yeterli kar olunca sermayeye bir cesaret
gelir. Güvenli bir yüzde 10 kar ile her yerde çalışmaya razıdır; kesin yüzde 20, iştahını kabartır;
yüzde 50, küstahlaştırır, yüzde 100, bütün insani
yasaları ayaklar altına aldırır; yüzde 300 kar
ile, sahibini astırma olasılığı bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı tehlike yoktur.”
(T. J. Dunning. akt. Marks, Kapital, Cilt: I,
s: 779)
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Bir avuç aç gözlünün doymak
bilmez kar hırsı için biz AKP’nin
2003-2014 yılları arasındaki iktidarı
döneminde 1075 kez öldük.. 1075
aile babasız, oğulsuz kaldı. 1075 ailenin ocağına ateş düştü.
Biz öldük onlar zenginleşti.
Bu gerçekler varken ortada, tüm
maden mühendislerine sesleniyoruz:
Maden mühendisleri, teknisyenler!
Kapitalizm kendi suçuna sizi ortak
ediyor. Okulda öğrendiğiniz bilgilerin
hiçbir anlamı yok; çünkü uygulanmıyor.
Bir çırpıda, aklın yoluyla, kar değil de
işçilerin emniyeti odağında çözülebilecek sorunlar çözülmüyor. Çünkü onların iştahını daha fazla kar açıyor...
Madencilerin cesetleri üzerinden
zenginleşenlerin suçuna ortak olmayalım. Mesleğimizi, bizim de içinde
yer aldığımız halk için kullanalım.

Halkımızın, Gençlerimizin Yozlaştırılmasına,

Zehirlenmesine İzin Vermeyeceğiz
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 17 Kasım'da uyuşturucu ile
ilgili şikayetler gelmesi üzerine Halk Cepheliler devriye attı ve sokaklarda dolaşıp torbacı arandı. Uyuşturucu kullanan bir gençle
sohbet eden Halk Cepheliler uyuşturucuyu bırakması için ikna etti
ve bırakması için yardım edeceklerini söylediler. Genç de destek
istediğini uyuşturucu kullandığı için kimsenin yardım etmediğini
söyledi. Halk Cephelilere "neden bana yardım ediyorsunuz" diye
sorması üzerine gence Halk Cepheliler "faşizmin kirlettikleri, yozlaştırdıkları herkesi kazanıp topluma faydalı hale getirmek devrimcilerin sorumluluğudur" dediler. Madde bağımlısı gencin ev
adresi ve telefon numarası alınıp kendi sokağına bırakıldı.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

ŞEHİTLERİMİZİ TANIYALIM:

Eda YÜKSEL
Şehit Düştüğü Tarih: 17 Nisan 1992
Şehit Düştüğü Yer: İstanbul Çiftehavuzlar
Doğduğu Tarih: 1962
Doğduğu Yer: Artvin Borçka
İstanbul polisinin
Çiftehavuzlar, Erenköy,
Üstbostancı ve Sahrayı
Cedit’te 11 Devrimci
Solcu’nun bulunduğu
dört eve karşı giriştiği
katliam operasyonunda,
Çiftehavuzlar’da Sabahat Karataş ve Taşkın
Usta yoldaşlarıyla birlikte direnerek şehit
düştü. Çiftehavuzlar’daki evin penceresinden
Sabo yoldaşıyla birlikte
bayrağımızı dalgalandırıp sloganlar atarkenki
resmi, tarihe onların destanının belgesi olarak geçti.
Artvin Borçka’da bir memur ailesinin kızıydı. Lise
ve üniversiteyi İstanbul’da bitirdi. Devrimci mücadeleyle
lise yıllarında tanıştı ve tüm öğrenim hayatı boyunca
DEV-GENÇ’li oldu. Okul hayatı bitip, mühendis olduktan sonra “Bu iş bitti” demedi. Elektrik Mühendisleri
Odası’nda devrimci çalışmalarına devam etti ve oda
yönetim kurulunda görev aldı.
O devrimcilik yapmak istiyordu. Yaptığı işler için
ödül veya karşılık bekleyen küçük burjuva anlayışından
hep uzak oldu. Onun “Benim için yatacak yer, giyecek
giysi, yiyecek ekmek dahi olmasa, ben her koşulda
yaşar ve görevimi yaparım” deyişi, bu anlayışını en
özlü şekilde dile getiriyordu.
Eda, çalışkan, yerinde durmayan, atılgan bir ruha sahipti. Üzerine aldığı her işi mutlaka sonuna kadar takip
eder ve sonuçlandırdı. Boş olduğunu görmek mümkün
değildi, mutlaka elinde bir iş olurdu. Önüne çıkan her
soruna, her işe bir devrimcinin gözüyle bakar, kadın
erkek ayrımı yapmazdı. Sevecen ve sürekli moralini
yüksek tutmasını bilen yapısıyla en acılı günlerde dahi
yoldaşlarına, çevresine moral verdi ve karamsarlık bulutlarını dağıtmak için çaba gösterdi. Ve her şeyi paylaştı
yoldaşlarıyla, maddi-manevi hiçbir şeyini yoldaşlarından
esirgemedi.
Ve Eda şikayet etmeyen, sıkıntıları omuzlamasını
bilen tavrı ve kararlı kişiliğine uygun bir biçimde
faşist katillerle sabaha dek çatıştı. Devrim ve savaş
naralarını haykırmaktan geri durmadı.
17 Nisan sabahı 07.25’te Sabo ve Taşkın yoldaşlarıyla
birlikte şehit düştü. Şehit düştüğünde Devrimci Sol
üyesiydi ve bir üssün kurumlaşmasında görev yapıyordu.

ONLAR KÖMÜRE,
BİZ İNSANA
DEĞER VERİRİZ

ÖZLÜSÖZ:
“HER BÜYÜK SERVETİN
ALTINDA MUTLAKA BİR
SUÇ YATAR.”
BALZAC

Sömürü düzeni olan kapitalizm işçileri öldürürken, sosyalistler en güvenli yolları bulur, uygular.
Sosyalistler, tek bir insanı kurtarmak için elinden gelenin
fazlasını yapar.
Sovyetler Birliği’nde kömür çıkartmak için en güvenli
yol olan gazifikasyon yöntemi kullanılmıştır. Gazifikasyon
yer altında gaz elde etme teknolojisidir. Yani kömür çıkartılmadan, yer altında enerjiye dönüştürülüyor.
Başarı üç genç mühendisin geliştirdiği yöntemle geliyor.
Donesk şehrinde Stalin Enstitüsü Kömür Kimya bölümünü
bitiren genç mühendisler henüz öğrenci iken laboratuvar
deneyleri yapıyorlar ve başarılı oluyorlar. Gerçek deneyle
sonuç alımı 24 Nisan 1934 yılında oluyor. Genç mühendislerin yöntemi daha ucuz ve basit olmakla birlikte istenen
sonucu veriyor. Ve sanayide uygulamaya geçiliyor. İlk
üretim 8 Şubat 1935 yılında Gorlovka madeninde yapılıyor.
Ve dünya sosyalizmden gazifikasyonu öğreniyor.
Yeraltı gazifikasyonu genel olarak 100 m – 1400 m derinliğinde, 3 m den kalın katmanların olduğu tüm kömür
çeşitlerinde kullanılabilir bir yöntem. Bu yöntemle ulaşılabilir
kömür kaynakları üç ile beş kat artacaktır. Bu yöntemle
üretilen gaz, elektrik santrallerinde, sıvı yakıt üretiminde,
amonyak ve azot gübre üretimi, hidrojen üretiminde vs.
kullanılabilir. Asıl olarak da yer altı maden işçiliği, kömür
taşımacılığı ve kömür yanmasından oluşan çok büyük
atık–kül yığınları ortadan kalkıyor.
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Faşist Saldırılar
Mücadelemizi Engelleyemez
Adana’da 17-18 Kasım tarihlerinde Çukurova Üniversitesi, Ada Sokağı Lisesi ve çeşitli mahallelerde “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” sloganın yazılı olduğu A3 ve A5
ebatlarında pullamalar yapıldı. Ayrıca İdil Kültür Merkezi’ne
yönelik baskınla alakalı Baraj Yolunda 2 tane “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” sloganı yazıldı.
Adana da ayrıca kapatılan dernekler için Akkapı Mahallesi'nde Ozalit ve A3-A5 boyutlarında pullamalar asıldı.
Pullamalar ayrıca Hastaneler Kavşağı ve Baraj Lisesi çevresinde de asıldı. Çalışmada 1×2 ebatında bir adet Ozalit
10 adet A3 ve A5 boyutundaki pullamalardan da 15’er
tane asıldı.

Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!
Antep’te son dönemde hapishanelerde artan işkence ve
hak ihlallerine karşı Halk Cepheliler 16 Kasım’da toplu
mektup yazdılar. Toplamda 17 adet mektup yazılarak hapishanelerde direnen devrimci tutsaklara gönderdiler.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

halkımızın
her türlü hak arama
mücadelesinin içinde
Dev-Genç’li
olduk.
Siyasi Misyonunun Gücünü,
Tarihimize baGünlük Pratiğine Yansıtandır! kın. Bizim hareketimiz siyasi arenaya
çıktığında kitlemizin
Dev-Genç’liler olarak bugün tarihin
ve
militanlarımızın
çoğu gençlerdi.
her sürecinde olduğu gibi birçok soÖnderimiz ve önder kadromuzda yirrumluluğu birden üstleniyor, halkımızın
mili yaşlarında gençlerdi ve çoğu
her türlü hak arama mücadelesinin
Dev-Genç kadrolarıydı. Hareketimiz
içinde olmaya çalışıyoruz. Faşizmin
bu genç dinamizm üzerine Devsaldırıları yine ilk önce geleceği kuracak
Genç’li ruhu üzerine inşa edilmiş ve
olan biz gençliğe, gençliğin örgütlü
tarih yazmıştır. Bu gücün nereden
gücü Dev-Genç’lilere yöneliyor. Düşgeldiğini neyin belirleyici olduğunu
manla mücadele ederken bir yandan
önderimiz dayımız “Genç kadrolara
da omuzladığımız görevleri yerine gegüven” temelinde bir kadro anlayışı
tirme kaygıları yaşıyoruz. Tüm bu salile oluştuğunu ifade etmiştir. Haredırılar karşısında evet hızlı olmalıyız.
ketimiz gençliğe, genç kadrolara güHızlı örgütlenmeli, hızla kadrolaşmavenmiştir, bu güven sonucunda da
lıyız. Halkımızın dediği gibi su uyuyor
bugün Komutan Hasan Selimler, Elif,
düşman uyumuyor. Her gün yeni salŞafak, Bahtiyar, Berna , Çiğdemler
dırılarla halka yöneliyor. Ancak bu
yaratılmıştır. Hareketimizin her noknoktada dikkat etmemiz gereken pratasında görev alan kadrolaşan Devtiğin mi bize yön verdiği, yoksa bizim
Sayı: 549
Genç’liler yaratılmıştır. Bu gün işmi pratiğe yön verdiğimizdir. Bizler
Yürüyüş yaptığımız her kitle çalışmasının birer
kencelerde, hapishanelerde direnen
27 Kasım araç olduğunu unutmadan çalışmalateslim olmayan tek başına da olsa
2016
Dev-Genç militanlığı ile düşmana
rımızı yürütmeliyiz.
kafa tutan ruh bu güven üzerine oluşAsıl amacımız nedir? Gençliğin örmuştur.
gütlü gücü olmak, gençliği örgütlemek
İşte bizim siyasi önemimiz burada.
ve savaştırmak. Tarih sahnesine ilk çıkBiz Dev-Genç’liler her zaman daha
tığımız günden beri Biz Dev-Genç olabüyük düşünmeliyiz. Örgütlenmeyi,
rak sadece gençliğin örgütlenmesinde
kadrolaşmayı her alanda kadro çıkardeğil emekçi, köylü gecekondulu bütün
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mayı hedeflemeliyiz. Eğitim, programlı
ve hedefli çalışma bizim temel çalışma
tarzımız olmalı. Günlük koşuşturmanın
bizi teslim almasına izin vermemeliyiz.
Biz Dev-Gençliyiz. Teslim olmama,
düşmana boyun eğmeme ruhumuzu
günlük pratiğimizde de hakim kılmalıyız.
Araçlara, işlere teslim olmamalıyız.Asıl
temel görevlerimizi unutmamalıyız.
Eğitimle, kavgada ustalaşmalı kadrolaşmalıyız. Gençliğin örgütlü gücü olma
ve yeni savaşçılar yaratma iddiası bu
bilinçle somutlanacaktır.

“Biz geleceğin partisiyiz
ve gelecek
gençliğindir.
Yenilikçilerin partisiyiz,
gençlik ise yenilikçilere
her zaman severek
taraftarlık eder.
Biz eskiye, çürümüşlüğe
karşı amansız bir
savaşın partisiyiz;
amansız savaşa ise
her zaman ilk olarak
gençlik hazır olacaktır”
( Lenin )

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

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

GELİŞME VE YENİLENME HİÇ BİTMEYEN BİR YOLDUR...
BU YOLU HİÇ DURMADAN ARŞINLAMALIYIZ!
Düzene karşı verdiğimiz mücadele hiç durmayan
sürekli her alanda süren bir kavgadır. Öyleyse bizler
Liseli Dev-Genç’liler olarak savaş silahlarımızı her
zaman hazır tutmalı ve savaşı daha fazla büyütmeliyiz.
Bunun için sürekli gelişmeli ve kendimizi yenilemeliyiz.
Küçük iş büyük iş dememeli eğitimi asla ikinci plana atmamalıyız. Gelişimin olmadığı bir yerde gerileme olur.
Gelişmeyen ileri doğru gitmeyen gerilemeye başlar.
Hiçbir şey ve hiçbir kimse olduğu yerde duramaz. Her
şey değişir iyiden ya da kötüden yana ama mutlaka
değişir. İleri doğru ilerlemesi bizim çabamıza ve emeğimize
bağlıdır. Zaaflarımızla, hata ve eksiklerimizle, savaşımız
sürekli olmalıdır. Pratik görevlerimizi yerine getirirken
eğitime de önem vermeliyiz. Kolektif eğitimlerimizi ve
bireysel eğitimlerimizi asla aksatmamalıyız.
Bizim her zaman işlerimiz vardır
olacaktır. Ancak işlerimizi daha iyi
yapmanın daha fazla görev üstlenmenin sorun çözmenin temeli eğitim
ve gelişmedir. Eğitim bize
-Doğru düşünmeyi öğretir
-Güçlükleri yenmeyi -Sorun çözmeyi öğretir -Dayanıklı olmayı öğretir
-Savaşma ve kazanma azmimizi geliştirir.
Eğitim bizim görevlerimizi daha
iyi yapmamıza hizmet eder. Eğitim
ile kavgada ustalaşırız. Eğitim bizi
güçlendirir. Her sorun ve devrime,
alanımıza mücadelemize dair her konu
biz geliştikçe ilerledikçe önümüzde
hızla çözülecektir. Yapabileceğimize

başarabileceğimize inancımız eğitim ile olacaktır.
İDEOLOJİK EĞİTİM DÜZEYİMİZİ SÜREKLİ
YÜKSELTMELİYİZ.
İDEOLOJİK GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMALI VE SAĞLAMLAŞTIRMALIYIZ.
ANCAK BÖYLE KADROLAŞABİLİR VE YENİ
KADROLAR YETİŞTİREBİLİRİZ.
SAĞLAM VE COŞKULU,
ZORLUKLARDAN KORKMAYAN,
ZORLUKLARI GÖĞÜSLEYEBİLECEK,
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK,
UMUDU HEP KORUYAN, UMUDU HEP BÜYÜTEN
BİR KADRO KUŞAĞI YETİŞTİRMENİN BAŞKA
BİR YOLU YOKTUR.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

" İstediğimiz tüm
hammadde gençliktir.
Umudumuzu gençliğe
bağlıyor ve onu
elimizden bayrağı
almaya hazırlıyoruz."
( CHE )
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ONLAR, LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER
ONLAR, Bu Ülkenin Sahibi Gerçek
Vatanseverler
Liseli Dev-Genç’liler
Taksim’de de
Dergi Dağıttı

Onlar, umudun gençliğidir. Kimileri, faşizmin saldırılarına baktıklarında
koyu bir karanlık görüyorlar. Umudun
Dev-Genç’lileri, faşizmin saldırılarına
baktıklarında faşizmin zavallılığını,
güçsüzlüğünü görürler. Onların yüzü
halka dönüktür, halka baktıklarında
güç, umut ve devrimi görürler. Bu
inançla sokaklardaydılar, bu inançla
eğitim çalışmasındaydılar.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016

Örnektepe’de
Liseli Dev-Genç’lilerle
Dergi Okuması Yapıldı

19 Kasım Cumartesi günü Liseli
Dev-Gençliler Taksim’de Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. Halkla baskınlar ve dernek mühürlemeleri üzerine konuşuldu. Dağıtımda 36 dergi
halka ulaştırıldı.


Örnektepe’de
Liseli Dev-Genç’liler
Yazılama Yaptı
Örnektepe Liseli Dev-Genç
AKP faşizmini teşhir etmek amacıyla Örnektepe’de 12 adet yazılama yaptı.
sloganlar içinde “Faşizmi
Döktüğü Kanda Boğacağız
ÖRNEKTEPE LİSELİ
DEV-GENÇ” sloganı da vardı.

Örnektepe’de Liseli Dev-Genç’liler, 20 Kasım Pazar günü bir araya
gelerek Yürüyüş dergisinde “Faşizm’’
köşesini okuyup, üzerine ülkemizdeki
faşist baskıları ve bunlara karşı yapılması gerekenleri konuştular.
1 saat süren dergi okumasına 15
kişi katıldı.


