Ülkemize kar biraz fazla yağdığında hayat durur. Oligarşi doğa koşulları
karşısında çaresiz kalır. Okullar tatil edilir; otobüsler ve vapurlar çalışmaz;
halkımız saatlerce soğukta çile çeker…
Pazarlara sebze ve meyve gelmez, gelse de ateş pahasıdır...
Oligarşi iktidar olanaklarına rağmen yönetemez kış koşullarını…
İnsanlarımız camiye cenaze kaldırmaya gittiklerinde bile camiden ölüsü gelir;
karın ağırlığından tente çöker, onlarcamız yaralanır…
TV’lerdeki baş gündem kardan kapanan yollar,
yerler buz tuttuğu için düşen insanlarımızdır.
“Devlet yetkilileri” ve “uzmanlar” evden mecbur kalmadıkça çıkmayın
uyarısında bulunurlar.
Çaresiz kaldıkları kış koşulları karşısında buldukları başlıca yöntem budur.
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OLİGARŞİNİN “KIŞ”I, CEPHELİLERİN “KIŞ”I

Böylesi Günlerde Sokakta Olan Sadece Halk Cephelilerdir!
Yozlaşmaya Karşı, İşten Atılmalara Karşı, Adaletsizliklere Karşı
Halk Cephelilerin Mücadelesi; Kar, Buz, Fırtına Dinlemeden Devam Eder...
Onlar Oligarşi Gibi Karşılaştıkları Her Sorunda
Mücadeleyi “Tatil” Ederek Kaçmazlar...
Onlar Devrimciliğin ve Sonuç Almanın
Koşulları Değiştirmek Olduğunu Çok İyi Bilirler.
Çayan Halk Meclisi
Yozlaşmaya Karşı Eylemlerine Devam Ediyor
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Leyla Aracı, Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe…
Onlar Savaş Koşullarının Teslim Alamadığı Gerillalarımızdır
Onlar; Silahlı Örgütlerin Uzlaşma,
Teslimiyet ve Tasfiye Depremi ile
Silahlarını Toprağa Gömdükleri
Bir Dönemde;
Sığınaklarından Silahlarını Geri Çıkarıp
Savaşmaya Devam Eden
Savaşçılarımızdır...
Savaş Koşullarına Teslim Olmayan
Gerilla Tipi, Sadece Düşman
Kuşatmalarında Teslim Olmayan Değildir;
Aynı Zamanda Savaşın Zorlu Koşullarını
İradesiyle, Bilinciyle, Halkı Örgütleme ve
Savaştırma Bilinciyle Aşandır.
Bu Bilinç Her Alanda ve
Her Cephelide Vardır!
Dağların Şahanlarından
Mahallenin Şahanlarına, Savaş Koşullarına
Teslim Olmamak Cephe Tarzıdır!

Ö ğretmenimiz

Şafak Bebek, Neden Sütü ve Babası Olmadan Büyüyor?
Gökhan Ayaydın Bir Maden İşçisiydi;
Şafak Bebeğe Süt Alabilmek İçin Direnmesi
ve İşine Geri Dönmesi Gerekiyordu.
O ve Volkan Çetin Bunu Yaptılar...
Direndiler... Haklarını Geri Aldılar.
Bu Kez de Faşizm Onları Direndikleri
ve Örgütlendikleri İçin Tutukladı.

Faşizm, Şafak Bebeği Yine Sütsüz ve Babasız Bıraktı...
Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
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Fiyatı: 1 TL
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Yeni insanı yaratmak yeni bir hayat
kurmaktır. Çürüyene çürütene vurmak;
gelişene, geliştirene sahip çıkmaktır.
Yeni insan; bazen gitmediğimiz mahallede,
girmediğimiz sokakta, çalmadığımız kapının
ardındadır. Bazen kılık kıyafetimizde,
düzen ve disiplinimizdedir.
Yeni insan uykumuzun en bastırdığı anda
bitmesi gereken bir iştedir. Sırtladığımız yükün
fazlasını alabilmek için kendini zorlamaktadır.
Yeni insan, daha fazla emektedir, daha fazla
fedakarlıktadır, daha fazla sabırdadır...
Halka ait değerleri savunmada
daha fazlasını verebilmektedir.
Yeni insan, kişinin, zorluklar yaşadığı
her şeyin üstüne, uzlaşmaz bir şekilde
gittiği yerdedir.
Yeni insan devrimin güvencesi,
Cephe’nin geleceğidir.
Yeni insanı yaracak, büyüteceğiz ve bu yeni
insanla tarihe ses, devrime nefes olacağız.
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DHKC: ONLAR; Leyla Aracı,
Mahir Bektaş ve Oğuz
Meşe… Onlar; Savaş
Koşullarının Teslim
Alamadığı Gerillalarımızdır!

SAVAŞ KOŞULLARINA
TESLİM OLMAYACAĞIZ!

9 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Cüretli olmak iktidarı
istemektir

10 Umudumuzun mevzilerini

13
15
16

faşizm onlarca kez kapattı.
Biz onlarca kez yeniden
açtık, bu irade çatışmasını biz
kazandık
Faşist AKP'nin işkencelerine,
tutuklamalarına ve OHAL
yasalarına karşı direneceğiz
Şakran Kadın Hapishanesi’nde
işkence ve hak ihlalleri
devam ediyor
Halkın Hukuk Bürosu: AKP
faşizmi, sürgün-sevklerle
tutsakları bireycileştirmeyi,
çaresizleştirmeyi,
örgütsüzleştirmeyi hedefliyor

17 Biz Diyoruz ki: Sürgünsevkler tutsakları teslim alma
araçlarından birisidir

18 Grup Yorum halkı
örgütleyendir... Çünkü;...

19 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
“Faşizm, halkı en rüşvetçi ve
en satılık unsurların
merhametine terk eder. Ancak
halkın karşısına ‘dürüst ve
satın alınamaz bir hükümet’
görünümüyle çıkar”

20 Halep’te kaçınılmaz son!
23 15 Soruda: Objektivizm
26 Cephe’nin 1 yılı...
31 Halk Meclisleri: Kaderimizi
tayin etme hakkı, karar alma
hakkıdır...

33 Mahalleler: Faşizmin
yasakları, halkın
değerlerinden daha güçlü
değildir!

35 Milisler Mahallenin

36

Şahanlarıdır:
Mahallelerimizin Şahanları
savaşın zorlu koşullarına
teslim olmazlar!
Devrimci İşçi Hareketi:
Yoksul emekçileri
örgütlemeliyiz

37 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ajitasyon-propaganda ve
örgütlenme

39 Malatya KEC’li eğitimciler
“işlerine geri dönebilmek
için” direniyorlar

40

Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç devrimin ihtiyacı
olan kadroları yetiştiren
okuldur!
Ülkemizde Gençlik: Haberler...

41
42 Solun Köşe Taşları: Birleşik
Haziran Hareketi’nin TAK
açıklaması...

45

Çünkü: İkna etmek;
inandırmaktır!

46 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir:...

47
48

Ne gözaltılarınız ne de
işkenceleriniz bizi haklı
direnişimizden alıkoyamaz!
Bereketli Anadolu
topraklarındaki tüm yer altı
zenginlikleri, Anadolu
halklarınındır

50 AKP faşizmi emekçileri, teslim
alamayacak!

51 Sorunlar-Çözümler: İnançsızlık
52 Kamu emekçileri direniş
günlüğü

53 Avrupa’da Yürüyüş:...
54 Avrupa’daki Biz:...
56 Yitirdiklerimiz...
58 Şehitlerimizi anmamıza hiçbir
güç engel olamaz!

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Açıklama: 467
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Leyla Aracı, Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe…
Onlar, Savaş Koşullarının Teslim Alamadığı
Gerillalarımızdır.
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Onlar Silahlı Örgütlerin Uzlaşma,
Teslimiyet ve Tasfiye Depremi ile Silahlarını
Toprağa Gömdüğü Bir Dönemde,
Sığınaklarından Silahlarını Geri Çıkarıp
Savaşmaya Devam Eden Savaşçılarımızdır.
Savaş Koşullarına Teslim Olmayan Gerilla Tipi,
Sadece Düşman Kuşatmalarında
Teslim Olmayan Değildir.
Aynı Zamanda Savaşın Zorlu Koşullarını;
İradesiyle, Bilinciyle, Halkı Örgütleme ve
Savaştırma Bilinciyle Aşandır.
Bu Bilinç Her Alanda ve Her Cepheli’de Vardır.
Gerilla olmak savaşı büyütme ısrarıdır.
Üç Cephe gerillası şu soruyu sordular kendilerine:
“Silahsız üç gerilla ne yapabilir?”
Ve cevabını verdiler:
“İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı
hiçbir şey yoktur!”
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Tarih: 7 Kasım 2016, DHKC İbrahim Erdoğan
Kır Gerilla Birliği’mize bağlı bir grup gerillamızın
bulunduğu sığınak, oligarşinin işbirlikçi faşist ordusu
tarafından bombalandı.
Tarih: 7 Aralık 2016, DHKC İbrahim Erdoğan
Kır Gerilla Birliği savaşçılarından Oğuz Meşe, çıkıp
yangınların içinden silahını, bombasını düşmanın
beyninde patlatmak için yola düştü. Eylemi, DHKC
gerillalarının yenilmezliğinin, gerilla tarzımızın yenilmezliğinin ilanı oldu.
Tarih: 28 Aralık 2016 oligarşinin faşist ordusunun
yaktığı sığınaktan çıkan Cephe gerillaları Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş, oligarşinin faşist ordusuyla girdikleri
çatışmada düşmana, düşmanın kendi ifadesiyle “kan
kusturarak” ve kayıp verdirerek, yoldaşlarının hesabını
sorarak şehit düştüler.
Biz Kazanacağız! Çünkü, biz halkız, halkın savaşçılarıyız.
Biz Kazanacağız! Çünkü, biz ölümü çoktan yenmiş
bir geleneğin yaratıcıları, uygulayıcıları, öğretmenleri,
öğrencileri, temsilcileriyiz. Kuşatmalarda, “Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik” diyerek ölümsüzleşenleriz. Biz, Anadolu topraklarına teslim olmama geleneğinin tohumlarını ekenleriz. Koşullar ve olanaklar
ne olursa olsun her koşulda savaşma geleneğinin tohumlarını ekenleriz. Şimdi, savaşın zorlu şartlarına
teslim olmayan gerilla pratiğini gelenekleştiriyoruz.
Bu gerilla pratiğinde, sadece kuşatmalarda teslim olmamak, sadece savaşarak şehit düşmek de değil, aynı
zamanda savaşın zorlu koşullarını iradesiyle, bilinciyle,
halkı örgütleme ve savaştırma bilinciyle aşan, düşmana
darbeler vuran, gerilla savaşını, gerilla birliklerimizi
büyütmeye kilitlenmek vardır.
Leyla, Mahir, Oğuz bu geleneğimizin yaratıcıları,
temsilcileri oldular.
Umudumuzu dağlarda da büyütüyoruz.
Savaşın bir yanında; emperyalizmin işbirlikçisi, halk
düşmanı faşist işgal ordusu var.
Savaşın diğer yanında; emperyalist işgale karşı bağımsızlık, faşizme karşı halk demokrasisi için savaşan
Cephe gerillalarımız var.
Bu savaşı kazanmak için, nasıl bir gerilla tarzıyla savaşacağız?
Leyla, Mahir, Oğuz gibi savaşacağız.
Onlar teslim olmama geleneğimize yeni halkalar
ekleyerek savaşımızı dağlarda sürdürenlerdir.
Bilmeyen neredeyse yoktur; Cephe kuşatmalarda
teslim alınamayan bir devrimcilik anlayışı oluşturmuştur.
Sayısız kuşatmada, Cephe savaşçılarının, Parti-Cephe
tutsaklarının ağzından çıkan cümle aynı olmuştur, “Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye geldik”, “Siz bizim teslim
olduğumuzu nerede gördünüz?”, “Asıl siz teslim olun!”
Cephe gerillalarımız dağlarda da yeni halkalar ekleyerek
büyüttüler teslim olmama geleneğimizi.
Savaşın ağır koşullarına da teslim olmadılar.
Savaşın kendi nesnel koşulları vardır. İçinde bulun-

Leyla Aracı
duğumuz koşullarda savaşı geliştirmek ve devrimi büyütmemizin önünde pek çok zorluğun olduğu açıktır.
Faşizme karşı savaşıyoruz. Savaşımız bunun zorluklarını
taşıyor. Emperyalizme karşı savaşıyoruz. Savaşımız
bunun zorluklarını taşıyor.
Fakat savaş gerçeği sadece nesnel koşullardan ibaret
değildir. Aynı zamanda savaş devrimci iradeyle sürdürülüyor. Savaşın koşullarına teslim olmayan devrimci
iradeyle sürdürüyoruz savaşımızı.
Leyla, Mahir, Oğuz bu iradeyi kuşanarak savaştılar.
Bu iradeyle savaşın zorlu nesnel koşullarını aştılar.
Bizim irademiz, derin halk sevgisindedir.
Bizim irademiz, en zor anlarda halkın ışığı olan
kahramanlarımızdan gelir.
Bizim irademiz güçlü bir kendine güvendir.
Kendine güven, halkına güvendir.
Kendine güven, ideolojisine güvendir.
Büyük halk sevgisi ve ideolojik güven, bizim irademizin en sağlam harcıdır.
Leyla’nın, Mahir’in, Oğuz’un gerilla pratikleri bu
gerçeğin ifadesidir.
Yoldaşlarımız Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
gerillaları, Leyla Aracı ve Mahir Bektaş’ın şehitlik
haberleriyle birlikte, Leyla Aracı yoldaşımızın yazdığı
mektubu da aldık.
Oligarşinin faşist ordusu tarafından sığınağımız tespit
edilmiş ve bombalanmış, 3 yoldaşımız o ateş cehenneminden Anadolu topraklarını cennete çevirmek üzere
sağ çıkmışlar. Oğuz faşizmin bu saldırısına cevap vermek
için, faşizmden hesap sormak için düşmüştür yola.
Şöyle demiştik dağların şahanı Oğuz Meşe için yazdığımız 466 No’lu Cephe Bültenimizde:
“O BOMBALARLA DELİK DEŞİK ETTİĞİNİZ
DAĞLARDAN
O BOMBA İLE DOLDURDUĞUNUZ VADİLERDEN, GEÇİTLERDEN, DERELERDEN
BİR HALK KURTULUŞ SAVAŞÇISI, BİR CEPHE
GERİLLASI ÇIKTI VE SİLAHSIZ YOLDAŞLARINA,
HALKLARINA YAPILAN ZULÜM İÇİN YOLA DÜŞTÜ…”
Bir cümle daha ekliyoruz yeni öğrendiğimiz bilgile-

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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rimizle: O bombalarla yangın yerine çevirdiğiniz sığınaktan, alevlerin arasından, yangın yerine çevirdiğiniz dağdan çıktı Cephe gerillaları Leyla, Mahir,
Oğuz. Hesap sormak için çıktılar o alevlerin arasından;
Dağlarımızı tutuşturan faşizmden hesap sormak
için.
Sığınaklarımızı bombalarla yakan faşizmden hesap
sormak için.
Onlar, sığınakları bombalandığında silahsız olarak
sığınaktan kurtulmuş üç Cephe gerillasıdır. Bu soruyu
sordular kendilerine:
“Silahsız üç gerilla ne yapabilir?”
Ve cevabını verdiler:
“İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı
hiçbir şey yoktur.”
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi gerillası Leyla
Aracı’nın partisine raporundan alınmıştır bu cümleler.
O bombalanan, faşizmin saldırısı altındaki sığınaklara
tekrar dönüp girdiler. Silahlarını faşizmden hesap sormak
için kuşandılar.
Umudun iki yiğit evladı varmış.
Biri öfke, diğeri cüret.
Ve bu iki yiğidin gözlerindeymiş devrim…
İşte bu iki yiğitten biridir Leyla, bu iki yiğitten biridir Mahir ve Oğuz.
Öfkelerini bilediler çift taraflı bıçak gibi. Cüretlerini
büyüttüler, dağların doruklarında, açlıkta, soğukta, savaşın
ve dağların çetin koşullarında. Emekle büyüttüler, güçlü
bir irade göstererek büyüttüler cüretlerini.
Büyük silahları, savaş araçları yoktu, yoldaşlarını
katleden faşizme büyük öfkeleri, kinleri vardı. Devrime,
partilerine büyük inançları vardı. Çok büyük halk
ve vatan sevgileri vardı. Ve bilinçleri vardı, biliyorlardı
ki, sınıflar savaşında asıl güç, silahların büyüklüğünde
değildir, asıl güç silahları kullanan beyinlerdedir. Bir
Cephe gerillası, faşizmi yenmeye ve zafere kilitlenmiştir.
Bunun için koşulları, olanakları ne olursa olsun,
savaşın koşullarına teslim olmadan faşizmden hesap
soracak, halkın adaletinin uygulayıcısı olacak ve Halk

Kurtuluş Savaşımızı büyütecektir.
Cephe’nin bu cüretli savaş tarzına darbeler vurma,
devrim yürüyüşümüzü durdurma hayalleri görüyor
oligarşi. Başaramazsınız. Kanla yazılan tarihi silemezsiniz,
kanımızla yarattığımız değerlerimizi yok edemezsiniz.
Her Cephe gerillası kuşanırken silahını onların oluşturdukları değerlerle kuşanacak.
Onlar gibi direnecek ve onlar gibi savaşacak.
“Silahsız üç gerilla ne yapabilir?
İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı
hiçbir şey yoktur.”
Bu gerilla tarzı faşizmi yenecek gerilla tarzıdır.
Silahsız olabilir Cephe gerillaları, yaralı olabilir Cephe
gerillaları, ama savaşı bırakmaz. Kendini, kendi yaralarını
düşünmez, savaşı büyütmeyi, dağlarda umudu büyütmeyi
düşünür. Faşizmin halka saldırısının, zulmünün, katliamlarının, sömürünün, açlığımızın, yoksulluğumuzun
hesabını sormayı düşünür. Öyle yapmıştır, Leyla Aracı,
Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe de:
“Şimdi de kobralar tarıyor etrafı…
Bomba ve kurşunlar altında ağaçların altına gizlenerek, eğilerek, sürünerek, yürüyerek adım adım uzaklaştık.
Yedek sığınağımıza ulaştık. Bir iki temel ihtiyaç
gıda aldık ve yolumuza devam ettik…
Şafak’ın yüzü ve sol eli; benim yüzüm, saçlarım ve
sağ elim komple yanmıştı.”
Yanıklar içinde, yaralı halde hesap sormayı düşündüler,
hesap sormaya kilitlendiler. Düşmanımızı korkudan
titreten gerçekler bu iradede bulunuyor işte. Oligarşinin
yenemeyeceği zafere kilitlenmiş irade bulunuyor orada.
Zafere kilitlenmiş irade, halkın yoksulluğunu bitirmeye
kilitlenmiş bir iradedir. Faşizmin zulmü ve sömürüsü altında milyonlarcamız açlıkla boğuşuyoruz. Biz o açlıkla
boğuşulan sofralardan büyüyüp gelenleriz. Biz, bize o
açlığı kabullendirmek için, evlerini kurşunladıklarınız,
köylerimizi basıp işkencelerden geçirdikleriniz, zulmün
her çeşidini, daha çocuk yaşta iken bile yaşattıklarınızız.
Sokaklarda katlettiğiniz Berkinler’in, Dilekler’in, Günaylar’ın, Yılmazlar’ın, Hasan Feritler’in yoldaşlarıyız.
Zafere kilitlenmiş bir irade ile savaşıyoruz, çünkü
Anadolu halkının devrim ihtiyacını iliklerimizde bile
hissediyoruz. Kurtuluşumuz devrimdedir, bağımsızlıktadır,
halk demokrasisindedir, halkın iktidarındadır.
Hayalci değildir Leyla, Mahir, Oğuz. Ama devrimcilik
nesnelliğe teslim olmak da değildir. Nesnel gerçekleri,
kendi teslimiyetlerine gerekçe yapanların devrim iddiasını
büyütmesi mümkün olmaz. Devrimcilik nesnel gerçeği
bilmek ama nesnel gerçeğe teslim olmamaktır. Nesnel
gerçeği devrim lehine değiştirecek iradeyi göstermektir.
Cephe gerillalarının devrimci iradelerini zorlayan,
savaşımızın zorunluluğudur.
Bu bilinçle savaşıyor Leyla ve Mahir de. Devam
ediyor raporuna Leyla:
“Savaşı büyütmeye devam ediyoruz… daha hızlı
koşacağız”

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

Burjuvazinin hayalini bile kuramayacağı bir kültür,
burjuvazinin yanına bile yaklaşamayacağı bir ideoloji
konuşuyor orada. Orada birey değil, halk konuşuyor,
orada birey değil, halkın iktidar bilinci, kurtuluş umudu
konuşuyor. Kendini düşünmüyor, halkını, yoldaşlarını
düşünüyor, kendini, bedenindeki yanıkları düşünmüyor,
umudu dağlarda büyütmeyi düşünüyor. Onun için yaralı
bedeniyle, devrime öncekinden daha da hızlı koşuyor.
“Silahsız üç gerilla ne yapabilir?
İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı hiçbir
şey yoktur. Bombalanan sığınağımızın çok çok uzaklarına
gittik. O kadar uzaklaşmamıza rağmen yükselen alevleri
ve dumanı görebiliyorduk. Sık ağaçlıklı yerlerde kaldık.
Gece hava buz gibiydi. Titreyerek uyumaya çalıştık.
…
Üç gün bombalanan yere gitmedik. Düşman orada
arama tarama yapmaya devam eder mi asker indirir
mi bilmiyorduk. Yine de 9 Kasım gecesi uygun bir
şekilde oraya gittik.
9 Kasım gecesi tekrar o vadiye girdiğimizde hala
alevler yanıyordu.
Köylere gidelim haber alalım ve bazı ihtiyaçlarımızı
karşılayalım dedik. Bir de diğer gerillalarımızın bulunduğu bölgelere gidelim, bilgi alabiliriz diye düşündük.
Bölgeyi en iyi bilen Şafak’tı ama Şafak’ın gözlükleri
kırılmıştı ve görmüyordu. Ne tarafta tepe var, ne tarafta
patika var diye bize soruyor, biz cevap verince o da
tamam şuradan gidiyoruz diyordu. 4 gün boyunca yürüdük, silahsız 3 gerilla.
…
Halkımzın gözlerinde bize duyulan güveni gördük.”
Girdikleri köylerde sevgiyle, saygıyla, güvenle karşılandılar. Halkın savaşçılarıydılar, halkın içindeydiler.
Halk yaralarını sarıp sarmaladı. Yedirdi, giydirdi. DHKC
gerillalarının bu dağlarda bulunduğunu yeni öğrenenler,
mutluluklarını paylaştılar. Cephe’yi tanıyorlardı, adaletiyle
tanıyorlardı, mücadeleci kimliğiyle tanıyorlardı. Demokratik mücadelede de, silahlı savaşta da her mevzi için
ödedikleri bedelden tanıyorlardı. Mutlulukla karşıladılar,
biliyorlardı ki, bu dağlarda umudu, Cephe gerillaları;
Leylalar, Mahirler, Oğuzlar büyütecekler.
“Yorgunluk açlık, yanıklarımızın ağrısı, silahsız
oluşumuz böyle böyle yürüyorduk.
…
Yapraklar dökülmüş her yer açılmıştı. Tepelere kar
yağmıştı. Artık gerillaların sığınaklara çekilme dönemiydi.
Ama biz duramazdık. Öyle yerlerden geçtik ki, bir
tepeyi aşıyoruz bir bakıyoruz karşımızda kalekol. Başka
tepeyi aşıyoruz uzaktan bir köy görünüyor. Kısa süre
içerisinde onca bölgeyi ve köyü gezdik… ve silahsız”
Devrimi bu yürüyüş yakınlaştırıyor işte. Bu yürüyüşün
oluşturduğu çelikleşmiş irade devrime ulaştıracaktır bizi.
Leyla öğretmenimiz, bize savaşmayı öğretiyor. Savaşı
savaşın içinde, büyük bir irade ve kararlılıkla savaşarak
öğrendiler. Öğrendiklerini öğretiyorlar, onların aştıkları
yoldan devam edecek ve zafere böyle ulaşacağız.

Oğuz Meşe
Yürüdüler, bir an bile olsun dönmeyi düşünmediler.
Şimdi kış, gidelim bir yerlerde kışı geçirelim, bir köyde
yaza kadar bekleyelim yazın tekrar döneriz demediler.
Kışı sığınaklarda geçiren gerilla tarzını kabul etmediler.
Halkı örgütlemeyi bir an bile bırakmayan gerilla tarzıyla
savaşımızı büyütmeyi esas aldılar. Dağlardan inmeyi
akıllarından bile geçirmediklerini yazıyor Leyla. Köylere
gittiler, silah aradılar. Bir tüfek, bir tabanca. Düşmana
vuracak, düşmanla savaşta kullanabilecekleri bir şey
bulmak istediler, canlarının derdine değil, savaş araçlarının
peşine düştüler. Mağaralarda kalırız ama dağları terk etmeyiz kararı aldılar.
“aradan on gün geçti ve artık sığınağımıza gidip
bakalım… belki silahlarımıza ulaşırız dedik. Evet oraya
gidecektik, kim bilir ne ile karşılaşacaktık.
…
Aradan on gün geçmişti, oraya gidiyorduk, hala
dumanlar yükseliyor, hala yanık kokuları var. Dikkatlice
girdik vadiye, her taraf duman olmuş, alt üst olmuş.
…
… içeri girdik sürünerek, ikimizin de silahı sapasağlam duruyor. On gün silahsız dolaştıktan sonra
tekrar silahlarımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşadık.
…
sizi çok çok seviyorum, halkımı, örgütümü, yoldaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz gözümde tütüyorsunuz…
Umudu büyütmeye devam edeceğiz… Bizi merak
etmeyin… Kendinize çok iyi bakın…
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
SAYGILARIMLA….”
Cephe Gerillası Leyla’dır, Mahir’dir, Oğuz’dur...
Cephe Gerillalarımızı Katletmekle Devrim Yürüyüşümüzü Durduramazsınız...
Süleyman Soylu, bitirdik, diye övünüyor! Bitiremezsin,
diyoruz Soysuz, işbirlikçi, Amerikan uşağı Süleymanlar’a…
Açlığı bitirebiliyor musunuz bu ülkede? Bitiremezsiniz!
Sömürüyü biterebiliyor musunuz? Bitiremezsiniz!

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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Evsizliği bitirebiliyor musunuz? Bitiremezsiniz!
İşsizliği bitirebiliyor musunuz? Bitiremezsiniz!
Bu ülkede emperyalist işgali bitirebiliyor musunuz?
Emperyalizmin işbirlikçisi işgal ordusunu dağıtabiliyor
musunuz?
Yapamazsınız, çünkü bunlar uşakların yapabileceği
şeyler değil.
SİZ AÇLIĞI, ZULMÜ, YOKSULLUĞU BİTİREMEZSİNİZ.
BİZ BİTİRİRİZ!
BU NEDENLE SİZ, BİZİ BİTİREMEZSİNİZ. BİZ
SİZİ BİTİRECEĞİZ. TARİHİN YASASIDIR: ZULÜM
BAKİ KALMAZ, SİZİ BİZ BİTİRECEĞİZ.
KIZILDERE’DEN BERİ “BİTİRDİK“ DİYORSUNUZ. BİTİREMEDİNİZ!
BAŞBAKANINIZ NİHAT ERİM’İ VURDUK GELDİK!
PARABABANIZ SABANCI’YI VURDUK GELDİK!
BERKİN’İN KATİLLERİNİ KORUYAN SAVCINIZI
VURDUK GELDİK!
BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!..
İşbirlikçi oligarşi ve onun temsilcileri halkımızın
emeğini emperyalist tekellere peşkeş çekenlerdir, onlar
ne sömürüyü ne zulmü ne de emperyalist işgali bitirebilirler.
Onlar vatan topraklarını parsel parsel satanlardır, vatan
topraklarını pazarlamakla övünenlerdir. İşbirlikçilik ve
emperyalizme uşaklık ruhları haline gelmiştir. Bakmayın
dillerinin Allah dediğine, onlar emperyalizme inanırlar,
emperyalizme dua ederler, emperyalizmin önünde diz
çökerler.
Bakmayın ikide bir dillerine Allah korkusunu doladıklarına, onların korkusu emperyalist efendilerinden
duydukları korkudur.
Ama biz biliyoruz ki, daha büyük bir korkuları da
var. Örgütlü halktan korkarlar. Silahlanmış halktan korkarlar. Gerillalarımızdan, milislerimizden korkarlar. Bir
avuç sömürücünün iktidarına son verip, halk iktidarını
kurana kadar korkularını büyütmeye devam edeceğiz.
Bu ülkede bir avuç işbirlikçi sömürücünün egemenliğine son vereceğiz.
AKP Faşizmi, Ülkemizdeki Açlık, Yoksulluk, Sömürü ve Zulüm Tablosunun Mimarıdır
Onların Savaşı; Bu Sömürü ve Zulüm Düzenleri
Sürsün Diyedir.
Leylalar’ın Savaşı; Bu Alçak, Soygun ve Sömürü
Düzenlerine Son Verip, Açlığın ve Zulmün Olmadığı
Bir Anadolu Kurmak İçindir
Bu zulüm var oldukça, ülkemizin dağlarında şahanlar
da olacaktır.
Bu zulüm var oldukça; emperyalizme, Türkiye oligarşisine, faşizme karşı savaş da olacaktır.
Sokakta, dağlarda, evlerimizin içinde katlediyorlar… İş cinayetleriyle katlediyorlar!
Anadolu’nun dört bir yanında açlığı büyütüyorlar.
Zulmü büyütüyorlar. Hapishaneleri dolduruyorlar, iş-

kencehaneleri dolduruyorlar. Mahallelerimize, evlerimize
saldırıyorlar. Sokaklarda, evlerimizin içinde gençlerimizi,
çocuklarımızı katlediyorlar. Vatan topraklarımızın her
karışını emperyalist tekellere peşkeş çekiyorlar.
Tam olarak bundan dolayı, ne Anadolu’nun dağlarında
ne şehirlerin gecekondu mahallelerinde ne gerillalarımız
ve ne de milislerimiz eksik olmayacaktır. Bundan dolayı
Anadolu’nun tüm dağları bizimdir. Anadolu’nun tüm
gecekondu mahalleleri devrimin yataklarıdır. Hem dağlarımızda, hem şehirlerimizde savaşımızı büyütmeye,
gerilla ve milislerimizi büyütmeye devam edeceğiz.
AKP iktidarı ve emperyalizmin büyük korkusu, Cephe
çizgisinin büyümesidir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Cephe devrim
yürüyüşünden en küçük bir taviz vermeyecek örgüttür.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Cephe devrim
yürüyüşünü zafere ulaştırmak için tüm engelleri aşabilecek
bir iradenin sahibi önderlik çizgisine, savaş anlayışına
sahiptir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Cephe saflarında
Leylalar, Mahirler bitmez. Cephe devrimin büyüdüğü
topraktır, devrimci kadroların eğitildiği okuldur, Mahirler’in
yerini yeni Mahirler, Leylalar’ın yerini yeni Leylalar bir
an bile zaman geçirmeden alır, devrim yürüyüşünü sürdürür.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe gerillası demek, halkı örgütleyen gerilla demektir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, düşmana darbe vuran, her koşulda
savaşma cüreti gösteren gerilla demektir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, yıkılmaz bir iradedir, devrime yürüme
kararlılığıdır.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, halkın adaletidir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, tek başına da olsa bir gerilla birliği gibi
savaşmak, umudu büyütmek demektir.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, dağlarda büyüyen, halkın umudunun
adıdır.
Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki, Parti-Cephe
gerillası demek, bağımsız vatan toprakları, halkımızın
devrimci iktidarıdır.
Emperyalizmin ve oligarşinin devrim korkusunu Anadolu topraklarında büyütmeye devam edeceğiz. Bu topraklara devrim tohumları ektik. Kökleri çok derinlerde,
yeşeriyor, büyüyor. Halkımıza devrim mutluluğunu, emperyalizm ve oligarşiye devrim acısını tattıracağız.

