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FAŞİZM İŞKENCEYLE TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR...
TEK YOL İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK, 

BU MEVZİYİ GÜÇLENDİRMEKTİR!
İşkenceci Katilleri Tanıyoruz! Bulacağız ve Yargılayacağız!

Gözaltından Hapishaneye Kadar Her Yerde Kesintisiz İşkence!
*Yedi yemeği veren halka cemevinde işkence… 

Halkın değerlerini yok etmek için...
*Karakolda işkence… 

Hak ve özgürlük mücadelesi verenleri sindirmek için…
*Tutuklama sonrası hapishaneye götürülürken avukata işkence…

“İşkencede katledilen Engin Ceberler’in avukatlığını yapmayın” demek için… 
*Hapishanede işkence…

Devrimci düşünce ve inançlarımızı teslim alabilmek için...

Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği Savaşçıları Leyla Aracı ve Mahir Bektaş, 
28 Aralık 2016 Günü Dersim Hozat Aşağışavaliler Mevkiinde Katliam İçin Gelen 

Askerlerle Çatışarak ve Katillere Bedel Ödeterek Şehit Düştüler

Leyla ve Mahir Duru Bir Su Gibi Yaşadılar; 
Emeklerini, Kanlarını, Canlarını, Geleceklerini 

Halklarının Kurtuluşuna Adadılar.
Son Anlarına Kadar Nasıl Yaşanacağını, 

Nasıl Savaşılacağını Öğrettiler.

LEYLALAR, MAHİRLER BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR!
VATANIMIZ BAĞIMSIZ, HALKIMIZ ÖZGÜR 

OLANA KADAR SAVAŞIMIZ SÜRECEK!
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“...varsa cesaretiniz gelin
onlar gibi yaşayacak
onlar gibi savaşacak
onlar gibi öleceğiz”

Cepheli’nin Yaşamında Bilgi Bir Silah, 
Eğitim ise Bir Savaş Mevzisidir

Bilgi Emeğe, Emek Güvene, 
Güven Fedaya Dönüşür...

Bürokratizmin en yakıcı sonuçlarından
biri, örgüt insanı olamamaktır. 

Bu yanıyla bürokratizm, 
pratikte en isabetli kararları 

değersiz kılmakla kalmaz, 
devrimci çalışmayı, 

en tayin edici zamanlarda bile 
felce uğratabilir. Devrimci ilke ve

değerleri, gelenekleri, örgüt anlayışını,
devrimci hareketin karakterini,

savaşçılığını, örgütleyip
daha ileriye götürmek için 

gerekli çaba ve çalışmayı göstermemek,
aslında bürokratizmin 

yaşamımıza düşürdüğü gölgelerdir.



ii ç i n d e k i l e r
faşizmin zoruyla terk

etmiyoruz

22 Bir yoldaşı Oğuz'u anlatıyor:
Sevda sevda büyüyoruz,

yürek yürek savaşıyoruz

23 Halk Meclisleri: AKP
müslüman partisi değildir,
MHP milletin partisi
değildir... Faşizm tüm halka

düşmandır!

25 Mahalleler: Yer: Esenyurt
Özgürlükler Derneği...

Bir irade çatışması

27 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır:
Mahallelerimizde şahanları

büyütelim!

28 Cephe’nin 1 yılı...

44 Devrimci İşçi Hareketi: Katil
AKP, işçiye ölün dedi!
Açlık sınırının 1432 TL
olarak tespit edildiği bir
ülkede, asgari ücret 1404 TL
oldu!

36 Kamu Emekçileri Cephesi:
Yeni yıla direnişle girdik,
zaferle çıkacağız!

38 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç’li olmak Mahir

olmaktır!

39 Liseliyiz Biz: Liseli

7 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Emek değer vermektir!

8 Biz Diyoruz ki: Gözaltından
hapi̇shaneye, kesi̇nti̇si̇z i̇şkence
bi̇r devlet poli̇ti̇kasıdır

9 Hapishanelerde hak ihlalleri
devam ediyor. AKP faşizmi
“OHAL” bahanesiyle
tutsakları teslim almaya

çalışıyor

11 Silivri Hapishanesi yönetimi,
işkence ile tutsakları teslim
alamayacak

13 Halkın değerlerine saldıranlar,
26 Halk Cepheliyi
tutuklayanlar; hesap
vermekten
kurtulamayacaksınız!

16 Halkın Hukuk Bürosu: Silivri
Hapishanesi önünde Barkın
Timtik için “Özgürlük
Nöbeti”nde ikinci
günümüz… Direne direne
kazanacağız.

18 Umudumuzun mevzilerini
faşizmin icazetiyle kurmadık,

4 Tek yol, işkenceye karşı
mücadeleyi yükseltmek, bu
mevziyi güçlendirmektir

DHKC GERİLLALARI
ÖLÜMSÜZDÜR!

Dev-Genç’li büyük iş, küçük iş
demeden her işi titizlikle

yapandır

40 Ülkemizde Gençlik:
Şahanlarımız dağlarda boy
vermeye devam ediyor

41 Dersim'de şehit düşen
gerillaların isimlerini, halkın
duvarlarına ve bilincine
nakşettik 

46 Halkın onurlu evlatları, halk
çocukları var oldukça, sizin

korkularınız hep var olacak

47 Faşizm Zalimin Zulmüdür:

Faşizm nedir?

49 Moral üstünlük devrimcilerdedir,
çünkü haklı ve meşru olan

devrimcilerdir

51 Solun Köşe Taşları: Birleşik
Haziran Hareketi mahalleleri
keşfetti!

52 Avrupa’da Yürüyüş:...

54 Avrupa’daki Biz:
Derneklerimiz vatanımızdır...
Vatanımız onurumuzdur...
Onurumuza sahip çıkacağız

56 Yitirdiklerimiz...

58 Grup Yorum taraftır... Grup
Yorum burjuvaziye karşı
ideolojik mücadele eder...
Çünkü;...

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!



Türkiye'nin tarihi işkence, infaz ve
katliamlarla doludur. Bu öylesine söylenmiş
bir söz, hamasi bir nutuk değil somut, ta-
rihsel bir gerçekliktir. Ancak  tarihselliği
bunların tarihte kaldığı, bittiği değil; bugün
de yaşayan, hala canlı bir gerçeklik olduğu
anlamına gelmektedir. Evet, bugün de
Türkiye işkenceler, infazlar, katliamlar ül-
kesidir. 

İşkence, infaz ve katliam politikasının
tarihselliğine gelince; bu olgu ülkemizin
Amerikan emperyalizmiyle girdiği yeni
sömürgecilik ilişkilerinin gelişip bağım-
lılığın gün geçtikçe derinleşmesiyle eş za-
manlı olarak gerçekleşmiştir. Hatta çok
daha gerilere, Osmanlı Devleti'nin uygu-
ladığı politikalara kadar götürebiliriz bu
tarihselliği. Çünkü bu olgu aynı zamanda
Osmanlı'dan bugüne uzanan "devlet ge-
leneği"nin bir parçasıdır aynı zamanda.
Ancak bunların bilinçli, sistemli bir politika
olarak uygulanması emperyalizmle girilen
yeni sömürgecilik ilişkilerinin gelişmesine
paralel olarak söz konusu olmuştur. 

Bağımlılık ilişkilerinin gelişmesine pa-
ralel olarak gelişen anti-emperyalist, anti-
oligarşik mücadele emperyalizmin, başta
Latin Amerika olmak üzere, anti-emper-
yalist mücadelenin yükseldiği ülkelerde
uyguladığı kontrgerilla yöntemlerinin, ül-
kemizde de uygulanmaya başlamasını be-
raberinde getirdi. Bu politikaların en ba-
şında işkence, infaz ve katliamlar vardı.
Tıpkı Latin Amerika'daki gibi ölüm timleri,
kontra çeteleri vardı. Resmi kontra çete-
lerinin yetersiz kaldığı yer ve zamanlarda
ise sivil kontra çeteler devreye sokuluyordu.
Bu politikaların merkezinde ise hiç şüphesiz
işkence yer alıyordu. 

Mahirler’in revizyonizmden koparak
Türkiye devrimci hareketine yeni bir yön
vermeye başladığı 71 silahlı devrimci çı-
kışıyla birlikte bu politikalar da daha sis-

temli bir biçimde uygulanmaya başlandı.
12 Mart ve sonrası süreçte yakalanan,
tutsak edilen tüm devrimciler işkencelerden
geçirildi. 

12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri
faşist darbe ile birlikte ise işkence resmi
devlet politikası haline geldi. İlk kez bu
dönemde işkence resmen savunuldu. 12
Eylül cunta yıllarında yüzbinlerce insan
gözaltına alınıp işkence tezgahlarından
geçirildi. Onlarca devrimci işkencede can
verdi. Binlerce insan gözaltında ya da ha-
pishanelerde gördüğü işkenceler nedeniyle
sakat kaldı.  

Hep sözü edilen, "...geri mi dönüyoruz?"
denilerek umacı gibi gösterilen ’90'lı yıllar
boyunca da işkence eksik olmadı kara-
kollardan ve hapishanelerden. Bütün ka-
rakollar, hapishaneler, askeri binalar iş-
kencehaneye çevrildi. Fiziki ya da psiko-
lojik, işkencenin her türlüsü uygulandı.
İşkencede katledilen onlarca insanın bedeni
asit kuyularına atıldı, askeri binaların te-
mellerine gömüldü... Ve tüm bu işkenceler
başbakanından bakanlarına, hakim ve sav-
cılarından medyasına kadar faşizmin tüm
kurumları tarafından savunuldu, sahiple-
nildi...

Başta da söylediğimiz gibi bu olgu
geçmişte kalmış değildir. 2000'li yılların
başından itibaren Avrupa Birliği (AB) ile
yürütülen üyelik müzakereleri, bu çerçe-
vede çıkarılan uyum yasaları ve estirilen
sahte demokratikleşme rüzgarları nedeniyle
işkenceye “AB” kılıfı geçirildi. Demo-
kratikleşme adı altında işkence politikası
tüm hızıyla devam etti. İşkence her dönem
varlığını sürdürdü. Bunun yanında zaman
zaman ölümle de sonuçlanan ağır işkence
vakaları da yaşandı. Cephe tutsağı Engin
Çeber böyle bir dönemde, 7 Ekim 2008'de
işkence ile katledildi. Bununla birlikte
önceki yıllarda yaşanan işkence, infaz ve

Türkiye'de Hapishanelerden, Karakollardan Hatta Sokaklardan İşkence Hiçbir Dönem Eksik Olmamıştır.
Çünkü İşkence, Faşizmin İhtiyaç Duyduğu Her Dönemde Kullandığı Bir Devlet Politikasıdır

Bugün Yaşanan İşkenceler de Münferit Değil Sistematiktir, Arkasında AKP Faşizmi Vardır!
AKP İşkenceleri Bizzat Savunmuş, İşkencecileri Açıktan Sahiplenmiştir.

Kriz Derinleştikçe Daha Fazla İşkence, İnfaz, Katliam Kaçınılmazdır.

TEK YOL İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK, 
BU MEVZİYİ GÜÇLENDİRMEKTİR!

Avukat Barkın Timtik'e yönelik
bu ağır işkencelerin, işkencecilerin

ona yönelik bu husumetlerinin,
düşmanlıklarının bir sebebi vardı

elbette. Barkın Timtik halkın
avukatıydı. Mesleğini; faşizmin

yıllardır yürüttüğü işkence, infaz ve
katliam politikalarına karşı

mücadele için yürüttü. (...) İşkence
davalarını halkın hak ve

özgürlükler mücadelesinin bir
mevzisi olarak gördü ve bu
mevzide en önde yer aldı.

İşkencede katledilen Yunus
Güzel'in, Engin Çeber'in

davalarında avukatlık yaptı. Engin
Çeber'in katillerinin en ağır cezaları

almasını sağlayan avukatlardan
biriydi. İşte bu yüzden işkenceciler
ona düşmanlık besledi ve işkence

yaptı.  İşkencenin bir devlet
politikası olduğunun bir göstergesi

de faşizmin yargısının işkence
karşısındaki tutumudur. Faşizmin

yargısının bugüne kadarki
pratiğine baktığımızda, mevcut

hukuku, burjuva hukukunda dahi
“insanlık suçu” olarak görülen

işkenceyi önlemek, işkencecileri
cezalandırmak için değil aksine

işkencecileri aklamak, işkencenin
üzerini örtmek için kullandığını

görürüz.

Gözaltından Hapishaneye Kadar Her Yerde Kesintisiz İşkence!44



katliam davalarında işkencecilerin,
katillerin korunmasına devam edildi.
Bu da işkencenin bir devlet politikası
olduğunun, faşizmin yönetme yön-
temlerinden biri olduğunun başka
bir göstergesidir. 

İşkence bir devlet politikası olarak
bugün de varlığını sürdürmektedir.
Hapishanelerden karakollara hatta
sokağa kadar her yerde alenen iş-
kenceler yapılmaktadır. Karakollarda
ve hapishanelerde "rutin" hale
gelen"sıradanlaşmış" işkence biçim-
leri işkencenin geçmişten bugüne
kesintisiz biçimde var olduğunun en
açık ifadesidir. Karakollarda üst ara-
ması, parmak izi alma, kelepçe takma
gibi türlü bahanelerle yapılan işkence
yöntemleri dışındaki işkenceler böy-
ledir. Yine hapishanelerde tutsaklara
dayatılan onursuz aramalar, kabul
etmediklerinde yapılan işkenceler,
kelepçeli muayene dayatması, kapı
dövme-slogan atma gibi eylemlerden
sonra yapılan saldırı ve işkenceler,
"süngerli oda" işkencesi de böyledir.
Kısaca hapishane ve karakollarda
her türlü bahane ile yapılan işkence-
lerle bu kesintisizlik sağlanmakta-
dır.

Öyle ki 15 Temmuz darbe girişi-
mine katıldığı iddiasıyla ilk günlerde
yakalanan tüm askerlere kameraların
önünde işkence yapılmış, işkenceden
kan revan içinde kalmış halleri tüm
halka izletilmiştir.  Bu görüntülerin
ülke ve dünya medyasında yayın-
lanmasından sonra gelen tepkiler ve
Uluslararası Af Örgütü, İşkenceyi
Önleme Komitesi gibi kurumların
işkencenin varlığına ilişkin açıkla-
maları üzerine hem adalet bakanı
hem başbakan ve cumhurbaşkanı bir
yandan "yalan", "iftira" diyerek  iş-
kenceyi yok sayarken, öbür yandan
işkenceyi açıkça savunmuş, meşru-
laştırmaya çalışmıştır. Böylece hem
işkence meşrulaştırılmaya, mazur
gösterilmeye çalışılmış hem de halka
gözdağı verilmiştir.

Artık işkence AKP’li bakanlar ve
görevliler tarafından açıkça savunu-
luyor. Hapishanelerde tecrit saldırısı
yeni işkence saldırılarıyla devam edi-
yor. İşkence sadece tutsaklara değil
onları ziyaret eden, onların sesini

dışarıya taşıyacak olan avukatlarına
da yönelmiş durumda. Adalet Baka-
nı’nın “hapishanelerde işkence yok-
tur” açıklamasının hemen ardından
bir avukat Maltepe Çocuk Hapisha-
nesi’nde saldırıya uğradı.

Maltepe Çocuk Hapishanesi'nde
tutsak Dev-Genç’li Hakan İnci'ye iş-
kence yapılması üzerine, hapishaneye
giderek hapishane müdürü ile gö-
rüşmeye çalışan Halkın Hukuk Bü-
rosu avukatı Günay Dağ'a "Burada
işkence yok, ne burada ne başka bir
kurumda kimseye işkence yapılmaz"
diyen 2. müdürün talimatıyla işkence
yapan gardiyanlar, Günay Dağ'ı yer-
lerde sürükleyerek dışarı attı. İşken-
ceye uğrayan Dağ'ın elinde ve kafa-
sında yaralanmalar oluştu. Kısacası
AKP faşizmi bir yandan tutsaklara
boyun eğdirmeye çalışırken bir yan-
dan da onları savunan avukatlarına
“işkencenin takipçisi olmayın, araş-
tırmayın, suçluların yargılanması için
çaba göstermeyin” diyor. 

Son olarak Avukat Barkın Timtik,
6 Aralık 2016'da Dersim'de katledilen
Oğuz Meşe için Kıraç Cemevi’nde
verilen yedi yemeğine katılanların
işkencelerle gözaltına alınmasına mü-
dahale etmek istediği için, yani gö-
revini yaptığı sırada saldırıya uğradı,
işkencelerle gözaltına alındı. 

Gözaltına alındığı andan itibaren
Barkın Timtik'e ağır işkenceler ya-
pıldı. Kendi anlatımlarına göre dö-
vülerek gözaltı aracına konuldu, araç
içerisinde kafasına ve yüzüne yumruk
ve tekmeler atıldı. Götürüldükleri
Kıraç Karakolu’nun bahçesinde duvar
dibine tek sıra halinde dizilmeleri
istendi, bunu kabul etmediklerinde
üzerlerine yakın mesafeden plastik
mermi ve gaz atıldı. Bununla da ye-
tinmedi işkenceciler, Barkın Timtik'i
yerlerde sürükleyip saçlarını yoldular.
Ağır küfür ve hakaretler altında göz-
altında tutulduğu 4 gün boyunca de-
vam etti bu işkenceler. Avukatları,
büro arkadaşları Barkın Timtik'e ya-
pılan işkenceyi fotoğraflarıyla birlikte
duyurdular, teşhir ettiler. Kimseden
ses çıkmadı. İşkencenin ve işkence-
cilerin hamisi hakim ve savcılar ya-
pılan işkenceleri gizlemek için, al-
dıkları talimatın da gereği olarak,

avukat Barkın Timtik'i tutukladılar. 
Avukat Barkın Timtik'e yönelik

bu ağır işkencelerin, işkencecilerin
ona yönelik bu husumetlerinin, düş-
manlıklarının bir sebebi vardı elbette.
Barkın Timtik halkın avukatıydı.
Mesleğini, faşizmin yıllardır yürüt-
tüğü işkence, infaz ve katliam poli-
tikalarına karşı mücadele için yürüttü.
İşkenceye karşı yapılan eylem ve et-
kinliklere katıldı, suç duyurularında
bulundu, davaları takip etti... İşkence
davalarını halkın hak ve özgürlükler
mücadelesinin bir mevzisi olarak
gördü ve bu mevzide en önde yer
aldı. İşkencede katledilen Yunus Gü-
zel'in, Engin Çeber'in davalarında
avukatlık yaptı. Engin Çeber'in ka-
tillerinin en ağır cezaları almasını
sağlayan avukatlardan biriydi. İşte
bu yüzden işkenceciler ona düşmanlık
besledi ve işkence yaptı.      

İşkencenin bir devlet politikası
olduğunun bir göstergesi de faşizmin
yargısının işkence karşısındaki tutu-
mudur. Faşizmin yargısının bugüne
kadarki pratiğine baktığımızda, mev-
cut hukuk, burjuva hukukunda dahi
“insanlık suçu” olarak görülen iş-
kenceyi önlemek, işkencecileri ce-
zalandırmak için değil; aksine iş-
kencecileri aklamak, işkencenin üze-
rini örtmek için kullandığını görürüz.
İşkenceyle ilgili yapılan tüm suç du-
yurularının sonuçsuz kaldığı, takip-
sizlik kararları verildiği, ölümle so-
nuçlandığı için dava açılmak zorunda
kalan neredeyse tüm davalarda, iş-
kencecilerin ya beraat ettirildiği ya
da göstermelik cezalarla ödüllendi-
rildiği bir gerçektir. Hatta  işkenceli
sorgulara bizzat katılan Talat Şalk,
Nusret Demiral, Nuh Mete Yüksel
gibi işkenceci savcılar dahi vardır.
1991 yılında Ankara'da işkencede
katledilen Dev-Genç’li Birtan Al-
tunbaş'ın katillerinin yargılandığı da-
vada, işkenceciler lehine tanıklık ya-
pan Nuh Mete Yüksel, göstermelik
bir ceza alan işkenceci polislerden
birini cezaevine uğurlamayı da ihmal
etmemiştir.

İşte faşizmin yargısının işkenceye
bakışı ve işkence karşısındaki konumu
budur. Eğer bugün de avukat Barkın
Timtik'e yapılan işkenceler cezasız
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kalır, işkenceciler korunursa,
ki öyle olacağından eminiz;
bir kez daha ilan edeceğiz
ki  bu ülkede polis işkence
yapmakta tam  özgürdür.
Bir kez daha ilan edeceğiz
ki, işkence devlet politika-
sıdır, yargı dahil devletin
tüm kurumları işkencenin
bir parçasıdır. Ancak her
şeye rağmen biz işkenceye
karşı mücadelenin hak ve
özgürlük mücadelesinde bir
mevzi olduğunun bilinciyle
bu mücadeleden asla vaz-
geçmeyeceğiz, bu mevziyi
terk etmeyeceğiz. Tüm iş-
kenceciler hesap verene, iş-
kence tarihten silinene kadar
mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Sonuç olarak; 
1- Başta da ifade ettiği-

miz gibi işkence bir devlet
politikasıdır. Faşizmin, yö-
netim biçimi olduğu tüm
ülkelerde böyledir. İşkence,
infaz ve katliamlar, yalan
ve demagojiyle birlikte fa-
şizmin  yönetme araçların-
dandır. 

2- Yargı dahil devletin
tüm kurumları işkencenin
bir parçasıdır. Hukuk, iş-
kenceyi önlemek, işkence-
cileri cezalandırmak için
değil; aksine işkencecileri
aklamak, işkencenin üzerini
örtmek için kullanılmakta-
dır.

3- Her işkence davası,
haklar ve özgürlükler mü-
cadelesinde çarpışılacak bir
mevzidir! Ne olursa olsun
bu mevziyi terk etmemeli,
işkenceye karşı mücadeleyi
yükseltmeliyiz. 

4-İşkenceyi önlemenin
yolu; ona karşı mücadele
etmek, sessiz kalmamakta-
dır.

5- İşkenceci Katilleri Ta-
nıyoruz! Bulacağız ve Yar-
gılayacağız! Hiçbir işken-
ceci cezasız kalmayacak! 

Halkın Hukuk Bürosu Şakran Hapis-
hanesi'nde müvekkillerine yapılan iş-
kencelerle ilgili 28 Aralık'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Şakran Hapishanesi
idaresi işkenceyi günlük işler listesine
eklemiş. İşkence yapmayı en ulvi görev
biliyorlar. İnsanlık, onur, şeref uzaktan
duydukları değerler bile değil anlaşılan.
Hapishanenin T1 Blok’unda kalan mü-
vekkilimiz Fırat Kaya’ya Başgardiyan
Erdal’ın talimatı ile işkence yapılmıştır.

“20.12.2016 saat 15.00-16.00 arası
kargo geldi denilerek avukat görüş yer-
lerine götürüldük. Tek tek görüş yerlerine
konulduk. Beni kargoların oraya götür-
düler, kimlik istediler. Beni hücreden
Fırat Kaya olarak aldınız benim kim ol-
duğumu biliyorsunuz, ayrıca ben bu uy-
gulamayı kabul etmiyorum dedim. Bunun
üzerine başgardiyan olarak bildiğimiz
Erdal isimli kişi saldırı talimatı verdi.
Bütün saldırıları bu kişi organize ediyor.
(Erdal gözlüklü beyaz saçlı esmer biri)
Tekme, yumrukla saldırmaya başladılar.
Yere yatırıp kafamı yere vurdular, aynı
zamanda kafama tekme attılar. Burnum
kanamaya başlayınca koridorun orada
bir odaya götürdüler. Oda’da işkenceye
devam ettiler. Oda’da kafama ve belime
joplarla vurdular. Belime çok fazla tekme
darbesi aldım. Saldırıyı başgardiyan Er-
dal’ın talimatı ile 5-6 gardiyan gerçek-
leştirdi. Daha sonra beni 9 numaralı sün-
gerli hücreye götürdüler. Süngerli hücre
önünde tekrar işkence yaparak soydular,
külot ve atletle süngerli hücreye attılar.
Soğuk süngerli hücrede bu şekilde 24
saat tuttular. Süngerli hücreden çıkardıktan
sonra revire götürdüler. Burnumun filmini
çektiler.'

Müvekkil Fırat Kaya’nın sol gözü
tamamen morarmıştır. Sol karın boşlu-
ğunda batma ve ağrı, kaburgada kırık
şüphesi var. Sağ baldırı tamamen şişmiş
durumda. Avuç içinin iki katı büyüklü-
ğünde morluk var. Büyüklüğü bir karıştan
fazla. Kafasının sol tepe arkasında ve
sağ elmacık kemiğinde şişlik var.

Müvekkillerimiz Ahmet Sercan Arslan,
Ufuk Keskin, Emre Sarıgül 20 Aralık
günü T2 bloktan T1 Blok’a getirilmiş-
lerdir. Yine başgardiyan Erdal’ın talimatı

ile girişte mü-
vekkillere iş-
kence yapıl-
mıştır. Mü-
vekkilimiz
Ahmet Ser-
can Arslan’a
yapılan iş-
kence nedeniy-
le, hastanenin or-
topedi bölümüne sevk
edilmesi gerekirken, sevk yapılmayıp
sadece revirde iğne yapılmıştır. Müvek-
kilimiz Ufuk Keskin çölyak hastasıdır.
Sağlık raporları hapishanede mevcuttur.
Hapishane idaresi 'Kullandığın ilaçlar
cüzzam hastalarının ilaçları, cüzzam has-
tası olduğun için seni arkadaşlarının ya-
nına koyamayız' diyerek ayrı hücreye
koymuşlardır.

Şakran Hapishanesi idaresini, T1 bö-
lümünün sorumlu idarecilerini ve baş-
gardiyan Erdal’ı uyarıyoruz. İşkence in-
sanlık suçudur, işkence suçlarında za-
manaşımı yoktur. İşkence yapmaktan
vazgeçin." denildi.

Duyuru
OHAL ile Tutuklanan Maden

İşçileri İçin Bir Araya Geliyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi tutuk-

lanan Soma maden işçileri Gök-
han Ayaydın ve Volkan Çetin için
dayanışma gecesi düzenliyor. 13
Ocak’ta İstanbul Okmeydanı
Mercan Düğün Salonu’nda yapı-
lacak geceye tüm işçiler ve halkı-
mız davetlidir. AKP hükümeti
tüm halka, işçilere zulüm üstüne
zulüm uyguluyor. Siz bu yazıyı
okuduğunuz dakikalarda bilin ki
bir işçi çalışırken ölüyor, diğer
işçi işten atılıyor. Bebeler açlıktan
ölüyor. Dayanışmamızı büyüterek
bunların önüne geçebiliriz. Bana
bir şey olmaz demeyin Faşizm
herkese dokunacaktır.

İnsanlık Onurunu Savunan Özgür Tutsaklar Yalnız Değildir
Yapılan İşkencelerin Hesabını Soracağız

Yürüyüş
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1-Hiçbir iş kendiliğinden yürümez.
Değiştirmek dönüştürmek belli bir
emeğin sonucudur. Bir insanı ikna
etmek, bildiri dağıtmak, eylem ör-
gütlemek, kapı çalışması yapmak
emek ürünüdür. 

2-Savaşı büyütmek emekçiliği-
mize bağlıdır. Cepheli’nin kazandığı
her insan, başardığı her çalışma dev-
rimi güçlendirir, düzeni zayıflatır.

Cepheli bunu bilerek emekçiliğiyle
en önde olur.

3-Her çalışma bir programla baş-
lar, programın içi emekle ve disiplinle
dolar. Beynimizle, bedenimizle gireriz
çalışmaya. Saatlerce yürür, acele
eder, arka arkaya onlarca kapı çalar,
her kapıda konuşur, dinler, tekrar
tekrar anlatırız. Halsiz düşene, diz-
lerimizde derman kalmayana dek de-
vam ederiz kitle çalışmasına, propa-
gandaya... Cepheli, bu emek karşı-
sında kendini dinletmiş, yeni ilişkiler
yakalamış, bir adım dahi ilerlemişse,
yarattığı sonuçla gurur duyar. 

Emeğin değiştiren-dönüştüren gü-
cünü görür.

4-Cepheli devrimin hamalıdır,
yüksünmeden her işe koşturur.

İş ayrımı yapmaz, bir zincirin
halkası gibi düşünür. Yetebildiği her
işe el atar, elindekini bitirip zaman
kaybetmeksizin, durup dinlenmek-
sizin yenisine sarılır ki bekleyen ça-
lışmalara yetişebilsin. O emek ver-
meksizin hiçbir işin sonuçlandırıla-
mayacağını bilir. "Benim işim bitti"
demez, yoldaşlarına yardım eder, ya-
rım kalan işleri tamamlar. Ayrım
yapmadan "bizim işimiz" der. Masa
başında ahkâm kesen devrimci bo-
zuntularına benzemez. Çalışmaların
örgütleyicisi, emekçisidir. Her çalış-
maya en başta kendisi hazırlanır. İlk
kendisi yapar. Sorunları engelleri
"iğneyle kuyu kazar" gibi sabırla,
ısrarla, bıkıp usanmadan emekçiliğiyle
aşar. Olanaklar yaratır, becerilerini
geliştirir, okur, öğrenir, araştırır, bun-
ları da öğretir. Emekçi olmanın ver-

diği güvenle, güçle her işin altına
girer.

5-Emek sahiplenmektir. Devrimin
çıkarını, sorunlarını, insanları, ya-
pılması gereken işleri... kısacası,
halkı ve devrimi sahiplenmektir. Dev-
rim, sahiplendikçe büyür. Cepheli,
herkesten çok emek vererek, her-
kesten çok devrimi istediğini gösterir.
Günlük işlerden büyük hedeflere ka-
dar her anda emeğin belirleyici gü-
cünü görür.

6- Cepheli, yarınların, geleceğin
inanç, cüret, kararlılık ve mutlaka
emekle kazanılacağını bilerek savaşır.
Devrimin yılmaz, yıkılmaz, yorulmaz
hamalı olur.

7- Devrimciler emek vermeye
önce kendinden başlamalıdır. Dev-
rimcileşmemiz ve kodrolaşmamız
buna bağlıdır. Kendimize emek ver-
mekten ne anlamalıyız?  Kendimizi
nasıl eğiteceğiz? Önce bir eğitim
programı çıkarmalıyız, eğitimimizden
vazgeçmiyeceğimize dair karar al-
malıyız ve eğitimimizi süreklileştir-
meliyiz.

8- Bir devrimci olarak kendimizi
eğitmez ve gerekli emeği harcamaz-
sak doğru düşünemeyiz, neyi nasıl
yapacağımızı, neyi nasıl çözeceğimizi
bilemez, bu durumda verimsiz bir
çalışmanın içinde kendimizi buluruz.
Ne kadar emek harcasak da istediği-
miz sonucu alamayız. 

9-Kendimizi eğitmez ve gerekli
emeği harcamazsak, politika ürete-
meyiz.

Yani alanımızın, mahallemizin,
okulumuzun kısacası bulunduğumuz
alanın sorunlarını anlayamaz, kav-
rayamaz ve bilemez biçare duruma
düşeriz. 

Gelen programları zenginleştirip
alanımıza uyarlayamayız, çoğu zaman
kaş yapayım derken göz çıkartırız...
Kendimizi eğitmez ve gerekli emeği
vermezsek, gerçeği kavrayamayız.

Gördüğümüz kadarı ile yetiniriz.

Yüzeysellik belasından kurtulama-
dığımız için gerçek diye gördüğümüz
şeyler genellikle gerçekten çok uzak
şeyler olarak karşımıza çıkar.  O za-
man da iş işten geçmiş olur... Mao'nun
dediği gibi kafamızı kayalara vur-
maktan kurtulamayız...

10-Bir devrimci olarak kendimizi
eğitmez ve gerekli emeği harcamaz-
sak, çözmemiz gereken çelişkiyi bu-
lamayız. 

Eğer bir konuda çekişkiyi göre-
miyorsak ve bulamıyorsak umutsuz-
luğa kapılırız. 

Olmazcılığa düşeriz...
İnançsızlaşırız...
Eğitim tam burada bize yol gös-

terecek, gerçek bilgiye ulaşmamızı
sağlayacaktır.

11-Bir devrimci olarak kendimizi
eğitmez ve gerekli emeği vermezsek,
doğru düşünemeyiz.

Düşünemeyen devrimci başka-
larının kendi yerine düşünmesini is-
ter... Bu tembelliktir, asalaklıktır. 

Bu bizi çürütür. 

12-Bir devrimci olarak kendimizi
eğitmez ve gerekli emeği harcamaz-
sak, yoldaşlarımızı da eğitemeyiz. 

Hiçbir zaman bir iken iki olama-
yız. Kollektif çalışmayı örgütlüye-
meyiz, emeğimizi üretken, verimli
hale getiremeyiz.  Yoldaşlarına emek
vermeyen halkına da emek vermez
Emek vermemek bir devrimcinin
kendi kendini inkarıdır.

12-Kendine emek vermeyen onur-
lu yaşayamaz Çünkü emek bize onur-
lu yaşamayı öğretir.  Ancak karşısına
çıkan zorlukları yenen, koşullara tes-
lim olmayan devrimciler onurlu ya-
şayabilir...

13-Emek vermek boş soyut bir
söz değildir. Hayattan, kitaplardan
ve kendimizden öğrenmektir.

14-Emek vermek özgürleşmek,
beynimizi prangalayan burjuva ideo-
lojisinden kendimizi kurtarmaktır.

Emek 
Değer Vermektir!
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DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI



�� Biz diyoruz ki; oligarşinin "yasal" işkence yöntemleri vardır. Hukuk, iş-

kencenin hizmetindedir.

� Biz diyoruz ki; bu ülkenin hapishanelerinde, sayımda ayağa kalkmadığı

için insanlar ölmüştür.

� Biz diyoruz ki; çürüyen ve yıkılmaya yüz tutmuş olan bir düzen, işkence

yapar ve halka saldırır.

� Biz diyoruz ki; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yalan söylüyor, Çünkü Tür-

kiye’nin bütün hapishanelerinde işkence vardır.

� Biz diyoruz ki; işkenceler bizi yıldıramaz, çünkü mücadelemizde ve he-

defimizde netiz, bu yüzden demir kapılar, sınırsız işkenceler bize vız gelir.

� Biz diyoruz ki; OHAL bahanesiyle işkenceler meşrulaştırılamaz. İşkenceler

hapishanelerden sokaklara ve meydanlara inmiş durumda ve biz bu zulmün kar-
şısında direnmeye devam edeceğiz.

� Biz diyoruz ki; hapishanelerde işkence yaparak bizi yıldıramazsınız. Her

işkencenin ardından öfkemiz ve kazanacağımıza olan inancımız büyüyor.
Bakınız, Liseli Dev-Genç’li Hakan ve Murat Can onlarca işkenceye rağmen di-
renişlerini büyütüyorlar.

� Biz diyoruz ki; hapishanelerde en küçük hakkımız olan “haftada 10 saat

sohbet” için bile işkence görüyoruz. Ama bu böyle sürmeyecek, bizim de
günümüz gelecek.

� Biz diyoruz ki; işkence yapan gardiyanlar, polisler, askerler! İşkence

yapmaktan vazgeçin, evinize iki kuruş götüreceksiniz diye halk çocuklarına, dev-
rimcilere işkence yapmayın. Çünkü günü geldiğinde adaletimizden kurtulayama-
yacaksınız. Bu yüzden suçlarınızı itiraf edin ve size işkence yaptıranları açıklayın.

� Biz diyoruz ki; işkence varsa, direniş de olacaktır. Bize “ama direniyorlar”

diyerek saldırmak sizi haklı kılmaz, biz bütün değerlerimizi direnerek kazandık.

� Biz diyoruz ki; “İşkencecilerden Hesap Soracağız!” nasıl mı? Bakınız iş-

kenceci şefleriniz Nihat Erim’e, Gün Sazak’a ve “Kürdistan kasabı” diye
adlandırılan leşlerinize; hepsi şu an işkence yapan ve yaptıran bakanlar,
gardiyanlar gibiydiler ama halkın adaletinden kaçamadılar. 

GÖZALTINDAN HAPİSHANEYE, KESİNTİSİZ
İŞKENCE, BİR DEVLET POLİTİKASIDIR!
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Biz diyoruz ki;�



Faşist AKP'nin OHAL adı altında
sürdürdüğü saldırılar tüm ülkede ol-
duğu gibi hapishanelerde de sürüyor.
Ancak bu saldırılar karşısında susan,
teslim olan değil, tarihinden ve gele-
neklerinden aldığı güçle direnen Özgür
Tutsaklar var. 

Özgür tutsaklar, yaşadıkları saldırılara
ve hak gasplarına karşı başlattığı Genel
Direniş süresince hücreleri yangın yerine
çevirerek direnmiş ve hiçbir koşulda
teslim olmayacaklarını, direneceklerini
ilan etmiştir. 7 yıllık Büyük Direniş bu
iddialarının kanıtıdır. 

Hapishanelerdeki 
Hak İhlalleri Sürüyor:
Castro'nun Resmini 
Asmaya Hücre Cezası
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi 
Hapishanesi: 

- Faşizm, Genel Direniş'in hazım-
sızlığı ve çaresizliğini tutsaklara iş-
kence yaparak çıkartıyor. Tutsaklar,
hücrelerden dışarı çıktığında ve gi-
rerken işkence yapılıyor. Bu saldırılar
özellikle “Çevik Kuvvet” gibi örgüt-
lenmiş “Acil Müdahale Ekibi” tara-
fından yapılıyor. 

Özgür Tutsak Ali Ülgü ve Özgün
Yiğit'e, hapishaneye getirilip, T-1
Hücrelerine götürülürken çıplak arama
dayatılmış, özellikle Acil Müdahale
Ekibi’ndeki bir gardiyan tarafından
Ali'nin sırtına ve kasıklarına doku-
nularak “ben erkeklere dokunmaktan
hoşlanıyorum” diyerek sapıkça sal-
dırılara maruz kalmışlardır. 

- Tutsaklar “soğuk”la teslim alın-
maya çalışılıyor. İçinde bulunduğumuz
dönemin kış ve çok soğuk olmasına
rağmen Ali Ülgü'ye sadece 1 tane
battaniye verilmiş ve ailelerin getirdiği
battaniyeler kendisine verilmeyerek
kantinden parayla almaya zorlanmıştır.

Saldırılarla teslim alamadıkları tut-
sakları soğukla dize getirmeye çalı-
şıyorlar. Özellikle saldırılara karşı di-
renen Ali Ülgü yaptırımlara uymadığı
için “ters kelepçe” takılarak “süngerli
oda”ya atılmıştır. Ters kelepçe ve
süngerli odadan da sonuç alamayınca
bu sefer de boş bir hücreye atılarak
bir gün boyunca bekletilmiştir. 

- Son bir haftadır yapılan oturma
eylemlerine saldırıyorlar. İbrahim Yıl-
maz'ın anlatımına göre bu saldırılarda
özellikle Ali Ülgü hedef alınıyormuş.
Saldırıların birinde Ali Ülgü'nün ku-
lağından kan gelmiş ama doktora dahi
çıkartılmamaştır. 

- Tutsaklara bir buçuk aydır dergi
ve kitapları verilmiyor. 

Bu saldırılar karşısında hapishane
müdürüyle yapılan görüşmede ise Mü-
dür, personelini savunarak “bu tür sal-
dırılara ihtimal vermediğini, kendi in-
siyatifiyle zaten soruşturma başlattığını
ve araştıracağını” söylemiştir. Ancak
müdürün, “çocuk yaşta” dediği Özgür
Tutsaklara boyun eğdirememesi oldukça
zoruna gitmiş olacak ki devletin güçlü
olduğunu belirtmek zorunda kalıyordu. 

Ali Ülgü, Liseli bir Dev-Gençli.
Her Dev-Genç’li gibi Ali de diren-
menin bir onur ve görev olduğu bi-

linciyle faşizmin saldırılarına karşı
direniyor, baş eğmiyor.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Hapishanesi: 

- Ercan Kartal ve Ali Osman
Köse: F Tipi hapishanelerin açıldığı
günden beri hala tekli hücrelerde tu-
tulmaya devam ediyorlar. Diğer tut-
saklarla görüştürülmüyorlar. 

- Eser Çelik: 16 Aralık Cuma günü
sürgün sevk olmuş ve çıplak aramaya
tabi tutulmuştur. 

- Hüseyin Özarslan: Daha önce
amaliyat olmuş ve gerekli tedavileri
yapılmadığı için tekrar sorunlar yaşa-
maya başlamıştır. İdrarından kan gel-
mesine ve ağrılarının olmasına rağmen
tedavisi yapılmıyor, tetkikler takip edil-
miyor. Hapishane doktorunun “hapis-
hane koşullarında tedavisinin zor ol-
duğu”nu belirtmesine rağmen tedavi
koşulları yaratılmayarak ve geciktirilerek
katledilmeye çalışılıyor. Ayrıca tedavi-
siyle ilgili başvuru dilekçeleri çalınıyor
ve telefon hakkı gasp ediliyor. 

- Serkan Onur Yılmaz: Telefon
hakları gasp ediliyor, dilekçeleri işleme
konulmuyor, haklarını aramasına engel
olunuyor. 

- Candaş Kat: Hücre cezası ve-

HHAPİSHANELERDE HAK İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

AKP Faşizmi “OHAL” Bahanesiyle 
Tutsakları Teslim Almaya Çalışıyor...
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rildi. Cezaya itiraz etmek için başvur-
duğu dilekçesi kaybedilerek hukuki
sürecin işletilmesine engel olarak ce-
zanın onaylanmasını sağladılar. 13
Ocak'ta tahliye olması gerekirken 6 ay
daha cezasını uzatıp, hücre cezalarıyla
infazını yakmaya çalışıyorlar. 

Tarsus Hapishanesi: 
- Avukat görüş yerlerinde gardiyan

bulundurarak, kamera kayıtları yaparak,
kalem-defter-kağıt vb. alınmayarak
Avukatlarla tutsakların görüşmeleri en-
gelleniyor. 

- Neslihan Albayrak: Aynı davadan
yargılandığı yoldaşlarından ayrı tutu-
luyor. Gerekçe olarak da “diğer tut-
sakları örgütlüyor” deniyor. 

- Aslıhan Buçaklar ve Öznur Tosun:
Kapasitelerinin çok çok üzerinde insanın
olduğu, sağlıksız koğuşlarda tutulmaktadır.
Neslihan Albayrak ile aynı koğuşta kalmak
için başvuru yapmalarına rağmen işleme
konulmamıştır. 