Örnektepe Liseli Dev-Genç,
Umudun Sesi Yürüyüş
Dergisini Halka Ulaştırdı
20 Kasım Pazar günü Liseli DevGenç’liler Hacıhüsrev’de Yürüyüş
Dergisi dağıttı. Dergi dağıtımı sırasında
6 liseliyle tanışıldı. Halkımızla çay
içildi. Davet edildikleri evlerde faşizme
karşı yürütülen kampanya anlatıldı.
İdil Kültür Merkezi baskını ve derneklerin mühürlenmesi, işkenceli gözaltılar hakkında sohbetler edildi. Dergi
dağıtımında 50 adet dergi halka ulaştırıldı.
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“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Ülkemizde Gençlik

Faşizmi Yenene Kadar Savaşacağız
Halkımızı Teslim Ettirmeyeceğiz!
Teslim Olmadık Olmuyoruz
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler,
bir yaprağın kıpırdamadığı şu dönemlerde tutuklamalara işkence ve
her yerden gelen saldırılara rağmen
mücadelesini kararlılıklarıyla sürdürüyor. Bu mücadele içerisinde vefa,
bağlılık vardır ve gençlik bütün halkımızı bu mücadeleyi büyütmek için
başta haksızlıklara boyun eğmeyen
gençliği ve halkımızı mücadeleye çağırıyor. OHAL döneminde mücadeleyi
farklı boyutlara taşıyıp yeni kampanyalar örgütlüyor. Tek kelimeyle anlatacak olursak “Faşizmi Yeneceğiz!
Faşizme Karşı Omuz Omuza!” kampanyasını büyütüp çürümüş ve kokuşmuş olan bu düzen pisliğini temizleyelim. Zaferin ve adaletli bir
dünyanın gençliğin elleriyle gelmesi
umuduyla…
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’in
yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekilde;

İSTANBUL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ): DevGenç’liler 21 Kasım’da OHAL ile
birlikte artan faşizme karşı üniversite
bahçesinde bulunan sıralara propaganda amaçlı yazılama yaptı. Yapılan
yazılamalarda “Faşizme Geçit Yok!
Faşizmi Yeneceğiz! Faşizme Karşı
Omuz Omuza! FKME” sloganları işlendi. Toplamda 4 yazılama yapıldı.
Esenyurt: Dev-Genç’liler 15 Kasım’da OHAL kararına karşı yürütülen
“Faşizme Karşı Omuz Omuza” kampanyası dahilinde bir çok yere “Faşizm
80 Milyon Halkı Teslim Alamaz! Faşizme Geçit Yok! Faşizme Karşı Omuz
Omuza! Dev-Genç” sloganlarını duvarlara işledi.
Kartal: Dev-Genç’liler 17 Kasım’da faşizme karşı yürütülen kampanya doğrultusunda “AKP Faşizmi
80 Milyon Teslim Alamaz!” yazılı
pankart astı.
Bahçelievler: Liseli Dev-Genç’liler 17-21 Kasım tarihleri arasında
mahallenin birçok yerine yazılama

yaptı, ayrıca AKP hükümetinin getirdiği tecavüz yasasını teşhir eden
pankart astı. Zafer Mahallesi Dereyolu
Caddesi’nde “Tecavüz Meşrulaştırılamaz Bu Pisliği Devrim Temizler!
Liseli Dev-Genç” imzalı pankart astı.
Ayrıca birçok yere “Liseli Dev-Genç”
yazılamaları yapıldı. Ayrıca 22 Kasım’da Liseli Dev-Genç’liler Bahçelievler Ticaret Lisesi’nde Okuma
Grupları çalışması yaptı. Boran yayınlarının “Bu Halk Bu Vatan Bizim”
kitabının okumasına 3 liseli katıldı.
Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
20 Kasım’da AKP faşizmini teşhir
etmek amacıyla birçok yere yazılama
yaptı. Toplamda 12 yazılama yapıldı.
Ayrıca Örnektepe Liseli Dev-Genç’liler 20 Kasım’da Okuma Grupları çalışmasında buluştu. Yapılan çalışmada
dergide bulunan “Faşizm” köşesi
okundu. Ardından ülkedeki faşist baskılar ve bunlara karşı neler yapılması
gerektiği üzerine tartışıldı. Bir saat
süren çalışmaya 15 liseli katıldı.
Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 20 Kasım’da dergiyi halka ulaştırdı.
Yapılan çalışma sırasında altı liseli
ile tanışıldı. Evlerine davet eden halk
ile birlikte faşizme karşı başlatılan
kampanya hakkında bilgi verildi. Ayrıca İdil Kültür Merkezi’ne yapılan
baskın ve dernek mühürlenmeleri, işkence ile gözaltına alınmalar hakkında
konuşuldu. Yapılan çalışma sonunda
50 dergi halka ulaştırıldı.
Taksim: Liseli Dev-Genç’liler
19 Kasım’da dergi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada halk ile baskınlar
ve dernek mühürlemeleri hakkında
konuşuldu. Yapılan çalışmada 36 dergi
halka ulaştırıldı.

ANADOLU
Ankara-(ODTÜ): Dev-Genç’liler 18 Kasım’da okulun kütüphanesinde, yemekhane ve bölümlerin duvarlarına AKP faşizmini teşhir etmek
amaçlı yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada “Faşizme Karşı Omuz Omuza! Faşizme Karşı Birleşelim Savaşalım Kazanalım! AKP Faşizmi 80

Milyon Halkı Teslim Alamaz! HDP
Yalnız Değildir! DHKC/Dev-Genç”
yazılamaları duvarlara işlendi.
İzmir: Liseli Dev-Genç’liler Kasım’da, Aliağa Şakran Hapishanesi’nin
işkenceci gardiyanları ve müdürü
Mehmet Davarcıoğlu’nu kuşlama ve
pullamalarla teşhir etti. Yapılan çalışma
kapsamında Şakran merkez ve hapishane önünde, Aliağa Yeni Mahalle,
Cici Sokak, Örnekkent, Garaj, hastane
bölgesi ve Aliağa Çarşı’da toplam
1000 adet kuşlama, 500 adet pullama
yaptı. Hapishane önüne kadar pullama
yapılarak gardiyanların ve Mehmet
Davarcıoğlu’nun işkencecilikleri yüzlerine vuruldu. Bir hafta süren çalışmaya 8 Liseli Dev-Genç’li katıldı.
Malatya: Liseli Dev-Genç’liler
19 Kasım’da Cemal Gürsel ve Paşaköşkü Mahallesi’nde dergi dağıtımı
yaptı. Çalışmada son zamanlardaki
tutuklamalar, gözaltılar, dernek mühürlemeleri hakkında halka bilgi verildi. Çalışmada toplamda 21 dergi
halka ulaştırıldı. Ayrıca 21 Kasım’da
Malatya Özgürlükler Derneği’nde Özgür Tutsaklara mektup yazıldı. Çalışmada yapılan açıklamada kısaca;
“Özgür Tutsaklarımızın sesi soluğu
olmak için, faşizmin tecrit politikalarını
boşa çıkarmak için, tutsaklarımızın
her zaman yanlarında olduğumuzu
göstermek için mektup yazalım yazdıralım” denildi.
Muğla: Dev-Genç’liler 18 Kasım’da merkezde dergi dağıtımı yaptı.
Çalışmada mühürlenen dernekler ve
AKP faşizminin saldırıları üzerine
halka bilgi verildi. Ayrıca Liseli DevGenç’liler 20 Kasım’da 75. Yıl Fen
Lisesi giriş kapısı önünde ve bahçe
içerisinde “Demokratik Lise İstiyoruz!” kuşlaması yaptı. Çalışmada 250
kuşlama yapıldı. Son olarak 22 Kasım’da MSKÜ Edebiyat Fakültesi’nde
üzerinde “Faşizme Karşı Omuz Omuza” yazılı kuşlamalarından yapıldı.
Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan
çalışmada 250 kuşlama yapıldı.
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Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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Ülkemizde Gençlik
Halkın Ekmek Özlemini Adalet Özlemiyle Birleştirdiğimiz Halk Fırını Mühürlendi!

Mühürler Acizliğinizdir!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 18 Kasım sabahı Halk
Fırını katil polislerce mühürlendi. Baskın anında Halk
Fırını çalışanı Mesut Yavuz, işkencelerle gözaltına alındı.
Diğer işçilere de küfürler tehditler edip taciz ettiler.
Akreplerle gelen katillerin mühürlemesi üzerine mühür
kırıldı. 2. kez gelip mühür taktılar. Tekrar açıldı mühürler
ve halka ücretsiz ekmek dağıtıldı. Bu sırada tekrar gelen
katiller diğer Halk Fırını çalışanı olan Sakine Sarıkaya’yı
da işkencelerle gözaltına aldı. Bu olay ile ilgili yazılı
açıklama yapan Liseli Dev-Genç kısaca şu sözlere yer
verdi; “Halk Fırını adında da olduğu gibi halkın fırınıdır.
Bu açlığa son vereceğiz. Düzeni yıkacağız diyoruz ve
şimdiden düzenin alternatiflerini üretiyoruz Halk Fırını
da bunlardan birisidir. Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya
Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezimiz, Halk Meclisimiz,
derneklerimiz, şimdi de Halk Fırını… Halkın ekmek teknelerine göz dikmiş hırsızlar tekrar açtık mührü halkla
birlikteyiz halktan bizi koparamazsınız! Mühürlemeye
gelen katiller işçilere “sizin kim için çalıştığınızı biliyoruz”
diyerek halka düşman olduklarını bir kez daha göstermiş
oldular. O fırın halk için ekmek yapıyor. O fırını kapatma
gerekçeleri bile yok ellerinde. Halkın sağlığı için bir tehdit
Sayı: 549 yok, halkın parası için bir tehdit yok o fırında. Bu sebepledir
Yürüyüş ki AKP’nin katil polisleri fırınımıza saldırıyor. Saraylarda
27 Kasım oturan, ayakkabı kutularında para saklayan hırsız, halkı
2016
sömürenlerin çıkarı yok o fırında. Açlıktan ölmesin diyedir
o fırın. Adalet özlemi gibi tazedir açlığımızda. AKP halka

Ankara Halkın Hukuk Bürosu
Bir Kez Daha Mühürlendi
Ankara Halkın Hukuk Bürosu 11
Kasım'da, İçişleri Bakanlığı ve Ankara
Valiliği’nin emriyle polis tarafından
basıldı. Avukatlık bürosunun kapısı
kırıldı, çok sayıda özel harekat polisi
ve çevik kuvvet polisleri uzun namlulu
silahlarıyla, kalkanlarıyla içeriye girdi,
bu hukuksuzluğa, zorbalığa direnen
halkın avukatlarını işkenceyle gözaltına aldılar. Baskın ile ilgili yazılı
açıklama yayınlayan Halkın Hukuk
Bürosu (HHB) şu sözlere yer verdi;
“Adalet Okulu Derneği hakkında
3 aylık faaliyet durdurma kararı alan
Valilik ve İçişleri Bakanlığı, Adalet
Okulu’yla hiçbir organik bağı olmadığını, yalnızca yazışma adresi olduğunu bildikleri HHB’yi mühürlemeye
gelmişlerdi.
Büromuzun mühürlenmesinin ar-
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karşı düşmanlığını sürdürdükçe bu özlemi giderecek olan
yeni halk çocukları çıkacak karşılarına!”

Halkın Sanatçılarının Önünde
Hiçbir Engel Durmadı, Duramayacak!
Grup Yorum’un çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür
Merkezi’nin 18 Kasım öğlen saatlerinde katil polislerce
basılıp talan edilmesi üzerine Malatya Liseli Dev-Genç
20 Kasım’da kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu
sözlere yer verildi; “… Hala anlamıyorsunuz Grup Yorum’u
bitiremezsiniz bitiremeyeceksiniz. Yüzlerce defa basın,
derneklerimizi kırın parçalayın eşyalarımızı biz doğru
gördüğümüz yolda ölene kadar devam edeceğiz asalak
lağım fareleri. Yönetemiyorsunuz, yıkılacak kokuşmuş
düzeniniz korkuyorsunuz ve korkunuzu gizleyemiyorsunuz.
İster OHAL olsun, ister olmasın hiçbir zaman bizi teslim
alamayacaksınız, biz diğer düzen içi Sol’a benzemeyiz
bunu anlayın artık. Zulmün olduğu yerde direnmek en
meşru hakkımızdır ve direneceğiz, bazen bir türküyle
bazen bir barikat arkasında ama mutlaka direneceğiz asla
teslim alamayacaksınız bizi. Katil köpekler devrimcilere
ve devrimci kurumlara boşuna saldırmayın. Biz asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, usanmadan bıkmadan direneceğiz ve mutlaka kazanacağız. Grup Yorum
üyeleri derhal serbest bırakılsın, gözaltında işkence yapmaya
son verin!”

dından hızla büromuzun mührünün
sökülmesini örgütledik. Ankara Sulh Hukuk Hakimliğinden
talepte bulunarak tespit işlemi yaptırdık, faşizmin bu saldırısını keyifliğin, kendi hukuklarını bile tanımadıklarını tespit ettirdik. Büromuza
davet ettiğimiz Ankara Barosu yöneticileri ve milletvekilleriyle tutanak
tuttuk. AKP’yi ve faşist bürokratlarını
hem hukuken hem de politik olarak
mahkum ettik. Büromuzun kapatılamayacağını ilan ederek, AKP’nin
mührünü söktük.
Dün, yani 21.11.2016 günü öğlen
saatlerinde tekrar büromuza geldiler.
Hazırlıklı gelmişlerdi yine, büromuzun
bulunduğu apartmanın girişine çevik
kuvvet polisleri ve otobüsler getirmişlerdi. Büromuzun içinde Avukat
Selçuk Kozağaçlı, Ayşegül Çağatay,
Engin Gökoğlu ve Didem Baydar

Ünsal beklerken, polis kapımızı kırarak
içeri girdi. Avukat arkadaşlarımız yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı ve
büromuz bir kez daha mühürlendi.
Tüm bunlarla faşist saldırılarının,
yalan ve demagojilerinin önünde engel
olarak gördükleri avukatları, özellikle
de devrimci avukatları susturmak,
sindirmek istedikleri açıktır.
Ama nafile, başaramayacaklar!
Bugün itibariyle Çağdaş Hukukçular Derneği’nin ve Adalet Okulu
Derneği’nin de aralarında olduğu birçok derneğin yeni çıkan bir KHK ile
kapatıldığını öğrendik. Bu da AKP’nin
saldırılarının artarak devam edeceğini,
tüm demokratik kazanımlarımızı yok
ederek hiçbir hak kırıntısı dahi bırakmak istemediğini açıkça göstermektedir.
Zaman faşizme karşı birlikte mücadeleyi büyütme zamanıdır.
Bizden korkmakta haklılar. Korkularını büyütmeye devam edeceğiz.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

AKP’nin Yalanları Çaresizliğini Gizleyemiyor. Faşizmin Yalanlarına Karşı Direnmek meşrudur...

HALKIMIZ! ÇOCUKLARINIZI TECAVÜZCÜLERE DEĞİL,
DEVRİMCİLERE EMANET EDİN!
Birkaç gün önce AKP, tecavüz yasası
diye bir yasa meclise sundu. Yasa "Tecavüze uğrayan kişi, tecavüzcüsüyle
evlenirse, tecavüzcü ceza almayacak
affedilecek" şeklindeydi. Birkaç gün
sonra, AKP'nin neden bu süreçte böyle
bir önerge sunduğu anlaşıldı. Muhalif
gazetelerde "AKP’lilerin fail oldukları
tecavüz skandalları: Yasa çıkarsa en
çok AKP'liler yararlanacak!" başlıklı
haberler yayınlandı. Ve elbette bu şaşırtıcı değildi. AKP SAPIK DOLUYDU VE BU SAPIKLAR AKLANMAK
İSTENİYORDU.
Bu önergeye halktan yoğun tepki
gelince AKP geri adım atmak zorunda
kaldı ve Bekir Bozdağ açıklama yaparak: "sadece evlenmiş; ama yaş şartı
nedeniyle nikah yapamamış olanların,
resmi nikahla evlenmeleri halinde uygulanacaktır. Sadece dışardaki kadının,
içerdeki kocanın, bu evlilikten doğmuş
çocukların ve ailelerin mağduriyetini
gidermeye yöneliktir. Bu mağduriyeti
ortadan kaldırmak için tecavüzcü babalara af getireceğiz" dedi.
"Mağduriyeti" ortadan kaldıracakmış... Mağdur olan çocuklara yardım
edeceklermiş... Ne kadar düşünceli
Bekir Bozdağ...
Bekir Bozdağ; bırak bu yalanları,
halkı kandırmanıza izin vermeyeceğiz.
Neymiş tecavüzcüleri aklamayacaklarmış sadece yaşı küçük olan ve resmi
nikah yapamayanları evlenme olanağı
tanıyacaklarmış bu şekilde... Neymiş
mağduriyeti ortadan kaldıracaklarmış...

SİZ HALK DÜŞMANISINIZ,
HALKA YARDIM EDEMEZSİNİZ, HALK ÇOÇUKLARINI
AÇ YOKSUL SEFALET İÇERİSİNDE YAŞATMAKTAN
BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ.
Diyoruz ya faşizm demagojiden ibarettir diye işte AKP yalanlar
üzerine kuruludur. Başta önerge
sunulurken böyle bir şey yoktu
ortada. Tecavüzcülere af vereceklerini söylemişlerdi, tecavüzcüsüyle evlenirse, tecavüzcü yargılanmayacak ve ceza almayacak
demişlerdi. Yasa önergesi sunulurken bu şekilde sunulmuştu.
Ama halk tepki gösterince AKP'yi
korkular sardı ve ne kadar güçsüz olduğunu görmüş olduk. Hemen sunulan
önergede geri adım atmak zorunda
kaldı.