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1- İdeolojik olarak cüret, ideolojik
netliktir. Ve bu ideolojik netlik doğrultusunda, belirlenen stratejiyle hedefe ulaşmak için cüretle, inançla
kavgayı büyütmektir, sonuç almaktır.
İdeolojik olarak cüret, Marksizm
Leninizm’in ideolojisinin gücüyle,
anti-emperyalist, anti-oligarşik hedefli
kavgayı sürdürmek, hiçbir kaygıya,
yanılgıya düşmeden, tarihsel haklılıkla, sınıf bilincinden şaşmadan, iktidar hedefinin önüne çıkarılan tüm
engelleri bir bir aşmaktır.
İdeolojik olarak cüret: “Söylediğini yapmak, yaptığını savunmak”
tır... İdeolojisinden, ilke ve kurallarından ödün vermeden devrim ve
sosyalizm kavgasını büyüten Cephe’dir.
2- Cephe’nin tarihi cüretle doludur.
Çünkü; tam 47 yıldır bu topraklarda
sosyalizm umudunu milyonlara taşıyan ve adaletsizliklerin karşısında
halkın adaleti olandır. Cephe “söylediğini yapan, yaptığını savunan”,
ideolojisinden, stratejisinden bir milim
dahi sapmadan kavgayı omuzlayan,
direnişleri yaratıp zaferler kazandıran,
düşmana geri adımlar attırandır.
Anti-emperyalist mücadeleyi geliştirmek için bedel ödeyen, emperyalizmden, işbirlikçi oligarşiden yaptıkları katliamların hesabını sorandır.
Kızıldere’den 1984, 1996, 2000-2007
ölüm oruçlarına ve bugünlere kadar
girdiği tüm direnişlerde cüretle, emin
adımlarla hedefine yürüyen, ilkler
yaratan, öncülük eden Cephe’mizin
cüretle dolu tarihi can-kan bedeli
yaratılmıştır.
3- Mahir ve Dayı cüretin adıdır.
Çünkü Mahir ve Dayı demek devrim
demektir. Anadolu ihtilalinin büyütülmesidir. 45 yıllık tarihimizin yaratıcılarıdır Mahir ve Dayı’mız.
Mahir Çayan, cüretiyle bu kavga
ateşini yakan olmuş, Dayı’mız kavga
ateşini büyüterek cüreti kitleselleştirmiştir. Bunun içindir ki, Mahir ve
Dayı’nın adları aynı zamanda kavgada

CÜRETLİ OLMAK
İKTİDARI İSTEMEKTİR

cüretle anılmaktadır.
Onlar emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşiye vurdukları darbelerle dünya halklarına umut oldukları için
cüretin adı oldular. En zor koşullarında dahi, tüm imkânsızlıklara rağmen tarih yazdılar.
4- İktidar iddiası olanlar, tüm bedelleri göze alanlardır. Bizim gibi
yeni sömürge ülkelerde, hem emperyalizme hem de oligarşiye karşı
verilen kavganın, yürütülen iktidar
hedefli savaşın nihai zafere ulaşması
için, cüretli olmak zorundayız. İktidar
iddiasına sahip olanlar cüretli olmak
zorunda, yoksa düşman saldırısı karşısında yok olurlar.
Cephe her koşulda iktidar iddiasından bir milim sapmadığı için cüretlidir. Cüretimizi M-L’den ideolojisin den, bu doğrultuda şekillenen
stratejimizden ve hedefimizden alıyoruz.
5- İktidar hedefi olanlar, düşmandan tüm ezilen halkların hesabını
sormak için cüretli olmak zorundadırlar. Emperyalistlere ve işbirlikçilerine “Halkın da bir adaleti var”
dedirtmektir cüretli olmak.
Her geçen gün büyüyen, açlığın,
yoksulluğun, katmerleşen sömürünün karşısında, halkların örgütlü gücü
olabilmektir.
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin yarattığı çelişkileri derinleştirmek, iktidar hedefini gösterip, sınıf
bilincini taşımaktır ezilen halklara
cüretli olmak.
6- Kolektif Olmadan Cüretli Olunabilir mi? Cüret Bireysel midir?
Kelime olarak düşünüldüğünde
bireysel bir anlama gelebilir. Ama
tam tersi, cüreti ortaya çıkartan kolektivizmdir. Cüret etmek bir Cepheli
için bireysel bir eylem değil, kolektif
bir eylemdir.
Yine cüretle birlikte ortaya çıkan
yaratıcılığın gücü de yine bu kolektivizmde gizlidir.

7- Cüretli olmak; haklılığımıza,
meşruluğumuza, halkın yaşadıklarının, vatanımızın parsel parsel satılmasının, şehitlerimizin hesabının sorulacağına sonsuz derecede inanmaktır.
8- Cüretli olmak; halka güvendir,
kendine güvendir, bir adım değil, beş
adım öne çıkmaktır. Adaletsizliğe
karşı “halkın adaleti” olmaktır.
9- Cüretli olmak; korkuları, zaafları yenmektir, eleştiriye-özeleştiriye, yoldaşlarına, hareketine karşı
açık olmaktır. Ve yeni insan olma
yolunda emin adımlarla yürümektir.
Ve cüret tüm haksızlıkların karşısında
olmak, bunun için bilinciyle ve inancıyla savaşı omuzlamaktır, mücadeleyi örgütleyebilmektir.
10- Kavgada cüretli olmak zorundayız. Emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğümüz kavgada cüretli olmak zorundayız. Cüretli olmak kaybeden değil, kazanan
olmaktır.
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11- Ezilen dünya halklarının, Türkiye halklarının umudu, MarksistLeninist ideolojinin savunucuları olarak, tüm emperyalist saldırıların karşısında cüretli olmak zorundayız.
12- Bu savaş açlığa, yoksulluğa,
sömürü ve katliamlar yaratan bu düzene son verip; yerine, Devrimci
Halk İktidarını kurma kavgasıdır.
13- Haklı olan meşru olan biziz.
Onun için de sonuna kadar cüretli
olması gereken de biz olacağız.
14- Cüret atılganlıktır, militanlıktır, tarihsel ve sınıfsal haklılığımızın
pratik kanıtıdır. Ki, kavgada cüretli
olanlar kazanır.
Cüret, kurtuluştur, bağımsızlıktır,
demokrasidir, özgürlüktür, sosyalizmdir. Halk ve vatan sevgisidir,
yaşatılan adaletsizliklerin hesabını
sormaktır. Bunun için onurlu ve şanlı
kavgamızın nihai zaferi için cüretli
olmalıyız.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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Umudumuzun Mevzilerini
Faşizm, Onlarca Kez Kapattı...
Biz, Onlarca Kez Yeniden Açtık!
Bu İrade Çatışmasını, Biz, Kazandık!

D

erneklerimiz, meşru örgütlerimizdir. Faşizm, derneklerimizin meşruluğunu gölgelemek için sadece
polisiyle değil; yalanlarıyla, yalan makinası basınıyla
da saldırıyor.

A

erneklerimizin onlarca polis tarafından basılması,
talan edilmesi, faşizmin her türlü terörü doğallaştırılmaya çalışılıyor, ya normal bir haber gibi
veriliyor ya da haber bile yapılmıyor.

B

D

ün olduğu gibi bugün de derneklerimize karşı
her türlü saldırıyı püskürtecek güçteyiz. Dün
olduğu gibi bugün de Umudumuzun Mevzilerini
savunabilecek güçteyiz.
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Yazı dizimizin ilk iki bölümünde,
derneklerimizin işlevlerini, faşizmin
derneklerimize saldırılarını, derneklerimizi savunacağımızı anlattık.
Derneklerimizi faşizmin icazetiyle
kurmadığımızı ve faşizmin saldırıları
nedeniyle de kapatmayacağımızı
defalarca ifade etmişizdir.
Kapatmayacağız çünkü, tarihimiz
faşizmin saldırılarına direniş tarihidir.
Faşizmin saldırıları her alanda tarihimiz boyunca hiç eksik olmadı, her
saldırıyı direnişle karşıladık. Direnmemek için gerekçeler üretenlerden
olmadık.
Çünkü biliyorduk ki, faşizmin
saldırılarına direnmemek devrim
iddiasından vazgeçmektir.
Çünkü, biliyorduk ki, faşizmin
saldırıları karşısında geri adım atmanın sınırı yoktur. Bir geri adım ikincisini getirir, o bir sonrakini getirir.
Bugün bu kadar net konuşuyorsak,
tarihimizden aldığımız güçle konuşuyoruz. İdeolojimizden aldığımız
güçle konuşuyoruz.
Bu kadar net konuşuyoruz, çünkü
bugüne kadar da faşizm derneklerimizi defalarca kez kapattı. Biz de
her defasında yeniden açtık dernek-

çlık grevlerinden, korsan gösterilere, bildirilerden,
duvar yazılarına, basın açıklamalarından, yürüyüşlere derneklerimizi sayısız eylem biçimini hayata
geçirerek savunacağız.
iliyoruz ki, derneklerimizi savunurken, aynı
zamanda bugüne kadar mücadelemizle kazandığımız demokratik haklarımızı savunuyoruz.

üm kazandığımız demokratik haklarımız ve
kurumlarımız için kanımızı döktük, bedel ödedik.
Gasp edilmesine sessiz kalmayacağız.
(3. bölüm)

T

lerimizi.
Devrimcilerin önderliğindeki dernekler, kurulduktan kısa bir süre
sonra umudun mevzileri haline geldi,
Halka yol gösteren, sorunlarına çözüm
üreten kurumlar oldu.
Geçtiğimiz sayımızda derneklerimizin ilk kuruluşlarını anlatmıştık.
Ve kuruldukları andan itibaren de
derneklerimize faşizmin saldırılarının
başladığını anlattık.
Mesela, yeni kurulan bir derneğin
henüz tüzüğü onaylanmadan dernekler masası tarafından basılıp kapısı
mühürlenebiliyordu. Veya bir dernekte açılış kutlaması yapılırken bir
başkasının polisler tarafından basıldığı
oluyordu. Ancak oligarşinin saldırıları
karşısında teslim olunmadı.
Bunun karşısında da devrimci
kararlılık vardı. Bir dernek kapatılınca
ertesi gün başka bir derneğin kuruluş
çalışmaları başlatıldı.
Derneklerimize saldırılar, faşizmin
yalanları eşliğinde sürüyordu. Bir
yandan derneklerimize onlarca kar
maskeli, silahlı polisi yığıp halkta
korku yaratmaya, derneklerimize gelmeye korkar hale getirmeye çalışıyorlar, diğer yandan derneklerimize

ilişkin yalanlarla bu korkuyu pekiştirmeye çalışıyorlardı.

Oligarşinin Terör
Demagojisi, Değişmez
Saldırı Gerekçesi
Devrimcilerin önderliğindeki derneklere yönelik saldırıların gerekçesi
hiç değişmedi. Dün de bugün de
yalan ve demagojiler birbirinin benzeridir. Derneklerimizi illegal çalışmaların yapıldığı yerler gibi göstermek istediler.
Yalan!
Derneklerimizin legal çalışma
yürüten, demokratik kitle örgütleri
olduğunu biliyorlardı. Fakat, bundan
da korkuyorlardı. Çünkü, derneklerimiz legal çalışma yürütseler de
düzenin icazet sınırlarına mücadelelerini hapsetmiyor, düzenin yasaları
ile kendilerini sınırlamıyor, meşruluğu
düzenin yasalarında aramıyorlardı.
Derneklerimize saldırıların bir
boyutunu da bu yalanlar oluşturuyordu ve bunda polisin en büyük
yardımcısı burjuva basın yayın organları oluyordu.
Hemen tamamı psikolojik savaşın
aracı olarak kullanılan burjuva basın;
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polisin, MİT’in dikte ettirdiği kontrgerilla haberleriyle; dernek örgütlenmelerinde yer alanları suçlu, dernekleri de yasa dışı yerler gibi göstermiş; baskınlara, gözaltılara halk
nezdinde gerekçeler üretmeye çalışmıştır.
Örneğin o dönemde öne çıkan
derneklere yönelik yapılan saldırılarda, GEYAD’dan alınan kişiler
“korsan gösteriden alındı” diye
haber yapılmış, Kadıköy Kültür ve
Dayanışma Derneği KKDD’nin binasına asılı tabelası “yasak pankart”
olarak lanse edilmiş, dernekte bulunan
devrimci dergiler “yasa dışı örgüt
üyeliği”nin kanıtı olarak gösterilmiştir.
Yakın tarihimizde de Halkın
Hukuk Bürosu’na polisin saldırısı,
“11 çelik kapı” yalanlarının arkasında
gerekçelendirilmek istendi.
Ya da derneklerimize saldırılarını,
“aranan bir kişinin dernekte bulunduğunu duyduk” gibi ifadelerle de
gerekçelendirmişlerdir. Bilinir, faşizmin yalan söylemekte bir sınırı yoktur,
yalanlarını ispat etmeye de çalışmaz.
Faşist devlet üretir, onun medya ayağı
yalanları yayma görevini üstlenir.

‘DKÖ’ler Üzerindeki
Baskılara Son’
kampanyası
Süresiz Açlık Grevi
Bildiriler
Korsan Gösteriler
Uzun süredir devam eden dernek
baskınları ve teröre karşı Devrimci
Sol Güçler tarafından “DKÖ’ler
Üzerindeki Baskılara Son” sloganıyla 23 Ocak 1990’da bir kampanya
başlatıldı. Düşmanın derneklere saldırısına karşı, daha sistemli bir direniş
örgütlendi!
Kampanya kapsamında gerçek
leştirilen her türlü eylemlerle “Söz,
Karar ve Örgütlenme Hakkı”nın
engellenemeyeceği gösterildi. İstanbul’daki 31 demokratik kitle örgütünün temsilcileri, 23 Ocak’ta İstanbul Valiliği önünde toplanarak ortak
imzalı bir dilekçe verdiler. Dilekçede
özellikle son dönemde giderek yoğunlaşan polis terörüne ve baskılara

karşı taviz verilmeyeceği,
sonuna kadar direnileceği vurgulandı.
Derneklerimizin kapatılmasına karşı süresiz açlık
grevi başlatıldı. Valilikle yapılan görüşme sonrasında DKÖ
temsilcileri süresiz açlık grevine başladılar. Açlık greviyle
ilgili yapılan açıklamada şöyle
deniyordu:
"Siyasi iktidar ’insan hakları’,
‘demokrasi’ demagojilerini dilinden
düşürmezken halkımıza ve halkımızın en doğal hakkı olan demokratik kitle örgütlerine, mesleki
örgütlerine ve sendikalarına, kısaca
halkımızın öz örgütlerine azgınca
saldırmayı sıradan olaylar haline
getirmek istiyor.
Halkımızın tepkilerini dile getirmesine engel olmak, örgütlenmesine izin vermemek isteyen bu saldırı kampanyası, kitlelerin demokrasi mücadelesinden uzak tutulmalarını hedeflemektedir." (Yeni
Çözüm, Ocak 1990, Sayı:31)
Faşizmin bugün de derneklerimizi
arka arkaya kapatma kararı almasındaki
temel amaç değişmemiştir.
Kampanya çerçevesinde 24
Ocak'ta İstanbul'un değişik semt
lerinde yüzlerce pankart asıldı.
25 Ocak'ta Liseli Devrimci Gençlik ve DEV-GENÇ “Dernekler üzerindeki Faşist Baskıya Son” pankartıyla Eminönü'nden Sultanhamam'a
kadar yürüdüler.
Aynı gün TAYAD'lılar “Söz,
Karar ve Örgütlenme Hakkımız
Engellenemez” pankartıyla Mısır
Çarşısı önündeydiler. Ve yine aynı
gün İstanbul'un değişik yerlerinde
Devrimci Sol Güçler tarafından protesto yürüyüşleri yapıldı.
Yine 25 Ocak'ta açlık grevlerini
sürdürmekte olan DKÖ temsilcileri
basını ziyaret ettiler.
Aynı akşam Ankara'ya hareket
eden açlık grevcileri, ertesi gün İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yardımcısıyla
görüştüler.
27 Ocak'ta Devrimci Sol Güçler
Beyazıt Meydanı’nda toplanarak caddeyi boydan boya ateşe verdiler. Binlerce bildirinin uçuştuğu yürüyüş

sonunda polis kitle üzerine ateş açmaya başladı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
Ancak kitle kararlı bir tavır göstererek
eylemi başarıyla sonuçlandırdı.
29 Ocak'ta AKAD'lılar, GOPKAD'lılar, BEYKAD'lılar, SULKAD'lılar, ÇİHKAD'lılar ve Esenler
Halkevi’nden insanlar, BAKAD'lılar,
Çekmeceli Devrimci Sol Güçler
YEN-DER'liler, Demokrasi Mücadelesinde Kamu Çalışanları, Öğretmenler, PTT Çalışanları, MimarMühendisler, sanatçılar, avukatlar,
gecekondu emekçileri, ÜM-DER'liler,
DEMKAD'lılar ve EMEKAD'lılar
destek açlık grevine başladılar.
30 Ocak'ta baskıları protesto
etmek ve dilekçe vermek üzere valilik
önünde toplanan 600 kişilik kitleye
polissaldırdı. Birçok insan yaralandı
ve 40 kişi gözaltına alındı. Ancak
kitleler tekrar toplanarak Mahmutpaşa'ya kadar yürüdü.
Kampanya boyunca legal ve illegal eylemlerle polis terörünün, dernek
kapatmaların nedenleri teşhir edildi,
demokratik mevzilerin terk edilmeyeceği ilan edildi. Kapatılan derneklerin yerine yenileri açıldı. Ama asla
geri adım atılmadı.
İşte bugün bu tarihimize dayanarak diyoruz ki; biz o dernekleri oligarşinin icazetinde kurmadık, biz o
dernekleri, oligarşinin icazeti altında
yaşatmadık. Bugün de oligarşiden
derneklerimiz için icazet istemiyoruz.
Oligarşiye diyoruz ki; bizim bu kadar
büyük bedellerle ve emekle kurup
yaşattığımız derneklerimizi kapatmanıza bugün de izin vermeyiz, vermeyeceğiz.
Derneklerimizin çalışmasını bitiremezsiniz. Siz kapılarına kilit vurursunuz, biz kırar gireriz. Siz mühürlersiniz biz söker gireriz. Siz derneklerimizi kuşatırsınız, biz kuşat-
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manızı yarar gireriz.

Faşizmin İradesine
Hiç Teslim Olmadık,
Umudumuzun Mevzilerini
Faşizm Kapattı, Biz Açtık
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- 17 Haziran 1990'da açılan
BEMEKAD (Bursa Emekçileri Sosyal Kültür Araştırma ve Dayanışma
Dernegi) aynı hafta içinde 1984 Ölüm
Orucu şehitlerini anma için yapılan
programlar bahane edilerek basıldı
ve 10 gün kapatıldı.
- 29 Haziran'da 1990'da Ankara
gençliği her türlü engeli aşarak AYÖDER’i (Ankara Yüksek Öğrenim
Gençliği Dayanışma Derneği) kurdu.
- 25 Ağustos 1990'da ALKAD
(Altındağ Kültür Araştırma Derneği)
Genel Kurulunu yaptı. ALKAD,
kapatılmadan genel kurulunu yapan
ilk derneklerden birisi oldu.
- 14 Eylül 1990’da ESKAD (Eskişehir Kültür ve Araştırma Derneği)
kapatıldı. Dernek yöneticileri yaptıkları açıklamayla; “dernek kapatmakla Eskişehir’de mücadelemiz
durdurulamaz” dedi.
- 23 Kasım 1990 gecesi DEMKAD Ankara şubesi yöneticileri ve
bazı üyeleri, evleri sivil polisler tarafından basılarak, gözaltına alındılar.
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in flörtle
ilgili görüşleri üzerine tepkilerini
dile getiren çeşitli kadın demeklerinin
protestolarından biri de bakanlığın
önünde bir basın açıklaması yaparak
çiçek bırakmaktı. Dernek baskınının
nedeni buydu.
- 27 Kasım 1990’da Ankara
Mamak’ta faaliyet yürüten MAKDER
“Mamak Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği) Ankara polisi

tarafından basılarak
kapatıldı.
- 30 Kasım 1990'da
BAHKAD'a işgalci ordu
zihniyeti ile giren sivilresmi polisler dernek
çalışanı dört kişiyi gözaltına aldılar ve derneği
mühürlediler.
Demokratik kitle
örgütlerine saldırıların
yoğunlaştığı çalışanların gözaltına
alınıp tutuklandığı, derneklerin
mühürlendiği bugünlerde 5 Aralık
1990'da bu kez HAKAD'a saldırdılar,
zorla derneğe girip eşyaları yağmaladılar. Hiçbir gerekçeye dayandırmadan HAKAD’ı da kapattılar.
İstanbul'da polis terörü vahşete
dönüştü, devrimcilerle halk saldırılara
direnerek karşı koydu.
Devrimci Mücadelede AKAD,
BEYKAD, ÇİHKAD, EKAD, GÜLKAD, HAKAD, ÜMDER, YENDER, polis terörüne karşı yaptıkları
açıklamayla polis terörüne karşı direneceklerini duydular. Ve Devrimci
Sol Güçler tarafından 1 Aralık akşamı
İstanbul'un dört bir yanında yollar
trafiğe kesildi. Yüzlerce pankart asıldı.
Bağcılar-Çiftlik ve Yenibosna’daki
dernekler de daha önce kapatılmıştı
ancak devrimcileri mahallelerden
sökememişlerdi.
Onlar da bu kampanyaya katılarak
mahallelerinde ateşler yaktılar.
1 Ağustos 1992’de BEYKAD
(Beykoz Emekçiler Yardımlaşma
Kültür Araştırma Derneği) açıldı.
BEYKAD’ın açılması, oligarşinin
derneklerimizi kapatarak örgütlenme
hakkımızı engelleyemeyeceğinin
kanıtıdı idi. Çünkü, daha önce Beykoz'da BİKAD (Beykoz İşçi Kültür
Araştırma Demeği) kurulmuş ancak
İstanbul Valiliği tarafından kapatılmıştı.
Oligarşi kapatıyor, devrimciler
açıyordu.
30 Kasım 1992’de BAĞDER
Kapatıldı, BİKAD, AKAD ve
GEYAD açıldı.
BAĞDER (Bağcılar Kültür ve
Dayanışma Derneği "amaç dışı faaliyet" gerekçesiyle İstanbul Valiliği

tarafından kapatıldı. Aynı günlerde
daha önce benzer gerekçelerle kapatılan BİKAD (Beykoz İşçi Kültür
Araştırma Derneği) ve GEYAD
(Gecekondu Yaşayanlarıyla Dayanışma Derneği), AKAD (Anadolu
Kültür Araştırma Derneği) beraat
kararı verilerek yeniden açıldı.
Yazı dizimizin bu iki bölümünde
derneklerimize yönelik aktardığımız
saldırılar sadece 1989 ila 1990 yıllarına ait saldırıların bazılarıdır. Tamamı değildir. Ancak bunlar da göstermektedir ki, bir irade savaşı yaşanmaktadır.
Kimileri faşizme karşı yürüttüğümüz irade savaşımızı inatlaşma
diye de tanımlayabilir, ama sorun
inatlaşma gibi apolitik tanımlarla
açıklanamaz. Faşizme karşı her demokratik hakkın ancak bedel ödeyerek,
mücedele ederek, geri adım atmayarak kazanılabileceği ve konuabileceği
gerçeği hareket noktamızdır.
Hayır, sorun sahip olduğumuz
meşru bir hakkın kullanımındaki ısrar
sorunudur. Biz, “faşizm” var diye,
faşizm koşullarına teslim olmadık.
Teslim olanlar mücadele alanlarında
yok oldular. Bu sayısız örnekle sadece
dünya devrim tarihinde değil, ülkemiz
devrim tarihinde de kanıtlanmış bir
gerçektir. Direnen yaşar, direnmeyen
çürür ve ölür.
Örgütlenme hakkımızı kullanmak
için, direndik, çatıştık, oligarşiyle
savaştık. Kazanılmış hakkını kullanamayanlar başka haklarını da kullanamaz.
Sonuç olarak;
Faşizm derneklerimizi onlarca
kez kapattı, her defasında yeniden
açtık. Halkın içinde örgütlü varlığımızı bitirmek istedi, halkı örgütsüz bırakmak istedi. Biz yeni örgütlerle var olduk, halkı örgütsüz
bırakmadık. Bugün Halk Meclislerimiz, Halk Komitelerimiz, Kültür Merkezlerimiz, Spor Salonlarımız, Kütüphanelerimiz, Ekonomik örgütlenmelerimiz, çok sayıdaki derneğimiz halkı örgütlemeye,
faşizme karşı halkın umudunu
büyütmeye devam ediyorlar.
(devam edecek)
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Faşist AKP'nin İşkencelerine, Tutuklamalarına ve OHAL Yasalarına Karşı Direneceğiz:

NE İŞKENCELERİNİZ, NE TUTUKLAMALARINIZ,
NE DE OHAL YASALARINIZ BİZİ TESLİM ALAMAZ!
Faşizmin yediği insan eti, içtiği
kandır. Kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş
bir vahşettir. Zulüm ve işkenceyle
ayakta durur. Ömrünü uzatmak için
her gün daha fazla şiddete, daha fazla
kana, daha fazla baskıya ihtiyaç duyar.
Ükemizde faşizm, bugün AKP eliyle sürdürülmektedir. Faşizmin temsilcisi AKP’dir. Her faşist iktidar gibi
AKP’de ayakta kalabilmek, iktidarını
sürdürebilmek için halka saldırıyor.
Faşist yasalar, OHAL’ler, KHK’lar
bunun için var. Derneklerimizin kapısına bu yüzden mühür vuruluyorlar.
Sokaklarımızı bu yüzden kan gölüne
çevirdiler. Her gün onlarca insanımızı
bu yüzden gözaltına alıp, tutukluyorlar.
Bugün Türkiye hapishaneleri, tarihinin
en kalabalık dönemini yaşıyor. Karakollarda, hapishanelerde işkencelerin
ardı arkası kesilmiyor.
İşkence, ülkemizde ilk defa karşılaşılan bir durum değil ebette. Faşizmin, ayakta kalabilmek için ilk başvurduğu yöntemlerin başında gelir.
Bugün işkenceyle tanışmak için illa
devrimci olmak gerekmiyor; sokakta,
evde, işte, okulda her an gözaltına
alınmak ve işkenceyle karşılaşmak
hiç de uzak bir olasılık değil. Çünkü
faşist iktidar kendinden olmayan herkese saldırıyor. Tüm halkı sindirmek,
susturmak ve teslim almak istiyor.
Buna asla izin vermeyeceğiz.
Geçtiğimiz hafta dergimizin sayfalarında, Kıraç Cemevi’nden gözaltına
alınıp tutuklanan Halk Cepheliler’e ve
hapishanelerde yapılan işkencelere yer
vermiştik. Faşist AKP’nin işkencelerini

anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü
işkenceye karşı mücadele faşizme
karşı mücadeledir. Faşizme karşı
mücadeleyi büyütmek için işkenceye
karşı direnecek, işkencecilerden hesap
soracağız.
“Canlı Bomba” Yalanıyla 14 Aralık’ta, Gazi’den Gözaltına Alınanlar
Anlatıyor:
“Rıza Özçolak ile birlikte katil polisler tarafından yıkılan eski Halk Meclisi’nin yerinde bekliyorduk. Yaklaşık 5
dakika içinde Özel Harekat otobüsü ve
S84 numaralı zırhlı araç bize doğru
yöneldi. S84, arka kapısını açarak ‘ellerinizi kaldırın’ diye bağırdı ve uzun
namlulu silahını bize doğru çevirdi.
Rıza Özçolak ile birlikte katil polislerin
söylediklerine aldırış etmeyip koşmaya
başladık. Halk Meclisinin iki sokak
altındaki 1261 numaralı sokağa koşarak
orada bir binaya girdik...”
Faşizmin saldırılarına direnmek,
haksız gözaltına karşı çıkmak herkesin
görevi ve en temel hakkıdır. Bu insanlarda başlarına gelebilecekleri bildiklerinden, gözaltına alınmamak için
oradan uzaklaşıyorlar. AKP’nin katil
polisleri için gördükleri her Gazili,
her Cepheli potansiyel bir tehlike. Bu
nedenle herhangi bir gerekçe yaratılarak mutlaka etkisizleştirilmeli, gözaltına alınmalı, tutuklanmalıdır. Biliyorlar ki her bir Cepheli, onların uykularını kaçırmaya devam edecek.
AKP’nin katil polisleri, devrimci
mahallelere insan avına çıkmış, fırsat
kolluyor. Günay’ı, Dilek’i, Yılmaz’ı
katledenler şimdi de Gazi’nin gençlerini katletmeye
çalışıyor.
Polisin saldırısına
boyun eğmeyen, gözaltına alınmayı meşru
görmeyen ve oradan
uzaklaşan bu iki devrimciyi katletmek için
ellerinden geleni yapmışlardır. Mahalle
halkına yönelik arka
arkaya “2 Canlı
bomba var” anonsları yapılır ve mahal-

lede tam bir terör estirilir. Teker teker
tüm evlere girilerek sözde bu “canlı
bombalar” aranmaktadır.
Sürekli tekrarlanan “Silahlarınızı
bırakın ve teslim olun” anonsları,
yapacakları katliama meşruluk yaratma
çabasıdır. Oysa onlarda biliyor ki az
önce gözaltına alamadıkları bu insanlarda ne silah vardır ne de bomba.
Eğer söyledikleri gibi ellerinde silah
olsaydı zaten gereken cevabı verir,
katillere adım bile attırmazlardı.
“Birkaç dakika sonra tekrar anons
yapmaya başladılar; ‘silahlarınızı
bırakın teslim olun yoksa vurulup
etkisiz hale getirileceksiniz’ diye bağırıyorlardı. Ama bizde ne silah vardı
ne bomba. Diğer devrimci arkadaşım
Rıza Özçolak’la vedalaştık.”
Bu iki devrimci, polisin ne için
geldiğini bildiğinden, birbirleriyle
vedalaşıyorlar! Ama aynı zamanda da
bu komployu bozmaya çalışıyorlar
ve üzerlerinde bir şey olmadığını söylüyorlar.
Direnmek için her şey bir silahtır.
Kimi zaman bir taş, bir sopa, kimi
zaman haykırdığımız bir slogan onların
tanklarından bile güçlü etki yaratacaktır.
Yeter ki teslim olmayalım, direnmeyi
seçelim. Tercihini direnişten yana yapanların en güçlü silahı beyni ve yüreğidir.
“Silahımız yok ama sopamız var”
“o sırada Rıza arkadaşımız kenarda
duran sopayı alarak, “silahımız yok
ama sopamız var” diyerek katillerden
bir tanesine vurdu. Bunu kendilerine
yediremeyen katiller silahın arka tarafıyla dudağıma vurarak ve ikimizi de
işkenceyle merdivenlerden sürükleyerek
aşağıya kadar indirdiler. Sonra kapı
önüne getirdiklerinde pantolonlarımızı
çıkardılar ve çevik otobüsüne öylece,
işkenceyle bindirdiler. Gazi karakoluna
gidene kadar katillerin işkencelerine
maruz kaldık... 15 dakika sonra Gazi
işkence merkezine getirildik. Orada
bizi “orta kat” diye bilinen işkence
odasına götürdüler. Yaklaşık 1 saat
burada yarı çıplak, yerde beton zeminde, ters kelepçeyle beklettiler. Sonra
beni ayrı Rıza’yı ayrı soğuk bir odaya
götürüp orada “askı” diye tabir edilen

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

13

yöntemle kelepçelediler. Saatlerce orada kaldık, sabaha karşı beni alıp nezarethaneye attılar. Oradan sonra Rıza
Özçolak’ı görmedim...”
“Canlı Bomba” diyerek gözaltına
alınan ve bu işkencelere maruz kalan
devrimcilerden biri, gözaltına alınışının
ertesi günü akşam, Çağlayan Adliyesi’nde mahkemeye çıkartıldıktan sonra
serbest bırakıldı. Rıza Özçolak ise hala
Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün işkencehanelerinde, işkence görüyordu.
Bu insanlar katledilmiş olsaydı,
mizansen hazırdı: “Canlı Bombalar,
nefes kesen operasyonla öldürülerek
etkisiz hale getirildi” diyeceklerdi. Ki
amaçları da buydu. Olmadı, bu kez
hesapları tutmadı. “Madem katledemedik, biz de işkence yaparak, olmadı
tutuklayarak amacımıza ulaşırız” diyorlar.
Günlerdir Rıza Özçolak’ın gözaltında,
işkencelere maruz kalmasının başka bir
açıklaması yoktur.
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madığı devrimciler, bu halkın onuru
olmaya devam ediyor.
Sokakta durmak, zorla gözaltına
alınmaya karşı direnmek suç değildir.
Suçlu olan halka saldıran, önüne geleni
gözaltına alan, işkence yapanlardır. Ne
işkenceleriniz ne gözaltılarınız, tutuklamalarınız bizi yıldıramaz. İşkencelerinizin, işkencecilerinizin, tüm düzeninizin kökünü kazıyacağız.