Kürkçüler Hapishanesi: 
Deniz Şah: Ailesiyle yaptığı açık

görüşte, ailelerin önünde saldırıya uğ-
ramış ve kameraların olmadığı bölüme
götürülerek işkence yapılmıştır. Bu sal-
dırılarda Deniz Şah'ın ayakparmağı
çatlamış, tedavisi yapılmadığı için şu
an ayağının üzerine basmakta zorlanıyor. 

Deniz Şah, bu saldırılar karşısında
havalandırma duvarlarına; idarenin iş-
kence yaptığını, kitap ve yayın hakla-
rının gasp edildiğini anlatmak ve teşhir
etmek için yazılamalar yapmıştır. 

Cengizhan Pilaf: Deniz Şah ile
birlikte yaptıkları oturma eylemi son-
rasında, o da ailelerin önünde saldırıya
uğramış ve işkence yapılmıştır. Bu sal-
dırı sonrasında hücresinden alınarak
adlilerin içine konulmuştur.  Sağlık
durumu her geçen gün kötüleşen Cen-
gizhan'ın kalp çarpıntıları ve damar
sertleşmesi sürüyor ancak doktora çı-
kartılmıyor, tedavisi yapılmıyor. Cen-
gizhan Pilaf, saldırıları protesto etmek
için 1 haftalık açlık grevi yapmıştır. 

- Tutsakların dergileri hala verilmiyor
ve Cumhuriyet gazetesi dışında iste-
dikleri diğer gazeteler “Tarsus'a gel-
miyor” gibi komik bir gerekçeyle tut-
saklara verilmiyor. 

- Hapishanede “berber yok” denilerek
traş olmaları engelleniyor. Cengizhan'ın

kaldığı hücreye bir hafta içinde “arama”
bahanesiyle 4 kez baskın yapılmış, di-
rendiği için saldırıya uğramıştır. Fidel
Castro'un resmini hücresine astığı için
3 gün hücre cezası verilmiştir.

Maltepe Çocuk Hapishanesi: 
İşkenceler sürüyor!

- Hakan İnci ve Muratcan Arslan:
İşkence ve saldırılara karşı 1 aydır
açlık grevindeler.

Maltepe Çocuk Hapishanesi işkence
merkezine çevrilmiş durumda. Yaptı-
rımlara uymayan çocuk yaştaki tutsaklar,
direndikleri için süngerli odaya atılı-
yorlar, ayaklarına ve kollarına kelepçe
takılıyor ve işkence yapılıyor.

Saldırılar karşısında aldığı yaralar ve
rahatsızlıkları nedeniyle muayene olmak
için doktora götürülen Hakan İnci  bu
kez de jandarmanın saldırısına uğramış
ve gördüğü işkence nedeniyle 3 kez bay-
gınlık geçirmiştir. Hakan aynı zamanda
epilepsi hastası bir tutsaktır.

-Liseli Dev-Genç’li Hakan ve Mu-
rat: “Biz yol açıcıyız, bizden sonrakiler
aynı şeyleri yaşamasın diye direniyoruz”
diyorlar. Onlar daha 17'sinde, genç yü-
rekleriyle faşizme meydan okuyan koca
yürekli iki Dev-Genç’li. Hücrelere sığ-
mayan iki Özgür Tutsak!

-Kanser hastası Hasan Güzel: 70
yaşında! Şimdi, Silivri Hapishane’sinde
bir Özgür Tutsak!

Halkın avukatı Barkın Timtik; adalet
mücadelesini şimdi bir Özgür Tutsak
olarak sürdürüyor. 17'sinden 70'ine; yaşı,
mesleği, inancı, milliyeti ne olursa olsun
onları birleştiren ortak düşünceleri ve
mücadeleleridir. Faşizm onları tutsak
ederek susturacaklarını sanıyor; hayır
ne dışarıda ne de tutsaklık koşullarında
haklı ve meşru mücadelemizden asla
vaz geçmeyeceğiz. İçerisi ya da dışarısı
fark etmez; direnenler için her yer mü-
cadele alanıdır.

Özgür Tutsaklar; emperyalizmin ve
oligarşinin tüm halk kesimleri üzerindeki
saldırılarına karşı, bulundukları mevzi-
lerden cevap veren, kadri mutlak gibi
görünen faşizmin ne kadar güçsüz ve
çaresiz olduğunu, her şeye rağmen nasıl
direnileceğini ve zaferler kazanılacağını
gösteren yol açıcılarımızdır. Onlar, halk-
larımızın yüz akı ve baş eğmeyen onu-
rudur. Onurumuza sahip çıkalım!

-Özgür Tutsaklık,
dışarıda yoldaşlarının

yanında kavgaya
girmek için

sabırsızlanan
tutsaktır

-Özgür Tutsak,
devrim için

savaşırken tutsak
edilmiştir. Bilir ki bir

devrimcinin tutsaklığı
devrimci savaşımızın
bir kişi eksik sürmesi

demektir

-Özgür Tutsaklık,
tutsaklık koşullarına
son verip, devrimci

savaşa dışarının
koşullarında katılmak

için faşizmin
yargısının icazetini
beklemez, özgürlük

fırsatını kendi
elleriyle yaratmak
için, yanıp tutuşan

tutsaklıktır

-Özgür Tutsaklık
tarihimiz, faşizmin
zindan duvarlarını

devrimci, irademiz ile
aştığımız örneklerle

doludur

-Özgür Tutsaklık,
faşizmin zindan

duvarlarından daha
güçlü bir özgürlük ve

faşizme karşı
savaşma tutkusuyla

dolu tutsaklıktır
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AKP'nin halkın mücadelesini tasfiye
için dayattığı teslimiyet politikalarına
ve baskılarına her gün bir yenisi ekle-
niyor. AKP'ye artık yalnızca dışarıda
uyguladığı baskı yetmiyor, hapisha-
neleri birer işkencehaneye ve polis şu-
besine çevirip devrimcileri ve halkı
teslim almaya çalışıyorlar. 

Kıraç Kuruçeşme cemevinde Oğuz
Meşe'nin yedi yemeğine katıldıkları
için tutuklanan devrimcilerin Silivri
Kapalı Hapishanesi'nde yaşadıkları iş-
kence de aynı teslim alma politikalarını
ortaya koyuyor. 

Tutsakların Silivri Kapalı Hapis-
hanesi’nde yaşadıkları işkenceler şöyle: 

İlk arama esnasında Halk Cepheli-
lerin bulunduğu yere başgardiyan ge-
liyor. Arkadaşlar başgardiyana “bizi
tanıyorsunuzdur, bizim siyasi bir tav-
rımız var. Bizi başkalarıyla karıştır-
mayın, böyle uygulamalar yaparsanız
bizde bunları kabul etmeyiz, hepsine
direniriz.” diyorlar. 

Bunun üzerine Silivri Kapalı'nın
başgardiyanı "artık her şey farklı olacak.
Bu hapishanede kural koymanıza izin
vermeyeceğiz. Bizim kurallarımızın
dışına asla çıkmayacaksınız. Bu ha-
pishane de sizin ağa babanızı ezeceğiz,
sizi de ezeriz hiç merak etmeyin" di-
yerek karşılık veriyor. 

Bu tartışma üzerine tutsaklar direnerek
karşılık verince gardiyanlar tutsakları
yere yatırıyorlar, arkadan kafalarına ve
sırtlarına yumruk atıyorlar. 

Yeni tutuklanan tutsaklardan birinin
çıplak arama bahanesiyle kıyafetlerini
paramparça ediyorlar. Halk Cepheli
tekrar kıyafetlerini giymek için pan-
tolonuna baktığında cebinde 100 TL
buluyor. 

Normal şartlarda aramanın amacı,
güya tutsakların üzerindeki hapishaneye
doğrudan girmemesi gereken eşyaların
alınması ama amacın bu olmadığı açıkça
ortaya çıkıyor. Önemli olan o 100 TL'nin
pantolon cebinden alınması değil, pan-
tolon paramparça edilerek hapishaneye
girerken devrimcinin kişiliğinin ezilmesi,
hapishane idaresinin iradesinin devrim-
ciye zorla kabul ettirilmesi... Yani dev-
rimcileri teslim almak.

Tutsaklar genel direnişe devam edi-
yorlar. Bu direniş kapsamında, hücre-
lerinden çıkıp görüş yerine gelene
kadar taleplerini haykıran sloganlar
atıyorlar. 

Erkek tutsaklar görüş yerinden çıkıp
slogan atmaya başladıklarında, gardi-
yanlar tarafından işkence yapılmaya baş-
lanıyor. Kollarını omuzlarına değecek
biçimde büküyorlar, ağızlarını kapatı-
yorlar, bazı gardiyanlar vuruyor ve küfür
ediyor. Hapishane de bu işleri yapan
özel bir müdahale timi kurulmuş.

Bu "ani müdahale ekibi" tutsakları
görüş yerine bu şekilde getiriyor. Avu-
katlarıyla ya da aileleriyle yaptıkları
görüşlerde de aynı şekilde saldırıya
uğruyorlar. 

Hasan Karapınar'ı avukat görüş ye-
rine getirdiklerinde, işkene yaparak
koridorlardan geçiriyorlar. Sonra ka-
pının ardında tartışma başlıyor. Hasan'a
"hadi artık gir" diyorlar ve kolunu bü-
küyorlar, gardiyanlardan biri "kırın
şunun kolunu" diyor. Bunun ardından
Hasan'dan inleme sesi geliyor. Birçok
avukatın ve Diyarbakır Barosu Baş-
kanı'nın görüş yerinde olduğu anda
bile "ani müdahale ekibi" denilen iş-
kence ekibi pervasızca işkence yapa-
biliyor. 

Avukat görüşüne giden ve direniş
talepleriyle ilgili tüm tutsaklar aynı
şekilde işkenceye maruz kalıyor. 

Veysel Şahin boğazı sıkılarak avukat
görüş yerine getiriliyor, soluk soluğa
kalmış bir halde getiriliyor. 

Metin Yavuz'un kollarını büküp,
istedikleri gibi işkence yapamadıkları
için avukat görüşüne çıkarmıyorlar.
Gardiyanlar koridorda işkence yap-
tıkları tutsakları psikolojik olarak da
ezmek için "eğer slogan atmazsan sana
bir şey yapmayız", "bak böyle yaparak
kendini rezil ediyorsun" gibi şeyler
söylüyorlar. 

Çağatay Mazlum da aile görüşüne
çıkarılırken aynı şekilde işkence gö-
rüyor ve ağzı burnu kan içinde ablasının
yanına getiriliyor. 

Silivri Kapalı Hapishanesi’nde di-
renişte olan ve slogan atan erkek tut-
saklara bu şekilde işkence yapılıyor.

Tutsakların koridorda slogan dahi at-
masına tahammül edemiyor faşizm.
Tutsakların kişiliğini ezmek ve teslim
alabilmek için işkenceyi süreklileşti-
riyor. Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde
yapılan işkenceler hapishanede de sür-
dürülüyor. Hapishaneden sürekli iş-
kence sesleri, küfürler ve hakaretler
yükseliyor. 

Emperyalizm ve faşizm devrimci
mücadeleleri tasfiye etmek ve halkları
teslim alabilmek için hapishanelerdeki
devrimcilerin teslim alınması gerekti-
ğini bilir. 

Bu kapsamda hapishanelerin nasıl
daha etkili kullanılacağı yönünde sem-
pozyumlar, paneller düzenlenmiş,
NATO toplantıları yapılmıştır. Emper-
yalizmin Guantanamo ve Ebu Gureyb
hapishaneleri ve İsrail'in Kamp 1391
Hapishanesi örnekleri bu politika kap-
samında hayata geçirilmiştir. 

Silivri Hapishanesi Türkiye oligar-
şisi ve faşizmin Guantanomo işken-
cehanesi örneğidir. 

Tutsaklara kitaplar verilmiyor, der-
gileri verilmiyor, devrimcilerin bilinci
ve düşünceleri teslim alınmak isteniyor.
Tutsaklar kütüphaneden sınırlı kitap al-
maya zorlanıyor. Yani idare ne isterse
bakanlık ne isterse o kitapların okunması
dayatılıyor. Gazeteye doğru düzgün eri-
şemiyorlar. O kadar ki reformistlerin
Birgün gibi gazeteleri dahi tutsaklara
verilmeyerek, halkın mücadelesine dair
en ufak bilgilerin dahi tutsaklara ulaşması
engellenmeye çalışılıyor. Sohbet hakkı
kullandırmayarak çıkardığı genelgelere
aykırı davranıyor ve tam tecriti hayata
geçirmeye çalışıyor. 

Bugün gelinen noktada ise tutsakların
ellerindeki temel direniş biçimleri de
alınmaya çalışılıyor. Tutsakların sloganı
karşısında faşizm işkenceye başvuruyor.
Slogan atan devrimcilerin boğazı sıkılıyor,
tekme ve yumrukla darp ediliyor ve
kolları bükülüyor. Avukat ya da aile gö-
rüşüne gelen tutsaklar 12 Eylül cuntası
döneminde askı işkencesinden kollarını
kaldıramayarak gelen devrimciler gibi
görüşe geliyorlar, kollarını havaya kal-
dıramıyorlar. 

Erkek tutsaklar bu şekilde işkence

SİLİVRİ HAPİSHANESİ YÖNETİMİ İŞKENCE İLE 
TUTSAKLARI TESLİM ALAMAYACAK...
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görürken kadın tutsaklara yönelik
politika daha farklı. Silivri Kapalı
Hapishanesi’nde kalan kadın tut-
saklar, erkek tutsakların gördüğü
bu işkence sonrasında idareyle
görüşüyor ve "bizde görüşlere çı-
karken slogan atıyoruz, bize sal-
dırmıyorsunuz demek ki bir şey
olmuyor. Erkek arkadaşlarımıza
da saldırmayın" diyorlar. İdare
"biz size bunu yapmaya kalksak
siz ortalığı birbirine katarsınız,
sizinle nasıl baş edeceğiz" diyorlar. 

Devrimci mücadele ve direniş
karşısında faşizm böyle çaresizdir.
Sonuna kadar direnmeyi göze
alan ve defalarca hücrelerini yakan
kadın tutsakların iradesini kabul
etmek zorunda kalmıştır. Silivri
Kapalı Hapishanesi’nde kalan er-
kek tutsaklar da aynı şekilde di-
renecek ve faşizme gereken cevap
verilecektir. 6 Yıl 3 ay boyunca
gün gün ölen devrimci tutsaklar
hiçbir biçimde teslimiyet politi-
kalarını kabul etmezler. 

Şunu bilmeliyiz ki tüm bu sal-
dırılar tam teslimiyet politikalarının
bir parçası... Faşizm devrimciler
üzerinden halkı tamamen ezmek
ve teslim almak istiyor. Ancak bu
kolay değildir. Devrimci mücadele
dün başlamadı ve bugün de faşist-
lerin işkence politikalarıyla bitmez.
Devrimciler bugüne kadar ne faşist
hapishane idareleri ne gardiyanlar
gördüler.

Tutsakların saçlarını kazıtan,
askeri düzen sayım aldıran ve
hergün sistematik işkence yaptıran
ve "burası eğlence kulübü vb. bir
yer değil, benden öncekiler fazla
yumuşak davrandıkları için ba-
şarılı olamadılar" diyen Hapishane
Müdürü Raci Tetik’leri gördüler.
Bütün bu faşistler devrimci ira-
denin karşısında eğildiler. 

Tarih bu açıdan bir kez daha
yazılacaktır. "Adam etmenin",
"kişilikleri ezmenin" ve düşün-
celerden soyundurmanın temsili
yeri ve bir işkence merkezi ya-
pılmak istenen Silivri Hapishanesi
tıpkı Metris Hapishanesi’nde ol-
duğu gibi direnişin merkezi ve
sembolü olacaktır.

Uyuşturucuya karşı mücadele yürüten
Özel Okmeydanı Hastane Sokağı sakinle-
rinden bir grup bu hafta 7. si yapılacak
olan oturma eylemine çağrı yapmak için
26 Aralık’ta Sokak çevresinde kısa bir yü-
rüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında çevredeki
apartmanların zillerine basılıp halka uyuş-
turucuya karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.
Daha sonra uyuşturucuya karşı yapılan
oturma eyleminde uyuşturucu trafiğine
karşı alınacak yeni önlemler tartışıldı.
Oturma eylemine katılan yaklaşık 50 kişinin
neredeyse tamamına yakını öneri ve gö-
rüşlerde bulunarak tartışmalarda aktif rol
aldı. Yapılan uzun tartışmalardan sonra
zehir trafiğinin en çok işlediği gün olan
cumartesi günü 4 saatlik nöbet tutulması

kararı çıkarıldı. Atılacak bu adımın sonuçları
bir sonraki pazartesi günü yapılacak oturma
eyleminde değerlendirilerek bir yeni yol
haritası daha çıkarılacak. Bunun yanından
bir sokak sakininin devriyelerin arttırılması
önerisi de çoğunlukla kabul gördü. Devri-
yeler arttırılacak.

Okmeydanı Halk Meclisi olarak ayrıca
Şark Kahvesi eski telefon kulübelerinde
başlatılan oturma eyleminin 14. sü 24 Ara-
lık'ta yapıldı. Eski telefon kulübeleri dini-
liyor, çünkü torbacıların zula olarak kul-
landığı kulübeler direnişin ateşiyle birlikte
belediye tarafından kaldırılmıştı… Bu haf-
taki oturma eylemine faal olarak toplam 8
kişi katıldı.

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 31
Aralık 2016 gecesini, 1 Ocak 2017’ye
bağlayan gecede yani yılbaşında İstanbul
Ortaköy’de bulunan bir kafeye yapılan si-
lahlı saldırı üzerine 2 Ocak’ta yazılı açıklama
yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere
yer verdi; “Çok değil, 26 Aralık 2016 tari-
hinde Al Jazeera’den Esra Göksedef’in,
”Halep’ten İdlib’e geçen cihatçılar ve
aileleri yarından itibaren Türkiye’ye geç-
meye başlıyor” kaynak haberiyle birlikte
iktidar yanlısı burjuva basın yazarçizerleri
masumane bir hava estirmeye başlamışlardı
bile. Onlara göre bunlar Esad zulmünden
kurtarılan masumlardı. Anlatılan bu ve
buna benzer hikâyeler günlerce dönüp
durdu… Uzun namlulu silahla gece kulü-
büne gelen bir saldırgan rastgele ateş
açmaya başladı. Saldırıda 39 kişi hayatını
kaybetti. Halkımızın başı sağ olsun. Bu
terör saldırısından hemen sonra iktidar

yanlısı burjuva basın daha 6 gün öncesinde
masum başlıklarla hikayeleştirdiği haber-
lerini tersine döndürmeye başladı. Cihatçı
örgütlerin ne menem şey olduğunu, hepsinin
birlikte hangi tür acımasız eylemlere imza
attıklarını hatırlama mecburiyetine gelinmişti
artık… Dünyada özellikle çocuk ve ka-
dınlara karşı yaptıkları vahşetle anılmak-
tadırlar. Ortaköy’de bu acımasız saldırıyı
düzenleyen cani elini kolunu sallayarak
serbestçe gezmektedir. Bugün Ortaköy…
Yarın? Bir Camii, ya da bir Cemevi Hedef
Seçilebilir. Yapmadıkları ve yahut yapa-
mayacakları bir şey değildir… İşçi, köylü,
öğrenci, ev kadını, Türk, Kürt, Ermeni,
Laz, Gürcü, Çerkez, Alevi-Sünni her mil-
liyetten ve inançtan halkımız, eli kanlı
acımasız cihatçı katillere karşı çaresiz bı-
rakılmamıza son vermek için Halk Mecl-
islerimizde birleşelim, direnelim, kazana-
lım!”

Bıçak Boynuna Dayanmadan Halk Meclislerinde 
Birleş, Örgütlen ve Mücadele Et!

Gün Bizim Gelecek Bizim, Çocuklarımızı 
Zehir Tacirlerine Yem Etmeyeceğiz!
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Dağların Şahanı Oğuz Meşe'nin,
15 Aralık'ta Kıraç Cemevi'nde yapıl-
mak istenen yedi yemeğine polis sal-
dırmış ve 26 Halk Cepheli gözaltına
alınmıştı. İşkencelerle gözaltına alınan
26 Halk Cepheli 5 gün gözaltında tu-
tulduktan sonra hepsi tutuklanarak Si-
livri Hapishanesi'ne götürüldüler.

Tutuklanan 25 Halk Cepheli ara-
sında halkın avukatı Barkın Timtik
ve 70 yaşındaki, kanser hastası Hasan
Güzel de bulunmaktadır. Hatta ken-
disini AKP'li olarak tanıtan bir dolmuş
şöförü bile var.

Cephe gerillası Oğuz Meşe için
düzenlenen yedi yemeğinin daha önce
kamuoyuna duyurusu yapılmış ve
halkımız 15 Aralık'ta Kıraç Cemevi'ne
davet edilmişti. Yemek için tüm ha-
zırlıklar tamamlanıp, yemeğe başla-
nacakken, içlerinde Özel Harekatçı-
lar’ın da bulunduğu katil sürüleri
cemevini abluka altına alarak, saldırıya
geçtiler. 

Cemevi önünde bekleyen Avukat
Barkın Timtik ve TAYAD’lı ailelerin
“Ne yapıyorsunuz? İçeride çocuklar
ve yaşlı, hasta insanlar var, bu şekilde
giremezsiniz” uyarılarına rağmen ilk
olarak onları gözaltına aldılar ve cem-
evi içerisine gaz bombaları atmaya
devam ettiler. Bu saldırılara karşı
halkın değerlerine sahip çıkan dev-
rimciler barikat kurup direnişe geçtiler.
Yoğun gazdan ve saldırılardan etki-
lenen çocukları dışarı çıkarmak için
aralanan barikattan içeri giren katil
sürüleri, içeride bulunan genç-yaşlı,
çoluk-çocuk, hamile, hasta demeden
herkese saldırarak, yerlerde sürükle-
yerek gözaltına aldılar. Öyleki, gözü
dönmüş katiller gazdan etkilenip cam-
ları kırarak kendini dışarı atan, bay-
gınlık geçiren insanlara bile işkence
yapmaktan çekinmiyorlardı.

Cemevinde Başlayan
İşkence, Polis Aracında ve
Karakolda da Sürüyor!

İşkenceciler, cemevinden gözaltına
aldığı herkese ters kelepçe takarak,
bir polis aracına, balık istifi doldurdu.
Araçta da insanların kafasına dipçik-
lerle, tekmelerle vurmaya devam edi-

yorlardı. Özellikle
de Avukat Barkın'ı
bir koltuğun arası-
na sıkıştıran işken-
ceciler yüzüne ve
kafasına vurmayı
sürdürüyorlardı. 

Gözaltına alı-
nanlar, arabada sü-
ren işkenceler eşli-
ğinde Kıraç Kara-
kolu’na götürülerek
bir basketbol saha-
sında toplanıp, tel
örgülerin önünde tek sıraya geçmeleri
ve konuşmamaları istendi. Bu yaptı-
rımlara uymayan, üst aramasına ve
parmak izine karşı direnenlere yakın
mesafeden plastik mermi ile ateş edilip,
yerlere yatırılıp saçlarından sürüklen-
diler ve özellikle suratlarına, kafalarına
tekmelerle vurularak işkence yapıldı. 

Gözaltına alınanlara yönelik iş-
kenceler sürerken, dışarıda onları sa-
hiplenen avukatlara ve ailelere de sal-
dırmaktan geri durmuyordu faşist sü-
rüleri. Gözaltındakileri bir an bile
yalnız bırakmayan avukatlar karakol
karakol gezip, gözaltındakilerin du-
rumlarını öğrenmeye, ihtiyaçlarını kar-
şılamaya çalışıyorlardı. Tabi, gözal-
tındakiler hakkında “kısıtlama” kararı
verildiği için görüştürülmüyorlardı.

Karakolda Nöbet Eylemi
Hiçbir muhatap bulamayan avu-

katlar en sonunda Avukat Barkın
Timtik'in tutulduğu karakolda “Nöbet
Eylemine başladılar. Polislerin taciz-
lerine TEM'cilerin saldırılarına rağmen
avukatlar eylemlerini sürdürdüler. İş-
kenceciler, avukatların nöbet eylemine
ancak bir gün tahammül edebilmişler
ve “siz zafer işaretli fotoğraflar ya-
yınlıyorsunuz. Buradan çıkmanız ge-
rekiyor” diyerek saldıracaklarını söy-
lemişlerdi. Avukatlar da “çıkmaya-
caklarını” söyleyince, işkenceciler
nöbet eylemindeki avukatlara saldırıp,
sürükleyerek dışarı attılar. Bu sırada
bir avukatın parmağı kırıldı. Saldırının
hemen ardından yeni bir ekip tekrar
karakolda nöbet eylemine başladılar.
Gözaltına alınanlar mahkemeye çı-

karılıncaya kadar avukatların nöbet
eylemi de devam etti.

Mahkemeye çıkarılan 26 kişi; “ya-
kalanan kişiler her aşamada slogan
atıyor mukavemet ediyor” gerekçe-
siyle tutuklandı! Karar zaten baştan
verilmişti, geriye sadece prosüdürü
işletmek kalıyordu, ki bunu bile iş-
letmekten acizdiler.

7'den 70'e Herkes, Tüm Halk
Direniyor, Direnecek ve Sizin So-
nunuzu Getirecek!

Bir iktidar düşünün ki, 17 yaşındaki
çocuklardan, 70 yaşındaki kanser has-
talarına kadar, kelimenin gerçek an-
lamıyla, 7'den 70'e herkesten korkuyor. 

Hasan Güzel, 70 yaşında, yanında
idrar torbası taşımak zorunda olan
ve zaman zaman altının bezlenmesi
gereken kanser hastası bir insandır.
Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür, bu
nasıl bir soysuzlaşmadır ki, Hasan
Amcamıza “sen daha gebermedin
mi” diyecek kadar pervasızlaşabili-
yorlar. Yine Ekimcan Yıldırım'da has-
ta. Rahatsızlıklarını belirten tüm ra-
porları yanında olmasına rağmen bak-
mıyorlar bile. Mustafa Fırat bir mi-
nübüs şöförü ve evine ekmek götü-
rebilmek için yolcu taşıyan bir emekçi.
Hatta kendisinin de AKP'ye oy ver-
diğini söylüyor... İşte faşizmin ahlakı!
İşte soysuzların gerçek yüzü! 

Faşist iktidar, ömrünü uzatmak için
herkese saldırıyor. Unutmayın; nice
iktidarlar, nice işkenceciler geldi geçti,
sizin de kullanım süreniz bitince bir
kenara atılacaksınız. Baki olan, haklı
olan halktır; halkın değerlerini savu-
nanlardır. Korku ömrünüzü uzatmaz,

Halkın Değerlerine Saldıranlar, 26 Halk Cepheli'yi Tutuklayanlar; 
Hesap Vermekten Kurtulamayacaksınız!
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işkenceleriniz sizi sonsuza kadar yaşatmaz.
Halkın değerlerine, halkın şehitleri için

verdiği bir yemeğe saldırmak acizlikten başka
bir şey değildir. Bu nasıl bir acizliktir ki 70
yaşındaki bir kanser hastasını bile tutuklamaktan
çekinmiyor. Bu nasıl bir korkudur ki halkın
üzerine, cemevine gaz bombalarıyla, özel ha-
rekat timleriyle saldırıyorsunuz. Peki nereye
kadar? Korkunun ecele faydası yoktur! Ki
halkın yiğit evlatları, dağların şahanları kor-
kularınızı büyütmeye devam edecek. Bir yere
yazın; 7'den 70'e saldırdığınız, işkence yaptı-
ğınız, tutukladığınız, katlettiğiniz halkın evlatları,
bu halk, sizin sonunuzu getirecek, unutma-
yın!

Yaşlıların, Hamile Kadınların Üzerine
Gaz Bombalarıyla Saldırdılar

Kıraç Cemevi'nde, Cephe gerillası Oğuz Meşe için düzen-
lenen Yedi Yemeği'ne polis saldırdı. 19 Aralık Katliamı’nın
yıl dönümünde, tıpkı 19 Aralık'ın katliamcıları gibi gaz bom-
balarıyla, özel harekatçılarla yapılan saldırı sonucu, kadın-
erkek, genç-yaşlı, hasta demeden herkese işkence yapılarak
gözaltına alındı ve 26 Halk Cepheli tutuklandı.

Peki, bu insanlar ne için tutuklandı? “Yedi yemeğine katıl-
mak” diye bir suç yoktur.

Halkın geleneklerini, değerlerini savunmak, yaşatmak suç
değildir. Bu ülkede, ölülerin ardından kimlerin yas tutup tuta-
mayacağını, anma yapıp yapamayacağını faşist AKP iktidarı
mı belirliyor? Ölüye saygısını yitirmiş bir iktidarın diriye
saygısı olur mu? Olmaz, bu yüzden 7'den 70'e herkese,
kudurmuş köpek gibi saldırıyorlar.

Tutuklanan 26 Halk Cepheli'nin dosyasına “gizlilik” kararı
konduğu için bir bütün olarak bilemiyoruz neler olduğunu,
ancak öğrenebildiğimiz kadarıyla bakın tutuklanma gerekçe-
lerinde neler var:

Kahraman Türk polisi(!) Halkın Sesi sitesinde, “Oğuz
Meşe için anma yapılacağı” haberini görüyor. (Genelde
“duyarlı bir vatandaşın ihbarı” üzerine yaparlardı kurgularını)
Sonra Oğuz'un ailesine giderek, “böyle bir programdan ha-
berlerinin olup olmadığını” soruyorlar. Bunun üzerine Halkın
Sesi'nde belirtilen saatte cemevine gidiyorlar ve “dışarıda
büyük bir pankart” ile karşılaşıyorlar! “Dağların Şahanı Oğuz
Meşe” yazıyor pankartta. Beyinlerinden vurulmuş olacaklar
ki hızla içeriye girmeye çalışıyorlar. Avukat Barkın Timtik
müdahale ediyor, “ne oluyor, böyle giremezsiniz” diyor.
“Kapıda büyük bir mukavemet ile karşılaşıyorlar”. Kahraman
Türk polisine mukavemet ne ki, tank getirir yıkarlar nasılsa.
Saldırıp içeri giriyorlar; o da ne “içeride 71 adet döviz ve
ayrıca pankart” buluyorlar! Ve yapılan büyük operasyon
sonucu “yakalanan kişiler her aşamada slogan atıyor mukavemet
ediyor” gerekçesiyle, ibret-i aleme ders olsun, 7'den 70'e
herkes öğrensin” denilerek tutuklanıyor 26 Halk Cepheli.
Bütün hikaye, suç ve deliller bunlardan ibaret.

Tutuklanan Halkın Avukatı
Barkın Timtik İçin

Özgürlük Nöbeti
Tutuklanan 26 Halk Cepheli Silivri 9 No’lu

F Tipi Hapishanesi'ne götürüldü. Avukat Barkın
Timtik'i tek kişilik bir hücreye koyarak “seni
gözlemleyeceğiz” diyorlar. Gizlimiz saklımız
yok; her yerde ve her koşulda inandığımız de-
ğerleri savunuyor, doğru bildiğimiz yoldan gi-
diyoruz. Tutuklanınca nedamet getiren, kendi
sünepe paşalarıyla karıştırıyorlar galiba dev-
rimcileri. Değil hücreleriniz, yerin yedi kat
dibine de koysanız, darağaçlarına da çekseniz
baş eğmez, yola gelmeyiz...

Tek kişilik hücreye koyarak bizi yalnız bı-
raktıklarını sanıyorlar; yine yanılmışlardı! Ha-
valandırmaya çıkan Barkın'ı duvardaki, silinmiş
ama izi duran ve hala okunan “Direne direne
kazanacağız” yazısı karşılıyordu. Tutsaklık ne
ki, direnişin olduğu yerde başlar özgürlük. Biz
her daim direniş içinde olduğumuzdan kimsenin
gücü yetmez bizi hücrelere atmaya, tutsak et-
meye.

Dışarıda, hemen yanı başında “Halkın Avukatı
Barkın Timtik'e Özgürlük” nöbetine başlamıştı
bile yoldaşları. Onlar halkın avukatlarıydı, gö-
revleri sadece mahkeme salonlarında değil,
adalet mücadelesinin sürdüğü her yerdeydi. 

Faşizm, en iyi bildiği şeyi yaptı; onlara da
saldırdı, gözaltına aldı. Yenileri geldi, devraldı
nöbeti. Baktılar ki olmayacak, hapishane önü
bir direniş mevzisine dönecek, apar-topar sürgün
ettiler Barkın'ı.

Biz nice kanlı katliamlardan çıkıp da gelmişiz.
Değil AKP'nin katilleri, tüm dünyanın cellatlarına
meydan okumuşuz. Baskılarınız, tutuklamalarınız,
sürgünleriniz bizi yıldıramaz. Öfkemizi ve ki-
nimizi bilemekten başka bir işe yaramaz...

Yürüyüş
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Umudumuzu dağlarda şehir-
lerde büyütmeye devam ediyoruz.
Yürüyüş dergisi Leyla'ların, Ma-
hir'lerin sesidir. Bu sesi tüm hal-
kımıza duyurmak savaş çağrısını,
direnme ve yiğitlik çağrısını hal-
kımıza ulaştırmak için her gün
dergimizin sayısını büyütme he-
defiyle çalışalım.

ANADOLU
Amed: Umudun  sesi Yürüyüş

dergisi 24 Aralık'ta Amed’de halka
ulaştırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren
dergi dağıtımında 18 dergi dağı-
tıldı.

Dersim: Dersim'de Merkez
çarşı esnafına 28 Aralık'ta dergi
dağıtımına çıkıldı.  Toplam 50
dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca 28-
29 Aralık’ta Yeni Mahalle'de ya-
pılan dağıtımda 32 adet dergi halka
ulaştırıldı.

İSTANBUL
Bahçelievler: Zafer Mahalle-

si'nde 1 Ocak'ta toplu dergi dağıtımı
yapıldı. 7 kişinin katıldığı çalışmada
ajitasyonlar çekilip AKP faşizmi
teşhir edildi. Mahallede esnafla bir-
likte 155 dergi halka ulaştırıldı.

Avcılar: Cihangir Mahallesi
ve Parseller Mahallesi'nde 1
Ocak'ta esnaflar ziyaret edilip dergi
dağıtımı yapıldı aynı zamanda 4
kahvede sesli konuşma yapıldı.
AKP Faşizm teşhir edilip Dersim
de şehit düşen Leyla Aracı ve Ma-
hir Bektaş anlatıldı. Neden savaş-
mak zorunda olunduğu anlatıldı.

Ödenen bedellerin hesabının mis-
liyle sorulacağı anlatıldı. Çalışmaya
4 kişi katıldı. Ayrıca Ambarlı’da
2 Ocak'ta kapı çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmada derginin tanıtımı
yapılırken aynı zamanda Halk
Cephesi’nin kampanyaları anlatıldı.
Kapısı çalınan birçok aile evlerine
davet etti. Gerici bir aile ile uzun
süre kapıda tartışıldı, önce tepki
veren gericiye neden Halk Cep-
helilere düşman olduğu soruldu.
İlk anda tepkisel yaklaşan gericiyle
sohbet etmeye çalışıldı, ülkede
yaşanan katliamların, zulmün tek
sorumlusunun AKP olduğu söy-
lendi. Verilen mücadelenin tüm
halklar için olduğunu ve yoksul-
luğun sorumlusunun AKP olduğu
anlatıldı. Ülkede gerici yobaz yoz-
laşmış gençliğin sorumlusunun
AKP olduğu anlatıldı. Aileye ül-
kedeki sorunların nasıl çözüleceği
belirtildi. Anlatılanlar, haklı bul-
masına rağmen, sosyalist düşün-
celere sahip olmadığı için dergiyi
almak istemeyen aileye ısrarlar
sonucu bir dergi bırakıldı. Çalış-
mada 10 dergi dağıtıldı.

Okmeydanı: Fotoğraf ve Si-
nema Emekçileri 29 Aralık'ta Ok-
meydanı’nda dergi dağıtımı yaptı.
Yapılan dağıtımda halkla ülkede
yaşanan keyfi gözaltılar ve tutuk-
lamalar, hapishanelerdeki hak gasp-
ları, faşizmin halkları teslim ala-
mayacağı üzerine sohbet edildi.
Çalışmaya 2 kişi katılırken 9 ev
ziyaret edildi. Dağıtım sonunda
50 dergi halka ulaştırıldı.

Özgür Tutsaklara Mektup Yazalım, Yazdıralım

İkitelli'de Halk Cepheliler 3 Ocak'ta Tekirdağ 1 No'lu F
Tipi Hapishanesi ve Silivri 9 No'lu Kapalı Hapishanesi'nde
kalan Özgür Tutsaklara Toplu şekilde mektup yazıp gön-
derdiler.

Gönderdiğimiz Her Mektup
Tecrit Duvarlarına Vurulan
Bir Darbedir

Bahçelievler Halk Cephesi tarafından 27 Ara-
lık'ta Özgür Tutsaklara toplu mektup yazıldı.
Hapishanede bulunan Doğan Karataştan, Mu-
harrem Cengiz, Veysel Şahin, Mazlum Aslan,
Gökhan Yıldırım ve Hasan Karapınar'a mektup
yazıldı. 10 kişi mektup yazdı. Bununla ilgili
yapılan açıklamada: "Tecrit edilen yoldaşlarımızı
yalnız bırakmayacağız. Hapishane tecrit edilen
yoldaşlarımızı faşizm elinden alacağız." denildi.

OHAL’ler Mevziilerimizi Büyütmemize
Engel Olamayacak
Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nin Yeni Adresi
Hocalı Caddesi 687 sokak No:16
Şahintepe Mamak/ANKARA

Korkunun Esiri Olmuş
Hakim ve Savcılar...

Tutuklanan 26 Halk Cepheli'nin dos-
yasına bakan genç ve korkak bir savcıydı;
çünkü, henüz ağabeylerinden işin entri-
kalarını, nasıl komplo düzenleneceğini
yeterince öğrenememişti. 

Korkuyordu, çünkü ne kendi kararının
arkasında durabiliyor, ne de işkencecilere
rağmen karar verebiliyordu. Koridorda
dolaşan işkencecileri kast ederek “hala
bu soruşturmada görev yapıyorlar” deyip,
teşhis etmek istemesine rağmen teşhis
yaptıramıyordu.

Savcı gibi Hakim de korkağın tekiydi;
çünkü haksız ve adaletsizdi. Kararını
açıklamak için önce Çevik Kuvvet ile
koruma aldırdı. Ama yine de kararı oku-
maya cesaret edemedi ve kaçar gibi
gitti. Çünkü savcıya, hakime rağmen
karar verilmişti...

Sonuçta 70 yaşındaki kanser hastası
Hasan Güzel amcayı da, Grup Yorum'da
gitar çalan hasta arkadaşımız Ekimcan
Yıldırım'ı da, Sarıgazi'den yolcu getiren
AKP'li şöför amcayı da tutukladılar. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, direnenlerin
karşısında yeniktiler, psikolojik üstünlüğü
daha baştan kaybetmişlerdi.

Tutuklananlar, direnmenin haklı gu-
ruruyla kapıda bekleyenlere yönelik
zafer konuşmaları yaptı. Barkın: “Halk
çocukları sahipsiz değildir” dedi.
İleri:“Bedeli ne olursa olsun, karanfil-
lerimizi anmaya devam edeceğiz” diye
devam etti. Tutuklananların hepsi halktan
insanlardı. Ama başları dik, alınları aktı.

Sizlere söz veriyoruz halkın onurlu
evlatları; işlerinizi biz devralacak, sizleri
orada bırakmayacağız.
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Avukat arkadaşımız Barkın’ı 19
Aralık Katliamı’nın yıl dönümünde
tutukladı faşizm; katlederek sindire-
mediği halkı tutuklayarak, asla sin-
diremeyeceğini hala öğrenememiş
olmanın acizliği ile. 

Bir hafta sonra başlattık özgürlük
nöbetimizi Silivri Hapishanesi önünde. 

Halk çocuklarını sahipsiz bırak-
mayan Halkın Avukatı sahipsiz kalır
mıydı hiç?..

O, tek başına tutulduğu tecrit hüc-
resinde her anını direnişe çevirmişken
biz de Silivri’nin önünü direniş mev-
ziimiz haline getirdik.

Özgürlük nöbetimizin ikinci günü,
Silivri Hapihanesi’ne giden yol ayrı-
mında jandarmalar durdurdu aracımızı.
Avukat olduğumuzu söyleyip kimlik-
lerimizi gösterdik. Ancak yine bir yer-
lerde hakları özgürlükleri gasp eden
kararlar alınmış, Silivri’ye giden araç-
lara “önleme” araması yapılacakmış… 

Kararları alanlar ortada bir “karar”
var diyerek bu "kararı" sınır tanıma-
dan uygulanacağına inandıklarından
“önleme” araması adı altında ince
arama yapmaya başladılar. 

Biz bu duruma karşı çıktık, arka-
daşımız Özgür, ince arama yapama-
yacaklarını jandarmalara anlatmaya
çalıştı ama kendini bir general sanan
başçavuş Mehmet Özer, emirlerinin
nasıl olup da sorgulandığını anlaya-
mamanın verdiği hiddetle, gözaltına
alın emirleri yağdırdı. Arkadaşımızı
işkenceyle yere yatırttı ve on kadar
jandarma, arkadaşımıza vurarak, üzerine
oturarak ters kelepçe yapmaya çalıştı.

Buna tepki gösterip işkenceyi gö-
rüntülemeye çalışan bizlere de engel
oldular. Tartışmaya çalıştığımız herkes
OHAL var deyip yaptıkları her türlü
hukuksuzluğu, hak gaspını ve zulmü
meşrulaştırmaya çalıştılar. 

10-15 jandarma, aracımızın her
tarafını talan edercesine aradı, fo-

toğrafladı. Arkadaşımıza yapılan iş-
kenceye ve yaptıkları tüm bu keyfiliğe
karşı çıktığımız için bizi de gözaltına
aldılar. 

Doktor muayenesi için hastaneye
geldiğimizde araçtan inerken slogan
atmamıza engel olmaya, Özgür’ü
kelepçeli bir şekilde götürmeye ça-
lıştılar. Biz de böyle bir durumda
muayene olmayacağımızı söyledik,
Özgür’ün kelepçesini çıkarttırdık ve
sloganlarımızı attık. 