Biz Her Alanda Faşizme
Direnmek Zorundayız!
Geri adımı biz attıracağız, bize düşen görev faşizme karşı direnmektir.
Sunulan önerge gayrı-meşrudur, halka
zarardan başka bir şey değildir.
TECAVÜZÜLER AKLANACAK,
HER YER SAPIK DOLACAK!
AKP'NİN GERÇEK YÜZÜ DE
BUDUR İŞTE, HALKA DÜŞMANIDIR, HALKA ZARAR VERMEKTEN
BAŞKA HİÇBİR ŞEY VEREMEZ.
Bir yandan etrafı sapıklarla doldurmak isteyen AKP'nin başka bir

Yozlaştırmanın Yaratıcısı ve Yasallaştırıcısı
Olan Katil AKP'den Hesap Soracağız
İkitelli Arenapark karşısında Esentepe Sokağı’nda tecavüz suçunun yasal hale getirilmesine karşı Halk Cepheliler
“Duydunuz mu? Tecavüz Yasallaştırılıyor Sessiz Kalmayalım!/ Halk Cephesi yazılı pankart asarak 19 Kasım'da
oturma eylemi başlattı. Eylem sırasında halka AKP’nin
çıkardığı yasayla birlikte tecavüz suçlularının mağdur kişilerle evlenmeye zorlandığı ve tecavüz suçunun yasallaştırıldığı anlatılarak halka sessiz kalmaması gerektiği
söylendi. Eyleme 15 kişi katılırken halktan birçok insan
alkışlayarak slogan atarak eylemi destekledi.
Eylem 20 Kasım akşamı da devam etti. Eylem slogan
ve ajitasyonlarla devam ederken AKP’nin katil polisleri

sancısı da var... Kendilerini de aklamak
istiyorlar bu yasa ile.
AKP milletvekili Ali İnci'nin kardeşi
Yusuf İnci bir süre önce 14 yaşındaki
bir kız çocuğuna tecavüz etmiş ama
hala yargılanmamış hatta dava dosya- Sayı: 549
sında fail olarak bile görünmüyor. Yürüyüş
Yusuf İnci gibi sapık dolu AKP… 27 Kasım
AKP din altında saklanarak, pis yüzünü
2016
halka göstermiyor, halkı kandırıyor.
AKP halk düşmanıdır, sapıkları aklamak için bu yasayı önermiştir. Bizzat
kendi içlerinde bulunan sapıkları korumak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. AKP'nin gerçek yüzünü ortaya
çıkaracağız.
ANCAK DEVRİMCİLER TECAVÜZÜ TEMİZLEYEBİLİR!
BU PİSLİĞİ ANCAK DEVRİM
TEMİZLER!

suçluluk psikolojisiyle gaz bombaları atarak oturma
eylemine saldırdı. Polis saldırısına rağmen Halk Cepheliler
geri çekilmeyerek eylemlerine devam ettiler. Eylem
boyunca polisler gaz bombaları atarak saldırılarına devam
ettiler. Halk Cepheliler eylemlerini iradi olarak sonlandırana
kadar eylem ajitasyon ve sloganlarla devam etti. 17.45’de
başlayan eylem polis saldırısına rağmen devam etti ve
19.30’da iradi olarak bitirildi.
Ayrıca 20 Kasım’da Halk Cepheli ve Liseli DevGenç'liler; "Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Salih Savaş
Yalnız Değildir!", "Tecavüz Meşrulaştırılamaz! Tecavüz
Suçtur Yasallaştırılamaz!" Halk Cephesi ve Liseli DevGenç yazılamaları yapıldı.
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FAŞİZM TARAFINDAN, EMPERYALİST TEKELLERİN ÇIKARINA HAZIRLANAN YASALARLA, AZ ÜCRETLE, 8 SAAT'TENFAZLA VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ OLMADAN ÇALIŞTIRILIYORUZ.
SOMA Maden İşletmeleri’nde,
TORUNLAR İnşaatta ve 17 Kasım'da
Siirt'in Şirvan İlçesi'nde Ciner Grubu'na bağlı Park Elektrik tarafından
işletilen maden ocağında, göçük meydana geldi. Göçüğün altında 16 İŞÇİ
KATLEDİLDİ.
İşveren ve Çalışma Bakan'ı Mehmet MÜEZZİNOĞLU yaptıkları açıklamada "İHMAL YOK, YAĞMUR
YAĞDI TOPRAK KAYDI" diye
açıklama yaptılar.
BU İŞÇİ DÜŞMANI İŞÇİ KATİLERİNE SORUYORUZ. TÜRKİYE

İŞ KAZALARI SIRALAMASINDA,
AVRUPADA BİRİNCİ, DÜNYADA
İKİNCİ SIRADADIR. NEDEN?
BU İŞÇİ DÜŞMANI İŞÇİ KATİLLERİNE SORUYORUZ? Yasalarınızda yazılı İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ yasası ne işe yarıyor.
İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? Bunun cevabını verin.
Yer altı çalışmaları için, DEPREME, YER SARSINTILARINA, SU
BASKINLARINA, GÖÇÜĞE KARŞI GÜVENLİK SİSTEMİNİZ VAR
MI? YOK. Çünkü bu güvenlik sisteminin maliyeti yüksek. Sizin için İNSAN CANI ÇOK UCUZ.
Devrimci İşçi Hareketi olarak diyoruz ki, ÖFKEYLE KAYNAYAN
TOPRAKLARA SALDIK KÖKLERİMİZİ.
Sizler gibi... BÜTÜN HALK DÜŞ-

MANLARINDAN HESAP SORACAĞIZ.
İşçi-emekçi halkımız, onuruyla,
namusuyla, emeğiyle yaşamaya çalışanlar. Canımızı hiçe sayanlara bizi
kömür ocaklarında, madenlerde, iş
makinalarında yol parasına çalıştırıp
emeğimizi çalanlara karşı örgütlenelim.
Ölümlerimize sebep olup ayvazca
kendilerini aklayanlara, aklımızla dalga geçen patronlara karşı dayanışma
içinde olalım.
Para babaları ve onların hamisi
AKP iktidarı bu güne kadar hiçbir iş
kazasının hesabını vermedi. Hepsinin
üstü örtüldü. Ya da işçiler kusurlu
sayıldı. Bizim canımız, bizim haklarımız onların oyuncağı değil.
Bizlerde işçiler emekçiler olarak
bu örgütlü katillere karşı örgütlenelim
ortak mücadele verelim.

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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TÜM KAMU EMEKÇİLERİ
TÜM EMEKÇİLER,
TÜM İŞÇİLER
UMUDU BÜYÜTEN DÖRT
DİRENİŞCİYE SAHİP ÇIKALIM
NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA ANKARA İNSAN
HAKLARI HEYKELİNİN ÖNÜNDE
ACUN KARADAĞ ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULUN
ÖNÜNDE
DİRENİYOR!
İŞTEN ATILAN SALİH SAVAŞ
İSE İŞTEN ATILDIĞI BELEDİYENİN ÖNÜNDE DİRENİŞİNE DEVAM EDİYOR
NEDEN DİRENİYORLAR
UMUDU
BÜYÜTMEK
İÇİN...
ONLAR BİLİYORLAR Kİ
TEK TEK DİRENİŞLER ÖRGÜTLEYİCİDİR
TEK TEK DİRENİŞLER
UMUDUN SİMGESİDİR
DÜŞMAN BU GERÇEĞİ
GÖRDÜGÜ İÇİN DİRENİŞLE-

RİN İLK GÜNÜNDEN BU
YANA SALDIRIYOR...
DİRENİŞCİLERİ YERLERDE
SÜRÜKLÜYOR
GÖZALTINA ALIYOR
İŞKENCE YAPIYORLAR
HALKIMIZA
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE VE İŞÇİLERE ÇAĞRIMIZDIR
Bu direnişleri sahiplenmeliyiz
ve her geçen gün sahiplenmemizi
büyütmeliyiz...
Sahiplenmek ne demektir? Direnişçileri ziyaret etmektir, onlarda
birlikte direniş mevzisinde oturmaktır, onlarla birlikte polis saldırılarılarını karşı koymaktır, ödenmesi gereken bedeli göze almakdır
yeri geldiğinde ödemektir...
OHAL’İN YASAKLARINI
TANIMIYORUZ
İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ
NURİYE'NİN ACUN'UN SALİH'İN DİRENİŞLERİNİ SAHİPLENELİM BÜYÜTELİM
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

Korku yenilmediği zaman insana ait yaratılan tüm değerleri alıp gider...
KORKUYU YENMEK İÇİN HAKLILIĞIMIZA VE MEŞRULUGUMUZA
İNANCAĞIZ
NEDİR HAKLILIK
HALKIN YARARINA MI
DEĞİL Mİ DİYE DÜŞÜNMEKTİR.
NEDİR MEŞRULUK
YAPTIĞIMIZ İŞİN DOĞRULUĞUNA
İNANARAK YAPMAKTIR.
Direnme hakkı demokrasinin, yasaların, devletlerin, parlamentoların, sosyal
düzenlerin verdiği ya da aldığı bir hak
değildir…
Direnme hakkı “var olma” hakkıdır…
İŞÇİ KATİLLERİNDEN HESAP SORACAĞIZ
İşbirlikçi oligarşi için, çıkar ve rekabet ne
kadar önemli ise, bizim toplumsal yaşamımızda
birlik, dayanışma ve mücadele o kadar önemlidir.
Bizler; işçiler, emekçiler olarak, sadece meta
üreten bir varlık değiliz. Mütevazi, hoşgörü,
mertlik, inanç, güven ve sevgi üreten, sevgi yaratan
varlıklarız.
Devrimci İşçileriz. Devrimci ahlak ve tavrımız, güzelliklerin bütünüdür.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Hiçbir Mahkeme Kararı Hak
Aramayı Engelleyemez
Devrimci İşçi Hareketi mahkemenin Salih Savaş hakkında verdiği kararla ilgili 18 Kasım'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada şunlara değinildi:
"Mahkeme Salih Savaş’a belediye'ye
20 metre yaklaşmayacaksın kararı vermiş. Salih Savaş ekmeği için direnen
bir işçidir. Salih Savaş’ı işten atan liderleri meydanlarda işçi dostuyum
diye övünen bir partinin üyesidir.
CHP’li belediye başkanları işçi atmaktan başka ne yaparlar? Kılıçdaroğlu
meydanlarda işçileri savunuyorum demeden önce bir belediyelerine baksa
iyi olur... Meydanlarda mangalda kül
bırakmayacaksın, işçiye zulmetmekte
AKP'den geri kalmayacaksın... Salih
Savaş sadece işini istiyor. Sizden
rüşvet ve haraç istemiyor. Alınteri ile
kazanıp yemek istiyor... Salih Savaş’ın
direnişi ve talepleri haklıdır. Salih Savaş işe geri alınsın."

Devrimci İşçi Hareketi Olarak,
Ücretli Kölelik Zincirini
Parçalayan Bir Tarihin
Neferleriyiz
Devrimci İşçi Hareketi'nin ortaya
çıkması 1978 sonları olsa da bir
mirası, 1978'den önce de bir geçmişi
vardır. 1960'lardan sonra başlayan
mücadele tarihi incelendiğinde hiç
de küçümsenmeyecek bir pratiği olduğu görülecektir.
Devrimci İşçi Hareketi işgal, direniş ve grevlerin içinden doğmuştur.
15-16 HAZİRAN Büyük İşçi Direnişi’nde onbinlerce işçiyi fabrika bölgesi olan Silahtar'dan alıp Eminönü'ne,
direnişin merkezine götürenler devrimci hareketin kadrolarıydı.
İşçi sınıfı mücadelesinin köşe taşları sayılan Gamak, Derby, Singer,
Demirdöküm, Sungurlar, 15-16 Haziran gibi irili ufaklı işçi direnişleri,
grevleri ve iş yeri işgalleri içinde,
yönlendiricisi olanlar devrimci hareketin kadrolarıdır.
Ambarlı direnişi, Profilo direnişi
ve iş yeri işgali gibi gündemi belirleyen
eylemlerin yanında irili-ufaklı birçok
fabrika direnişlerinde, dayanışmalarda

İşi Emeği İçin Direnenleri
Gözaltılar ve Baskılarla
Susturamazsınız
Devrimci İşçi Hareketi üç tane direnişe yapılan saldırılarla ilgili 17 Kasım'da bir açıklama yayınladı. Açıklamada: "Üç tane direniş ve her gün
gözaltı. Katil AKP’ye sesleniyoruz.
Her gün Salih Savaş’ı, Acun Karadağ’ı
ve Nuriye Gülmen’i gözaltına alarak
susturamazsınız! Ekmeği için direnenleri
susturamazsınız! Ne istiyor bu işçiler?
Ekmeğini, işini istiyor. Her biri direniş
destanı yazıyor. Her gün gözaltına alınıyorlar ve yılmadan devam ediyorlar
direnişe. Koca koca sendikalar yok
yanlarında. Ankara’da direnen öğretmenler Eğitim-sen üyesi ve Eğitim-

sen KESK e
bağlı bir sendika. KESK; üyeleri için mücadele etmekten
aciz bir sendika
artık. Adıvar
kendi yok hükmündedir. Biz
Devrimci İşçi
Hareketi olarak
direnen işçi ve
memur arkadaşların eylemlerini selamlıyoruz. Direne direne kazanacağız!
Tüm halkımıza sesleniyoruz: Direnen işçileri yalnız bırakmayalım. Direnen işçiler bizim için de direniyorlar.
Onların yanında olalım..." denildi.

SLOGAN
SALİH SAVAŞ’I SAHİPLENELİM DİRENİŞİ BÜYÜTELİM...
OHAL'İ TANIMIYORUZ İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ
da devrimci hareketin kadrolarının belirleyici emekleri olmuştur.
Devrimci işçiler grevden greve, direnişten direnişe koştular. Bereç'de Pancar Motor'da, Sungurlu'da, Beldesan'da,
Bursa'da, Gemlik'te, İzmir-Tariş'te grev
çadırlarından direniş barikatlarına kadar
özgür yarınlar adına sürdürülen kavganın
orta yerinde onlar vardı.
1989'larda “Bahar eylemleri” diye
anılan sürecin kilometre taşları binbir
emekle döşenmiş, tersanelerden belediyelere, tekstilden cam işçilerine
dek, 12 Eylül zindanlarının içinden
bir ışık filizi gibi dışarıya sızan “Haklıyız Kazanacağız” şiarı, yürüyen, direnen işçilerin yüreğine ulaşmış ve
zulme karşı direnişin, haklılığın ve
kaybettiklerini, kendisinden çalınanları
kazanma isteğinin sesi olmuştur.
Devrimci İşçi Hareketi örgütlülüğü
ile, yakın tarihimizde TOROS GÜBRE Liman İşçileri, Türkan ALBAYRAK, Cansel MALATYALI ve KAZOVA Tekstil İşçilerinin direnişleri
zaferle sonuçlanmıştır.
Nuriye GÜLMEN, Acun KARADAĞ ve Salih SAVAŞ'ın direnişleri
devam etmektedir.
CHP'li Belediye Başkanı, Çerkez-

köy Belediyesi’nde çalışan Salih SA-

Sayı: 549

VAŞIı işten attı. Devletin mahkeme-

Yürüyüş

si'de Salih SAVAŞ'a belediyeye 20

27 Kasım
2016

metre yaklaşmayacaksın kararı vermiş.
Devrimci İşçi Hareketi olarak diyoruz ki; hiç bir mahkeme kararı hak
aramayı engeleyemez.

İdil Halk Tiyatrosu Bedreddin Oyunu Provası
Yapıldı
İdil Halk Tiyatrosu 16 Kasım'da Bedreddin oyununun provasını yaptı. İki buçuk
saat süren çalışmaya oyunda yeni yer alacak
kişiler de katıldı.

Grup Yorum Üyeleri Serbest Bırakılsın!
İdil Halk Tiyatrosu Bedreddin ekibi 21
Kasım’da açıklama yaparak Grup Yorum’a
özgürlük istedi. Açıklamada; bu halkın sanatını
türkülerini yapanlar serbest bırakılsın dendi.

İşkence Yapmak Suçtur,
Hiçbir Suç Cezasız Kalmaz
İdil Kültür Merkezi Çalışanları, 22 Kasım’da Kültür Merkezi’nin önüne İnan, Selma, Ali, Sultan, Fırat, Dilan ve Helin için
pankart asarak, onları çok sevdiklerini ve
onları faşizmin zulmüne terk etmeyeceklerini
dosta düşmana duyurdu.
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İşim, Ekmeğim İçin Direnmek Suç Değildir Yıldıramazsınız
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9. Gün-17 Kasım
Açlıktan ölen iki buçuk yaşındaki
Kübra’nın haberini bu sabah, bir önceki
günün güncesini yazarken okumuştum.
İçim doldu taştı haberi okuyunca.
Onun yarattığı öfkeyle çıktım anıtın
önüne. Bana destek olmak isteyen
DGB’den bir arkadaş da vardı. Çevik
getirmişler, yine saniyeler içinde saldırdılar. Ters kelepçe yaptılar, aracın
içine attılar ikimizi de. Kelepçelerimizi
çıkardık, bu kez de “üstünüzde kesici
alet var” diye tutturdular. Sanki ilk
kez kelepçe çıkaran birini görüyorlar.
Günün sorusu buydu: “O kelepçeleri
nasıl çıkardınız?” İnsan aklıyla dalga
geçtiklerini düşünüyorum bazen. Hastanede üst araması yapmaya kalktılar.
Hastane çıkışı yine kelepçe takmaya
çalıştılar. Hakimlere, savcılara bile kelepçe takıyorlarmış, rutin bir uygulamaymış, takmak zorundalarmış vs.
“İşimi istiyorum” diyen birini utanmadan, işkence yaparak gözaltına alıyorlar, sonra bir de gözaltı rutini uygulamaya çalışıyorlar. Rutinlerini de,
gözaltılarını da tanımıyorum. Suç işleyen onlar, kendilerine taksınlar kelepçelerini. İlk gözaltı muayenesini
yapan doktor yeminine sadık, gerçek
bir hekimdi. Yirmi dakika boyunca
muayene etti beni. Vücudumdaki bütün
işkence izlerini ayrıntısıyla yazdı.
Sadece “terbiye olmuyoruz”, “reddediyoruz” demek için bile direnmeli!
“Biz haklıyız!” demek için, “buradayız”
demek için, teslim olmamak, onurumuzu
korumak için direnmeli. Kamu emekçileri bu adaletsizliğe boyun eğmeyecek.
Yarın yine saat 13.30’da anıtın önünde
olacağım. Beklerim.