KISSADAN HİSSE
“Sırf kendi ayağına düşürmek üzere bir kayayı yerinden kaldırmak” Belli
aptalların davranışlarını anlatmak için kullanılan bir Çin atasözüdür. Tüm
ülkelerdeki gericiler bu tipte aptaldırlar. Son tahlilde, devrimci halka yaptıkları
işkence sadece halk devrimini geniş kapsamlı ve yoğun bir ölçekte çabuklaştırmaya
yarar. Rus çarının ve Çan Kay-Şek’in halka yaptıkları işkenceler, büyük Rus
ve Çin devrimlerinde bu işe yaramadı mı?”
Büyük Ekim Devrimi’nin 40. Yıldönümü Kutlamalarında SSCB Yüksek
Sovyet Toplantı Konuşması, (6 Kasım 1957)
Faşist AKP’nin işkence ve saldırıları, sadece kendi sonunu hazırlamıyor
aynı zamanda öfkemizi bileyip, kinimizi büyütüyor. Halk kurtuluş savaşımızın
zaferini de yakınlaştırıyor.

Madenciler Ölüyor, Tutuklanıyor, İşten Çıkarılıyor

OHAL’ de de Bu Halde de Patronlar
Para Kazanmaya Devam Ediyor
“Manisa’nın Soma ilçesinde Koç
Holding’e bağlı Demir Export işletmesine ait maden ocağında gündüz
vardiyasında çalışan 36 yaşındaki
Kadir Yayla, üzerine düşen kömür
kütlesinin bacağını koparması sonucu
ağır yaralandı. Hastaneye götürülürken
yolda hayatını kaybetti. Kadir Yayla’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu
öğrenildi ” (27.06.2016 Hürriyet)
“ Soma İmbat Madencilik Şirketinde üretim yapılan ana baca bölgesinde, İsmail Kahraman adlı işçi
kepçenin arkasından kablo çekerken,
kepçenin üzerine devrilmesi sonucu
hayatını kaybetti. İşçiler borç batağında. Başka iş yeri yok, insanlar
borçlarını ödeyememekten korkuyor.
Ölüme rağmen işçiyi borç yüzünden
burada tutabiliyorlar. Soma’da sömürü ve katliam çarkı dönmeye devam
ediyor”
(07.01.2017 Birgün)
08.01.2017 Soma Kömürleri A.Ş.
tarafından işletilen Eynez Maden Ocağında (İmbat Madencilik tarafından
işletilen ocak ile yan yanadır) 301
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Faşizm, devrimciler üzerinden
yürüttüğü saldırılarla, korkunun esiri
haline gelmiş, sinmiş bir halk yaratmak
istiyor. Ancak bu öyle kolay değildir.
Bu halk nice kanlı katliamlar gördü,
yaşadı. Birbirini aratmayan nice faşist
iktidarlar geldi geçti. Ama bu topraklarda ne devrimciler bitti ne de devrim
mücadelesi. Hiçbir baskının, işkencenin, zulmün ve ölümün teslim ala-

maden işçisinin katledilmesinden sonra, maden ocaklarında işçi sağlığı ve
iş güvenliği koşullarının olmadığına
dikkat çekmek için maden işçileri
Volkan Çetin ve Gökhan Ayaydın
madenci arkadaşları ile birlikte bir
dernek kurdular. Amaçları insan yaşamını hiçe sayan çalışma koşullarına
son vermekti. Başta Soma olmak
üzere yukarıda verdiğimiz örneklerde
de görüldüğü gibi işçilerin haklarını
aramaya ve örgütlenmeye ihtiyaçları
vardır. Çünkü iş güvenliği önlemlerini
aldırmak ve oluşabilecek kazaları
önlemek ancak örgütlenmekle mümkündür. (.....)
Volkan Çetin ve Gökhan Ayaydın
İmbat Madencilik Şirketinde çalışırken
haksız yere işten çıkarıldılar. Günlerce
süren mücadeleleri sonucunda Gökhan
Ayaydın Soma Kömürleri A.Ş. tarafından, Volkan Çetin ise Demir Export
işletmesi tarafından işe alındılar.
Volkan ve Gökhan, kendileri ve
arkadaşları böyle haberlere “konu
olmasın”, işçiler işçi sağlığı ve iş

güvenliğine uygun olarak çalışsın
istemekteydiler. Soma’da yaşanan
katliamdan sonra işsiz kalan işçiler
vardı. Onlar, Kınık İlçesinde faaliyet
gösteren Polyak Madencilik Şirketi’nden iş istemek amacıyla şirket
önünde durarak seslerini duyurmaya
çalışıyorlardı. Çünkü Polyak Şirketi
bölgede katliam sonrası işsiz kalan
işçileri işe almamış, Çin’den ucuz
işçi getirmişti. İşte Volkan ve Gökhan
bu işçilere destek ziyaretine gittikleri
için tutuklandılar.
Volkan ve Gökhan sadece kendi
işlerini, eşlerini, çocuklarını değil
bütün maden işçilerini düşünüyordu.
Sadece kendi aileleri için değil, tüm
işçilerin aileleri ve onurları için mücadele ediyorlardı. Ve bu yüzden bugün
Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutulmaktadırlar. Volkan
ve Gökhan’ın çalıştıkları Soma
Kömürleri A.Ş. ve Demir Export
Madencilik müvekkillerimizin tutuklanmalarını fırsat bilerek onları işten
çıkarmıştır. (.......)
Hani demiş ya şair: Hep böyle
süreceği sanılır bu gül hikâyesinin /
Hep böyle sürer gerçi / Ama bir gün
sonu değişir.
HALKIN HUKUK BÜROSU

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

ŞAKRAN KADIN HAPİSHANESİ’NDE İŞKENCE
VE HAK İHLALLERİ DEVAM EDİYOR
Adını açıldığından beri işkence ve
hak ihlalleriyle duyuran Şakran Kadın
Hapishanesi yönetimi suçlarına yenisini
eklemeye devam ediyor. Uzun süredir
Şakran Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklara dergileri verilmiyor. Yapılan
hak ihlallerine direnerek karşılık veren
kadın Özgür Tutsaklar yeni yılın ilk
günü Yürüyüş dergisinin kendilerine
verilmesi için hücrelerini yaktılar.
Hapishane yönetimi yaptıkları suçu
örtmek için disiplin soruşturması başlattı. Disiplin soruşturmasında sözlü
savunma vermek için idareye çıkan
kadın tutsaklar saldırıya uğradılar.
Disiplin soruşturmasında sözlü savunma
yapan Özgür Tutsaklar idarenin yaptığı
hukuksuzlukları anlatmaya başladılar.
Bunun üzerine idare Özgür Tutsakların
sözlerini kesmeye başladı. "Burada
size propaganda yaptırmayız" diyerek
tutsakların savunma hakkını gasp etti.

Bunun üzerine Özgür Tutsaklar "Bizi
dinlemek, gerçekleri duymak zorundasınız ve savunma hakkını gasp edemezsiniz" diyerek "Savunmalarımızı
dinleyene kadar, biz de buradan ayrılmayız" diyerek direnme haklarını kullanarak odadan çıkmadılar. Bunun üzerine idarecilerinden talimat alan işkenceci gardiyanlar, Özgür Tutsakları
işkenceyle hücrelerine götürdü. Talimat
almayı fırsat bilen gardiyanlar kadın
tutsakların kafalarını, bellerini kapılara,
merdivenlere vurdular. Boğazlarını sıktılar. İşkence sonucunda Özgür Tutsak
Sevgi Saymaz baygınlık geçirdi.Bu
işkencelere uğrayanlar arasında halkın
avukatı Barkın Timtik de bulunmaktaydı. İşkenceci gardiyanlar bu işkenceleri isteyerek yapıyorlar. Yapılan
işkenceciler hakkında suç duyurusunda
bulunan tutsakların dilekçeleri işleme
konulmadı ve doktora çıkarılmadı.

OHAL ile Tutuklanan Maden İşçileri
İşten Atıldı

İşçilerimizi Sahiplenmeliyiz!
OHAL ile tutuklanan Soma Madenleri'nde çalışan
Kınıklı işçileri işten attılar. İşten atıldıklarına dair
tutanakları Şakran Hapishanesi’ne gönderilmişti. Gözaltına
alındıkları, tutukluluklarının halen sürdüğünü ve iş yasasının
17. maddesine göre dört haftalık bildirim süresinin dolduğunu ve işverenin tek taraflı iş hakkını fes etme yetkisi
doğduğundan işten atıldılar.
Devrimci İşçi Hareketi bunanla ilgili 8 Ocak'ta yaptıkları
açıklamada: " Soma Madenleri’nde katledilmemek için,
yemek, içmek, tatil yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek
için değil, çalışırken ölmemek için direndi Gökhan ve
Volkan örgütlendiler haklarını istediler. İşten atıldılar. 68
gün dağ başında, soğukta, fırtınada, su, elektrik olmayan
çadırlarında, maden ocağının girişinde, kaymakamlık
önünde, İzmir’de İMBAD madenciliğin ana binası önünde
direndiler. Defalarca gözaltına alındılar. Vazgeçmediler
işlerine geri döndüler.Gökhan Ayaydın ve Volkan Çetin
OHAL kararları yüzünden tutsaktır. Tek yaptıkları 301

Tutsak Maden İşçileri Yalnız Değildir
Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 8 Ocak’ta, Ankara,
Yüksel Caddesi’nde tutuklu maden işçileri için basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması 8 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Basın açıklamasında Kınık’ta tutuklanan madencilerin neden tutuklandığına dikkat çekildi ve madencilerin
serbest bırakılmasına dair vurgu yapıldı.

Şakran'da bu işkence dışında hak
gaspları da devam ediyor. Tutsakların
dilekçeleri işleme konulmuyor, işkence
izlerini tespit ettirmemek için doktora
çıkarılmıyorlar, iletişim hakları gasp
ediliyor, avukatlarına bile dilekçeleri,
belgeleri verilmiyor, avukata çıkarken
ellerindeki evraklar tek tek sayılıyor,
dergi verilmiyor. Soruşturmalarda verilmesi kanunen zorunlu olmasına rağmen
sözlü savunmaları daha önce hiç yaptırılmıyordu. Özgür Tutsaklar bu haklarını bile direnerek kazanmışlardı.
Bunu hazmedemeyen idare savunma
yaptırmamak için şimdi işkenceyle
hak gaspını bilerek yapıyor.
Şakran Kadın Hapishanesi’nin
yönetimi ve işkence yapmaya hevesli
olan gardiyanları uyarıyoruz. Sizler
gibi birçok işkencenin durumuna bakın.
Halk çocuklarına ve halkın avukatlarına
işkence yapmaya son verin.

madenci arkadaşları gibi çalışırken katledilmemek için
örgütlenmekti, İşveren karşısında işçinin örgütlenmesi
burjuva yasalarında bile suç değildir. Kaldı ki ölmemek
için mücadele etmek meşrudur. Suçları kanıtlanmamış,
ceza almamış, direnerek işe dönmüş işçileri işten atamazlar.
Bazı sendikalarda işçi tutsak olduğu sürece maaşını alır
sözleşmesi vardır. Deniz Export, Ferman A.Ş. işçileri
işten atarak var olan durumdan, yararlanmaktadır. OHAL’i
fırsata çevirmektedirler. İşçilerin maaşlarını ödemek yerine
işten atmışlardır... Öldürürüm! Tutuklarım! Sesinizi çıkarmayın, diyor AKP faşizmi. Bütün ülkeyi teslim alamaz
herkesi zindana atamazlar. Zulmün olduğu yerde direniş
vardır. İki madenciyi sahiplenmeliyiz.13 Ocak’ta Okmeydanı Mercan Düğün Salonu’ndaki Dayanışma gecesine,
gitmeliyiz basın açıklamasına destek olmalıyız. Ağlama
zamanı değil ayağa kalkma zamanıdır. 301 madenci için
döktüğümüz gözyaşları boşa gitmesin. Gökhan’ın Şafak
bebeği sütsüz, Volkan’ın güzel kızı aç kalmasın. İki
direnişçi tutsak maden işçilerinin dayanışma gecesine
katılalım. Türkiye işçi sınıfını ayağa kaldıralım" denildi.
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Duyuru:
TAYAD’lı Tutsaklar Onurumuzdur
Tutsak evlatları için mücadele ederken tutsak düşen
TAYAD’lı ana-babalarımızı yalnız bırakmayalım, yazdığımız mektuplarla tecrit zulmünü parçalayalım…
Nagehan Kurt- Silivri 9 No’lu Hapishanesi
Feridun Osmanağaoğlu ve Sezai Demirtaş- Silivri 9
No’lu Hapishanesi

TAYAD'lı Aileler
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AKP Faşizmi Sürgün Sevklerle Tutsakları Bireycileştirmeyi,
Çaresizleştirmeyi, Örgütsüzleştirmeyi Hedefliyor

SÜRGÜN SEVKLER TUTSAKLARIN
KİŞİLİĞİNE VE KİMLİĞİNE SALDIRIDIR!

Hapishanelerde son dönemlerde
yaygın olarak uygulanan sürgün
sevk, devletin siyasi tutsaklara yönelik sindirme ve teslim alma politikalarından bir tanesidir. AKP faşizmi tutsakları teslim almak; amacını
gerçekleştirmek için sistemli bir
plan çerçevesinde hareket ediyor.
Peki sürgün sevklerle hedeflenen
amaçlar nelerdir?
A- Aşağılama, onur kırma ; sürgün sevkte tutsak ne zaman, nereye
sevk edileceğini bilmez, bir gece
haber verilmeden ve eşyaları da
alınmadan tanımadığı, bilmediği,
çoğu zaman kendi dava arkadaşlarından uzağa sevk edilir. Tutsağın
iradesi yok sayılır. Tutsağın sevk
edilmesinde hastalık, yargı yeri,
zaruret hali gibi özel bir gerekçeye
gerek duyulmaz. Tutsak hangi
gerekçe ile sevk edildiğini bilmez.
Tutsağa bir nesne, bir eşya gibi
muamele edilir. Burada bir tek amaç
vardır. Tutsağı ezme ve zayıf düşürmedir.
B - Örgütsüzleştirme, siyasi tutsaklar bulundukları alanları yalnız
tutulmuş olsalar bile örgütlü bir
yapıya ve yaşama dönüştürmekte
mahirdirler. Yaşamlarını örgütlerler,
çevre ilişkilerini geliştirip ortak bir
cephe yaratmaya çalışırlar, aynı
dava arkadaşları ile aynı hapishanede bulunuyorlarsa birbiri ile
haberleşir ve kolektivizmi yaşama
geçirirler. Sürgün sevkler ile işte
bu oluşturdukları örgütlülüğü dağıtmayı hedeflerler.
C - Savunma hakkına saldırı :
Tutuklu olarak yargılanmakta olanlar davalarının devam ettiği bölgeye
yakın bir hapishanede tutulmalılar
ki davalara katılmakta zorluk yaşamasınlar. Oysa sürgün sevk politikası nedeniyle kişi yargılandığı
yerin bambaşka bir bölgesinde tutulmakta böylece davalarını düzenli
takip edememektedir. Hatta zorunlu
olarak katılması gerektiği davalara

segbis adı verilen görüntülü sistem
üzerinden katılması sağlanmaktadır.
Segbis sisteminde kişinin sağlıklı
bir biçimde kendini ifade etmesi
mümkün değildir.
D - Görüş hakkının kısıtlanması
: Hükümlü ya da tutuklu olanlar
her istedikleri kişi ile görüş yapabilme hakkına sahip değillerdir.
Siyasi tutsaklarda bu hak değişik
gerekçelerle sınırlandırılmaktadır.
Kanuna göre tutsaklar dördüncü
dereceye kadar olan yakınları ile
ve isimlerini bildirdiği üç arkadaşı
ile görüşebilmektedir. Ancak
OHAL ile birlikte bu hakları da
daha da sınırlandırılmıştır. Kapalı
görüş yapma hakkı iki haftada bire
indirilmiştir. Arkadaşları ile görüşememektedirler ve akrabaları ile
görüşmeleri de sınırlandırılmıştır.
Bütün bu sınırlamalarla birlikte,
tutsak yakınlarının bulunduğu bölgeden çok uzak bir bölgedeki hapishanede tutulunca, fiziki uzaklık
nedeniyle yakınları ile görüşememektedir. Böylece tutsağı yalnızlaştırarak, hapishane içi tecrite ek
tecritler yaratmaktadırlar.
E- Kazanılan hakların gasp edilmesi, direnişin kırılması : Siyasi
tutsaklar, hapishanelerin insanın
kişiliğini ve kimliğini öğütme makinesi işlevini bilirler ve bu amaçla
hapishanelerin hayata geçirmeye
çalıştığı uygulamaları kabul etmezler. Kendi kişiliklerinin gelişimi
önündeki engellerle mücadele eder,
hapishane koşulları içerisinde kimliklerini korumanın mücadelesi
verirler. Hapishane idaresi onlara
haklarını vermemek için işkencede
dahil her türlü baskı ve saldırı yaşama geçilir. Siyasi tutsaklar vazgeçmezler ve direnirler. Haklarını da
kazanırlar. Bu mücadele sonucunda
sağlık, kitap, görüş hakkı, barınma
ve beslenme konusunda belirli haklarda kazanırlar. İşte sürgün sevkler
kazanılan bu haklara saldırının bir

aracı haline dönüşür. Tutsak gittiği
yeni hapishanelerde tekrar temel
hakları için direnişe geçer. Ya da
var olan bir direnişin karşısında
hakları teslim etmemek için, kendisinden ödün vermemek için hapishane idaresi kişinin sürgün edilmesini sağlar. Tıpkı Maltepe Çocuk
Hapishanesi idaresinin Hakan İnci
için yaptığı sürgün sevk gibi. Hakan
İnci, havalandırma hakkı, arkadaşıyla görüşme, telefon, aile görüş
hakları için direndi, açlık grevine
girdi. Kapı dövme eylemi yaptı,
eylemleri nedeniyle hergün işkence
gördü. Hapishane idaresi haklarını
tanımak yerine açlık grevinin 19.
gününde kendisini sürgün etti. Böylece Hakan'a ödün vermeyerek
hapishanede yarattığı statüyü korumaya çalışıyor.
Sürgün sevk tüm bu nedenlerle
cezalandırma içinde başka bir cezalandırma yöntemidir. Sürgün sevk
ne idari bir gereklilik ne de hukuki
bir yöntemdir. Tutsağı teslim alma
politikalarından bir tanesidir.
SONUÇ OLARAK;
Sürgün sevk ile tutsakları bireycileştirmeyi, çaresizleştirmeyi, örgütsüzleştirmeyi hedeflemektedirler.
Yokluk, yoksunluk içinde bırakıp
siyasi dinamizmi yok etmek istiyorlar.
Psikolojik olarak yalnızlık duygusu yaratmak istiyorlar.
Sevki hapishane işleyişi gibi
gösterip meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hak gasplarının bir aracı haline
getirmeye çalışıyorlar. Bunlardan
ötürü sürgün sevklere karşı direnmek zorunluluktur. Sürgün sevkler
meşru ve kabul edilebilir değildir.

+ Biz Diyoruz ki;
SÜRGÜN-SEVKLER TUTSAKLARI
TESLİM ALMA ARAÇLARINDAN BİRİDİR
+ Biz

diyoruz ki; Özgür Tutsaklar yıllarca direnerek; sohbet, mektup,

kütüphane, görüş haklarını kazanmış ve hapishaneleri direniş mevzisi haline getirmişlerdir. Faşist devlet kazanılan hakları sürgün sevklerle yok etmeye çalışıyor.
Bizler 122 kez daha ölürüz ama kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyiz.

+ Biz

diyoruz ki; sürgün sevklerin amacı halkın Özgür Tutsaklara olan

desteğini kesmek içindir. Bu, boş bir çabadır Özgür Tutsakları nereye götürürseniz
götürün onları yalnız bırakmayacağız. Seslerini dışarıya taşımaya haklarını savunmaya devam edeceğiz.

+ Biz

diyoruz ki; sürgün sevklerle Özgür Tutsakların hapishanelerdeki

direnişini kırmaya çalışmak, havanda su dövmektir. Özgür Tutsakların direnişini
belirleyen mekân değil, taşıdıkları ideolojidir. Onlar için her yer direniş alanıdır.

+ Biz

diyoruz ki; AKP senelerdir tecrit politikalarıyla teslim alamadığı

Özgür Tutsakları sürgünlerle, işkencelerle teslim almaya çalışmaktadır. İşkencelerle,
sürgünlerle Özgür Tutsakları yıldıramaz teslim alamazsınız.

+ Biz diyoruz ki; Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Barkın Timtik’i sürgün
sevkle İzmir Şakran Hapishanesi’ne göndererek dayanışmamızı, sahiplenmemizi
engelleyeceğinizi sandınız. Halkın avukatları kar kış demeden onu sahiplenmeye
devam ediyor.

+ Biz diyoruz ki; hapishanelerde oluşturduğumuz kolektif yaşamı, sürgün
sevklerle yok ederek Özgür Tutsakları bireycileştirmeye ve teslim almaya çalışıyorlar. Özgür Tutsakların her birinin beyninin ayrı bir örgüt olduğunu unutuyorlar.

+ Biz diyoruz ki; bizler Mahirler’in teslim olmayan, baş eğmeyen geleneğinden
geliyoruz. 17’sinden, 70’ine kadar; genciyle, yaşlısıyla saldırılarınıza karşı direniyoruz. Murat Can Arslan ve Hakan İnci’yi saldırılarla sindireceğinizi sandınız.
Onların direnişi karşısında diz çöken yine, siz, oldunuz.
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Grup Yorum Halkı Örgütleyendir...
Grup Yorum Tarih Bilinciyle Hareket Eder...
ÇÜNKÜ;
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- Grup Yorum halkı örgütleyendir,
çünkü sanatıyla milyonlarca emekçiye ulaşır. Sanatıyla halkı mücadeleye sevk eder.
- Grup Yorum ilericidir, çünkü
devrimci sanat her açıdan burjuva
sanattan çok daha ileridedir. Burjuvazi
düzenin pisliklerini ya da ondan etkilenen "sol" müzisyenler bunalımlarını
aklamaya, anlatmaya, aktarmaya çalışırlar. Grup Yorum ise kendisi zaten
halktır.
- Grup Yorum halkın tüm kesimlerine hitap eder, çünkü türkülerin
"hep bir ağızdan" söylenmesinin
güzelliğini anlatır. Ve sınıfsal yanını
gösterir. "Şarkılarımız, gecekondulardan sokaklara çıkmalıdır" der.
- Grup Yorum halkın sesidir,
çünkü müzik halkın dilidir. Temelsiz,
sınıfsız ideolojisiz değildir. Her sınıf
kendi kültürüyle yaşar, halkın da
müziği kendi yaşamından doğar.
Bazen ağıt, bazen uzun hava, bazen
marş, bazen oynak bir hava, bazen
çoşkulu bir zılgıt, bazen de dertli bir
ezgi olur. Her hali halktan doğar,
yöre yöre değişir.
- Grup Yorum halka çözümü gösterendir, çünkü türküleriyle halkın
acılarını, sevinçlerini, çoşkusunu,
öfkesini, umudunu anlatır. Yaratmak
istediği dünyayı anlatır, halkın gücünü
gösterir. Deprem olduğunda türküleriyle, halkın acısını, dayanışmayı,
tırnakla-dişle örülen halkın sahip-

lenmesini, depremin
asıl nedenlerini, halkın öfkesini dile getirir.
- Grup Yorum
tarih bilinciyle hareket eder, çünkü devrimci sanatın hammaddesi gerçeklerdir,
mücadelenin kendisidir. Tarihte sanat
alanındaki en güzel
eserlerin sınıf mücadelesinin yükseldiği yerde, dönemde
verilmesinin nedeni budur. Bedreddinler'den Pir Sultanlar'a anlatılan
direniş destanlarının bu gün bile aynı
heyecanı, çoşkuyu yaratması mücadelenin içinde doğmuş olmasıdır ve
mücadele yüzyıllardır tüm haklılığıyla, meşruluğuluyla ve tüm sıcaklığıyla devam etmektedir.
- Grup Yorum halkın öncüsüdür,
çünkü halka sadece mücadele etme
çağrılarında bulunmaz, o yolda en
başta kendileri de yürür.
- Grup Yorum geçmişin mirasını
geleceğe taşıyandır, çünkü halka ait
olan iyiyi ve güzeli temsil eden tüm
değerleri, kültürümüzü inceleyerek,
eleştirel bir gözle sahiplenerek daha
ileri götürmüştür. Spartaküsler'den,
Mehmet Saitler'e, Pir Sultan'dan
Nazım'a, Mahir Çayanlar'dan günümüzün devrim şehitlerine, halk kahramanlarına kadar bu tarihe sahip

FOSEM Sergilerine Aralıksız Devam Ediyor
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM), AKP ‘nin
saldırılarını teşhir etmeye devam ediyor. 21 Ekim ve 18 Kasım
tarihlerinde İdil Kültür Merkezi (İKM) haksız ve hukuksuzca basılıp,
talan edildi. FOSEM de başlattığı “Baskın Sergisi”ni ilk olarak
İKM’de ve ardından Armutlu Mahallesi’nde sergiledi. Ve 8 Ocak’ta
ise Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda yapıldı. Bunun üzerine kısa
bir açıklamada bulunan FOSEM emekçileri kısaca şu sözlere değindi:
“Türkiye’nin dört bir yanında sergiler açmaya devam edeceğiz.
Güzel bir ülkenin resmini çekinceye dek, fotoğraf makinelerimizin
hedefinde siz olacaksınız. Pisliklerinizi teşhir etmeye, halka ulaştırmaya
devam etmekten vazgeçmeyeceğiz.”
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çıkmıştır. Burjuvazinin bunları çarpıtmasına, kirletmesine izin vermemiştir. Halka her daim çağrıda bulunmuştur: "Tarihimizi öğrenmeli, yaratılan değerleri bugünlere taşımalı,
eksik olanı tamamlayarak, yanlışı
düzelterek geleceğe bir köprü kurmalıyız".
- Grup Yorum'un türküleri sağlamdır, çünkü mayasını halktan alır.
Anadolu halklarının açlığı, yoksulluğu
vardır, zalimin zulmunü anlatır türküleri. Müzikleri bu toprak parçasında
doğmuştu, kökeni bu topraklara, halkın geleneklerine bağlıdır. Gücünü
halktan, halkın değerlerinden alır.
Halkın onurunu, erdemini, zalime
birkez olsun boyun eğmeyişinden
alır. Türküleri çaresizliğe karşı dikilen
bir umuttur ve tek bir cümleyle anlatır
bazen kurtuluşun yolunu ve ezilmişliğinin, yoksulluğun hesabını sormaya
çağrır.