Karakola vardığımızda ifadeleri-
mizin alınacağını, araçtan inmemizi
söylediler. Haksız bir şekilde gözaltına
alındığımızı, ifade vermeyeceğimizi,
bu yüzden araçtan inmeyeceğimizi
söyledik. Amirleri eğer ifade ver-
mezsek mevcutlu tutulacağımızı söy-
leyerek bizi tehdit etti. Tehditlerinin
bize sökmeyeceğini söyledik, araçtan
inmeyecek ifade vermeyecektik. 

Yine savcıyı aramalar yeni tali-
matlar… İfade vermezlerse mevcutlu
alın demişti savcı. Bunun üzerine Öz-
gür’ü sürükleyerek indirdiler araçtan.
Yeterince kadın görevli olmadığından
bizi indirmediler ancak aracın bütün
kapılarını açtılar. Bizi soğukla terbiye
etmeye çalışıyorlardı akıllarınca. Bar-
kınımızın özgürlüğü çalınmış, biz
onun için karda ayazda nice günler
geçirmeyi göze almışız, bizi bununla
mı yıldıracağınızı sanıyorsunuz! 

Nihayetinde geldi kadın görevliler
bizi de sürüklediler karakola, içerden
Özgür destek oluyordu sloganları-
mıza. Özgür’ü gördüğümüzde üst
araması yapılmış ayakkabılarına va-
rana kadar alınmıştı. Giymemişti
ayakkabılarını tekrar. 

Bir süre sonra avukatlarımız geldi,
işlemlerimiz tamamlandı. Nezarete
konmadan önce kıyafetlerimizdeki ve
ayakkabılarımızdaki ipleri istediler
vermeyeceğimizi söyledik. Savcı ta-
limatı olmadan nefes alamayan amir

tekrar savcıyı aradı. Savcı Bey(!) önce
tamam kalsın deyip beş dakika sonra
kendimizi öldürebileceğimizi akıl edip
“alın ipleri!” emrini vermiş. Alacağız
ipleri dediler vermeyeceğiz dedik.
Zorla çıkardılar ayakkabılarımızı, sök-
meye çalıştılar kıyafetlerimizdeki ip-
leri. Giymedik tekrar ayakkabılarımızı. 

Ardından nezarete kendi ayakla-
rımızla gitmemizi istediler “Asla!”
dedik. Sürüklediler bizi nezarete.
Nezarethaneye koymadan önce tüm
kuralları harfiyen(!) üzerimizde uy-
gulamaya çalışan savcılar ve jandar-
malar nezarethaneleri insani koşul-
larda tutmanın kendi sorumlulukla-
rında olduğunu unutmuşlardı anla-
şılan, kötü koşulları olan nezaretlere
atılmıştık.

Özellikle Özgür’ün bulunduğu
hücre sokak kadar soğuktu ve defa-
larca söylememize rağmen avukat-
larımızın Özgür için getirdikleri mon-
tu saatler sonra verdiler. Biz iki ki-
şiydik, yan yana uyuyarak ısınabi-
lirdik bunun için battaniyemizi ve
montumuzu Özgür’le paylaştık ancak
bu da onu soğuktan korumak için
yeterli değildi. Avukatlarımız açlık
grevinde olduğumuz için bize şeker
ve su getirmişti, karakol komutanı
bu şekerlerin tek tek verilmesini em-
retmiş erlere, erler bunu iletince şeker
de istemediğimizi söyledik. Dedik
ya bizi ne soğukla ne de başka bir
şey ile terbiye edemezler… Zulümleri
onların olsun tüm bunlara Barkın
için katlanıyorduk, bin kat fazlasına
da katlanırdık. 

Bizim bu irademiz, sözlerimizin
haklılığı, birbirimize olan bağlılığımız
karakoldaki erleri etkiliyordu bunu
fark edebiliyorduk, etkilendiklerini
belli etmemeye çalışıyorlardı ama
kendilerine verilen emirleri yapma-
larındaki isteksizlikten, bizim için
bir şeyler yapmaya çabalamalarından

SİLİVRİ HAPİSHANESİ ÖNÜNDE BARKIN TİMTİK İÇİN
“ÖZGÜRLÜK NÖBETİ”NDE İKİNCİ GÜNÜMÜZ…

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

Ayakkabılarımızı Vermek Istediler Giymedik
“Meslektaşlarına Böyle Onur Kırıcı Bir Uygulamayı Reva Gören Savcı,
Bizi Bir de Böyle Görsün” Dedik

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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anlayabiliyorduk bunu.
Türküler söyledik birkaç saat

sonra günün yorgunluğu çöktü üze-
rimize, vakit de ilerlemişti uyuduk. 

Sabah çıkardılar nezaretten eş-
yalarımızı teslim edeceklerini söy-
lediler. Ayakkabılarımızı vermek is-
tediler giymedik. Meslektaşlarına
böyle onur kırıcı bir uygulamayı reva
gören savcı, bizi bir de böyle görsün
dedik. 

Yalın ayak çıktık karakoldan, önce
doktor raporu sonra adliye… Uğra-
dığımız saldırıyı ve hukuksuzlukları
anlattık. Yine nöbete gideceğimizi,
Barkın çıkana kadar gerekirse her

gün kendileriyle karşılaşacağımızı
söyledik savcıya.

İşlemler bitince yine yalın ayak
ayakkabı iplerimizin alınması talimatını
veren savcıya gittik. Üzerimizden sö-
kemedikleri, nezarette de üzerimizde
olan kendimizi maazallah “boğabile-
ceğimiz” iplerden birini ona “hediye”
edip bu onur kırıcı talimatı nasıl vere-
bildiğini sorduk. Savcı şaşkınlıkla ne
diyeceğini bilemez halde bizi korumak
adına böyle bir talimat verdiğini ge-
veledi ağzında, bizi kendimizden mi
koruyorsunuz dedik. Bizler avukatız,
gözaltına alınma şeklimiz belli, ken-
dimize zarar vereceğimiz bir durumun

olmadığı belli ama yine de bizi koru-
mak istiyorsunuz öyle mi? Bunun
üzerine nezarethanenin kuralları ol-
duğunu bu kuralların herkese uygu-
landığını söyledi. Yasaların doğru uy-
gulanmadığını, verilen yetkinin takdir
yetkisi içerisinde kaldığını, verdiği ta-
limatın meslek etiğine uygun olmadı-
ğını, meslek onurumuz , hak ve öz-
gürlük mücadelemiz için direndiğimizi
ve bu direnişlerimiz ile hak kazandı-
ğımızı anlatarak çıktık odasından. 

Adliyeden çıktığımızda tekrar Bar-
kın’ımız için Silivri önüne Özgürlük
Nöbetine gitmek üzere yola koyul-
duk..

Arkadaşımızı Dünya'nın Bir
Ucuna da Gönderseniz Onu Sahip-
lenmekten Asla Vazgeçmeyeceğiz

Avukat Barkın Timtik 20.12.2016
tarihinde Kıraç Cemevi’nde müvek-
kilinin yedi yemeğine katıldığı ge-
rekçesiyle tutuklanarak Silivri Kapalı
Hapishanesi’ne gönderildi.

Barkın bir hafta boyunca tecritte,
müvekkillerinden ve diğer tutsak-
lardan uzakta tek başına tutuldu.
Avukat görüşüne çıkarılırken dahi
diğer tutsakların hücrelerinin önünden
değil, üst kattan boş hücrelerin önün-
den geçirildi.  Kitap ve gazete veril-
medi.

Barkın faşizmin saldırılarına doğ-
rudan maruz kalırken biz de yeri-
mizde oturup bekleyemezdik. Bu za-
mana kadar her saldırıda faşizmin
hukukundan sonuç çıkmayacağını
bilmemize rağmen hukuksal yolları
sonuna kadar kullandık. Faşizmin
yargısı Barkın’ın teşhis ettiği işken-
cecilerin kimliklerini tespit edip so-
ruşturma başlatmak yerine, işkence-
cileri korudu. Barkın hiçbir somut
kriter olmadan gerekçesiz bir şekilde
tutuklanmıştır.

Faşizm kendi hukukuna uymazken
biz sessiz kalarak bu adaletsizliğin
meşrulaşmasına izin veremeyiz. Bu
bilinçle Barkın için Silivri Kapalı
Hapishanesi önünde Adalet Nöbeti
başlatmaya karar verdik.

26.12.2016 Pazartesi günü Silivri
Kapalı Hapishanesi önüne gittik. Ya-
nımızda iki sandalye bir de pankar-
tımız vardı. Pankartımızı açtık ve
tellerin önüne dayadık. Bunu gören
jandarmalar hızla yanımıza geldi.
“Valilik kararı var, bunu açamazsınız,
yasak” demeye başladılar. Adalet is-
temenin, adalet için nöbet tutmanın
suç haline getirilemeyeceğini, kim-
senin iki cümlesiyle haklarımızın
yasaklanamayacağını, haklarımızı
kullanacağımızı ve oturacağımızı
söyledik. Silivri Hapishanesi önünde
mobil jandarma karakolu içinde gö-
revli işkenceci bir uzman çavuş ko-
nuşmaya dahi gerek duymadan avukat
arkadaşlarımızın üzerine saldırdı.
Avukat Aytaç Ünsal darp edilerek
yere yatırıldı ve kelepçelendi, Av.
Günay Dağ’ın kelepçelenirken saçları
yolundu, Av. Ebru Timtik yerlerde
sürüklenerek üç arkadaşımız gözaltına
alındı. Jandarmanın “Sizi 30 gün
gözaltında tutarız” gibi tehditleri ar-
kadaşlarımızı yıldırmadı, sloganlarıyla
karakolda da direnmeye devam ettiler.
“Yarın yine geleceğiz” diyerek jan-
darma karakolundan ayrıldılar.

İkinci gün bir kez daha Silivri
Hapishanesi önündeydik. Avukat ar-
kadaşlarımız arabadan indirilerek,
işkence yapılarak gözaltına alındı.
Avukat Özgür Yılmaz yere yatırılarak
ters kelepçelendi, darp sonucunda

kafasında izler oluştu. Avukat Oya
Aslan, Ayşegül Çağatay ve Özgür
Yılmaz gözaltına alındılar. Avukat
arkadaşlarımız bir an olsun geri
adım atmayarak direndi ve bir gün
sonra serbest bırakıldılar.

Ardından Avukat Ebru Timtik
kardeşi ve yoldaşı Barkın Timtik
için eline bir döviz alarak hapishane
önünde oturmaya başladı. Bir kez
daha saldırdılar yerlerde sürükleyerek
jandarma minibüsüne bindirmeye
çalıştılar. Binmedi, direndi. Avukat
Ebru Timtik tekrar döviz alarak otur-
maya başladı. Bir kez daha yerlerde
sürüklediler. Sonunda Ebru Timtik’in
iradesi kazandı ve Silivri Hapishanesi
önünde oturmaya başladı. 

Barkın için nöbetimiz devam eder-
ken, İzmir Şakran Kadın Hapisha-
nesi’ne sürgün edildiğini öğrendik.
Bu sürgünün politik mesajı çok açık-
tır. Faşizm adalet nöbetimizden kork-
muştur. Faşizm Silivri Kapalı Ha-
pishanesi önünde tek ses çıksın iste-
miyor. Bizi çok iyi tanıyor faşizm,
ısrarımızdan ve adalet talebimizden
asla vazgeçmeyeceğimizi biliyorlar.
Bu mücadeleyi bir irade savaşına
çevireceğimizi ve haklılığımızla bu
irade savaşını kazanacağımızı bili-
yorlar. İşte bu yüzden faşizm kork-
muştur, aciz kalmıştır ve Barkın Tim-
tik Şakran Hapishanesi’ne sürgün
edilmiştir.

Barkın Timtik bizim onurumuz-
dur. Onu zindanlarınızdan alacağız.

Halkın Hukuk Bürosu
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AKP faşizmi, derneklerimizi ka-
patma kararı aldı, derneklerimizin
kapılarına kilit vurdu, fakat dernek-
lerimizi kapatmayı başaramadı.

Çünkü, o derneklerimiz zaten fa-
şizme karşı mücadele içinde kurulmuş
derneklerdir. Faşizmin sayısız saldı-
rısına direndiler, faşizmin saldırıları
altında çalışmalarını sürdürdüler.

Ülkemiz Dün de “Eksik
Gedik de Olsa Demokrasi”
İle Yönetilen Bir Ülke
Değildi Bugün de Değildir.
Ülkemiz Sürekli Faşizmle
Yönetilen Bir Ülkedir

Ülkemizde faşizmle yönetilen bir
ülke tespiti yapmak bizi, mücadele-
mizi faşizm koşullarına uygun olarak
örgütlemeye yöneltir. Faşizme karşı
mücadelenin iki temel ayağı vardır,
bunlardan birisi illegal örgütlenme,
ikincisi ise silahlı mücadeledir. 

Faşizm koşullarında yaşadığımızı
tespit eden bir örgüt, devrim strate-
jisinde de silahlı mücdeleyi temel
alacak, diğer ekonomik-demokratik
mücadele biçimlerini temel mücadele
biçimi olan silahlı mücdadeleyi güç-
lendirecek şekilde örgütleyecektir.

Derneklerimiz, demokratik mü-
cadelemizin temel kurumlarından bi-
ridir. Ve demokratik mücadeleye
bakış açımız çerçevesinde ele alınmış,
faşizm koşullarına uygun bir müca-
dele çizgisiyle, faşizme karşı müca-
dele perspektifiyle örgütlenmişlerdir.
Bu nedenle de, derneklerimizin ka-
pısına faşizm kilit vurduğunda, tar-
tışma bile gerektirmeden, o kilitler
kırılıp, kaynakla kapatılan kapılar
patlatılıp, mühürler sökülüp atılarak
derneklerimize girilmiştir. Duvarları
patlatılan derneklerimizin harabeye
çevrilmiş hali hemen toparlanıp, ye-
niden açılması için bir gün bile kay-
bedilmemiştir.

Ülkemizde faşizm gerçeğini gör-
mek istemeyenlerin, “eksik gedik de
olsa demokrasi” ile yönetildiğimizi
iddia edenlerin önemli bir çoğunluğu
ise asıl olarak faşizme karşı müca-
deleden kaçmaktadırlar. Çünkü fa-
şizme karşı mücadele ağır bedeller
ve büyük bir emekle sürdürülebili-
yor.

Ülkemizde, reformizm ve opor-
tünizm, faşizmi bir yönetim biçimi
olarak ele almamıştır. Dönemsel ya
da belli partilere özgü faşizm tespiti
yapmışlardır. Bu nedenle de mücadele

çizgilerini sürekli faşizm koşullarına
göre değil, “eksik gedik demokrasi”
koşullarına göre şekillendirmişlerdir.
Sonuç, faşizm gerçeği karşısında
direnmemek ve faşizm koşullarında
direnip ayakta kalacak bir örgütsel
yapı şekillendirememektir.

Sivil Toplum Örgütü mü
Demokratik Kitle
Örgütü mü?

Reformizmin demokratik kitle ör-
gütlerini, devrim mücadelesinden
ayrı ele almasının ifadesi, Demokratik
Kitle Örgütleri’ne verdikleri Sivil
Toplum Örgütü isminde de kendini
gösterir.

Sivil Toplum Örgütü denilmesinin
amacı, bu kitle örgütlerinin halkın
iktidar mücadelesiyle bağlarının ol-
madığını göstermektir.

Faşizm koşullarında halkın so-
runlarının çözümü, halk iktidarıdır.

Faşizme karşı halk demokrasisi,
Emperyalizme karşı bağımsızlık,
Kapitalizme karşı sosyalizm.
Bunun anlamı, halkın iktidarıdır.

Yani sürekli faşizmle yönetilen, yeni
sömürge bir ülkede, halkın sorunla-
rının çözümü ancak halkın iktidarı

Ülkemiz “eksik gedik de olsa demokrasi”
ile değil, sürekli faşizm ile yönetilen

bir ülkedir.

Derneklerimiz sürekli faşizm koşulla-
rında, faşizme karşı mücadele içinde

kurulmuş, faşizmin tüm baskı ve terörüne
rağmen örgütlenmiş, halkı örgütleyerek devrim
mücadelesine katmayı başarmıştır.

Umudumuzun mevzileri derneklerimiz;
reformizmin, oportünizmin sivil toplum

örgütleri değil, halkın iktidar mücadelesinin
kopmaz parçası demokratik kitle örgütleridir.

Derneklerimiz, demokrasicilik oyununun
parçası olarak faşizmin üzerine örtülen

şal değil, faşizm gerçeğini halka gösteren
mücadele mevzilerimizdir.

Faşizme karşı savaşta tek bir mevzimizi
bile terk etmeyeceğiz. Zorla sökülüp

atıldığımız her mevzimizi geri kazanmak için
bedel ödemekten kaçınmayan bir demokratik
mücadele anlayışına sahibiz.

Dün olduğu gibi bugün de umudumuzun
mevzilerinden, halkımızın devrim umu-

dunu büyütmeye devam edeceğiz.

Umudumuzun Mevzilerini
Faşizmin İcazetiyle Kurmadık,

Faşizmin Zoruyla Terk Etmiyoruz!
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ile mümkün olur.
O halde, halkın çeşitli ekonomik

demokratik sorunları için mücadeleyi
örgütlemekle görevli demokratik kitle
örgütlerinin misyonu da, bir yandan
faşist düzene karşı halkın mücade-
lesini örgütleyerek, çeşitli ekono-
mik-demokratik-akademik hak ka-
zanımları sağlarken, asıl olarak bu
mücadelenin iktidar mücadelesi ile
bağını kurmaktır. Halka, iktidar mü-
cadelesi yürütmeden, ne geçici ne
de kalıcı hak kazanımları elde edile-
meyeceğini göstermektir. Halka so-
runlarının köklü çözümünün ancak
halkın iktidarında mümkün olacağını
göstermektir.

İşte bizim demokratik mücadeleyi
ele alışımız bu çerçevede olmuştur.

Bu nedenle de birer Demokratik
Kitle Örgütü olan derneklerimiz de
faşizme karşı bu iktidar mücadelesi
içinde kurulmuş, faşizmin saldırılarına
direnilerek örgütlenmiş, geliştirilip,
güçlenmiş ve halkın yaşamının bir
parçası haline gelmeyi başarmışlardır.
Derneklerimiz bulundukları mahal-
lelerde, kuruldukları alanlarda yaşa-
mın ve mücadelenin en temel parça-
ları haline gelmişlerdir.

12 Eylül açık faşizmi, darbe ile
iktidara geldiği 1980 yılından itibaren
ülkemizdeki tüm ilerici dernekleri
ve sendikaları kapatmıştı. Derneklerin
tekrar açılması mücadelesine önderlik
eden ise hareketimiz olmuştur.

Derneklerimizi, 
Demokratik Mücadele
Anlayışımızın
Bir Parçası Olarak
Faşizme Karşı Dişe Diş
Bir Mücadele ile Kurduk

Derneklerimiz , faşizm karşısında
halkın direniş ve mücadele, örgüt-
lenme ve dayanışma mevzileri oldular.
Devrim umudumuzu büyüttükleri
için derneklerimize Umudumuzun
Mevzileri dedik. 

Reformizmin, oportünizmin Sivil
Toplum Örgütleri, oligarşinin de-
mokrasicilik oyununun figüranları
oldular. Çoğunlukla ülkemizde fa-
şizmin bir yönetim biçimi olduğu
gerçeğini örtmek için kullanıldılar.

Bizim derneklerimizi kurma mü-
cadelemiz ve derneklerimizin devrim
mücadelemizde üstlendikleri rol ise
tersine, faşizmin üzerine çekilmek
istenen demokrasicilik oyunu şalını
çekip alan, faşizm gerçeğini teşhir
eden bir rol olmuştur.

Bunu sağlayan temel çizgi faşiz-
min icazet sınırlarını kabul etmeyen,
meşruluk çerçevesinde bir mücadele
anlayışını hayata geçirmemizdir.

Özellikle AKP’nin iktidara geli-
şinden itibaren, “ülkemizde demo-
kratik devrim tamamlandı” diye
tespitler yapanlar oldu. Bu kadar
uzun boylu kendinden geçmemiş
olan bir kısmı da  AKP’nin sözde
“demokratikleşme adımları”nı al-
kışlıyorlardı.

Derneklerimizde süren direnişler,
ölüme yatırılan bedenler; faşizm ger-
çeğini halka teşhir etme, siyasal ger-
çekleri gösterme işlevi görüyordu.

AKP iktidarında “demokratik-

leşme” yolunda çok şeyin değiştiği
iddiaları boştu. Hatta bugün oligarşi,
demokratik muhalefete karşı saldı-
rılarında daha pervasızdır. Başta dev-
rimciler olmak üzere AKP iktidarı
gibi düşünmeyen ve ona tabi olmayan
tüm kesimler saldırıların hedefidir.
AKP iktidarında artık ne düşünce
özgürlüğünden ne de örgütlenme
hakkından söz edilebiliyor. Bunu
artık düzenin parçası burjuva partileri
bile söyleyemez durumdadırlar.

Bugün artık herkesin açıklıkla
gördüğü gerçekleri dün dile getiren,
pratikte mücadeleleriyle gösteren
Cephelilerdi.“Umudumuzun Mevzi-
leri” bu mücadele sürecimizin temel
taşlarından biri olmuştur.

12 Eylül’den sonra ilk dernekleri
kurmaya başladığımızdan bu yana,
düşüncelerimizi açıklama ve yayma
hakkımızı, örgütlenme hakkımızı kul-
lanmak için çok büyük bedeller öde-
dik ve ödemeye devam ediyoruz.

Net olarak söyleyebiliriz ki, ül-
kemizde demokratik hak adına ne
varsa, bu halkın ve devrimcilerin
mücadeleleri ile kazanılmış haklardır.
Bu mücadele olmazsa, faşizmin ilk
fırsatta yok etmek isteyeceği, eli-
mizden almak isteyeceği haklardır.

Dün derneklerimizi kurarken ol-
duğu gibi, yine dün derneklerimizi
korurken olduğu gibi bugün de dire-
nerek koruyacak ve savunacağız.

Derneklerimizi kurarken faşizm-
den icazet almadık. Faşizmin zoruyla,
terörüyle “Umudumuzun Mevzileri”ni
terk etmeyeceğiz. Bu mevzilerimizden
halkımızın devrim umudunu  büyüt-
meye devam edeceğiz.

Örgütlenme Hakkı
Bedeller Ödenerek
Kullanılabilmiştir
İlk Mevzilerimizi Büyük
Bedeller Ödeyerek Kurduk

12 Eylül askeri faşist cuntasıyla
birlikte devrimci demokrat tüm ör-
gütlenmeler kapatılmıştı.

6 Kasım 1983 seçimlerinin ar-
dından demokrasicilik oyununa kıs-
men dönülmüş gibi gözükse de de-
mokratik alandaki mücadele ve ör-
gütlenme hakkının kullanılabilmesi

Mahallelerde kurulan
bazı dernekler:

AKAD Alibeyköy’de, 
BAHKAD Bakırköy’de,

BEYKAD Okmeydanı’nda,
BİKAD Beykoz’da, 

ÇİHKAD Bağcılar Çiftlik’te, 
EKAD Esenler’de, 

GAZİ-DER Gazi’de, 
GOPKAD Gaziosmanpaşa’da,

GÜLKAD Gültepe’de, 
HAKAD Haliç’te, 

KAR-DER Kartal’da,
KKDD Kadıköy’de, 

SULKAD Sultançiftliği’nde,
SKDD Samandıra’da,

ÜM-DER Ümraniye’de, 
YEN-DER Yenibosna’da, 

EMEKAD Beyazıt’ta,
Ankara Mamak’ta MAK-DER,

Altındağ’da ALKAD, 
Keçiören’de Halk-Der, 

Eskişehir’de ESKAD, 
Bursa’da BEMEKAD kuruldu.
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için bir zaman daha geçmesi ve be-
deller ödenmesi gerekecekti.

12 Eylül’den sonra demokratik
mücadele alanında ilk yasal dernek-
lerin kavgasını da yine devrimciler
verdi. 3 Şubat 1986’da kurulan TA-
YAD, bu süreçte “yasal olarak” ku-
rulan ilk demokratik mevzilerden-
dir.

TAYAD’ın örgütlü faaliyeti resmi
olarak kuruluşunun da öncesine uza-
nır. Oligarşinin yasalarına göre dernek
kurmanın önünde bir engel yoktur.
Nitekim oligarşinin icazet sınırlarında
hareket eden, faşizmin üzerinde örtü
olmayı kabul eden derneklerin ku-
ruluşuna izin de verilmektedir. Keza
faşizmin hizmetinde dernekler ve
sendikalar da yasal olarak kurulmak-
tadırlar.

Fakat TAYAD gibi demokratik
mücadeleyi, devrimci bir bakış açısı
ile örgütleyen derneklerin kurulma-
sına pek çok engel çıkarıldı. Fiiliyatta
dernek kurma hakkını kullanan TA-
YAD’lılar pek çok saldırıya uğradılar.
Aynı durum 1980’lerin ikinci yarısı
boyunca gençliğin, memurların ve
gecekondu yoksullarının dernekleşme
süreçlerinde de yaşandı. Örgüt üye-
liğinden tutuklanmaktan işten, okul-
dan atılmaya kadar... pek çok saldırıyı
göğüsleyerek örgütlenme haklarını
kullandılar.

Devrimci hareketin önderliğinde
bu baskılar, yasaklarla oluşturulan
statüler aşıldı.

Bir yandan üniversitelerden baş-
layarak gençlik dernekleri kurulurken,
memur alanında Kam-Sen, Sağlık-
Sen, BEM-Sen’in kuruluşuna ön-
derlik edildi. Onları GEYAD’dan
başlayarak onlarca gecekondu ma-
hallesinde kurulan dernekler izledi.

Derneklerimiz yoksul gecekondu
mahallelerinde halkın örgütlü gücü
oldular. 12 Eylül sonrası kente göç-
lerin de artmasıyla birlikte mevcut
gecekondu mahalleleri hızla büyürken
yeni gecekondu mahalleleri de ku-
rulmaya başladı.

Büyük çoğunluğu işsizlik sonucu
yaşanan bu göçler yoksul halkın so-
runlarını çözmediği gibi, halk gece-
kondu mahallelerinde yeni sorunlarla
karşı karşıya kaldı. İş sorunu, barınma

sorunu, devlet terörü, arazi mafyası...
Yolu, suyu, elektriği olmayan ma-
hallelerde adeta yaşam savaşı verildi.
Devletin yoksul halka bakışı belliydi.
Oligarşi için halk, seçimden seçime
hatırlanan yalanlarla, vaatlerle oyu
alınana kadar “hatırlanan” kesimlerdir.
Seçimler geçtikten sonra verilen va-
atler unutulur. İlk fırsatta yaptığı ge-
cekondusu başına yıkılır.

Oligarşiye göre gecekondu ma-
halleleri potansiyel suçludur. Onun
için gecekondu mahallelerinde dev-
letin baskı ve terörü hiç eksik olma-
mıştır.

Halkın tek dostu devrimcilerdir.
Devrimci Sol Güçler, halka bütün

bu ve benzeri sorunlarının çözümü
için örgütlenmenin zorunluluğunu
gösterdi.

1989-90’larda mahallelerde ku-
rulan derneklerimiz işte halkın bu
sorunlarıyla mücadelenin ürünüdür.
Umudumuzun mevzileri, halkın umu-
dunun mevzileri olarak, kısa sürede
halkın içinde kök saldı. Kuruldukları
mahallelerde halkı sorunları etrafında
birleştirdi. Sorunlarının dayanışma
içinde çözülebileceğini gösterdi. Dev-
letin baskısına, belediyelerin yıkım-
larına karşı ancak örgütlü mücadeleyle
karşı konulacağını gösterdi. 

Dernekler aynı zamanda yoksul
gecekondu mahallelerinde halkın bi-
linçlenmesi, burjuvazinin yoz kül-
türüne karşı halkın kültür ve değer-
lerini devrimci bir anlayışla yaşatma
işlevi gördü.

Derneklerimiz
Halkın Sorunlarına

Çözüm Oldular
GEYAD (Gecekondu Yaşayan-

ları Dayanışma Derneği), gecekondu
mahallelerinde kurulan derneklerden
birisi oldu. Gecekondu yıkımlarına
ve arazi mafyasına karşı mücadele-
siyle o dönemde önemli bir misyon
yüklendi.

Arazi mafyası mahallelerde boş
arazileri parselleyip yüksek fiyatlarla
halka satmaktadır. Devrimcilerin ön-
cülüğünde Çayan Mahallesi’nde,
Küçükarmutlu’da mafyayla çatış-
malar yaşandı. Mafya mahallelerden
sökülüp atıldı. Küçükarmutlu’da
Hüsnü İşeri gecekondu direnişle-
rinden birinde polislerle girilen ça-
tışmada şehit düştü.

Dernekler aracılığıyla mahalle-
lerde halkın meşru kitlesel mücadelesi
örgütlendi. Örneğin gecekondu yı-
kımlarına karşı GEYAD’ın 1989’da
örgütlediği eylemler Yeni Çözüm
Dergisi’nin haziran sayısında şöyle
anlatılıyordu: “Ve yoksulların haklı
öfkesi, gegecekondu yıkıntıları arasından
sıyrılıp çıktı; Armutlu'nun, G. Osman-
paşa'nın, Kağıthane'nin, Alibeyköy'ün,
Samandra'nın tozlu topraklı yolların-
dan... Akın akın, dalga dalga kopup
geldiler, yalın ayaklı çocukları, genç
kızları ve delikanlıları ve analan ve
babaları ve yaşlıları ve akrabaları ve
kapı komşuları ve duyarlı tüm kesim-
leriyle Anakent Belediyesi'nin önüne...”

Gecekondu yoksullarının o ey-
leminde birçok mahalleden gelenler,
GEYAD pankartı altında toplanıp
"Gecekondu Yıkımına Son", "Kah-
rolsun SHP'nin İkiyüzlü Politikası",
"Gecekondu Yıkmak Şerefsizliktir"

Yürüyüş
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sloganlarıyla yürüdüler... GEYAD,
yıkımlara karşı çok sayıda eylem ve
direniş örgütledi. Açlık grevleri ya-
pıldı. Yıkılan gecekondular halkın
örgütlülüğü içinde yeniden yapıldı.

Oligarşinin saldırısı gecikmedi 
Dernekler daha kuruluş aşama-

sında polisin binbir türlü keyfi en-
gelleriyle karşılaşıyordu. Kurucu üye-
leri gözaltına alındı, tehdit edildi.
Operasyonlarla tutuklandılar. Der-
nekler bütün bu engellere rağmen
kuruldu. Kimi zaman derneklerimizin
kurulmalarıyla kapatılması bir oldu.
Ama oligarşinin kapattığı her derneğin
yerine yenisi açıldı.

1989 Aralık ayının son haftasında
oligarşi Devrimci Sol Güçler’in ön-
derliğindeki tüm dernekleri hedef
alıp saldırdı. Ancak dernekleri basmak
kolay olmadı. Bastığı her dernekte
direnişlerle karşılaştı. 

Baskınlara karşı direniş gele-
nekselleşiyordu.

22 Aralık 1989'da bu saldırılarda,
Anadolu Kültür Araştırma ve Yay-
gınlaştırma Derneği (AKAD) de
basılmak istenen derneklerden biri-
siydi. Dernek üyeleri polisi arama
izinleri olmadığı için derneğe sok-
madı.

Aynı gün Ümraniye’deki ÜM-
DER de basılarak onlarca insan ka-
faları, kolları kırılarak gözaltına alındı.
Saldırılar devam etti.

23 Aralık'ta polis Kadıköy Kültür
ve Dayanışma Derneği’ni bastı. İçe-
ride bulunanlar baskına karşı çıkınca
dernek çevik kuvvet tarafından abluka
altına alındı. Dernek çevresindeki
bütün yollar kesildi. Akşam saatle-
rinde başlayan direniş 5 saat sürdü.
Saat 23.00'da hiç kimsenin gözaltına
alınmayacağı sözü üzerine kapılar
açıldı. Faşist iktidarın örgütlenme
özgürlüğüne saldırısı, İstanbul’da
BAKAD ve BEYKAD’ın, yönetim-
lerinde devrimcilerin olduğu Zey-
tinburnu ve Esenler Halkevleri’nin

kapatılmasıyla sürdü. 22 Aralık’ta
başlayan baskınlar hafta boyunca
sürdü. Ve 30 Aralık’ta gecekondu
yıkımlarına karşı direnişlerin örgüt-
lenmesinde önemli bir yeri olan Ge-
cekondu Yaşayanları Kültür ve
Dayanışma Derneği GEYAD’a sal-
dırdı polis... İşte demokratik mevziler,
böyle böyle kazanıldı.

Sonuç olarak;
AKP iktidarına diyoruz ki, ta-

rihimize bakarsan, derneklerimizin
kapısına kilit vurmakla halkı ör-
gütlememizi engelleyemeyeceğini
göreceksin.

Tarihimize bakarsan, devrim
yürüyüşümüzü durduramayaca-
ğımızı görürsün.

Tarihimize bakarsan, halkla
devrimcilerin bağını koparama-
yacağını görürsün.

Tarihimize bakarsan, boyun eğ-
mez bir mücadele görürsün.

Baskınlara
Saldırılara
Boyun Eğmeyeceğiz

İstanbul Alibeyköy Mahallesi’nde
31 Aralık’ta Özgürlükler Derneği’ne
hırsız yağmacı polis tarafından baskın
düzenlendi. Baskında derneğin içinde
bulunan kişilerin telefonları, cüzdan-
ları, kimlikleri ve Yürüyüş dergisinin
paraları çalındı. Bunun üzerine 1
Ocak’ta yazılı açıklama yayınlayan
Alibeyköy Halk Cephesi ve Liseli
Dev-Genç kısaca şu sözlere yer verd:
“Bizler biliyoruz ki bu saldırılar son
olmayacak. Sokak ortasından dev-
rimcileri kaçırarak ve yasal dernek-
lerimizi basıp bizlere geri adım attı-
ramayacaksınız. Bizler 47 yıllık bir
hareketin neferleriyiz. Bizler ne ko-
şulda olursak olalım AKP faşizmine
ve onun katil polislerine boyun eğ-
meyeceğiz. Bizler Senem Adalılar’ın,
Muhammed Kayalar’ın, İrfan Ağ-
daşlar’ın yoldaşlarıyız, mücadelemiz-
den vazgeçmeyeceğiz! Baskınların
Hesabını Soracağız!”

Leyla Aracı’nın

2009 Grup Yorum Konseri Konuşması
Leyla’mız, dünden bugüne Amerika’ya

ve onun yerli işbirlikçileri iktidarlara, te-
kellere öfkesi hep büyüktü. Ezilen halk-
ların, sömürülen işçilerin her zaman omuz
başındaydı. 2009 yılında İskenderun’da
düzenlenen Grup Yorum konserinin açılış
konuşmasında söyledikleri:

İskenderun'da Grup Yorum Konseri
İskenderun Haklar Derneği’nin katkılarıyla
düzenlenen Grup Yorum konseri 28 Şubat
Cumartesi günü yapıldı. Beş ay aradan
sonra Grup Yorum İskenderun’daydı.
Buna rağmen konsere ilgi yoğundu. Saat
19.00’da başlayan konserde açılış konuş-
masını, İskenderun Haklar Derneği Baş-
kanı Leyla Aracı yaptı. 

Leyla Aracı konuşmasında; dünyadaki krizi bahane ederek ülkemizde
binlerce kişinin işten çıkarıldığını; Sabancıların, Koçların karlarını
yüzlerce kat arttırırken halka yoksulluğun ve açlığın reva görüldüğünü;
krizin emperyalizmin krizi olduğunu ve bedelini bize ödetmek
istediklerini belirtti ve dinleyenlere “bu krizin bedelini ödeyecek
miyiz?” diye sordu. Orada bulunan bin yüz kişi hep bir ağızdan
“Hayır!” diyerek öfkesini haykırdı. Aracı konuşmasını; temel hak ve
özgürlüklerimiz için birlikte mücadele etme ve örgütlenme çağrısı ile
bitirdi. Ardından bu mücadeleyi türküleriyle yaşatan Grup Yorum’u
sahneye çağırdı. 
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Oğuz'umuzu son yolculuğuna uğur-
ladık. Her şehidimiz gibi o da tüm gü-
zelliklerini, değerlerini, sevgisini ve öf-
kesini bize bırakarak ölümsüzleşti. Gülüşü
dudaklarında asılı kalmıştı. Hoşçakalın
yoldaşlarım, dercesine. Gözleri açıktı
ve muzipçe bakakalmıştı öylece. “Yen-
dim, teslim olmadım” diyordu bizlere.

Oğuz'un gerillada olabileceğini bili-
yordum. O o kadar büyük bir güven
vermişti ki bizlere. Gencecik yüreğinde
halkımıza olan yoldaşlarına olan sevgisi
volkan kadar büyük ve saftı. Düşmana
olan öfkesi ise tüm yoksulluklarının ve
yaşadıkları acıların bütünüydü.

Oğuz'u tanıdığımda 17 yaşında bir
gençti. Lise 2’ye gidiyordu. Turizm
Meslek Lisesi’nde okuyordu ve başarılı
bir öğrenciydi. Gözleri cin gibiydi. Ve
bakışlarındaki saflık ve muziplik insanın
ilk gözüne çarpan özelliklerindendi.
Oğuz her yoksul gencimizin ağına ya-
kalandığı gibi uyuşturucuya bulaşmıştı.
Ama diğer taraftan da kurtulmak için
mücadele veriyordu. Kuruçeşme’de der-
neğe bu amaçla bir çok kez gitmiş ama
oradaki arkadaşlarımızın dikkatini çe-
kememişti. 

O da çareyi okulunda arayıp derslerine
ağırlık vermeye başlamıştı. İşçi arka-
daşlarımızın aracılığı ile tanıdım Oğuz'u.
Gözlerini kırpıştırarak biraz muzip biraz
da utangaçça bakıyordu. Sonra görüş-
melerimiz devam etti. BİZ KİMİZ eğitimi
ile başladık Oğuz’la eğitim çalışmaları-

mıza. Onun zekiliği, hızlı kavrayışı, di-
siplini ve ilgisi dikkatimi çekti. Daha o
çalışmada Oğuz güven vermişti. Sonra
işçi çalışmalarına katıldı.

Mahallede afiş asmaya, yazılama
yapmaya başladı. Ailesi çok yoksuldu.
Babasını küçük yaşta kaybetmişti. An-
neciği yaşlı ve hastaydı. Oğuz en çok
kaygıyı annesi için taşıyordu.Onu has-
taneye götürüyor üzülmemesi için dikkat
ediyor, ilgileniyordu. Kardeşleri ise yok-
sulluğun getirdiği geçim sıkıntısını ya-
şayıp emekleri ile çalışan insanlardı.
Oğuz, sorumluluk sahibi bir gençti ve
annesin yaşadığı acılara çözüm bulmaya
çalışıyordu. Hem okuyor hem de çalışı-
yordu. Benzincide benzin pompacılığı
yaptı, otelde komi oldu...

Oğuz bilinçlendikçe çelişkilerine çö-
züm bulmaya ve yaşadıkları acıların ve
yoksulluğun nedenlerini kafasında daha
da netleştirmeye başladı. Düzende gö-
remediği sevgi ve ilgiyi, güveni yoldaş-
larında buldu.

Ve artık Oğuz giderek mücadelede
netleşmeye başladı. Tüm yaşadığı acıların,
sorunların nedeni bu düzendi ve çözümü
de devrimdi. Bu gerçeği kavradıkça
Oğuz, çelişkilerini çözdü. Okulu don-
duracağım, dedi. 

Giderek sömürü çarkı içinde ezilen,
sömürülen, hor görülen işçileri sahip-
lendi.

Nefa İşçisi Erkan Munar'ın direnişi
aynı zamanda Oğuz'un direnişi oldu. O
çok zorlu geçen bu direnişin kalesi oldu.
Erkan Munar'ı hiç yalnız bırakmadı.
Defalarca rüşvetçi ve işkenceci polisler
tarafından gözaltına alındı işkence gör-
dü.Ancak yılmadı ve her seferinde direniş
çadırına koştu. Çünkü Oğuz biliyordu o
çadır onun namusu ve onuruydu. O
çadır onun ve onun gibi yoksulların gü-
cüydü. Bu yüzden Oğuz bu direnişte
her açıdan büyüdü. Bilendi.

Nefa Direnişi Erkan Munar ile birlikte
Cepheli işçi Oğuz'un direnişi ve zaferi
oldu. Oğuz daha sonra direnen Sarıyer
Belediyesi işçilerinin direnişine koştu.
Onlarla sokaklarda çadırlarda yattı di-
rendi, saldırıya uğradı yılmadı eylemlerde
işçilerin yanında genç bir cepheli işçi
olarak onlara önderlik etti güven verdi.

Ve sonra Oya Baydak Direnişinde
patron sendikacılarının gerçek yüzünü

gördü. Ona direnişlerde saldıran polis-
lerden, düşmandan ne farkları vardı.
Hiçbir farkları yoktu. Oğuz ve arkadaşları
devrimci olduğu için saldırıyorlardı. Bu
saldırıda Oğuz, işçilerin öfkesi oldu
patron sendikacılarının karşısında. Ve
alçakça saldıran işbirlikçi, satılmış sendika
ağaları Oğuz'un burnunu kırdılar. Bur-
nundan akan kanlar DİSK'e bulaşan
devrimci kanıydı.

Oğuz bu linç saldırısı sonrası Oya
Baydak Direnişinin neferi oldu. Direnişe
ziyarete gelenlere yüreğini şu sözleriyle
açıyordu: " Ben insan olmanın değerini
yoldaşlarımdan ve Cepheli olmamdan
anladım. Ben gerçek sevgiyi burada ya-
şadım"..

Oğuz artık örgütlü genç bir işçi olarak
sınıf bilinciyle donanıyordu.