Nuriye Gülmen’in Mesajını Yayınlıyorz:
Direniş Güncesi (10-11. günler)
ve Çağrı
“Günlerdir günce yazamıyorum. 10
ve 11. günler (Cuma, cumartesi) yoğun
geçti. Malum, tatil günleriydi. Ziyaretler
fazlacaydı. İki tane röportaj yaptık, direnişçi dostum Acun Öğretmen’le birlikte. Kamu Emekçileri Cepheli arkadaşlarım desteğe geldiler, onlarla vakit
geçirdik. Derken bugün oldu, ancak
güncenin başına oturabildim.
Cuma günü yine tek başıma gittim
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anıtın önüne. Sonra Dev-Genç’li Vedat
yanıma oturdu. Ondan sonra adını öğrenemediğim bir genç kadın geldi. En
son, internetten çağrımı duyup gelmiş
olan Savaş katıldı. Biz öylece oturup
bir iki kelam ederken polisler geldi,
mizansen başladı. Her seferinde uyarı
yaptıklarını kanıtlamak için kamerayı
açıp aynı cümleleri kuruyorlar. Aslında
onlar konuşmaya başladığında ben de
halka seslendiğim için tam olarak ne
dediklerini bilmiyorum. “Eyleminize
son verin”, “gözaltı yapacağız”, “alalım
arkadaşlar” gibi cümleler kalıyor aklımda. Zaten konuşmaya başlamaları
ile saldırmaları arasında saniyeler oluyor. Bazen aynı anda saldırıyorlar. Yanıma oturan insanlarla tanışmaya bile
fırsatım olmuyor. Ancak gözaltı aracında tanışabiliyoruz. “İyi misin, bir
yerinde bir şey var mı” gibi sorulardan
sonra, okul, memleket sohbetine başlıyoruz. Kadın arkadaş gözaltına alınmadığı için ona dair fazla şey bilmiyorum. Ama yabancı değiliz birbirimize, aynı öfkeyi ve aynı sevgiyi taşıdığımızı düşünüyorum.
Bugünlerin en güzel armağanları
bu insanlar. Teşekkür etsem onlara
haksızlık olur. Ne diyeyim, acıyan
canlarına, gümbür gümbür atan yüreklerine, adaletsizlik karşısındaki dirençlerine kurban olayım.
Cumartesi, Kamu Emekçileri Cephesi’nin basın açıklaması çağrısı vardı.
Hem bana hem de KHK’yla atıldığı
okulunun önünde direnen Acun Öğretmen’e destek olmak için açıklama
yapmak istediler. TAYAD’lı Mehmet
Amca, Eskişehir’den sevgili kardeşim
Toygar ve gözaltına alınışımızı görüp
dayanamayarak sloganlarla aramıza
katılan Yoldaş da vardı. Tatil günü olmasından dolayı Yüksel çok kalabalıktı.
Bir de saat 14.30’da tecavüz yasasına
karşı bir eylem planlanmış, etraf çocuklara tecavüzü yasallaştırmayı hedefleyen iktidara karşı öfkeli bir kalabalıkla doluydu.
Bir de öfkeli çevikler ve siviller vardı
tabii. Onların öfkesi emekçiye, adalet
arayanlara… Etraftakilerin sahiplenmesini
de önlemek için hınçla saldırdılar.
Gözaltıların hepsi irade savaşıyla
geçiyor. Oraya oturma, buraya otur,

kimliğini ver, sorularıma cevap ver.
Haksız gözaltını meşrulaştırmaya, iradelerini zorla tanıtmaya çalışıyorlar. En
çok hastaneye gittiğimizde aracın kapısını
açıp, “tamam arkadaşlar, olan oldu, işimizi zorlaştırmayın” dediklerinde sinirleniyorum. Kim kimin işini zorlaştırıyor acaba. Hakkını aramak isteyen
birine her gün gözaltı yapacaksın, sonra
da işimi zorlaştırma diyeceksin.
Bugün kamu emekçilerinin sahip
olduğu pek çok hak KEC’in devraldığı
mücadele geleneğinin bir sonucu. İlk
kamu emekçileri sendikalarını kuran;
fiili, meşru mücadeleyi savunan ve
kamu emekçilerinin hakları için canları
pahasına mücadele eden devrimci memurlardan çok şey öğrendim. Bu direniş
onlara çok şey borçlu… KEC’e bir
kez daha, çok selam olsun!
Salı günü Eğitim-Sen ODTÜ Temsilciliği bir söyleşi ayarlamış. Saat
12.30’da MM25 salonuna herkesi beklerim. Pazar gününün güncesi de yarına
kalsın. Bugün (13. gün) saat 12:30’da
alanda olacağım. Herkese, sevgi, selam.
21 Kasım 2016 - Nuriye

İşine, Emeğine, Onuruna
Sahip Çıkmak Suç Değildir!
Kamu Emekçileri Cephesi işi ve
emeği için direnen Nuriye Gülmen,
Acun Karadağ, Semih Özakça, Seyri
Sokak Muhabiri Gözde ve kendisine
desteğe gelen ODTÜ öğrencisi İlteberi
ve işlerine geri dönebilmek için Ankara’da direnen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Acun Karadağ’a destek
olmak için, İzmir Tire’de 2 günlük açlık
grevi yapan öğretmen Eyüp Aksoy’da
23 Kasım’da gözaltına alındı. Bununla
ilgili Kamu Emekçileri Cephe’sinin yaptığı açıklamada gözaltına alınan emekçilerin derhal serbest bırakılmasını gözaltılarla yılmayacaklarını dile getirdi.
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Acun Karadağ’ın Mesajını
Yayınlıyoruz
Acun Karadağ:
Ankara - Altındağ'da bulunan Halim Şaşmaz Ortaokulu önünde saat
12.00'da “işimi, ekmeğimi, öğrencilerimi almak için” direnişteyim. Yeni
KHK İle işten atılan tüm kamu emekçilerini ve halkımı desteğe bekliyorum. KHK’lar geri alınsın. OHAL’e
son verilsin.
22 Kasım 2016

AKP Emekçileri Teslim
Almak İstiyor Teslim
Olmayacağız Direneceğiz!
Kamu Emekçileri Cepheliler açığa
alınan Nuriye Gülmen ve ihraç edilen
öğretmen Acun Karadağ’a destek vermek için 19 Kasım'da Ankara Yüksel’de
basın açıklaması yapmak istedi. Ama
AKP’nin katil polisleri bir ordu gibi
gelerek azgınca saldırıp işkence yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri şu şekildedir: Yadigar
Doğan, Nazife Onay, Nuriye Gülmen,
Acun Karadağ, Alev Şahin, Yoldaş
Güneş, Sibel Balaç, Toygar… TAYAD‘lı
Mehmet Yılmaz, Seyri Sokaktan Sibel
Tekin'dir. Özellikle Nazife Onay’a işkence yapıldığı bildirildi. Bunun üzerine
Kamu Emekçileri Cepheliler ikinci
açıklamayı Yüksel Caddesi'nde tekrar
yaptı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra tekrar serbest bırakıldılar.

Sorunlarımızı Örgütlü
Mücadeleyle Çözeceğiz
Ankara’da 19 Kasım'da Ankara Taşeron İşçi Meclisi tanışma çayında buluştu. İlk kez bir araya gelen Taşeron
İşçi Meclisi işçileri iş yerlerin de yaşadıkları sorunlar üzerine sohbet ettiler.
Çoğu sendika üyesi de olan işçiler sendikaların kendi haklarından çok patronun
çıkarlarını koruduklarına da değinirken,
kendilerinin de kendi haklarını korumak
için bir araya gelemediklerini söylediler.
Sendikaların işçileri bölmesine karşılık
işçilerin bir araya gelebilecekleri örgütlenmeye ihtiyaç duyduklarını ve bu
nedenle Meclisi kurduklarını anlattılar.
Yapılan sohbet de işçilerin korktukları
için bir araya gelmedikleri, en çok

İşi Emeği İçin Direnenlere
Selam Olsun
Ankara TAYAD'lı Aileler katil
polislerin Nuriye Gülmen'i ve desteğe
gelenleri gözaltına almasıyla ilgili
19 Kasım'da bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "AKP’nin hazımsız polisi Nuriye Gülmen için yapılan eyleme tekrar saldırdı. Toplamda 8 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri ile Ankara TAYAD üyemiz babamız Mehmet Yılmaz’da vardır.
Mehmet amcamız işkenceciler tarafından işkence ile gözaltına alındı.
Mehmet Yılmaz ve diğer gözaltına
alınan arkadaşlarımızın başına bir
şey gelirse sorumlusu Ankara Emniyeti’dir..." denildi.
Eskişehir Halk Cephesi: Nuriye
Gülmen ve Acun Karadağ bugün kendilerine desteğe gelen Kamu Emekçileri
Cepheliler ve Seyri Sokak muhabiri
ile birlikte tekrar gözaltına alındılar.
10 gündür Nuriye Gülmene haklı
ve meşru olmasına rağmen saldırıyorlar. Aynı şekilde Acun Karadağ’ın
öğrencileriyle iletişim kurmasını hazmedemiyor ve saldırıyorlar.
Kamu emekçilerine direnmek TÖBDER’lerden, TÖS’lerden (Türkiye Öğretmenler Sendikası) mirastır. Bugün
bu mirası taşıyanlar Nuriye Gülmen,
Acun Karadağ ve tüm direnen Kamu
Emekçisi Cephelilerdir."(21 Kasım)
korktukları şeyin ise, kredi borçları olduğunu anlatan işçiler, bir araya gelmenin, korkuyu yenmenin bir yolunun
da dayanışmadan geçtiğine değindiler.
Dayanışma fonunu ve bir arada olabilecekleri bir kurum ihtiyacına da değinen
işçiler, bunun bir tanışma çayı olduğunu,
bir diğer toplantıda da belli konularda
kararlar alabileceklerini söylediler. Diğer
toplantıda da Taşeron İşçilerinin kadro
sorunu ve buna yönelik çözüm önerilerini de görüşeceklerini belirttikleri
toplantı için 10 Aralık 2016 tarihini
belirlediler. Toplantıya Devrimci İşçi
Hareketi ve birçok kurumdan işçiler
katıldı. 20 kişinin katıldığı toplantı bir
diğer toplantıda görüşmek üzere dağıldı.

İhraç Edilen Semih Özakça da
Direnenler Kervanına Katılıyor…
Mardin’de Öğretmenlik Yaparken
İhraç Edilen Semih Özakça’nın
Mesajını Yayınlıyoruz
Direnmeyi seçen, devrimci-demokrat
bir öğretmenim. Mardin’in Mazıdağı ilçesinde öğretmenlik yaparken kurban
bayramı arifesinde 9 Eylül genelgesi ile
eşim Esra’yla birlikte açığa alındık. Bu
süreci, sürecin fazla uzamayacağı yanılgısına düşerek Mazıdağı’nda geçirme
kararı aldık. Bekledik, bekledik, bekledik… Simonov’un “Gündüzler ve Geceler” kitabındaki şu sözünü iliklerimde
hissettim: “İşte sizin için korkunç olan
nokta bu: Beklemek…’’ Açığa alındığım
ilk andan itibaren direnmem gerektiğini
biliyordum aslında ama bir kez beklemek
hastalığına tutulmuştum. Ve bir gece,
bu kez Cumhuriyet Bayramı’nda işten
atıldığımı öğrendim. Artık beklemek halini tüketmiştim. Sona ulaştığımı hissettim.
Ama figüranı olduğum bir hikayenin
büyük yazarı tarafından yazılmış bir
sondu bu. İçime sindiremedim. Kendi
hikayemi kendim yazmalıydım. Bu yüzden direnmeyi seçtim.
Biliyorum ki direnişin mayası tutacak; direniş büyüyecek bu topraklarda.
Bize, “güzel ve doğru olan ne varsa
savunma, öğrencilerine asla bir çiçeğin
güzelliğinden, dürüstlükten, paylaşmaktan, kardeşlikten bahsetme” diyorlar.
Yoksa “açığa alırız, bir gecede bir listeye
koyarız, terörle iltisaklı” der, “seni işinden atıveririz” diyorlar. “Seni açlıkla
terbiye ederiz” diyorlar. Reddediyorum!
Ben evrensel, bilimsel doğrularla öğretmenlik yaptım, yapacağım. Sizin terbiye ettiklerinizden olmayacağım.
İşimi, okulumu, öğrencilerimi geri
istiyorum.
Duyuru ve Çağrı: İşimi geri alıncaya
kadar Ankara Yüksel Caddesi’nde 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren Nuriye
Gülmen’le oturma eylemine başlayacağım.
İşinden atılan, açığa alınan ve bizlere
destek olmak isteyen herkesi saat: 12.30’da
Yüksel Caddesi’ne davet ediyorum. (Not:
Direnmek sizin de hakkınız.)
Basın Açıklaması: 23 Kasım Çarşamba günü Ankara Yüksel Caddesinde
12.30’ da olacaktır.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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Direnişler Her Zaman Kazanımla Sonuçlanmayabilir,
Fakat Zaferler Sadece Direnilerek Kazanılır…
Salih Savaş Direnmeye Devam
Ediyor!
Direniş Günlüğü
11. Gün– 18 Kasım:
Bugün, direnişin 11. günü ve toplamda Salih Savaş 6 kez gözaltına
alındı. En son 16 Kasım günü gözaltına
alınan Salih Savaş mahkemeye çıkarıldı
ve mahkeme çok garip bir yasak getirdi
Salih Savaş’a; “Çerkezköy belediye
binasının 20 m. mesafesine kadar yaklaşmamasına” diye bir yasak.
Halkın her gün geçip gittiği halka
ait olan yere, bir işçinin yaklaşmaması
yasağı getirildi. Bu yasaklar direnişi
bitirmek için düşünülse de Salih Savaş
direnmeye devam ediyor.
Bugün direnişi ziyarete halktan birçok
insan geldi, sohbetler edip resim çekip,
bu durumu kendileri de duyuracaklarını
söylediler. Simitçi abimiz sürekli direnişin
destekçilerinden ve hep direnişin yanında
olacağını söyledi.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
2016
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Yine bugün CHP kadın kollarından
iki kadın Salih Savaş’ın önünden geçerken laflarıyla taciz etmeye çalıştılar;
“sen burada kalmak için kaç para alıyorsun” vb. laflar atarak geçip gittiler.
Salih Savaş bugün yine aynı yerinde
durdu ve bunun üzerine sivil polisler
gelip resmini çekerek, bir süre orada
bekleyerek taciz ettiler.
CHP Tekirdağ Çerkezköy belediyesinde direnişin 13. günü. İnsanlar
gelip merhaba diyorlar. İşten gerekçe
ile çıkarıldığımı soruyorlar. Ben de
onlara haksız bir şekilde çıkarıldığımı
anlatıyorum, güzel sohbet oluyor. Direnişime çok saygı duyuyorlar bu da
beni mutlu ediyor. Bugün saat 11’de
belediye tarafından ufakta olsa bir
adım atıyorlar. İşim kesinleşmeden direnişi bırakmam bu da böyle biline.
Son sözü direnenler söyler…
Tüm baskılara, tacizlere rağmen
direniş devam ediyor edecek.

Direniş Öğretiyor
Selam olsun Nuriye Hocaya Selam olsun Acun Öğretmene. Selam olsun direnenlere… Biz de bu direnişte
varız! Direnmeyen çürür. Çürümeyi beklemeyeceğiz
diyerek direnişi seçiyoruz. Bizim için en korkunç olan
beklemekti. Beklemek ölümdü, bize ölümü gösteriyorlar.
Ölün, bitin, insanlığınızdan, tüm güzel değerlerinizden
soyunun diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar soyunmayacağız
inancımızdan.
Güzel doğru ne varsa savunmayın öğrencilerinize
zinhar bir çiçeğin güzelliğinden, dürüstlükten, paylaşmaktan, kardeşlikten bahsetmeyin diyorlar. Yoksa açığa
alırız, bir gecede bir listeye koyarız, terörle iltisaklı der
atıveririz diyorlar. Sizi açlıkla terbiye ederiz diyorlar.Biz
dünyanın en soylu damarındanız biz devrimci demokrat
öğretmenleriz sizin terbiye ettiklerinizden olmayacağız.
7 gündür bir akademisyen Nuriye Gülmen Ankara’nın
göbeğinde işimi geri istiyorum diyor, bilim yapmak için
iş güvencesi olması gerek diyor. Tüm açığa alınan eğitim
ve bilim emekçileri için yapıyor bu direnişini. Acun
Karadağ işini öğrencileri geri istiyor, onların sınavlarına
çok az kaldı diyor, yani yüreği el vermiyor çıkıyor okulunun
önüne direniyor. Onlardan güç alıyoruz. Tüm açığa alınan
ihraç edilen emekçileri direnişe çağırıyoruz. Evimizde
oturup saklanınca görünmez olmayacağız. Haydi, büyütelim
direnişleri. Biz Nuriye ve Acun öğretmenin uzattığı eli tutuyoruz ve bizde sizlere el uzatıyoruz. Bizler iki eş iki
yoldaş olarak, onurumuz, namusumuz, işimiz için işimize
geri dönene dek ilan edeceğimiz saatte ve yerde olacağız.
İşimize dönene dek oradan ayrılmayacağız.
Esra Özakça, Semih Özakça

Salih Savaş’a destek olalım ve onu
haksız yere işten çıkaran belediyeyi
arayıp soralım Salih Savaş neden işten
çıkarıldı? Salih Savaş işe geri alınsın.
Tekirdağ B.Ş Belediye başkanı Kadir Albayrak: 0506 703 81 37
Tekirdağ Belediyesi: 0282 758 59 10
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap
Akay: 0532 422 22 69
Çerkezköy Belediye: 0282 726 50 19
Hak aramanın bedelsiz olmadığını
görüyoruz ve bedellerini ödüyoruz.
Salih Savaş direnmeye devam ediyor.
12. Gün - 19 Kasım:
CHP Çerkezköy Belediyesi’ndeki direnişin 16. günü çeşitli sendika ve derneklerden beni ziyarete geldiler sağ olsunlar… Tekirdağ CHP milletvekili Emre
Köprülü ile telefonda görüştüm. Başkanların beni işe almayacaklarını söyledi.
Ben de kedisine işe alınana kadar direnişe
devam edeceğimi söyledim.

Eyüp Aksoy, Nuriye Gülmen Ve Acun Karadağ İçin
Açlık Grevine Başladı…
OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle
(KHK) binlerce kamu emekçisi mesleklerinden ihraç edildiler,
açığa alındılar ya da sürgün edildiler. Darbe girişimini bahane
eden AKP faşizmi yeni çıkardığı KHK’larla saldırmaya devam
ediyor.
Faşizm bu kadar azgın saldırırken sendikalar, yaşanılanlar
karşısında gerekli tepkiyi maalesef veremiyor. Bir bakıma mücadele
alanını boş bırakıyor. Halbuki “hayat boşluk tanımaz”. İşte bu
dönem o boşluğu Ankara’da direnen iki kadın doldurmaya
çalışıyor. Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ aşı, işi ve ekmeği için
ısrarla, yılmadan, usanmadan direniyorlar...
Hatay, Samandağ, Aydın gibi illerde kamu emekçileri inatla
direniyor. Bu asla yeterli değil. Binlerin, on binlerin aynı kararlılıkla
alanlara çıkması gerekir. Emekçiler üzerindeki bu abluka mutlaka
parçalanmalıdır.
Meslekten emekli olsak da mücadeleden emekli olunmuyor.
Bu ülkede direnenler varken “bana ne, beni ilgilendirmez” diyemiyorsun. Hayat kendi mecrasında gümbür gümbür akarken o
akışa emekten yana müdahale etmeye çalışanlara yalnız olmadıklarını
göstermemiz gerekir. Ben de kendi adıma onu yapacağım.
Direnenler ve direnmeyi düşünenlerle dayanışmak için yarın saat
14:00’de yapacağım basın açıklaması ardından iki günlük Açlık
Grevine başlıyorum....
Yarın saat 14:00 da öğretmen evi önünde yapacağım basın
açıklamasına duyarlı dostlarımı bekliyorum
Saygıyla duyurulur…
Tarih:22 Kasım 2106 - Yer: İzmir Öğretmenevi önü - Saat:14.00
- Eyüp AKSOY
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AKP’nin Gücü TAYAD’a Yetmez!
“AKP’nin Gücü TAYAD’a Yetmez
Etkinlikleri” kapsamında TAYAD’lı
Aileler, 17 Kasım’da tiyatro sanatçısı
Mustafa Uzunyılmaz’la “Yılmaz Güney ve Sinema” üzerine, 60 kişiyle
Dilan Kafe’de bir söyleşi gerçekleştirdi.
Karşılıklı sohbet şeklinde geçen
söyleşide sanatın halkla ilişkisi, sanatçıların toplumcu ve bireyci yönelimleri ve bunun sebepleri, Yılmaz
Güney’in sinemada temsil ettikleri,
başardıkları, bugünkü sinemanın toplumdan kopuk yapısı ve sebepleri üzerine konuşuldu. Söyleşiye katılanların

Halkın Avukatlarını
Teslim Alamazsınız
Ankara’da bulunan Halkın Hukuk Bürosu 21 Kasım'da saat 14.30
sularında, AKP’nin işkenceci katil
polislerince yeniden basıldı. İçeride
sadece 3-4 avukatın bulunduğu büroyu onlarca silahlı memuruyla basan polis, Hukuk Bürosunda bulunan
avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Engin
Gökoğlu, Didem Baydar Ünsal, Ayşegül Çağatay’ı gözaltına aldı.