Aileler Hatay Emniyeti Önünde
Nöbet Tuttu
Hatay Halk Cephesi 6 Ocak’ta bir açıklama
yaparak, 5 Ocak’ta gözaltına alınan Halk Cepheliler için Emniyet önündeki bekleyişin sürdüğünü belirtti. Açıklamada: “5 Ocak’ta gözaltına
alınan 13 kişinin aileleri emniyet önündeki bekleyişini sürdürmekte avukatların tüm ısrarlarına
rağmen içeride tutulan arkadaşlarımızla görüştürülmemekte ve hiçbir haber alınamamaktadır.(....)
Derneklerimizi talan etmenin ve arkadaşlarımıza
yapılan işkencelerin hesabını soracağız” denildi.

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
“Faşizm, Halkı, En Rüşvetçi ve En Satılık
Unsurların Merhametine Terk Eder.
Ancak Halkın Karşısına ‘Dürüst ve Satın
Alınamaz Bir Hükümet’ Görünümüyle Çıkar”
ÖĞRENELİM

FAŞİZM NEDİR?

“Faşizm, en acil ihtiyaçlarını ve taleplerini demagoji yoluyla
istismar ettiği için kitleleri kazanmayı başarmaktadır. Evet,
kitlelerin sorunları ve talepleri ne kadar düzenin umurunda olmasa
da düzen partileri o taleplere, acil ihtiyaçlara ilişkin mutlaka
demagoji yapar, onları sahiplenir görünürler.
Faşizm, kitleler içinde derin kökleri olan önyargıları körüklemekle
kalmamakta, aynı zamanda kitlelerin en iyi duygularını, adalet duygularını ve hatta bunların yanı-sıra devrimci geleneklerini istismar
etmektedir. ... Büyük burjuvazinin uşağı ve sosyalizmin can düşmanı
olan Alman faşistleri, kendilerini niçin ‘sosyalist’ olarak tanıtmakta
ve iktidara gelişlerini ‘devrim’ olarak göstermektedir?
Faşizm, emperyalistlerin aşırı çıkarlarını temsil eder ancak
kitlelerin karşısına hor görülen bir milletin savunucusu maskesiyle
çıkar ve örneğin ‘Versailes’a hayır’ sloganıyla küçük burjuva
kitleleri peşinden sürükleyen Alman faşizminin yaptığı gibi, yaralanmış milli duyguları kullanır.
Faşizm, kitlelerin en azgın şekilde sömürülmesi hedefini güder,
ama ustaca bir kapitalizm karşıtı demagojiyle kitlelere yaklaşır.
Emekçilerin soyguncu burjuvaziyle, bankalara, tröstlere ve para
babalarına karşı duyduğu derin nefretten faydalanır ve uygun anlarda
siyasi bakımdan olgunlaşmamış kitleler için en çekici sloganları atar.
Faşizm, halkı en rüşvetçi ve en satılık unsurların merhametine
terk eder. Ancak halkın karşısına ‘dürüst ve satın alınamaz bir hükümet’ görünümüyle çıkar.”
(Dimitrov, Faşizme Karşı Birleşik Cephe)

SORULARLA FAŞİZM
Soru: Faşizm dini nasıl kullanıyor?
Cevap: İnsanların bilinçlenmesini,
mücadelesini engellemek için kullanmaktadır. Bu politikasını yaymak için
de kuran kurslarını, dini temelde eğitim
veren okulların açılmasını, tarikatları
desteklemektedir. Halkı bölmek ve birbirine düşürmek için de dini kullanmaktadır.

ÖZLÜ SÖZ:
"Ülkemizde faşizm
devlet biçimdir. Faşizm
yıkılmadan, Devrimci
Halk iktidarı kurulmadan ne barış ne de demokrasi sağlanır. Bunlar
devrim sorunudur."
(Dayı)

FAŞİZMİN SUÇLARI:
Faşizm, otosansürü dayatarak, basını suç ortağı yapıyor. Tekellerin elindeki medya ise buna boyun eğiyor.
AB Bakanı Ömer Çelik, CNN Türk'te katıldığı programda
"Medyanın da terörle, ifade ve basın hürriyeti arasındaki çizgi
nedir, bu konuda bir otokontrol mekanizmasını ya da kendi içinde
bir tartışma sürecini medya sürdürebilirse hukuki kurumların ve
siyasetin müdahalesine belki bu kadar ihtiyaç kalmaz" dedi.
Yani basın özgürlüğü sınırı faşizmin çıkarlarının sınırı kadardır.

* Faşizm, burjuva iktidarının ortaya çıktığı ve
diktatoryasını kurduğu 18. yüzyılda değil, tekellerin
ortaya çıktığı zamanda uygulanmıştır. Dolayısıyla
her diktatörlük faşizm değildir.
* Faşizmin zulmü ile sömürü düzeninin sahipleri
birbirine göbekten bağlıdırlar ve birbirini beslerler.
Ve kimi zaman ABD, Almanya, İtalya, Fransa vb.
emperyalist ülkeler olarak, kimi zaman Susurluk
Devleti olarak karşılaşırız. Kimi zaman Hitler,
Çatlı, Çakıcı olarak, kimi zaman Pinochet, Ziya Ül
Hak, Evren olarak karşılaşırız. Kimi zaman mafya,
polis, asker, MİT, JİTEM olarak, kimi zaman Ford,
ITT, Sabancı, Koç olarak muhatap kalırız.
İtalya’da
yılında
işsizlik
1929
300.786
1930
425.437
1931
731.437
1932
932.291
* Faşizm en genel anlamda baskıdır, terördür.
Fakat sonuçta onunda bir "meşruluk" sorunu vardır.
Ve faşizm de meşruluğunu "kanun devleti" olmaktan
alır.
* Faşizmi sadece Almanya'nın Hitler'i, İtalya'nın
Mussolini'si ülkemizde ise Türkeş ile açıklayamayız.
Yani faşizm tek başına kişilerin kan dökücülüğü
ile anlatılamaz. Çünkü faşizm devletten bağımsız
değildir. Faşizmi devletten bağımsız düşünmek faşizmin sınıf karakterini reddetmek anlamına gelir.
* Şovenizm, faşizmin en ayrılmaz parçalarından
birisidir.
+++
“-Faşizm, yerel ya da geçici bir olay değildir.
Faşizm, emperyalizm ve sosyal devrim döneminde,
kapitalist burjuvazi ve diktatörlüğünün sınıf hakimiyeti sistemidir.
-Tekelci burjuvazinin en gerici, en şoven, en
emperyalist unsurlarının terörcü diktatörlüğüdür.
-Faşizm sermayenin emekçi halk kitlelerine,
yöneltebileceği en azgın saldırıdır.
-Faşizm dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma
savaşıdır.
-Faşizm kudurmuş bir gericilik ve karşı devrim
hareketidir.
-Faşizm işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın
en korkunç düşmanıdır.
-Faşizm burjuvazinin sınıf egemenliğinin son
aşamasıdır.”

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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Halep’te Kaçınılmaz Son!..
Emperyalist Politikalar Halkların Direnişi Karşısında

Yenilmeye Mahkumdur!
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Suriye ordusu, ağustos-Eylül ayından beri kuşatma altına aldığı Halep’i
Aralık ayı başlarında kurtarıp işbirlikçi,
cihatçı çetelerin elinden geri aldı. Böylelikle Suriye Ordusu 4 yıl sonra yeniden dönmüş oldu. Halep’in 3/2’sinin
kurtarıldığı günlerde Suriye Devlet
Başkanı Beşşar Esad yaptığı açıklamada Halep’in geri alınmasının ülke
genelindeki savaşın gidişatını değiştireceğini belirterek “Suriye’nin tamamını özgürleştirme kararı alındı ve
Halep de bunun parçası” diye konuştu.
Halep’in alınması Suriye halkı
için “stratejik bir zafer” anlamına
geliyor. Nitekim emperyalistlerin ve
uşaklarının “ateşkes” çırpınışları, sözde “Halep’te masum insanlar ölüyor”
çığlıkları, “insan hakları savunuculuğu” gösterileri Halep’in onlar açısından da önemini ortaya koyuyor.
Bu önem orada insanların ölüp ölmemesi değil, emperyalist politikalarının
yenilgisi ve çıkarlarına indirilen darbelerdir. Gerçekten oradaki “masum
insanları” düşünüyor olsalardı “ateşkes çağrılarını” Halep’in düşmesinin
kesinleşmesine bırakmazlardı.
Ateşkes çağrıları karşısında Esad,
“kendi terör ajanları zorda olduğu
için Amerikalılar ateşkes talebinde
ısrarlı” diyerek ateşkes ihtimalinin
olmadığını söyledi.

Emperyalistler Halep
Halkını Değil,
İşbirlikçilerini Yaşatmak
İstiyorlar
Yüzbinlerce masum insanın savaşın kuşatmanın ortasında kaldığını
derhal ateşkes yapılıp bu “insanlık
dramına” son verilmesini söylüyordu
BM’si, AB’si, ABD’si, AKP iktidarı.
Suriye’de iç savaşı başlatıp, IŞİD’iyle,
Nusra Cephesi ve ÖSO’su ile katil
çetelerini eğitip silahlandırıp Suriye
halklarını ateşe atan kendileri değilmiş
gibi. 4 yıl boyunca yüzbinleri aşan
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Halep halkı- IŞİD; Suriye-Rojava’da Mayıs 2015’te Katliam Yaptı
nın bu çetelerin yönetimi altında
yarı rehin
gibi kalmalarına, katledilmelerine
seyirci kalan
kendileri
değilmiş
gibi… Ve
aynı çeteleri
kuşatma
boyunca
Irak’ı işgal ettiler. Geride yanmış
Halep halkını kendilerine canlı kalkan
yakılmış bir ülke bıraktılar. Yüzbinleri
yaptılar.
aşan ölüm, işkenceler, tecavüzler,
BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan
yağmalar. Emperalistlerin Irak halkına
10 günlük ateşkes çağrısı Rusya ve
armağanı bunlar oldu.
Çin tarafından veto edildi. Başını
Aradan yıllar geçti “Saddam’ın
ABD’nin çektiği 6 emperyalist ülke
kitle imha silahları yoktu, yanıldık
Halep için ortak bildiri yayınladılar.
ve yanılttık” dediler.
AKP iktidarı da boş durmadı. Rus
Bu yalanlar ilk kez gündeme gelhaber ajanslarına konuşan Başbakan
memişti ve son da olmayacaktı. NiteBinali Yıldırım Halep için arabulukim yalan emperyalizmin psikolojik
culuk yapmaya hazırız derken “terörist
savaşının en temel ayağı, aracıdır.
grupların Halep’ten çekilmesi için
Libya’ya da böyle saldırdılar. Liben başından beri çabalarımızı sürdüya işgali öncesi yaptıkları yalan haberrüyoruz. Rusya ile Suriyeli muhaliflerde Kaddafi’nin Bingazi’de katliam
lerin bir araya gelmesi için elimizden
yaptığını ve ordunun isyancı bölgegelen çabayı gösteriyoruz. Çok önemli
lerde yaygın bir tecavüz harekatına
başarılar elde ettik”dedi
giriştiğini yayarak Kaddafi’yi gözden
düşürdüler. Libya saldırısına meşruluk
Savaşın Ahlakı ve
yarattılar. Çok geçmedi ürettikleri
Emperyalistlerin
haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.
Şimdi aynı senaryoyu Esad için
Ahlaksızlığı
yazıyor emperyalistler ve uşakları.
Savaşın ahlakı var mıdır? Evet
“Esad ordusu kadınları ve çocukları
vardır. Suçsuz, masum insanların
bombalıyor”, “Fırınları ve hastanezarar görmemesi, hedef alınmamaleri bombaladılar”, “Halep’te soysıdır. Gerçeğin çarpıtılmamasıdır.
kırım”, “Halep’i terk etmeye çalışan
Emperyalistlerin böyle bir ahlakı
sivilleri arkadan vuruyorlar”. Bunlar
yoktur. Bunu da sayısız örnekte yaşısadece Halep için üretilen yalanlardan
yoruz ve yaşamaya devam ediyoruz.
ABD ve İngiliz emperyalizmi “
bazıları…
Saddam’ın elinde kitle imha silahları
Yalandan kim ölmüş. Yalan siyavar, dünya için tehdit” yalanlarıyla
setleri olmuştur. Ve elbette bu emperdünya halklarını arkasına alıp Irak
yalist politikayı sadece “yalan” diye
işgalini meşrulaştırmaya çalıştılar.
nitelemek çok basit ve masum kal-
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Halep ve Suriye, Amerikan
emperyalizminin açık işgal politikasının
yerine son dönemde devreye soktuğu yeni
taktik politikasının da iflasıdır.
Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da
gündeme getirdiği açık işgal saldırganlığı
dünya halklarının tepkisini çekti. Antiemperyalist duyarlılığı büyüttü.
Buralarda yitirdiği Amerikan askeri ve
savaşın maliyeti de cabası oldu. Bu
politika yerine Suriye’de işbirlikçilerini,
beslemelerini, yönetim karşıtı güçleri
devreye soktu. Böylece tüm risk ve
maliyet en aza düşmüş olacaktı. Ve
Suriye’yi teslim alacaktı. Hesabı tutmadı.
4-5 yıldır Suriye halkını teslim alamadı.
Savaş koşulları yeni dinamikleri ve
saflaşmaları da ortaya çıkardı.
Amerika’nın yeni başkanı Trump
“hakkında hiçbir şey bilmediğimiz yabancı
rejimleri devirme yarışına son vereceğiz.
Onun yerine terörü yenmeye ve IŞİD’i yok
etmeye odaklanacağız” diyor.
Küba ile anlaşma imzaladıklarında
Obama’da “50 yılda bu politikalarımızla
başarı sağlayamadık” diyerek benzer bir
itirafta bulunuyordu.

maktadır.
“IŞİD’i Esad yarattı.
İran Şam’da 2012’deki ulusal güvenlik Haziran
2011’deki ulusal güvenlik
toplantısını vurdu” diye sallayan gazeteci Pulitzer ödülünü alabildi. Haziran
2011’de ‘Cisr üş Şuğur’da
muhaliflerin kanlı katliamını
Esad yaptı’ diye sunuldu,
sahada aksini ispatlayan
AA muhabiri işten çıkartılıp
haberi silinebildi.” (Ceyda
Karan, Cumhuriyet)
İşte ahlakları, daha doğrusu
ahlaksızlıkları…
Ahlaksızlık demek de yaptıklarını açıklamakta hafif
kalıyor.
Ahlaksızlığın yeni bir
örneği çıktı aynı günlerde.
Emperyalistlerin kışkırttığı
Suriye iç savaşının başında
Türkiye ve Katar’ın Beşşar
Esad’ın eşi Esma Esad’a
kaçması teklifinde bulundukları ortaya çıktı. El Vatan
gazetesine konuşan Beşşar
Esad, ABD’nin de seçimde
aday olmaması karşılığında
yasal dokunulmazlık ve
beraberinde istediği herkesi
götürmesi önerisinde bulunduklarını
söyledi.
Savaşın ahlakı, haklı bir davaya
dayanmasıdır. Vatan için savaşmaktır.
Vatanını, halkını sat, ülkeden kaç,
kendini ve yakınlarını kurtar demiş
emperyalist ABD ve işbirlikçisi Katar
ve Türkiye iktidarları. Demek ki kendileri aynı durumda olsalar can ve
mal kaygısıyla arkalarına bakmadan
kaçacaklar. Tiyniyetleri bu demek ki
ahlakları bu. Bu ahlak savaşı kazanamaz. Bu ahlak yenilmeye mahkumdur.

Halep Yenilgisi AKP
Politikalarının Yenilgisidir
Halep düştü, bu engellenmedi
diye her kesime (kendileri hariç)
sövüp sayıyor AKP yandaşları. Dökülen kanların sorumluluğunu da kendileri dışındaki herkese yüklüyorlar.
“Suriyeli muhalifler” dedikleri

ÖSO çeteleriyle, El Nusra çetelerini
destekleyenlerin başında gelmektedir
AKP iktidarı. El Nusra’yı “terör örgütü görmediğini” söyleyen de AKP’nin
yetkili ağızlarıydı. Verdikleri destek
Halep’i, Hama’yı, İdlib’i bu çetelerin
merkez kalesi haline getirdi. Halep’in
zenginliklerini yağmalamayı da unutmadılar. Şeyh Neccar Sanayi zenginliklerini yağmalamayı da unutmadılar. Şeyh Neccar Sanayi bölgesi
fabrikalarının makinalarını söküp
Türkiye’ye taşıttılar.
Ve şimdi, Halep’in düşmesi karşısında kuru gürültü çıkarmaktan başka bir şey yapmadı AKP iktidarı.
Bugün Halep’in düşmesinin ardından
sıraladıkları yalanlarla sorumluluğunu
gizlemeye çalışmıştır. Doğruluğun
ölçütü sıralanan yalanların büyüklüğüne aranır hale gelmiştir. “Halep
ölüm kokuyor”, “Asrın felaketi”,
“Yetimhaneye bomba 100 çocuktan
haber yok”, “100 bin kişi diri diri

yakılıyor”, “Halep’te kadınlar canilerin tecavüzünden
kurtulmak için intihar etmeye başladı.” Benzer şekilde
devam ediyor Yeni Şafak
gazetesinin Halep yalanları.
Sorumluluğunuzu gizleyemezsiniz. Daha yakın
zamanda “Halep, Musul,
Tel Afer, vazgeçemeyeceğimiz üç önemli hat, merkez”
diyordunuz. Ne oldu?
Neden ve neyin karşılığında
vazgeçtiniz Halep’ten? Rusya ve Suriye ile anlaştılar.
Suriye bataklığına girme
karşılığında. “Kürt koridoru”nu engellemek karşılığında. Meşruluğunu da ne
idüğü belirsiz, ideolojisi
bile olmayan paralı katil
ÖSO’nun arkasını kollamakta bularak. ÖSO’nun
geleceği yoktur. Ona dayananların da olmayacaktır.

“Sivil Ölümler”in
Ardında Gizlenen
Şey Katiller
Ordusu Nusra ve
ÖSO Çeteleridir
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“Sivil ölüm sayısı bine yaklaştı”
diyorlar. “Esad Ordusu intikam için
yüzlerce sivili öldürdü” deniliyor.
“Rejim kadın ve çocuklara kurşun
yağdırıyor” diye yazıyorlar.
İnsan aklıyla alay ediyorlar adeta.
BM’si, AB’si, ABD’si, AKP medyası
“Halep’de sivilleri öldürüyorlar”
diye feryat ediyorlar.
Esad’ın ordusu, İran, Hizbullah,
Rusya Halep’de kadın ve çocuklarla,
masum sivillerle mi savaşmaya gittiler? Böyle olsaydı kuşkusuz bu
savaş birkaç günde biterdi. Halep’te
sadece bine yakın sivil öldürüldüyse
katil cihatçı çeteler nerede peki?
Orada binlerce cihatçıdan söz ediyordunuz. Nerede onlar? Ölen siviller
onlar mı yoksa?
Gerçek şu ki katil çetelerini ölü
siviller gibi göstermektedirler. Teslimiyetlerini gizlemektedirler.

Halkların

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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En Büyük Düşmanı
Emperyalistlerdir
Biraraya gelerek ateşkes çağrısı
yapan emperyalistlerin başı ABD’nin
Dışişleri Bakanı J. Kerry, Esad yönetimini Halep’te “sivil ayırımı gözetmeden bombardıman düzenlemek ve
savaş suçu ile insanlığa karşı suç
işlemekle” suçlayarak “insaf gösterin
de savaşın bitmesine yardım edin”
diye sesleniyordu.
En büyük halk düşmanı emperyalizmdir. Ve dünya halklarına karşı
işlediği suçlar saymakla bitmez. Bakmayın emperyalist Kerry’nin “insaf
edinde savaş bitsin” laflarına. Halklara karşı insafları olmamıştır hiçbir
zaman. Ve savaşın tek kaynağı ve
nedeni emperyalist politikasıdır. Onlar
çıkarlarını, uşaklarını, çetelerini koruma telaşındadırlar. Onların istediği
barış ise teslimiyettir.
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Emperyalist Politika
Değişikliğinin Özü Daha
Az Risk, Daha Çok Kar
Kasım ayında yaşanan ABD Başkanlık seçimleri sürecinde Başkan
adaylarından Hilary Clinton’ın eposta yazışmaları deşifre edildi. Aralarındaki çıkar çatışması pisliklerini
de ortaya seriyor. Suriye’de emperyalizmin kışkırttığı iç savaşın boyutlanmaya başladığı 2012 yılında dönemin Dışişleri Bakanı H.Clinton’a
danışmanının gönderdiği e-postada
El Kaide ile aynı çizgide olduğu
yorumları dikkat çekiyor. “El Kaide,
Suriye’de bizim tarafımızda” denilmekte e-posta yorumunda.
El Kaide, IŞİD, ÖSO, Nusra…
hepsi emperyalistlerin besleyip büyüttüğü, eğitip donattığı yetiştirmelerdir.
Zaman zaman emperyalizmin denetimi dışına çıkmaları, emperyalistlerin
bunlara savaş açıyor görünmesi şaşırtıcı değildir.
Suriye, Libya, Irak örneğinde
olduğu gibi bu güçler emperyalizmin
denetimine tabi olmayan ülkelerde
iç karışıklık yaratarak bu ülkelerin
emperyalizmin denetimine girmesini
sağlamak için kullanılan araçlardır.
En kötü durumda emperyalistlerle
çıkarları çakışmaktadır. Amerikan

emperyalizmi Irak’ta Suriye’de Kürt
güçlerini de bölgesel çıkarları için
kullanıp yedeklemektedir.
Amerikan emperyalizmi bu güçlere kırıntılar vererek kendi denetimi
altında, sözde “bağımsız” ve “bölgesel
yönetim” olanakları tanıyarak bu
güçleri yanına almakta ve kara gücü
yapmaktadır.
Emperyalistler her durumda çıkar
hesabıyla hareket eder. Tek ilkeleri
daha çok kardır. Bugün kullandığını
yarın bir tarafa atar. İşte Halep’te can
çekişen işbirlikçilerinin durumu. Yardım çığlıklarına karşı bir şey yapmıyor,
yapamıyor, emperyalistler. ÖSO’nun
Türkiye’deki bir üyesi Halep’teki
durumlarını şu sözlerle özetliyor: “Dış
müdahale olmazsa savaş trajik biçimde
sonlanacak. Teslim olmak ya da ölmek
zorunda kalacağız.”
Haklı bir dava uğruna savaşanlar
teslim olmazlar. Onlar için ölüm
dışında ikinci bir seçenek yoktur. Ve
teslimiyetin karşılığında zafer derler
yalnızca.

Halep Emperyalizmin
Yenilgisinin Resmidir
İşbirlikçilerinin feryatlarında
emperyalistlerin yenilgisini görüyoruz. “Müdahale edin” diye yalvardılar
ancak çare olamadı emperyalist efendileri.
Halep ve Suriye, Amerikan emperyalizminin açık işgal politikasının
yerine son dönemde devreye soktuğu
yeni taktik politikasının da iflasıdır.
Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da
gündeme getirdiği açık işgal saldırganlığı dünya halklarının tepkisini
çekti. Anti-emperyalist duyarlılığı
büyüttü. Buralarda yitirdiği Amerikan
askeri ve savaşın maliyeti de cabası
oldu. Bu politika yerine Suriye’de
işbirlikçilerini, beslemelerini, yönetim
karşıtı güçleri devreye soktu. Böylece
tüm risk ve maliyet en aza düşmüş
olacaktı. Ve Suriye’yi teslim alacaktı.
Hesabı tutmadı. 4-5 yıldır Suriye
halkını teslim alamadı. Savaş koşulları
yeni dinamikleri ve saflaşmaları da
ortaya çıkardı.
Amerika’nın yeni başkanı Trump
“hakkında hiçbir şey bilmediğimiz
yabancı rejimleri devirme yarışına

son vereceğiz. Onun yerine terörü
yenmeye ve IŞİD’i yok etmeye odaklanacağız” diyor.
Küba ile anlaşma imzaladıklarında
Obama’da “50 yılda bu politikalarımızla başarı sağlayamadık” diyerek
benzer bir itirafta bulunuyordu.
Dün Obama’nın bugün Trump’ın
bu söylemlerine bakarak, kimse ABD
emperyalizminin sömürü politikalarından vazgeçtiği, vazgeçeceğini
düşünmesin. Böyle düşünenler emperyalizm gerçeğini gözardı edenlerdir,
bilmeyenlerdir. Emperyalist politikanın şaşmaz – değişmez ölçütü
şudur: Kendisi için en az risksiz, en
çok karlı sömürü koşullarını yaratmak.
Emperyalizm için risksiz olan
dünya halkları için daha fazla katliam
ve gözyaşıdır. Emperyalizm için en
fazla kar, ezilen dünya halkları için
azgın sömürü koşullarıdır.
ABD Başkanı D. Trump dünyada
yaklaşık 90 ülkede ABD askeri, üsleri,
karargahları olduğunu belirterek bundan vazgeçelim diyor. Peki bu boşluğu nasıl, neyle dolduracaklar?
IŞİD gibi canavarlar yaratacaklar.
Dün El Kaide’ydi, bugün IŞİD oldu.
Yarın başka bir isim bulacaklardır.
Bu işbirlikçileri eliyle ülke içi dengelere oynayacak, ülkesel, bölgesel
karışıklıklar çıkaracaklardır. Halkları,
bölge güçlerini her zaman kendisine
ihtiyaç duyar hale getireceklerdir.
Dökülen kan kendisinin değil halkın
kanı, uşaklarının kanı olacaktır. Bugün
Suriye’de yaşanan budur.
Ve bugün teslim alamadığı Suriye
halkları, halkın savaşı, emperyalizmin
politikalarının da iflası ve yenilgisidir.
Direnen, savaşan halklar karşısında
emperyalizm yenilmeye mahkumdur.
Milliyetçi politikalar iflas etmiştir,
halkları kurtuluşa götüremiyor. İslamcı politikalara sarılan dini kişisel
çıkarlarına alet eden politika ve anlayışlar daha şimdiden iflas etmişlerdir.
Ezilen halklar Marksist – Leninist
politika ve önderlikler etrafında birleşerek, işbirlikçi, uşak politika ve
anlayışları ezip geçerek emperyalizmin karşısına dikilecektir.
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SORUDA

60'lı yıllarda ise Sovyetler Birliği'nden ABD'ye
kaçan, komünizm düşmanı, kapitalizm sevdalısı
Ayn Raynd en keskin savunucularındandır. Beni,
bencilliği öven bu düTa
rih
ten,
bi
lim
den,
Bilgi önderlerimizden, geleneklerimizden şünceye göre; başkaları
için hiçbir fedakarlık yagüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
pılmaz. Toplumsal çıkarların, kolektivizmin
yerine
kişisel çıkarları temel
1- Objektivizm nedir?
alır.
Olay ve olguları değerlendirirken
Objektivizm, Marksizmin devsınıfsal ayrışmayı göz önüne almadan
rimci ruhu olan diyalektiği bir tarafa
herkese eşit, herkese aynı mesafede
bıraktığından, esas olarak burjuvaziye
durarak "tarafsız, yansız" olunacağı
hizmet eden bir düşüncedir. Burjuvazi
iddiasındaki düşüncedir.
de bunu kendi çıkarları çerçevesinde
“Ne ben başkaları için bir fedakarlık
kullanarak "her şey, insan iradesinden
yaparım ne de başkaları benim için
bağımsız olarak gelişiyorsa, insanın
yapsın” diyen, bencilliği öven, “önce
değiştirebileceği bir şey yoktur" deyip,
sen kendini kurtar, başkalarından sana halkları edilgenliğe, kaderciliğe, bone” felsefesini savunan, kolektivizm yun eğmeye sevk etmekte bir araç
karşıtı bir burjuva düşüncesidir.
olarak kullandı, kullanıyor.

OBJEKTİVİZM

2- Bir olay-olgu karşısında
"tarafsız" olunabilir mi?
Hayır, bunun hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü sınıf gerçeği, insanların
istek ve iradesinden bağımsız olarak
varlığını sürdürür. Bir sınıf ezerken
diğeri ezilir, yani biri sömürürken
diğeri sömürülür, biri iktidarla birlikte;
tüm askeri, siyasi, ekonomik gücü
elinde tutarken; diğer sınıf tüm bunlardan yoksundur. Yani sınıflar arasında
"eşitlik" söz konusu değildir, tarihsel
bir düşmanlık vardır. Eşitsizliğin, haksızlığın, adaletsizliğin yaşandığı bir
yerde; haklıya ve haksıza, doğruya ve
yanlışa, ezene ve ezilene “aynı ölçü”leri
uygulayamazsın. Objektiflik adına
iki tarafa da "eşit" davranmak haksız
ve adaletsiz olanın yanında yer almaktır.
Yani “yansız-tarafsız” olmak diye bir
şey söz konusu değildir.

3- Objektivizm bir burjuva
ideolojisi midir?
Objektivizmin tarihsel kökleri
Kant'ın katı nesnelciliğine dayanır.
“Her şeyin insan irade ve bilincinden
bağımsız olarak geliştiği” düşüncesindedir Kant. Objektivizmin sol saflarda
kendine yer bulması ise, asıl olarak II.
Enternasyonalcilerle başlar.

4- Bu durumda
objektiflerin,
sınıf bilinciyle
hareket etmediğini
söyleyebilir miyiz?
Evet, rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınıflı toplumlarda ezen ve ezilen olmak üzere iki sınıf vardır. Ve her
sınıf kendi çıkarlarına göre hareket
eder. Buna göre ezilen kesimin,
kendi sınıf çıkarları; kapitalizme
son vermeyi, burjuvaziyi yok etmeyi gerektirir. Bu yüzden burjuvazi, halkın sınıf bilincine sahip
olmasını istemez ve o bilinci dumura uğratmanın çeşitli yol ve
yöntemlerini bulur. Objektivizm
de bunlardan biridir.