Ve halkın kurtuluşu için yaptıkları
ve bulunduğu yer yeterli gelmiyordu.
Bu nedenle devrimciliğini büyüttü ve
önüne ideallerini koydu. İdealleri büyüktü
ve kurtuluşa giden yolu kavramıştı genç
yüreği ve bilinci ile. Emekçiydi,vefalıydı,
kalenderdi ve her şeyden önemlisi fedakar
ve cüretkardı Oğuz. Duyguluydu Oğuz.
Şiirleri yüreğinin ve öfkesinin  aynasıydı.
Her yerde bir kağıda yazılmış şiirlerini
bulurduk Oğuz'un. O satırlarda öfkesini,
inancını ve samimiyetini görürdük.

Emperyalizmin Ortadoğu halklarına
saldırılarına karşı tek başına Taksim
Meydanı’nda anıtın altında pankart aç-
mıştı. Eylemi birlikte yapacağı arkadaşı
gelmeyince Cepheli olmanın sorumluluğu
ile pankartı tek başına açmış ve Ortadoğu
halklarının çığlığı olmuştu Taksim Mey-
danı’nda sloganları ile.

O işçi kardeşlerinin, işçi abilerinin
ve ablalarının sınıf mücadelesinde yol
gösteren, ön açan, gerçek kurtuluşun
ancak emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmaktan geçtiğini gösteren bir ne-
ferdi. Oğuz gencecik devrimci yaşamına
koca bir ömrü ve büyük bir ideali yer-
leştirmeyi bildi.Ve koştu önce İstanbul'un
yoksul mahallelerinde halka öncülük et-
meye. Sonra da dağların doruklarına
halkına umut olmaya.

Oğuz'un ideallerini, umudunu ülke-
mizin dağlarında yaşatacak; faşizmden,
emperyalizmden Oğuz'ların ve tüm şe-
hitlerimizin halkalrımıza yaşattıkları acı-
ların  hesabını soracağız.

BBİR YOLDAŞI OĞUZ'U ANLATIYOR

Sevda sevda büyüyoruz, yürek yürek savaşıyoruz

Yürüyüş
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Faşizm, umudun düşmanıdır.
Faşizm; meyve çağında ağacın,

serpilip gelişen hayatın düşmanıdır.
Oylarıyla, mitinglerine katılarak,

parti binalarına giderek, parti ça-
lışmalarına katılarak AKP’ye destek
veren halkımız!

Vazgeçin!
Kendi düşmanınıza hizmet et-

mekten, kendi düşmanlarınızı güç-
lendirmekten vazgeçin. Gücünüzü
kendi örgütlerinizde birleştirin...

Halkımız; AKP, müslümanların
partisi değildir. AKP halk düşmanı,
bir avuç zenginin, sömürücü
asalağın partisidir. Bakın AKP
iktidarında bir avuç zengin,
zenginliğini beş kat art-
tırmıştır. Halk, her geçen gün
yoksullaşıyor.

Çünkü; AKP iktidarı
halkın değil, bir avuç asalak
patronun iktidarıdır.

Bakın AKP iktidarında  işçiler
madenlerde, fabrikalarda her an ölüm-

le burun buruna çalıştırılıyor. Bunun
karşılığında üç kuruş maaş alıyorlar.
Madenlerde daha ölüleri bile çıkarıl-
madan, yakınları bizzat cumhurbaş-
kanı ve en yakınındakilerin saldırısına
uğruyorlar.

Çünkü, AKP iktidarı halkın de-
ğil, bir avuç sömürücü zenginin ik-
tidarıdır.

Faşizmin halkın hiçbir kesimine
vereceği bir şey yoktur. Faşizm; hangi

inançtan, hangi milliyetten olursa ol-
sun, yoksul halka vereceği tek şey
daha fazla yoksulluk, daha fazla baskı,
yasak, zulümdür. Kimse AKP iktida-
rından halka bir fayda beklememeli-
dir.

AKP iktidarı halkın sorunlarını
çözmez. AKP iktidarı bir avuç zen-
ginin çıkarlarının savunucusudur.

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik,
sosyal, siyasal kriz her geçen gün
derinleşiyor. AKP iktidarının görevi,

krizin yükünü tüm halka yükle-
mektir. AKP iktadarının gör-

evi halkı krizin yükü al-
tında inletirken, isyan et-

mesini engellemek
için; baskının, zul-

mün her türünü uy-
gulamaktır. AKP

faşizmi bunun için-
dir. Yarın daha fazla maaş
istediğinizde, hak iste-

diğinizde, çocuklarınızın aç
karınlarını doyurmak istediğinizde

AKP Müslüman Partisi Değildir,
MHP Milletin Partisi Değildir...

FAŞİZM
TÜM HALKA DÜŞMANDIR!

- Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşıyoruz. Savaşımızı bedellerle, yeni
yeni kahramanlıklarla büyütüyoruz.
Ülkemizi emperyalizm adına işgal eden,
faşizmin ordusuna karşı savaşan Cephe
gerillaları Mahir Bektaş ve Leyla Aracı,
faşizme darbe vurarak şehit düştüler,
ölümsüzleştiler. Dağlarda halkın umu-
du Cephe gerillaları ile büyüyor.

- Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşıyoruz. Bunun için, emperyalizmin
hedefindeyiz. Avrupa Dev-Genç, ABD
emperyalizminin başına ödül koyduğu,
Alman emperyalizminin tutsak aldığı
devrimci Musa Aşoğlu’nu sahiplenmek

için tutsak edildiği Almanya’nın Ham-
burg şehrinde  hapishanenin önüden
yüz kişinin katılımıyla gösteri yaparak
yürüyüş başlatıyor. Yürüyüş, 18 Mart’a
kadar sürecek.

Devrimcilik suç değildir, emper-
yalizm suçtur.

- Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşıyoruz, bunun için faşizmin he-
defindeyiz. Cephe gerillası Oğuz Me-
şe’nin 7 yemeğine katıldıkları için
tutsak edilen Halk Cephesi üyesi 26
devrimcinin serbest bırakılması için
Halk Cephesi kampanya başlattı.

Devrimcilik suç değildir, halk ol-

mak suç değildir, faşizm suçtur.
- Emperyalizme ve faşizme karşı

savaştığımız için, derneklerimiz, ku-
rumlarımız  faşizmin saldırısına uğ-
ruyor, kapıları mühürleniyor. Duvarları
yıkılıyor. Emperyalizme ve faşizme
karşı savaşma ve devrimi büyütme bi-
linciyle sahipleniyoruz kurumlarımızı.
Onlar kapattıkça, biz yeniden yeniden
açıyoruz. Faşizme teslim olmayacağız.

- Hasan Ferit Gedik Uyuşturu-
cuyla Savaş ve Mücadele Merke-
zi’mizi Gazi Mahallesi’nde yeniden
açıyoruz. Tüm halkımızı sahiplen-
meye çağırıyoruz.

KKooperatif
Kooperatifler, sistemin güçsüz

bıraktığı halkın; sistem karşısında
birleşerek, ayakta kalabilme

araçladır.

Halk saflarında olmak, anti-emperyalist ve anti-faşist olmaktır

Atasözü:
Adamak Kolay

Ödemek Güçtür
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
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AKP faşizmi size de saldıracaktır.
AKP faşizmine destek olmayın. AKP
faşizmine destek olmak, kendi düş-
manlarınızı güçlendirmektir.

MHP faşizmine destek veren
halkımız, MHP milliyetçi bir parti
değildir. Emperyalizmin uşağı,
ırkçı, faşist bir partidir.

Vazgeçin. 
Kendi düşmanınıza hizmet et-

mekten, kendi düşmanlarınızı güç-
lendirmekten vazgeçin. Gücünüzü
kendi örgütlerinizde birleştirin.

Faşizm, tekelci burjuvazinin en
halk düşmanı kesimlerinin, en ırkçı,
en kan dökücü diktatörlüğüdür. Bu
nedenle faşizmi, faşist partileri des-
teklemek, emperyalizme destek ver-
mektir.

Bakın MHP’nin pratiğine, bugüne
kadar vatanın bağımsızlığı için tek
bir şey yapmış mıdır? Hayır, tersine
vatanın bağımsızlığı için mücadele
eden, canlarını çekinmeden veren
devrimcilere karşı savaşmıştır. Em-
peryalist çıkarlar için halka karşı
savaşmıştır.

Bakın emperyalizmin, NATO’nun
kurduğu Özel Harekat Dairesinin,
Kontrgerillanın kadroları, katiller
sürüsü hep MHP’lilerle doldurul-
muştur. Çünkü, MHP emperyalist
çıkarlar için bizzat emperyalizm
eliyle büyütülmüş, örgütlenmesi sağ-

lanmış partilerdendir.
Bakın katledilen, emeği sömü-

rülen işçilerin, emekçilerin, köylü-
lerin çıkarlarını savunan, bunun için
bırakalım mücadele etmeyi tek bir
açıklama yapan MHP’li var mıdır?

Hayır bulamazsınız, MHP’nin
milleti emperyalizmin işbirlikçisi
tekellerden ibarettir. İşçiler, köylüler,
gecekondu yoksulları, halk onların
millet tanımının içinde yer almaz-
lar.

Bu halk düşmanı faşist parti-
lerin, faşizmin suçlarına ortak ol-
mayın. Halk düşmanlarından yana
olmayın, halktan yana olun. Çün-
kü siz de halksınız, çünkü sizin
çıkarlarınız da bu halk düşmanı
faşizme karşı mücadele etmekten
yanadır.

Halk olarak bize ait, kendi ken-
dimizi yönetebileceğimiz örgütleri-
miz HALK MECLİSLERİ’-miz-
dir.

Sonuç olarak, AKP ve MHP fa-
şizmini desteklemeyelim. Halkın
tepkilerini düzen içinde eritme görevi
üstlenmiş olan CHP’ye gitmeyelim.

Halk Meclislerimizde örgütlene-
lim. Halk olarak sorunlarımız ortaktır.
Ortak sorunlarımız için gücümüzü
birleştirelim, aramızdaki dayanışmayı
büyütelim ve ortak çözümler ürete-
lim.

Hürriyet`e Dair 
Onlar, ümidin
düşmanıdır, 
Sevdiğim, 
Akarsuyun
meyve
çağında
ağacın
Serpilip
gelişen
hayatın
düşmanıdır.
Çünkü, ölüm vurdu
damgasını alınlarına 
Çürüyen diş, dökülen et, 
Bir daha geri dönmemek üzere
Yıkılıp gidecekler
Ve elbette ki sevdiğim elbet
Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle
Güzelim ülkemde 
dolasacaktır en şanlı
elbisesiyle, 
işçi tulumuyla, 
bu güzelim memlekette hürriyet

Nazım Hikmet

Halka, faşizme karşı direnmemenin propagandasını
yapanlar, faşizmin objektif ya da subjektif işbirlikçile-
ridirler. Bu işbirlikçileri nasıl tanıyabiliriz? 

Yaptıkları propagandadan tanıyabiliriz. Derler ki, faşiz-
min mahallelerimize saldırısına Cephe tavır almasa, polis
bir şey yapmadan gider. Derler ki; Cephe’nin faşizme karşı
direnişi olmasa, mahallelerimizi polis gaza boğmaz. Yani
bunlara göre, faşizmin saldırılarının nedeni halkın ve dev-
rimcilerin direnişiymiş.

Peki, neden direnmediğiniz halde, polisler parti binala-
rınızı açmanıza dahi izin vermiyorlar?

Faşizm teslim almak ister. Kendisine biat edilmesini is-
ter. Bunu yaptığınızda da yetmez, kendisinden olmanızı is-
ter. Görüyoruz ki, faşizm bunu da başarmaktadır. Mahalle-
lerimizde faşizmin ağzıyla konuşanların sayısındaki artış,
faşizmin bunda başarısız olmadığını gösteriyor. 

Halkımız! Faşizmin işbirlikçilerini tanımak istiyor-
sanız, kimin diliyle, kime karşı konuştuklarına ve ki-
min eliyle kime vurduklarına bakın.

İdeolojik Mücadele
Faşizme karşı direnmenin yöntemi, faşizmin en çok

zulmettiği, faşist düzenin en fazla ezdiği, faşist düzenle
hiçbir bağı ve bu düzen içinde sorunlarını çözeceğine dair
tek bir umudu kalmamış olan en yoksulları faşizme karşı
örgütlemektir.

Bu aynı zamanda ideolojik bir tercihtir.
En yoksulları örgütlemek, faşizme karşı iktidar müca-

delesini yükseltmek demektir. Çünkü, bu düzenden kurtul-
maya en çok ihtiyaç duyan, halkın en yoksul kesimidir.

En yoksullarımız, işsiz olanlardır.
En yoksullarımız, evsiz olanlardır.
En yoksullarımız, evinde pişirecek bir tas çorbayı bile

güçlükle ve kimi günler bulabilenlerdir.
En yoksullarımız; evlerinin yolu, suyu, elektriği bile

olmayanlardır. Çamurlu yollarda yürüyenler, giyecek
doğru düzgün ayakkabısı, üzerinde doğru düzgün giysisi
bulunmayanlardır.

En yoksullarımız bu düzenden umudunu bütünüyle
yitirmiş olanlardır. Umutlarını devrimle yeşerteceğiz.

Yöntem ve Araç

Yürüyüş
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Yer: Esenyurt Özgürlükler Der-
neği

BİR İRADE ÇATIŞMASI
Faşizm 5 Kez Mühürledi, Çalı-

şanlarını Gözaltına Aldı. Cephe-
liler 5 Kez Mührü Söküp Attı.

Faşizm En Sonunda Kepenklere
Tümüyle Kaynak Yaptı. Cepheli-
ler Kaynakları Patlattı, Kepenk-

leri Komple Söküp Attı.
Faşizmin polisi bu saldırılardan

sonuç alamayınca, bu sefer devriye
ekipleriyle dernek çalışanlarını taciz
etmeye, korkutmaya çalışıyor. Ama
bundan da sonuç alamıyorlar.

Çünkü, dernek çalışanları Halk
Cephelilerin ifadesiyle, “Dernek ko-
nusunda herkesin kafası açık, meş-
ruluk bilinciyle hareket ediliyor.”

Sorunun özü de burada çıkıyor
ortaya, meşruluk bilinciyle hareket
etmek. Meşruluk bilincine sahip ol-
mayanlar, faşizmin icazetiyle hareket
ederler. Faşizmin icazet verdiği dö-

nemlerde çalışma yürütürler,
faşizmin icazeti yoksa, çalış-

mayı bırakır, partilerinin kapısına
kiliti vurup çekip giderler. Onların
çalışmalarını artık faşizmin yasaları,
keyfiyeti belirler hale gelmiştir.

Nedir meşruluk?
Sözlüğün tanımıyla, “Yasanın,

dinin ve kamu vicdanının doğru bul-
duğu”.

Yani, meşruluk devrimci anlamda,
halkın çıkarlarının savunulması, halk-
tan yana tavır alınmasıdır. Devrim-
cilerin dernekleri bunun için meşru-
dur.

Meşrudur;
Çünkü; halktan yana örgütlerdir.

Faşizmin, sömürücü egemen sınıfların
karşısında, halkın birliğini, dayanış-
masını örgütleyen kurumlardır. Fa-
şizmin saldırılarını bu nedenle üzerine
çekmektedir. Bu nedenle halkın gö-
zünde meşru örgütlerdir. 

Meşrudur;
Çünkü; halkın sorunlarının çö-

zümü için örgütlenmiş kurumlardır.
Halkın aleyhine tek bir eylemleri ol-
mamıştır. Tüm çalışmaları halkın le-
hinedir.

Meşrudur;
Çünkü; emperyalizmin kültürü-

nün karşısında, halkın kültürünü, de-
ğerlerini geliştiren, genç kuşaklara
öğreten kurumlardır.

Meşrudur;
Çünkü; faşizmin halkı, milliyet-

ler, mezhepler temelinde bölüp par-
çalamasına karşı, tüm milliyet ve
uluslardan halkımızın faşizme ve
emperyalizme karşı birliğini örgüt-
leyen kurumlardır.

Meşrudur;
Çünkü; ülkemizi emperyalizme

pazarlayan işbirlikçilere karşı mü-
cadele eden, halkımızı bağımsızlık
mücadelesinde birleştiren kurumlar-
dır.

Meşrudur;
Çünkü; faşizme karşı halkımızı

halk demokrasisi mücadelesinde bir-

Çözüm
İdeolojik Mücadele Yürütmek

İdeolojik mücadele yürütmeden halkı devrim saflarında
örgütlemek mümkün değildir. 

Nedir ideolojik mücadele?
İdeoloji, davranışlarımıza yön veren düşünceler bütünüdür. İdeolojik mücadele,

faşizmin halk düşmanı yüzünü halka göstermektir. İdeolojik mücadele devrimci
düşüncelerin doğruluğunu, halktan yana olduğunu halka anlatmaktır. İdeolojik mücadele,

küçük burjuva ideolojisinin, yani oportünizmin, reformizmin, milliyetçiliğin burjuvaziye hizmet eden
ideolojiler olduğunu halka anlatmak, halkı ikna etmektir.

Unutmamak gerekir, halkın çıkarlarını savunan tek ideoloji marksist-leninist ideolojidir. Tek
bilimsel ideoloji marksist-leninist ideolojidir. Bu nedenle devrimciler, faşizmin yalanlarına

karşı gerçeği söyleme gücüne sahiptir. Oportünizmin mücadele kaçkınlığına karşı,
faşizmin karşısında her koşulda halkın çıkarlarını savunabilme gücüne,

cüretine sahiptir. Bu büyük güce sahip olan devrimcilerin
halkı ikna edememesi mümkün değildir.

Sorun

Halkı Saflaştır
mak

Yer: Esenyurt Özgürlükler Derneği

BİR İRADE ÇATIŞMASI
Faşizm 5 Kez Mühürledi, Çalışanlarını Gözaltına Aldı.

Cepheliler 5 Kez Mührü Söküp Attı. 
Faşizm En Sonunda Kepenklere Tümüyle Kaynak Yaptı.

Cepheliler Kaynakları Patlattı,
Kepenkleri Komple Söküp Attı
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Ajitasyon Propaganda: 
Ne diyor Tayyip Erdoğan? Şöyle diyor:
“Koalisyon güçleri, ne diyorlardı başından, ‘DEAŞ,

terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar
vereceğiz.’ Hatta bizi de DEAŞ’a destek vermekle suç-
luyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu, tam aksine
terör örgütüne DEAŞ’a destek veriyorlar...”.

Peki AKP iktidarı bunun neresindedir? Eşbaşkanlığı
ile övündükleri Amerikan emperyalizminin Büyük Or-
tadoğu Projesinin baş işbirlikçilerindendir. Bunun için
Suriye’yi kan gölüne çevirirken, emperyalizmin elindeki
maşa olma rolünü üstlenmiştir. Emperyalizmin suçlarını
bilir AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan, çünkü o suçları
birlikte işlemişlerdir. Ama ABD emperyalizmi de tam
aynı nedenle AKP iktidarının suçlarını iyi bilir.

Şimdi suçlular ittifakı Suriye savaşında, Suriye halkının
vatan savunması karşısında yenilmiştir.

Karşılıklı birbirlerinin suçlarını
açıklamaları bu nedenledir. 

leştiren kurumlarımızdır.
Meşrudur;
Çünkü; faşizmin ülkemizde tek

bir ses çıkmasını istemediği baskı ve
zulüm koşullarında, derneklerimiz
halmızın seslerini ortaklaştırıp yük-
seltebildikleri kurumlardır.

Meşrudur;
Çünkü; faşist düzenin yoksul hal-

kı; evsiz, yolsuz, susuz yaşamaya
mahkum ettiği koşullarda, halkın bu
en temel ihtiyaçları için mücadelesini
örgütleyen, halkın bu en temel so-
runlarının çözümüne öncülük eden
kurumlardır.

Meşrudur;
Çünkü; faşizm halka demokra-

sicilik oyunu çerçevesinde, faşist dü-
zenin partilerinden birine oy vermek

dışında yönetime katılma hakkı tanı-
mazken, derneklerimiz halkın kendi
sorunlarına kendi çözümlerini aradığı,
kolektif düşünmenin, kolektif karar
almanın, kolektif ürettikleri ve mü-
cadele ettikleri örgütlerdir.

Derneklerimizin meşruluğu hal-
kın haklılığı ve meşruluğuna da-
yanır.

Kendini faşizmin karşısında meşru
görmeyenler, halk olma misyonlarını
kaybetmiş olanlardır. Halkın haklılığı
zemininde hareket etmeyi kaybetmiş
olanlardır.

Reformizmin, oportünizmin, Kürt
milliyetçiliğinin parti binalarını, der-
neklerini, kurumlarını sahipleneme-
mesinin temel nedeni budur. Kendi
kitlelerinde, kadrolarında meşruluk

bilincini oluşturamamış olmalarıdır.
İdeolojik çizgileri nedeniyle meşruluk
bilincini kaybetmiş olmalarıdır.

Sonuç olarak;
Meşru olan halktır.
Meşru olan halkın çıkarlarını

savunmaktır. Marksist-Leninist
ideolojidir.

Eğitim:
Devrimci eğitim faşizme karşı savaşma gücümüzü

büyütmek içindir.
Faşizme karşı savaşma gücü demek, ideolojik sağ-

lamlık demektir. Devrimci eğitim, devrimin kadrolarına
Marksist-Leninist ideolojiyi öğretecek, ideolojik birikim
ve sağlamlığı geliştirecektir.

Faşizme karşı savaşma gücü demek, güçlü bir halk ve
vatan sevgisi demektir. Devrimci eğitim, devrimin kadro-
larında halk ve vatan sevgisini geliştiren eğitimdir.

Faşizme karşı savaşma gücü demek, tarihsel haklı-
lığına inanmak, tarih bilincine sahip olmak demektir.
Vatanseverlik tarih bilincine sahip olmak demektir.
Devrimci eğitim, devrimin kadrolarına tarih bilinci ka-
zandırmak demektir.

Faşizme karşı savaşma gücü demek, halk sevgisi
demektir. Halk sevgisi, sınıf bilincine
sahip olmaktır. Devrimci eğitim,
devrimin kadrolarına sınıf
bilinci vermektir.

Cephe savaşçı-
ları, devrimci kişili-
ği sadece teoride de-
ğil, kendi pratikleriyle
tanımlıyorlar. Devrimci-
lik, halkı devrim saflarında ör-
gütlemek, savaştırmaktır. Faşizm ko-
şullarında halkı devrim saflarında örgütlemek demek,
ideolojik sağlamlık demektir. Faşizm koşullarında halkı
devrim saflarında örgütlemek demek cüret, emek demek-
tir. Halkı devrim saflarında örgütlemek demek, faşizmin
saldırıları ve terörü karşısında hiçbir bedeli ödemekten
kaçınmamak demektir.

Faşizm karşısında halkı devrim saflarında örgütle-
mek, savaş bilincini, yöntemini geliştirmek, yenilemektir.

Cüretle düşmanın
üzerine yürümek,
katliamların, zul-

mün hesabını sormak
demektir. Cepheliler, fa-

şizmin dağları taşları bomba-
lamaları karşısında, terörü karşısında,

eylemleriyle, faşizmden hesap sorma bilinçleriyle dev-
rimci kişiliği somutluyorlar.

Devrimci kişilik, kendini devrim ve halk için feda
ederken, yarattıkları savaş kültürü ve bilinciyle devrime
yeni savaşçılar, kadrolar kazandıran kişiliktir. Yeni Cephe
gerillaları çıkacak, Leyla Aracı ve Mahir Bektaş’ın dev-
rimci kişiliğini örnek alarak, onların bıraktıkları gele-
nekle savaşacak, onların yürüyüşünü devrime taşıyacak.

Devrimci Kişilik:
DDevrimci kişilik, faşizmin

yüzlerce, binlerce askeri gücünün
karşısında, halkı ve devrimi savunma

bilinciyle, tek başına bir halk
ordusu gibi savaşmaktır.
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Nedir faşizm?
FAŞİZM: Tekelci burjuvazinin

en gerici, en şovenist, en katliamcı
ve saldırgan kesiminin açık baskıcı,
kan dökücü diktatörlüğüdür.

Yani gericidir.
Şovenisttir
Katliamcıdır
Saldırgandır
Baskıcıdır
Kan dökücüdür
Halka karşı tekelci burjuvazi-

nin diktatörlüğüdür.
Bu halk düşmanı gücü yenebil-

mek için, halkın gücüne dayanmak
gerekir. Halkın gücünü; dinamik,
düşmanın ulaşamayacağı gizlilikte
ve vurucu gücü etkili olacak şekilde
örgütlemek gerekir.

Faşizmin karşısında en güçlü si-
lahlı halk örgütlenmesi, Mahalle-
mizin Şahanları örgütlenmesidir.

Mahallemizin Şahanları, neden
en güçlü direniş örgütleridir?

Çünkü, faşizmin panzehiri giz-
liliktir, Mahallelerimizin Şahanları
gizli örgütlenmelerdir, gece silahlı,
gündüz külahlı denilen örgütlerdir.

Çünkü, Mahallemizin Şahanları
bir anda ortaya çıkarlar, faşizme
darbe vuracak eylemlerini yaparlar
ve daha faşizm kendisini toparlaya-
madan, kılık kıyafetlerini değiştirerek,
eylem öncesi yaşamlarına dönebi-
lirler. Bu haliyle faşizmin kendilerine
darbe vuran Şahanları bulması ola-
naklı değildir.

Çünkü, Şahanlar kendi mahal-
lelerinde örgütlenen, eyleme geçen
örgütlenmelerdir. Kimse o mahalleleri
onlardan daha iyi bilemez. Eylem
yaparken de çok rahat olacaklar, her
karışını tanıdıkları bir arazide, hemen
her kişisinden yardım alabilecekleri,
dost güçleri, düşmanı, düşmanla iş-
birliği yapabilecekleri çok iyi tanıdığı
bir alanda savaşmaktadırlar. Eylemi

gerçekleştirebilecekleri
yerin seçiminden, eyleme gidiş ve
çekiliş güzergahlarına kadar çok bi-
linçli ve örgütlü hareket edebilirler.
Bu da düşmanın hata yapma olasılı-
ğını artırırken, Şahanların hata yapma
ihtimalini çok düşürecektir.

Çünkü, Mahallenin Şahanları,
halka güven veren, düşmana korku
veren örgütlenme biçimleriyle halkın
kolaylıkla katılabileceği örgütlerdir.
Bu da hızla büyüme, faşizmin kar-
şısında güçlenme olanağını ortaya
çıkarır.

Çünkü, Mahallemizin Şahanları
halkın her kesiminin bir yandan gün-
lük yaşamını ve aile sorumluluklarını
sürdürürken, aynı zamanda mahal-
lesini düşmana karşı savunma, aile-
sini ve çevresini faşizmin saldırılarına
karşı koruma çerçevesinde savaşa
katılabileceği örgütlerdir. Mahallenin
Şahanları, faşizme karşı savaş mı?
Ailenin günlük yaşam ihtiyaçlarının
karşılanması mı? ikilemini ortadan
kaldıran, ikisinin birlikte yürütül-
mesine olanak sağlayan örgütlerdir.

Mahallemizin Şahanları örgüt-
lenmemiz, çok kolaylıkla gelişecek,
faşizmin karşısında büyük bir güç
haline gelebilecektir. 

Çünkü, Şahanlarımız halkın
adaletinin uygulayıcısıdır. Faşizmin
adaletsizliğini halkın adaletiyle ye-
necek silahlı örgütlü güçtür.

Faşizmin her yanından adalet-
sizlik akar.

Faşizm, adı üzerinde tekelci bur-
juvazinin halka karşı açık katliamcı,
terörcü savaş örgütüdür. 

Faşizm, sokaklarda gençlerimizi,
çocuklarımızı  katlediyor.

Evlerimizin içinde gençlerimizi
katlediyor.

Evlerimizi yıkıyor, tek barınak-
larımızın arazilerini yağmalayıp, ba-
vullara, ayakkabı kutularına dolar

doldurdukları rant haline getirmek
için bizleri sokaklara atıyor.

İşten atıyor, sokakta hakkımızı
aramamıza izin vermiyor. Her türlü
gösteri hakkımızı yasaklıyor. En cı-
lızından en güçlüsüne çıkardığımız
her türlü sesi boğmak istiyor.

Faşizm, bizleri madenlere diri
diri gömüyor, cesetlerimiz günlerce
madenlerin altında çürümeye terk
ediliyor. Faşizm, üç kuruş daha fazla
kar için yüzlerce işçiyi bir anda kat-
lediyor, adalet isteyenleri daha ce-
nazelerimizi bile kaldırmamışken iş-
kenceden geçiriyor, sokak ortasında
tekme tokat dövüyor.

Derneklerimizi kapatıyor, çalı-
şanlarımızı gözaltına alıyor, hapse-
diyor. Cenazelerimize bile saygı gös-
termiyor, şehitlerimiz için verilen
yemekte halka işkence yapıyor, hapse
atıyor.

Faşizmin varlığı adaletsizlik üre-
tiyor. Halkın adalete özlemi büyüyor.
Mahkemeler, adalet arayabileceğimiz
yerler değil. Çünkü, faşizmle yöne-
tilen bir ülkenin mahkemeleri de fa-
şizmin kurumlarıdır.

Mahallemizin Şahanları halkın
bu büyüyen adalet özlemine de
cevap veren örgütlenmelerdir. Bu-
nun için de hızla büyüme gücüne
sahiptir. Faşizmin adaletsizliğinin
karşısında, halkın adaletini uygu-
layacak örgütlerdir.

MMahallelerimizin Şahanları, 
Faşizme Karşı En Güçlü 
Direniş Örgütlerindendir!

Mahallelerimizde 

Şahanlarımızı Büyütelim!
MİLİSLER MAHALLENİN 

ŞAHANLARIDIR
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OCAK
2016 Yılına Direnişlerle Gir-

dik…
- Armutlu’da Adalet Çadırı
Armutlu’da açılan Dilek Doğan

ve katledilen halk çocukları için
kurulan Adalet Çadırına polis de-
falarca saldırdı, çadırı yıktı. Her
defasında çadır yeniden kuruldu.
Bir irade savaşına dönüştü.
AKP’nin faşist polisinin direniş
çadırına yönelik kuşatmasına karşı
Cephe Milisleri Armutlu ve Gazi
Mahallesi’nde bulunan karakollara
eylemler düzenleyerek, saldırıların
karşılıksız kalmayacağını göster-
diler.

- Fransa’da Özgür Tutsak Er-
doğan Çakır Açlık Grevinde

Fransa Özgürlük Komitesinin
çağrısıyla Halk Cepheliler, yeni
yıla açlık grevini sürdüren Erdoğan
Çakır’ın bulunduğu hapishane
önünde girdiler.

Erdoğan Çakır, hapishanede
dayatılan onursuz aramaya ve hak
gasplarına karşı 27 Kasım’da açlık
grevine başladı…

Türkiye ve Avrupa’nın birçok
yerinde destek eylemleri yapıldı,
açlık grevleri örgütlendi, stantlar
açıldı, pankartlar asıldı, afişler ya-
pıştırıldı, bildiriler dağıtıldı ve im-
zalar toplandı.

43 gün süren direniş, Erdoğan
Çakır’ın zaferiyle sonuçlandı.

- İmbat Maden İşçileri’nin Di-
renişi

Aralık ayında Soma’da bulunan
İmbat Madencilik’te çalışan, ara-
larında Kınık Maden İşçileri Yar-
dımlaşma Dayanışma Derneği’nin
üyesinin de olduğu, toplamda 32
işçi, işten çıkarıldı. İşten çıkarılan

İmbat Maden İşçileri, işlerini geri
almak için maden ocağının önünde
direnişe geçtiler.

İşten çıkarılır çıkarılmaz maden
ocağının önünde kararlı bir direniş
başlatan işçiler, İmbat Madenci-
lik’in açıkladığı “750 işçiyi daha
atacağız” kararının geri çekilmesini
sağladılar.

- 1 Ocak
Halk Cephesi Yeni Yıl Kutla-

ması
Anadolu İhtilalini Zafere Taşı-

yacak Tek Güç Cephedir!
31 Aralık Perşembe günü Ok-

meydanı Altınsaray Düğün Salo-
nu’nda bir araya gelen Halk Cephe-
liler, yeni kavga yılını kutladı.

19.00’da başlayan programda ilk
olarak tüm devrim şehitleri nezdinde
saygı duruşuna duruldu.

Program, okunan şiirler, oynanan
halk oyunları ve tiyatro gösterileriyle
sürdü. 500 kişinin katıldığı gecede
son olarak sahneye çıkan Grup Yo-
rum’un söylediği türküler ve halay-
larla gece sonlandırıldı.

-3 Ocak
- Armutlu’da Dilek Doğan Par-

kı’nın Açılışı Yapıldı
50 kişinin katıldığı açılışta konu-

şan bir Halk Cepheli yaptığı konuş-
mada “Parkın açılmasının amacı
Dilek Doğanları yaşatmaktır, bu park
artık Armutlu’nun simgelerinden bi-
ridir. Dilek Doğan bu mahallenin kı-
zıydı, bu mahallede doğdu, bu ma-
hallede büyüdü şimdi Dilek Doğan
Parkı’yla bu mahallede ölümsüzleşti’’
dedi.

- 3. Uluslararası Eda Yüksel
Halk İçin Bilim, Halk İçin Mü-
hendislik Mimarlık Sempozyumu
Yapıldı

Sempozyum 26-27 Aralık’ta Kü-

çükarmutlu’da cem ve kültür evi in-
şaatında yapıldı. Sempozyuma 2 gün
boyunca toplam 150 kişi katıldı.

- Gazi Mahallesi’nde Kumara
Hayır Kampanyası Başladı!

Kampanya 03.01.2016 Pazar günü
Gazi Halk Meclisi önünde yapılan
açıklamayla başladı. Açıklamada
“Mahallemizde kumar oynatılmasına,
insanlarımızın yozlaştırılmasına izin
vermeyeceğiz. Bugünden itibaren bir
kampanya başlatıyoruz. Tüm halkı-
mızı örgütleyip, yozlaşmaya karşı
seferberlik başlatacağız” denildi.

Kampanya, yıl boyunca eylem-
lerle, halk toplantılarıyla, kumar ma-
kinalarının kaldırılmaları ve kumar
oynatılan yerlerin uyarılması ve ka-
patılmasıyla sürdü.

- 5 Ocak
- Berkin Elvan’ın Doğum Günü
Berkin Elvan’ın doğum gününde

Türkiye’nin pek çok ilinde Dev-Gen-
çliler yaptıkları eylemler, astıkları pan-
kartlar-afişler ve duvar yazılamalarıyla
Berkin Elvan için adalet istediler.

- 9 Ocak
- Kamu Emekçileri Kurultayı

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla

2016
OCAK-MART

Cephe’nin 

1 yılı

21 Şubat
Armutlu’da gece saatlerinde

AKP’nin katil polislerinin hedef
alarak ateş açmaları sonucu, 20

yaşındaki Yılmaz Öztürk boynundan
vurularak katledildi.

Yılmaz Öztürk’ün cenazesi ertesi gün
Armutlu Cemevinden kaldırıldı,

Armutlu’nun sokaklarında son bir
kez halkın omuzlarında dolaştırıldı.

Yürüyüş
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Savaş Ve Kurtuluş Merkezinde
Yapıldı

Kamu Emekçileri Cephesi, ör-
gütlenme sorunlarını konuştukları
bir kurultay düzenlediler.

- Ankara’da Kamu Emekçileri
“Birleşelim, Örgütlenelim, İş Gü-
vencemize Sahip Çıkalım” Paneli
düzenledi

Ankara Kamu Emekçileri Cephesi
tarafından 9 Ocak 2016 Cumartesi
günü saat 10.00-17.00 arasında Tüm-
Bel-Sen Genel Merkezinde “Birleşelim,
Örgütlenelim, İş Güvencemize Sahip
Çıkalım” konulu panel gerçekleştirildi. 

- 12 Ocak
- Sultanahmet’te IŞİD Katliamı
Sultanahmet Meydanı’nda IŞİD

tarafından düzenlenen turistlere yönelik
saldırıda 11 Alman turist yaşamını
yitirdi. Halk Cephesi tarafından yapılan
açıklamada: “Sultanahmet Saldırısı,
Amed, Suruç, Ankara Katliamlarının
Devamıdır! Biz katledenleri ve katliam
emirlerini verenleri çok iyi biliyoruz.
Halkın kanını oluk oluk döken, Kür-
distan’dan Küçükarmutlu Mahallesi’ne
katliamları örgütleyen Amerikan em-
peryalizmi ve işbirlikçisi AKP ikti-
darıdır.” denildi.

-14 Ocak
-Halkın Hukuk Bürosu Avu-

katları Berkin Elvan’a Adalet İçin
Okmeydanı’nda Açlık Grevine Baş-
ladı

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları,
“Berkin’in katillerine bir ceza isti-
yoruz… Dava dosyası dilekçeleri-
mizden şişti kabardı... gazeteler, tel-
evizyonlar Berkin’in katillerini apaçık
gösterdi. Yine de isimleri açıklan-
madı... Avukat olarak dilekçeden, ta-
lepten, olağan yasa yollarından umu-
dumuzu çoktan kestik” diyerek; Ber-
kin’in vurulduğu Gaziler Sokağı’nda
açlık grevine başladılar.

- 17 Ocak
- Halk Fırını Gazi Mahallesi’nde

Açıldı

17 Ocak günü Gazi Mahallesi’nde
Halk Fırını, yağan yağmura ve soğuk
havaya rağmen 1300 kişinin katılı-
mıyla açıldı. Halkın Esnafları Koo-
peratifi ve Gazi Halk Meclisi’nin
konuşmalarının yapıldığı açılışta kur-
ban kesilip ikramlarda bulunuldu,
ekmek dağıtımı yapıldı. Ayrıca açı-
lışta, İdil Halk Tiyatrosu “Adalet”
isimli oyununu sergiledi.

- 19 Ocak
- Devrimci İşçi Hareketi-Hukuk

Komisyonu’ndan Hukuk ve Da-
yanışma Paneli

Devrimci İşçi Hareketi-Hukuk
Komisyonu Yeşilkent Mahallesi’nde
17 Ocak Pazar günü işçilerle bir
araya gelerek “Hukuk ve Dayanışma
Paneli” gerçekleştirdi.

İlk olarak DİH’li bir devrimci
işçi, Devrimci İşçi Hareketi adına
konuşma yaptı. Konuşmasında,
DİH’in mücadele çizgisinden, tari-
hinin direnişlerle ve zaferlerle dolu
bir tarih olduğunu panele gelen işçi-
lere aktardı.

- 22 Ocak
- 22 Ocak Büyük Ölüm Orucu

Direnişi’nin Zaferi Okmeydanı Di-
reniş Çadırında Kutlandı

2 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen
zafer kutlaması bu kez yine bir direniş
mevzisinde, Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarının “Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz” talepli kurdukları
açlık grevi çadırında gerçekleşti.

Grup Yorum üyelerinin verdiği
küçük konserle bitirilen program sı-
rasında, kutlamaya katılanlara zafer
tatlısı dağıtıldı. 75 kişinin katıldığı
kutlama boyunca yağan kara rağmen
katılanların coşkusu, İstanbul’daki
soğuğun etkisini kırdı.

- 27 Ocak
- TAYAD Ulusal Karikatür Ya-

rışması’nda Ödül Alan Karikatür-
ler Belirlendi

27 Ocak günü, Adalet Okulunda
1. TAYAD Ulusal karikatür yarışması

yapıldı. Av. Selçuk Kozağaçlı, Sanatçı
Şair Ümit İlter, Veysel Şahin ve Ka-
rikatürist Mehmet Aslan’ın katılımıyla
yapılan jüri toplantısına Muhittin Kö-
roğlu, Sefer Selvi ve yurt dışından
internet üzerinden Erdoğan Karayel,
Hüseyin Çakmak katılarak değerlen-
dirme yaptılar. Karikatür yarışmasına
katılan 35 amatör ve profesyonel ka-
rikatürist, 30 Özgür Tutsağın çizdiği
150 karikatürden ödül alacak karikatür
ve karikatüristler belirlendi.

150 karikatürün katıldığı yarış-
mada verilecek ödüller, 7 Şubat’ta
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde TA-
YAD’ın 30. yıl gecesinde yapılan
törenle sahiplerini buldu.

- 30 Ocak
- Armutlu’da Büyük Halk Top-

lantısı gerçekleştirildi

ŞUBAT
- 7 Şubat
- TAYAD 30. Yaşını Coşkuyla

3 Mart
Bayrampaşa’da Çevik Kuvvet Polislerine

Yönelik Yaptıkları Eylemin Ardından,
Halk Kurtuluş Savaşçıları Berna Yılmaz

ve Çiğdem Yakşi Şehit Düştü.
Halkın Adaletinin Bir Fiskesi Zulmün

Kalesini Sarstı.
İki Kadın Cephe Savaşçısı Çevik Kuvvetin

Beynini Taradı! 
Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz; Dilek

Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını
sormak için, Bayrampaşa’da bulunan

Çevik Kuvvet polislerine yönelik silahlı
eylem düzenlediler. Eylemin ardından

kuşatılan Halk Savaşçıları, polis
tarafından katledildiler.
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Kutladı!
Bir süredir hazırlıklarını sürdüren

TAYAD’lı Aileler, 30. Yıl Gecesinde
tarihine yakışır bir etkinlik gerçek-
leştirdi.

Şişli Kent Kültür Merkezinde ger-
çekleşen geceye, yaklaşık 1300 kişi
katıldı. Saat 14.00’da sergiler ve
stantlar açıldı. O saatten itibaren gel-
meye başlayan misafirler Tarihi Ya-
zanlar Sergisi, Üreterek Direnen-Di-
renerek Üretenler Sergisi, TAYAD
Karikatür Yarışması sergilerini ge-
zerek başladılar etkinliğe.

Etkinliğe Hüseyin Turan, Efkan
Şeşen ve Grup Yorum türküleriyle
katılırken, son olarak sahneye yaşlı
ana babalarımızdan oluşan TAYAD
Korosu çıktı…

- 12 Şubat
-Faşist Bakanlar DİSK Kon-

gresi’ne Çağrılıyor, Devrimci İşçiler
Gözaltına Aldırılıyor!

DİSK’in 12 Şubat’ta başlayan
kongresinin yapıldığı Pendik Green
Park Otel önünde, pankartıyla eylem
yapan Oya Baydak ve Devrimci İşçi
Hareketi’nden işçiler, faşist çalışma
bakanını kongreye çağıran DİSK yö-
netimi gözaltına aldırdı. İşçilere,
DİSK yönetiminin talebiyle saldıran
polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. 