Ankara TAYAD (21 Kasım):
Halkın Savunma Hakkına Kelepçe

da sık sık sorularıyla, yorumlarıyla
katkı sağladığı söyleşi Mustafa Uzunyılmaz’ın küçük bir skeç canlandırmasıyla son buldu.

Duyuru

Onurlu Sanatçı Halktan
Yana Tavır Alır
“Faşizm ve Tiyatro” konulu ikinci
söyleşide Mehmet Esatoğlu faşizm
koşullarında sinema ve sanatçının
önüne çıkan tercihleri tarihten örneklerle anlattı. Bu tercihlerden birisi sanatçıyı onurlu fakat varlıksız bir yaşama doğru iterken diğer tercihin
onursuz ama varlıklı bir hayata doğru
ve Mühür Vurulamaz
“Avukatlık geleneğini Halit Çelenk’lerden, Fuat Erdoğan’lardan
devralan ve her zaman halkın ezilenlerin yanında olan ÇHD’li ve
Halkın Hukuk Bürosu avukatları;
faşizme, KHK’lara, OHAL’lere direniyorlar. Faşizmin bütün haince
zorluklarına rağmen her zaman yanımızda ve evlatlarımızın yanında
olan avukatlarımız yalnız değildir.
Halkın avukatları bizim onurumuzdur. Onlar faşizme direniyor. Bu
şanlı direnişlerinde avukatlarımızı
yalnız bırakmayalım.”

gittiğini çeşitli örneklerle anlattı. 21
Kasım'da yapılan ve 12 kişinin katıldığı
söyleşi karşılıklı sohbetlerle sıcak ve
dolu dolu geçti.

Mustafa Uzunyılmaz ve Mehmet
Esatoğlu ile başlayan söyleşiler dizisi
Ataol Behramoğlu ile devam ediyor.
1 Aralık Perşembe günü saat 15:00’da
"Edebiyat ve Türkiye’de Basın" üzerine
yapılacak söyleşiye tüm ailelerimizi
ve dostlarımızı bekliyoruz.
TAYAD'lı Aileler

Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!
AKP faşizminin hapishanedeki devrimci tutsaklara ve hasta tutsaklara karşı
tecrit tredman politikaları her geçen gün
artıyor. Ankara’da TAYAD’lı Aileler 18
Kasım Cuma günü her hafta olduğu Yüksel
Caddesi’nde toplanarak kanser hastası
Mesude Pehlivan'ın serbest bırakılması Sayı: 549
için eylem yaptılar. Eylemde hasta tut- Yürüyüş
sakların serbest bırakılması ile ilgili slo- 27 Kasım
2016
ganlar atılırken, onları savunmaktan vazgeçilmeyeceği vurgusu yapıldı.

TAYAD’lı Aileler Kanser Hastası Tutsak Mesude Pehlivan İçin
Galatasaray Lisesi Önündeydi!
TAYAD’lı Aileler tüm baskılara
rağmen mücadeleye devam ediyor.
Aileler bu hafta her hafta olduğu gibi
(19 Kasım'da) yine Galatasaray Lisesi
önündeydi. Kanser Hastası Tutsak
Mesude Pehlivan’ın serbest bırakılması talebini bir kez daha dile getirdiler.
Açıklamada Mesude Pehlivan’ı
da aynen Güler Zere, Kemal Avcı,
Yasemin Karadağ, Mete Diş gibi zulmün zindanlarından çekip alacağız
denildi. Silivri 9 No’lu Hapishane’de
tutulan Mesude Pehlivan’ın hapishaneden yolladığı mektup okundu.
Mesude Pehlivan’ın mektubu şöyle:“…
Sevgili TAYAD’lı Analarımız;
Sevgili TAYAD’lı Babalarımız;
Merhabalar, Bir değil, on değil,

binlercemizi evladı gibi bağrına basan
değerli TAYAD’lı ailelerimiz, direnişimizle direnişinizi selamlıyoruz.
Sevgili ailelerimiz çok açık ki bir
kanser hastasının tecrit hücrelerinde
iyileşebilme tedavi olabilme şansı
hiç yoktur. Hele bir de devrimci bir
tutsaksanız bu daha da zordur. Çünkü
yeri geldiğinde hastalığını bile bir
koz olarak kullanılır. Yaşıyorum, görüyorum. Bu aralar durulsa da saldırılar, işkenceler, ahlaksızlıkar tecrit
hücrelerinde hiç bitmeyecektir bunlar.
Diğer yandan kemoterapi tedavisi
görüyorum. Yan etkisinden dolayı
hücrede sürekli kusmaktan, mide bulantısından, halsizlikten kalkamadığım
açık görüşe çıkamadığım için ailemle
görüşemediğim günler oluyor. Tecrit
koşullarında ne sağlıklı bir beslenme,

ne de sağlıklı bir ortam vardır. Her
an bir enfeksiyon almaya açık bir
zemine sahiptir. Yani koşullar hiçbir
şekilde kanser hastalığınızla birlikte
yaşamaya uygun değildir.
Güler Zere buna örnektir. Hapishanede kanser hastalığı ilerlediği bilindiği halde ölümün kıyısına gelene
kadar bekletildi.
TAYAD’lı Ailelerimiz, sizler haklılığımızdan, meşruluğunuzdan aldığınız güçle her yeri mücadele alanına
çeviren bir geleneğe sahipsiniz. Bunun
için kapılarınız tutmaz mühür…! Tarihsel haklılığınızla yol alırsınız…
Yürek dolusu sevgi ve selamlarımı
gönderiyorum.
Sevgi ve Bağlılıkla - Mesude
17 Kasım 2016 / Silivri 9 No’lu
Kapalı Hapishanesi
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ADALET BAKANLIĞI HAPİSHANELERDE
PROVOKASYON PEŞİNDE!
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Bugün Adalet Bakanlığı tarafından
hapishanelere gönderilen talimatnamede FETÖ üyelerinin 21-22-23 Kasım’da bir isyan çıkaracakları belirtilmiş ve bu doğrultuda gereken bütün
tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu
tedbirler içerisinde jandarma ve polis
kuvvetlerinin hapishane içi ve çevresinde artırılması, acil müdahale
ekiplerinin hazır bulundurulması vb.
birçok önlem sıralanmıştır.
Yaklaşık bir ay önce kaynağı belirsiz bir takım iddiaların olduğu bir
haber internet ortamında paylaşılmaya
başlanmıştı. Bu habere göre hapishanede kritik görevlerde bulunan gardiyan ve jandarmaların yerine SADAT’çıların geçirildiği belirtilmişti.
Bu haberden kısa bir süre önce de
Sincan Hapishanesi’nde FETÖ’cülerin
firar planı yaptıkları basına servis
edildi ve neredeyse tüm televizyonlar
bu iddiayı ana haber bültenlerinden
manşetlerden duyurdular.
Bir hafta önce ise Sincan, Silivri
ve Şakran hapishanelerine uçaksavar
yerleştirildiği haberleri yine aynı şekilde basına servis edilmişti. Dün (21
Kasım Pazartesi) itibariyle hapishanelere görüşe giden ailelerin verdiği
bilgilere göre hapishanelerin çevresinde
ve içerisinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını öğrendik.
Bütün bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde ortaya iki ihtimal

çıkıyor:
1- AKP hapishanelerde bir provokasyon ve bunun akabinde de bir
katliam hazırlığı yapmakta, FETÖ’cüleri ve esas olarak da devrimcileri
katletmek için hazırlık yapmaktadır.
19 Aralık Katliamı öncesinde de basına sürekli servis edilen “ içerideki
siyasilerin ağır silahları var, hapishaneler kontrolümüzden çıktı vb.”
haberler vardı. Bu haberlerle yaratılan
meşruluk zeminin akabinde Türkiye
tarihinin Kıbrıs Harekatı’ndan sonraki
en büyük askeri operasyonu yapılmıştı
ve 28 devrimci bu operasyonda katledilmişti. Bu operasyonlar sonrasında
ne bir tek silah bulunmuş ne de
silahlı bir çatışma yaşanmıştı.
2- AKP yaklaşan ekonomik kriz
ve siyasi krizi OHAL koşullarının
verdiği olanaklarla yönetmeye devam
etmek istiyor. Bunun için elinde
OHAL’i devam ettirmesini gerektirecek nedenlerin bulunması gerekiyor.
Toplumda giderek unutulmaya başlanan “FETÖ tehlikesi” yeniden hatırlanmak zorunda ki AKP de OHAL’i
uzatabilsin. Bu algıyı yaratmak için
AKP kendi eliyle bile hapishanelerde
bir takım olaylar yaratabilir.
Her iki ihtimalde de hedef FETÖ’cülerden ziyade Özgür Tutsaklardır. Çünkü FETÖ’cüler hapishanelerde bırakın kaçış planı vs. yapmayı
birbirlerine selam bile vermekten

korkmaktadır. Zira ortada üç kuruşa
birbirini satacak, daha 4 ayda yüzlerce
itirafçı çıkarmış bir çete bulunmaktadır. Bu çeteden örgütlü bir firar
planı, isyan beklemek hayal ötesidir.
Hapishanede yapılacak olası bir
saldırı girişimine (Örn. Hücre araması,
sürgün sevk bahanesiyle yaratılacak
bir provokasyon) Özgür Tutsakların
direnişle cevap vereceği açıktır. Bu
direniş AKP tarafından bir isyan, kalkışma girişimi olarak servis edilip istedikleri katliam ortamı yaratılabilir.
Tüm bu ihtimal ve gerçekler doğrultusunda hapishanelerde evlatları
bulunan tüm aileler, dostlarımız, halkımıza sesleniyoruz;
1- Önümüzdeki günlerde AKP’nin
yaratabileceği tüm tezgahlara karşı
uyanık olalım.
2- Yaşanan tüm gelişmeleri hızlıca
TAYAD’a, Halkın Hukuk Bürosuna,
ÇHD’ye iletelim.
3- Herhangi bir saldırı girişimi
olduğunda hızlıca hapishane önüne
gidelim.
4- Hiçbir şey masum değildir.
AKP’nin bu tip haberlerine inanmayalım, güvenmeyelim. Bu haberleri
servis etmesinin altında mutlaka bir
tezgah yatıyordur. Yalan, korku ve
şiddet üzerinde inşa ettikleri iktidarı
boyunca sadece bu üç şeyden güç
alıyorlar bunu unutmayalım.
TAYAD

İşkenceli Gözaltılarla, Tutuklamalarla
Bizi Teslim Alamayacaksınız!
Gazi Halk Cephesi yaptığı açıklamada şunları ifade
etti: “Faşist AKP’nin eli kanlı katil polisleri daha önce
defalarca kaçırmaya çalıştığı, katletmek için üzerine
ateş açtığı Murat Yüksel’i 20 Kasım Pazar günü sabaha
karşı kaldığı evi onlarca özel harekat ve siyasi şube polisiyle, zırhlı polis araçlarıyla basarak, işkence yaparak
gözaltına aldılar ve kafasından, vücudunun birçok
yerinden yaralandı… Polis terörü, gözaltı ve tutuklama
terörü ve her türlü baskı devrimcilere nedamet getirtmek
içindir.
Ailelerimiz; Murat’larımız bizim onurumuzdur, cesaretimizdir, geleceğimizdir. Gurur duyun ki böyle çocuklarımız var, gurur duyun ki böyle delikanlılar yetiştiriyor
halkımız. Onlara sahip çıkmak tüm ailelerimizin görevidir…
Gençlerimiz; Bizim en büyük örneğimiz şehitlerimiz-
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dir… 17’sinde, 18’inde savaşarak şehit düşenler öğretmenlerimizdir. Ve bununla beraber yanıbaşımızdaki arkadaşlarımıza, akranımızken devrimin yükünü omuzlayan
yoldaşlarımıza bakalım ve onları örnek alalım. Onların da
aileleri var, onların da kanları kırmızı, onların da bir canları
var… Yani bizimle aynılar… O halde biz de onların yaptıklarını yapabiliriz ve de yapmalıyız. Arkadaşlarımızdan
boşalan yerleri doldurmak için seferber olmalı, yarışmalıyız.
Adım atmalı ve örgütlenmeliyiz. Bunu yaptığımızda
faşizmin yenilgisini daha da büyütürüz…
Sonuç olarak: Faşizm işkence ile gözaltına alarak, tutuklayarak halk çocuklarını teslim alamayacak. 80 milyon
halkımızı teslim alamayacak. Arkadaşlarımıza yapılan
işkencenin hesabını halkın adaletiyle, örgütlenerek ve
faşizme karşı mücadeleyi büyüterek mutlaka soracağız.”

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Sokaklarımız Namusumuzdur,
Namusumuza Can Bedeli Sahip Çıkacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi, Piyalepaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak
sakinleriyle yaptığı açık alan toplantısında alınan karar gereği, 14 Kasım'da
akşam saat 19.30-20.30 saatleri arasında oturma eylemi yapıldı. Uyuşturucu satıcılarının uzun bir süredir
üs olarak konuşlandığı ve uyuşturucu
trafiğinin yoğun olarak işlediği bir
sokaktır Yıldırım Beyazıt Sokağı. Sokak sakinlerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşen oturma eyleminde bu sorunun birlikte mücadeleyle çözüleceği
konusunda görüş birliğine varıldı. Eyleme yaklaşık 60 kişi katılım sağladı.
Sloganlarla ve basın açıklamasıyla
devam eden eylem, her hafta Pazartesi
günü akşamı aynı saatler arasında
sürdürüleceğinin açıklanmasıyla mahalle sakinlerinin desteği, memnuniyeti
ve alkışlarıyla sona erdi.
Okmeydanı Halk Meclisi Şark

Kahvesi bölgesindeki uyuşturucu trafiğine karşı sürdürdüğü oturma eylemi
sürüyor. Her hafta Cumartesi günleri
saat 16.00-18.00 arasında Şark Kahvesi
telefon kulübeleri önünde yapılan
oturma eylemi öncesi esnaf çalışması
yürütülerek çağrı çalışması yapıldı.
Esnaf çalışmasının ardından oturma
eylemine geçildi. 12 Kasım'da gerçekleşen, halkın yoğun ilgi gösterdiği,
birçok insanın uzaktan da olsa el sallayıp ve alkışlarla destek verdiği otur-

Halkın Çocukları AKP Faşizminin
Sonu Olacak
Mersin Halk Cephesi 23 Kasım’da son süreçlerde
artan saldırılara ve ülkede yaşanan sorunlar üzerine
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada kısaca
şu sözlere yer verildi; “Sonu geldikçe, kendi
yarattığı pisliğe daha da battıkça AKP faşizmi
halka ve halkın öncüleri olan devrimcilere daha da
saldırmakta, direnişleri baltalamaya çalışmakta.
Ama başaramayacak, çünkü haklı ve meşru olan
halk ve halkın evlatları devrimcilerdir. İki buçuk
yaşındaki Kübra’nın açlıktan ölmesinin de, çocuğunun isteğini karşılayamadığı için intihara kalkışan
Turgut abimiz de AKP’nin yönetememe krizinin
daha da derinleştiğini gösteriyor. Gazeteler, TV’ler
her gün bilmem hangi futbolcunun kaç yüz bin
liraya aldığı lüks araçları gösterirken. Kimse Kübra
bebeğin açlığından bahsetmiyor. Bunların tek bir
sebebi vardır. AKP’nin yandaşı-yalakası gazeteler,
medya patronları talimatları uyguluyor. .”

Duydunuz mu?
Tecavüz Yasallaştırılıyor…
İstanbul Çayan Halk Cephesi 22 Kasım’da
TBMM’de yasadan geçirilen “Tecavüz Yasası”
ile ilgili yürüyüş yaptı. Yüz kişinin katıldığı yürüyüşte Güzeltepe yönüne gidilirken AKP’nin
sapık işkenceci polisleri kitleye saldırdı. Saldırı
üzerine Cephe Milisleri anında havai fişekler ile
müdahale etti.

ma eylemi, atılan sloganlar eşliğinde
coşkulu bir şekilde devam etti. Yaklaşık
40 kişinin katılım sağladığı oturma
eylemi, yapılan bir basın açıklamasıyla
sonlandırıldı.

Uyuşturucunun Kökünü Hep Birlikte Kurutacağız
Okmeydanı Halk Meclisi 16 Kasım'da Piyalepaşa Mahallesi
Yıldırım Beyazıt Sokak’ta yoğun işleyen uyuşturucu trafiğine
karşı yapılacak oturma eylemi öncesi kapı çalışması yapıldı.
Ama öncesinde sokak içerisinde görüntülü çekim yapıldı. Kadraja
giren bir torbacı, uyuşturucuyu zulaladıkları güneş aralığı denilen
yerde yüzünü kapatarak tepki gösterdi. Torbacıya gereken cevap
verildikten sonra halka ajitasyon çekilerek uyuşturucunun geldiği
noktaya karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı. Ardından "çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu satıcılarına karşı en az onlar kadar
acımasız olacağız" denilerek programa devam edildi.
Çayan: Nurtepe-Güzeltepe'de bu hafta uyuşturucuya karşı
2.si düzenlenen oturma eylemine 13 kişi katıldı. 150 el bildirisi
dağıtıldı, halka ajitasyonlarla uyuşturucuya karşı verilen mücadele
anlatıldı.

Sayı: 549

Yürüyüş
27 Kasım
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AKP Katil, Tecavüzcü ve Halk Düşmanıdır!
Halkımız; AKP’den, Kızlarınızı, Çocuklarınızı Koruyun
İzmir Halk Cepheliler 22 Kasım’da AKP’nin tecavüzü meşrulaştıran yasasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP
tecavüzü meşrulaştırmak için çocuk tacizcilerine, tecavüzcülere
evlenmek kaydıyla ceza verilmeyeceği yasasını çıkarmaya çalışıyor. Bu halkın namusu örf, adetleri umurunda değil, yeter ki
halk düşünmesin fuhuş, uyuşturucu bataklığında boğulsun,
kendisine ses çıkartılmasın istiyor. Bu yasada bunların bir parçasıdır. Zaten uyuşturucuyu da fuhuşu da kendisi yaptırıyor
artık bunu yasalarla da meşrulaştırmak istiyor. Buna karşı 21
Kasım’da halka AKP’nin ahlaksızlığını, yozlaşmayı nasıl desteklediğini anlatan “Tecavüzcü AKP/Halk Cephesi" yazılı
pankart İzmir-Göztepe köprüsüne asıldı.”