5- Ülkemizde objektif
olduğunu söyleyenler
kimlerdir?
Bunlar, çoğunlukla burjuva
ideolojisinden beslenen reformistler
ve küçük burjuva aydınlarıdır. Küçük burjuvazinin çıkarları halkla
aynı olsa da kendisi proletaryayla
burjuvazi arasında kaldığı, kaypak
bir zeminde durduğu için, bu düşünce ona uygundur. Bu kesimler

sınıf gerçeğini kabul etmez veya
kabul eder ama kendisini sınıflar üstü
görür. Elbette bu bilimsel gerçeklere
aykırıdır.
Reformistler ise, ekonomik ve demokratik talepler üzerinden düzen
sınırları içerisinden kimi düzenlemeler
yaparak, köklü bir değişim olan bir
alt üst oluştan devrimden, devrimcilikten uzak dururlar.

6- Düzen içerisinde,
demokratik ve ekonomik
talepler için mücadele
etmek, objektif
olmak mıdır?
Bu, mutlaklaştırılamaz. Ekonomik,
demokratik mücadelenin nasıl ve ne
amaçla sürdürüldüğü önemlidir. Bu
yanıyla reformistlerle, devrimciler
arasında büyük bir fark vardır. Reformistler, düzenin çizdiği sınırlar
içerisinde, yalnızca ekonomik demokratik taleplerle mücadele ederler.
Devrimciler içinse ekonomik demokratik mücadele devrim mücadelesinin
bir parçasıdır. Reformistlerle, mücadelenin amaçları, örgütlenme biçimi
ve çalışma tarzıyla da temel farklarını
ortaya koyarlar.
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7- Devrimcileri

Objektivizm, Marksizmin
devrimci ruhu olan diyalektiği
bir tarafa bıraktığından, esas
olarak burjuvaziye hizmet
eden bir düşüncedir. Burjuvazi
de bunu kendi çıkarları
çerçevesinde kullanarak "her
şey, insan iradesinden
bağımsız olarak gelişiyorsa,
insanın değiştirebileceği bir
şey yoktur" deyip, halkları
edilgenliğe, kaderciliğe,
boyun eğmeye sevk etmekte
bir araç olarak kullandı,
kullanıyor
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Sınıflı toplumlarda ezen ve ezilen olmak
üzere iki sınıf vardır. Ve her sınıf kendi
çıkarlarına göre hareket eder. Buna göre
ezilen kesimin, kendi sınıf çıkarları;
kapitalizme son vermeyi, burjuvaziyi yok
etmeyi gerektirir. Bu yüzden burjuvazi,
halkın sınıf bilincine sahip olmasını istemez
ve o bilinci dumura uğratmanın çeşitli yol
ve yöntemlerini bulur.
Objektivizm de bunlardan biridir
örgütlenme ve çalışma
tarzını belirleyen nedir?
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Devrimciler, ekonomik, demokratik
mücadeleyi stratejik hedefe ulaşmak
için verilen temel mücadeleye -silahlı
mücadele- tabii olarak ele alırlar. Kazanılacak haklar, kazanımlar, halkın
,devrimci mücadeleye katılmasının
önünü açmak içindir. Dolayısıyla bu
mücadeleyi düzenin icazetiyle, onun
çizdiği sınırlar içerisinde değil, tarihsel
haklılık ve meşruluk temelinde sürdürürler. Bu temelde sürdürülen demokratik mücadele için de büyük bir
cüret ve militanlık gerektirir. Devrimciler, örgütlülüklerini yasal sınırlara
hapsolmadan, emperyalizm ve faşizm
gerçeğini bilerek, silahlı mücadeleyi
örgütleyecek ve sürdürecek şekilde
oluştururlar.
Oysa objektivistler için silahlanmak gayri meşrudur. Bunun karşısında tavır alırlar. Onlar için tek belirleyici olan faşizmin yasalarıdır.

8- Objektivistlerin
silahlanmaya ve şiddete
karşı olmaları "insancıl"
bir yaklaşım değil midir?
Hayır, değildir. Çünkü silahlanmak
bir tercih değildir. Emperyalizm sömürüsünü ve iktidarını sürdürürken
en büyük gücünü, halklara, karşı silahlanması ve tüm dünya halklarına
her türlü şiddeti hak görmesinden
alır. Gerek açık işgal gerekse de gizli
işgal altındaki ülkelere bakın, devlet
halka karşı baskı ve şiddet uygulayarak varlığını sürdürür. Bu yüzden
tüm yatırımları da silahlanma içindir;
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sağlığa, eğitime,
barınmaya değildir. Emperyalizm
devasa güçlerle silahlanır ve halka
karşı şiddeti reva
görürken; halkların sömürüden
kurtulabilmesi
için, güç haline gelebilmesi için yapması gereken tek
şey, emperyalizm
ve işbirlikçilerine
karşı silahlanmasıdır. Bunu yapmazsa sömürü, işgaller,
katliamlar, açlık- yoksulluk devam
edecek demektir. Bunların devam
etmesini istemek mi insancıldır, yoksa
bir an önce bunlara son vermek mi?

min zorunlu olarak yaşayan ve süren
bir sistem olduğunu söyleyerek onu
değiştiremeyeceğini öne sürerken,
en fazla çeşitli reformları düzenlemekle iyileştirilebileceğini iddia ederler. Devrimcilerse emperyalizm döneminin bilimsel tahlilini -ki o tahlil
Lenin'den bu yana değişmemiştirsınıfsal çelişkileri ortaya koyup nesnel
koşulların insan eylemiyle değiştirilebileceği bir aşamada olduğunu savunurlar. Yani devrimin objektif şartlarının varlığını kabul ederek, sübjektif şartlarını hazırlamaya koyulurlar.

9- Objektivizmin
ülkemizdeki gelişimi
nasıl olmuştur?

Hayır, objektif olmak olaylar karşısında alınmayan bir tavrın adıdır.
Objektiflerin zaten devrim gibi bir
hedefleri yoktur. Devrimcilerin hedefindedir devrim. Devrim yapılabilmesi
için de iki kural gereklidir. Bunlardan
biri, halkın örgütlü bir şekilde doğru

Objektivizmin, 12 Eylül faşist cuntasıyla birlikte başlayan çürüme ve
yozlaşmanın gelişmesinde önemli bir
payı vardır. Örgüt fobisiyle birlikte
'90'larda SSCB'nin dağılmasının
ardından artık “sınıf savaşlarının
bittiği, emperyalizmin değiştiği”
yaygaraları tüm dünyada yayılmış,
devrimci şiddet, silahlı mücadele
mahkûm edilmeye çalışılmıştır. Birey kültürünün hızla yaygınlaştırıldığı bu ortamda, devrimci değerler, gelenekler tahrip edilip devrim düşüncesi de yok edilmeye çalışılmıştır. Bu ortamda özellikle 12
Eylül öncesi devrimci örgütlülükler
içerisinde yer alanlar; ama sağlam
bir ideolojisi olmayan, tutarsız,
halka güvensiz kesimler düzenle
devrim arasında kalıp objektivizm
rüzgârına kapılmışlardır.

10- Objektivistlerle
devrimciler arasında
düşüncedeki ayrı
nasıl şekillenir?
Objektivistler tarihsel olayları
tamamen zorunluluklar üzerine
kurarken, devrimciler; tarihi, tüm
çelişkileri ve gelişimleriyle ele
alırlar. Objektivistler, emperyaliz-

11- Devrimin objektif
şartlarını kabul etmekle,
objektif olmak
aynı şey midir?

Objektivizmin, 12 Eylül faşist
cuntasıyla birlikte başlayan
çürüme ve yozlaşmanın
gelişmesinde önemli bir payı
vardır. Örgüt fobisiyle birlikte
'90'larda SSCB'nin
dağılmasının ardından artık
“sınıf savaşlarının bittiği,
emperyalizmin değiştiği”
yaygaraları tüm dünyada
yayılmış, devrimci şiddet,
silahlı mücadele mahkûm
edilmeye çalışılmıştır. Birey
kültürünün hızla
yaygınlaştırıldığı bu ortamda,
devrimci değerler, gelenekler
tahrip edilip devrim düşüncesi
de yok edilmeye çalışılmıştır
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bir önderlikle silahlı savaşı sürdürüp
mevcut devlet mekanizmasını yıkmasıdır. Bu devrimin subjektif, yani insan
irade ve bilincine bağlı olan şartıdır.
Fakat halk da, devrimci öncü de, her
istediği anda -örgütlü de olsa- düzeni
yıkamaz. Bunun için bazı şartların olgunlaşması gereklidir. Bu şart da sistemin milli krize yol açtığı, gerek
siyasi ve sosyal, gerekse de ekonomik
yandan gericileşmeye başladığı dönemdir. Bunlar varsa devrimin objektif
şartları da vardır. Yani insan bilinci
dışında var olan gerçekliği ifade eder.

12- Objektifler
çoğunlukla empati
yapmaktan bahsederler.
bunun nedeni nedir,
empati yapmak
ne demektir?
Empati yapmak, birinin yerine
kendini koyarak düşünmek, öyle bakmaktır. Bir polisin yerine kendinizi
koyun, onun görevi düzen sahiplerini

Empati yapmak, birinin yerine
kendini koyarak düşünmek,
öyle bakmaktır. Bir polisin
yerine kendinizi koyun, onun
görevi düzen sahiplerini
korumaktır, bunun için para
alır. O halde düzene zarar
veren herkesi öldürmek, hak
isteyeni coplamak, dövmek
onun hakkıdır. Empati
yapmak budur. Mesela işinden
atılan bir işçinin kendini
patronun yerine koyarak
düşünmesini isterler! Bir işçi
neden bir patron gibi,
sömürücü gibi düşünsün ki!
Patron işçinin düşmanıdır;
düşmanın gibi düşün,
onu da anla!

korumaktır, bunun için para alır. O
halde düzene zarar veren herkesi öldürmek, hak isteyeni coplamak, dövmek onun hakkıdır. Empati yapmak
budur. Mesela işinden atılan bir işçinin
kendini patronun yerine koyarak düşünmesini isterler! Bir işçi neden bir
patron gibi, sömürücü gibi düşünsün
ki! Patron işçinin düşmanıdır; düşmanın gibi düşün, onu da anla!
“Empati yapın” diyenler birbirine
düşman olan sınıflar arasında "anlayış" yaratmaya çalışarak halkı pasifize
ediyor. Halktan, yaşadığı zulmü, sömürüyü mazur görmesini, anlayışla
karşılaşmasını bekliyorlar. Yani olan
biteni anlamak için değil, anlayış
gösterip sineye çekmek için empati
yapın diyorlar.

13- Anlamak ve anlayışlı
olmak arasında nasıl
bir fark vardır?
Bir kişinin, bir kurumun bir düşünceyi neden savunduğunu; bir hareket bir politikayı neden sürdürdüğünü anlamak için onun yerine
kendimizi koymaya gerek yoktur.
O kişinin, kurumun sınıfsal yerine
bakarak ele almak, sınıfsal gerçekliği içindeki çelişkilerini değerlendirmek gerekir. Eğer, kendini o sınıftan görür, onun yerine kendinizi
koyarsanız, empati yaparsanız; anlamıyor, anlayışlı davranıyorsunuz
demektir. Bir örnekle sonuçlarını
görelim:
19 Aralık Katliamı’nın nedenlerini anlamak için emperyalizm ve
faşizm gerçeğini bilmek, onun politikalarına yön veren nedenleri ortaya koymak gerekir. Ve bu yapıldığında ortaya emperyalizmin varlığını sürdürebilmesi için devrimcileri
yok etmek zorunda olduğu gerçeği
çıkar. Bu gerçeği anlamak, onu boşa
çıkaracak politikaları hayata geçirmenizi sağlar, bu yüzden önemlidir.
19 Aralık Katliamcılarına empatiyle yaklaşmak ise, askeriyle,
yargısıyla, hukukuyla, bürokratıyla
topyekun devletin yerine kendinizi
koymaktır. Bu yapıldığında devlet
için devrimcilerin katledilmesinin
yüzlerce gerekçesi sıralanabilir.
Çünkü örgütlü halk da devrimciler

de faşist devletin varlığı için büyük
tehlike yaratırlar. Böyle bakıldığında
katliamcılar "görevini" yapmıştır
denir ve onlar suçlanmaz veya bir
dönem suçlandıysa da affedilir. Bu
yüzden anlayışlı olmak sınıfsal bir
tavır değildir.
Elbette insanların neyi, niçin yaptığını anlamalıyız ama bu onların
yaptığına anlayış göstermeliyiz, hoş
görmeliyiz anlamına gelmez.

14- Objektivizmin
devrimci mücadeleye,
halka zararları nedir?
Objektivizmin bir burjuva düşüncesi olduğunu ve burjuvazinin çıkarlarına hizmet ettiğini söylemiştik; objektivistler halka düzenin değişmeyeceğini öğütleyerek, düzen sınırları içerisinde tutar. Sınıf gerçeğini çarpıtarak,
halkın düşmanlarını tanımasına, onları
görmesine engel olur. Halkın bilincini
dumura uğratarak, halkı pasifize eder,
devrimci mücadelenin gelişmesine engel olur. Objektif, gayri ciddi yöntemlerle, disiplin- kural tanımazlıklarıyla halkın güvenini de zedeleyen bir
pratiğe sahiptirler:
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15- Devrimciler
objektif olabilirler mi?
Hayır, olamazlar. Objektivizm,
öyle ilk bakıldığında “gerçeği teslim
etmek” için “tarafsız bakmak” diye
düşünülebilir. Hayır, yanlışla-doğru,
haklı ile haksız arasında objektif tarafsız olunmaz.
Devrimciler, her zaman taraftırlar,
halkın tarafındadırlar ve her şeye de
halkın çıkarları, dolayısıyla da devrimin çıkarları dâhilinde bakıp ona
göre hareket ederler. Bu yanıyla,
katı, köşeli ve kalın çizgileri vardır
devrimcilerin. Dostlarını, düşmanlarını net olarak ortaya koyarlar.
Devrimciler, Marksizm - Leninizm'den güç alırlar, idealizme değil
diyalektiğe inanırlar. Emperyalizmi
ve faşizmi örgütlü halkın gücüyle
yenebileceklerini, bu düzeni değiştirebileceklerini bilirler ve bunun
için mücadele ederler.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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- 4 Nisan
- Çağlayan Adliyesi Dev-Genç
Milislerince Molotoflandı.
Zulmün sarayı Çağlayan Adliyesini Dev-Genç Milisleri 4 Nisan sabahı saat 04.30 sularında molotoflarla,
işaret fişekleriyle vurdu.
Dev-Genç Milisleri yaptıkları
açıklamada şunları söyledi:
31 Mart 2015 günü 2 DHKC savaşçısı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan davasına bakan
savcı Mehmet Selim Kiraz’ı adaletsizliği savunduğu için ölümle cezalandırmıştı. O günden bu yana 365
gün, 12 ay, 1 yıl geçti. Katiller hala
yargılanmıyor. Katiller hala halkın
karşısına çıkartılmıyor.
DHKC Savaşçısı Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol’un Berkin Elvan
dosyasını incelemesi sonucu, katillerin
isim ve fotoğraflarının olduğu görüntüleri paylaşmasına ve savcının
katili tespit etmesine rağmen katiller
hala yargılanmıyor.
Bu adaletsizlik bitmedikçe, adalet
savaşımız da bitmeyecek.
- 6 Nisan
- Selam Olsun Dersim’de Savaşan
Teslim Olmayan Gerillaya! Selam
Olsun Dağların Şahan’ı Çayan Gün’e
30 Mart’ta Cephe gerillası Onur
Polat’ın Tunceli valiliğine ve adliyesine yaptığı eylemin hazımsızlığını
her gün yaşayan AKP, Dersim’in
dört bir tarafında tüm askeri gücüyle
terör estirdi... 6 Nisan günü Dersim’in
Hozat ilçesinde oligarşinin askeri
güçleriyle girdiği çatışmada Cephe
gerillası Çayan Gün şehit düştü.
DHKC gerilla şehidi Çayan’ın
Cenazesi Erzurum Hınıs’ta defnedildi.

26

Cenaze için yola çıkan Halk
Cephelilerden Erzincan Refahiye
yolunda aranması var gerekçesiyle 5 Halk Cepheli gözaltına
alındı.
- Londra’da Anadolu Halk
Kültür Merkezine Polis Baskını
Sabah saat 5.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Anadolu Halk Kültür Merkezi
ve 3 ev, İngiltere polisi tarafından
kapıları koç başlarıyla kırılarak basıldı.
- 11 Nisan
- İkitelli Halk Meclisi çalışanı
Halk Cepheli Kemal Delen, 11 Nisan
akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.
Kemal Delen, aynı zamanda akrabası olan bir çete artığı tarafından
uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Cenazesi yoldaşlarının
omuzlarında, Gazi Mezarlığı’nda yapılan törenle defnedildi. İkitelli’de
onun anısına, açılan parka Kemal
Delen Parkı adı verildi.
- 16 Nisan
- Grup Yorum, Yenikapı Meydanı
Konseri Valilik Tarafından Yasaklandı!
Konserin valilikçe yasaklanmasına
karşı Grup Yorum’un yaptığı çağrıda
şunlar söylendi:
“AKP’nin İstanbul Valisi, Pazar
günü Yenikapı Meydanı’nda Yapacağımız Bağımsız Türkiye Konserimizi yasakladı! Yasak Kararını Tanımıyoruz!
AKP’nin meydanları, konser salonlarını kendi tekeline almasına,
halka yasaklamasına izin vermeyeceğiz. Meydanlar, alanlar, sokaklar,
caddeler bizimdir. AKP her etkinliği
yasaklayarak korkuyu daha da büyütmek, halkı sindirmek istiyor.
AKP’ye ve onun faşist terörüne teslim
olmayacağız!
17 Nisan Pazar günü İstanbul’un
bütün meydanları, mahalleleri, caddeleri, Türkiye’nin bütün şehirleri
bizim olacak!
17 Nisan’da tüm dinleyicilerimizi,
devrimcileri, ilericileri, demokratları,
sosyalistleri bulundukları her yerde
meydanlara çıkmaya, otobüslerde,

Çayan Gün
vapurlarda, metrolarda Grup Yorum
şarkıları söylemeye davet ediyoruz!”
İstanbul’un her yerinde, Anadolu
illerinde Halk Cepheliler, Grup Yorum
sevenleri, dinleyicileri; alanları, caddeleri konser alanına çevirdi. Buna
tahammül edemeyen AKP faşizmi,
katil polisleriyle saldırarak birçok
kişiyi gözaltına aldı.
Gazi Mahallesi’nde yapılacak
Grup Yorum konserine saldıran polis,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne ve
Gazi Mahallesi Spor Kulübüne de
saldırdı. Direniş halkla birlikte gün
boyu sürdü…
- İngiltere’de Polisin Anadolu
Halk Kültür Merkezi’ni Kapatmasının
Ardından Merkez’in Önünde Direniş
Çadırı Kuruldu
İngiliz Polisi 6 Nisan 2016 tarihinde sabah bile sökmemişken Türkiyeli Emekçilerin evlerini ve halkın
kültürünü yaşatan derneklerine baskınlar düzenledi…

- 6 Nisan
- Selam Olsun Dersim’de Savaşan
Teslim Olmayan Gerillaya! Selam
Olsun Dağların Şahan’ı Çayan Gün’e
30 Mart’ta Cephe gerillası Onur
Polat’ın Tunceli valiliğine ve adliyesine yaptığı eylemin hazımsızlığını her gün yaşayan AKP,
Dersim‘in dört bir tarafında tüm
askeri gücüyle terör estirdi... 6
Nisan günü Dersim’in Hozat ilçesinde oligarşinin askeri güçleriyle girdiği çatışmada Cephe gerillası
Çayan Gün şehit düştü.
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7. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu

Londra

TAYAD- Açlık Grevi

Anadolu Halk Kültür Merkezi
geçici süreyle polis tarafından kapatıldı.
İngiliz devletinin yaptığı bu hukuksuzluğu teşhir etmek için Anadolu
Halk Kültür Merkezi önünde 16
Nisan günü çadır açıldı…
- 7. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu Gazi Mahallesi’nde
Başladı.
Ezilen, sömürülen halkların birliği
için düzenlenen Eyüp BAŞ Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’nun bu sene
yedincisi 15-16 Nisan günlerinde
Gazi Mahallesi’nde Hasan Ferit Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde düzenlendi. Sempozyuma
Meksika, Peru, İtalya, Lübnan, İrlanda, Bulgaristan, Fas, Ukrayna’dan
konuşmacılar katıldı.

larıyla yer aldı.

- 17 Nisan
- TAYAD’lı Aileler 77 Gündür
Açlık Grevinde Olan Fadik Adıyaman
İçin Süresiz Açlık Grevine Başladı
Seninleyiz Fadik! Ölmene İzin
Vermeyeceğiz! Süresiz Açlık Grevindeyiz!
TAYAD’lı Aileler, Fadik Adıyaman’ın 4 Şubat’tan beri sürdürdüğü
açlık grevine destek için Çayan Mahallesi’nde Süresiz Açlık Grevine
başladılar.
- Cephe Milislerinden AKP İl Binasına Yönelik Eylem
Cephe Milisleri, 30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anma Haftalarında tüm
şehitlerimizin hesabını sormak, umudumuzun kuruluşunu selamlamak
için AKP İl Binasına eylem düzenledi.
17 Nisan Pazar günü, AKP’nin
Sütlüce’de bulunan il binası molotoflarla ve el yapımı patlayıcılarla
vuruldu.
Eylem basında “Sütlüce’de korkutan patlama”, “AKP il binasında
ard arda büyük patlamalar” başlık-

- 23 Nisan
- Okmeydanı Halk Meclisi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı
Okmeydanı Halk Meclisi, açılışını
23 Nisan Cumartesi günü yaklaşık
65 kişinin katılımıyla coşkulu bir
şekilde gerçekleştirdi.
- 24 Nisan
Halk Cephesi 1 Mayıs Pikniğinde
Buluştu
- 1 Mayıs Pikniği Gazi Barajı
Piknik Alanında Yapıldı
Halk Cephesi’nin geleneksel 1
Mayıs Pikniği bu yıl 24 Nisan Pazar
günü Gazi Barajı’nda, polisin tüm
tacizine ve saldırılarına rağmen 1
Mayıs coşkusuyla ve Taksim’e çıkma
kararlılığıyla yapıldı. Piknik alanına
girmek isteyen polisler, otobüslerle
oluşturulan barikatı aşamadı, alana
gaz bombalarıyla saldırdı. Halk Cepheliler saatler geçmesine rağmen yerlerinden ayrılmayınca polisin tehditleri elinde kaldı ve kendisi alanı terk
etti.

- 20 Nisan
- Dilek Doğan’ı Katleden Polis
Yüksel Moğultay’ın Yargılandığı
Mahkemede Polisin Saldırısında 40’ı
Aşkın Halk Cepheli Gözaltına Alındı
Dilek Doğan’ın mahkemesi yapılırken mahkeme heyetinin duruşmayı güvenlik gerekçesiyle ertelemesi
ve kapalı oturuma geçme kararı alması sonrası mahkeme salonunu terk
etmeyen Dilek’in ailesi, arkadaşları,
avukatları ve TAYAD’lı Aileler işkenceyle merdivenlerden sürüklenerek gözaltına alındılar.
Mahkeme sırasında adliye içerisinde ve çevresinde Dilek için adalet
eylemi yapan onlarca kişi çeşitli yerlerde gözaltına alındı. Duruşma 30
Mayıs’a ertelendi.

- 29 Nisan

- Tecrite ve Sürgün Sevklere Karşı
Süresiz Açlık Grevi Yapan Fadik
Adıyaman’ın Talepleri Direnişinin
89. Gününde Kabul Edildi.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok
yerinde yapılan eylemlerle, destek
açlık grevleriyle, TAYAD’lı Ailelerin
hapishane önünde nöbet tutmadan
Çayan’da 13 gün süren Açlık Grevine
kadar pek çok eylemle; 65. günden
itibaren ise DHKP-C davasından yargılanan yüzlerce Özgür Tutsağın katıldığı genel bir açlık greviyle büyütülen direniş, 91. gününde zaferle
sonuçlandı.

MAYIS
- 1 Mayıs
- Devrimciler 1 Mayıs’ta Taksim’e, Taksim 1 Mayıs alanıdır kararlılığı ve coşkusuyla, direnişle kutladılar; oportünizm ve reformizm ise
Bakırköy’de ruhsuz, coşkusuz bir
şekilde, faşizmin gölgesinde, icaze-
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- 20 Nisan
- Dilek Doğan’ı Katleden Polis
Yüksel Moğultay’ın Yargılandığı
Mahkemede Polisin Saldırısında 40’ı
Aşkın Halk Cepheli Gözaltına Alındı.
Dilek Doğan’ın mahkemesi
yapılırken mahkeme heyetinin
duruşmayı güvenlik gerekçesiyle
ertelemesi ve kapalı oturuma geçme
kararı alması sonrası mahkeme
salonunu terk etmeyen Dilek’in
ailesi, arkadaşları, avukatları ve
TAYAD’lı Aileler işkenceyle
merdivenlerden sürüklenerek
gözaltına alındılar.
Mahkeme sırasında adliye
içerisinde ve çevresinde Dilek için
adalet eylemi yapan onlarca kişi
çeşitli yerlerde gözaltına alındı.
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Sinan Okur’un direnişi

Polyak direnişi
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tinde geçirdi.
Halk Cepheliler 1 Mayıs alanına
girmek için her yönden yürüyüşlerle,
sokak sokak çatışarak, 1 Mayıs’ın
anlamına ve özüne uygun olarak direnişle aktılar. Onlarca Halk Cepheli
yaralandı, gözaltına alındı. 7 Halk
Cepheli Taksim Anıtının önüne çıkarak umudun, direnişin sloganlarını
haykırdı.
Avrupa’nın pek çok kentinde de
Halk Cepheliler 1 Mayıs’ı, alanlara
çıkarak kutladılar.

Merkezi’ne yapılan baskınlarda dernekler talan edildi, kurumlarda bulunan tedavi görenler ve Halk Cepheliler saatlerce ters kelepçeyle bekletildi, işkencelerle gözaltına alındı.
Gazi Mahallesi’nde Cephelilerin
karşılık vermesi, onlarca zırhlı ve
sivil araçla mahalle abluka altında
olmasına rağmen barikatlar kurarak,
molotoflar ve silahlarla çatışması sonucu katil polisler Gazi Özgürlükler
Derneği’ne giremeden çekip gitmek
zorunda kaldılar.

- 3 Mayıs
- Hatay’ın Samandağ İlçesinde,
Sinan Okur, “Haklarımı Geri İstiyorum, Pasaportum İade Edilsin” Talebiyle 30 Günlük Açlık Grevine
Başladı
Gözaltına alındıktan sonra yurt
dışı yasağı konularak pasaportuna el
konulan Sinan Okur, bu hukuksuzluğa
karşı Samandağ’da Abdullah Cömert
Parkı’nda açlık grevine başladı. Direniş, defalarca polisin saldırısına
uğradı, ama gücünden ve etkisinden
bir şey yitirmeden zafere kadar devam
etti.
Açlık grevinin 14. gününde 3 bin
TL kefalet ile denetimli serbestlik
ve yurt dışı yasağı kaldırıldı, pasaportunun ise resmi işlemlerden sonra
teslim etme kararı verilerek yazılı
olarak taahhüt edildi.

- 8 Mayıs
- Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Projeleri, Doğançay Halkıyla Buluştu
Halkın Mühendis Mimarları, 8
Mayıs Pazar günü İzmir’in Doğançay
köyünde sergi ve seminer gerçekleştirdi.
HMM Halk Bahçesi komitesi adına yapılan konuşmada Halk Bahçelerini neden kurduklarını, çalışmalarının nasıl ilerlediğini Doğançay
halkına anlatıldı. İstanbul Gazi Mahallesi’nde de Halk Bahçesi kurma
çalışmalarına başladıkları, ayrıca İzmir Çiğli’de ve Antalya’da da Halk
Bahçelerinin kurulduğu anlatılarak,
Halk Bahçelerini daha da yaygınlaştırmayı hedefledikleri belirtildi ve
Halk Bahçeleri için tohum gönderme
çağrısı yaptı.

- 4-5 Mayıs
- İstanbul’da Halk Cephesi’nin
Kurumlarına Polis Baskınları
1 Mayıs İşçi Bayramında halkımızı, 1 Mayıs Alanı Taksim Meydanına taşıyan Halk Cephesi’nden korkan katil AKP, direnişin, umudun
damarını kesmek için Halk Cephesi’nin derneklerine baskınlar düzenledi. 4 Mayıs’ta TAYAD’ın da içinde
olduğu mahallelerdeki derneklere, 5
Mayıs gecesi de Gazi Özgürlükler
Derneği’ne ve Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş

- 9 Mayıs
- Okmeydanı Halk Meclisi: Otobüs Sorununu Çözdük!
Okmeydanı Halk Meclisi, 9 Mayıs
Pazartesi günü yaklaşık 50 gündür,
açılan imza stantlarıyla, kapı çalışmaları ve gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle sürdürülen ayrıca İETT genel müdürlüğüne heyet gönderilmesi
gibi çeşitli biçimlerde devam eden
“otobüs sorununu çözmek için bir
imza da ver” kampanyası çerçevesinde; topladığı imzaları vermek
üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1 Mayıs Pikniği
önüne giderek bir basın açıklaması
yaptı. İETT otobüslerinin yaklaşık
5 aydır akşam saatlerinden sonra
Okmeydanı’na girmemesi nedeniyle
yapılan, “Ulaşım Hakkımız Engellenemez, Otobüs Sorunumuz Çözülsün” pankartının açıldığı eylemin ardından, toplanan 2 bin imza belediyeye verildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi önünde yapılan bu eylemin
ardından “bir daha geçmez” denilen
otobüsler geçmeye başladı.
- Avrupa Dev-Genç’liler Yorum’a
Uygulanan Vize Yasaklarına Karşı
Bisiklet Turuna Başladı
9 Mayıs günü Avrupa Dev-Genç,
Grup Yorum’a yönelik vize yasağına
dikkat çekmek amacıyla Almanya’nın
Dortmund şehrinden bisikletleriyle
yola çıktı.
- 11 Mayıs
- İzmir Kınık’ta İş İsteyen Madenci Polyak Madencilik Önünde
Direnişe Başladı.
Soma Katliamı’nın ardından işsiz
kalan binlerce işçiden biri olan Kınıklı
madenci Halil Oğuz, 11 Mayıs Çarşamba günü Polyak Madencilik önünde “İŞ İSTİYORUM” talebiyle direnişe başladı. Daha sonraki günlerdeki katılımlarla direniş de büyüyerek
sürdü.
- 13 Mayıs
- Berkan Abatay 589 Spor Merkezi’nin Düzenlediği “Yozlaşmaya
Karşı YOLDAŞ LİG” Turnuvası Başladı.
- 14-15 Mayıs
- Mimar Meclisinin Küçük Armutlu Proje Yarışması Çalıştaylarından İkincisi Büyük Bir Coşkuyla
Gerçekleşti
Mimar Meclisinin Küçük Armutlu
Yarışması’nın devamı olarak hayata
geçirdiği çalıştaylar serisinden 2
No’lu çalıştay; 38 katılımcı ile birlikte
grup yürütücüleri, mahalleli ve Halkın

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

Bedreddin oyunu

Mühendis Mimarları ile birlikte 54
kişinin katkıları ile 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
- 19 Mayıs
- Celal Semiz Stuttgart’tan Vatanına, Son Yolculuğuna Uğurlandı
19 Mayıs sabahı yaşamını yitiren
yoldaşımız Celal Semiz, yıllarca
emek verdiği Stuttgart Halk Kültür
Evi’nde 20 Mayıs Cumartesi günü
yapılan tören ile vatanına doğru son
yolculuğuna uğurlandı.
- 23 Mayıs
- Disk Genel-İş İşçisi Oya Baydak
Direnişinin 323. Gününde Direnişini
Ankara’da Genel-İş Genel Merkezi
Önüne Taşıdı…
- 25 Mayıs
- Yürüyüş Dergisi 2 Ayda İkinci
Kez Basıldı
İstanbul, Gazi Mahallesi’nde bulunan Yürüyüş dergisinin baskıya
hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü
Ozan Yayıncılık 25 Mayıs’ın ilk saatlerinde basıldı.
Saat 03.30 civarında vinçle camdan
giren polisler her tarafı talan ettikten
sonra, işkencelerle içerideki çalışan
ve misafirleri gözaltına aldı. Her yeri
kırıp, dağıtarak tüm bilgisayarları da
çalarak saat 5 civarında gittiler.
- 26 Mayıs
- Ankara’da Direnen İşçi Oya
Baydak ve Devrimci İşçi Hareketlilere
Linç Saldırısı
Ankara’da DİSK Genel-İş Sendikasının önünde süren direnişin 3.
Gününde DİH’liler, Remzi Çalışkan
ve yönetim kurulunun linç saldırısına
uğradı. Ardından polise saldırtarak
gözaltına aldırıldı. Birkaç saat sonra
serbest bırakılan DİH’liye bu defa
Ozan Ergün Doğan ve çeteleri tarafından linç saldırısı gerçekleştirildi.
Genel-İş Sendikası yöneticileri bu
yaptıkları ile işçi düşmanlıklarını bir
kez daha tescil ettiler.