DİSK Olağan Kongresi’nin ya-
pıldığı Green Park Otel önünde,
“DİSK Genel-İş Beni İşten Attı!
İşimi Geri istiyorum! Direnen DİSK
Genel-İş İşçisi Oya Baydak” yazılı

pankartla protesto eylemi düzenleyen
işçilere, DİSK yönetiminin isteği
üzerine, otel müdürü ve güvenliği
de müdahale etmeye çalıştı.

- 14 Şubat
- Stuttgart Halk Kültürevi’nde

Mahsuni Şerif Etkinliği
Stuttgart Halk Kültürevi  “Ya-

bancılaşmaya Karşı Umudu ve Da-
yanışmayı Büyütüyoruz” etkinlikle-
rine Şubat ayında da yoğun bir prog-
ramla başladı. 14 Şubat Pazar günü
Halk Kültürevi’nde halk ozanı Mah-
suni Şerif’in hayatı ve türküleriyle
ilgili bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin
sunumunu yapan, Grup Yorum üyesi
İhsan Cibelik, 12 Eylül öncesi ve
sonrası dönemlerinde, Mahsuni Şe-
rif’in hayatından türkülerine kadar
pek çok konuda yaptığı araştırma-
lardan derlediklerini paylaştı.

Söyleşinin türkülerle iç içe su-
nulması, ailelerin ilgiyle katılımlarını
sağladı. Türkülerin çoğunu yaklaşık
140 kişilik bir koroyla birlikte okuyan
İhsan Cibelik’e, Grup Yorum kolektifi
olan Grup Boran üyeleri eşlik etti.

- 14-20 Şubat
- Halk Cephesi, Gazi’de, Kür-

distan’daki Katliamlara Karşı
Genç-Yaşlı, Kadın-Erkek, 27 Gün
Boyunca Direndi

“Taş Değil Yürektir Ellerindeki”
14 Şubat günü Halk Cephesi, "Kür-

distan'daki katliamları" protesto etmek
için düzenleyeceği yürüyüşün hazır-
lıkları başladığı andan itibaren polisin

saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. 
AKP'nin katil polisleri, Ciz-

re'deki katliamları protesto etmek
için yapacağımız yürüyüşü en-
gellemek üzere her türlü saldırıyı
gerçekleştirdiler. Evler, iş yerleri
basıldı. Helikopterler, TOMA’lar,
akrepler sokaklarda terör estirdi.
İnsanlarımız gaz bombaları, plastik
ve gerçek mermilerle vuruldu. İlk
saldırıyla beraber Cepheliler ve

Gazi halkı direnişe geçerek; Cizre’nin,
Sur’un, Kürdistan’da katledilen hal-
kımızın hesabının nasıl sorulması ge-
rektiğini gösterdi. Direniş, haftalar
boyunca sürdü. 27 günün sonunda
yürüyüş hakkımızı kazandık.

- 17 Şubat
- Belçika Halk Cephesi Yoldaşını

Yalnız Bırakmadı!
17 Şubat Çarşamba günü saat

10.00’da Polonya’nın Szczecin şeh-
rinde görülen mahkemede, Erdal Gö-
koğlu’nun yargılanmasında tutukluluk
halinin devamına karar verildi.

Hukuksuz ve tamamıyla keyfi bir
şekilde Polonya’da alıkonulan Erdal
GÖKOĞLU’nun 17 Şubat’ta mah-
kemesinin görülmesi sebebi ile Bel-
çika’nın başkenti Brüksel’de Belçika
Halk Cephesi bir eylem yaptı. Polonya
Konsolosluğu’nun önünde yapılan
eyleme katılan 10 Halk Cepheli, Erdal
GÖKOĞLU’na özgürlük istedi. 1 gün
öncesi yapılan çağrıda açıklanan eylem
15.00’dan 15.30’a kadar sloganlarla
devam etti. Fransızca Türkçe ve Fla-
manca atılan sloganlarda Erdal’ın öz-
gürlük talebi vardı.

- İstanbul Çağlayan Adliyesinde
Dilek Doğan’ın Katili Yüksel Mo-
ğultay’ın Mahkemesinde Halk Cep-
helilere Saldırı

Devlet tüm güçlerini seferber ede-
rek el birliği ile katili aklamaya
çalıştı. Çağlayan Adliyesi önünde
tam bir polis ablukası vardı. İstediler
ki mahkemeye kimse gelmesin. Ama
yanıldılar. Halkımız evladını sahip-
lendi. Ne mahkemenin keyfi tutumu,
ne polisin terörü, ne gözaltına alınma,
ne işkence… hiç biri evladımıza
sahip çıkma ve adalet duygumuzu
haykırmamızı engelleyemedi.

Sabah erken saatlerde Adliye çev-
resine gelen insanlara, polis, TOMA’sı
ile, gazıyla, plastik mermisiyle sal-
dırdı. Her saldırı sonrası tekrar ka-
rarlılıkla ve cüretle Adliye önünde
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toplandı Halk Cepheliler.
Akşama kadar devam etti irade

savaşı. Ve mahkeme üzerine düşeni
yaparak katil polis Yüksel Moğul-
tay’ın tutuklanmasını reddetti.

Duruşma salonunun içerisinde,
hakimlerin, savcıların gözleri önünde
AKP’nin faşist terörünü uygulayan
katil polisleri avukatlara, Dilek Do-
ğan’ın ailesine, halka saldırdı.

Dilek Doğan’ı açıkça katleden
Yüksel Moğultay’ın tutuklanma ta-
lebinin reddedildiği mahkemenin so-
nucunda, 14’ü çocuk olmak üzere
58 kişi gözaltına alındı ve işkence
gördü. 

- 21 Şubat
- Armutlu’da Bir Gencimiz

Daha Katil Polislerin Kurşunuyla
Katledildi

Armutlu’da gece saatlerinde
AKP’nin katil polislerinin hedef gö-
zeterek ateş açmaları sonucu, 20 ya-
şındaki Yılmaz Öztürk boynundan
vurularak katledildi.

Daha Dilek’in katilinin mahke-
mesinin üzerinden birkaç gün geç-
meden yapılan bu katliamda, burjuva
basın Yılmaz’ı “Armutlu Karakolu’na
bombayla saldıran terörist” olarak
yansıtmaya çalışarak üzerine düşen
görevi yerine getirdi. 

Yılmaz Öztürk’ün cenazesi ertesi
gün Armutlu Cemevi’nden kaldırıldı,
Armutlu’nun sokaklarında son bir
kez halkın omuzlarında dolaştırıldı.

Karakola gelindiğinde burada du-
ruldu. Pankartlar karakolu görecek şe-

kilde konumlandırıldı ve Yılmaz’ın
tabutu karakola doğru çevrildi. Ve bir
devrimci, burada katilleri işaret ederek
bir konuşma yaptı. Konuşmasını biti-
rirken tabuta yöneldi, parmağıyla ka-
tilleri gösterdi ve haykırdı: “Yılmaz,
iyi bak katillerinden hesap soracağız!”

Yılmaz Öztürk’ün tabutuyla ya-
pılan yürüyüş, burada sona erdi.
Daha sonra otobüslere binilerek Aya-
zağa Mezarlığı’na doğru hareket edil-
di. Mezarlığa varılınca Yılmaz’ın
naaşı burada toprağa verildi.

- Hatay’da Grup Yorum Konseri
Grup Yorum Hatay’da 21 Şubat

Pazar günü Samandağ Yeni Çarşı
Salonu’nda bir konser gerçekleştirdi.
Saat 16.00 ve 20.00 olmak üzere 2
seansta gerçekleştirilen konserde Yo-
rum’a, 20 kişilik Hatay Halk Korosu
da eşlik etti.

Konserde, Armutlu’da polisler ta-
rafından katledilen Yılmaz Öztürk
için de bir konuşma yapılarak, kat-
ledilen tüm insanlarımızın hesabının
sorulacağı belirtildi. Seyircinin coş-
kuyla, halaylarla, sloganlarla, alkış-
larla destek verdiği konsere, toplamda
1000 kişi katıldı.

- Halk Bahçelerini Anadolu’ya
yayacağız!

İzmir Çiğli’de bulunan Halk Bah-
çesi, halkın dayanışmasını örgütle-
mek, emperyalizmin gıda tekellerine
karşı bir alternatif daha yaratmak
üzere çalışmalara başladı.

21 Şubat pazar günü, Ege Kültür
Sanat Merkezi’nde bir araya gelen

Bahçe komitesi, öğle vakti bah-
çeye geçerek çalışmaya başladı.
Daha önce etrafı çevrilen Halk
Bahçesinde pazar günü ekim ön-
cesi toprak hazırlığı yapıldı.

- 24 Şubat
- Halkın Sanatçısı, Grup Yo-

rum Üyesi İbrahim Gökçek Tu-
tuklandı!

“1 Mayıs Pikniğine Katıldın”,

“11 Mart’ta Berkin İçin Şarkılar Söy-
ledin” diyerek İbrahim Gökçek’i tu-
tukladılar. 24 Şubat günü Grup Yorum
üyeleri Ali Aracı ve İbrahim Gökçek,
Gazi Mahallesi’nde kaçırılarak göz-
altına alındı. İşkence sonucu Ali Ara-
cı’nın kolu kırıldı. İbrahim Gökçek
ise tutuklandı.

- Hasan Ferit Gedik Uyuşturu-
cuyla Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’nde ilk yardım semineri

Halkın Sağlıkçıları, 24 Şubat’ta,
Gazi’deki Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
ilk yardım semineri düzenledi. Bu tür
seminerlerin Okmeydanı’nda ve diğer
mahallelerde de yapılacağı bilgisi ve-
rildi. Seminere 35 kişi katıldı.

- 25 Şubat
- 235 Gündür DİSK’te İşi İçin

Direnen Oya Baydak İşe İade Da-
vasını Kazandı!

235 gündür DİSK’te direnen
DİSK Genel-İş işçisi Oya Baydak’ın
açmış olduğu “işe iade” davasının
ilk duruşması, 25 Şubat’ta görüldü.
Mahkeme, Oya Baydak’ın haksız ve
gerekçesiz işten çıkartıldığı doğrul-
tusunda işe iade kararı verdi.

- 26 Şubat
- İmbat Maden Direnişi’miz

Zaferle Sonuçlandı
Soma Eynez Tepesi’nde 68 gün

süren direnişimiz zaferle sonuçlandı.
İzmir’de Halk Cepheliler, İmbat

Maden Direnişi’nin zaferle sonuç-
lanması sonucu Kınık’ta maden iş-
çilerini ziyaret ettiler. 28 Şubat'ta
TAYAD’lılar, Dev-Genç’liler, Grup
Yorum Korosu, Halkın Mühendis
Mimarları, Devrimci İşçi Hareketi;
İmbat Maden İşçilerini ziyaret etti.

75 kişinin katıldığı zafer kutlaması
bu toprakların ilk madenci direnişini
kazanmanın haklı gururu ve coşku-
suyla geçti.
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- Liselerde Öğrenci Meclisleri
Kuruldu

Liseli Dev-Gençliler, birçok lisede
Öğrenci Meclislerini hayata geçirdi.
Liseli Dev-Genç’liler, daha önce ça-
lışmalarını sürdürdükleri Öğrenci
Meclislerini mart ayı içinde birçok
lisede hayata geçirmeye başladılar.

- 1 Mart
- AKP’nin Katil Polisleri Ar-

mutlu’da kurumlarımızı yıkarak
mahallede terör estirdi

Sabah saatlerinde Armutlu’ya giren
AKP’nin katil polisleri, Sarıyer Be-
lediyesi’nin iş makineleri ve zabıta-
larıyla Küçükarmutlu’da yıkım için
geldiler. Öğle saatlerinde mahalle
önce Özel Harekât Polisleri tarafından
ablukaya alındı ve gelen geçene kimlik
kontrolü yapmaya başladılar. Direnişe
geçen halka, plastik mermi ve gaz
bombalarıyla saldırarak Cemevini
gaza boğdular. Ardından iş makineleri
Halk Meclisi ve Gençlik Federasyo-
nu’nun inşaat halindeki binalarını yık-
tılar.

- 3 Mart
- Bayrampaşa’da Çevik Kuvvet

Polislerine Yönelik Yaptıkları Ey-
lemin Ardından Halk Kurtuluş Sa-
vaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem
Yakşi Şehit Düştü

Halkın Adaletinin Bir Fiskesi
Zulmün Kalesini Sarstı

İki Kadın Cephe Savaşçısı Çevik
Kuvvetin Beynini Taradı! 

Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz;
Dilek Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün
hesabını sormak için Bayrampaşa’da
bulunan Çevik Kuvvet polislerine yö-
nelik silahlı eylem düzenlediler. Ey-
lemin ardından kuşatılan Halk Savaş-
çıları, polis tarafından katledildiler.

- 6 Mart
- Halkın Mühendis Mimarları

Gezici Sergi ve Seminer Serisinin
İlkini Okmeydanı Sibel Yalçın Par-
kı’nda Açtı!

6 Mart Pazar günü, Halkın Mü-
hendis Mimarları tarafından Okmey-
danı Sibel Yalçın Parkı’nda tanıtım
sergisi açıldı. Halkın Mühendis Mi-
marlarının tarihini, bağımsızlık ve de-
mokrasi mücadelesindeki yerini, halk
için ürettikleri projelerini anlattıkları
sergi saat 12.00’dan 19.00’a kadar
açık kaldı. Sergi kapsamında İdil Halk
Tiyatrosu oyuncuları tarafından ”Ada-
let” isimli oyun oynandı.

- Grup Yorum Anadolu Halk
Koroları Konseri İstanbul Valili-
ğince Yasaklandı

Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirecek olan ”Grup Yorum Ana-
dolu Halk Koroları” konseri, yasak-
lanmasına rağmen, saat 16.30’da Sibel
Yalçın Parkı’nda gerçekleştirildi.

- 8 Mart
- İstanbul’daki 8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar Günü yürüyüş
ve etkinlikleri valilik tarafından
yasaklandı.

Halk Cephesi, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı
açıklamada şunları ifade etti: “Hayatı
başlatan kadınlar, yeni bir hayat için
mücadele ediyor. Halktan zorla alınan
adaleti, ekmeği bağımsızlığı geri almak
için mücadele ediyor kadınlar. Sabo-
lar’ın varsa cesaretiniz gelin, haykırışı
yurdumuzun dört bir yanında çiğdem
çiçekleri olup açıyor, açacak!”

- 9 Mart
-Okmeydanı’nda Gençlik Fe-

derasyonu’na Polis Baskını
Gecenin dör-

dünde Okmeyda-
nı’nda bulunan
Gençlik Federas-
yonu binasına bas-
kın düzenlendi.
AKP’nin katilleri,
baskının yanısıra,
mahallede özellik-
le, 11 Mart’ta ya-
pılacak Berkin ey-

lemine ilişkin çağrı afişlerini ve ya-
zılamalarını kaldırdı.

- 11 Mart
- Berkin Elvan’ın Ölüm Yıldö-

nümünde Boykot Eylemleri
Berkin için boykot eylemleri 11

Mart'ta İstanbul ve Anadolu’nun bir-
çok yerinde saldırılara ve engelle-
melere rağmen gerçekleşti.

- 12 Mart
- 12 Mart Gazi Anması
Günler öncesinden 12 Mart için

toplantı yapan, komiteler kuran iş
paylaşımı yapan Halk Cepheliler, 12
Mart sabahı 06.00’da hazırlıklara baş-
ladı. Önce polisle çatıştı sonra Gazi
girişinden karakola kadar tüm direkleri
kızıl flamalarla süslediler. Eski Ka-
rakol, Dörtyol ve Nalbur bölgelerine,
Halkın Adaletini uygulayan Çiğdem
ve Berna’yı selamlayan, Gazi Katlia-
mı’nın hesabının unutulmadığını vur-
gulayan pankartlar asıldı.

Halk Cephesi ile beraber hareket
eden Gazi Şehit Aileleri, Gazi Cemevi
önünde saygı duruşu ve açıklama
yaptıktan sonra Eski Karakol durağına
geldiler. Burada da saygı duruşu ya-
pıldı, açıklama okundu, eski PTT
önünde karanfil bırakıldı. Gazi şe-
hitlerinin fotoğraflarının olduğu pan-
kartı taşıyan aileler, Halk Cephesi
kortejinin önüne geçti ve alkışlarla
ıslıklarla zılgıtlarla yürüyüş başladı.

Karakolun önünden geçerken kitle
kendiliğinden “İBRAHİM ÇUHA-
DAR ÖLÜMSÜZDÜR” sloganını
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attı. Toplam 1500 kişinin katılımıyla
gerçekleşen yürüyüş ve anmadan sonra
marşlarla sloganlarla Gazi Şehitleri
Cemevine gelindi. Burada şehit aileleri
ile beraber yemek verildi.

- 13 Mart
- Londra’da “Direniş ve Adalet”

Çadırı Yapılan Bir Yürüyüşle Kal-
dırıldı

22 Şubat’ta İngiltere Halk Cep-
hesinin Kürdistan’ı ve ülkemizin her
yanını kan gölüne çeviren ABD iş-
birlikçisi Katil AKP’yi teşhir etmek
ve Kürt halkını sahiplendiğimizi dün-
ya aleme duyurmak için açtığı Direniş
ve Adalet Çadırımızla, Emperyalizmi
ve Faşizmi anlattık halklara.

13 Mart Pazar günü, saat 13.00’da
Grup Yorum marşları ve halaylar eş-
liğinde, İngiltere Halk Cephesi’nin
“ABD İŞBİRLİKÇİSİ TÜRKİYE FA-
ŞİZMİNİN KÜRDİSTAN’DA VE
TÜRKİYE’DE YAPTIĞI KATLİAM-
LARA SESSİZ KALMA, HAYKIR!”
çağrısıyla bir araya gelindi. Yapılan
yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

- 16 Mart
- 16 Mart Katliamı’nın Hesabını

Soracağız!
Bugün saat 11.00’de İstanbul Üni-

versitesi Fen Fakültesi önünde 2 Dev-
Genç’li “Beyazıt’tan Berkin Elvan’a
Katleden Devlettir Hesap Soracağız’’
pankartını açtıkları için işkenceyle
yaka paça gözaltına alındılar.

- 21 Mart
- Newroz Ateşi Gazi Mahalle-

si’nde Tutuşturuldu
Bu 21 Mart’ta teslimiyetçiliğe,

tasfiyeciliğe karşı; imha ve kitle kat-
liamlarına karşı düşmanımızla uz-
laşmak yerine savaşı büyütme çağ-
rısıyla NEWROZ ateşini yaktık. Feda
ruhuyla yolumuzu aydınlatanlardan
Muharrem Karademir’in adıyla anılan
tepede gerçekleştirildi. “KAWA’NIN
İSYAN ATEŞİ DAĞLARDA YAYI-
LACAK/HALK CEPHESİ” imzalı
pankart asıldı.

Halaylar çekilirken, ateşin üzerinden
atlanacağı sırada 2 TOMA, 1 URAL,
3 AKREP ile gelen katiller, halkların
bayram havasında kutladığı Newroz’u
gaza boğdular. Zırhlı araçlar gelince
tüm lastikler ateşe verildi ve milisler
anında çıktı. TOMA  uzun süre ateşi
söndürmeye çalıştı. Cepheliler Molo-
toflarıyla TOMA’ları ve akrepleri vur-
dular. Burada bir süre taşlarla ara so-
kaklarda devam eden çatışmalar daha
sonra İsmetpaşa Caddesi’ne taşındı.
Gazi Özgürlükler Derneği’ne de taz-
yikli su ve gazlarla saldıran katillere,
yolu TIR’la kapatarak cevap veren
Cepheliler, caddeyi iki taraflı kesti.
Çatışmalar 24.00’a kadar sürdü, cad-
dede ateş yakılarak üzerinden atladıktan
sonra sloganlarla bitirildi.

- 25 Mart
- KEC Ankara Yürüyüşü Başladı

Yeni perso-
nel yasasıyla
kamuda çalışan
emekçilerin iş
güvencesinin
ortadan kaldırıl-
masına karşı
Kamu Emekçi-
leri Cephesi’nin
başlattığı kam-
panyanın parça-
sı olarak
KEC’liler, 25

Mart günü İstanbul Kartal Meyda-
nı’nda yaptıkları açıklamayla Ankara
yürüyüşünü başlattılar. 27 Mart’ta
Ankara’ya ulaşan KEC’lilere, polis
Güven Park’ta saldırarak 22 KEC’liyi
gözaltına aldı.

- Grup Yorum Üyeleri Almanya
Konsolosluğu Önünde İşkencelerle
Gözaltına Alındı

Almanya Grup Yorum üyelerine
vize yasağı uygulamaya başladı. Bu
yasakla, Avrupa Birliğine üye bütün
ülkelerde Grup Yorum’a yasak gelmiş
oldu. Buna karşı Grup Yorum üye-
lerinin Alman Konsolosluğu önünde
yapmak istedikleri açıklamaya sal-
dıran polis, Yorum üyelerini işken-
celerle gözaltına aldı.

- 27 Mart
- Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu

ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
Sempozyumu

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi Sem-
pozyumu 27-28 Mart günlerinde mer-
kezde gerçekleştirildi.

- 30 Mart
- Halkın Sesi Yürüyüş Baskın-

larla Gözaltılarla Susturulamaz!
30 Mart gecesi Gazi Mahallesi’nde

bulunan Yürüyüş dergisinin teknik
işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık,
AKP’nin katil polisleri tarafından
basıldı ve içeride bulunan 5 kişi iş-
kencelerle gözaltına alındı.

- Selam Olsun Kızıldere’nin 44.
Yılında Umudumuzu Selamlayan
Dağların Şahanlarına!

30 Mart Çarşamba günü Halk Sa-
vaşçıları tarafından ülkemizde yaşa-
nan katliamların, Bayrampaşa’da kat-
ledilen yoldaşları Çiğdem ve Ber-
na’nın hesap sorma bilincini kuşanıp,
Dersim’de valiliğe ve adliye girişin-
deki polis noktasına silahlı eylem
gerçekleştirildi. Halk düşmanlarından
hesap soruldu. Halk savaşçısı Onur
Polat çatışarak şehit düştü.
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Aylardır asgari ücreti tespit
ediyoruz diye işçileri oyalayan
çalışma bakanı belirledikleri üc-
reti açıklarken bakın işçiler ile
nasıl dalga geçiyor. “Az veren
candan çok veren maldan diyoruz.
İnşallah malımız çoğalınca daha
fazla veririz." diyor bakan. Yani
dalga geçiyor. Biz de kendisine
gözünü toprak doyursun, diyo-
ruz.

TÜİK' in belirlediği açlık sı-
nırının bile altında olan bu rakam
işçiye ölün demekten başka bir
şey değildir. Bir işçinin yaşaması
için gerekli olan ücretin bile al-
tında olan bu ücretle, bir işçiden
aileyi geçindirmesi istenmektedir.
TÜRK-İŞ sendikasının 1.600 TL
olmasını istediği asgari ücretin
TİSK ve ÇALIŞMA bakanının
kabul etmemesi üzerine katılma-
dığı tesbit komisyonu, TİSK ve
ÇALIŞMA bakanlığının kararı
ile tespit edilmiş oldu.

Türkiye ve bölgede yaşanan
ekonomik krizleri bahane eden

sermaye ve onun işbirlikçisi katil
devletten de başkasını beklemek
zaten saflık olurdu. İşçiye ayıra-
madıkları kaynakları, sermayeden
esirgemeyen KATİL AKP' NİN
BAKANI, işverenlere asgari ücret
desteklerininde süreceğini belirt-
miştir.

İşçi kardeşlerimize sesleni-
yoruz! 

Onlar vermeyecek biz alaca-
ğız. Onlar bize açlık ve ölümden
başka bir şey veremezler... 

Bakın 2016 yılında Ağustos
ayı ile Eylül ayında kaç işçi ar-
kadaşımız işten atılmış. Devletin
kendi verilerine göre sadece 1
AY İÇİNDE 246 bin 242 İŞÇİ
İŞİNİ KAYBETMİŞTİR.

Her ay yüzlercemiz ölüyor
ve yüzlercemiz açlığa mahkum
ediliyoruz. Oysa onlar bir avuç,
biz milyonlarız. Onlar sayı olarak
az ama örgütlüler. Bizler mil-
yonlarız örgütsüzüz. Biner biner
aç kalmamak için onar onar öl-
memek için örgütlenelim.

ÜÇ ADIMDA KİTLE ÇALIŞMASI
1- Kitle Çalışması Nedir? 
Devrimciyiz. Devrim yapma iddiasındayız.

Devrim ise kitlelerin eseri olacaktır. Devrimi
yapacak kitleleri örgütlemek, mücadele saflarına
kazanmak için sürdürülen faaliyetlerin bütününe,
kitle çalışması denir. Bu çalışma kitlelerin kalbine
ve beynine ulaşma çalışmasıdır. 

2- Kitle Çalışmasında Araçlarımız Nelerdir? 
En başta kendimiziz. Bedenimiz, beynimiz, di-

limiz kitle çalışmasının en temel araçlarıdır. Bu
yüzden devrimcilerin tüm dünyası, kitleleri devrim
için örgütleme düşüncesiyle dolu olmalıdır. Bunu
sağlamış bir devrimcinin her konuşması, bir mer-
habası, oturup kalkması, dergi satması, eylem yap-
ması kitle çalışmasının bir parçasına dönüşür. 

Derneklerimiz, komitelerimiz, yayınlarımız,
kültürel faaliyetlerimiz, afişlerimiz, bil-
dirilerimiz, yasal ve yasadışı gösterilerimiz,
adalet eylemlerimiz, eğitim çalışmaları-
mız... Daha onlarcasını sıralayabileceğimiz
her şey kitle çalışmasının araçlarıdır. 

3- Kitle Çalışmasının Ana Halkası
Ne Olmalıdır? 

En özlü ifadesiyle kitlelere güvenmek
ve kitlelerin güvenini kazanmak, kitle ça-
lışmasının ana halkasıdır. Devrim kitlelerin
eseridir, tarihi yapan kitlelerdir, diyorsak;
bu, kitlelerin dönüştürücü gücüne olan
inancımızdan. Buna inanmayan bir kafanın
sağlıklı bir kitle çalışması yapması da bek-
lenemez. Bu yüzden bir devrimci için kitle
çalışmasında temel halka, halka güvendir. 

KATİL AKP, İŞÇİYE, ÖLÜN DEDİ!
AÇLIK SINIRININ 1.432 TL OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ
BİR ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET 1.404 TL OLDU!

DİH’LİLER;

Yerimiz en yoksulların yanıdır. 
Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi ol-

mayanlarla bir hayatı paylaşmaktır.
Yarını birlikte kurma iddasıdır.
Yoksulluk işsizliktir.
Karın tokluğuna çalışmaktır.
Hiçbir zaman iş güvencesine kavuşamamaktır.
En yoksullara gitmi iddiası, halka güvendir.
Devrim kitlelerin eseri olacaktır sözüne inan-

maktır.
Onun için emek vermektir. 

Yürüyüş
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- Devrimci İşçi Hareketi
işten atılan, hakları gasp edi-
len her işçinin yanındadır!

- Devrimci İşçi Hareketi,
Hukuk Komisyonu’yla ih-
tiyacı olan her işçiye hukuki
yardım sunar

- Devrimci İşçi Hareketi,
en küçük hakların dahi bü-
yük bedelleri göze almadan
kazanılamayacağını bilir!

- Devrimci İşçi Hareketi,
reformistler, patron sendi-
kacıları gibi “Hukuk müca-
delemiz sürüyor” diyerek
direnişleri tasfiye etmez.

İşçilerin direnişini örgüt-

ler ve zafere kadar direnir!
- Devrimci İşçi Hareketi,

direnişleri sadece hak alma
boyutuyla sınırlı tutmaz, her
direnişi işçi sınıfının iktidar
mücadelesine atılan bir adım
olarak görür!

- Devrimci İşçi Hareketi,
sendika yönetimlerine çö-
reklenen patron sendikacı-
larına karşı savaşır!

- Devrimci İşçi Hareketi
sendikalı, sendikasız, tüm
işçilerin meşru örgütüdür!

- Devrimci İşçi Hare-
ket’inde örgütlenelim, ör-
gütlü gücümüzü büyütelim,

direnelim, ka-
zanalım!MAHŞERE KALMAZ ÖCÜMÜZ 

Öfke tufanı 
çıplak elleriyle dövüşüyor bizimkiler! 
Dört yanımız yangın 
canlar kan revan... 
Cesetlerimizin üzerinde 
tepiniyor düşman. 
Dişlerimiz kenetli 
ağzımızda kurşun şiarlar... 
Düşmanın suratında patlayan her yumruk 
zaferimizi muştular!.. 

Bu kavga bugünün değil 
Tarihsel sınıf kinimiz! 
Yüreklerimiz sürülü namluya 
Mahşere kalmaz öcümüz!.. 

Düşler kurarız 
dört mevsim güzelliğinde! 
Temmuz sıcağı ezgileri... 
Harman harman coşkuları... 
Toprak kokan sevdaları... 
Düşler kurarız 
Sevgiye susamış dünyaları!.. 

Bizler halkız 
Kızlarımız oğullarımız var! 
Boy veriyor kavgamızda 
eli kınalı yarınlar!.. 
Baş eğmeğenlerin soyundan geliriz... 
Tarihler yazdı Şehitlerimiz. 
Zalimin zulmüne karşı 
artar eksilmez öfkemiz... 
Düşmandan hesap sordukça 
büyüyor devrimimiz!.. 

Bu kavga bugünün değil, 
Tarihsel sınıf kinimiz! 
Yüreklerimiz sürülü namluya 
Mahşere kalmaz öcümüz!.. 

Selam Olsun Umudu Büyütenlere,
Halkımıza ve Yoldaşlarımıza

Yeni bir kavga yılını şehitlerimizle karşılıyoruz. Şehit-
lerimiz zaferimizin garantisidir. Herkesin silah bıraktığı
mücadeleden uzaklaştığı bir süreçte bizler umudu büyütmek
zalimin zulmünden hesap sormak için silahlarımızı kuşanıp
dağlara çıktık. 2016 yılı Dersim dağlarında Şahanlarımızın
kavgamızı büyüttüğü, düşmana korku saldığı bir yıl oldu.
2017 yılı ise şehitlerimizin hesabını soracağımız, kavgamızı
her alana taşıyacağımız, bütün dağlarda Leylaca, Mahirce,
Çayanca, Onurca Oğuzca savaşacağımız ve devrettikleri
bayrağı daha da ileriye taşıyacağımız bir yıl olması dileğiyle
tüm halkımızın, Özgür Tutsaklarımızın ve yoldaşlarımızın
yeni yılını kutluyoruz.

Selam Olsun Kırda Şehirde Savaşan Gerillalara!
Selam Olsun Elde Silah Şehit Düşen Leyla Aracı’ya,

Mahir Bektaş’a ve tüm Şehitlerimize!
Suriye Halk Cephesi

Yeni Kavga Yılında
Yeni Umutlar ve
Paylaşımlarla Aynı
Sofrada Diz Kırdık 

Antep: 
Halk Cepheliler yılbaşı günü

bir araya gelerek yeni yılı kutladılar.
Yeni yıl kutlaması için hazırlanan
yemekler, gelenlere ikram edildi.
Yemeğe başlanmadan önce bir kişi,
yeni yıla şehitler vererek girdiğini
üzerine konuşmasının ardından hep
beraber yemekler yendi. Yenen ye-
meklerin ardından yeni yıl mesajı
okundu ve pasta kesildi. Pastalar,
tatlılar ve kurabiyeler gelen kişilere
ikram edildi ve bir kişi Pablo Ne-
ruda'dan "Buğdayın Türküsü" adlı
şiiri okudu.  Tatlılar ve meşrubatlar
yenilip içilirken sohbetler edildi.
Yapılan programa 11 kişi katıldı.

Dersim:
Halk Cepheliler, 31 Aralık’ta

bir araya gelerek yeni kavga yılını
birlikte karşıladı. Birlikte yemekler
hazırlandı. 2017`ye dair konuşma
yapıldı. Konuşmada yeni yılda şe-
hitlere ve mücadeleye daha çok
bağlılık sözü verildi. Hepbirlikte
yenen yemekten sonra bağlama eş-
liğinde kavga türküleri söylendi.
Kitap ve Özgür Tutsakların ürün-
lerinden oluşan hediyelerin dağı-

tılmasından sonra, kutlama bitirildi.
Program yaklaşık iki saat sürdü.

Elazığ: 
Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

ği'nde 30 Aralık'ta düzene alternatif
yılbaşı etkinliği düzenlendi. Der-
sim’de şehit düşen gerillalar hak-
kında sohbet edildi. Programa so-
nunda yapılacak olan halay iptal
edildi. Önceden hazırlanan yemekler
hep beraber yenildi. Yemek sonrası
PSAKD adına bir temsilci konuşma
yaptı. Konuşmada 2016 yılında ya-
şanan hak gaspları, faşizmin res-
mileşmesi anlatıldı. Hiçbir zaman
meşruluktan vazgeçilmeyeceği ve
faşizme karşı mücadelenin yüksel-
tileceği söylendi. Yeni yılda, fa-
şizmin, yoksul mahallere saldırı-
larına hazırlıklı olunacağı söylendi.
2017 yılında ise umudu büyütüp
zafere bir adım daha yaklaşılacağı
söylendi. Daha sonra diyer yiye-
cekler ikram edildi. Bu esnada
programa katılanlar “Em Ne Bın
Ketine" ve "Dersim’de Doğan Gü-
neş”  şarkısını söyleyerek, geceye
eşlik ettiler. Programa 20 kişi ka-
tıldı.

Bilgi güçtür 
Tarihten, bilimden, önderlerimizden,
geleneklerimizden öğrendiklerimizle
güçleneceğiz. 
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Yeni yıla
direnerek gir-

dik.
Kamu emekçi-

leri direnme hakkını iki
aydır aralıksız Yüksel Caddesi’nde di-
renerek savunuyorlar.

Faşizme karşı direnme hakkının meş-
ruluğunu her zaman savunduk. 

Bu hakkın kamu emekçileri için,
tüm emekçiler için doğal bir hak oldu-
ğunu savunduk.

Faşizme karşı her zaman tek bir dil
kullandık.  Direnişin dilini. 

Nerede haksızlık hukuksuzluk, ada-
letsizlik varsa kamu emekçileri olarak
bunun karşısında olduk.

Gasp edilen haklarımızı almak için,
her türlü bedeli ödemeyi göze alarak
yola çıktık.

Tutuklandık, işkence gördük, kaza-
nılmış haklarımız gasp edildi, işimizden
atıldık.

Direnme Hakkı Kutsaldır
İki KEC' li direnme hakkı meşrudur

diyerek Ankara'nın  göbeğinde direni-
yorlar.

Sahiplenmeyi 

Büyütmeliyiz
Halkımız ve kamu emekçileri, ilk

günden bugüne kadar direnişi sahip-
lendiler. Sahiplenmeleri, destekleri ye-
tersiz kaldı belki ama direniş mevzi-
sinden hiç eksik olmadılar.

Bugün Yüksel Caddesi, BÜYÜK
DİRENİŞ döneminin Abdi İpekci Parkı
olma yolundadır.

Büyük Direniş’imizin dışardaki yüzü
olan Abdi İpekçi’deki elin altındaki di-
reniş ne ise Yüksel Caddesi’ndeki insan
hakları anıtının önündeki oturma eylemi
de odur. 

İNSAN HAKLARI HEYKELİ’NİN
ÖNÜNDEKİ KEC’LİLER hak arayan-
ların uğrak yeri; evine, işine, alışverişe
giderken insanların önünden geçtiği se-
lamlaştığı bir direniş mevzisidir artık…
Korkuların kaygıların bir an da olsa
yenildiği, sizi destekliyoruz seslerinin
eksik olmadığı bir mevzi insan hakları
anıtının önü...

2016'dan 2017'ye 
Direniş ile Girdik

2017' de hedefimiz bu direnişi büyük
ve zaferle sonuçlandırmak olmalıdır. 

Tüm kamu emekçileri, tüm güçleri

ylebu direnişi sahiplenmeli, bulundukları
alanda direnişin sesi soluğu olmalıdır.

Direnişin ajitasyon-propagandasını
örgütlü bir güce dönüştürmeliyiz.

Bugüne kadar direnişe duyulan sem-
pati desteğe, destek güvene, güvende
örgütlülüğe dönüşmelidir. 

Tüm kamu emekçilerine çağrımızdır:
Gasp edilen haklarımızı geri almak için,
emeğimizin karşılığı olan işimizi geri
almak için, iş güvencemizi sağlamak
ve keyfi bir şekilde işten atılmaların
önüne geçmek için direnişi yaygınlaş-
tırmalıyız. 

YYEN  YILA D REN LE G RD K, 
ZAFERLE ÇIKACA IZ!

KEC’LİLER POLİTİKA ÜRETMEYİ 
ÖĞRENMELİDİR

Politika, genel olarak sorunları çözmek için ürettiğimiz
sistemli çözümlerimizin adıdır; planlarımızı, yöntemlerimizi,
hedeflerimizi ve bunlara nasıl ulaşacağımızı içeren progra-
mımızdır, yolumuzdur.  

KEC’liler; sorunlarımızı çözmek istiyorsak, yani sonuç
almak istiyorsak politika üretmeliyiz.

Politika üretmek ilke ve kurallarımızla düşünmektir. 
Örneğin, direnmek için yola çıktıysak, ilkemiz, uzlaş-

mamak olmaKdır.
Ne kendimizle, ne de bizi eylemimizden vazgeçirmek

isteyen düşmanla.
-Politik mücadele, özünde iktidar mücadelesidir. İktidar

sorunu ise sınıflar mücadelesinin odak noktasıdır. Sınıfsal
olduğu için, her politika belli bir ideolojinin damgasını
taşır. Çünkü alınan iktidar o ideolojiyi yayacak, kurumsal-
laştıracaktır. İdeoloji ise, en basit tanımıyla, içinden belli
bir yaşam tarzı çıkartılan hayata bakış açısıdır. Günümüzde
üç temel ideolojiden bahsedebiliriz: Birincisi; burjuva ideo-
lojisi, hakim sınıfın ideolojisi; ikincisi küçük burjuva

ideolojisi, ara sınıfın ideolojisi; üçüncüsü ise; Marksizim-
Leninizm ya da proletarya ideolojisi dediğimiz ezilen sınıfın
ideolojisi. İlk ikisi bir cepheyi, üçüncüsü ise onlara karşı
bir cepheyi oluşturur.

KEC’liler; her konuya ve olaya sınıfsal bakmalıyız.
Ne yaparsak yapalım aklımıza ilk gelen soru, kime

hizmet ediyor olmalı.
Aldığımız bir karara, yapacağımız bir eyleme kadar ilk

soracağımız soru, o kararın iki ideolojiden hangisine hizmet
ettiğini öğrenmektir. Cephe’nin ideolojisine hizmet ediyorsa
kararımız doğrudur. 

“Politikamız hangi temele da-
yanmalıdır? Kendi gücümüze da-
yanmalıdır ve bu kişinin kendi ça-
basıyla yenilenmesi anlamına gelir.
Biz yalnız değiliz; dünyada emper-
yalizme karşı tüm ülkeler ve in-
sanlar bizim dostlarımız. Buna rağ-
men, kendi çabamızla yenilenmeyi
vurguluyoruz. Kendi örgütlediğimiz
güçlere güvenerek, Çinli ve yabancı
tüm gericileri mağlup edebiliriz.”

(Mao, Japonya'ya Karşı Direniş
Savaşı’ndaki Zaferimizden Sonra
Politikamız ve Durum, Seçme Eser-
ler, C. IV, s. 20)
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CNN, Nuriye Gülmen’i 2016’nın
önde gelen 8 kadını arasında gösterdi. 

*OHAL kaldırılsın.
* İşten atılan ve açığa alınan dev-

rimci demokrat kamu emekçileri işe
iade edilsin.

* Keyfi ve hukuksuz işten atmalara
son verilsin.

* 13 bin ÖYP’li araştırma görev-
lisinin kadro güvencesi geri veril-
sin.

* İş güvencesi olmadan bilim ya-
pılamaz, tüm eğitim ve bilim emek-
çileri için iş güvencesi istiyoruz. 

Oysa aynı CNN televizyonu yu-
karıda saydığımız nedenlerden dolayı
direnen, hemen her gün gözaltına alı-
nın akademisyen Nuriye Gülmen hak-
kında kaç kez haber yapmıştır acaba?
Bildiğimiz kadarıyla hemen hemen
tek bir haber dahi yapmamıştır. Yeni
yılada direnişle giren Nuriye Gülmen’i
eminiz ki bundan sonra da CNN’ne
haber yapmayacaktır. Gerçek olan şu
ki her ne kadar gizlemeye, saklamaya
çalışıp direniş haberlerine sansür uy-
gulasalar da direniş gelip onların gö-
züne batıyor. Bir şekilde ekranlarını
kapatsalar da gözlerini kapatamıyorlar. 

Öyle ya da böyle direnişi duyuyor
ve görüyorlar. Bir ülke düşünün ki
on binlerce memur işinden atılmış,
hem de iktidar partisine muhalif ol-
dukları için. 

Ve bu ülkede yüz binlerce üyesi
bulunan sendikaların dostlar alışve-
rişte görsün misali birkaç göstermelik
eylemden başka bir şey yapmadığı
bir dönemde tek başına sadece işi ve
onuru için değil kendisi gibi işinden
atılan binlerce memurun hakkı için
direnişe başladı Nuriye Gülmen… 

İşte bu gerçektir CNN’e Nuriye
Gülmen’i yılın kadınları arasına seç-
tiren. 

Bu direnişin gücüdür. Sansüre
rağmen, her gün polis terörüne rağ-
men susturulamayan bir ses olmak,
herkesin sustuğu yerde konuşmak,
teslim olmuşların aksine kazanacağına
olan inançla vazgeçmeyi düşünmeden
direnebilmek… 

Direnebilmek onurunu koruya-
bilmektir.

Direnebilmek tek başına olsan
bile asla vazgeçmemektir. 

Direnebilmek bugünün dünyasın-
da ayakta kalabilmek, inançlı olmaktır.