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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Derneklere Yapılan Saldırılar Nedeniyle, İsviçre’den Gelen Dayanışma Heyeti
Cumhuriyet Gazetesi Önünde Destek Nöbeti Tuttu
Hasan Ferit Gedik Kurtuluş Merkezi’ne
yönelik ve diğer faşist saldırıları izlemek
ve destek sunmak için İsviçre’den gelen
heyet, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.
22 Kasım günü heyetteki İsviçre Lora
Radyosu temsilcisi İrene Rodrigez, Lora
Radyo programcısı Evelio Loazia, İsviçre
TAYAD komitesinden Özkut Özkan, antiemperyalist Cephe’den Cansu Güneş Seferoğlu Cumhuriyet gazetesinde destek
nöbeti tuttu. İren Rodrigez “herkes sizin

Selam Olsun 32 Yıldır Gözaltılarda,
Hapishanelerde Dilimizde Türkü
Olan GRUP YORUM’a
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2016
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Selam Olsun Devrimci Sanatın
En Yücesini Temsil Edenlere Faşizmin En Azgın Olduğu Anda SIYRILIP GELENLERE
AKP’nin katil polisleri 18 Kasım’da
güpegündüz Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne
bir ay içinde ikinci baskını düzenledi.
Baskında Grup Yorum üyeleri Selma
Altın, İnan Altın, Ali Aracı, Helin
Bölek, Fırat Kıl, Sultan Gökçek, Dilan
Poyraz ve kültür merkezinin kafe tadilat
işlerini yapan Abdullah Özgün, Musa
Varıcı, Cemil Varıcı, Mehmet Varıcı
işkence yapılarak ve merdivenlerden
aşağı atılarak gözaltına alındılar.
Açıklamalardan derlediklerimiz şu
şekilde;
FOSEM (21 Kasım): “Grup Yorum;
sömürüye, zulme ve adaletsizliğe isyan
etmesin diye susturulmak istenen halkın
susmayan dilidir! Geleceğimiz olan çocuklarımızın beyinlerine ve bedenlerine
taciz ve tecavüz eden ENSAR gibi vakıflar faşizm tarafından sürekli”
TAYAD’lı Aileler (21 Kasım):“
Grup Yorum 32 yıllık bir müzik grubudur ve ilk albümlerinin adı Sıyrılıp
Gelen’dir. 80 cuntasının en ceberut olduğu yıllarda sıyrılıp gelmişlerdir. Bugün de faşist AKP’nin en azgın saldırını
aynı şekilde cevaplayacaklar ve Sıyrılıp
Geleceklerdir.”
Kamu Emekçileri Cephesi (18
Kasım): “ Grup Yorum Halktan Aldığı
Güçle Direniş Türkülerini Yapmaya
Devam Edecek.”
Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi (18 Kasım): “Türkü-

yanınızda, biz de dayanışmak için
geldik. Derneklerin gazetelerin kapatılması ve baskılar o ülkenin demokratik yüzünü gösterir. Arjantin’de
faşizmin diktatörlüğünü kendimiz yaşadık. Diktatör önce basın yayın organlarına saldırır” dedi. Anti-emperyalist Cephe’den Cansu Güneş Seferoğlu “faşizmin doğasının her yerde
aynı olduğunu belirterek hakların direnek kazanılabileceğini söyledi.
lerimiz nefesimizdir, kalp atışlarımızdır… İsterse dünyanın diğer ucunda
olsun, dilini anlamasın… Dünya halklarını birleştiren tek bir dil vardır; o
da direnişin dilidir… ”
Alibeyköy Halk Cephesi (21 Kasım): “Faşizminiz, baskılarınız, baskınlarınız bizi yıldıramaz!”
Armutlu Halk Cephesi (20 Kasım): “Grup Yorum’un Bitmesi İçin
Zulmün Bitmesi Gereklidir! Bugün
Grup Yorum elamanlarını gözaltına
alıp, işkence edenlere, halkımız yarının
Türkiye’sinde suratlarına tükürecek! ”
Bağcılar Halk Cephesi (19 Kasım): “Ve AKP iktidarı da Grup Yorum’u halktan ayrı görmemelidir. Çünkü
bugün Grup Yorum’a yapılan saldırının
özünde tüm bir halka saldırı vardır o
yüzden tüm halkımızı Grup Yorum’u
sahiplenmeye ve hep beraber her yerden
Grup Yorum türkülerini söylemeye,
söyletmeye çağırıyoruz!”
Sarıgazi Halk Cephesi (21 Kasım):
“AKP faşizmi ne yaparsa yapsın bu
halkın en onurlu sanatçılarını Grup
Yorum’u susturamayacak.”
Okmeydanı Halk Meclisi (22 Kasım): “Ezilen tüm halklardan ve inançlardan halklarımızın sesi, soluğu olan,
onların acılarını sazlarında, sözlerinde
ve yüreklerinde hisseden Grup Yorum’a
geçmiş olsun diyor, gözaltına haksızca
alınan üyelerinin serbest bırakılmasını
talep ediyor, onlarla birlikte ve yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.”
Antep Halk Cephesi (19 Kasım):
“Söylüyoruz, Faşizm halkı bitirmeden
ne Grup Yorum’u ne de Devrimcileri
bitirebileceklerdir.”
Dersim Halk Cephesi (21 Kasım):
“İşsizliğin, açlığın, sefaletin, savaşların,

katliamların sorumlusudur AKP. Bu
halkın evlatlarını AKP yargılayamaz.
Bu halkın evlatları onurludur, namusludur ve derhal serbest bırakılmalıdır.”
Ankara TAYAD (19 Kasım): “…
Peki neden Grup Yorum ve İdil Kültür
Merkezi hedefte? Çünkü Grup Yorum
ezilen yoksul halkların yanında, çünkü
Grup Yorum göçük altında kalan maden
işçilerinin yanında, çünkü Grup Yorum
hukuksuzca işinden ekmeğinden olan
emekçinin işçinin yanında. .”
Eskişehir Halk Cephesi (21 Kasım): “AKP, zulüm ile baki kalacağını
düşünüyor. Fakat yenileceksiniz.”
İzmir Halk Cephesi (19 Kasım):
“Bu kaçıncı baskın? Bu kaçıncı tutsaklık? Grup Yorum bitmedi, bitmeyecek anlamıyorsunuz! ”
Mersin Halk Cephesi (18 Kasım):
“Gaza boğduğunuz Okmeydanı sokaklarından kanlarınız akacak. Faşizme
teslim olmayacağız.”
Hatay (18 Kasım): Grup Yorum
Hatay Halk Korosu 18 Kasım’da Grup
Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil
Kültür Merkezi’ne hukuksuzca gerçekleştirilen polis operasyonunda işkenceyle gözaltına alınan Grup Yorum
üyeleri için Hatay Samandağ Abdullah
Cömert Alanı’nda basın açıklaması
gerçekleştirdi. Basın açıklamasından
sonra Grup Yorum Hatay Halk Korosu
kısa bir dinleti yaptı. "


Grup Yorum Üyeleri Tutuklandı
AKP faşizmi halkın türkülerinden
de korkuyor. Halkın sesi Grup Yorum
üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma
Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan
Poyraz, Helin Bölek, Abdullah Özgün
tutuklandı.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Cansu Güneş Seferoğlu ile Anti-Emperyalist Cephe’nin Ortadoğu ve Ülkemizdeki Çalışmalarına İlişkin Röportaj:

“Gazi’ye Döndüğümüz Zaman ise
Halk Meclisinin Yıkıntıları Arasında Dahi Umut ve Direniş Vardı”
Cansu Güneş
Seferoğlu ile Antiemperyalist Cephe’nin Ortadoğu
ve ülkemizdeki
çalışmaları üzerine yapılan röportajı yayınlıyoruz...
Yürüyüş: Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin dünya halklarına saldırılarını her geçen gün arttırdığı bir
dönemde Anti-Emperyalist Cephenin
kurulmasını ve faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Seferoğlu: Anti-Emperyalist Cephe
emperyalizmin saldırıları karşısında
tüm dünya halklarının birlikte mücadele etmesini, halkların dayanışmasını
örgütlemek iddiasıyla kuruldu. Yani
Anti-Emperyalist Cephe aslında halkların emperyalizm karşısında çaresiz
ve yalnızlık hisleri karşısında güç olduğumuzu, birlikte emperyalizmi geriletebileceğimizi göstermek, yani tüm
dünya halklarına sosyalizm umudunu
taşımak için kuruldu.
Çünkü emperyalizm, işbirlikçileri
ve kurdukları ekonomik-siyasi işbirliğiyle
tüm dünya halklarına saldırıyor. Bu saldırılar karşısında dünya halklarına direnme gücü vermesi gereken örgütler
ise savaşmayı değil adım adım uzlaşmayı
seçiyor. Bugün dünya halkları emperyalizmin ideolojik saldırıları ve katliam
politikaları karşısında belki hiç olmadığı
kadar umutsuz. Çünkü her barış söylemi
ve teslimiyet ardından daha büyük katliamlar, getiriyor. Dünya halkları emperyalist devletler ve onların kuklası
çeteler tarafından her an, her yerde katlediliyor. İşte bu sebeplerden Anti-Emperyalist Cephe'yi kurduk ve tüm dünya
halklarına verdiğimiz en büyük umut
direnme ve savaşma gücüdür. Uzlaşma
masalarında halklarını emperyalistlerin
insafına terk edenler ve halkı katiller
karşısında savunmasız bırakanlar karşısında dünya halkları için direnmek ve
diğer dünya halklarıyla dayanışma içinde
olmak dışında bir yol yok. Yaşadığımız
örneklerden gidersek, İspanya’da Bask
halkının özgürlüğü için yüzlerce tutsağı

ve şehitleri olan ETA artık silahlarla
politika yapmanın sonuç vermediğini
savunuyor ve feminist sosyalizm gibi
teorilerle halkına umut taşımıyor. Ancak
ETA’nın hapishanelerdeki yüzlerce tutsağına umut olan DHKC savaşçıları,
Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’ın Mart
ayında yaptığı eylem.
Biz birbirimizin dillerini bilmesek,
kültürlerine uzak olsak da halkların
emperyalist saldırılar karşısındaki acıları
ortak. Bizi birleştiren; acıların yanında
bunların hesabını sormak istememiz,
bu cüretle ufak adımlarla da olsa kurduğumuz birliği büyütüyor oluşumuz.
Yıllar süren tartışmalarla birlikte ideolojik olarak netleşmiş ve daha güçlü
faaliyetleri yaşama geçirebilecek bir
Anti-Emperyalist Cephe’yi büyütüyoruz.

Siz ziyaretinizde halkla da görüşme,
sohbet etme imkanı bulabildiniz. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Seferoğlu: Zaten Suriye ve Kürdistan ziyaretlerini örgütlerken temel
yaklaşımımız gerçekleri görmek ve
bunu tüm dünya halklarına anlatmak.
Dediğiniz gibi basın emperyalist tekellerin hizmetinde ve yalnızca yalan
üretiyor. Ben hukuki engeller sonucu
gidememiş olsam da Suriye’ye kafasındaki soru işaretleriyle gidenler dahi
emperyalist sadırı karşısında direnenin
yanında olmanın yarattığı coşkuyu
yaşadılar. Emperyalizmin ideolojik
etkisiyle yaklaşan sol kesimler İtalyan
müzik grubu Banda Bassotti’ye bizimle
Suriye’ye destek ziyaretine katıldığı
için her yandan saldırıyor.

Yürüyüş: Bu ziyaretlerin ardından,
yaşadıklarınızla ilgili kendi ülkenizde
neler yapmayı düşünüyorsunuz?Emperyalizmin derinleşen krizini rahatlatmak amacıyla yeni pazarlar yaratma
politikasının bir ürünü olarak Ortadoğu'daki ülkeleri işgal etme, işbirlikçileştiremediği iktidarları yıkma politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
Seferoğlu: Amerikan ve AB emperyalistleri kapitalist ekonominin dönem dönem girdiği krizleri atlatmak
için, özellikle Ortadoğu halklarını birbirine karşı kullanarak savaştırıyor. Bunun en somut ve güncel örneği Suriye’deki savaştır. Halklar arasında yaratılan düşmanlıklar, savaşla ekonomisi
büyüyen ABD’yi ekonomik krizden
kurtarmak için. Ekonomideki krizlerin
tamamı işadamlarının cebine giren parayı daha çok arttırma kavgasından çıkıyor, bu kanlı savaşın bedelini ise en
başta yoksul halklar kanı, canı ve yıkılan
evleriyle, dağılan aileleriyle ödüyor.
Bu yüzden emperyalizmin savaşı karşısında direnen halkların yanındayız.

Yürüyüş: Ortadoğu'dan sonra Kürdistan ve Gazi Mahallesi’ne ziyaretiniz
oldu. Bu ziyaretler sırasında neler
yaşadınız? Sizi en çok etkileyen ne
oldu?
Seferoğlu: Kürdistan ziyaretiyle birlikte heyete katıldım ben de… Beni bu
ziyaretlerde en çok etkileyen Antep’teki
aileleri ziyaretimiz oldu. Bir ev düşünün,
8 cenaze ve 2 yaralı. Çocuklarının ölümü
karşısında bir babanın acısı ve buna biçilen para...Biz gittiğimiz tüm evlere
umudu taşıdık, neden bu bela bizi buldu
diye kaderciliğe sürüklenen ailelere

Yürüyüş: Dünya üzerinde yüzü halka dönük, gerçekleri haber yapan sayılı
basın yayın kuruluşu dışında genel olarak emperyalizmin politikalarına hizmet
ediyor. Bu nedenle Suriye’de yaşananlardan, halkların durumu konusunda
gerçekleri çok sınırlı öğrenebiliyoruz.
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Uzlaşma masalarında halklarını
emperyalistlerin insafına terk edenler
ve halkı katiller karşısında savunmasız
bırakanlar karşısında dünya halkları
için direnmek ve diğer dünya
halklarıyla dayanışma içinde olmak
dışında bir yol yok. Yaşadığımız
örneklerden gidersek, İspanya’da Bask
halkının özgürlüğü için yüzlerce tutsağı
ve şehitleri olan ETA artık silahlarla
politika yapmanın sonuç vermediğini
savunuyor ve feminist sosyalizm gibi
teorilerle halkına umut taşımıyor.
Ancak ETA’nın hapishanelerdeki
yüzlerce tutsağına umut olan; DHKC
savaşçıları Çiğdem Yakşi ve Berna
Yılmaz’ın Mart ayında yaptığı eylem.
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umut verdik. Kürdistan’daki yıkımı
görüp ardından Gazide yapılanları tek
tek anlattık. Yıkımın da sosyalizmin de
asıl olarak moral üstünlükte olduğunu
gördük. Kürdistandakine benzer karakollar, güvenlik önlemleri ve yapılan
yıkımları bizzat yaşadık. Amed'de Sur'daki katliamın ardından gördüğümüz yıkım
ve insanlardaki umutsuzluktu. Sur'daki
direnişi anlatmak yerine bizimle Rojava
üzerinden tartışmaya çalışmaları kafa
karışıklığının geldiği son durumu çok
net gösteriyordu.
Gaziye döndüğümüz zaman ise

Halk Meclisinin yıkıntıları arasında
dahi umut ve direniş vardı. Halk kendini bir katliama değil, dünyayı sarsacak bir direnişe hazırlıyordu. Yıkılan
taksi durakları çalışıyor, Halk Meclisi
faaliyetlerini sürdürüyor ve en önemlisi
Hasan Ferit çalışanları biz yerimizi
geri alacağız diyorlar. En etkileyici
kısmı kendimizin de bizzat yaşadığı
süreçleri daha farklı açılardan kıyaslama da yaparak görebilme şansı. Yıkım ve katliam varsa direniş de var...
Ve bizler de bu tarihin tanıkları ve
emekçileriyiz. heyette türkiyeye ilk

Zulüm; ile Boyun
Eğdiremediklerinizi
Komplolarınızla Yenemezsiniz!

Gürkan’ın “FETÖ/PDY” örgütü
ile neden ve nasıl ilişkilendirildiği
açıklanmamıştır. Dosya gizli tutulmuş,
kendisine “Suçlama” olarak yöneltilen
soruların hiçbirisi kendisi ile ilgisi
bulunmayan kişilere ait suçlamalardır.
Gürkan zorlama yöntemlerle örgüte
bağlanmaya çalışılmıştır.
Avukatları olarak bizler dosya üzerinden suçlama konusunda bilgi alamazken, AKP’nin borazanlığını yapan
gazetelerde konuyla ilgili birçok haber
yapıldı. Akşam gazetesinde çıkan haber
“Paralel polisler DHKP-C’li Asuman
Akça’yı birçok eylemde kullanıp, infaz
emri verdi. Saldırıya uğrayan Akça şans
eseri kurtuldu. Suikastçıyı Bank Asya’nın
paralelci avukatı savundu” şeklindedir.
İddia, Asuman Akça’nın polis tarafından kullanıldığı ve bunun açığa
çıkması durumunda FETÖ tarafından
öldürülmeye çalışılması şeklindedir.
Doğrudur, Asuman Akça öldürülmek
istenmiştir. Ancak DHKP/C örgütü
tarafından öldürülmek istenmiştir.

Komploculuk çaresizliktir. Komplo,
entrika, işkence, gözaltı, tutuklama, katliam ile bir halkı teslim alamazsınız.
Bunlar bir iktidarın tükenişini, çürümüşlüğünü, zayıf ve zavallılığını ortaya
koyar. Dünya ve Türkiye tarihi bu tür
komplo yargılamaları ile doludur. Hitler,
Reictag komplosu ile nasıl Dimitrov’u
cezalandırmak istedi ise bugün onları
aşan komploları AKP hazırlamaktadır…
Bunlardan bir tanesi geçen hafta tutuklanan müvekkilimiz Gürkan Türkoğlu
ile ilgili idi. Gürkan Türkoğlu 21.10.2016
gecesi Gençlik Federasyonu ve İdil
Kültür Merkezi’ne yapılan baskında
gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsamında DHKP/C örgütü üyesi olmak
iddiasıyla 11 gün gözaltında tutuldu.
Çıkarıldığı Sorgu Hakimliği’nce de serbest bırakıldı. Ancak polis, daha öncede
defalarca gözaltına aldığı, devrimci,
sosyalist kimliği ile bildiği Gürkan’ı
serbest bırakıldığı mahkemenin önünden
yeniden bir başka soruşturman var diyerek gözaltına aldı. Gürkan bu soruşturma kapsamında da 7 gün daha gözaltında tutuldu. Suçunun FETÖ/PDY
örgüt üyesi olmak olduğu söylendi.
Gürkan Türkoğlu’na, 21.10.2016 tarihinden itibaren gözaltında tutulduğu 11
gün boyunca “FETÖ/PDY” ile ilgili
hiçbir soru sorulmadı…
Müvekkilimiz Gürkan Neden
FETÖ/PDY Örgütü İle İlişkilendirilmiştir?