Oya Baydak- Ankara

- Uyuşturucu Çeteleriyle Çıkan
Çatışmada Yaralanan Recep Hasar
Hastanede Şehit Düştü.
Gazi Mahallesi’nde iki hafta önce
uyuşturucu çeteleriyle çıkan çatışmada yaralanan Recep Hasar, tedavi
gördüğü hastanede şehit düştü.
Halk tarafından ihbar edilen bir
eve yapılan baskında, uyuşturucu çetelerinin açtığı ateşte yaralanan Recep
Hasar, hastaneye kaldırılmıştı.
- 27 Mayıs
- İzmir Ege Üniversitesi’nde Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği Yasaklandı
13 yıldır gerçekleşen festivale
son üç yıldır yasaklama getiriliyor.
Bu sene yapılan yasaklamaya karşı
basın açıklaması gerçekleştiren DevGençlileri, polis ve ÖGB saldırarak
gözaltına aldı.
- 28 Mayıs
- İdil Halk Tiyatrosu’ndan “Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı
Sürüyor” Oyununun İlk Gösterimi
Yapıldı.
İdil Halk Tiyatrosu’nun “Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor” isimli oyununun ilk gösterimi
28 Mayıs Cumartesi günü saat
21.00’da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda gerçekleşti. Yaklaşık 800
izleyicinin katıldığı oyun çok beğenildi. 2 saatten fazla sürmesine rağmen gözlerini sahneden alamayan
seyirciler oyuncuları kutladı.
- 29 Mayıs
- AKP Faşizmi Mehmet Sait Halk
Festivaline Engel Olamadı! Yapacağız
Dedik ve Yaptık!
Antep’te Mehmet Sait Halk Festivali için günler öncesinden çalışmalara başlanmıştı. AKP’li Şahinbey
Belediyesi, Mehmet Sait Halk Festivalini engellemeye çalıştı. Ama
Halk Cepheliler yasak ve engele
karşı bu festivali hangi şartlar altında
olursa olsun yapacağız kararlılığıyla

HHB- Ankara yürüyüşü

çalışmalarını sürdürdüler.
250 kişinin katıldığı festivale
Grup Yorum türküleriyle katılırken,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi temsilcisi
ve HHB avukatı da konuşmalarıyla
katıldı.
- 30 Mayıs
- Dilek Doğan’ın Mahkemesinin
3. Duruşmasında da Yine Saldırı ve
Gözaltılar Vardı
Dilek Doğan’ın 3. duruşmasında
halk düşmanları katilleri korumaya
devam etti. Adalet isteyip Çağlayan
Adliyesi önünde Dilek Doğan’ı sahiplenen, katil polis Yüksel Moğultay’ın tutuklanmasını ve en önemlisi
adalet isteyen halkı ve devrimcileri
işkenceyle gözaltına aldı.

HAZİRAN
- 4 Haziran
- Tecrit İşkencesi Devrimci Tutsak
Rıza Yıldırım’ı Katletti!
F tipi tecrit işkencesi ve devletin
hapishaneler politikası can almaya
devam ediyor. Yaklaşık 20 yıldır tutsak olan ve tutsaklığının son 16 yılını
F tipi tecrit işkencesi altında geçiren
Rıza Yıldırım tedavisinin zamanında
ve uygun şekilde yapılmaması sebebiyle 20 Mayıs günü beyin kanaması
geçirdikten sonra 4 Haziran tarihinde
şehit düştü.
- Eskişehir Yozlaşmaya Karşı
Anadolu Halk Festivali Yasaklamalara, Polis Ablukalarına Karşı Yapıldı!
Gültepe Cemevi’nin toprak sahasında yapılacak olan festival, yasaklamalara ve polisin yığınağına
rağmen gerçekleştirildi. Anadolu’nun
çeşitli illerinden gelenlerle, Grup Yorum’un da katıldığı festival; açılan
stantlarla, Grup Yorum Anadolu
Halk Korolarının ve Grup Yorum’un
türküleriyle, efe oyunuyla sürdü. 6
TOMA ve yüzlerce çevik kuvvetle
mahalleyi ve festival alanını kuşatan

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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Almanya- Tek Ses Tek Yürek Festivali

Gazi

Ebru Yeşilırmak
polis, yapılacak basın açıklamasını
da engellemeye çalıştı, ancak onda
da başarılı olamadı.
- 10 Haziran
- Halkın Hukuk Bürosu, Adalet
İçin Ankara’ya Yürüdü
Yürüyüş saat 15.00’te Bakırköy
Adliyesi’nde basın açıklamasıyla
başladı. 7 gün süren yürüyüş Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde son
buldu. Yürüyüşün talepleri iletildi.
Yapılan açıklamayla eylem bitirildi.
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- 12 Haziran
- Çayan ve 1 Mayıs Mahallelerinde Çay Bahçeleri Açıldı
1 Mayıs Mahallesi’nde, Halk
Meclisinin öncülüğünde şehidimiz
Şükrü Sarıtaş’ın adıyla Aile Çay
Bahçesi açıldı. Çayan Mahallesi’nde
de Halk Çay Bahçesi düzenlenen etkinlikle açıldı.
- 16 Haziran
- Berkin İçin Adalet Yürüyüşüne
Polis Saldırısı
Okmeydanı’nda 16 Haziran 2016
Perşembe günü Berkin’in ailesi basına
bir açıklama yaptı. Liseli DevGenç’liler saat 19.00’da bir araya
gelerek açıklama yaptı. Yozlaşmaya
karşı mücadelede şehit düşen Hasan
Ferit Gedik’in dedesi yaptığı konuşmada “bize ölüm yok” dedi.
Grup Yorum’un anmada marşları
ve türküleriyle yer almasının ardından,
kitle kortej oluşturarak yürüyüşe
geçti. Yürüyüşün başlamasının ardından Okmeydanı’nda Berkin için
Adalet yürüyüşüne katiller saldırdı.
Saldırının ardından başlayan çatışmalar saatlerce sürdü.
Mahalleye çok sayıda TOMA ve
Akrep araçları ve çevik kuvvet polisi
girdi.
- 18 Haziran
- Almanya’da Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Festivali Tüm Engellemelere Rağmen Yapıldı

30

Bu yıl düzenlemek istediğimiz
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Festivali”ne, Alman devleti tarafından
birçok engel çıkarıldı. Almanya Anayasayı Koruma Örgütü, doğrudan
devreye girerek tehdit etti, baskı
altına aldı. Belediye devreye sokularak, tehdit, şantaj hepsi kullanıldı.
Gladbeck AKM’ye, “eğer burada
festivali yaptırırsanız tüm projelerinizi
iptal ederiz” diye şantaj yapıldı.
Festival hakkımız için Gladbeck
Belediyesi önünde “çadır direnişine”
başladık. Açlık greviyle, bisiklet turumuzla, imza kampanyalarımızla
direnişi büyüttük. Ve kazandık…
Festivalimize 4000’i aşkın insan katıldı.
- 24 Haziran
- Halkın Ekmeğini Üreten Halk
Fırınına Baskın
24 Haziran Cuma günü Gazi Mahallesi’ndeki Halk Fırını ve 4 ev,
katil polisler tarafından basıldı.
Aşımıza göz koyan soyguncu düzen, halkın kendi ekmeğini ürettiği
fırınını bastı. Bu fırın halk için sağlıklı
ve ucuz ekmek üreten bir fırındır,
yoksul halkımızın fırınıdır. AKP, her
şekilde düzene alternatif olduğumuzu
kanıtlayan etkinliklere, kurumlarımıza
saldırıyor. Bu baskılara boyun eğmeyecek, alternatif olarak açtığımız
her kurumda daha da güçleneceğiz!
- 25 Haziran
- Gazi Mahallesi’nde Grup Yorum
Konseri: Faşizme Boyun Eğmedik
Sanatımızla Direniyoruz
AKP’nin katil polisleri, Grup Yorum’un Gazi Mahallesi’ndeki Büyükpark’ta yapacağı konser öncesi
hem konser alanına, hem mahalleye
saldırdı.
Barikatları kaldırmak için polis
kepçesi getiren katiller konser alanını
ve mahalleyi gaza boğdu, sokaklarda
terör estirdi. Polis saldırısına karşı
Gazi Mahallesi genelinde direniş

başladı.
Katil polisler cemevi önünde Yorum türküleriyle halay çeken Halk
Cephelilere gaz bombalarıyla saldırdı,
cemevini gaza boğdu. Yakın mesafeden atılan gaz bombalarıyla yaralananlar oldu. Tüm bu saldırılara
rağmen Grup Yorum üyeleri kamyon
kasasında da olsa konserlerini yaptılar…
- 27 Haziran
- Polis, Gazi Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi Muhabiri Ebru Yeşilırmak’ı Vurarak Katletmek İstedi.
AKP’nin katil polisleri, Gazi Mahallesi Barajyolu gecekondu bölgesinde devrimcilere silahla saldırdı.
27 Haziran günü öğle saatlerinde
AKP’nin katilleri, araçları silahla taradı. Bu saldırıda Yürüyüş dergisi
muhabiri Ebru Yeşilırmak sırtından,
Gazi Haklar Derneği çalışanı Gökhan
Yıldırım parmağından yaralandı.
Katil polisler bölgede yığınak yaparak
terör estirdiler. Katiller sırtından vurarak yaraladıkları Ebru Yeşilırmak’ı
sığındığı evden, ters kelepçeyle ağzını
kapatarak ambulansa alaıp götürdüler.
Bu katliam girişimine karşı mahallelerde ve Anadolu’da protestolar,
yürüyüşler, açıklamalar düzenlendi.
- Halk Cephesi Ankara’da Adalet
İçin Açlık Grevine Başladı
Açlık grevi direnişi 12.30’da Çağdaş Hukukçular Derneği’nde yapılan
basın açıklamasıyla başladı. Açıklamada tüm açlık grevi direnişçileri
söz aldı ve ülkemizde yaşanan adaletsizliklerden, katledilen evlatlarımızdan bahsettiler. Açlık grevi direnişinin; adaleti sağlama mücadelesinin, faşizme karşı demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu belirttiler.
Diğer kurumlar da yaptıkları açlık
grevleriyle direnişe destek verdiler.

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

Kaderimizi Tayin Etme Hakk

Karar Alma Hakkdr
Halkn Karar Alma Organ

HALK MECLİSLERİDİR!
Sorun nedir?
Karar alma hakkımızı nasıl kazaiçin haklarımız ve özgürlüklerimiz
Kendi kendimizi yönetme sorunabiliriz?
için mücadele, olsa da olur, olmasa
nudur. Kendi yaşamımız hakkındaki
Bilmeliyiz ki faşizm koşullarında
da olur türündün bir hobi değildir.
kararları halk olarak kendimiz alatüm haklarımızı kazanmanın yolu
Bizler için mücadele yaşamsal
mıyoruz.
mücadele etmektir. Mücadele etmeönemde bir zorunluluktur. Yani;
Kim alıyor bizim hakkımızdaki
den kazanılabilecek bir hak yoktur.
Karar alma hakkımızı da
kararları?
Biz halkız. Reformist, rahatı yerinmücadele ederek kazanacağız.
Oligarşi alıyor. Yani bir avuç zengin
de sözde solculardan olamayız. Bizler
Halk Anayasası Taslağımız
Amerikan uşağı burjuva, bir avuç
bu düzenin yükünü taşıyan emekçidiyor ki; “BÖLÜM: 3... SÖZ VE
emek hırsızı sömürücü, bir avuç emekleriz. Bizler, emeği sömürülen yokKARAR HAKKI HALKINDIR...
siz paradan para kazanan tefeci, bir
sullarız. Bizim için devrimcilik, bizim
- Demokrasi ve Halkın Yönetime
avuç bizim emeğimizi satarak zengin
Katılımı
olan tüccar, bir avuç toprak ağası
- Madde 12- Demokratik Halk
bizim yaşamlarımız hakkında
Cumhuriyeti’nde yöneten
karar alıyor ve bu kararhalktır. Halkın yönelarına uymamızı dayatıyor.
time katılımı 4 yılda bir
Bir avuç zenginin
yapılan seçimlere
Bencilliği önler. Kendi bireysel çıkarlarını
aldığı kararların,
indirgenemez.
halkın
ortak
çıkarlarıyla
birleştirmeye
hizbizim lehimize kararHalk
yönetime
met eder. Bu fonksiyonlarıyla kooperatifler
lar olmasını beklekatılma hak ve
mek, saflıktan öte bir
burjuva ideolojisine karşı, halkın düşünce
yetkisini sürekli
şey olur.
olarak ve yerel-merkezi
ve yaşam alışkanlıklarına uygun
O halde ne yapacaher düzeyde kullanır.
kuruluşlardır.
ğız? Kendi karar alma hakkıTüm yasal, idari düzenlemızı kazanacağız.
meler bunu esas alır.”

Kooperatifler,

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
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Atasözü:
Acı gerçek,
sevinç veren yalandan
daha iyidir

Faşizme karşı örgütlenmekten ve savaşmaktan başka yol yoktur!
-Anadolu’nun dağlarında, şehirlerinde umut büyüyor. Umut devrimdir, umut devrim için silahlı, silahsız
savaşı büyütmektir. Umudumuzu birlikte büyütelim. Bunun için örgütlenelim. Bunun için milislerimize katılalım, Halk Meclislerinde örgütlenelim.
- Faşizmin saldırıları nedeniyle
hemen her mahallemizden tutsaklarımız var. Halk Cephesi’nden, Halk
Meclislerimizden, İdil Kültür Merkezi’mizden, Dev-Genç’imizden, Devrimci İşçi-Memur emekçilerimizden
tutsaklarımız var. Tutsakla-rımızı

sahiplenelim, mektup yaza-lım. Tutsaklarımızı sahiplenmek için yapılan
eylemlerimize destek verelim.
- Grup Yorum üyeleri halen tutsak.
Sahiplenelim, serbest bırakılmalarını sağlayalım. Grup Yorum Halktır,
Grup Yorum Halkın Susmayan Sesidir. Grup Yorum, devrimdir, devrimin
sesidir. Grup Yorum bizim sesimizdir,
sesimizin kısılmasına izin vermeyin.
- Dergimizin toplu dağıtımlarına,
dergimizin halka ulaştırılmasına katkı
sunalım. Faşizm, dergimizin dağıtımını engellemeye çalışıyor. Faşizmin
bu baskısına boyun eğmemek, güç-

lerimizi birleştirmekle mümkündür.
- Faşizm, Dersim Şehidimiz Oğuz
Meşe’nin 7 yemeğine saldırdı, yemeğe
katılan Halk Cepheliler’i gözaltına
aldı, tutukladı. Bu tutsaklarımız arasında avukatımız Barkın Timtik de
vardır. Faşizm avukatımızı tutsak ederek, savunma hakkımıza da saldırmıştır.
Faşizmin yasaları budur işte. Her
türlü zulüm, sömürü serbest olsun,
ama bunun karşısında halk kendini
savunamasın ister. Avukatımız Barkın Timtik’i sahiplenmek, kendi haklarımıza sahip çıkmaktır.
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Açlık Ordusu Yürüyor
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Karar alma hakkımız için mücadele, Halk Anayasası taslağında açıklanan haklarımızı yaşama geçirmek
için mücadele etmektir. Bu devrim
mücadelesidir. Ancak Demokratik
Halk Cumhuriyetini kurduğumuzda,
tam olarak kendi yaşamımız hakkında
kendi kararlarımızı alma hakkımıza
ulaşmış olacağız.
Ama bu demek değildir ki, karar
alma hakkımızı kullanmak için devrimin olmasını bekleyeceğiz. Zaten
beklersek, devrim de olmaz.
Karar alma hakkımızı kullanmak
için bugün de mücadele edeceğiz.
Kendi kararlarımızı kendimizin aldığı
örgütler kuracağız. Bunlar Halk Meclislerimiz ve Halk Komitelerimizdir.
Halk olarak karar alma örgütlerimize
başka isimler de verebiliriz.
Bugünden Halk Meclislerimizde
ve Halk Komitelerimizde örgütlenelim
ve karar alma hakkımızı kullanalım.
Faşizm, bu hakkımızı kullandırmamak için saldırabilir, saldırıyor.
Faşizmin zoruna, dayatmalarına
boyun eğmeyelim. Kendi irademizi,
kendi kararlarımızı faşizme dayatalım.
Bunun için mücadele edelim.

Bedel Ödemeyi Göze
Alamayanlar, En
Ağır Bedelleri Ödemekten
Kurtulamazlar
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Denilebilir ki, faşizm karşısında
mücadele etmek ağır bedellerle mümkün oluyor ancak. Bu doğrudur.
Faşizme karşı mücadele bedelsiz
sürmez. Faşizme karşı mücadele
etmek demek, faşizme karşı savaşmak demektir. Bunun bedelleri vardır.
Ama bilmeliyiz ki, mücadele etmemek de bedelsiz olmaz. Dahası,
faşizme karşı mücadele ederek ödeyeceğimiz bedellerden daha büyüğünü mücadele etmezsek öderiz.
Faşizme karşı mücadele etmezsek,
faşizmin tüm dayatmalarına boyun
eğeceğiz demektir. Faşizm, halkları
böler birbiriyle çatıştırır. Buna boyun
eğmek bedel ödemektir.
Faşizm, işkencedir, katliamdır.
Faşizme karşı mücadele etmeyen,
faşist terör karşısında kendini savunma olanaklarından da yoksun kalır.
Faşizm, azgın bir sömürü, açlıktır.
Faşizme karşı örgütlenmezsek ödemek zorunda kalacağımız bedellerden
biri de budur.
O halde, bedel ödemekten korkmak, örgütlenmemek ve kendi karar
hakkımızı kullanmaktan kaçmak için
gerekçe olmamalıdır. Tersine ödediğimiz bedelleri azaltmak için örgütlenmemiz gerekir, bunun için kendi
karar hakkımızı kullandığımız örgütlenmelerimizi oluşturmak ve titizlikle
korumak, sahiplenmek ve savunmak
gerekir.

Açlık ordusu yürüyor
yürüyor ekmeğe doymak için
ete doymak için
kitaba doymak için
hürriyete doymak için.
Yürüyor köprüler geçerek kıldan
ince kılıçtan keskin
yürüyor demir kapıları yırtıp kale
duvarlarını yıkarak
yürüyor ayakları kan içinde.
Açlık ordusu yürüyor
adımları gök gürültüsü
türküleri ateşten
bayrağında umut
umutların umudu bayrağında.
Açlık ordusu yürüyor
şehirleri omuzlarında taşıyıp
daracık sokakları karanlık evleriyle
şehirleri
fabrika bacalarını
paydostan sonralarının tükenmez
yorgunluğunu taşıyarak.
Açlık ordusu yürüyor
ayı ini köyleri ardınca çekip götürüp
ve topraksızlıktan ölenleri bu
koskoca toprakta.
Açlık ordusu yürüyor
yürüyor ekmeksizleri ekmeğe
doyurmak için
hürriyetsizleri hürriyete doyurmak
için açlık ordusu yürüyor
yürüyor ayakları kan içinde.
Nazım Hikmet

İdeolojik Mücadele

Yöntem ve Araç

Legalizm ve parlamentoculuk bataklıktır.
Bu bataklığın tercih edilmesi ideolojik bir tercihtir.
Legal mücadele olanaklarından yararlanmakla, legal mücadeleyi temel mücadele biçimi haline getirmek birbirinden farklı iki politikadır. Legal mücadeleyi temel mücadele biçimi haline getirmek, bu
düzenin çizdiği sınırlar içinde mücadele etmeyi tercih etmektir.
Faşizmin çizdiği sınırlar. demokrasiclik oyunuyla halkı aldatmak
için kimi zaman görece daha gevşek olabilir, ama özünde her zaman
aynıdır, faşizm sisteme karşı mücadele edilmesine izin vermez. En
küçük bir örgütlenme hakkını, en küçük bir protesto hakkını bile yok
etmek ister. Bunun için gerekli gördüğünde yasalar çıkarır, gerekli
gördüğünde yasalara bile ihtiyaç duymaz.
Bu nedenle illegal mücadele, mücadelemizi faşizmin çizdiği sınırların dışında yürütmek demektir. İktidar iddiamızı, faşist düzeni yıkma iddiamızı korumak demektir. Bu nedenle ideolojik bir tercih,
faşizme karşı mücadele etmenin zorunlu biçimidir.

Sorunumuz halkı örgütlemektir. Bunun yöntem ve araçlarına ihtiyacımız vardır. Yöntemlerimizden biri ideolojik mücadeledir. İdeolojik
mücadele araçlarımızdan en etkili olanı Yürüyüş dergimizdir. Dergimiz,
yalan söylemeyen herkesin kabul edeceği gibi, ülkemizde burjuva
ideolojisine karşı mücadele yürüten en ileri, hatta denilebilir ki tek
yayın organıdır. Bu nedenle de dergimizi, halkımızı burjuva ideolojisinin
yalanlarının etkisinden kurtarmak için etkili şekilde kullanmalıyız.
Bunun için, dergimizi halka ulaştırmanın önündeki engelleri aşmalıyız. Engelleri aşmak önce kafamızdaki engelleri, statüleri aşmakla
başlayacaktır. Faşizmin saldırıları altında örgütlenememek sanki
mutlak gerçekmiş gibi kabullenirsek, kendi önümüze kendi beynimizde
engeller koyuyoruz demektir. Hayır tersi geçerlidir, faşizmin azgın
saldırısı örgütlenme gerekçemizdir. Sorun kafamızdaki engelleri yıkıarak
örgütlenmeyi başarmaya yoğunlaşmaktır. Kafamızdaki engelleri yıkarsak, dergimizi halka ulaştırmanın çok sayıda yolunu bulabiliriz.
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Faşizmin Yasakları,
Halkın Değerlerinden
Daha Güçlü Değildir!
Gazi Mahallesi’nde Şehitlerimiz Leyla Aracı ve
Mahir Bektaş’ın 7. gün yemeğini verdik. Gazi, faşist
teröre rağmen şehitlerini sahiplendi.

7 Ocak Cumartesi günü Dersim
Şehitlerimiz Leyla Aracı ve Mahir
Bektaş için Gazi Mahallesi’nde 7
yemeği verildi.
Faşizmin tüm saldırılarına, terörüne, halkı sindirme politikalarına
rağmen, halk şehitlerini sahiplendi.
Değerlerini engellere rağmen sahiplendi ve yaşattı. Gazi Mahallesi’nde
yoğun kar vardı, ama engel olmadı.
Yeni yeni insanlar 7 yemeğine katıldılar. Daha önce katılmamış olmak
da engel olmadı.

Nasıl Ortaya Çıktı
Bu Sonuç?
Kitle çalışması yapılarak başarıldı.
Kitle çalışması nasıl yapılır? Kitle
çalışmasının özü, 7 yemeğimiz hakkında halkı bilgilendirmektir.
Yani, 7 yemeğini neden, kim
için, nerede, ne zaman yapacağız,
neden 7 yemeğimize katılmalıyız?
sorularına cevap vermektir. Bu soruların cevaplarını halka taşımaktır.
Bunun için bu soruların cevaplarını en yakınımızda bulunan insanlarımızdan, genişleterek en geniş
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kesime yaymaya çalışırız. İlk
iş olarak 7 yemeğimizi örgütleyecek bir komite kurarız.
Komitemiz, 7 yemeğimizin
örgütlenmesinde görev alabilecek
daha geniş bir çalışanlar grubu ile
toplantı yapar. Onlara 7 yemeğini
anlatır ve çalışmalarımızı programlar.
Çalışmanın programlandığı şekilde, herkes bulduğu her olanakla, tek
tek evleri gezerek, toplu olarak halkın
bulunduğu yerlerde duyuru ve açıklama yaparak, duvar yazılamalarından, afişlere duyurular asarak, bildiri
dağıtarak çalışmanın halka mal edilmesini sağlarlar. Bunun yanında halka
her duyanın, bir başkasına anlatması
ve katılım için ikna etmesi gerektiğini
anlatırlar.
Çalışmanın örgütlenmesi, halka
duyurulmasıdır. Bunun tüm olanaklar
ve biçimler kullanılarak hayata geçirilmesidir.
Bunun şu ya da bu ölçülerde
yapılmasının sonucu halkın 7 yemeğimize sahip çıkmasına ve katılımına
olanak sağlamıştır.
Bunun gösterdiği sonuç nedir?

Faşizmin Baskısı,
Terörü Halkımızın Değer-

lerinden,
Şehitlerini Sahiplenme
Duygusu Ve Bilincinden
Daha Güçlü Değildir
Halka güven duymak soyut bir
kavram değildir. Bu, halk gerçeğimizi
anlatır. Neden halka güvenmeliyiz?
Çünkü, halkların çıkarlarının faşizmin
çıkarlarıyla bütünleşmesi mümkün
değildir. Faşizm, halk düşmanıdır ve
ne yapılırsa yapılsın, faşizm halkı
hedef alır. Halk da bu gerçeğin şu
ya da bu ölçüde bilincindedir.
Halkın çıkarları faşizmle çatıştığı
için faşizme karşı mücadelede en
güvenilir olan ve en sağlam kale
halktır.
Çünkü, halkın faşizmle mücadelesini sistemin kendi iç çelişkileri
ortaya çıkarır. Bundan dolayı halkın
sisteme karşı mücadelesi süreklidir.
İkincisi halkın değerleri köklü ve
güçlüdür. Bireylerin değerlerini yaşatmakta faşizm karşısında güçsüz düşmesi mümkün olabilir, fakat halk
değerlerini koruma ve geliştirmede
doğal bir örgüt gibidir. Halkın düzene
karşı örgütsüzlüğü bu açıdan görece
bir örgütsüzlüktür. Halk, diğer yandan
kendi yaşam kültürünü, değerlerini
korumakta tarihsel süreçte oluşmuş
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Çözüm

Bu anın işini sonraya bırakmamak, programlamak, disiplinle uygulamak... Ertelemek, bir işi bilinmez
bir tarihe bırakmak demektir. Yani aslında bir işi yapmanın değil de,
yapmamanın örgütlenmesi demektir. Deneyimlerimizle pek çoğumuz biliriz
ki ertelediğimiz bir iş yapılmayacaktır. Zamanın içine unutulmaya terk edilmiş olacaktır. Buna rağmen yapacağımız işleri hemen yapmıyor da erteliyorsak, bunun nedenlerini
bulmalı ve çözüm üretmeliyiz... Ertelemecilik tembellikten, üşenmekten kaynaklanabilir. Bunun nedeni devrimci motivasyonumuzun, coşkumuzun düşüklüğü olabilir. Tembelliği bir alışkanlık haline getirmek
de olabilir. Çözüm bu alışkanlıklarımızla mücadele ederek, yapılacak işimizi hemen yapma kararı almak
olabilir... Ertelemecilik, programsızlıktan, disiplinsizlikten kaynaklanabilir. Programsızlık da işlerimizin yığılmasına ve bunun sonucunda da ertelemeye neden olur. Çözüm işlerimizin
hangisini ne zaman yapacağımızı programlamaktır. Ve yaptığımız programın kağıt üzerinde kalmasını engellemek için kendimizi
disipline etmektir.
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bir örgütsel geleneğe sahiptir.
Bu örgüt biraraya gelir ve değerlerin yıpratılmasına tavır alır. Ahlaksızlığa tavır alır. Yozlaşmaya, dejenerasyona, bencilliğe tavır alır.
Bu halk örgütlenmesine de güveneceğiz.
Peki bu bize neyi gösterir?
Bu bize göstermektedir ki, halkı
örgütleyemiyorsak, bunu halkın korkularıyla izah edemeyiz. Eğer halkı
örgütlemede sorunlarımız varsa, bu
sorunlarımızın nedenlerini kendi çalışma tarzımızda aramalıyız.
Halkı örgütlemek için yeterli emeği veriyor muyuz?
Her işte ilk bakılacak yer emektir.
Eğer emek vermiyorsak, hiçbir şey

yapmıyoruz demektir.
İkinci olarak, yöntem ve araçlarımıza
bakmalıyız. Eğer kullandığımız yöntemler
sonuç almamızı sağlamıyorsa, yöntemlerimizde ve araçlarımızda yetersizlik var
demektir. Değiştirmeliyiz. Doğru yöntem
ve araçları bulana
kadar değiştirmeliyiz.
Üçüncü olarak bilgimize bakma-lıyız. Eğer halkı örgütleyemiyorsak, örgütleme konusunda,
ajitasyon-propaganda konusunda bil-

Eğitim:

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

gimiz yetersiz demektir. Bilgimizi
artırarak tekrar tekrar örgütleme çalışmasını sürdürmeliyiz.