İnancı olmayanın direnmek için bir
nedeni de olamaz. İşte Nuriye Gülmen
kendisi gibi işinden atılan on binlerce
memurdan farklı olarak direnmeyi
seçti. Çünkü inandı. İnancıyla diren-
meye devam ediyor. Ve CNN gibi
düzenin en büyük haber kanallarından
birisi her ne kadar sansür uygulasa
da direnişi görmezden gelemiyor.
Tıpkı yedi yıl süren büyük Ölüm
Orucu Direnişi gibi… 

Bu bize bir kez daha göstermiştir
ki direniş bugün sansüre uğrayıp
“ana akım medya” denilen TV ve
gazetelerde haber yapılmasa da bu-
ralarda da konuşuluyor. Kulaktan ku-
lağa yayılıyor. Herkes bir şekilde ha-
berdar oluyor. 

Direniş konuşuluyor. Direniş ko-
nuşturuyor. 

Bizlerde Kamu Emekçileri Cephesi
olarak bu direnişi daha da büyütme-
liyiz. Zafer küçük küçük kazanımların
toplamıdır diyoruz. Bizde bulundu-
ğumuz her alanda bu direnişi ileriye
taşıyacak adımlarımızı büyüterek yeni
yıla girmeliyiz. Yeni yılı Nuriye Gül-
men, Semih Özakça, Acun Karadağ’ın
zafer yılı haline getirmeliyiz. 

Dava adamı olmak
Davanın gereklerini yerine getirmek ve davanın

önünde ayak bağı olmaya başlamak. Hayatı davasına
adanmış bir hayat. Nesnel şartlar ne olursa olsun örneğin
1905 yenilgisinden sonra yanında yöresinde kimse kal-
mamış olmasına rağmen o partili gibi davranmaya, ye-
nilginin nedenlerini araştırmaya ve yeni sürecin insanlarını
yetiştirmeye başlamak… 

Lenin’i cüretli kılan hangi konuda ne yapacağını
bilmesi, sonuç alana kadar ısrar etmesi... 

Cüret, Lenin’i diğer yoldaşlarından ayırıyor... 
Davasına sahip çıkmak için kaplan gibi savaşmak,

eleştirmek ve tartışmak. 
Asla ideolojik doğrulardan taviz vermemek. 
Hazırladığı her işi bilmem kaç yıllık devrimci

demeden didik didik etmek... 
Tek kıstas devrimin çıkarları. 
Ustalardan örnek almamız gereken sürekli okumak,

sürekli düşünmek, düşündüklerini uygulamak ve sonuç
almak.

Asla, hiç bir koşulda silahlanmaktan, devrimin si-

lahlarla yapılacağı fikrinden uzaklaşmaması... 
O da bir insan onunda morali bozuluyor ama asla

orada kalmıyor. Nedenlerini, niçinlerini ustalara dönerek
bulmaya çalıyor... Ta ki kafasındakilere cevap bulana
kadar... 

Devrimcilik uzun, dolambaçlı, sarp bir yolu yürüye-
bilmek, devrimcilik güçlü halka olabilmektir. 

CNN’E NURİYE GÜLMEN’İ; “2016’NIN ÖNDE GELEN 8 KADINI”NDAN BİRİSİ OLARAK SEÇTİREN, 
DİRENİŞİN GÜCÜDÜR

DDİRENİŞİMİZİN GÜCÜYLE BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ Kİ 
BİZ KAZANACAĞIZ!

Kıssadan Hisse
KARAR VERMEK
Acele karar vermeyin.
O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın

küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar ver-
mekten kaçının. Karar aklın durması halidir, karar ver-
diniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur.
Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü
gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz
yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken
yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir
hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen
oracıkta olduğunu görürsünüz.
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Mahir olmak, zorluklar karşısında
yılmadan, usanmadan olumsuzluk-
lardan, yanlışlardan umutsuzluğa ka-
pılmadan yola devam etme kararlı-
lığıdır.

Mahir olmak; emek ve cürettir. 
Mahir olmak; sevgi ve bağlılığa

bürünmektir.
Mahir olmak; tarihinden ve gele-

neklerinden güç alarak bir adım geri
durmadan ilerlemektir.

Mahir olmak her zaman halkın
yanında olmaktır. 

Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmaktır Mahirlik.

Mahirlik, halkın binlerce yıllık
tarihine, geleneklerine salınmış sağ-
lam köklerden gelir. 

Mahirliğin kökleri, yüzlerce yıllık
isyan topraklarına uzanan bir tarihtir.

Emekle, ilmek ilmek sevdasını
örmektir Mahir olmak.

Kendini aşıp yeniden kendini ya-
ratmaktır Mahir olmak. 

Mahirlik kendinden geçip, biz,
olmaktır.

Mahirlerin yüzü, hep halka dö-
nüktür, nerede bir haksızlık, nerede
bir zulüm varsa zalimlerin korkulu
rüyası olmaktır.

Mahir, Anadolu’nun Mahiri ol-
mak, Anadolu halkının isyan gele-
neğinden öğrenmek, öğrendiklerini
kendi mücadelesiyle büyütüp, gele-

ceğe taşımaktır.
Mahir olmak, Umut olmaktır. Ma-

hir olmak Cüretli olmaktır.
Dağlarda ve şehirlerde umut ol-

mak, cüretle atılmaktır.
Mahir olmak, devrime ve halkına

karşı sorumluluk duymaktır.
Mahir olmak, devrimciliği güler

yüzünde büyütmek, yüreğinin bü-
yüklüğü kadar mütevazi olmaktır. 

Mahir sıra neferi olmaktır.
Mahir, olmak kavganın en büyük

yükünün sırtlayıp karınca gibi sessiz
mütavazi olmaktır.

Mahir olmak, örgütü-
ne, yoldaşlarına, halkına
inanmak, inançla kavgaya
atılmak, ayaklı inanç ol-
maktır.

Mahirlik öyledir ki bi-
tip tükenmez. Her bir Ma-
hir; destan olur, kahraman
olur Anadolu halkının
bağrında. 

Mahir, halkın kahra-
manıdır, o yüzden adı ve-
rilir çocuklara. 

Ve Mahir olmak Pir
Sultan, Bedreddin, Kara-
yılan olmaktır. Nerede bir
zulüm varsa baş kaldır-
maktır.

Bitmediyse Bedreddin,
bitmediyse Pir Sultan, bit-

meyecek Mahirler. Çünkü Mahir, bir
isim değildir sadece kavgada dosta
güven düşmana korku olmaktır Mahir
olmak.

Mahir halkın mahiri olmaktır,
kavganın Mahiri olmaktır. 

Kavradık Mahirin bize uzanan
elini ve uzatıyoruz geleceğe umutla.

Geçmişten bu güne Mahir olmaya,
kavganın ve savaşın Mahiri olmaya
and içiyoruz. Güler yüzlü Mahirimiz
için. Önderlerimiz, ustalarımız için
söz veriyoruz. 

DEV-GENÇ’Lİ OLMAK MAHİR OLMAKTIR!

Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

Yeni Yılımıza Güzel Umutlarla ve

Kazanacağımıza Olan İnançla

Başladık

İzmir Dev-Genç,
gelenekselleştirdiği
yeni yıl kutlamasını,
bu yıl da Halk Cep-
heliler, dostları ve
aileleri ile birlikte
toplam 14 kişiyle
kutladı. Saat 20.00’da bir araya gelerek, ilk
olarak 2016’yı nasıl geçirdiğimiz, neler yaşadı-
ğımız ve şu anki süreci anlatan, 2017 için dü-
şüncelerimizi ve ideallerimizi kapsayan bir ko-
nuşma yapıldı. Ardından herkesin emeğinin ol-
duğu ve kendinden bir şeyler kattığı yemekler
dağıtıldı. Sonrasından Grup Yorum İzmir Korosu
gitar ve keman eşliğinde, türküler hep bir ağızdan
okundu. Yemeğin ardından oyunlara geçildi ve
gece yarısına son dakikalar kala dışarıya çıkılıp
halaya duruldu. Birlik beraberlik duyguları içe-
risinde yeni kavga yılına giriş yapıldı. Son olarak
Cephe yıldızlı pasta kesildi ve sabah 6.00’a
kadar türküler ve sohbetler eşliğinde güzel bir
program tamamlandı. Son olarak kısa açıklama
yapılarak; “Biliyoruz ki 2017 bizim olacak!
Coşkumuz, inancımız; kavgamıza, kendi meş-
ruluğumuza inanmamızdandır.” denildi.

���

Okuyarak Engelleri Aşacağız
İzmir Liseli Dev-Genç’liler, 31 Aralık’ta

Okuma Grupları çalışmasında bir araya geldi.
Yapılan çalışmada, okunan kitaplar üzerine de-
ğerlendirmeler yapıldı ve ardından süreç değer-
lendirilerek çalışma sonlandırıldı.

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

Şehitlerimiz tarihimizin resmi gibi dikiliyor karşımıza.
Bize ne olmamızı neyi, nasıl yap-
mamızı gösteriyor yaşamları ve
şehitlikleriyle. 

Mahir Bektaş yoldaşımızı, Dev-
Genç’li yoldaşımızı şahanımızı şe-
hit verdik. Mahir, adını Mahir Ça-
yan’dan almıştı. Adına yakışır bir
hayat sürdü.

Mahir’imizi tanıyanlar anlatır.
Her işi sessiz ve mütevazi bir şe-
kilde yaptığını, küçük iş, büyük
iş demeden her işe titizlikle kendini
verdiğini. 

Mahir için küçük iş, önemsiz
iş yoktu yapılması gereken devri-
min ihtiyacı olan iş vardı. 

Mahir için gereksiz iş yoktu,
her iş onu kavganın mahiri olmaya
götürecek yoldu bu ciddiyetle yak-
laşıyordu. 

Bizler de Mahirler’in yolundan
yürüyenler olarak büyük iş, küçük
iş demeden yürümeliyiz bu yolda.
Bilmeliyiz ki her iş bizi kahra-
manlığa götürecektir. 

Kahramanlıklar da hainlikler
de bir gecede olmuyor. Azar azar
biriktiriyoruz küfemizi. Ya iyiden
yana biriktiriyoruz ya da kötüden. 

Önemsiz, gereksiz, küçük iş
diyerek anlamını yeterince kavra-
madan yaptığımız her iş bizi bizden
biraz daha uzaklaştırır. 

Biz Mahirler’in, Şafaklar’ın
yoldaşlarıyız. Son süreçte şehit
düşen yoldaşlarımıza bir bakalım.
Hepsinin Dev-Genç’li olmak dı-
şında ortak özelliğinin emekçilik
olduğunu göreceğiz. Elif, Şafak,
Bahtiyar, Berna, Çiğdem ve Ma-
hir…

Kavganın emekçileri, her işe
coşkuyla atılan yiğitleri. Bilme-
dikleri, beceremedikleri işleri oldu,
yapamadıkları zorlandıkları çok
işlere atıldılar. Ama atılmaktan
geri durmadılar. İş seçmediler.

Emekçilikleriyle, coşku ve kararlılıklarıyla, gençlikte
ve görev aldıkları her yerde enerjileriyle de-
ğiştiren, dönüştüren oldular. 

Kahramanlığa giden yolun büyük iş, küçük
iş ayrımı yapmadan her işi titizlikle ve coşkuyla
yapmaktan geçtiğini gösterdiler.

Bizler Liseli Dev-Genç’liler Anadolu hal-
kının umutlu evlatları olarak, kahramanlaşmaya
giden yolu azar azar küçük küçük adımlarla
ilerleyeceğiz. 

Çünkü her şeyin başı emektir. İnsan emek
verdiği şeyi sahiplenir ve savunur canı gibi
kanı gibi savunur. 

Sorunlarımızı çözene kadar kararlılık ve
disiplinle emek vermeliyiz.

Emek verilmezse disiplinli olunmazsa sadece
nesnel gerçeğe dayanmak tek başına bir anlam
taşımaz. Değiştirmek için emek, nesnel gerçeği
değiştirmek için ÇABALAMAK ÇALIŞMAK
gereklidir.

Liseli Dev-Genç’li olmanın sorumlulukları
vardır;

Liseli Dev-Genç’li olduğu yerde değiştiren
ve dönüştürendir. 

Liseli Dev-Genç’li olduğu yerde önder ve
öncü olduğunu unutmayandır.

Liseli Dev-Genç’li pratiğin örgütleyicisi
ve emekçisidir.

Liseli Dev-Genç’li gelişen geliştirendir. 
Liseli Dev-Genç’linin olduğu yerde umut-

suzluk yoktur. Emek ve cüret vardır.
Liseli Dev-Genç’li nesnel gerçekliğe teslim

olmaz emek ve kararlılıkla her şeyi değiştire-
ceğine, her sorunu çözeceğine inanır.

LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ BÜYÜK İŞ, KÜÇÜK İŞ DEMEDEN
HER İŞİ TİTİZLİKLE YAPANDIR...

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
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Selam Olsun DHKC Gerillalarına
Selam Olsun Kahraman Arap Kızı
Leyla, Yiğit Türk Delikanlısı Ma-
hir’e

28 Aralık 2016 tarihinde Dersim
Aşağışavaliler’de düşman kuvvetle-
rinin saldırması sonucu çıkan çatış-
mada bir halk düşmanı öldürülürken
iki DHKC Gerillası Leyla Aracı, Ma-
hir Bektaş şehit düştü. İki yiğit teslim
olmayarak Cephe geleneğine yeni
bir sayfa kazandırdı. Dev-Genç saf-
larından çıkan bu iki güzel insan
için yoldaşları Dev-Genç ve Liseli
Dev-Genç’liler açıklamalar yaparak
kısaca şu sözlere yer verdi:

İzmir: “Arap halkının nur yüzlü,
alnı ak kızı Leyla Aracı ve Adını
Çayan’dan almış olan Mahir Bektaş;
onurlu mücadelemizde halklarımızın
kurtuluşu için dağlara çıkmış, ‘Hal-
kımıza Canımız Feda’ diyerek silah-
larını kuşanmışlardır. Bizler Dev-
Genç’liler olarak mücadelemizi so-
nuna kadar devam ettireceğiz. Zamanı
geldiğinde, bizler de ölüme kucak
açacağız! Şehitlerimizden aldığımız
güç ile direncimize, direnç katacağız!
Yolumuzdan asla şaşmayacağız! Biz-
ler; yolun yolumuzdur dediğimiz an;
kanımızın son damlasına dek sava-
şacağımıza ant içtik. Sözümüz sözdür,
iktidar; Halkın İktidarı olacak! Fa-
şizmi yok edeceğiz! Dersim’de Dü-
şene, Dövüşene Bin Selam!”

Tekirdağ: “… Mahir Bektaş ve
Leyla Aracı sözde dünyanın ikinci
büyük ordusu olan oligarşinin kiralık
katillerine karşı çatışarak şehit düştü.
Mahir Çayanlar’dan bugüne gelenek
DHKC savaşçılarının ellerinde büyü-
yerek devam ediyor. Açlık, yoksulluk,
adaletsizlik devam ettikçe; açlığa yok-
sulluğa adaletsizliğe karşı savaşanlar
da var olacaktır. Bekleyin bizi halk
düşmanları yarın yeni Mahirler, Ley-
lalar olup çıkacağız karşınıza. Gözal-
tılarla, işkencelerle katliamlarla bizi
bitiremeyeceksiniz. Savaşımız bağım-
sız, demokratik ve sosyalist bir Türkiye
içindir. Bu uğurda 47 yıldır Anado-
lu’nun dağlarında şehirlerinde her

karış toprağında bedel ödeyip düşmana
bedel ödetiyoruz.  Bu haklı savaşımızı
sonuna sonuncumuza kadar sürdüre-
ceğiz. Mutlaka biz kazanacağız. Çükü
biz halkız ve haklıyız.”

Malatya: “Dersim’e 6 aydır sal-
dırıyorsunuz, bombalıyorsunuz, Der-
sim’de alışverişe bile o teneke kutu-
larınızla gidiyorsunuz. Bu korku
halktan korkudur, bu korku sonlarının
geldiğini görmelerinin korkusudur,
bu korku 47 yıldır süren korkudur.
İki Devrimci Mahir ve Leyla onları
sakın unutmayın, unutamazsınız da
zaten size karşı direnişlerini, son
mermilerine kadar savaşmalarını. 

... Yandaş medyanızda “Dersim’i
temizledik” diye kara propagandaya
başlamışsınız evet, Dersim bir gün
temizlenecek ama halkın evlatlarından
değil halk evlatlarını katledenlerden,
halkın ekmeğini elinden alanlardan
temizlenecek. Siz kimsiniz bizi te-
mizleyeceksiniz o dağlarda şehitle-
rimizin izleri var o dağlardan halkın
evlatları gelip geçti siz o dağları bil-
mezsiniz. 

... 16 değil 160 kişide yeri gelir
ölmesini biliriz halkımız için ideo-
lojimiz için peki ya siz ölebilir misiniz
halkınız için.

Hiçbir şey için savaşmasak bile
şehitlerimiz için savaşacağız onların
hesabını mutlaka soracağız yarına
kalsa bile yanınıza kalmayacak, halkın
evlatlarının hesabı mutlak sorulacak
onların açtığı yolda sonuna kadar
direnerek yürüyeceğiz!”

���

İşkencelerle Bedenlerimizi
Etkisizleştirebilirsiniz
Düşüncelerimizi Asla!

İstanbul Okmeydanı Mahalle-
si’nde 21 Aralık 2015’te Gençlik Fe-
derasyonu’na polis tarafından baskın
oldu ve binanın bütün duvarları par-
çalandı, eşyalar yağmalandı ve birçok
şey kullanılamaz hale geldi. Ve tabi
baskında halkın onurlu evlatları Dev-
Genç’lilerden 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerden
biri serbest bırakılırken beşi hukuk-

suzca tutuklandı. Bununla ilgili İzmir
Dev-Genç 30 Aralık’ta yaptığı yazılı
açıklamada kısaca şu sözlere değindi:
“Faşizm insanlarımıza aralıksız bir
saldırıyla boy göstermeye çalışmak-
tadır. Fakat biliyoruz ki tutuklamalar
bizi sadece fiziken birbirimizden
uzak tutar, yüreklerimiz de mücade-
lemiz gibi her daim birdir. Bedenle-
rimizi adi işkencelerinizle etkisiz du-
ruma bile getirseniz düşüncelerimizi
asla değiştiremeyeceksiniz! Dev-
Genç’i bitiremezsiniz!”

���

Tehditleriniz Boşadır
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde 3
Ocak’ta bir Dev-Genç’li oligarşi em-
rinde olan bir jandarma komutanı ta-
rafından tehdit edildi. Olay Dev-
Genç’lilerin anlatımıyla kısaca şu şe-
kilde aktarıldı: 3 Aralık günü arkada-
şımızın yanına gelen üniversitede öğ-
renci olan tutuklu bir polis ‘Sana ko-
mutan Sezgin’in selamını getirdik’
dedi. Arkadaşımız ise öyle birini tanı-
madığını ‘o kimmiş ki selam gönde-
riyor’ demiş. Komutan Sezgin kimdir?
F.Ü. İletişim Fakültesi Kampüsü’ne
haftada birkaç kez bir araçla jandarma
gelmektedir. Fakültelerde polis ve jan-
darma gibilerinin normalde olağanüstü
bir olay dışında gelmesi yasal değildir.
Üniversiteler özerk bilim merkezleridir
normalde(!) Daha öncede bu şekilde
tehditlerle 2 gazetecilik öğrencisini
tutuklamışlardı. Ayrıca bununla ilgili
yazılı açıklama yapan Elazığ Dev-
Genç kısaca şu sözlere yer verdi: “Bu-
radan bir kez daha söylüyoruz, Dev-
Genç’li olmak bir onurdur. Bu du-
rumdan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan
memnuniyet duyarız. Komutan Sezgin
çok cesaretin varsa o selamı gelip ar-
kadaşımızın karşısına çıkıp söyle, ama
nerde. Biz o sizin bildiğiniz tatlı su
solcularından değiliz. Sizin tehditleriniz
bizlere vız gelir. Arkadaşımızın başına
gelebilecek en küçük bir olayda başta
o selamı gönderen Hankendi Jandarma
Komutanlığı’na bağlı komutan Sezgin
ve AKP’nin polisleridir. Baskılar Bizi
Yıldıramaz!”

Ülkemizde Gençlik

Şahanlarımız Dağlarda Boy Vermeye Devam Ediyor
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Neden mi o güzelim evinizin du-
varlarına yazı yazdık? Neden mi başka
yer bulamadık da o duvara yazdık?
Elbette şahit olasınız diye güzel hal-
kımız. Gören gözlerin görmek iste-
mediğini, duyan kulakların duymak
istemediğini size anlatabilmek için
koca koca televizyon, radyo ve gazete
şirketlerimiz yok. Ve devrimci pro-
pagandamızın size en hızlı ulaşma
yolu olarak gördüğümüz yazılama-
larımızla geldik yine sizlere. Elbette
onu yazarken görmediniz, duymadınız
da, sadece sabah uyandınız ve “Dev-
rimci Gerilla Şehitleri Ölümsüzdür,
Hesabını Soracağız” yazılaması ile
karşılaştınız. Belki ilk başta bir anlam
bulamadınız bir daha baktınız acaba
ne oldu da yine yazdılar?.. belki daha
önce kapını çalıp sana “Parasız Eğitim
İstiyoruz, arkadaşlarımız tutuklu, onlar
için adalet istiyoruz…” diyen gençlerdi
onlar. Evet, ta kendileri, o hep tel-
evizyonda çıkıp başbakanı ve bakan-
larını protesto eden o genç yüreklilerin
bu sefer duvarında adını görüyorsun.
Belki televizyonda onları sadece “dev-

lete karşı gelen iki terörist”
olarak görecektin, amma bu
gerçekle hiç alakası olmayan
bir yakıştırmadır. Onlar sizin
gençleriniz ve isimleri mahal-
lenizin, sokağınızın ve hatta
evinizin her yerinde olacaktır.
Sadece bunlarla kalmayacağız,
kampanyalarımızı size anlatmak
için de yine geleceğiz, hatta
boyamıza su eksildiğinde sizden
de isteyeceğiz çünkü biz düş-
manımız gibi “ahlaksız yazılar”
değil, asırlarca hafızalarda ka-
lacak sözcükleri nakşediyoruz.
Bize katılın, ülkemizin en güzel
yerlerine umudun adını ve güzel
hayallerimizi nakşedelim.

Cephe Milisleri, DHKC
Sempatizanları, Halk Cephesi
ve Dev-Genç, Liseli Dev-Genç’in
yaptığı yazılama çalışmalarından der-
lediklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Duvarlar halkın matbaasıdır.

Dersim: Dersim’de 29 Aralık Per-
şembe günü, Hozat’ta şehit düşen
DHKC gerillalarını selamlamak için

mahallelerde yazılamalar
yapıldı.

Ankara: ODTÜ’de
Dev-Genç’liler, 28 Ara-
lık’ta Dersim’de girdikleri
çatışmada şehit düşen
DHKC Gerillaları Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş
için 1 Ocak’ta yazılama
yaptı. Yapılan çalışmada
okulun birçok yerine
“Mahir Bektaş Ölümsüz-
dür! Şafak Yayla’dan Ma-
hir Bektaş’a Dev-Genç’li-
ler Savaşıyor! Leyla Aracı
Ölümsüzdür!  Arap Hal-
kının Yiğit Kızı Leyla
Aracı Ölümsüzdür!” ya-
zılamaları işlendi.

Ankara Halk Cephesi
Nato Yolu ve Tuzluçayır
mahallerinde Dersim'de
ölümsüzleşen Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş için 3
Ocak’ta yazılamalar yap-

tılar. Yapılan yazılamalarda 3 adet
"Leyla Aracı Ölümsüzdür" 3 adet
"Mahir Bektaş Ölümsüzdür" 2 adet
"Umudun Adı DHKP-C" yazılamaları
duvarlara nakşedildi.

Antep: Düztepe Mahallesi'nde
Cepheliler Dersim’de ölümsüzleşen
Leyla Aracı ve Mahir Bektaş için 2
Ocak’ta yazılamalar yaptılar. Yapılan
yazılamalarda 2 adet “Leyla Aracı
Ölümsüzdür” 2 adet “Mahir Bektaş
Ölümsüzdür” 1 ad “Sabonun Kızları
Kavgayı Öğretiyor” yazılamaları du-
varlara nakşedildi.

Hatay: Dersim’de 28 Aralık’ta
çatışmada şehit düşen Halk Kurtuluş
savaşçısı Leyla Aracı için yazılama
yapıldı. “Leyla Aracı Ölümsüzdür”,
“Leyla Aracı Onurumuzdur”  yazıla-
maları halkın duvarlarına nakşedildi.
Hatay Halk Cephesi: “Arap halkının
yiğit kızı şimdi doğduğu topraklarda...
Adı dağlarda, şehirlerde, okullarda,
sokaklarda, söylenen türkülerde daima
yankılanacak” açıklaması yaptı. 

Hatay'ın Harbiye ilçesinin birçok
yerinde Dersim’de şehit düşen Ha-
tay'ın yiğit kızı Leyla Aracı için ve
onun nezdinde Dersim gerillaları için
yazılamalar yapıldı. Halkın matbaasına
Leyla'nın ölümsüzlüğü nakşedildi ve
adının her zaman yaşayacağı yazıldı.

Dersim'de Şehit Düşen Gerillaların İsimlerini 
Halkın Duvarlarına ve Belincine Nakşettik 

Yeni Yılımızda Şahanlarımızın 
Emanetini Alıp Mücadeleyi Büyüteceğiz!
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Edirne: Dev-Genç’liler 2
Ocak’ta birçok yere umudun
sloganlarını ve şehit düşen ge-
rillaları selamlamak için ya-
zılamalar yaptı. Yapılan ça-
lışmada duvarlara, “Mahir
Bektaş Ölümsüzdür! Leyla
Aracı Ölümsüzdür! Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz! Dev-
Genç” imzalı yazılamaların
yansıra ayrıca “DHKC, Cep-
he” yazılamaları da nakşedil-
di.

İstanbul-İkitelli: Halk
Cepheliler 2 Ocak akşamı Der-
sim’de Şehit düşen DHKC
Gerillaları Leyla Aracı ve Ma-
hir Bektaş’ı yazılama yaparak
selamladılar. Yazılama esna-
sında katil polisler akrep de-
nilen tekerlekli teneke kutu-
suyla Cephelileri taciz ettiler.
Polis tacizine rağmen yazılama
yapmaya devam eden Cephe-
liler mahallenin birçok böl-
gesine Umudun Adı’nı nak-
şettiler.

Altınşehir: Altınşehir'in
Şahintepe Mahallesi’nde Cep-
heliler 3 Ocak Akşamı Der-
sim'de Şehit Düşen DHKC
Gerillaları Leyla Aracı ve Ma-
hir Bektaş'ı yazılama yaparak
selamladılar.

Halkın umudu DHKC gerillaları birçok
yerde yapılan açıklamalarla anılarak, hesap
sorma sözü verildi. Yapılan açıklamaları ya-
yınlıyoruz. 

Avcılar-Bahçelievler 
Halk Cephesi – 30 Aralık: 

“…Ülkemiz faşizmin baskısı altında. İki
yürekli insan halkın umudu olan kırlara çıkıp,
halk düşmanlarından hesap sorup çatışarak
şehit düşmüşlerdir. Halklarımızın başı sağ

olsun. Halkın umududur gerilla. Umudumuz
dimdik ayakta… Dün Onur’du, Çayan’dı,
Oğuz’du… Bugün bayrağımız Leyla ve
Mahir’in elinde dalgalanıyor. Bu bayrak
Kürdistan’da Karadeniz dağlarında dalga-
lanmaya devam edecek. Halk düşmanlarının
korkusu büyümeye devam ediyor. Cephe’nin
yiğit evlatları halk düşmanlarına dünyayı
dar edip, kabusları olmaya devam ediyor.
Alibeyköy Halk Cephesi – 
Liseli Dev-Genç – 29 Aralık: 

“And olsun ki Leyla ve Mahir yoldaşla-
rımızın elindeki bayrağı düşmanın kalelerine
dikeceğiz. Bu onurlu ve haklı mücadelemizin
bedeli ne olursa olsun savunmaktan vaz-
geçmeyeceğiz. Elif Sultanlar’dan Çiğdem-
ler’e, Çiğdemler’den Leylalar’a… Dersim
dağlarında umut olmaya devam edeceğiz.
Selam Olsun Dersim Dağları’nda Direnen
Sabonun Yiğit Yoldaşlarına!”
Altınşehir Halk Cephesi – 29 Aralık: 

“… Bizler biliyoruz ki; bu düzen savaş-

madan yıkılmaz! Düşmanla barış olmaz! Çün-
kü; halkımıza ilk ateş eden, halkımızın düşmanı
burjuvazi olmuştur. Burjuvazinin pis, kirli,
ahlaksız, halkı ezen ve aşağılayan, yozlaştıran,
sorgulayanı; katleden, tutsak eden, teslim
almak için kurduğu bu düzene karşı ancak ve
ancak savaşı büyüterek, silahlanıp halkımızı
da savaşa katarak başarı sağlarız.

Hozat’ta şehit düşen yoldaşlarımız Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş; Oğuz’umuz gibi, Ça-
yan’ımız gibi, Onur’umuz gibi yürümüştür
düşmanın kolluk güçlerinin üstüne! Sormuştur
hesabını yoldaşlarının. Umut olmuşlardır hal-
kımıza fedayı kuşanmalarıyla…

Halkımıza diyoruz ki; Bu Vatan Bizim!
Vatanımıza göz diken, sömürüsünü daha da
yükseltmek için halkımıza katliamlar yaşatan,
emperyalizmi ve onun uşağı faşizmi, döktükleri
kanımızda boğalım! Beklemek ölümdür! Halk
düşmanları her geçen gün saldırılarının dozunu
arttırırken, bizler halk olarak misliyle cevap
vermeli, hesap sormalıyız!
İkitelli Halk Cephesi  -  30 Aralık: “…Em-
peryalizm vatan topraklarımızın üzerine kara
bulut gibi çökmüştür, faşizm her geçen gün
onlarca insanımızı katletmekte, tutsak etmek-
tedir. Bunların hepsi kokuşmuş düzenlerini
sürdürebilmek, sömürülerine sömürü ekleye-
bilmek içindir! Bu durum karşısında halkımızın
yiğit evlatları çareyi savaşmakta bulmuştur.
Çünkü halkımızın kurtuluşu için tek çaremiz
savaşmaktır! Teslimiyetlerin boy gösterdiği,
düşmanla barışmak için şekilden şekle girildiği

Selam Olsun 
Halk Kurtuluş Savaşçılarına!
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bir dönemde Umudun Adı silahını çat-
mıştır vatanımızın dağlarına. Kırlarımızda,
şehirlerimizde umudu feda feda büyüten
savaşçılarımız; “Halkımız! Sizi halk düş-
manlarına teslim etmeyeceğiz! Sizi Çok
Seviyoruz!” diyerek emperyalizme ve
faşizme darbeler indirmiş, beyinlerini
sarsmışlardır! Savaşımız; meşru bir sa-
vaştır. Haksıza, zalime karşı haklının,
ezilenlerin verdiği bir savaştır! Haklı biz
olduğumuz için kazanacak olan da bizler
olacağız. Kazanmamız içinse en meşru
hakkımızdır silahlanmak! Yoldaşlarımız
Leyla Aracı ve Mahir Bektaş’ın anıları
mücadelemizde yaşayacaktır! Hesaplarını
soracağız. Mahşere Kalmayacak!”
Ankara Halk Cephesi – 30 Aralık: 

“… Katiller, Dersim’i ve tüm ülkeyi
kana boğanlardır. Halkı açlığa mahkum
edenler, en küçük bir hak arama eylemine
tanklarla toplarla saldıranlardır; her yıl
iş cinayetleriyle binlerce işçiyi katleden,

on binlerce devrimci – de-
mokrat emekçiyi işten atan-
lardır. Katiller, OHAL’le
birlikte sınırsız bir yetki
ve terörle vatanımızı bir
hapishaneye çevirmeyi
amaçlayanlardır. Katil,
AKP ve Devlet’tir.

Leyla Aracılar ve Mahir
Bektaşlar’ın inancı, cesareti
faşizme karşı verilmiş en
açık yanıttır. Onlar, elde
silah yoksulluğa, zulme,
halkın ezilmişliğine mey-
dan okuyan halk çocukları,
halkın yiğit öncüleridirler.
Anadolu tarihinde binler-
cesini gördüğümüz isyan-
cılardır. Leylalar’ın, Ma-
hirler’in cesaretini ve ta-
rihsel haklılığını kuşanacak
ve uğruna hayatlarını ver-
dikleri devrimi gerçekleş-
tireceğiz. Katillerimizle ba-
rışmayacak, sömürüyü ve
adaletsizliği bu topraklardan
sileceğiz.”
Antep Halk Cephesi – 29
Aralık: 

“… Selam olsun dağ-
ların doruklarında yürek-
lerindeki halk ve vatan sev-
gisi ile kar, kış demeden
savaşan Halk Kurtuluş Sa-

vaşçılarına!
Onlar bu halkın en onurlu evlatlarıdır.

Onların çıkınlarında halklarına duydukları
sevgi ve düşmana duydukları kinden
başka bir şey yok. Halklarımızı çok sev-
dikleri ve halka zulme-
denlerden kin duydukları
için dağlara çıktılar ve
kar kış demeden elde si-
lah çekilen acıların he-
sabını soruyorlar. Can
alırken can da veriyorlar;
hiç tereddütsüz, gözlerini
kırpmadan, “bir canım
var feda olsun halkıma”
diyorlar.

Halkımız açlık ve
yoksullukla her gün im-
tihan ediliyoruz ve bunu
bize kader diye inandır-
maya çalışıyorlar. Cen-
netin içinde bize cehen-

nemi yaşatıyorlar. Oysa açlık ve yoksulluk
alın yazımız değil. İnşaatlarda, maden
ocaklarında, fabrikalarda, mevsimlik
işlere giderken yollarda ölüyoruz. Buna
kaza, kader, bu işin fıtratı diyorlar. Hayır
ne kaza, ne kader, ne de işin fıtratı…
Bunu çok iyi biliyoruz. İşte Dersim’in
dağlarında savaşan ve ölümsüzleşen Halk
kurtuluş Savaşçıları bu bilinçle çıktılar
dağlara.  Ellerde silahları, dillerinde tür-
külerle bu yaşadıklarımızın hesabını sor-
mak için karşıladılar ölümü ve hoş geldi
sefa geldi dediler. Halkımız; gün artık
çektiğimiz acıların hesabını dağlarda şe-
hirlerde sorma vaktidir. Gün bizden alınan
ne varsa bunu geri almak için mücadele
etme günüdür! Bunun için savaşa katılın,
gerillayı destekleyin!”
Elazığ Halk Cephesi – 29 Aralık: 

“… Dersim dağları iyi tanır bizleri
Seyit Rızalar’dan, Çalaxane Direnişi’nden,
Emirgan’dan, Bargini’den, 12’lerden tanır
bizi… Daha geçen ay şehit düşen
Oğuz’dan tanır. Bizleri cüretimizden, ce-
saretimizden ve teslim olmayışımızdan
tanır. Dersim 38 Katliamı’nda söylenen
bir söz vardır. “Dağların anahtarını kay-
bettik” diye söylenen bir söz Cepheliler
o anahtarı nasıl bulacağını çok iyi biliyor.
Ölen ama teslim olmayan geleneğiyle o
anahtarı bulacak. Fedası, kavgası, sevdası
ile bulacak o anahtarı Cephe gerillaları.

Dersim’de son 6 aydır oligarşi güçleri
tümen komutanlıklarıyla, tugaylarıyla
dağlara saldırıyor. Bir ülkenin ancak
karşı bir devletle savaşta kullanabileceği
silahlarla saldırıyor. Tankla, kobrayla,
skorskiyle, binlerce özel eğitimli katil
sürüleriyle saldırıyor. Buna karşı geril-
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laların ellerinde ise kleşi yanında ise bir
parça ekmeği var. Bu durumda bile Fa-
şizmin korkulu rüyası haline gelmiştir.
Yalan haberlerle bitirdik, yok ettik de-
magojileriyle saldırıyor. Tanklarınız, top-
larınız var ama Hozat’ta bir sigara almaya
bile 2 Ural’dan aşağı olmadan gidemi-
yorsunuz. Bir yere operasyona gider
gibi alışverişe gidiyorsunuz. Eğer bitir-
diyseniz bu korku nedendir.

Bu korkunun sebebi Arap halkının
onurlu evladı Leyla’yı, Karadeniz’in asi
rüzgarını Dersim’e ulaştıran Mahir’i,
Dersim’in onurlu evladı Elif Sultan Kal-
şen’i birleştiren bir güç var karşılarında
Cephe var da ondan.”
Eskişehir Halk Cephesi – 31 Aralık:

“Onlar ki kırlarda açan çiçek, Onlar
ki toprakta berekettir…”

“…  Amerikancı faşist ordu TSK,
devrimcileri katlederek bitirebileceğini
sanıyor. Devrimciler, bereketli topraklar
üzerinde, Anadolu’da, kurudukça yeşeren
bir çiçek gibidir. Çünkü tohumu bere-
ketlidir… Oligarşinin silahlı güçleri,
TSK ve Emniyet teşkilatı, devrimcileri
katlederek emperyalizme görevini “iyi”
yaptığını ispat etmeye çalışıyor. Dev-
rimcileri tutuklayınca veya katledince
devrimcilerin biteceğini düşünüyorlar.
Oysa ki anlayamadıkları şey şu: Onur,
Çayan, Leyla, Mahir… bu isimler sadece
birey isimleri olmaktan öte, bizim umuda
ve adalete olan inancımızın simgesidir.
Yoldaşlarımız fiziksel olarak aramızda
olamasalar bile, adalete ve umuda inan-
cımız olduğu sürece yeni isimler ve

yüzler gelecek ve umudumuz yeşermeye
devam edecektir.

Arap halkının yiğit kadını, Leyla…
Bir türküde geçer;  “Letipke ya imme,
inna el movt, derbıl hurri/Ağlama anne,
ölüm bizde özgürlüğün yoludur.” Cefakar
Arap halkının ağıtlarından biridir bu.
Yıllardır zulme uğrayan halkların ağıt-
larından biridir. Onlarca halk çocuğunu
zulme karşı mücadelede şehit verdi Arap
halkı, bugün Suriye’de olduğu gibi. Bu
halk çocuklarından biri Refik Horoz’du.
90’lı yıllarda Kürdistan’da Kürt hareketi
dışında kimsenin çalışma yapamayaca-
ğının iddia edildiği bir süreçte bir Dev-
Genç’li olarak Diyarbakır’da çalışma
yürütmüştü. Ölüm mangaları tarafından
yargısız infazla katledildi. Yusuf Aracı,
ülkesindeki adaletsizliğe, zulme karşı
bedenini ölüme yatırdı. Halkı için kendini
feda etti. ‘Bir avuç asalak zevk-ü sefa
içinde yaşarlarken, ben duramazdım.’
dedi ve katıldı feda kuşağına. Mezarları
başlarında Arap halkının geleneklerinden
“bahur”, gözlerde hafif buğu, yoldaşını
kaybetmenin acısı, öte yandan daha
ağır basan kin ve öfke duygusu, sözler
dile gelmese de net bakışlarla söylenmek
istenen bir söz ‘Bizi asla yenemeye-
ceksiniz!’ Halk savaşçıları, ölüm bizde
özgürlüğün yoludur diyerek düştüler
yollara, Refikler, Selimler, Yusuflar
gibi… Bu tohum, umuda olan sevdanın
tohumu, yeni Leylalar’la, Mahirler’le
yeşermeye devam edecek.”
Hatay Halk Cephesi – 29 Aralık: 

“Suriye’de, ‘Vallahi Sizi Sileceğiz’
Diyen Yahya Adnan’dan Türkiyeli Dev-
rimci Leyla Aracı’yla Taşınan Bayrak

Antakya’nın yiğit Arap kızı Leyla
Aracı. Devrim ve sosyalizm sevdalı-
sı… Bir ömrüm var Türkiye halklarının
bağımsızlık mücadelesine adayan…
Arap halkı, Türkiye halkları devrim

mücadelesine olan bu değerli naçizane

katkılarını unutmayacak, binlerce yiğit

Arap evladı tuttuğun kızıl bayrağı zafere

taşıyacak, emperyalizme ve işbirlikçilerine

karşı mücadeleyi yükselteceklerdir.

Suriye’de Amerika emperyalizmine

ve işbirlikçilerine karşı savaşıp şehit

edilen, “vallahi sizi sileceğiz” diyen

Yahya Adnan’ın o düşmana olan öfkesini

Türkiye sathına yayan Leyla Aracı; nasıl

ki Yahya Adnan’ın yoldaşları Suriye’deki

çeteleri siliyorsa, bizler de Leyla Aracı’nın

bizlere bıraktığı çizgide Amerika ve iş-

birlikçi AKP’yi Türkiye topraklarından

silip atacağız. Seni seviyoruz halkı için

Dersim topraklarında dövüşen ve ölüm-

süzleşen yiğit devrimci. Antakya’nın

cesur onurlu Arap kadını… Sana söz;

bir kez de dünyayı Türkiye’den sarsa-

cağız…”
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İstanbul Halk Cephesi - 29 Aralık: 
"Mahir Ateş arkadaşımızı son yolculuğa

uğurladık. Mahir; Çayan’ın çocuğudur, bu
mahallede doğmuş, burada büyümüştür. De-
ğerlerine, kültürüne, onuruna, mahallesine
sahip çıkmıştır. Bunun için Cephe’de saf
tutmuş, devrim ve iktidar mücadelesine ka-
tılmıştır. İstemezdik böyle bir ölümü Mahir
de istemezdi. Ancak yaşadığı sağlık sorunları
da, memleketinden mahallesinden uzakta ol-
ması da mücadelenin sonucudur. Mücadele
her türlü bedelle, her şeye rağmen ve her
yerde sürüyor. Mahirler bunun kanıtıdır. Ma-
hir’in alnı açık başı dik Çayan’a gelişi yeni
Mahirlerle savaşma çağrısıdır Halk Cephesi
ailesi olarak Mahir sevgi, saygı ve özlemle
selamlıyoruz. Yeni Mahirlerle düşlerin gerçek
kalacak, mutlaka bağımsız, demokratik, sos-
yalist, özgür vatanı kazanacağız” denildi.



Karagözlü, Arap kızı Leyla Aracı
31 Aralık 2016’da İskenderun Kara-
ağaç Mahallesi’nde geleneklerine göre
son yolculuğuna uğurlandı. Arap halkı
kucak açtı kara gözlü Leyla’sına; kı-
nasını yaktı, türküsünü söyledi. 