Bir Kişi Aynı Olaydan Ötürü
İki Defa Yargılanamaz
DHKP/C Örgütü “Asuman Akça’yı
çete kurmak ve örgüt işleyişi ile bağdaşmayan, örgütün ahlak ve değerlerine aykırı faaliyetleri nedeni ile “cezalandırdığını” yaptığı açıklama ile
duyurmuştur. Müvekkilimiz Gürkan
hakkında o dönem Asuman Akça’nın
“cezalandırılması” eyleminde aracılık
ettiği iddiası ile hakkında soruşturma
başlatılmış ve tutuklanmıştır. Bu dosya
kapsamında Bakırköy 12. Ağır Ceza
mahkemesinin 2014/126 Esas Sayılı

kez gelenler dahi bu coşkuyu yaşadılar.
Yürüyüş: Bu ziyaretlerin ardından,
yaşadıklarınızla ilgili kendi ülkenizde
neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Seferoğlu: Bu ziyaretlerin ardından
heyette yer alan herkese düşen sorumluluk gerçekleri anlatmak, elimizdeki tüm imkanları kullanarak bunu
dünyaya duyurak. Bizim üzerimize
düşen bir diğer sorumluluk ise alınan
kararları hayata geçirilmesini takip etmek ve kurduğumuz birliği çok daha
ileri noktalara götürmek.

dosyasında DHKP-C örgüt üyeliği
suçlamasıyla yargılanmış ve ceza almıştır. Bu dosya Yargıtay’da olup henüz kesinleşmemiştir. Müvekkilimiz
Gürkan’ın aynı dosya kapsamında
başka bir örgüt üyeliğinden yargılanması hukuken mümkün değildir. Aksi
halde bu mükerrer bir yargılama olur.
Gürkan ile birlikte aynı soruşturma
dosyasında Ali Fuat Yılmazer, Ferdi
Taşkaya isimli polisler bulunmaktadır.
Bu kişiler Gürkan’ın defalarca gözaltına
alınmasına, işkence görmesine ve tutuklanmasına neden olan kişilerdir.
Hakkında sahte tutanaklar düzenleyip,
yıllarca tutuklu kalmasına neden oldukları Gürkan’la, söz konusu polislerin
aynı örgütten olmayacaklarını herkes
anlayabilir. İddia edildiğinin aksine
DHKP/C ile “FETÖ”nün yan yana
gelemeyeceği de bilinir. Çünkü iki örgüt, iki zıt ideolojiyi savunmaktadır.
Emperyalist sistemin temsilcisi FETÖ
örgütün polisleri, savcıları ve hakimleri
görevdeyken demokratik alanda çalışan
birçok insanı DHKP/C üyesi olmak
gerekçesiyle tutuklamış ve cezalar almalarına neden olmuşlardır.
Amaçları devrimcileri halktan yalıtmak, kötü göstermek, kavram kargaşası
ile kafaları bulandırmak idi. Bugün aynı
işlev değişik biçimlerde devam ediyor.
Bütün örgütleri birbirine karıştırıp, karmaşa yaratmaya çalışıyorlar...
Komplolar er ya da geç açığa çıkar.
Gerçekler mutlaka hükmünü ilan eder.
Komplolar kurarak demokratik mücadele yürüten devrimciler hakkında
akıl sınırlarını zorlayan dosyalar hazırlamaktan vazgeçin!

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

OKUYAN
GENÇLİK
- "Okursan adam
olursun"
- Aileye bir garanti,
"çocuğum okusun
hayatımız
kurtulsun"
- Zengin olursak
Avrupa halkları bizi
kabul eder

İŞÇİ
GENÇLİK
- Yüksek bir okul
okuyamamış
- Erken yaşta
çalışan bir gençlik
- Düşük bir maaşa
çalışır
- Emek bilinci
yüksektir

ASOSYAL
GENÇLİK
- Kendini herkesten
dışlanmış
hissederler
- Kendine ve
insanlara
güvensizdir
- Düzenle çelişkileri
daha derindir

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ TÜM GENÇLER;
BİRLİK OLALIM, UMUDUN TÜRKÜLERİNE
SAHİP ÇIKALIM!
ÇÖZÜM; NE YAPACAĞIZ
Avrupa’da Türkiyelilerin yoğun yaşadığı farklı mahalleleri belirlemeliyiz, örneğin
- Duisburg Marxloh
- Hollanda, Rotterdam West veya Noord
- Dortmund Hafen
- İngiltere, Londra Edmonton
- Hamburg Altona, Harburg
- Fransa, Melun
- Köln Mülheim
- Avusturya, Neukirchen, onuncu Viyana

BURALARDA MERKEZİ BİR MEYDAN BELİRLEYİP GENÇLERİ BURAYA TOPLAMALIYIZ,
İKİ KİŞİ BİLE OLSA BUNU YAPMALIYIZ, ONLARLA BİR KAMPANYA YÜRÜTMELİYİZ
- ONLARA GRUP YORUM’A YÖNELİK UYGULANAN BASKILARI ANLATMALIYIZ
-GRUP YORUM’UN TUTUKLANDIĞINI ANLATMALIYIZ
- GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK İSTEYECEĞİZ, BUNU MEYDANLARDA ALTERNATİF,
AJİTASYON VE SLOGANLARLA YAPACAĞIZ
- GRUP YORUM’A DESTEK MESAJLARI GÖNDERECEĞİZ, KISA VİDEOLAR ÇEKMELİYİZ BİR TÜRKÜ
SÖYLEYİP ONLARA BUNU GÖNDERMELİYİZ
- HAPİSHANE MÜDÜRLÜĞÜNE PROTESTO MAİL VE FAX GÖNDERMELİYİZ
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AVRUPA’dakiBİZ
Zulme Karşı Direnenleri Desteklemek Bir Görevdir

FAŞİZME KARŞI SAVAŞTA BİZ DE VARIZ
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Avrupa'da yaşayan halkımız ve devrimciler açısından, ülkemizdeki mücadele genel olarak kendisi dışında yürütülen bir mücadele gibi görünür. Bunun
bir yanı; ülkedeki mücadeleyi yüceltme
adına, erişilemez bir noktaya koymaktır.
Ülkede yürütülen mücadelenin getirdiği
bedeller ve faşist rejimin katliamcı, imhacı politikaları göz önüne alınarak,
ülkede mücadele etmenin çok büyük
erdemlere, yeteneklere, cürete ve bilince
sahip olmayı gerektirdiği düşünülür.
Elbette ki birçok şehidimiz bu özelliklere
de sahiptir. Ama savaşın tarafları bellidir:
Oligarşi ve halk. Halkın öncüsü ve bir
parçası olan devrimcilerin savaşmak
için en büyük silahı, faşizme karşı mücadele etme tercihinde bulunmalarıdır.
Ve halkımızın da savaşmak için yüksek
nitelikler edinmek için beklemeye tahammülü yoktur.
Halkımız da savaşı savaş içinde
öğreniyor. Bedel ödeme konusu, mücadelenin başında olan insanlarımız
açısından, göze alınması zor bir tercih
gibi görünür. Oysa, bu konu asıl olarak
bir tercih meselesi de değildir. Çünkü
hiç kimse okuldan atılmak, işten atılmak,
tutsak düşmek ve ölmek için devrimcilik
yapmaz. Savaş ise biz istiyoruz diye
değil; sınıflar var olduğu için vardır.
Emeğimize, ekmeğimize, namusumuza,
onurumuza, hak ve özgürlüklerimize
yönelik saldırılar sürdüğü müddetçe
de bu savaş sürecektir. Emeğimizin
sömürülüp yoksulluğa mahkum olduğumuz, vatanımız satılıp bağımsızlığımız emperyalizme peşkeş çekildiği,
düşüncelerimizin yasaklanıp kendimize
yabancılaşmamız istendiği, onur ve
namusumuzun ayaklar altında ezilip
yozlaşmaya mahkum edildiğimiz, gerçeklerin yok sayıldığı, geleceğimizin
gasp edildiği ve halk düşmanlığı sürdüğü müddetçe de bu savaş sürecektir.
Çünkü halk düşmanlığı, vatan hainliği
ve çukurun dibi yoktur.
“Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” sözü; sömürü ve zulüm düzenine
karşı çıkılmadığında kurban olunmayacağını sananların sığındığı bir limandır.
Oysa böylesi bir liman yoktur. Emekçiler,

yoksullar ve halk için böylesi bir seçenek
söz konusu değildir. Çünkü karşımızdaki
düşman, doğada yaşayan ve doğanın
dengesi için gerekli olan bir hayvan değildir. Karşımızdaki düşman tüm halka
dokunmaktadır. Halk düşmanlarını bir
yılanla karşılaştırmak bile abestir. İçinde
yaşadığımız doğada yılana bile gerek
vardır. Ama emperyalizme, kapitalizme,
faşizm ve oligarşiye hiçbir ihtiyaç yoktur.

Avrupa'da yaşıyoruz diye, biz de
bedel ödemekten muaf tutulmuyoruz.
Haksızlığa, adaletsizliğe, sömürü ve
zulme karşı mücadele etmediğimiz
müddetçe ödenecek bedeller de yükselecektir. Biz, bizden sonra gelenlere
ve çocuklarımıza böylesi bir mücadele
geleneği bırakmazsak; nerede olursak
olalım çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacağız.

Niçin Savaşmak ve
Savaşanları Destekleme
Görevimiz Var

Dayanışma Büyük
Bir Değerdir
Hepimiz Birimiz,
Birimiz Hepimiz İçin

Yoksulluk ve yozlaşma hergün
daha bir büyüyor. Uyuşturucu kullanımının ilkokul seviyelerine düşmesi,
on-on iki yaşlarındaki kızlarımızı bile
fuhuş batağına sürükleyen, onların ırzına geçen bir düzenin varlığına karşı
mücadele etmek artık bir tercih meselesi midir? Değildir.
Düzen, yozlaşmanın her türlüsünü
kurumsal hale getirmektedir. Çeteler
ve çeteciler bu düzenin özelliklerinden
biridir. Düzen, insanlarımızı uyuşturucu
ve fuhuş bataklığına mahkum etmeye
çalışırken; devrimciler de bu bataklığı
kurutmak için “Düzen çürütür, devrim
yaşatır” dedikleri için hedef tahtasına
alınmaktadır. Peki biz halk olarak ne
tarafta yer alacağız? Çürüten düzenden
mi, yaşatan devrimden yana mı olacağız... elbette devrimden yana olacağız.
Düzen, çeteleri koruyup uyuşturucuyu yaygınlaştırıp, fuhuş batağını
büyütürken; uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı savaşan devrimciler katlediliyorsa, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi
(HFG)'ni çeteler ve her türden işbirlikçinin saldırısıyla yok edemeyenler,
şimdi orayı işgal edip polis kalekoluna
dönüştürmek istiyorlarsa... Kime karşı
olacağımız da kimi destekleyeceğimiz
de hangi safta yer almamız gerektiğini
de apaçık ortaya koymaktadır. Şimdi
yeniden bedel ödeme konusuna geri
dönelim. Yozlaşma ve çürümeye karşı
mücadele edersek mi, daha büyük bedel öderiz... Yoksa, mücadele etmezsek
mi daha büyük bedel öderiz?

Bugün ülkemizde faşizme karşı
mücadele edenler sadece devrimciler
ve Cephelilerdir. Ve bugün Cepheli
olmakla devrimci olmak aynı anlama
gelmektedir. Ülkemiz devrimcileri de
halk ve vatanımız için, yani hepimiz
için her bedeli göze alarak savaşmakta,
kahramanlık destanları yazmaktadırlar.
Faşizm halkımıza saldırıyor. Vatanımızı emperyalizme peşkeş çekerek
vatan hainliğine devam ediyor. Büyük
Ailemiz olan halkımıza ve Büyük Evimiz olan vatanımıza her türlü saldırı,
en azgın haliyle sürüyorsa; artık emperyalizm ve oligarşi yılanının bize dokunmasını beklemek anlamsızdır. Bu
saldırılardan korunmanın yolu da ona
ilişmemekten değil, kafasını ezmekten
geçmektedir. Biz, Avrupa'da yaşayan
Anadolulular olarak bu mücadelede yerimizi almalıyız. Dayanışma ve destek;
hepimizin mücadele edenleri elimizden
geldiği kadar sahiplenmektir. Çünkü
onlar bizim için, hepimiz için bedellerle
dolu bir yolda yürüyorlar.

Direnmeyen Çürür,
Savaşmayan Ölür
OHAL, faşizmin olağan halidir.
OHAL'le birlikte halka karşı faşist
saldırılar her zamankinden daha da
yükseltilmiştir. Bu saldırıları geriletmenin yolu da, bu mücadelede halkın
direniş gücünün yükseltilmesidir.
“Direnmeyen Çürür, Savaşmayan
Ölür...” Bugün ülkemiz gerçekliği budur.

“KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARAN” DİRENİŞTİR!

Faşizmin saldırılarına karşı direnmeyenler çürümeye devam ediyor.
Faşizmle savaşmayanların da siyasi
bir geleceği yoktur. Faşizm herkese
saldırıyor. En fazla da direnmeyenler
bundan zarar görmektedir. Kapıları
mühürlenen, vekilleri tutuklanan,
iradelerine kayyumlar atananların
karşısındaki en büyük engel, direnmemeleridir. Halkın desteğini kazanmanın yolu direnişi örgütlemektir.
OHAL süreci ile birlikte 500
dernek mühürlenerek, kapatıldı.
KHK'larla dernek kapatmalar sürelidir. Ancak, direnilmediği müddetçe,
bu KHK'lar yeniden yeniden uzatılarak sürekli hale getirilebilir. Buna
karşı direnmek ve savaşmak zorundayız.
İlklerin tarihini yazan devrimciler,
bu süreçte yeni bir gelenek yarattı.
AKP faşizmi “vurduk mühürü gitti”
diye böbürlenmesini kursağında bırakarak “kırdık mühürü bitti” denilerek mücadele yükseltilmiştir. Onlar
TAYAD'a, ÇHD'ye, Haklar ve Özgürlükler Derneklerine vurulan mühürler kırılıp yeniden açmıştır. Halkımız bu kurumları kurarken, onlara
sormamıştı, mühürlenmesini de asla
kabullenmeyecektir. İşte her şey çok
açık şekilde ortadadır: “Direnişe
mühür işlemez” diyenlerimizin kurumları OHAL'e rağmen yeniden
açılmış ama direnmeyenlerin kapılarındaki kilitler halen asılı durmaktadır.
Direnenler umudun yolunu gösteriyor, kurtuluşun yolunu düzlüyor.

Bugün Dayanışmanın Adı:
Bir Mektup, Bir Mail,
Bir Telefon...
Ülkemizde bugün her alanda direniş örgütleniyor. Biz de bu direnişlerle dayanışma içinde olmalı ve
bu mücadeleyi desteklemeliyiz. Bunun yolu da çok kolaydır. Mektuplarla, maillerle, telefonlarla direnenlere bir ses, bir nefes olmalıyız. Sesimizi ve nefesimizi onların direnişine eklemeli ve “Hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz için” sloganına hayat
vermeliyiz.
Biz, çok savaş kazandık. Birçok

çarpışmadan güçlenerek çıktık. Zafer
bizim bir geleneğimizdir. Zafer bize
çok yakışıyor, biz de zafere yakışıyoruz. Bu süreçte de bu geleneğimizi
yükseltmeliyiz. Ve bunu yapmak da
çok ama çok kolaydır. Bir mektupla,
bir maille, bir telefonla direnenlere
ulaşmak, onlara güç vermek ve dayanışmamızı ifade etmek mümkündür. Memlekete gittiğimizde onları
ziyaret edip ellerini de sıkmalıyız.
Somut, maddi desteğimizi sunarken
de “çay, kahve bahane...” diyebilmeliyiz. Çünkü, onların açtığı yol
bizim dayanışma ve desteğimizle
daha bir genişleyecek ve yol kısalıp,
zafer yakınlaşacaktır. Yine kazanabiliriz, yeniden yeniden kazanmaya
da devam edeceğiz.
İşte; On yedi yaşındaki Hakan
İnci... Maltepe Hapishanesi’nde direnerek zafer kazandı.
İşte; Hatice Yüksel, Eskişehir'de
63 günlük çadır direnişiyle kazandı.
İşte; Senem Doyduk'u serbest
bırakmak zorunda kaldılar.
İşte; TAYAD'a, ÇHD'ye ve derneklerimize vurulan mühürler sökülüp, yeniden halkımıza açılmıştır.

Halkın Yarattığı Değerler ve
Kapitalizmdeki Karşılıkları
Emek ve üretimin karşılığı köşe dönmecilik ve tüketim
Dayanışmanın karşılığı bencillik
Fedakarlık ve özverinin karşılığı çıkarcılık ve gösteriş
Kendine, dünyaya, halkına, insanlığa
karşı duyulan sorumluluğun karşılığı bananecilik
Özgürlüğe karşılık bağımlılık
Akılcı ve bilimsel olma yerine kurnazlık
Güvene karşılık güvensizlik
Kimlik ve ait olma yerine kimliksizleşme ve ne ondan, ne bundan olmak.
Anadolu halk kültürü, dostluk,
dayanışma ve paylaşım kültürüdür.
Anadolu kültürü, imece kültürüdür.
Her inançtan, her dilden, her ulus ve
milliyetten halkların birarada yaşama
kültürüdür. Anadolu halkı, vatanseverdir. Vatanının bağımsızlığından yanadır.
Haksızlığa karşıdır. Yaşamaktan,
namuslu, onurlu, ahlaklı yaşamayı anlar.
Bencilliğe, çıkarcılığa karşıdır.
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Birilerimiz Halen Direniyor
Gazi halkı, Gazi Cemevi’nde direniyor. Halk Meclisleri ve HFG
faaliyetlerini sürdürüyor,
Nuriye GÜLMEN: OHAL'e karşı
ilk ciddi direnişi gerçekleştiren akademisyen,
Acun KARADAĞ: OHAL'e karşı
direnen ilk kamu emekçisi,
Salih SAVAŞ: Ekmeği ve onuru
için Çerkezköy'de direnen işçi,
Mesude PEHLİVAN: Zulmün
elindeki hasta Özgür Tutsak...
Gazi Cemevi’nde AG direnişinde
olanları, Nuriye Gülmen'i, Acun Karadağ'ı, Salih Savaş'ı telefonlarla
arayalım, maillerle destekleyelim,
mektuplarımızla sahiplenelim
HFG, TAYAD, Vefa Evi'ni ziyaretlerle, telefonlarla sahiplenelim.
Mesude Pehlivan'a mektuplarımızla ulaşalım, güç verelim ve zulmün elinden alalım.