Ajitasyon Propaganda:

Devrimci eğitim, seçme bir grup insa-nın eğitimi ile sınırlandırılamaz. Devrimci eğitim halkın
eğitilmesidir. Halkı eğitmeyi hedeflemeyen bir eğitim politikası, devrim hedefine hizmet eden bir eğitim politikası değildir. Biliyoruz ki, devrim halk kitlelerinin eseridir. Ancak halkı eğitip kadrolaştırabildiğimizde, halkı örgütleyip savaştıra bildiğimizde
devrim hedefimize ilerleyebiliriz.
Bunun için halkı devrimin görevlerini üstelenebilecek şekilde eğitmemiz gerekir. Bunun için halkı
küçümsememeliyiz. Halkın devrimin tüm görevlerini yerine getirebilecek gerçek kadro kaynağı olduğu gerçeğini görebilmeliyiz. Halkı eğitmek, programlı, disiplinli bir emek ister. Bu emekten, disiplinli, programlı çalışmadan kaçmadığımızda
göreceğiz ki, halk bizim sandığımızdan daha hızlı
kendisine harcanan emeğin karşılığını verir. O
halde, halkı eğitmemek devrimi istememekle eş anlamlıdır.

Dolar: 3.88, Euro: 4.08 lira oldu.
Her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Ekonomik kriz
gerekçe gösteriliyor. Ekonomik krizi ortaya çıkaran kapitalizmdir. Yeni sömürge bir ülke oluşumuzdur.
Kimdir bunun sorumlusu? Ülkemizi sömürgeleştiren
emperyalizmdir. Emperyalizmle işbirliği yapan Türkiye
Oligarşisidir. Bunların iktidar partisi AKP’dir. Bize sanki
yoksulluğumuz kaderimizmiş gibi açlığı, yoksulluğu
kabullendirmek istiyorlar. Hayır kabul etmeyelim.
Açlık bir dünya gerçeği değildir. Açlık çeken halklardır.
Burjuvalar, sömürgeci emperyalist ülkeler açlık çekmiyorlar. Sömürülen ülkelerde bizler açlık çekiyoruz.
Sömürüyü bitirirsek açlığı da bitiririz. Sömürüyü bitirmek için ülkemizden emperyalizmi kovmalıyız.
Sömürüyü bitirmek için emperyalizmin işbirlikçisi oligarşinin iktidarını yıkmalıyız. Emperyalizme ve oligarşiye karşı halkın iktidarı için savaşmalıyız.

Devrimci Kişilik:

Emperyalizları yani yalan
me ve faşizme Devrimci kişilik, savaşın zor koşullarına teslim olmayan m a k i n a l a r ı
karşı savaşıyokarşısında,
ruz. Bu aynı kişiliktir. Leyla komutanımızın kişiğidir, Cephe gerillası bizim halka
Mahir’in kişiliğidir, Oğuz’un kişiliğidir
gerçekleri anlatzamanda savaşın
zor koşullarına karşı
mak için olanaklarımızın
savaşmak demektir. Savaşın zor koşulsınırlılığıdır. Çoğaltabiliriz. İşte devrimci
larına karşı savaşmayanlar, bu savaşta başarı kazan- kişilik bu koşullara teslim olmayan kişiliktir. Bu koşullarda
mayanlar, emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşı da devrimin avantajlarını bilince çıkararak, devrimin gücünü
sonuna kadar zorlayıp kullanarak, savaşın zorlu koşullarını
yürütemezler.
Nedir savaşımızın zorlukları?
devrimin lehine çevirmeyi başaran kişiliktir. Gerillala
Emperyalizmin ve oligarşinin her türlü örgütlülüğüne şehitlerimiz Leyla, Mahir, Oğuz bunun örneği oldular.
Yüreklerini, cüretlerini, bilinçlerini, sınıf kinlerini, öfkekarşı halkın örgütsüzlüğüdür.
Düşmanlarımızın devasa silah gücü karşısında bizim lerini, halk ve vatan sevgilerini etkili bir silah haline
silah gücümüzün zayıflığıdır.
getirdiler. Düşmanın en ağır kuşatması altında gerilla
Düşmanlarımızın, devasa ajitasyon-propaganda araç- pratiğini sürdürmeyi başardılar.
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Mahallelerimizin Şahanları

Savaşın
Zorlu Koşullarına
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Teslim olanlar, iddialarını sürdüremezler.
Teslim olanlar devrimcilik, devrim
iddiasını yitirmiş devrimciliktir. Oportünizmin, Kürt milliyetçiliğinin durumuna bakmak, bu gerçeği görmeye
yeter. Devrim iddiasını yitirenler savrulurlar. Devrim saflarından, düzen
saflarına savrulurlar. Devrim için
politika yaparken, düzen içi politika
yapmaya başlarlar.
Teslim olmak, devrimciliğin bitişi
demektir.
Teslimiyet, bir anda ortaya çıkmaz.
Adım adım gelişir. Küçük ve önemsiz
görülen alanlarda gelişir.
Düşmanla savaş her alanda ve süreklidir. İdeolojik, politik, kültürel, askeri
tüm alanlarda her an savaş sürer. Bu
savaşta, düşman iradesine, ideolojisine
verilen her taviz, teslim olma sonucuna
ilerleyen bir basamak oluşturur.
Öyle bir an gelir ki, emperyalizm
ve faşizme karşı savaş iradesi, ideolojik zemin, savaş kültürü ve iktidar
iddiası tümüyle yok olmuştur.
Parti-Cephe her alanda teslim
olmama geleneğini büyütendir.
Kızıldere’de sloganlaşmıştır teslim
olmama geleneği, “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik”.
Faşizmin kuşatmalarında teslim
alınamayandır Parti-Cephe’liler.
Özgür Tutsaklık koşullarında, devrimci düşünceleri teslim alınamayanlardır Parti-Cephe’liler.
Halk Kurtuluş Savaşımızın koşulları da bir ikilem oluşturur: Ya bu
koşullar yenilecek ve devrim iddiası
sürdürülecektir. Ya da bu koşullara
teslim olunacak, düşmanın iradesi
kabul edilecektir.
Mahallelerimizin Şahanları,
savaş koşullarının teslimiyet dayatmasına da teslim olmayandır.
Nedir savaşımızın zorlukları?
Görevimiz, halkı devrim saflarında

Teslim Olmazlar!

örgütlemektir. Silahlı, silahsız, legalillegal her alanda ve biçimde örgütlenmeliyiz.
Mahallelerimizin şahanları da bu
örgütlenme biçimlerimizden biridir.
Görev bu örgütlenmemizi büyütmek,
geliştirmek, faşizmin, mahallelerimizden başlayarak, saldırılarını püskürtmek, faşizmin silahlı ve silahsız
güçlerini gerileterek şehirlerin merkezlerine hapsetmek.
Savaşımızın zorlukları bu görevlerimizi başarıyla yerine getirmekte
ortaya çıkar.
Faşizmin saldırılarının artması,
halkı örgütlemenin avantajlı ve aynı
zamanda dezavantajlı koşullarını ortaya çıkarır.
Faşizmin saldırılarının artması,
aynı zamanda sistemin krizlerinin
derinleşmesinden kaynaklanır. Bunun
sonucu olarak, halkta devrime duyulan
ihtiyaç daha yakıcı hale gelir. Bu da
örgütlenmenin olanaklarını genişletir.
Fakat, faşist terör aynı zamanda halkta
korku ve kaygıların öne çıkmasını
da getirir. Bu da örgütlenmenin koşullarını olumsuz etkileyecektir.
Faşist saldırılar, tutsaklıklara neden
olacaktır. Kadro kaybının getirdiği
zorluklar yaşanacaktır. Çalışmalarımızı eskisinden daha büyük baskı
ve yasaklar altında sürdürmemizi
zorlayacaktır.
Savaşın koşullarına teslim olmamak, bu koşullarda da örgütlenmeyi
süreklileştirmek ve geliştirmektir.

demektir. Nedir mahallelerimizde
sorunlarımız?
Faşist devletin denetimiyle, işbirliğiyle çetelerin uyuşturucu satışıdır.
Mahallelerimizin şahanları uyuşturucu
çetelerine karşı halkın direnişini örgütleyerek, faşizmin teslim alma kuşatmasını yarabilirler.
Nedir sorunlarımız?
Devlet terörüdür. Mahallelerimizin
şahanları, halkın adaletinin sadece
uygulayıcıları olmakla yetinmemelidir. Aynı zamanda halkın katabildiği
kadar büyük kesimini, adalet mücadelesine, mahallelerimizin şahanları
olarak katılmalarını sağlamalıdır.
Nedir sorunlarımız?
Açlıktır, yoksulluktur. Halkın en
yoksul kesimlerini mutlaka öncelikle
örgütlemeliyiz. Yoksulluk, devrim
ihtiyacının temelidir. Devrimin yaşamlarını değiştireceği ve devrime en
çok ihtiyaç duyanlarımız en yoksullarımızdır.
Nasıl örgütleyeceğiz? Açlık sorununa ürettiğimiz çözümlerle örgütleyeceğiz. En yoksulların elektrikten,
suya, yiyecekten, giyeceğe pek çok
yaşamsal sorunu vardır. Bunlara halkın gücünü birleştirerek çözüm üreten
devrimcilik, halkı örgütleyebilir.
Halkın sorunlarını sahiplenip,
çözüm üretmeyen devrimciliğin, savaşın zorluklarını aşabilmesi mümkün
olmayacaktır. O halde, TESLİM
OLMAMAK, SORUNLARIMIZA
ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR.
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Teslim olmamak, savaşın bu zorluklarını aşacak bir irade göstermekle
ve yeni yöntem ve araçlar geliştirmekle başarılacaktır.
Nedir bu yöntem ve araçlarımız?
Teslimiyet dayatmalarını aşmak halkı
örgütleyerek ve savaşın örgütlü tarafı
haline getirilerek başarılabilir.
Halkı örgütlemek, halkı ortak
sorunları etrafında birleştirmek
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YOKSUL EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLEMELİYİZ!
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Kimdir yoksul?
-Türkiye'de resmi rakamlara göre
3.5 milyon işsiz olduğu söyleniyor.
Bu rakamın çok daha üzerindedir işsiz
sayısı ve bunlar istanbul'un gecekondu
mahallelerinde de yaşıyorlar. Bunları
bulmalıyız.
- İşsizlerdir. Öyle evler vardır ki,
evde doğru düzgün yiyecek yemek
yoktur.
-Eve girecek düzenli bir maaş yoktur.
-Öyle evler vardır ki, evde elektrik
yoktur. Su yoktur. Yolları yoktur, çamurdur. Bu evlere gitmeliyiz.
-Yoksullar evsizdir. Sokaklarda yaşarlar ne başlarını sokacakları yoksul
konduları ne de boğazlarından gececek
bir lokmaları vardır. Onlar günü birlik
yaşarlar. Ne bulurlarsa onu yerler.
Kaybecek bir canları kalmıştır. Eğer
kurtuluşun yolu gösterilirse onu da
feda etmekten çekinmezler.
- Yoksul çocukları okula gitme olanağı olmayanlardır. Onlar hiçbir şekilde
düzen özlemlerini büyütemezler. Düzenin en alt tabakasında bile tutunamazlar düzene. Düzen hayallerini büyütemezler. Bunun koşullarına sahip
değillerdir. Mahallelerimizde de vardır
onlar.
- Hastalandığında kötü de olsa
hastanelere gidemeyen, ilaç alamayan,
sağlık sigortası olmayan, tedavi olamayanlar vardır. Yoksullar onlardır.
Herhangi bir sağlık güvenceleri yoktur.
Hastalanırlarsa, o hastalığın tüm ağrısını çekmek zorundadırlar.
- İstanbul'un gecekondu mahallesinde yaşadıkları halde, bir kez olsun
Taksim'e gidememiş, boğazda gezememiş olanlar vardır, bir otobüs biletini
bile gezmek için kullanamayacak
kadar yoksul olanlar vardır. Bu yoksulları örgütlemeliyiz.
- Hak arama bilinci gelişmemiştir.
Bilinçsizliktir yoksulluk. Kimi yaşadığı

düzenin çelişkilerini görüp düzene
kinlenir, kimi yaşadıklarını kendi kaderi olarak görüp kin de gütmez. Sadece okula gitme hayali bile onlar
için büyük ve ulaşılmaz hayallerdir.
- Yoksulların sorunlarını sahiplenmeliyiz. Sorunlarına çözüm üretmeliyiz.
Ve sorunlarının çözümü için örgütlemeliyiz. Örgütlenip, birleşirlerse sorunlarının çözülebileceğini göstermeliyiz.
Halkın en yoksul kesimlerini örgütlemeliyiz. Bunun için onların yaşadığı
mahallelerde, onların evlerinde yaşamalıyız. Onlardan biri olmalıyız.
Nasıl örgütleyeceğiz?
a) Gidip bu mahallelerde halkın
sorunlarını, düşüncelerini, sorunlarına
nasıl baktıklarını, kafalarında çözüm
için ne olduğunu öğrenmeliyiz.
-Kendilerine, halka nasıl bakıyorlar?
-Devlete nasıl bakıyorlar?
-Devrimci örgütlere nasıl bakıyorlar?
-Bizi tanıyorlar mı?
-Nasıl tanıyorlar?
-Nasıl bakıyorlar?
Bunları öğrenmeliyiz.
-Yaşam koşullarını görmeliyiz.
Paylaşmalıyız.
Öğrenmeliyiz.
Nasıl yaşıyorlar, nasıl çözüm üretiyorlar adım adım yaşamlarını değiştirecek önerilerimizle örgütleme çalışmamızla girmeliyiz.
b) Yoksullarla dayanışmayı
örgütlemeliyiz.
Öncelikli, hatta ilk oluşturmamız gereken örgütlenmeler dayanışma örgütleridir.
Her gün artan yoksulluk ve
paralelinde büyüyen öfkeyi
bastırmak için kullanılan zor
ve baskı karşısında halkın tutunacağı tek dal yine kendisi

gibilerdir.
Dayanışma kültürü halkın kültürünün bir parçasıdır, bu kültürü canlandırıp geliştirmeliyiz.
DAYANIŞMA DİRENİŞTİR,
ÖRGÜTTÜR
-Yoksulluk ve adaletsizlik, devrimlerin en önemli dinamiklerinden
ikisidir.
- Yoksulların kendi arasındaki dayanışmayı örgütleyecek kurumlar da
oluşturmalıyız. Bunun için aşevleri
kurmaya, dönem dönem yardım kampanyaları düzenlemeye kadar çok çeşitli araçlar bulunabilir.
Yoksulların karşı karşıya kaldığı
ve devletin emekçiyi sorunlarıyla yüzüstü bıraktığı her koşulda sorumluluk
üstlenmeliyiz. Hiçbir farklı kaygı gütmeden, yoksul, emekçilerle dayanışma
sağlamalı, onlara önderlik etmeliyiz.
YOKSULLARI ÖRGÜTLEMEK
- EN YOKSUL EMEKÇİLERLE
BİRLİKTE OLMAKTIR.
- SORUNLARI, ÇÖZÜMLERİ
BİRLİKTE KONUŞMAKTIR.
- DAYANIŞMAYI ÖRGÜTLEMEK,
VAR OLAN GÜCÜMÜZÜ
SEFERBER ETMEKTİR.
- HAREKETE GEÇİRMEKTİR
- TOPLANTI YAPMAKTIR.
- KARARARLAR ALMAKTIR
- UYGULAMAKTIR.
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AJİTASYON-PROPAGANDA
VE ÖRGÜTLENME...
Ajitasyon propaganda ve örgütlenme; kitleleri devrim saflarına
kazanmanın, örgütlü bir güç haline
getirmenin yegane yoludur. Bu üç
unsur birlikte ele alınmazsa, birbirini
geliştirici bir şekilde uygulanmazsa,
kitleleri devrim yoluna seferber edemeyiz.
Örgütlenme olmadan ajitasyon ve
propaganda suya yazılmış yazı gibi
etkisi bir anda kaybolur. Ajitasyon
propaganda olmadan örgütlenmek,
yeni ilişkiler yaratmak imkansızdır.
Bu nedenle ajitasyon propagandanın
tamamlayıcısı örgütlenme, örgütlenmenin tamamlayıcısı ise daha ileri
düzeyde ve daha yaygın ajitasyon
ve propagandadır.
AJİTASYON: Kitleyi harekete
geçirmek üzere duygulara hitap ederek onları eyleme kaldırmak, harekete
geçirmek için yapılan çalışmadır.
ANKARA YÜKSEL CADDESİ’NDEKİ DİRENİŞİN TÜM
KAMU EMEKÇİLERİNİN DİRENİŞİ OLDUĞUNU, KAMU EMEKCİLERİNİN BU DİRENİŞE KATILMALARI GEREKTİĞİNİN AJİTASYON VE PROPAGANDASINI
KEC’ LİLER OLARAK EN GENİŞ
KİTLEYE ANLATABİLMELİYİZ.
NASIL?
-Bildirimizle
-Afişlerimizle

-Video, kurgu seyrettirerek
-Masa açarak
-İmza toplayarak
-Toplantılar yaparak
-Kurumlara direnişini anlatarak
dayanışmalarını, direnişe katılmalarını
isteyerek
-Direnişteki KEC' lilerle dayanışma içinde olduğumuzu anlatan
mesajlarımızla…
PROPAGANDA: Düşüncelerimizi etkili bir biçimde halka yayma
ve bunlara inandırma faaliyetidir.
ANKARA’DAKİ DİRENİŞİ
ANLATMAK, ONUN DİRENME
RUHUNU BAŞTA KEC'LİLERE,
ARDINDAN TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE VE NİHAYET 80 MİLYON HALKA ANLATMAKTIR.
AJİTASYON-PROPAGANDA
VE ÖRGÜTLENME...
Ajitasyon-propaganda ve diğer
çalışmalar, kitlelerin örgütlenmesi ve
mücadeleye sevk edilmesinde genel
bir potansiyel yaratacaktır.
Böyle bir potansiyel yaratılmadan
verimli bir kitle çalışması yapılamaz.
Ancak bu potansiyel, kitlelerle
kurulan somut ilişkilere dönüştürülmez
ve örgütlenmezse hiçbir işe yaramaz.
Kısa zamanda dağılıp yok olur.
Hiç unutmamak gerekir ki kitleler
kendiliğinden harekete geçmez ve
örgütlenmezler. Onları harekete geçirmek ve örgütlemek için onlarla bire

bir ilişkiye geçmemiz gerekir.
Bu nedenle kitle ilişkisinden söz
ederken her zaman soyut bir potansiyelden değil, somut ilişkiden söz
ediyoruz demektir. Bir alanda kitle
ilişkilerinden söz ediyorsak, somut
olarak kaç kişiyle ilişkimiz varsa
ondan söz ediyoruz demektir.
Buradan çıkan sonuç şudur; kitle
çalışmasının temeli kişiden kişiye
ilişkidir. Her KEC'li kitlelerle somut
ilişki kurmak için yoğun çaba içinde
olmalıdır.
Bilmelidirler ki bu yapılmadığında
kitle çalışması da, örgütlenme faaliyeti
de yoktur.
Somut ilişki ise sadece bir ilişki
olarak bırakılmamalı, süratle örgütlü
bir ilişkiye çevrilmelidir. Aksi taktirde
bu ilişki devrimci, siyasi bir ilişki
olmaktan çıkar ve sıradan, apolitik,
giderek yozlaşmaya mahkum, sıradan
bir ilişkiye dönüşür.
Üretici değil, tüketici; geliştirici
değil, geriletici; verimli değil zaman
ve emeğimizi boşa harcatıcı bir ilişki
olur.
Bütün bunlar kitlelerle somut ilişki
kurmanın ve örgütlemenin de iradi,
programlı, bilinçli bir çalışma olarak
ele alınması gerektiğini göstermektedir.
Bu öyle bir çalışma olmalı ki,
kamu emekçilerinin olduğu tüm iş
yerlerlerine, kurumlarına, evlerine
hatta oturdukları kahvelere kadar gitmeyi hedeflemelidir.
Öğretmenler, sağlıkçılar, belediye
çalışanları tek tek ele alınmalı bir
program dahilinde her birine gidilmelidir.
Her birimde gidilmedik tek bir
kamu emekçisi kalmamalıdır.
Tek tek ilişkileri dolaşan KEC'liler
mutlaka hazırlıklı olmalıdır.
Ellerin altında bildirileri, Ankara
Direşine ilişkin görsel araçlar, kurgular,
direnişçilerin kaleminden çıkmış, direnişi anlatan yazılar mutlaka olmalıdır.
SONUÇ OLARAK;
BULUNDUĞUMUZ HER YERDE DİRENİŞİN AJİTASYON VE
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PROGANDASINI YAPMALIYIZ.
YENİ DİRENİŞ MEVZİLERİ
YARATMALIYIZ.
DİRENİŞ MEVZİLERİMİZİ
ÖRGÜTLÜ İLİŞKİLERE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ.
TÜM KEC'LİLERE ÇAĞRIMIZDIR;
İSTANBUL’DAKİ DİRENİŞ
MEVZİMİZİ GÜÇLENDİRMELİ-

YİZ.
HER CUMARTESİ CEVAHİR
AVM ÖNÜNDE YAPILAN EYLEME KATILMALIYIZ.
BİRKEN İKİ OLMAYI, İKİ İKEN
DÖRT OLMAYI BAŞARMALIYIZ.
BUNUN YOLU AJİTASYON-PROPAGANDA VE
Ö R G Ü T L E N M E K T E N ŞİİR
GEÇİYOR.

Direnişin Tohumları Ankara'da Toprağa Verildi
Şimdi Direniş Her Yerde Boy Veriyor

Sayı: 556
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Kamu Emekçileri Cephesi işlerinden ihraç edilen ve işlerine geri
dönmek için Malatya'da direnen kamu emekçilerinin gözaltına alınmasıyla
ilgili 6 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Kanun Hükmünde
Kararname’lerle kamu görevinden ihraç edilen kamu emekçileri işlerine
geri dönme talebiyle oturma eylemi yapan Erdoğan Canpolat, Özkan
Karataş, Cengiz Uğurlu, Engin Cengiz, Özdemir Aydın Malatya polisi
tarafından dün gözaltına alınmıştı. Bugün de oturma eyleminde tekrar
gözaltına alındılar. Bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede en temel
haklarını kullanabilme özgürlüğü yok, bu ülkede faşizm var! Faşizm
tüm kurumlarıyla teşhir olmuştur artık, faşizmi teşhir etmeye çalışmıyoruz,
faşizmi yenmektir amacımız.
Tüm kamu emekçileri, tüm halkımız!
Onlar sizin meslektaşlarınız, onlar sizin öğretmenleriniz. Yıllardır
tanırsınız Erdoğan öğretmeni. Kime sorsan O’nun fedakârlığını,
düşüncelerini, halkçı yanını anlatır size. Şimdi öğretmenimizi sahiplenme sırası bizdedir. Öğrettiği gibi yaşayan kamu emekçileri onurumuzdur! Gözaltına alınan Kamu Emekçileri Cepheliler derhal
serbest bırakılsın ve işine iade edilsin!" denildi.
Malatya’da direnen Kamu Emekçileri Cephesi’nden 4 öğretmen
7 Ocak’ta da tekrar gözaltına alındı.

ATASÖZÜ
Ne ekersen
onu biçersin...

PARTİZAN
Tek insan nedir ki? sadece bir damla…
uçsuz bucaksız gökyüzünün
boşluğuna savrulmuş bir yağmur
damlacığı
tek insan neye yarar
azgınca uğuldayan fırtınalar altında
dayanınca bağrına kanlı elleri
yeryüzünün?
tek insan ne yapabilir sinip
gizlenmekten başka?
yaşayan en yüce güç, en aşılmaz barikat
halkın örgütüdür
tıpkı bir okyanus gibi; kurumayan
örs gibi, çekiç gibi; şekil veren demire
kabaran dalgalarla karşılayan;
uğuldayan rüzgarı
halkın örgütüdür
gücü güce ulanır, yükselir
derinleşir, arınır, dayanıklanır
denizde bir damla olunca insan
al ve savur benim de yüreğimi
ufkuna kat, ateşlendir,
şekil ver bakışlarıma
beni yalçın güzelliklerle kuşandır
sarsılmaz yiğitliklerle donat
sevgimi yenilmez, sevincimi ulaşılmaz
kıl düşmana öfkemi bile, gürleştir
bilgimi rüzgarınla aydınlat
örgütüm al beni halkımla yeniden yarat
kıtlıkta ve soğuklarda şehirde tarlalarda
Lenin’in işaretiyle ayaklandı partizan
beyazların elinde kalan
son kıyıya varmak için
dağlardan ve ovalardan ilerledi partizan
kan ve can bedeli bu zafer
dokuzyüzonyedilerde
karlarda ve fırtınada Sovyet’i kurtardılar
Beyaz Ordu’yu yenerek ezerek
atamanları bitirdiler bu savaşı
denizin kıyısında...
NİHAT BERHAM
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Kamu Emekçilerinin Direnişi Dalga Dalga Yayılıyor...
Malatya KEC’li Eğitimciler
“İşlerine Geri Dönebilmek İçin” Direniyorlar!
Ankara Yüksel Caddesi’nde direnen Nuriye Gülmen, Semih Özakça,
Acun Karadağ ve Veli Saçılık’ın direnişine Malatyalı kamu emekçilerinin
direnişi de eklendi. AKP faşizmi saldırarak susturacağını, sindireceğini
sanıyor. Ancak kamu emekçileri haklarını, işlerini, emeklerini, onurlarını
öyle kolayca bırakmıyorlar. Çin atasözünde ifade edildiği gibi AKP faşizmi
de “sırf kendi ayağına düşürmek üzere
bir kayayı yerinden kaldırmaya çalışan
aptallar”ın yolunu izliyor.
Malatya’da direnen kamu emekçileri 7. kez gözaltına alındılar.

Kamu Emekçilerine Saldıran
AKP İktidarına Sesleniyoruz:
Emekçinin Sabrı Kadar
Öfkesi de Büyüktür
Emekçilere Saldırmaktan
Vazgeçin!
Kamu Emekçileri Cephesi 7. gündür işlerine geri dönmek için direnen
Kamu Emekçilerinin gözaltına alın-

Nuriye Gülmen
Yalnız Değildir!
"Nuriye Gülmen, gözaltına alınacağını bile bile her gün protesto
ediyordu. Kahramanımdı benim.”
Kim diyor bunu? Said Sefa…
Kimdir O?
İktidar ortağı tarafından Terör
örgütü ilan edilen Gülenci Cemaatin
sosyal medya üzerindeki en etkili
isimlerinden. Muhtemelen beyin
takımından birisi. Düşünebiliyor
musunuz, bir cemaatçi yüz bini
aşan cemaat gözaltılarında içlerinde
direnme babında en ufak bir örnek
bile gösteremiyor. ”Kahramanımdı
benim” diyerek gösterdiği tek örnek
ise Halk Cepheli Nuriye Gülmen.
OHAL şartlarında işkence uygulamalarının alabildiğine acımasızlaştığı bir süreçte kahramanlaşmanın vücut bulduğu isim bir kadın

masına yönelik 11
Ocak'ta bir açıklama
yaptılar. Açıklamada:
"AKP emeğine sahip
çıkan emekçiye düşman… 7 gündür Malatya’da “İşimizi Geri İstiyoruz “diye döviz açan
kamu emekçileri 7. kez
gözaltına alındı. Ardından Kabahatler Kanunundan para cezası kesilerek serbest bırakıldılar. AKP bizim vazgeçmeyeceğimizi biliyor
ama buna rağmen saldırmaya devam ediyor.
Bununla hakkını aramayı düşünenlere
mesaj vermek istiyor “Hakkını aramaya kalkışırsan bunları göze almalısın, bu ülkede hukuk da demokrasi
de biziz. Dilenin, belediye kapılarında
boynunuzu bükün, bir işe girmek için
her türlü aşağılanmaya boyun eğin,
sizden çaldıklarımızla ‘hayırsever’
görünmek için bağışlar yaptığımızda

ve son KHK kararıyla ihraç edilen
Nuriye Gülmen.
Nuriye Gülmen, Öğretim Görevlisi… Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) kapsamında Konya
Selçuk Üniversitesi’nde kadroluydu,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görevlendirilmişti. Sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Yedi ay sonra
Selçuk Üniversitesi’nde göreve başladı. Göreve başladıktan bir gün
sonra da hakkında “FETÖ-PDY
(Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel
Devlet Yapılanması)” iddiasıyla açılan soruşturma gerekçe gösterilerek
görevden uzaklaştırıldı.
9 Kasım’dan beri Yüksel Caddesi’nde oturma eyleminde.
Zafer Direnen Emekçilerin Olacak! Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi – 10
Ocak 2017

bizi yüceltin” diyor.
Biz onurun, emeğin, direnişin sesiyiz.
Saldırılarınız bunun içindir. Halka gerçekleri anlatan, anlatmakla yetinmeyip
birlikte direnişler örgütleyen devrimci
kamu emekçileriyiz. Öyle kolay değil
“gönderdim gitti” demek. Sizin gibi
hazıra konmadık, dişimizle tırnağımızla
sahip olduk, dişimiz tırnağımızla koruyacağız haklarımızı." denildi.

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

Ankara Direnişi Devam Ediyor!
OHAL ve
KHK terörüne
karşı emekçilerin direnişi
devam ediyor.
Nuriye Gülmen, Semih
Özakça
ve
Acun Karadağ’ın işlerine geri dönme talebiyle başlattığı direniş, 9 Ocak’ta 64. gününde. Direnişçilerin eylem alanı olan Yüksel
Caddesi İnsan Hakları Anıtı önü her zaman
olduğu gibi ziyarete gelenlerle dolu. Eylemin
amacını öğrenmek için direnişçilerin yanlarına gelen ziyaretçiler emekçileri hiç
yalnız bırakmıyorlar. Direnişçiler de kendilerini tanıtıp, eylemin amacı hakkında
bilgi veriyorlar. Fotoğraf ve Sinema Emekçileri süren direnişle ilgili hazırlanmaya
çalışılan belgeselin çekimleri için direnişçilerin yanlarındaydı. Direniş hakkında sohbet edip, çekimlerine devam ettiler.
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ DEVRİMİN İHTİYACI OLAN KADROLARI
YETİŞTİREN OKULDUR...
HER DEV-GENÇ’Lİ KADROLAŞMALI, KADRO YETİŞTİRMELİ!