30 Aralık akşamı cenaze, Karaağaç
Mahallesi’ndeki evine getirildi. Sabaha
kadar yoldaşları başında nöbet tuttu,
sabah TAYAD’lı Aileler de kara gözlü
Leyla’sını uğurlamak için oradaydı.
TAYAD ve yoldaşları cenazeyi yıka-
mak için gasılhaneye götürdü. Cenaze
yıkandıktan sonra tekrar eve getirildi,
evde helallik alındı, alnından öperek
vedalaşıldı. Ardından Karaağaç Asri
Mezarlığı’na doğru yola çıkıldı.

Halk düşmanları ise her zamanki
gibi acizliklerini sergilediler, evin
uzağından sivil arabalarla gözleyerek
taciz ettiler. Ve aile evine gelerek yü-
rüyüş yaptırmayacaklarını, hiçbir şe-
kilde izin vermeyeceklerini, slogan
attırmayacaklarını, talimatın öyle ol-
duğunu, söyleyerek tehdit ettiler. Aile
ise “biz kızımızın, kardeşimizin ce-
nazesini geleneklerimize göre kaldı-
racağız” diyerek tartışmayı kesti.

Mezarlık yolunda ise eski Karaağaç
Belediyesi’nin bahçesinde TOMA,

Akrep ve Çevik Polisler
yığınak yapmıştı. Cenaze
töreni boyunca kamera-
larla çekerek taciz ettiler.
Ne de olsa korkuları bü-
yük, halkın umudunu
dağlarda dalgalandıran
Leyla’mızdı gelen, baş
eğmezliğiyle, sonsuz
halk sevgisiyle ve düş-
mana olan kiniyle sila-

hını kuşanıp Dersim dağlarında hesap
soran Leyla’mızdı o.

Asri mezarlıkta Arap halkının ge-
leneklerine göre cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından en önde
sancak ve iki pankart taşındı. Pankart-
lardan biri Arapça’ydı. “Dersim Dağ-
larının Şahan’ı Leyla Aracı Ölümsüz-
dür”, “Bint Al Arabiya Layla Aracı La
Tamut” (Arap Kızı Leyla Aracı Ölüm-
süzdür) yazılı pankartlar, kızıl flamalar
ve sloganlarla mezar yerine yürüyüş
yapıldı.

Leyla’mız ölüm orucu direnişinde
şehit düşen kuzeni Yusuf Aracı’nın
yanına defnedilmek istiyordu ama ko-
şulların uygun olmamasından
ötürü aynı mezarlıkta başka bir
yere defnedildi. Defnedilirken
kızıl bayraklara bezendi, dağlarda
elinde dalgalandırdığı Cephe yıl-
dızı göğsünün üstüne yerleştirildi
ve karanfiller, reyhanlar koyuldu
mezarın içine, tam da kara gözlü
Leyla’mıza yakıştığı gibiydi. De-
fin işleri bittikten sonra dini tören
ve ardından Halk Cephesi’nin
ve TAYAD’ın düzenlediği tören
gerçekleştirildi.

Tüm devrim şehitleri adına
saygı duruşu yapıldı, Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş için yazılan
şiir okundu. Ardından yoldaşı,
kardeşi Seval Aracı konuşma
yaparak Leyla’yı anlattı. Özel-
likle çocuklara ve halkına duy-
duğu sevginin büyüklüğüne de-
ğindi. Leyla’nın düşmana ula-
şılmaz kıldığı kini ve halkına
duyduğu sonsuz sevgiyle Dersim
dağlarını arşınlayıp savaşarak,
düşmandan hesap sorduğunu ve
uğruna mücadele edip ölüm-
süzleştiğini, değerleri için şehit

düştüğünü söyledi. Ardından başka
bir yoldaşı Arapça konuşma yaparak
şunları söyledi: “Leyla Aracı inandığı
değerler uğrunda dağlarda savaşarak
şehit düştü. Nedeni ise bu ülkede
açlık ve yoksulluk olmasın diyedir.
Açlıkta, çocuklar ölmesin diyedir.
Leyla bu toprakların kızı, Arap hal-
kının kızı yani sizin kızınız. Leyla
zulme boyun eğmedi tıpkı bin yıllar
önce Hasan’la Hüseyin’in Muavi-
ye’ye, Yezid’e karşı boyun eğmediği
gibi başı dik ve onurluydu. Leyla bu
kültürle büyüdü ve kendisine yakıştığı
gibi savaştı ve şehit düştü”. Konuş-
manın sonunda Leyla adına sizleri
selamlıyoruz denildi. Konuşmaların
ardından en sevdiği türküler söylendi.
Ardından ise aile evine geçildi, yemek
yenildi ve taziyeler kabul edildi. Ce-
naze törenine 120 kişi katıldı.

Taziye ziyaretleri yedinci gün ye-
meğine kadar aile evinde kabul edi-
lecektir. Yedinci gün yemeği ise 5
Ocak Cuma günü saat 14.00’da aile
evinde verilecek. Tüm halkımız ye-
dinci gün yemeğine davet edildi.

Halk Kurtuluş Savaşçısı Leyla Aracı’yı Uğurladık!

Hatay’da Taziye Evine Ziyaret

Şehitlerimiz Sahipsiz Değildir!

Dersim’de şehit düşen DHKC Gerillası
Leyla Aracı’nın taziye evine ziyaretler de-
vam ediyor. 3 Ocak'ta HDP ve İHD heyeti
ziyarette bulundu. Ziyarete gelenler arasında
Leyla Aracı’yı Hatay ve İskenderun’da
mücadele ederken tanıyanlarda vardı. Şe-
hidiniz şehidimizdir ve mücadele sürüyor
söylemleriyle desteklerini sundular. HDP
ve İHD heyetinin yanı sıra akraba, kom-
şuları ve arkadaşlarının ziyareti sürdü.

Leyla ARACI Ölümsüzdür!
Şehitlerimiz Onurumuzdur,
Şehitlerimizi Sahiplenmemizi
Engelleyemezsiniz!

Mersin ve Hatay Halk Cephesi, Oligarşinin
katil sürüleriyle 28 Aralık’ta girdiği çatışmada
yoldaşı Mahir Bektaş’la birlikte şehit düşen
DHKC Gerillası Leyla Aracı’yı 1 Ocak’ta
mezarı başında andı. Saat 11.00’da gerçek-
leşen anmaya İstanbul’dan gelen TAYAD’lı
Aileler de katıldı. Ardından 2003 yılında
ölüm orucu savaşçısı iken şehit düşen Yusuf
Aracı’nın da mezarı ziyaret edildi.
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Faşist düzenin ülkemizde işkence
yapma özgürlüğü sürüyor. İşkence halk-
tan yana olan hiç kimseye uzak bir
tanım değildir. Şeref, onur, ahlak anla-
yışından yoksun olan, kapitalizmin eli
kanlı katillerinin, kendi varlıklarını
başkalarına zorla, acı çektirerek dayatma
yöntemlerinin tümü işkencedir. Bili-
yoruz ki bugün devlet, ülkemizde çeşitli
yöntemlerle uyguladığı ağır baskı ko-
şulları nedeniyle genel bir korku ve
güvensizlik duygusu yaratmak istiyor.
Sokaktan kendince şüpheli gördüğü
kişiyi zorla gözaltına alır, işkence uy-
gular, tutuklar. İnternet yayınlarında
kendisine muhalif tek bir söze, resme,
imaya dahi tahammül etmez, soruşturma
açar, takibe alır, tutuklar. Hapishanelerde
işkence yapar, sürgün eder… Dernek-
lerimizi ayda en az bir defa basar,
dağıtır, içindeki eşyaları parçalar, du-
varlarını dahi yıkar. Öyle bir kin, öyle
bir düşmanlıkla saldırıyor ki. Sonunu
gören canavarın pervasızlığını yaşıyor.
Bir halkı topyekûn susturmak, sindirmek
ve emperyalizmle işbirliği yaptığı zulüm
düzeni sürsün istiyor. Buna asla izin
vermeyeceğiz. 

Yaptığınız dernek baskınlarını da,
19 Aralık Katliamı’nı da unutturma-
yacağız. 19 Katliamı ile ilgili basın
açıklaması yapmak isteyen Hüseyin
Kütük ve Pınar Birkoç gözaltına alı-
narak işkence gördü. 

Halkın Onurlu Çocukları
Dev-Genç’lilerden
Korkuyorsunuz!
İşkence Yapmak
Şerefsizliktir, Acizliktir!

Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerden
Hüseyin Kütük ve Pınar Birkoç, göz-
altına alındıkları ilk andan itibaren
çevik kuvvet ve sivil polisler tarafından
işkenceye maruz kaldılar. Çevik oto-
büsünde ters kelepçeleyip, kafalarına
bastılar. Tüm bu saldırılar sonucunda
Hüseyin belinden, Pınar da vücudunun
çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu
yürümekte zorlandı. Hastane ve diğer
yerlerde de bekletirken polis onursuzca
dayatmalarda bulunup suçlu muamelesi
yaparak, yüzlerini duvara dönmeye
zorladı. Halkın onurlu evlatları olmanın
gururunu yaşayan Dev-Genç’liler yüz-

lerini duvara dönmeyi reddettikleri ve
ajitasyonlar, sloganlarla polisin ahlaksız
yüzünü teşhir ettikleri için de işkencelere
maruz kaldılar. Adliyede de ters ke-
lepçelenerek işkencelere maruz kalsalar
da, 19 Aralık’ta açıklama yapmanın
meşru olduğunu savunan Dev-Genç’li-
ler, savcılıkta, kendilerini darp eden
polisleri teşhir ettiler. Korkusundan ne
yapacağını bilemeyen işkenceci polis
salondan çıkmak zorunda kaldı. 

Dev-Genç’lileri işkenceyle gözaltına
alarak, tutuklayarak, kaçırarak yıldır-
maya, bitirmeye çalışıyorsunuz. Ancak
boşa çaba harcıyorsunuz. Hiçbir baskı
ve yıldırma politikanız, 47 yıldır em-
peryalizme ve faşizme karşı sürdürdü-
ğümüz haklı mücadelemizi engelleye-
medi, engelleyemez! Dev-Genç’i bugüne
kadar yıldıramadınız, yıldıramayacak-
sınız! Halkın onurlu evlatları, halk ço-
cukları var oldukça, sizin korkularınız
hep var olacak. 19 Aralık’ta devrimci
tutsaklara yaptığınız işkenceler, katli-
amları her zaman karşınıza çıkaracağız.
Hesap soran sloganlarımız, eylemlerimiz,
direnişlerimizle korkulu rüyanız olmaya
devam edeceğiz. 

Zulmünüz de İşkenceniz de Bize Vız Gelir! 
Zulüm Düzeninizin Sürmesine Asla İzin Vermeyeceğiz! 
HALKIN ONURLU EVLATLARI, HALK ÇOCUKLARI VAR OLDUKÇA,
SİZİN KORKULARINIZ HEP VAR OLACAK!..

Tekirdağ T-1 Hapishanesi'ne sürgün olarak getirilen
Özgür Tutsak Ali Ülgü'ye yönelik işkenceler devam ediyor.
Ali'yi hapishaneye getirdiklerinde, çırıl-çıplak soyarak
aramaya çalışıyorlar. Zorla üzerindeki elbiselerini çıkaran
işkenceci gardiyanlardan biri Ali'nin sırtına dokunarak
“ben erkeklere dokunmaktan hoşlanıyorum” diyor. Bu
sapık gardiyan daha sonra da dedektörle arama yaparken
iki defa Ali'nin kasığına dokunarak, çimdikleyerek taciz
etmeye devam ediyor.

Ali Ülgü, bu onursuzluğa karşı direnince bu kez de
ters kelepçe takarak süngerli odaya atıyorlar. Bundan da
sonuç alamayan işkenceciler, boş bir hücrede bir gün bek-
lettikleri Ali Ülgü'yü arkadaşlarının bulunduğu hücreye
götürmek zorunda kalıyorlar.

Ancak işkenceler bitmiyor. “Her şey senin başının
altından çıkıyor” diyerek hedef gösterdikleri Özgür Tutsak
Ali Ülgü'ye yönelik taciz ve provokasyonlar devam ediyor.

Bu soğuk kış gününde bir tane battaniye verip, ikincisini

kantinden parayla almay zorluyorlar. Soğukla
tutsakları teslim almaya çalışıyorlar...

Tekirdağ T-1'deki bu işkence ve tacizleri
görüşmek için gidilen kurum müdürü de
daha baştan işkenceci sapıklarını koruyarak

avukatlara bağırmaya başlıyor. Oysa kendisine şikayet
için değil, ahlaksızlığa karşı tavır alması, ortak olmaması
ve hesap sorulması için gidilmiştir. 

Avukatların kararlılığı karşısında yelkenleri suya indiren
müdür “takipçisi olacağını” söylerken, boyun eğmeyen
özgür tutsaklara karşı da öfkesini dindiremiyordu. Görünen
o ki, direnen, teslim olmayan Özgür Tutsakların iradesi
karşısında çaresizdiler. 

Ali Ülgü, bir Özgür Tutsak olarak; işkencecilerini daha
baştan yenmiş ve moral üstünlüğü ele geçirmiş durumdadır.
Müdürün öfkesi ve çaresizliği, sapık gardiyanların ahlak-
sızlığı ise beyhude çabalardır, hepsi o kadar.

Tekirdağ T-1 Hapishanesi Müdürünü, işkenceci, sapık
gardiyanlarını uyarıyoruz; Özgür Tutsakların başına gele-
ceklerden sorumlusunuz ve hesabını ödemeye de hazır
olun. O “güçlü devlet”iniz sizi koruyamaz; Tutsaklarımıza
dokunduğunuz o pis ellerinizi kıracağımızı bilin!

Tekirdağ T-1 Hapishane İdaresi ve Sapık Gardiyanlarını
Uyarıyoruz: Özgür Tutsaklarımıza Dokunan
O Pis Ellerinizi Kırarız!

Yürüyüş

8 Ocak
2017

Sayı: 555

Gözaltından Hapishaneye Kadar Her Yerde Kesintisiz İşkence!446



F A Ş İ Z M
NEDİR?

* Faşizm bir yönetim
biçimidir. Bir devlet
biçimidir. Faşizmin en

ayırt edici özelliği tekelci burjuvaziye dayanması ve
tekelci burjuvazinin açık, terörcü diktatörlüğü olmasıdır. 

* Faşizm kapitalizmin en üst aşaması olan, tekellerin
ortaya çıktığı emperyalizm döneminde oluşan bir dikta-
törlüktür.

* Her Baskı Yönetimi, Her Diktatörlük Faşizm
değildir. Örneğin, daha yıllar öncesinden başlanarak

insanlar baskıcı yönetimler
altında ezilmiş, birçok kan akı-
tılmıştır. Ama bu baskı yöne-
timlerinin hiçbirine faşizm
demiyoruz. Çünkü faşizm tek-
elci burjuvazinin yönetim biçi-
mi olarak 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

* Faşizm bir yönetim biçimidir. Faşizmin en ayırt
edici özelliği tekelci burjuvaziye dayanması, tekelci bur-
juvazinin terörcü diktatörlüğü olmasıdır. 

* Bir avuç mutlu azınlığın çıkarları uğruna kan ve
gözyaşı ile halklara dayatılan faşizm gerçeği, 1900'lü
yılların başından 2000 yılının eşiğinde olduğumuz bugüne,
değişik biçim ve renklerle karşımıza çıkar.

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
EZBERLEYELİM:

Türkiye faşizminin gerçeği
hapishanelerde yatar,

yasalarda değil…

FAŞİZM IRKÇIDIR...
NAZİ ALMANYASI’NDA
YAHUDİLER,
AMERİKA'DA ZENCİLER...

Nürnberg "ırk" yasaları çıkartı-
lıyor. 

1935 senesi şu özellikleri taşıyor:
Almanya gene ordusuna kavuştu, oto-
banlar yaptırdığı için 6 milyon işsize
iş alanı sağladı ve dünya krizini de bu
şekilde "aşmış oldu". Diğer yandan
harıl harıl silahlanırken, silah sanayi-
sinde de büyük bir kalkınma yaşandı. 

NSDAP "devlet partisi ilan edildi.
Komünistler, Sosyal Demokratlar,
yani muhalefet Nazi kamplarına
tıkıldı. 

Görünürde, "kalkınma", ülkede
"sükunet ve istikrar" vardı. 

1935 yılı Yahudiler içinde ırkçı-
lığın, baskıların yeni boyut kazandığı
bir yıl olacaktı. 

O güne kadar yaşadıkları baskılar
artık kanunlaşarak yasallaştı. 

2 kanun ve 9 kararname çıkartıldı. 
Nürnberg'de yapılan bir Parti

Meclisi’nde şu kanun kararlaştırıldı: 
1- Reichsbürger Kanunu Madde

1: Vatandaş, Alman devlet yapılan-
masının korumasına ihtiyaç duyan
ve özel bağlılık hisseden kişilerdir. 

Madde 2: Alman vatandaşı olmak
için, Alman veya soy benzeri kanı
taşımak gerekiyor. Davranışlarıyla
Alman Halkına ve Reich'ına (yani
İmparator-luğuna) hizmet ettiğini
göstermesi gerekir. 

2- Reichsbürger Kanunu Alman

"kanunu" ve "onurunu" koruma
kanunuydu. 

Madde 1: Yahudiler ve Alman
vatandaşları arasında evlilikler
YASAKTIR. 

Buna rağmen yapılan evlilikler,
yurt dışında bile kıyılsa, yok hük-
mündedir. 

Madde 2: Yahudi ve Almanlar
arasında cinsel ilişki yasaktır. 

Madde 3: Yahudiler evlerinde
Alman çalıştıramaz. 

Madde 4: Yahudiler Alman bay-
rağını ve renklerini kullanamaz. 

Bununla Almanya'daki Yahudileri
günlük hayatın dışına itmek istediler. 

Sonra çıkartılan kararnameler ile
bu kanunlar ayrıntılandırıldı. 

Örneğin, Yahudiler vatandaşlıktan
atılıp, vatansız oldular. 

Böylece Yahudilerin seçme, seçilme
hakkı elinden alındığı gibi devlet
memurluğunun önü de kapanmış oldu. 

Bu iki kanuna dayalı çıkartılan
kararnameler ile Yahudilerin
yaşantıları, "yasal bir zemin" üze-
rinden, en küçük detaya kadar
belirleniyordu. Mesela Yahudilerin
radyoya veya evcil hayvana sahip
olması dahi yasaktı. 

Böylece fiili durum resmiyet
kazanmış oldu. 

Bu son noktada, hepimizin
bildiği gibi Yahudilerin toplu kat-
liamı, imhası oldu. 

Bu baskıları kanunlaştırmanın
tek bir nedeni vardı. Alman hal-
kının nezdinde, her şeyin yolunda
olduğunu, bu tutumun "meşru"

olduğunu ve kafalarını yormamaları
gerektiğine inandırmak idi. 

Hitler, Parti Meclisinden sonra
dar bir toplantıda bu kanunun ama-
cını şöyle anlatmış: Yahudileri dar
alana hapsetmek, gettolaştırmak.
Onların soyuna yaraşır şekilde yaşat-
mak. 

Yahudiler Avrupa'da Ortaçağ'dan
beri baskılara maruz kalmıştır. 

Ama Hitler ile birlikte ilk defa,
bu bir "ırk" temeline oturtulmuştur.
Yahudilerin "aşağı ırk" olduğu görü-
şüne varılmıştır. 

Yahudiler önce devlet memurlu-
ğundan men edildi. Sonra diğer mes-
leklerden ihraç edildiler. 

Doktor, avukat, sanatçı... hepsi
onlara yasaklandı. Üniversiteye ve
birçok okula girmeleri yasaklandı. 

Yahudiler için Hitler iktidara gel-
diği 1933'den itibaren, 12 çile dolu
yıl başlamıştı. 

DÜNYA HALKLARININ EN
BÜYÜK KATİLİ
AMERİKADIR

Tüm dünyanın ezilen halklarının katili
Amerikan emperyalizminin tarihinde en
fazla silah, Obama döneminde satıldı.

Obama yönetimi ise 8 yılda 278 milyar
dolarlık silah sattı.

Irak halkının katili Bush iktidarında
128.6 milyar olan silah satışı Obama
döneminde iki katına çıktı.

Obama, 2. Paylaşım Savaşı'ndan sonra
en çok silah satış anlaşması imzalayan
Amerikan başkanı oldu.
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Hatay’da Taziye Evine Polis Tacizi
Dersim’de 29 Aralık günü şehit düşen Halk Kurtuluş Savaşçısı

Leyla Aracı için yapılan cenazeyi, katiller ilk günden beri  taciz
etmekte ve aileye tehditler savurmaktadır. 2 Ocak’ta, Halkın matbaası
olan duvarlarda “Leyla Aracı Ölümsüzdür”  yazılamalarına dahi
tahammülü olmayan katiller aileyi dışarı çağırıp tehditler savurmuşlar,
daha sonra şehidimizin babası ve kardeşinin, katilleri kovması
üzerine tehditlerine devam ederek “buraya istersek 50 tane ekip
yığarız” diyerek cenazeye bile saldıracak kadar ahlaksız, onursuz,
acınası, pervasız olduklarını tüm çirkinlikleriyle göstermişlerdir.
Daha sonra yazılamaları silip kendi pis propagandalarını yapmışlardır.
Hatay Halk Cephesi: "Size sesleniyoruz katil sürüleri, halk düşmanları!
Yeni Leylalar doğacak bu topraklarda, halkın bağrından kopup
gelecek ve hesap soracaklar sizden Mahir’ce Leyla’ca!" açıklaması
yaptı. 

Suriye Halk Cephesi - 29 Aralık: 
Selam Olsun Dünya Halklarının Umudu,
DHKC Gerillalarına!

"... Mahir; Şafaklar’ın,
Çiğdemler’in öfkesini kuşandı,
Dev-Genç coşkusuyla Dersim’in
nehirlerinden daha coşkun aştı
dağları! Doruklara yazdı adını!
Mahir adını Mahir Çayan’dan
aldı. Mahirce direndi Mahirce
şehit düştü.  Arap halkının yiğit

kızı Leyla Aracı ise Arap halklarının
tüm öfkesini kuşanıp yoldaşlarının hesa-
bını sormak için Dersim dağlarına çıktı.
Ve çatışarak onurlu bir şekilde şehit düştü.  Herkesin silah bıraktığı direnmekten
vazgeçtiği bir dönemde umudu büyütenlere selam olsun. 

Katiller asla unutmasın! And olsun ki, katillerden, şehitlerimizin hesabını
soracağız. Halka yaşattığınız tüm acıların, zulmün, hesabını soracağız. Sıktığımız
her kurşun, ülkemizde ve Suriye’de yaşanan katliamların, dünya halklarının
çektiği tüm acıların hesabını sormak içindir. Halkımıza, dünya halklarına umut
olmaya devam edeceğiz. Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız. Bizleri
asla bitiremeyeceksiniz! Tüm dağlarımızda umudun bayrağını dalgalandıracağız.
Hesap sormaya geldiğimizde kaçacak delik arayacaksınız. Alnınızın çatından
vuracağımız o günü bekleyin. Selam olsun Anadolu’nun dört bir yanından
Dersim’in doruklarında savaşan Şahanlarına."

Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi - 29 Aralık: 
"... Katiller sevinemeyecek, bir yoldaşımız katledilirse onlarcamız dağları

yol edeceğiz. Dersim dağlarından Cephe gerillalarını bitirdiğini duyuranlar,
halklarımızı umutsuzluğa sürükleyemezler! Biz bir kez diktik bayrağımızı o
dağlara… Dağlarında bayrağımız dalgalanıncaya kadar savaşmaya devam ede-
ceğiz! Nasıl ki savaşçılarımız son kurşununa kadar çatışıp, teslim olmadı biz
de zafer gününe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 30 Mart 1972’de Mahir
Çayan Kızıldere’de katledildi ancak o bugün Mahir Bektaşlar’la yaşıyor.
Bedenen ölsek de yarattığımız değerler, yeni şehitlerle, şehitlerimiz için
savaşmaya devam edeceğiz, hesabını soracağız!"

HIRSIZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ
DEĞİL AKP FAŞİZMİDİR

Adalet Bakanlığı'nın 16 Ağustos 2016
tarihinde yaptığı açıklamaya göre Türkiye
hapishanelerinde toplam 2454 çocuk tutsak
var. Çocukların çoğu hırsızlık yaptığı için
tutuklanmış.

Bu çocuklardan biri, Karabük'te balık
çaldığı için tutuklanan 12 yaşındaki D.A.

Gerçek hırsız, tüm suçların kaynağı
olan AKP faşizmidir. Gerçek hırsız, çocuk-
larımızı aç bırakan AKP faşizmidir.
Çocuklarımızın hesabını sormak için bu
düzene karşı mücadelemizi yükseltmeli,
çocuklarımızı o hapishanelerin soğuk hüc-
relerinden alıp onlar için, onlarla birlikte
halkın iktidarını kurmalıyız.

GEÇİT YOK
....
Bağdat’lıyız, Bağdat’tayız,

dünyanın her yanındayız...
bu kan denizinin dalgalarıy-

la,
yankileri boğacağız
Bağdat’lıyız, Bağdat’tayız,

Bağdat’tayız, her yandayız...
geçit yok, isyan var emperya-

lizme karşı
katlettiğin yetti artık, yetti

artık, yetti
geçit yok, isyan var emperya-

lizme karşı
söndürdüğün ocaklar yetti

artık, yetti, yetti
yetmez artık
bombaların durduramaz bu seli
sorulacak bir hesap var
yetti artık yetti
atılan bombanın bir hesabı

olacak
olmalı...
yetti artık, yetti!..
Ümit İlter

AKP, DÜŞÜNEN 
HERKESE DÜŞMAN

AKP faşizmi herkese, düşünen, üreten,
direnen herkese saldırıyor. Son 6 ayda sadece
sosyal medya üzerinden AKP'yi eleştiren
3710 kişi gözaltına alındı. Bunların 1656'sı
tutuklandı, 1203'ü Adli Kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
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İki sınıf vardır.
Tarih sınıflar mücadesinden iba-

rettir.
Bu tarihe baktığımızda haklı ile

haksızın savaşını göreceğiz.
Haklı savaşlar halktan yana olan

savaşlardır. Bu savaşlara ruhunu
veren halk ve vatan sevgisidir. Tarihsel
ve siyasal haklılığa inanmaktır. 

Savaşta haklılığa inanmak neden
ve niçin savaştığını bilmek önemli
bir avantajdır.

Çünkü savaşta haklılık moral üs-
tünlük sağlar.

Savaşı kazanmak için moral üs-
tünlük önemlidir.

Moral üstünlüğü ele geçirmek
için savaşın tarafları büyük bir mü-
cadele yürütürler. Savaşan güçler
bilir ki moral üstülüğü kim ele geçi-
rirse, savaşı kazanmak için önemli
bir avantaj elde etmiş olurlar.

Moral, her şey gibi sınıfsaldır.
Halktan yana olmak, haklı olmak,
tarihsel olarak zorunlu olanı ve haklı
olanı savunuyor olmak, kapitalizme
karşı sosyalizmi savunuyor olmak,
geri olana karşı ileri olanı savunuyor
olmak, emperyalizme karşı bağım-
sızlığı savunuyor olmak, moral olarak
düşmana karşı üstünlüğümüzü sağ-
layan nedenlerdir. 

Kapitalizme karşı sosyalizmi sa-
vunuyor olmak;

1 yılda 11 milyon çocuğu 5 yaşına
basamadan açlıktan öldüren bir dü-
zene karşı sosyalizmi savunmak, aç-
lığı ve yoksulluğu biterecek bir düzeni
savunmaktır.

1 milyar insanın aç olduğu bir
dünyanın degiştirilip yerine açlığın,
yoksulluğun olmadığı bir dünya
koymaktır.

Milyonlarca insanın emperyalist
paylaşım savaşlarında öldüğü bir
dünyanın yerine, halkların kardeş
olduğu bir dünyayı kurmaktır. 

Emperyalist paylaşım savaşla-
rında kapitalist rekabetlerde, am-
bargolarda yok edilen emek ve de-

ğerin tahrip edilmesini önlemek ve
halkların çıkarını savunan bir düzen
kurmaktır. 

İşte bunları savunmak moral güç
kaynaklarımızdır. 

Moral üstünlük çok büyük bir sa-
vaşma kaynağıdır.

2. Paylaşım Savaşı’nda tankı,
topu, çeliği ile Sovyet ordularından
çok daha güçlü olan Nazi ordusuna
karşı Sovyet askerleri ve halkı, sos-
yalizmin kazandırdığı moral üstün-
lükle savaştı.

Yine Amerikan ordusunun devasa
gücüne karşı Vietnam halkı sosya-
lizmin kazandırdığı halk ve vatan
sevgisi ile direndi, savaştı ve kazan-
dı.

Giap, Vietnam savaşı için "Bizim
askeri sanatımız, silahlı kuvvetleri,
teçhizat ve teknik bakımdan hala
zayıf olan fakat maddi açıdan çok
daha güçlü bulunan bir düşmana
karşı çarpışmak için ayaklanan, küçük
bir ulusun askeri sanatıdır. Bu niteliği,
maddi gücü moral güçle yenmek,
güçlü olanı güçsüz olanla yenmek,
modern olanı ilkel olanla yenmek,
saldırgan emperyalistlerin modern
ordularını, halkın yurtseverliği ve
devrimi tam olarak gerçekleştirmek
azmiyle yenmek olan bir askeri sa-
nattır. Bizim askeri sanatımız, güçlü
bir düşmanı yenme amacıyla, strateji,
harekat ve taktiklere ilişkin birçok
sorunu başarıyla çözümledi. Silahları
ve tekniği de önemli sayarken, insan
faktörünü ve siyasi faktörü tayin
edici kabul ederek, insan ve silah,

siyaset ve teknik arasındaki ilişkileri
doğru bir şekilde tespit etti. Şimdi
halkın silahlı kuvvetleri daha iyi bir
teçhizata sahip bulunma, maddi ve
teknik bakımdan daha güçlü olma
imkanına sahiptir."

(Halk Savaşının Askeri Sanatı-
Vo Nguyen Giap- sayfa.182-183)

Tank mı, top mu, askeri üstünlük
mü savaşın kaderini belirliyor? Ke-
sinlike hayır. Bunu söylerken tarihin
birikimleriyle konuşuyoruz. 

Tarihteki bütün halk kurtuluş sa-
vaşlarını güçlü ordulara karşı moral
üstünlüğü elinden hiç bırakmayan
devrimci  ordular tarafından kaza-
nılmıştır. 

80 kişi ile yola çıkan Fidel Castro
ve yoldaşları, adaya ayak basar bas-
maz girdikleri çatışma sonucunda
12 kişi kalmalarına rağmen, devrim
inançlarını yitirmeden savaşmalarını
ve zaferi kazanmalarını sağlayan şey
moral üstünlükleriydi. 

Bu Durum Bizim
Savaşımız İçin de Geçerli

Diyebiliriz ki girdiğimiz bütün
çatışmalarda moral üstünlük hep
bizde olmuştur. ’71’de Mahirler Kı-
zıldere’de fiziki olarak imha olurken
düşman kazandığını sanıyordu. "Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik"
diyen o kısacık cümlenin halkların
gönlünde nasıl etki yarattığını anla-
mayan düşman Mahirler’in direnişini
sahiplenenlerin ortaya çıkması ve
Mahirler’in bayrağını devralmalarıyla,
Mahirler’i bitiremediklerini anladılar. 

Fiziki olarak imha olunsa da teslim
olmamak, gücünü, moral üstünlük-
lerinden alıyorlardı. Bu moral üs-
tünlük, tarihsel ve siyasal haklılıkla
ortaya çıkabilirdi ancak. 

Tarihsel ve siyasal bilinç, o gün
imha olunsa da, geleceğe bırakılacak
olan mirasla, devrim yürüyüşünün
devam edeceği inancını yaratıyordu.

MORAL ÜSTÜNLÜK DEVRİMCİLERDEDİR
ÇÜNKÜ HAKLI VE MEŞRU OLAN 
DEVRİMCİLERDİR
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Bu büyük bir moral güçtü. Evet,
öyle de oldu. Mahirler’in devrim yü-
rüyüşü, Cephelilerle devam ediyor.

Moral bizim direnme kaynağı-
mızdır. Her koşula ve düşmanın her
türlü saldırılarına moral değerlerimizle
direniriz. 

Bir an kendimizi düşman ile karşı
karşı düşünelim. Tutsağız ve vücu-
dumuzdan başka hiçbir silahımız
yok. 

Her türlü işkenceyi görüyoruz
vücudumuz lime lime ediliyor düş-
man sürekli aynı sesle bağırıyor "tes-
lim ol" çağrıları yapıyor. Bizi böyle
bir durumda ayakta tutan düşmanın
tüm zalimliklerine karşı boyun eğ-
meden direnmemizi sağlayan moral
değerlerimiz; şehitlerimiz, gelenek-
lerimiz, kural ve ilkelerimizdir. 

Kimi zaman düşman bizim bu
boyun eğmeyen yanımızı itiraf etmek
zorunda da kalmıştır. "moral üstünlük
sizde" diye. 

Kendi tarihimize baktığımızda
Mahirler'den devralınan teslim ol-
mama bayrağının hiç yere düşmedi-
ğini görüyoruz. 

Demek ki 47 yıllık savaşımızda
moral üstünlüğümüzü hiçbir zaman
düşmana kaptırmamışız. Biz 47 yıldır,
bilincimizle, sınıf kinimizle, halk ve
vatan sevgimizle, ideolojik gücümüzle
ve bunların yarattığı moral değerle-
rimizle savaşıyoruz.

Bugün de Mahirler’den, Niyazi-
ler'den Sabolar'dan aldığımız güçlü
moral üstünlükle savaşmaya devam
ediyoruz. 

Onun için kimi zaman, 7 yıl süren
Ölüm Orucu direnişimiz için, Avrupa
Birliği’nin dönekleri tarafından "taş
devrinden" kalmış olarak değerlen-
diriliyoruz, kimi zaman “Kızıldere’nin
adı değişti siz değişmediniz" diyen
düşmanlarımız tarafından da kabul
ediliyor. 

Gerçekte bizim “değişmediğimiz”i
ifade eden düşmanımız;  inancımızın
gücünü, bedel öderken bile gözümüzü
kırpmadığımızı da kabul etmiş oluyor.
Kendini dünyanın efendisi sanan baş
düşman Amerikan emperyalizmi de
"7 yıl direniş mi olur" diyerek moral
üstünlüğümüzü kabul etmek zorunda
kalıyor. 

Her geçen gün dünyadaki dengeler
emperyalist kapitalist sistem lehine
değişiyor olsa da biz değişmemekte
kararlıyız.

Aksine ideolojimizden aldığımız
güçle her geçen gün daha da güçle-
niyoruz. Bu gücümüzün kaynağı
ideolojik netliğimizde emperyalizmin
politikalarına karşı kendi politikala-
rımızı üretiyor olmamızdadır. 

Emperyalizmin ’90'lı yıllardan
sonra revizyonist iktidarların yıkılması
ile sosyalist ülkelerin emperyalizm
karşısında bir güç olmaktan çıkması
sonrasında emperyalizm, daha büyük
bir güçle kendisi için tehlike olarak
gördüğü ilerici, demokrat, devrimci
tüm güçleri hizaya sokmak istedi. 

Biz ise bu süreçte emperyalizmin
politikalarına karşı hem ideolojik,
hem de fiziki olarak direndik, şehitler
verdik ama ideolojik çizgimizden
sapmadık. 

Emperyalizm 2000'li yıllarda ye-
niden halkları teslim almak için sal-
dırıya geçtiğinde 7 yıl direndik. 

"Ya teslim olacaksınız ya da imha
olacaksınız diye özetlenecek emper-
yalist politikaya karşı 122 kez ölerek
cevap verdik.  

Devrime Kadar 
Hiçbir Zaman 
Askeri ve Teknik 
Gücümüz Düşmanınki
Kadar Olmayacak

Bunu biliyoruz ama biz emper-
yalistleri, bu üstünlüklerine karşı,
emperyalistlerin hiçbir zaman elde
edemeyecekleri bir güçle, savaşın
asli unsuru ile halkla karşılarına çı-
kıyoruz.

Moral üstülüğümüzü gelenekle-
rimizden, tarihsel haklığımızdan al-
dığımız kadar halk gerçeğinden de
alıyoruz. 

Bir avuç hain işbirlikçi dışında
halkın bizim yanımızda olduğunu
biliyoruz. İşte bu bilinçle emperya-
lizme ve oligarşiye karşı aralıksız
direnmeye ve savaşmaya devam edi-
yoruz.

Bugün dünyayı Türkiye'den sar-
sacağımıza daha çok inanıyoruz.

Halkı örgütlemek için ideolojik

bir eksikliğimizin, ideolojik bir ye-
tersiliğimizin olmadığını biliyoruz.
Bu ideoloji ile yarattığımız direnişler,
eylemler, ayaklanmalar bize bu gücü
veriyor. 

İdeolojimiz, emperyalistler ve iş-
birlikçileri tarafından ciddi bir tehlike
olarak görüldüğü için bize çok açıktan
"ya imha olacaksınız ya da düşün-
celerinizden vazgeçeceksiniz" da-
yatması ile saldırıyorlar. 

İşte Büyük Direniş’in bu kadar
uzun sürmesinin bir yanı da emper-
yalizmin bizi teslim alma isteğidir.
Dünyada sosyalist ülkelerin kalmadığı
sosyalist düşünceyi savunun Marksist
Leninist örgütlerin kalmadığı koşul-
larda bizim direneceğimizi beklemi-
yorlardı. 

Bugün emperyalizm, dünyada tek
direnen, savaşan güç olarak bizi
teslim almak istiyor. Elindeki, elinin
altındaki tüm imkanları kullanıyor
ama nafile bir çaba. Ancak biz bun-
larla yetinemeyiz.

Tek tek cepheliler olarak moral
üstünlüğümüzü elimizde tutmak için
ilkelerimizden ve kurallarımızdan
asla taviz vermemeli, eğitimle usta-
laşmaktan asla vazgeçmemeliyiz.

İç düşmanımıza karşı yani düzen
yanlarımıza, burjuva ideolojisine
karşı sürekli bir savaş halinde olma-
lıyız. 

Kendi içimizdeki ideolojik mü-
cadeleyi kazanmalıyız. Bu yetmez.
Düşmanın her gün sistemli  olarak
psikolojik olarak bizi etkilemeye ça-
lıştığı günümüzde hiç boşluk bırak-
madan emperyalizmin idelojik psi-
kolojik saldırlarına karşı cepheden
çatışmalıyız. 

En az düşman kadar tehlikeli olan
sosyalizmin sapmalarına karşı refor-
mizm ve oportünizme karşı idelojik
mücadelemize devam etmeliyiz

Hiç aklımızdan çıkartmayacağımız
bir cümle ile yazımızı noktalıyoruz:

SAVAŞ MORALLE YÜRÜR
MORAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ 
KAYBEDEN SAVAŞI DA 
KAYBEDER
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24 Tarihli Birgün ğazetesinin 5. sayfasında bir
ilan var... İlanda şöyle diyor: 

“AYAĞA KALK, HAZİRAN'LA BULUŞ !
Gazi Mahallesi'nde Gazi Kültür, Sanat ve Daya-

nışma Evi açılıyor... 
Gazi Mahallesi'nde emekçi dayanışmasının mer-

kezi olabilecek, birlikte düşünüp birlikte üretebile-
ceğimiz, tüm emekçilerin, gençlerin ve kadınların
sözünü söyleyip, katkı koyabileceği ‘Gazi Mahalle-
si'nde Gazi Kültür, Sanat ve Dayanışma Evi’ açıyoruz.
Tüm dostlarımızı dayanışma konserimize davet ediyoruz... 

Sanatçılar: Serhad Raşa- Adalılar- Özgür Algül-
Barış Güler- İmam Gönek-Zafer Ben”

İlan böyle... Konser 25 Aralık Pazar günü Gazi'de bir
düğün salonunda yapılacakmış... Yapılmış olmalı... 

İlan'ın imzası HAZİRAN GAZİ MECLİSİ... 
Haziran Gazi Meclisi için bu ilanı verenlere soruyoruz:

Kafanıza taş mı düştü? Ne işiniz var sizin Gazi'de? 
Hani "onlarla aynı mahalleden değildiniz" Ne işiniz

var sizin Gazi'de? Neyin peşindesiniz?
Aşağıdaki söz 19 Aralık Katliamı’ndan sonra oligarşinin

saldırılarından korunmak için ölümüne direnen devrim-
cilerle aynı safta olmadıklarını, devrimcilere destek ver-
mediklerini kanıtlamak için aşağıdaki sözleri sarf eden
şu anda HAZİRAN HAREKETİ içinde yer alan DY an-
layışına aittir... 

"Artık ‘oradakilerle’ (hapishanedekilerle) pek az
ortak noktamız kalmasıyla, siyasi olarak oldukça farklı
şeyler düşünmemizle, hatta tümüyle farklı sosyal ve
sınıfsal çevrelerden olmamızla bizden giderek uzaklaşan
bir gerçeklik bu. (...) Daha önemli ve belirleyici olan
aradaki sosyal-sınıfsal farklılık. Artık cezaevlerinin sol
siyasi nüfusunu oluşturanların ezici bir çoğunlukla top-
lumun kıyısındakiler olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Varoşlardan bulanık bir sel gibi akan, geleceksiz, umutsuz
genç insanlar bunlar. Hiçbir zaman bu toplumun gerçek
bir parçası olamayacağının bilinciyle kararmış insanlar.
(...) Bu insanlarla, ismimiz aynı genel başlık altına
konulsa da bırakın aynı siyasi hedefi, aynı sokağı, aynı
mahalleyi, hatta aynı lokantayı bile paylaştığımızı
söylemek güç.” (Eski DY’li  Ayşegül Devecioğlu, Birikim
Şubat-Mart)

Söz DY artığı Ayşegül Devecioğlu'na aittir... Ancak
bu düşünceler bütün reformizmi karakterize eden ortak
düşünceleridir. 

19 Aralık Katliamı ve direniş halen sürerken "devrimci
demokrasinin sonu" diye el ovuşturan TKP'nin düşünceleri
de "Farkımızı koyduk iyi oldu" diyen Kürt milliyetçilerinin

düşünceleri de, daha 19 Aralık gelmeden "F tipleri ile
ilgili hiçbir eyleme katılmayın" diye kitlesine genelge
yayınlayan ÖDP'nin düşünceleri de Ayşegül Devecioğ-
lu'ndan farklı değildir. 