Halkın Sanatını Engellemeye
Çalışanlara İnat Dayanışmamızı
Büyütmeye Devam Edeceğiz
Sarıgazi Halk Cephesi 20 Kasım'da
İdil Kültür Merkezine ziyaret örgütledi.
Yapılan ziyarete 10 kişi katıldı. Bu konuyla
ilgili Sarıgazi Halk Cephesi'nin yaptığı
açıklamada: "AKP’nin katil polisleri güpegündüz baskın düzenlese de Grup Yorum’u bitiremeyecekler. Grup Yorum bu
halkın değerleri ile yaratılmış kavga türkülerini söylüyor bunu hiç kimse bitiremez. " denildi.
Gazi Halk Cephesi:
İdil Kültür Merkezi’ne 21 Kasım'da
Gazi Mahallesi'nden desteğe gelindi.İdil
Kültür Merkezi geçmiş olsun ziyaretine
gelen Gazililer'le son süreç ve faşizmin
saldırıları üzerine sohbet etti.

DİRENMEK İDEOLOJİK ve SİYASİ BİR TERCİHTİR!
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“İnançları, idealleri uğruna ölenler için ‘şehit’ diyoruz
biz. Kimisi için dini inançlarıdır belki bu, bizim için ise yaşanılası bir dünya, sosyalizm uğruna ölümdür, kastettiğimiz şehitlik.”
Kevser Mırzak
Ömer DEMİR:
Faşistlerin kurduğu bir pusuda Aralık 1979’da
katledildi. 1960 doğumluydu. İstanbul Liseli
Dev-Genç örgütlenmesi içindeydi. Dikilitaş, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi’nde antifaşist mücadelenin en ön saflarında yer aldı.

5 Aralık - 11 Aralık
Önder Demir
Kevser MIRZAK:
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı doğumlu
olan Kevser, 1986’da 9 Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ni kazanarak İzmir’e gitti.
Örgütlü ilişkisi 1990’da başladı. İzmir’de
gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde
Kevser Mırzak yer aldı, çeşitli görevler üstlendi. 1991’de
5 ay tutuklu kaldı. İkinci kez tekrar tutuklandı
ve direnişlerle geçecek uzun tutsaklığı başladı. ‘95 Eylül’ünde Buca’da katliam saldırısı karşısında direnenlerden
biriydi. 19 Aralık katliamını ve yoldaşlarının feda eylemini
Uşak Hapishanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm
Orucu ekiplerinde kızıl bantını taktı. 2002 Mart’ında
tahliye oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz
sürdürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir koşulda
kendini koruma anlayışında olmadı, her zaman önce
örgütü, halkının ve devrimin çıkarları geldi. 10 Aralık
2007’de Ankara’da kuşatıldığı evi, faşizme karşı bir direniş
üssüne çevirerek ölümsüzleşti.
Cafer DERELİ:
1978 yılında Konya Çumra’da doğdu.
Ekonomik nedenlerle iki yıldır Belçika’da
vatanından ayrı yaşamaktaydı. Rotterdam’da
Ölüm Orucuna destek için yapılan açlık
grevi sırasında 9 Aralık 2000 tarihinde, faşistlerin saldırısı sonucunda katledildi. Grev
Cafer Dereli
çadırına yönelik faşist çetelerin saldırısına
karşı göğüs göğüse çatıştı ve şehit düştü.

Nurettin GÜLER:
1956 yılında Dersim Hozat’ta doğdu.
Devrimci hareketin Kürdistan’daki militan
önder kadrolarındandı. 1974-75’lerden itibaren Elazığ ve Dersim’de Dev-Genç’in
örgütlenmesinde, faaliyetlerinde yönetici
Nurettin Güler olarak görev yaptı. 1978 ortalarında Elazığ’da
görevlendirildi. Bölgede kurulan Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri’nden birinin sorumlusuydu. 12 Aralık 1978’de, Elazığ’da faşistlere karşı
gerçekleştirilen bir eylem sonrası polisle girdiği silahlı
çatışmada şehit düştü.

Nelson MANDELA:
“Mücadele benim hayatımdır.”
Mandela Nelson Rolihlahla Mandela
18 Temmuz 1918’de Güney Afrika’nın
Transkei bölgesi, Thembu kabilesinde
doğdu. 1937’de, Healdtown’a yerleşerek
Fort Beaufort College’ta eğitimine devam
etti. Burada siyasi olaylara karıştığı ileri
sürülerek okuldan uzaklaştırıldı.
Nelson Mandela
Nelson Mandela, 1942’de Witwaterstrand Üniversitesi’nin hukuk bölümünü bitirerek avukatlık yapmaya başladı. Ülkenin ilk siyah avukatı oldu. 1944’te ırk
ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi’ne
(ANC) katıldı. 1948 yılında kongrenin Gençlik Birliği’ne
sekreter ve 1950’de başkan seçildi. Mandela, 1961’de (Ulusun
Mızrağı) adlı yeni bir örgüt kurdu. Örgütün amacı, ırkçı rejime
karşı örgütlenecek sabotaj eylemlerini temel alan silahlı mücadele
yürütmekti. Mandela’nın örgütün gelişmesi için çalışmak,
Güney Afrika dışına yolculuklar yaparak uluslararası ilişkiler
kurmak ve destek aramakla geçirdiği illegal çalışma dönemi 5
Ağustos 1962’de tutuklanmasıyla sona erdi. Mandela Robben
Island adasında cezasını çekerken 1963’te polis ANC’nin yer
altı merkezini tutukladı ve Umkhonto örgütüne ilişkin bir dizi
belge ele geçirdi. Mandela ve arkadaşları, açılan davanın
sonunda “Güney Afrika hükümetini devirmek için gizli planlar
yapmak” suçundan ömür boyu hapse mahkum edildiler. O
günden sonra Mandela, ırk ayrımına karşı mücadele eden
Afrikalı siyahların sembolü oldu.
Nelson Mandela, 11 Şubat 1990’da Cape Town’daki cezaevinden
çıkarak, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Nelson Mandela’nın
başında bulunduğu Afrika Ulusal Kongresi’nin ırk ayrımına karşı
uzun yıllar süren mücadelesi, 18 Mart 1992’de sonucunu verdi;
siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan ve Devlet Başkanı De
Klerk tarafından planlanan Anayasa değişikliği halk oylamasıyla
kabul edildi. “Mücadele benim hayatımdır. Hayatımın sonuna
kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim” diyen
Nelson Mandela 10 Mayıs 1994’de Güney Afrika’nın ilk siyah
Devlet Başkanı oldu. 5 Aralık 2013’te Güney Afrika, Johannesburg
kentindeki evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye’nin ödülünü kabul etmedi
15 Ekim 1993’te ise Frederik W. De Klerk ile beraber
Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından kendisine verilmesi kararlaştırılan 1992
yılı Atatürk Barış Ödülü’nü “Türk hükümetine yönelik insan
hakları ihlali suçlamaları” nedeniyle kabul etmedi.

lesinin çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenciyken 1987’de
devrimcilerle tanışarak mücadele içinde
yer aldı. Bir süre demokratik alanda görev
yaptıktan sonra, 1992’de gerillaya katıldı.
M. Ali Öztürk, 1965 Dersim Mazgirt’e
Kemal Askeri
Ahmet Güder
Nihat Kaya
Erkan Akçalı
Hüsniye Aydın bağlı Canik Köyü doğumludur. Emekçi bir
Kürt ailesinin çocuğuydu. Elazığ Atatürk
Lisesi’nde öğrenciyken mücadeleye katıldı. Devrimci ve
duyarlı kişiliğinin gelişiminde 1979 yılında şehit düşen akrabası ve Devrimci Sol savaşçısı Zeki Öztürk ile 1984
yılında İstanbul’da Ölüm Orucu’nda şehit düşen Haydar
Başbağ’ın çok önemli etkisi olduğunu söylerdi. 1993 yılı
ortasında gerillaya katıldı. Halkın adaleti, öfkesi ve umudu
Gülseren Beyaz
Şenay Sonar
Mikail Güven
Mehmet Ali Öztürk olarak sarıldı silahına.
Erkan Akçalı, 1972 Elazığ doğumlu, Kürt milliyetinden
Kemal ASKERİ, Ahmet GÜDER, Nihat KAYA,
işçi
bir
ailenin çocuğuydu.1990’da EHADKAD içinde
Erkan AKÇALI, Hüsniye AYDIN, Gülseren BEYAZ,
mücadeleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli tutukluluk
Şenay SONAR, Mikail GÜVEN, Mehmet Ali
yaşadı. “Artık savaşa katılmalıyım, mutlaka gitmeliyim”
ÖZTÜRK:
diyordu. 1993 yılının Temmuz ayında dağları kucaklamaya
Dokuz gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı köyünde bir evde
giderken türkülerle, marşlarla, coşkuyla uğurlandı. Yiğitler
oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. Halkın
kervanına katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.
kurtuluşu için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı. Umudun
Hüsniye Aydın, 1968 Dersim doğumlu, Kürt milliyetinden
bayrağıydı ellerindeki. Teslim ol çağrılarını reddettiler.
işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde
Sloganlarına, marşlarına bir an bile ara vermeksizin katliokudu. Devrimcilere küçüklüğünden beri sempatisi vardı.
amcılarla çatıştılar.
1989-90 yıllarında İstanbul’da çalıştığı dönemde Türk HemDokuz kahramanın biri – Kemal Askeri - Arap milliyeşireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına katıldı.
tindendi, diğerlerininin hepsi Kürt milliyetindendi... Birlikte
İstanbul’da sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesinde
mücadelenin, ortak kurtuluşun zorunluluğunun bilincindeki
yer aldı. Kardeşi Haydar Aydın, 23 Nisan’da Pertek’te şehit
devrimcilerdi. Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi yoksul
düştükten sonra, 1993 Ağustos ayında gerillaya katıldı.
köylülüğün veya memurların mücadelesi içinde yer alıp
Gülseren Beyaz, 1972 Dersim doğumlu. Kürt milliyedağlara çıkmıştı. Hemşire, liseli, üniversiteli, gazeteciydiler
tinden
memur bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Ligerilla olmadan önce. 6 Aralık 1994’te son nefeslerine
sesi’nden
1988 yılında hemşire olarak mezun oldu. Sağlık
kadar direnerek şehit düştüler. Tarihimize Çaytaşı Kahraemekçilerinin mücadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ
manlığı’nı armağan ettiler.
şube başkanlığı yaptı. Elazığ ve Malatya’da faaliyet yürüttü.
Kemal Askeri, 1956 Tarsus doğumludur. Arap milliye1993’te gerillaya katıldı. Van depreminde TAYAD’ın datinden, yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu. 1975’te Dev-Genç
yanışma şehidi olan amcamız Hasan Beyaz’ın kızıydı.
saflarında devrimci mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den
Şenay Sonar, 1974 Dersim doğumlu. Yoksul bir ailenin
hemen önce tutsak düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te
kızıydı.
Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi’nde öğDoğu, Güneydoğu Anadolu siyasi sorumluluğuna atandı.
renciyken tanıştı ve liseli gençliğin mücadelesi içinde yer
Parti Kuruluş Kongresi’ne katıldı. Kongrenin ardından
aldı. Dağlara gitmeye karar verdiğinde; dilinde, gerilla
Dersim’de Komutanlık Üyesi olarak görevlendirildi.
yaşamının zorlukları değil, savaşa koşmanın sevinci vardı.
Ahmet Güder 1969 Elazığ doğumludur. Kürt milliyeGerillaya 1993 yılının Ağustos ayında katıldı.
tinden işçi bir ailenin çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi
Mikail Güven, 1973 doğumlu. Kürt milliyetinden yoksul
Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken devrimcilerle tanıştı. Birlikte
bir
ailenin çocuğudur. Devrimci hareketle 1991 Temşehit düştüğü Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile birlikte
muz’unda tanıştı. Cesur, atak ve kararlı kişiliğiyle kısa
TÖDEF çalışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve
sürede mücadelede öne çıktı. Devrimci hareketle ‘91 TemMücadele dergisinde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak
muz’unda tanıştı. Mücadele gazetesi muhabirliği yaptı.
ayında gerillaya katıldı.
‘93 Mart’ında artık bir gerillaydı.
Nihat Kaya, Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt aiMehmet MART:
Mehmet’in yaşamı, mücadelesinin ve
inandığı değerlerin bir parçasıydı. Onurlu
yaşamını onurlu bir sonla noktaladı. Aralık
1979 yılında şehit düştü. Unutmayacağız.

Cahit ŞENYÜZ:
1979 Aralık’ında işkencede
katledildi.

Cahit Şenyüz

Mehmet Mart

Anıları Mirasımız
Kevser Mırzak’ı
Yoldaşları Anlatıyor:
10 Aralık’ta Ankara’da bir yoldaşımız şehit düştü.
10 Aralık’ta Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi, bir savaşçısını
kaybetti.
10 Aralık’ta halkımız, vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın
özgürlüğü için tüm ömrünü veren yiğit ve fedakar bir evladını
kaybetti.
Onun adı Kevser Mırzak’tı. Ankara’da Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde katlettiler onu. Ama teslim alamadılar. Katliamcıların kurşunlarına ve bombalarına sloganlarıyla ve
silahıyla cevap verdi. Bir halk kurtuluş savaşçısını fiziki
olarak kaybederken, onun mirasıyla güçlendik.
Yoldaşlar! Bir savaşçımızı kaybettik; fakat eminiz ki, artık
onu tüm yönleriyle tanıyacak olan kadrolarımız, taraftarlarımız,
onun yerini dolduracaklardır.
Halkımız! Yiğit ve fedakar bir evladını kaybettin ama bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde bayraktarlarımızdan biri oldu o da. Onların yolundan yürüdüğümüz
sürece hiçbiri ölmüş sayılmaz.
KEVSERLER NİÇİN VAR?.. ÇÜNKÜ ÜLKEMİZ, EMPERYALİZME BAĞIMLI VE FAŞİZMLE YÖNETİLİYOR.
Bağımsızlık ve demokrasiyi kazanmak için, emperyalizme
ve faşizme karşı savaşmak zorundayız; Kevserler işte bunun
için var, işte bunun için silahlanıyorlar. Türkiye halkı, 10
Aralık sabah saatlerinde, oligarşinin halka ve devrimcilere
karşı sürdürdüğü infaz, katliam anlayışında hiçbir değişiklik
olmadığına tanık oldu. Ülkemizi yöneten oligarşinin ve devletin
niteliğini görmeyenler veya görmek istemeyenler, 1990’ların
ilk yarısındaki infazlarla kıyaslayıp, “Türkiye’nin artık o dönemleri geride bıraktığını” ileri sürüyorlardı. 10 Aralık’ta
sıkılan kurşunlar, bu tezlerin iflasının da ilanıdır. Aslında bu
tezler, yıllardır halkımızı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden alıkoymak, düzen partilerine bağlamak için ileri
sürülen ve de defalarca iflas etmiş tezlerdir. Ülkemiz emperyalizme teslim edilmiştir. Emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin sömürü ve talanını rahatça sürdürebilmek için de vatanseverlerin, devrimcilerin kanı dökülüyor. Demokratikleşme
masallarının üzerinde kan gölleri var yine.
Bu kan, polisin sıradan insanları katlederek döktüğü kandır.
Bu kan, polisin devrimci bir yayın organını sattığı için sokak
Hüseyin ULU:
Samsun’da anti-faşist mücadelenin önde
gelenlerinden biriydi. Okumak için gittiği Antep’ten döndüğü gün yazılamaya çıktı. Yazılama
sırasında faşistler tarafından Aralık 1979’da
katledildi.
Hüseyin Ulu

ortasında vurup felç ettiği Ferhat Gerçek’in kanıdır. Bu, yoldaşımız Kevser Mırzak’ın tek başına kuşatıldığı evde “ölü ele
geçirilmiş” bedeninden dökülen kandır. Ne AB’ye uyum
yasaları, ne “demokratikleşme” adına gerçekleştirilen tüm
diğer manevralar, ülkemizin sokaklarında akan kanı değiştirmemiştir.
Kevserler neden silaha sarılıyorlar, Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi neden silahlı mücadele anlayışında ısrar
ediyor?.. Cevabı işte bu tablodadır.
KEVSERLER, ÜLKEMİZİN VE HALKIMIZIN İHTİYAÇ
DUYDUĞU KADROLARDIR
Cumhurbaşkanı’ndan YÖK Başkanı’na, Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan TRT Genel Müdürü’ne kadar iktidarın
yaptığı her atama tartışılıyor; bu mevkilere atananlar, yağcılıkları,
yalakalıkları, emperyalizme, oligarşiye danışmanlık ve yataklık
yaptıkları için atanıyorlar. Hepsi, sömürü pastasından bir pay
almış. Yani kısacası, geçmişinde kir, pas olmayan tek bir
düzen kadrosu yok, bulamıyorlar. Bulamazlar da.
Günlerdir yukarıda sayılan isimlerin kişisel özelliklerini
tartışan burjuva basına sesleniyoruz; gazetelerinizde, televizyonlarınızda “bir terörist öldürüldü” diye geçiştirdiğiniz Kevser
Mırzak’ın kişisel özelliklerini yazın kendinize güveniyorsanız.
Yazın ve herkes düzenin kadrolarıyla, devrimci hareketin
kadroları arasındaki farkı görsün.
Yazamazlar. Kevser Mırzak’ın katledilişini gazetelerin köşelerinde geçiştirdiler. Çünkü bu ülkede Kevserler’in, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşanların yaşıyor
olması, onların “sol bitti” yalanlarını açığa çıkarıyor. Kevserler’in
varlığı, düzenin çürümüşlüğünü gösteriyor.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfındayken,
okulunu terk edip kendini halkının kurtuluş mücadelesine
adadı. Böyle bir fedakarlığı, düzenden böyle bir kopuşu,
yalnız devrimciler yapabilir. Halkın doktoru olarak, halkının
tüm yaralarına merhem olmak için yeni bir meslek seçti
kendine. Doktorluk, onun devrimciliği tercih etmesinde önemli
bir nedenidir zaten. Bunu kendi özgeçmişinde şöyle ifade
eder: “Stajyer doktor olarak çalışır-okurken tanık olduğum sınıfsal uçurumdur ki bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündürüyordu.”
Bir şeyler yapmak gerektiğine inanarak İzmir Tabip Odası
insan hakları komisyonunda çalışmaya başlamıştı. Ama kısa
sürede burada yapabildikleriyle yetinemeyeceğini gördü.
Halkın her yarasına merhem olmanın, devrim yapmak demek
olduğu netti artık onun için. Tereddütsüz düzenle bağlarını
koparıp devrim yoluna atıldı.
Abdülkadir ADANUR:
Faşist teröre karşı yiğitçe mücadele eden
bir Cephe’liydi. İDMMA Yıldız’da anti-faşist
mücadelede üzerine düşen her türlü görevi
yerine getirdi. Gece bölümünde faşistlerin
saldırısında Aralık 1977’de bıçaklanarak katAbdülkadir Adanur ledildi.