Onlarla devrimcilerin ne sokakları, ne mahalleleri ne
de lokantaları aynı değildir. Çünkü "Oradakiler"le ('va-
roşlar'daki, hapishanelerdeki direnen devrimciler) sosyal,
sınıfsal olarak aynı değiller... 

Soruyoruz şimdi ne işiniz var sizin "sokaklarınızın
bile aynı olmadığı ‘varoşlar’da... 

Haziran Ayaklanması’ndan beri Beşiktaş'tan, Kadı-
köy'den çıkmıyordunuz, kültür merkezinizi, meclisinizi
orada niye açmadınız? 

Aklınıza 'varoşlar' yeni mi geldi? Haziran Ayaklan-
ması’ndan beri neredeydiniz? 

İstanbul 'varoşlarla' dolu... Gazi dışında, devrimcilerin
örgütlü olduğu yerlerin dışında nerede çalışma yapıyor-
sunuz? 

Onca yer varken neden Gazi? 
Yarın AKP'nin faşist polisleri TOMA'larla kapınıza

dayandığında barikat kurup direnebilecek misiniz? 
"HAZİRAN HAREKETİ"ymiş... Sizin Haziran'la ne

ilginiz var? Haziran'ın parsasını toplamaya kalkışıyor-
sunuz... 

Haziran'ın daha birinci gününde ayaklanmayı bitirmek
için 8 saat boyunca nasıl canhıraş direndiğinizi anlatın...
Haziran'da sizler direnişi bitirmeye çalışmaktan başka
ne yaptınız? 

Şimdi Gazi'ye ne yapmaya geliyorsunuz? Gazi'nin
direniş geleneğini yıkmak için mi Gazi'ye geliyorsunuz? 

Gazi Ayaklanması’nda KESK'e miting iptal ettiren
ÖDP anlayışı ve bilcümle reformizm... Söyleyin Gazi'ye
ne yapmaya geldiniz? 

Gazi DİRENİŞTİR!
Gazi AYAKLANMADIR!
Gazi CEHPE’DİR!
Faşizmin TOMA'ları kapınıza dayandığında diren-

meyecekseniz, halka saldırdığında halkımızın önünde
kalkan olmayacaksanız gidin... Çünkü Gazi sizi BA-
RINDIRMAZ!

Soruyoruz şimdi, ne işiniz var
sizin ‘sokaklarınızın bile 

aynı olmadığı varoşlar’da...
Haziran Ayaklanması’ndan beri Beşiktaş'tan,

Kadıköy'den çıkmıyordunuz, kültür merkezinizi,
meclisinizi orada niye açmadınız? 
Aklınıza 'varoşlar' yeni mi geldi? 

Haziran Ayaklanması’ndan beri neredeydiniz? 

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ 
MAHALLELERİ KEŞFETTİ!
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Av ru pa’da

Londra’da Alternatif Yeni Yıl Kutlaması 

Sistemin tek eğlence
şekli olarak gösterdiği, yoz
eğlence kültürüne karşı biz-
ler yeni yıla birlikte, kendi
değerlerimize sımsıkı, daha
güçlü sarılarak girdik.

Saat 19:00’da yenen
yemeklerden sonra, neden

alternatif kutlama içerikli kısa bir hoşgeldiniz konuşması
yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda bağımsız vatan ve özgür
halklar uğruna, neler yaptığımızı, nasıl düşündüğümüzü
anlatan ve yeni başlayacağımız yıla hiç tükenmeyen
büyüyerek devam eden  mücadelemizi anlatan bir
yazı okundu. Şiir dinletisinden sonra müzik başladı.
Halk türkülerimiz, şarkılarımız ve Grup Yorum marş-
larıyla program devam etti. Grup Yorum şarkıları
söylenirken “Grup Yorum Halktır Susturulamaz” ve
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı.
Sıra halaylara geldiğinde herkes el ele, kol kolaydı.
Zılgıtlar alkışlarla, birlikte olmanın gücü ve güzelliği
yaşandı. Şehidimiz Bülent Dil’in  kardeşi ve ablası
ile birlikte Yorum şarkıları söylediklerinde coşku ve
hüzün birbirine karıştı.

Meryem Altun Halk Sahnesi, sosyal yardımlar ve
bizi konu alan üç skeçle hem güldürüp hem düşün-
dürdüler.

Viyana’da Devrimci Tutsaklar İçin Yılbaşı 
Avusturya’da bugün Anadolu Kültür Merkezi’nde

aile ve çocuklarla bir araya gelerek devrimci tutsakların
yalnız olmadıklarını göstermek için yılbaşı kartları
hazırlandı.

Kart ve mektup yazılan Grup Yorum üyeleri için
ayrıca iki çocuğumuz “Annem beni yetiştirdi” şarkısını
söyleyip, Grup Yorum’u çok sevdiklerini dile getirdiler.

Ayrıca Avrupa’da tutsak bulunan Musa Aşoğlu da
dahil olmak üzere birçok devrimci tutsağa kart/mektup
yazıldı.

Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu
Barkın Timtik İçin Hapishaneye Faks Gönderdi

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının Silivri Hapishanesi önünde
başlattıkları Özgürlük Nöbetinin 3. gününde hukuksuz olarak Kıraç
Cemevi’nde anma yemeği esnasında tutuklanan avukat Barkın Timtik
Şakran Kadın Hapishanesi’ne sürgün edilmişti.

İşkence ile adını duyuran hapishanede Barkın Timtik’i yalnız bırak-
mamak için UTMP tarafından Viyana’dan 31 Aralık günü Şakran Kadın
Hapishanesi’ne faks gönderildi.

Umudun
Çocukları’ndan
Grup Yorum’a Destek

Avusturya’da, tutsak edilen Grup Yorum
üyeleri için bu kez umudun çocukları bir
şarkı söylediler ve Grup Yorum’u ne kadar
çok sevdiklerini dile getirdiler…

Halkın sanatçılarına ayrıca yılbaşı kartları
da yazdılar.

Londra’da Grup Yorum’la
Dayanışma Stantları Devam Ediyor

Faşizm saldırıları, gözaltıları ve tutuklamalarla bitiremediği,
susturamadığı, durduramadığı Grup Yorum’a tekrar tekrar
daha vahşice saldırmaktan vazgeçmiyor.

Britanya Grup Yorum Gönüllülerinin başlattığı “Grup
Yorum’u faşizmin Elinden Çekip Alacağız” isimli kampanya
devam ediyor.

Londra’da yayın yapan üç radyo Bizim FM, Dem Radyo
ve Umut Radyo’da Grup Yorum’la ilgili söyleşiler yapıldı.
Halklarımız bilgilendiriliyor halk düşmanları teşhir ediliyor.

Türkiyeli halkların yoğun yaşadığı Wood Green Kütüphanesi
önünde 4 haftadır açılan stantta Türkçe ve İngilizce bildiriler
dağıtılıyor. Tutsak Grup Yorum elemanlarına mektup yazarak
sahiplenme çağrısı yapılıyor.

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Dördüncü Gününde

İlk gün Suhte Ayak-
lanması ve halk kahra-
manlarını çalışması ya-
pıldı.

Bugün nasıl ki Dev-
Genç’in direniş ruhu tüm
Anadolu’ya yayılıyorsa,
Suhte Ayaklanması da za-
manında öyle sarmıştı tüm
Anadolu’yu. Ardından bu konu hakkında sohbetler edildi.

İkinci gün günlük sporun ardından, tablo ve pankart
üretildi ve Dev-Genç’li tutsaklara mektup yazıldı.

Yılbaşı için hazırlanan tiyatro, halk oyunları, koro ve
şiir gösteri grupları bir araya gelindi.

Akşam ise eğlence ve sohbetler ile program sona erdi.

Dortmund’da Musa Aşoğlu İçin Afiş Yapıldı
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi tarafından Almanya'nın

Dortmund şehrinde 3 Ocak 2017 Salı günü Dortmund’un
Hafen bölgesinde afişleme yapıldı. 1 Saat süren afiş çalış-
masında toplam 50 afiş asıldı. Afiş çalışmasına 3 kişi ka-
tıldı.
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EKA Essen 2. Türkü ve Şiir
Akşamını Düzenledi

YURDUN SESİ KOROSU ile Türkülerimizi
Şair ALİ BALİ ile Şiirlerimizi Söyledik…

25 Aralık 2016 tarihinde Almanya’nın Essen şeh-
rinde kurulu bulunan kısa adı EKA olan Essen Eğitim
ve Kültür Atölyesi’nde “YURDUN SESİ KOROSU”
ile türkülerimizi Şair ALİ BALİ ile şiirlerimizi söy-
lüyoruz” adıyla türkü ve şiir etkinliği düzenlendi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programa yemekle
başlandı. 60’a yakın insanın katıldığı programa ye-
mekle birlikte açılış konuşması yapılarak devam
edildi. Açılış konuşmasından sonra YURDUN SESİ
KOROSU türkülerini halkın katılımıyla söyledi. Şair
ALİ BALİ de yazmış olduğu şiirleri müzik eşliğinde
okudu. Şair ALİ BALİ’den sonra heykeltraş ve şair
ZÜLFİKÂR AKTAŞ da okuduğu şiirlerle programa
ayrı bir zenginlik kattı. YURDUN SESİ KOROSU’nun
söylediği türküler devam ederken EKA’dan bir kişi
de okuduğu EDİP CANSEVER’in şiirleriyle mem-
lekete selam gönderdi. 

Ve program söylenen türkülerle bitirildi.

Belçika Halk Cephesi’nden
Fehriye Erdal Eylemi

Belçika hüküme-
ti, AKP faşizminin
dayatmaları ile kendi
kanunlarını da delik
deşik ederek Fehriye
Erdal’ı yargılama
kararı aldı. Belçika
Halk Cephesi ey-
lemde açıklama yaptı. Açıklamada: "Bir şekilde yargılamak
için hukuki kılıf uydurarak Türkiye faşizmine verdiği sözleri
yerine getirme telaşı ile bir çırpıda davayı sonlandırmak
istiyor.  Avrupa devletleri AKP faşizminin tü kakalığından
bahsederken devrimcilere saldırmak konusunda, adeta AKP
ile yarışıyor.

Tarihi katliamlar ile dolu olan ve katletmeye devam eden
Türkiye faşizmi ile devrimcilere karşı şer ortaklığı yapan
Belçika devletine karşı sessiz kalmayacağız!" denildi. 

Yarım saat süren eyleme 13 kişi katıldık.

Fehriye Erdal İçin Eylem
Fehriye ERDAL’ın 2 Ocak’ta görülen mahkemesinin

önünde Halk Cepheliler bir eylem yaptı.  Mahkeme önünde
açılan pankartta Fransızca “FAŞİZMİ YARGILAYIN ANTİ-
FAŞİSTLERİ DEĞİL” yazıyordu. Mahkeme önünde bekleyen
basın mensuplarına eylemin sebebi anlatıldı. Belçika devletinin
devrimcileri yargılayamayacağını, bunu yaparak faşizme
karşı mücadele eden her kesime karşı, Türkiye faşizmi ile
aynı safta olacağını ilan ettiğini unutmaması gerektiği hatır-
latıldı.

Mahkeme ileri bir tarihe, 6 Şubat’a ertelendi.

İsviçre’de Dersim Şehitleri Katliamı
Protesto Edildi

Halk çocuklarının kökünü Dersim’in dağlarından
kazıdıklarını söyledi burjuva basın. Ama onların neden
orada olduklarını söylemedi. Adaletsizliği ortadan kal-
dırmayı düşünmeyen devlet ona karşı savaşanları
katletti. Adaletsizliğin olduğu yerde, halkın öldürülerek
bitirildiği nerede görülmüş?Asıl ölüm; zalimin zulmüne,
adaletsizliğe teslim olmaktır. Mahir ve Leyla zulme
isyan edip dağların yolunu tutan iki devrimciydi. Ha-
yatları Türkiye halklarının kurtuluşu için düştü toprağa”
demişti.

İsviçre’nin Zürih Konsolosluğu önünde protesto
eylemi gerçekleştirildi. Eyleme yedi kişi katıldı.

Fransa Nancy’de Grup Yorum Gönüllüleri
Konser Çalışmalarını Sürdürüyor!

Nancy’de 24 Aralık Cumartesi günü Nurhak Ana-
dolu Kültür Evi’nde (NAKE) yazar Temel Demirer
ile bir CHP milletvekilinin katıldığı panele Grup
Yorum Gönüllüleri de katıldı. Konser afişi asıp bilet
dağıtımı yapan Grup Yorum gönüllülerini, yazar
Temel Demirer de destekledi…

25 Aralık’ta Nancy Alevi Kültür Merkezi’nde ya-
pılan Maraş Katliamı anması ve paneline katılan
Grup Yorum Gönüllüleri derneğe konser afişi asarak
konser için panele katılanlarla konuşup Paris konseri
için bilgi verdiler…

Nancy’nin çeşitli yerlerine konser afişleri asan Grup
Yorum Gönüllüleri bilet satışına da devam ediyorlar…

Fransa Özgürlük Komitesi’nden Açıklama
Fransa Özgürlük Komitesi sınır dışı edilmek istenilen

Halk Cepheliler ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "Bu
manzumelerde ne yok ki? Fransız polisi AKP’nin halk
düşmanı işkenceci polislerinden aldıkları bilgiler ile adeta
harikalar yaratıyor ve yeni keşiflerde bulunuyorlar…

Hiçbir somut delile dayanmayan ve tümüyle telefon ko-
nuşmalarının tahrif edilmesi ile hazırlanan bu “suçlar man-
zumesi”nde hep suç olarak gösterilen demokratik eylemler
ve AKP faşizmine karşı sürdürülen mücadeleler var…

Bizi AKP faşizmine teslim etmekle tehdit etseniz de dev-
rimcilik dünyanın en onurlu işi olmaya devam edecektir...
denildi"

Belçika’dan Özgür Tutsak

Grup Yorum Üyelerine Mektup

Belçika Grup Yorum'a özgürlük komitesi olarak, tutsak-
lıklarının 42. gününde Grup Yorum üyelerine Antwerpen
bölgesinden 20 mektup yazarak umudun sesini yeni yılda se-
lamladılar.
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Hafta sonu düzenlenen kahvaltılar,
halk toplantıları, film akşamları, türkü
geceleri, gençlik faaliyetleri, okuma
günleri, paneller, sohbetler, kolektif
çalışmalar... Bunların hepsi Avrupa'da
derneklerimizde yürütülen faaliyet-
lerdir. Bu etkinliklerle kendi değer-
lerimizi, kültürümüzü, örf ve adet-
lerimizi, Anadolu tarihimizi tanıyoruz,
bunları derneklerimizde yaşatıyoruz.
Biz derneklerimizde kimliğimizi
unutmadığımızı, bunları yaşattığımızı
gösteriyoruz.

Emperyalizm her türlü yöntemi
deneyerek bizi yozlaştırıyor. Kültü-
rümüzü, geleneklerimizi, tarihimizi,
kendi dilimizi, vatanımızı unutmamız
için; kültürel, sosyal ve siyasi alanda
yozlaştırıyor. Apolitikleştiriyor. Kim-
liksizleştirerek örgütlenmeyelim is-
tiyor. Bireyci kültürünü dayatarak
kendi vatanımız, kültürümüz ve de-
ğerlerimiz etrafında birleşmeyelim
istiyor. 

Evet, halklar gücünü tarihinden,
kültüründen, değerlerinden kolekti-
vizmden alır. İşte emperyalizm bun-
dan korkuyor, derneklerimizde ya-
şatacağımız kolektivizmden, kültü-
rümüzden korkuyor. Çünkü biz em-
peryalizmin bireyci kültürünü bir
kenara iterek, yerine alternatifimizi
koyuyoruz. Biz bireyci değil, kolektif
yaşıyoruz, her şeyimizi paylaşıyoruz,
sadece kendimizi değil, arkadaşımızı,
akrabamızı, komşumuzu, hemşeri-
mizi, dernekte bulunan arkadaşları-
mızı düşünüyoruz. Birbirimizden öğ-
renip, birbirimize öğretiyoruz. 

Kendi anadilini bile konuşamayan
burada doğup büyüyen gençler der-
neklerimizde kendi dilini öğreniyor.
Haritada kendi vatanını göstermeyen
gençler, derneklerde vatanımıza dair
her şeyi öğreniyorlar. Akarsuları,
dağları, denizleri vs. 

Vatanımız bizim kimliğimizdir. 
Vatan; toprak parçası üzerinde,

halklar tarafından yaratılan kültür,
değerler, örf ve adetler, gelenekler,
Anadolu tarihidir. İşte bunlar bize
ait, biz bunlara Avrupa'da sahip çık-
malıyız, bu bir zorunluluktur. Eğer
yozlaşmak, asimile olmak istemi-
yorsak, halk ve vatan sevgimizi bü-
yütmeliyiz.

Bilgi güçtür diyoruz, o zaman
biz vatanımıza dair her şeyi öğrene-
ceğiz, bilgi edineceğiz. Emperyaliz-
min vatanımızı nasıl sömürdüğünü,
tarihte yaşanılan halk ayaklanmalarını,
isyanları öğreneceğiz. Sınıf bilinci-
mizi büyüteceğiz. Bu da ancak düş-
manı tanıyarak olur, bir sınıf bilincine
sahip olmalıyız. Nedir sınıf bilinci?
Sınıf bilinci halk sevgisidir. Halkımızı
aç ve yoksul bırakan, sefalet içinde
yaşamasını sağlan düşmana karşı
duyduğumuz öfkedir. Emperyalizmin
ülkemizin yer altı, yer üstü zengin-
liklerini, halkımızı nasıl sömürdüğünü
unutmamalıyız. Ancak anti-emper-
yalist olursak halkımızı sevebiliriz. 

Halkını ve Vatanını 
Sevmek, Emperyalizme ve
Faşizme Karşı 
Mücadele Etmektir

Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler
olarak nasıl büyüteceğiz halk ve
vatan sevgimizi? 

Biz ülkedeki mücadeleye buradan
sahip çıkacağız. Türkiye'de olan her-
hangi bir direnişte, şehitlik haberinde,
baskınlarda, tutuklamalarda vs. biz
de destek olacağız. Nasıl yapacağız
bunu...

1- Her hafta sonu dernekte yürü-
tülen faaliyetlere genel bir kitle ge-
liyor. Bu kitleye mutlaka Türkiye'yle
ilgili bilgi vereceğiz. Kısa kısa ha-
berler önceden hazırlayıp Türkiye'de
yaşanan son durumları anlatacağız.
Örneğin gerilla şehitlerimizi, sürgün
edilen liseli Dev-Genç'li Neslihan

Albayrak, tutuklanan HHB avukatı
Barkın Timtik'i vs. Bu tür haberleri
önceden toparlayıp kısaca anlatma-
lıyız ve biz neler yapacağız diye tar-
tışmalıyız.

2- Bu tür durumlarda neler yapa-
cağız? Araçlarımız ne olacak? Der-
neğimizde bir stant kurabiliriz. Oku-
duğumuz haberleri bir panoya asa-
baliriz. Örneğin mektup yazma stan-
dımız olabilir; bu standa zarf, kağıt,
kalemler, pul ve tutsakların adresini
koyabiliriz. Örneğin Barkın Timtik'in
kaldığı hapishanenin adresini standa
koyabiliriz. 

Sürgün edilen Neslihan'ın şimdi
kaldığı hapishanenin telefon num-
arasını panomuzun üstüne sloganlı
bir şekilde yapıştırabiliriz. Örneğin;
"Neslihan Albayrak'a Destek Çıkalım,
Hapishane Müdürlüğünü Teşhir Ede-
lim, Telefonla Arayalım" yazıp altına
da telefon numarasını ekleyebiliriz.

Bu tür stantlar boş bırakılmamalı
sürekli birileri standın başında ol-
malıdır. Bunu dönüşümlü bir şekilde
yapabiliriz ama boş bırakmamalıyız.
Standın yanından geçenlere, standın
yanına gelmeleri için  bir çağrı yap-
malıyız. Bu şekilde onları yönlen-
dirmeliyiz. Mektup yazmaları, pro-
testo telefonları açmaları için yön-
lendirmeliyiz. 

Kimse kendiliğinden bir şey yap-
maz, biz onları yönlendirmeliyiz, bir
yol göstermeliyiz. Bir işi yapılabilir
hale getirmeliyiz. Mektup yazmak
için kalemi, kağıdı bile düşünüp
mektup yazabilmeleri için halkımızın
önünü açmalıyız. Ancak bu şekilde
sonuç alırız. Bir süre sonra bu tür
şeyleri bir alışkanlık haline dönüş-
türmeliyiz. Ama bunun bir alışkanlık
haline dönüşmesi için biz emek har-
camalıyız, nasıl ki derneğe gelen
kitlemize çay-kahve veriyorsak, Tür-
kiye'de yaşanılan durumlarla ilgili
bilgi vermek de temel bir ihtiyaç

Derneklerimiz Vatanımızdır...
Vatanımız Onurumuzdur...

Onurumuza Sahip Çıkacağız!

AVRUPA’dakiBİZ
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haline dönüşmeli. Ve gelen kitlemizi
her türlü desteği sunmaları için ikna
etmeliyiz. Örneğin mektup yazdır-
mak, protesto maili atmak, telefon
açmak gibi.  

Sonuç olarak yozlaşmanın pan-
zehiri halk ve vatan sevgisidir. Yani
yozlaşmamak için halk ve vatan
sevgimizi büyüteceğiz. Halkımızı,
vatanımızı tanıyacağız. Halk sevgisi,
sınıf bilincidir diyorsak eğer, o zaman
sınıf bilincimizi geliştireceğiz. Düş-
manı iyi tanıyarak, bizi aç bırakanlara
karşı mücadele etme zorunluluğunu
unutmayarak örgütleneceğiz. Vatan
sevgisi tarih bilinciyse eğer, tarih
bilincimizi geliştireceğiz. Tarihimizi
tanıyacağız.  

ÖRGÜTLENECEĞİZ Dİ-
YORSAK EĞER... AVRUPA'DA
DERNEKLERİMİZE SAHİP ÇI-
KACAĞIZ. Derneklerimizde bir
yandan Avrupa'da yaşadığımız so-
runları ele alırken kendi vatanımızı
unutmamalıyız, bizim halkımız o
toprak parçası üzerinde neler yaşıyor?
Emperyalizm ve faşizm vatanımızı
ve halkımızı nasıl sömürüyor? Bu
konuda bilgi edineceğiz ve harekete
geçmek için halkımızın önünü aça-
cağız bunu farklı araçlarla yapabiliriz
örneğin bir mektup yazma standı
veya bir video çekme standı bile
olabilir. Video çekme standında bir
kamerayla kısa kayıtlar alınabilir
destek mesajları gönderdiğimiz ka-
yıtlar. Örneğin "Hakan İnci Yalnız
Değildir, Almanya Anadolu Fede-
rasyonu"şeklinde olabilir. 

Ülkemizde yürütülen mücadele-
ye, direnişlere, bizde Avrupa'dan
desteğimizi büyütmeliyiz. 

DERNEKLERİMİZ 
EVİMİZDİR
EVİMİZ VATANIMIZDIR
KENDİ EVİMİZE SAHİP 
ÇIKMAK
VATANIMIZA SAHİP 
ÇIKMAKTIR
YOZLAŞMAYA KARŞI HALK
VE VATAN SEVGİMİZİ 
BÜYÜTÜYORUZ
EMPERYALİZME KARŞI 
ÖRGÜTLENİYORUZ

Uzun Yürüyüşümüz Başlıyor 
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Görevdir“

Avrupa’da yapılacak olan uzun yü-
rüyüş “devrimcilik yapmak suç değil
görevdir” başlığıyla başlıyor.

Yürüyüş 2 Aralık’ta Almanya'nın
Hamburg şehrinde tutsak edilen Musa
Aşoğlu için düzenlendi.

Musa Aşoğlu 2 Aralık'ta Ham-
burg'da haksız yere tutuklandı. Musa
Asoğlu'nun yakalanması için ABD
2014 yılında 3 milyon dolar ödül
koymuştu.

Musa Asoğlu için düzenlenen
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir Uzun Yürüyüşü” 1
Ocak'ta Hamburg'da başlayıp 17
Mart'da Berlin Parlamentosu
önünde teslim edilecek imzalarla ve yapılacak mitingle sona
erecek.

““DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL GÖREVDİR
UZUN YÜRÜYÜŞÜ”
TAKVİM VE GÜZERGAHI

31 Aralık -Hamburg Hapishanesi önü yılbaşı etkinliği
1 Ocak- 8 Ocak – Hamburg
9 Ocak-15 Ocak – Berlin
16-17-18-19 Ocak – Nürnberg, Regensburg, 
İngolstad, Münih
20-21-22-23-24 Ocak – Stuttgart
25-26-27 Ocak – Strasbourg AB önünde çadır eylemi
28-29 Ocak – İsviçre
30 Ocak-12 Şubat – Westfalen
14-18 Şubat – Hollanda
19-22 Şubat – Belçika
24-28 Şubat – Mannheim
1 Mart – Karlsruhe Federal Savcılık ve 
Anayasa Mahkemesi önü eylem
2-8 Mart – Frankfurt
10 Mart – Hannover
11 Mart – Bremen
12 Mart – Hamburg-Hapishane önü
13 Mart – Lübeck
14 Mart – Magdeburg
15 Mart – Leipzig
16 Mart – Berlin
17 Mart – Berlin parlemento önü miting ve imza teslimi
18 Mart – Uluslararası Siyasi tutsaklarla 
dayanışma yürüyüşüne katılım ve konser
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"... kendime düne göre daha fazla güveniyorum. Çünkü benim
hareketim temiz ve ben de O'nun bir parçasıyım..." 

Ayşenur Şimşek

16 Ocak - 22 Ocak

Bahri MUTLU, Cemal
KARAPINAR:

Devrimci İşçi Hareke-
ti’nin iki neferiydiler. İs-
tanbul’da Basın-İş Gre-
vi’nde, patronlara karşı di-
reniyorlardı. 19 Ocak
1980’de grev nöbetini bi-

tirdikten sonra kurulan bir pusuda faşistler tarafından
katledildiler.

Bahri Mutlu Cemal Karapınar

Metin Erkan ÖZKAN
20 Ocak 2015 tarihinde şehit düştü.

Metin Erkan Özkan

Kerim YAMAN:
24 Ocak 1975 devrimci öğrenciler, o gün Cer-

rahpaşa’da sağlık işçilerine ve ardından Vatan Mü-
hendislik Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen faşist
saldırılara karşı Fatih’e doğru yürürken faşistler
bir kez daha saldırarak Kerim Yaman’ı katlettiler.
Kerim Yaman İYÖKD üyesi Cepheciler’in önder-
liğinde bir direnişe dönüştürülen 50 bin kişinin

katıldığı bir törenle Akhisar’a uğurlandı.

Kerim Yaman

Birtan ALTUNBAŞ:
1967 Tekirdağ Malkara İlçesi Sarıpolat Köyü’nde

doğdu. 1987 sonundan itibaren aktif biçimde DEV-
GENÇ saflarında bulunmaya başladı. Devrimci
mücadele içinde olgunluğuyla, direngenliğiyle öne
çıktı. 9 Ocak 1991’de Hacettepe Üniversitesi Bey-
tepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına alındı. Ağır
işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak’ta işkenceden

çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne götürüldü. Orada 16
Ocak 1991 günü şehit düştü. 

Birtan Altunbaş

Ayşenur ŞİMŞEK:
Devrimci Memur Hareketi’nin önder

kadrolarından, Sağlık-Sen’in kurucuların-
dandı. 1993-94’te Devrimci Sol Güçler’in
Ankara-İç anadolu Koordinasyonu’nda gö-
rev almıştı. 24 Ocak 1995’te kontrgerilla
tarafından kaçırıldı ve kaybedildi. Aylar
sonra 13 Nisan’da Kırıkkale’de işkence

yapılarak katledilmiş olarak bulundu.

Ayşenur Şimşek

Ercan ÖZÇEKEN:
18 Ocak 1996’da İzmir Buca’da kuşatıldığı

evde, teslim olmama geleneğimize yeni bir halka
ekleyerek şehit düştü.  Aslen Kars’lıdır. Küçük
yaştayken ailesi İzmir Küçükçiğli’ye yerleşmiştir.
Kürt milliyetindendir. Küçükçiğli’de devrimci ha-
reketin faaliyetleri içinde yer aldı. Son görevinde
silahlı bir ekibin üyesiydi.  

Ercan Özçeken

Vladimir İlyiç Ulyanov LENİN: 
“Biz sınıflar ortadan kalkıp sosyalizm

kurulmadıkça savaşların ortada kalkma-
yacağını biliyoruz.”

Önderliğiyle, teorisyenliğiyle, Rusya’nın
ve dünyanın kaderini değiştiren Ekim
Devrimi’nin yolunu aydınlattı. Dünyanın
ilk proletarya iktidarının kurulmasında,
ilk sosyalist inşanın gerçekleştirilmesinde
Sovyet işçilerine, köylülerine, aydınlarına

kılavuzluk yaptı. 1870 yılının Nisan'ında Rusya Simbirsk’te
dünyaya geldi. Devrimci düşüncelerle ağabeyi aracılığıyla
tanıştı. Ağabeyi, Rus Çarı’na karşı suikast düzenlemekten
dolayı idam edildi. 18 yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı.
Lenin, ağabeyinin de üyesi olduğu Narodnikler’in mücadele-
sinden çıkardığı derslerle, Marksizm’in ışığında yürümeye
devam etti. 1890'lı yılların ortasında Petersburg'da, İşçi

Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği, adındaki illegal
örgütlenmenin kuruluşuna önderlik etti. Ki bu örgütlenmeler,
devrimci bir partinin de çekirdeğini oluşturacaktı. Örgütleyi-
ciliğiyle, teorik önderliğiyle giderek öne çıktı.

1901'de RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu üyesi
oldu. Lenin, takma adını ilk kez burada kullandı.

Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal
şovenizme karşı verilen mücadeleler içerisinde, ayrışmalar
ve saflaşmalarla Bolşevik Parti’nin yaratılmasına önderlik
etti. Önderi olduğu parti, 1917 Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdi.
1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal kuruldu.
Dünya devrimci hareketi, yeni bir ivme kazandı. 21 Ocak
1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına her daim
yol gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun teorik ifadesi
olan bir öğretiyi miras bıraktı. Dünyanın tüm devrimcileri,
onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla sosyalizm uğruna sa-
vaşmaya devam ediyorlar.

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin



Parti-Cephe'de gelenek sürüyor. Devrimci Sol'dan DHKP-
C'ye devam eden düşmana teslim olmama, direnme, inançlarını
duvara kanlarıyla yazma geleneğidir bu. Ve bu gelenek Parti-
Cephe savaşçılarınca sürdürülüyor. Bu gelenek Adana'dan
Ankara'ya, İstanbul'dan İzmir'e devam ede geldi. Ve kurtuluş
bayrağı oligarşinin burçlarına dikilene kadar devam edecek-
tir.

Bu geleneği sürdüren Halk Kurtuluş Savaşçısı Ercan Öz-
çeken, 18 Ocak 1996 akşamı İzmir'de oligarşinin cellatlarınca
kuşatıldığında yalnızdı. Kaldığı ev, katil sürülerinin kurşun
yağmuru altında kaldığında, Ercan Yoldaş halkın umudunu
savunmaktan onur duyduğu Parti-Cephe'nin adına son nefesine
kadar sahip çıktı. O, katledildiği evde düşman kurşunları
altında son nefesini vermeden önce kanıyla DHKC yazmaya
çalıştı. Ancak DHK... yazabildi ve şehit düştü.

Ama o, son nefesine kadar düşmanla savaşını sürdürdü.
Kendi kanıyla yazdığı DHK... bir kez daha yeniyordu düş-
manı.

Ercan Yoldaş, kanıyla DHKC'nin adını duvara yazan ilk
Parti-Cephe savaşçısı olma onurunu taşıyor.

O, kanıyla duvara inançlarını yazarak faşizmin kelle av-
cılarını çileden çıkardı. Katiller, o denli acizleştiler ki Ercan'ın
duvara kanıyla yazdığı yazıyı yanıbaşında biriken kanına ba-
tırdıkları postallarıyla silmeye çalıştılar ama başaramadılar,
yazı okunuyordu.

Koçların Sabancıların, emperyalizmin uşakları, kiralık
katiller ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Duvara kanla yazılmış
bir tarihi sileceğinizi mi sanıyorsunuz? Herşey birkaç harften
ibaret mi sanıyorsunuz? Silmeye çalıştığınız birkaç harf değil,
bir tarihtir. Bu tarihi silmeye de gücünüz yetmez.

Haydutlar sürüsü, Parti-Cephe çizgisini sürdürenler bilirler
ki, devrimle karşı-devrim, emperyalizmle halklar, emperyalizmle
sosyalizm karşı karşıya geldiğinde hiçbir tereddüte yer yoktur.
Parti-Cephe savaşçıları çok iyi bilirler ki bu çizgi, bu gelenek
her koşulda direnmenin, düşmanla cepheden savaşmanın
adıdır. Bu ad dün Devrimci Sol, bugün DHKP-C ile sürüyor.

Bu çizginin savaşçılarınca ete kemiğe bürünen, onlarca sa-
vaşçının şehit düşmesiyle de kökleşmiştir. Bunu hiçbir güç
yok edemez...

İşte bu geleneği sürdüren DHKC savaşçısı Ercan Özçeken
de taşıdığı bayrağı daha yükseklerde tutarak yere düşürme-
di.

Çünkü Ercan Yoldaş, çok iyi biliyordu ki taşıdığı bayrak
vatandı, ulustu, özgürlüktü, namustu. Bu bayrak, düşmana
bırakılamazdı, bırakmadı da. Son nefesini verdiğinde duvarda
Umudun Adı okunuyordu. O son nefesini verdiğinde "DHK"
yazabildi. Ama dost da düşman da O'nun neyi yazmak
istediğini çok iyi biliyordu. Düşman, Ercan Yoldaşın DHKC
yazacağını çok iyi bildiğindendir ki çileden çıkıyordu, yazıyı
silmeye çalışıyordu. Duvardaki yazı, özgür vatan toprağıydı
ve kanla sulandı.

Ve artık kan konuşuyordu. Vatan, duvardaki kandı. Düşmanın
silmeye çalıştığı kan özgürlüktü, namustu, onurdu. Ve düşmanın
gücü bunu silmeye yetmiyordu. Ercan yoldaşı katlettiler ama
bayrağı teslim alamadılar.

Ercan Yoldaş, Adana'da, silahlarının olmadığı Ankara'da
kurşunlarının kalmadığı yerde kanlarını düşmana kurşun
yapan Esmalar’ın, Eyüphanlar’ın yoldaşıydı.

O, Çiftehavuzlar'da kuşatma altında "Cesaretiniz Varsa
Gelin" deyip Devrimci Sol'un bayrağını dalgalandıran Sabo'ların
yoldaşıydı.

O, Bahçelievler'de "Devrimci Sol'cular asla teslim olmaz"
diyen Avniler’in; Bağcılar'da düşmana "Asıl Siz Devrimci
Sol'un Adaletine Teslim Olun" diye haykıran, tilililerle ölümü
kepaze eden Hüseyinler’in yoldaşıydı. Aynı gelenekten geli-
yordu...

O, Dersim kırsalında kuşatıldıklarında silah elde çatışan,
marş, slogan ve tempolu ıslık sesleri arasında ölüme meydan
okuyan, düşmanı çileden çıkaran Kemal Askeriler’in yolda-
şıydı.

O, Halklarımızın kurtuluşunun silah elde savaşmaktan
geçtiğine inanan Kızıldere'de kuşatma altında "Biz Buraya
Dönmeye Değil, Ölmeye Geldik" diyen ve hiçbir koşulda
teslim olmayan Mahirler’in, Cihanlar’ın geleneğini sürdürü-
yordu.

O, Devrimci Sol'un, DHKP-C'ye dönüşmesinden sonra,
Parti-Cephemizin ismini ilk duvara yazma onuruna sahip
olan bir yoldaşımızdır.

O, geleneğimizi Devrimci Sol'dan DHKP-C'ye taşıyan bir
parti-cepheliydi.

Gelenek Ercanlar’la sürüyor sürecektir...

Yoldaşları anlatıyor: 
“Kanıyla DHKC'nin adını

duvara yazan ilk Parti-Cephe
savaşçısı”

Anıları Mirasımız

Amilcar CABRAL:
Gine-Bissau bağımsızlık mücadelesinin

önderi Cabral, Portekiz’in Lizbon şehrinde
öğrenciyken Afrika’nın ulusal bağımsızlığı
için mücadeleye katıldı. 1950’lerin orta-
sında Gine'nin Ulusal Kurtuluşu İçin Ha-
reket’i (MING) kurdu. Fakat MING’nin
yasallıkla sınırlı mücadelesiyle sonuç alı-
namaması, yeni bir örgütlenme ve mü-

cadele biçimini gündeme getirdi. 1956’da illegal olarak Gine
ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC)
kuruluşuna önderlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı.
Gerilla, kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi.
Cabral, nihai zafere çok yaklaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak
1973’te PİDE (Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından
katledildi. Gine halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına
kavuştu.

Amilcar Cabral



- Grup Yorum her daim umudu bü-
yütür, çünkü iyi ve güzel olan, halktan
yana olan her şeyi toparlar, inceler, eleş-
tirel bir gözle bakıp bir ileri adıma taşır. 

- Grup Yorum taraftır, çünkü tarafsız
olmak diye bir şey yoktur, tarafsızlık
da taraftır. Grup Yorum ezenin ve ezi-
lenin olduğu yerde ezilenden taraftır.
Zalimin ve mazlumun olduğu yerde,
mazlumdan taraftır. Grup Yorum ezi-
lenden yanadır, çünkü ezilenden yana
olmak, doğrudan yana olmaktır. Doğru,
ezmemek sömürmemektir.

- Grup Yorum yaratıcıdır, çünkü tür-
küleri tek tek bireylerin yaratacılığının
eseri değildir, halkın tüm kesiminin de-
neyimlerinden kültüründen süzülmüştür
ve bir beste haline getirilmiştir.   

- Grup Yorum umuttur, çünkü umudu
sahiplenir. Sahiplendiği umut bilinçsiz
bir içgüdü, boş hayal değildir. Umudu,
dünyanın tek ilerici sınıfının yani pro-
leteryanın, devrimci ideolojisinin sanatını
yapmaktır. Gücünü buradan alır. 

- Grup Yorum devrimci sanat yapar,
çünkü türküleriyle halkı her türlü baskı
ve sömürüye karşı mücadeleye seferber
eder.  

- Grup Yorum burjuvaziye karşı
ideolojik mücadele eder, çünkü kapi-
talizm halk üzerinde bir tahribat yaratır.
Tahribat ise:

1- Gevşeklik
2- Aylaklık
3- Tembellik

4- Küçük burjuva disiplinsizliği 
5- Bireycilik
6- Açgözlülük
7- Sorumsuzluktur
- Grup Yorum yenileştiricidir, halka

umutlu olmayı, kendi gücüne güven-
meyi, önüne çıkan zorluklar karşısında
yılmamayı öğretir. 

- Grup Yorum iktidar mücadele-
sinden hiç sapmamıştır, yeni bir dünya
kurmak, yeni bir insanı yaratmak için
hep mücadele etmiştir. Çünkü yeni
insanı yaratma iddiası olmayanlar halk
için sanat yapamazlar. 

- Grup Yorum halkın, onurun, ada-
letin, direnenlerin sesidir, çünkü 31
yıldır halkın direnişine, halkın savaşına,
halkın kurtuluşuna, halkın kinine öf-
kesine yoldaşlık etmiştir. 

- Grup Yorum emperyalizmin, fa-
şizmin saldırılarına karşı cepheden sa-
vaşır; halkın değerlerini, kültürünü,
bağımsız, demokratik ve sosyalist bir
ülke kurma özlemini dile getirir. 

- Grup Yorum yozlaşmaya karşı
halk ve vatan sevgisini büyütendir,
çünkü emperyalizm ve oligarşi halkı-
mızı yozlaştırarak kendi değerlerinden,
kültüründen uzaklaştırmak ister. Bu
yozlaşmanın önünde engel olabilmek
için Grup Yorum halk ve vatan sevgisini
halka aşılar. 

- Grup Yorum halka çağrı yapandır,
çünkü faşizmin baskılarına, emperya-
lizmin sömürüsüne karşı savaş çağrı-

sında bulunur. 
- Grup Yorum sınıf bilincine sahiptir,

çünkü yeni bir hayatı kurma iddiasından
çok emindir. Bu iddiayı tarihsel ve
siyasal haklılıktan alır. Tarihin değişti-
rilmez yasası; “kapitalizmden sonra sos-
yalizm gelecek" der. Grup Yorum da
buna inanır ve siyasi olarak halkın sö-
mürüsüz adaletsiz bir dünyada yaşaya-
cağına inanır. 

- Grup Yorum zorluklar karşısında
yılmayandır, çünkü yaşanılan zorluk-
ların halkla birlikte aşılabileceğine
inanır. Halktan alır gücünü, halkın de-
neyimleri devrimcilerin bilgileriyle
her sorunu çözebileceğine inanır. 

- Grup Yorum'un türküleri basit,
saf ve sadedir, çünkü türkülerini be-
ğendirmek için gereksiz süslemelerle
yapmaz. "Tam Bağımsız Türkiye" şia-
rıyla halkı savaşa çağrır.  

- Grup Yorum cüretlidir, çünkü bu
düzene karşı baş kaldırmıştır. Halk
nerede savaşıyorsa orada, zalime karşı
halkın yanında olmuştur. 

- Grup Yorum egemenlerin yüreğine
korku salmıştır, çünkü türküleri milyonları
etkileyen, milyonlara aynı umudu aşı-
layan bir gelenektir. Grup Yorum işçilerin,
öğrencilerin, memurların, gecekondu
halkının hak ve özgürlük taleplerinin
yanında olmuş; ülkemizin bağımsız, de-
mokratik bir ülke olması için türkülerini
ateş hattına sürmüştür. 

GGrup Yorum Taraftır...
Grup Yorum Burjuvaziye Karşı İdeolojik Mücadele Eder...
ÇÜNKÜ;

Yürüyüş
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