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

Biz Dev-Genç’liler halkımızın içinde yaşadığı bu adaletsiz sistemi yıkmayı ve yerine adil bir sistem olan
sosyalizmi getirmenin düşünü kuruyoruz. Sadece düş kurmakla kalmıyor,
bunun için üzerimize düşen görevi
yerine getiriyor, faşizme ve emperyalizme karşı savaşıyoruz. Savaşı büyütmeyi, gelişmeyi, her alanda daha
nitelikli kitlesel örgütlenmeler yaratmayı, mücadelemizin ihtiyacı olan her
şeyi vermeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize gitmemizi sağlayacak olan en
temel yöntem kadrolaşmaktır. Savaşı
sevk ve idare edecek, gençliği örgütleyecek savaştıracak kadrolar yetiştirmektir.
Mao’nun kadro tanımı bizim için
yol göstecidir. Kadro; "başkalarının
zayıflık, cehalet ve kölelikten başka
bir şey göremediği yerlerde umudu,
sevinci ve güçlülüğü görmesini bilendir..." diyor MAO.
Peki bizim için nedir Kadrolaştırmak? Biz insanları nasıl kadrolaştırırız?
Kadrolaştırma; teorik ve pratik bilgiyle donatmak, sosyalizm bilimini
öğretmek, örgütsel işleyişi-disiplini
kavratmak, yönetme sanatını öğretmek,

ÇHD’yle Dayanışma ve
Türkiye’de Yasal Kuruluşlara
Yapılan Baskınlarla İlgili
Açıklama:
Demokratik Hakları Koruma Derneği, yasal kurumların yasaklanması
ve basılması ile ilgili ciddi endişe
duymaktadır. Türkiye’deki hak savunucularından alınan bilgilere göre hükümet binlerce memurun atılmasına
ve yüzlerce derneğin yasaklanmasına
karar verdi. 12 Kasım 2016’da Ankara’da Çağdaş Hukukçular Derneği
ve Ankara Halkın Hukuk Bürosu’na
baskın yapıldı.
Uluslararası haklar topluluğunun
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doğru düşünmeyi öğretmek, parti politikalarını, çalıştığı alanın
ya da bölgenin, ekonomik, siyasi, kültürel
koşullarına göre uygulama yeteneği kazandırmak, sorunlara
dair çözümler, gelişmelere dair politikalar
belirlemesini öğretmek. Pratiğin ihtiyaçlarını karşılayacak, teknik bilgi ve beceriler
kazandırmak kadrolaşmanın en başta gelen ihtiyaçlarıdır.
Dayımız bize iyi bir öğretmen olmayı öğütlüyor;
“Anlatmasını bilmek zorundayız.
Anlatamayan, öğretemeyen bir öğretmen, başarısız bir öğretmendir.
Başarılı öğretmen ihtiyaçlarımızı
kavrayan ve buna uygun kadro yetiştiren insandır.” (Dayı, Seçme Yazılar,
41)

Kadrolaşmayı
Nasıl Sağlarız?
Kadrolaşmada öncelikle kendiliğindencilikten kurtulmak gerekir. Ey-

bir parçası olarak, yasal kuruluşların
herhangi bir devlet tarafından yasaklanmasına ve sindirilmesine şiddetle
karşı çıkıyoruz. Demokratik bir toplumda insan haklarını ve özgürlükleri
savunmak için gerekli olan bu örgütlere
getirilen tüm kısıtlamaların derhal
geri çekilmesini talep ediyoruz.
Hindistan – Demokratik Hakları
Koruma Derneği – 5 Aralık 2016
+++

Şehitlerimizle İlgili Dünyadan
Destek Açıklaması
Sevgili yoldaşlar! Size yeni yıl
için devrimci selamlarımız ve şehit
düşen Leyla Aracı ve Mahir Bektaş

lemler, çalışmalar içerisinde insanlarımızın kendiliğinden öne çıkmasını,
yetkinleşmesini beklemek devrimci
bir tarz değildir. Öncelikle bu tür insanlarımızın hızla gelişimini sağlayacak
bir programa sahip olmalıyız. Kadro
yetiştirmek büyük bir emek, sabır ve
ciddi eğitim gerektirir. Devrimcilik
yapmak isteyen herkesi eğitmenin ikna
etmenin bir yolunu bulmak zorundayız.
Eğitemediğimizde, ideolojik seviyeyi yükseltemediğimizde;
1- Doğruları kavratamayız.
2- Hataları düzeltemeyiz.
3- İkna edemeyiz.
4- Değiştiremeyiz.
için kızıl selamlarımızı yolluyoruz.
Onların fedakârlıkları boşa gitmeyecek.
Onların kahramanlıkları Türkiye’de
ve dünyada faşizme karşı mücadele
eden ve özgürlük için savaşanlara ilham vermeye devam edecek.
Tüm Hindistan Anti-Emperyalist
Forumu olarak, DHKC’nin ve Türkiye
halkının AKP faşist rejimine karşı
mücadelesinde dayanışmamızı ifade
ediyoruz.
Devrimci Selamlarımızla…
K.R. Chowdry
AIAIF – All India Anti-Imperialist
Forum (Tüm Hindistan Anti-Emperyalist Forum) Dhiraj Sengupta
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Ülkemizde Gençlik
Devrimci Gençlik Anadolu ve İstanbul'daki Faaliyetleri ile

Umudu Büyütmeye Devam Ediyor...
İstanbul ve Anadolu'da Devrimci
Gençlik'in bu haftaki çalışmalarını
yayımlıyoruz.

Ankara: Dev-Genç’liler 5, 8
Ocak’ta ODTÜ’de ve Tuzluçayır
Mahallesi’nde çalışmalar yaptı. Çalışmalar kapsamında Grup Yorum
üyelerinin serbest bırakılması için
üniversitede masa açıldı. Masada
Özgür Tutsak ürünleri, Yürüyüş Dergisi satışı yansıra Grup Yorum müzikleri dinletisi yapıldı. Ayrıca Mahalle’de yapılan çalışmada beş kişi
ile birlikte Yürüyüş Dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. Çalışma sırasında
halka demokratik derneklerin basılması, gözaltı ve tutuklamalar hakkında bilgi verildi. Bir buçuk süren
çalışmada 60 dergi halka dağıtıldı.
Malatya: Liseli Dev-Genç’liler
6, 7 Ocak’ta Cemal Gürsel Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada

halka, Dersim’de girdikleri çatışmada
şehit düşen DHKC Gerillaları hakkında bilgi verildi ve onların neden
dağlara çıktığı, neden hayatlarını
feda ettikleri anlatıldı. Çalışma sonunda 30 dergi halka ulaştırıldı.

İstanbul – Dağevleri: DevGenç’liler kar yağışına ve kötü hava
koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdü. 8 Ocak’ta yapılan çalışmada
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada
50 adet dergi halka ulaştırılırken ayrıca birçok yere pullama çalışması
yapıldı. Yapılan pullamalarda “Mahir
Bektaş Kavgamızda Yaşıyor! Yaşasın
Dev-Genç!” pankartı asıldı ve “AKP
Faşizmi 80 Milyon Halkı Teslim
Alamaz! Kıraç Cemevi’nden Gözaltına Alınıp Tutuklanan Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın! Dev-Genç”
imzalı pullamalar yapıldı.
İstanbul – Kartal: Dev-Genç’li-

ler 7 Ocak’ta, Dersim’de girdikleri
çatışmada şehit düşen DHKC Gerillaları için ve propaganda amaçlı birçok yere yazılama yaptı. Yapılan çalışmada “Mahir Bektaş Leyla Aracı
Ölümsüzdür! Halkımızın Umudu
DHKC Gerillaları! Umudun Adı
DHKP-C! Savaşa Katıl Gerillayı
Destekle! Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!” yanısıra “Dev-Genç”
ve “DHKP-C” yazılamaları da duvarlara nakşedildi.
İstanbul – Alibeyköy: Liseli
Dev-Genç’liler 8 Ocak’ta Cengiz Topel’de toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada 60 adet
dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca liseliler
10 Ocak’ta biraraya gelerek Okuma
Grupları çalışması yaptı. Yapılan çalışmada Yürüyüş dergisinde bulunan
“Devrimciliğin Köşe Taşları, Biz Diyoruz ki ve Liseliyiz Biz” köşeleri
okundu. Okumaların ardından üzerine
tartışılarak çalışma sonlandırıldı.

Katil Polis Kanlı Elini
Arkadaşlarımızın Üzerinden Çek!

Gözaltılarla Tutuklamalarla Mücadelemizin
Büyümesine Engel Olamayacaksınız!

Antep’te 4 Ocak 2017 günü bir Liseli DevGenç’li okulundan evine giderken AKP’nin katil
polisleri tarafından takip edilmiş ve önü çevrilmiştir.
Devrim şehidi Leyla Aracı’nın cenazesine neden
katıldığı sorulmuş ve hakaretler edilerek tehditlerde
bulunulmuştur. Ayrıca “bu tarz işlere devam ederseniz
size soruşturma açarız sizi alırız” deyip, “seninle
yarın buluşalım bir çay içelim…” denilmiş. Bunun
üzerine Liseli Dev-Genç’li “sizinle çay falan içemem…” demesi üzerine küfürler edilerek darp edilmiştir. Bu acizlik ve çaresizliğe karşı yazılı açıklama
yayınlayan Antep Liseli Dev-Genç açıklamada şu
sözlere yer verdi: Arkadaşlarımızdan uzak durun,
arkadaşlarımızın önünü kesmekten, arkadaşlarımızı
tedirgin etmek için türlü yöntemlere başvurmaktan
vazgeçin. Sanmayın biz yaparız kimseye de hesap
vermeyiz! Hesap vereceğiniz birileri var. Halkın
Adaleti var! Arkadaşlarımızdan uzak durun, arkadaşlarımızın başına gelebilecek her şeyden başta
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Gaziantep
Siyasi Şube polisleri sorumludur. Arkadaşlarımızın
kılına gelecek zararın hesabını sizden sorarız!”

Hatay genelinde 5 Ocak’ta, AKP’nin katil polisleri tarafından başta Umut Veren Asi gazetesi olmak üzere birçok
eve yönelik operasyon yaptı. Yapılan baskında Umut Veren
Asi gazetesi bürosunun bütün camları kırılmış, içerideki
eşyalar kullanılamaz hale getirilmiştir ve girdikleri bütün
evleri talan etmişlerdir. Bununla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Hatay Dev-Genç kısaca şu sözlere yer verdi; “…
Devrimcileri gözaltına almakta katil köpeklerini sokağa
salmaktadırlar. AKP’yi ve onun katil polislerini uyarıyoruz;
arkadaşlarımızın başına gelecek her türlü şeyden AKP ve
onun paralı köpekleri sorumludur. Gözaltına alınan Halk
Cepheliler serbest bırakılsın! Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz! ”

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

Film Gösterimi
Dersim’de 7 Ocak’ta “Zafer Benim” filmi izlendi.
Film bittikten sonra filmin değerlendirmesi yapıldı. Herkesin
eğitilip dönüştürüleceği ve eğitimde yeni yöntemlerin uygulanılabileceği üzerine sohbet edildi. Haftaya tekrar film
gösteriminde biraraya gelineceği belirtilerek sonlandırıldı.
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Sol’un
Köşe Taşları

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017
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Birleşik Haziran Hareketi’nin TAK Açıklaması

Kürt Milliyetçi Harekete Eleştiri Değil;

AKP Faşizmine “Biz Onlardan Değiliz”
Mesajını Vermektir!

Birleşik Haziran Hareketi Kürt milliyetçi
hareketinin gerçekleştirdiği Beşiktaş’ta İnönü Stadyumu’nun
yanındaki polis araçlarına ve Kayseri’deki askerleri taşıyan
servis otobüsüne yönelik bombalı eylemleri lanetleyen
iki açıklama yaptı.
Her iki açıklamada da “Artık Yeter” diyen Kürt milliyetçi hareketin TAK imzasıyla üstlendiği halka zarar
verme konusunda hiçbir hassasiyeti olmayan katliam
boyutundaki eylemlerine bir “isyan” hali var.
Ancak açıklamaların bütününe baktığımızda Kürt milliyetçi hareketin yanlış eylem çizgisine siyasi bir eleştiri
olmaktan öte apolitik, AKP faşizmine mesajlar veren bir
içerikte olduğunu görüyoruz.
Açıklamanın başlığında “ARTIK YETER ! YAŞAMAK
VE YAŞATMAK İSTİYORUZ” diyor.
“Karşılıklı olarak ölümün ve şehitliğin kutsandığı”
diyerek klasik reformizmin “hiçbir şey için ölmeye
değmez, yaşam kutsaldır” demagojisini yapıyor.
Haziran Hareketi’nin sakinlerine soruyoruz: Tamam,
iyi, güzel; “yaşamak ve yaşatmak” istiyorsunuz... Peki
nasıl olacak?
Yarın halk yine o, adını aldığınız “Haziran”da olduğu
gibi AKP faşizmine karşı ayaklanırsa ne olacak?
AKP, iktidarını korumak için sizce kaç kişiyi katleder?
Ne yapacaksınız? Halka ne diyeceksiniz?
“Yaşamak ve Yaşatmak için ayaklanmayın” mı diyeceksiniz?
Haziran Ayaklanması döneminde de bütün çabanız bir
an önce ayaklanmayı bitirmek yönünde olmuştu. Yine
aynı şeyi mi yaparsınız?
Haziran Hareketi’nin her iki açıklamasında da Kürt milliyetçi hareketin halka zarar veren asker ve polislere yönelik
eylemlerinin de devrimci politik bir içerikten yoksun,
katliam boyutundaki eylemlerine siyasi bir eleştirisi yoktur.
Elbette, Kürt milliyetçi hareketin halka zarar veren
katliam boyutundaki bu tür eylemleri eleştirilmelidir,
kınanmalıdır ve mahkum edilmelidir.
Ancak bu eleştiriler politik, siyasi eleştiriler olmalıdır.
“Lanetlemek” tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Kürt
milliyetçi hareketin halkı düşman olarak gören bakış açısı
ve devrimci mücadaleye zarar veren katliam boyutundaki
eylemleri mahkum edilmelidir.
Birleşik Haziran Hareketi’nin eleştirilerinde bunlar
yok...
Peki ne var?
AKP’ye bolca mesajlar var.
AKP, “bu eylemlerden dolayı PKK’yi kınamanız yetmez”
diyor. “PKK’nin terör örgütü olduğunu ilan edeceksiniz
ve benden yana tavır alacaksınız” diyor. Aksi durumda

“teröre destek vermekten sizi de sorumlu tutarım” diyor.
Birleşik Haziran Hareketi’nin her iki açıklaması da
AKP’nin bu tehditlerine verilmiş mesajlardır.
Birleşik Haziran Hareketi’nin açıklamalarındaki verdiği
mesaj: “Biz onlardan değiliz”dir.
12 Aralık tarihli Beşiktaş’taki eyleme ilişkin açıklamada
“Beşiktaş’ta yapılan saldırıda hayatın kaybeden insanlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılara acil
şifalar dileklerimizi iletiyoruz.”
Bu katliamda 39 polis, 7 halktan insan toplam 46 kişi
öldü.
Birleşik Haziran Hareketi’nin açıklamasındaki “insanlarımız” kelimesinden kastedilen polislerdir.
Birincisi, burada öldürülen 39 kişinin polis olması,
bu eylemin devrimci bir eylem olmadığı gerçeğini değiştirmez. Bu bir katliamdır. Yüzlerce polis ya da asker
öldürerek faşizmin ne polisini ne de askerini tüketemezsiniz.
Bir eyleme devrimci bir eylem olma niteliğini veren
öldürülen kişilerin çokluğu değil, eylemle hangi politik
mesajı verdiğinize bağlıdır. Eyleminiz halk kitlelerinde düşmandan yana mı, halktan yana mı bir saflaşma yaratmaktadır.
Kürt milliyetçi hareketin eylemleri halk güçlerini parçalayıp düşman saflarında birleştirmektedir. Bu yanıyla
düşmana hizmet eden bir eylemdir.
İkincisi, Kürt milliyetçi hareketin mahkum ettiğimiz
yanlış eylem çizgisi ölen 39 polisin HALK DÜŞMANLARI
olduğu gerçeğini değiştirmez.
Birleşik Haziran Hareketi polislere “insanlarımız”
diyerek AKP’ye “PKK’yi lanetliyorum, sizinle aynı
saftayız” diyor.
Beşiktaş açıklamasından aktarmaya devam edelim:
“Görevi başındaki emekçilerin, öğrencilerin, çocukların
yani halkımızın düşlerini çalan her saldırı, halk düşmanlığıdır.”
İşçinin, memurun, öğrencinin, köylünün... kısacası
hak almak isteyen tüm halkımızın en meşru taleplerine
bile copla, gazlarla, TOMA’larla saldıran polis, faşist
düzenin halk düşmanlarını koruma bekçileridir.
BirleşikHaziran Hareketi’nin “görevi başındaki emekçiler” dediği bu halk düşmanı polislerdir.
Yine verilmek istenen mesaj aynıdır: “Biz onlardan
değiliz”
Yine açıklamadaki “Halk düşmanlığıdır” tespiti AKP
faşizmine aynı kaygıyla verilen bir mesajdır.
Kürt milliyetçi hareketin küçük burjuva milliyetçi
bakış açısının sonucu halkı düşman olarak görmesi
başka bir şeydir, Kürt milliyetçi harekete “HALK DÜŞMANIDIR” demek başka bir şeydir.
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Nedir güvenlikçi politikalar?
Kürt milliyetçi hareketin yaptığı
eylemler “halk düşmanlığı”
oluyor, AKP’nin katliamları, faşist
terörü, köyleri, dağları, şehirleri
bombalaması, tanklarla, toplarla
dümdüz edip harabeye çevirmesi
“güvenlikçi politika” oluyor.
İşte açıklamanın her kelimesinde
AKP’ye mesajlar böyle veriliyor.
Kürt milliyetçi hareketin
yaptıkları “terör”, AKP’ninkiler
“güvenlikçi politika”
Bu ağız halkın safındakilerin
değil, düzenin ağzıdır.
Aynı saftayız diyor AKP’ye...

17 Aralık tarihli
Kayseri eylemine ilişkin yapılan açıklamada ise “Siyasetin
konusu olan Kürt
sorununun intikamcı
bir söylem eşliğinde
bombalarla, katliamlarla, tutuklamalarla
ve güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini görüyoruz...”
deniyor. ‘
Birleşik Haziran
Hareketi’ne göre
KÜRT SORUNU
nedir?
Hangi siyasetle
çözmeyi düşünüyorlar Kürt sorununu?
Evet, sorumuzu tekrarlıyoruz:
1- Kürt sorunu nedir?
2- Kürt sorununa ilişkin çözümünüz nedir?
Haziran Hareketi’nin ne Kürt sorunu tarifi vardır, ne
de Kürt sorununa ilişkin bir çözümleri.
“Siyasetin konusu” dedikleri oligarşinin parlamentosudur. Başka da bir çözümleri yoktur.
Soruyoruz Birleşik Haziran Hareketi’ne; oligarşinin
parlamentosunda bugüne kadar halkın, halkların hangi
sorunları çözülmüştür?
“Güvenlikçi politikalarla” Kürt sorunu çözülmezmiş...
Nedir güvenlikçi politikalar?
Kürt milliyetçi hareketin yaptığı eylemler “halk düşmanlığı” oluyor, AKP’nin katliamları, faşist terörü, köyleri,
dağları, şehirleri bombalaması, tanklarla, toplarla dümdüz
edip harabeye çevirmesi “güvenlikçi politika” oluyor.
İşte açıklamanın her kelimesinde AKP’ye mesajlar
böyle veriliyor.
Kürt milliyetçi hareketin yaptıkları “terör”, AKP’ninkiler
“güvenlikçi politika”
Bu ağız halkın safındakilerin değil, düzenin ağzıdır.
Aynı saftayız diyor AKP’ye...
“Kürt sorununun çözümünde demokratik diyalog
kanalları kapatıldıkça meydan şiddetten ve kandan beslenenlere kalıyor” muş...
Nedir “demokratik diyalog kanalları?” Hangi kanallardan bahsediyorsunuz?
Oligarşik diktatörlüğün maskesi olan parlamento ne
zamandan beri “demokratik diyalog kanalı” oluyor?
HDP milletvekilleri tutuklanınca demokratik diyalog
kanalları kapatılmış oluyor öyle mi?
“Kör şiddet, intihar saldırıları, linç girişimleri kaos
ortamını daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor”
Nedir “içinden çıkılmaz hale gelmesi?”
Uzlaşma zemininin ortadan kalkmasıdır.
Bu da bütün reformistler için en tehlikeli olandır. Birleşik

Haziran Hareketi’nin feryadının bir nedeni de budur.
Faşizmle uzlaşma zemininin ortadan kalktağı zaman
uykuları kaçıyor. Oysa onlar “geceleri rahatsız edilmeyecek,
sabaha karşı kapıları çalınmayacak, tembellik haklarını
kullanacakları” bir parti kurmuşlardı.
“Kör terör” onları “nefes alamaz” duruma getirmiş.
Eleştirilerinin nedeni bu... Rahatları kaçtı. Halklar arası
düşmanlıkların körüklenmesi, devrimci mücadelenin zarar
görmesi, devrimciliğin meşruiyet yitimi, halkların devrim
saflarında değil, düzen saflarında birleşmesi Birleşik Haziran
Hareketi için önemli değil... Varsa yoksa onların rahatları...
“Herkesin sözünü özgürce söyleyebildiği bir ülkede,
kardeşçe eşitçe yaşamak istiyoruz”diyor Birleşik Haziran
Hareketi...
Biz de bunu istiyoruz... Fakat şunu sormak istiyoruz;
kendileri; Faşizmin iktidarına son vermeden bu nasıl
olacak?
Haziran Ayaklanması’nda AKP halkımızın üstüne
kurşun yağdırırken Kürt milliyetçi hareket ile AKP çözüm
sürecini yaşıyordu. O cephede “barış” vardı fakat AKP
halkı katletmeye devam ediyordu...
Faşizmin iktidarına son verilmeden “Herkesin sözünü
özgürce söyleyebildiği bir ülkede, kardeşçe eşitçe” nasıl
yaşayacaksınız?
Hazirancılar faşizmin iktidarına son vermeden eşitlikten,
özgürlükten, adaletten, kardeşlikten bahsedilemeyeceğini
adları gibi bilirler.
Bu “Hazirancılar” adlarını Haziran Ayaklanması’ndan
almışlardır. Ancak ÖDP, TKP gibi reformistlerin Haziran
Ayaklanması döneminde en büyük çabaları bir an önce
ayaklanmayı sonlandırmaktı.
Taksim Meydanı’nda ve Taksim’e çıkan tüm sokaklarda
halk polislerle ölümüne çatışırken, ÖDP’li Alper Taş
çatışan Cepheliler’in yanına gelip “Bu anlamsız çatışma
bitsin. Biz de parka ve çevresine yerleşelim. Bunda hem
fikirsek gidip polislerle konuşayım” diyerek Taksim
Meydanı’nı boşaltmaya çalıştı.
Ayaklanmanın en üst noktaya çıktığı anda bütün kitle
örgütlerini toplayıp 8 saat süren toplantı boyunca ayaklanmanın
bitirilmesini istediler. O günde ayaklanma bunların uykularını
kaçırmıştır. Ancak ayaklanan kitleyi dağıtmayı başaramadılar.
Halkın öfkesi karşısında ezildiler. Ayarlanmanın sürdüğü 20
gün boyunca yapılan tüm toplantılarda ÖDP, EMEP, TKP,
ESP, HDP gibi reformistler ayaklanmanın bitirilmesi, kitlenin
dağıtılması kararı çıkartmak için cansiperane çalıştılar.
Çünkü halkın ayaklandığı bir anda reformizmin politika
yapma zemini ortadan kalkar... Yine o zaman da “kör
terör”, “anlamsız şiddet” demagojisi yapmışlardır.
Şimdi, ÖDP, TKP gibi reformistler kendilerine “Haziran
Hareketi” diyerek, Haziran Ayaklanması’nın “rantını”
yemeye çalışıyorlar.
ÖDP, TKP, HDP, SDP, ESP gibi reformistlerin Haziran
Ayaklanmasıyla bir ilgileri yoktur. Tam tersine ayaklanmanın
sürdüğü günler boyunca ayaklanmayı bir an önce bitirmek
için ellerinden geleni yapmışlardır.
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Reformizm, Adını Haziran Hareketi
Koyunca, Reformist Olmaktan Çıkmıyor!

değil, devrime ve halka verilen zarar boyutuyla yapmalısınız. Eleştirileriniz devrime hizmet etmeli, düzene değil.

Reformistler adlarını “Haziran Hareketi” koyunca,
Haziran Ayaklanması’ndaki kitlenin peşlerinden geleceklerini sanıyorlar.
Öncelikle şunu belirtelim, Haziran Ayaklanması’ndaki
halkın gerçeğiyle ,kendilerine Birleşik Haziran Hareketi
diyen reformistlerin gerçeği arasında uzaktan yakından
bir ilişki yoktur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Reformistlerin
ayaklanma döneminde yaptıkları tek şey ayaklanmayı
bitirmeye çalışmak olmuştur.
Adlarını Haziran Hareketi koydular diye; reformizm,
reformizm olmaktan çıkmıyor.
Bakın ruh hallerine, “artık yeter yaşamak istiyoruz”
diyorlar.
Sanki “ölmek istiyoruz” diyenler var. Sanki Haziran
Ayaklanması’nda Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz,
Abdullah Cömert ve katledilen diğerleri, gözleri çıkartılanlar, sakat bırakılanlar ölmek istiyordu.
AKP, şehirde kırda İstanbul’dan Anadolu’ya, Kürdistan’a
yüzlerce devrimci, demokrat, yurtseveri katlediyor, bunlar
ölmek mi istiyorlardı. Dilek Doğan “ayağınıza galoş
giyin” demişti polislere, ölmek istediği için mi katledildi
Dilek Doğan?
Siz yaşamak istiyorsunuz, bizler ölümü kutsadığımız
için katlediliyoruz.
Peki “Herkesin sözünü özgürce söyleyebildiği bir
ülkede, kardeşçe eşitçe” nasıl yaşayacaksınız?
Oligarşik diktatörlük ayakta durduğu sürece nasıl kardeşçe yaşayacaksınız? Siz “yaşamak istiyoruz” deyin
AKP faşizmi katlediyor.
Eğer “Herkesin sözünü özgürce söyleyebildiği bir
ülkede, kardeşçe eşitçe yaşamak” istiyorsanız; oligarşik
diktatörlüğün yıkılıp yerine anti emperyalist, anti oligarşik
demokratik halk iktidarının kurulması zorunludur.
Bunun da DEVRİMDEN başka yolu yoktur.
Devrim ise Mao’nun dediği gibi:"Ziyafet vermeye,
yazı yazmaya, resim yapmaya, ya da nakış işlemeye benzemez; o kadar zarif, sakin ve yumuşak, o kadar ılımlı,
uysal, kibar, ölçülü ve ali cenap olamaz. Devrim bir
ayaklanmadır, bir sınıfın başka bir sınıfı devirdiği bir
şiddet hareketidir."(Mao, Seçme Eserler, cilt 1, sayfa:38)
Devrim silahla yapılır ve silahla korunur. Oligarşik
diktatörlük sömürü düzenlerini korumak için aklınızın
alamayacağı kadar vahşeti, katliamı göze alacaktır.
Eğer eşit, özgür, halkların kardeşçe yaşadığı bir ülke
istiyorsanız oligarşik diktatörlüğü yıkmak zorundasınız.
Bu da kanla olacaktır. Bunun için çok büyük bedelleri
göze almak zorundasınız.
Oligarşik diktatörlüğe karşı savaşı büyütmenin dışındaki
her şey oligarşiye verilmiş bir mesajdır. AKP faşizmine
teslim olmaktır.
Kürt milliyetçi hareketinin halka, devrime zarar veren
eylemlerini elbette eleştirmelisiniz, mahkum etmelisiniz.
Ancak bunu AKP’nin “hışmına uğramama” kaygılarıyla

Kürt milliyetçi hareket Emperyalizmin
İdeolojik Hegemonyasına Girmiştir!
Bağımsız Bir İradesi Yoktur!
PKK politik olarak çıkmaz içindedir. Emperyalizmin
ideolojik, siyasi etkisi altında, bağımsız bir iradesi,
bağımsız bir politikası yoktur ve politik çıkmazın içindedir...
Oligarşi ise PKK'ye imhayı dayatmaktadır... PKK,
köşeye sıkıştırılmış küçük bujuva milliyetçi bir hareketin
yapacağı tavrı sergilemektedir. Milliyetçi bir bakış açısı
halkların kardeşliğini büyütmüyor, halkları düşmanlaştırıyor.
Güçlerini halktan almak yerine, iradelerini emperyalistlere
teslim ediyorlar.
PKK’nin yanlış eylem çizgisinin altında yatan milliyetçiliktir. Eleştirilmesi gereken, mahkum edilmesi gereken
milliyetçiliktir.
Kürt sorununun çözümü oligarşiyle uzlaşmak değil,
demokratik halk iktidarıdır.
Haziran Hareketi faşizmin tırmanmasını Kürt milliyetçi
hareketin yanlış eylem çizgisine bağlıyor. Kürt milliyetçi
hareket silah bırakırsa barış olacak, demokrasi gelecek,
halklar özgür ve kardeşçe yaşayacak öyle mi?
1950’lerden beri faşizmle yönetiliyoruz. Katliamlar,
halkları birbirine düşman etmeler faşizmin yönetim biçimidir.
Fakat DY-ÖDP anlayışı, her dönem faşizme karşı
savaşmak yerine, faşizme karşı devrimci şiddet eylemlerinin
faşist terörün tırmanma nedeni olduğunu iddia etmiştir.
12 Eylül öncesinde Devrimci Sol, faşist MC hükümetinin
Maliye Bakanı ve sivil faşist kontraların finansörü Gün
Sazak’ı cezalandırmış, korkusu DY’yi almıştır. Başlamıştır
devrimci şiddet eylemlerine terör demeye.
Faşistler Çorum Katliamı’na yeltenmiştir, DY anlayışı
buna Devrimci Sol’un eylemlerinin neden olduğu propagandası, yapmıştır. Oysa Çorum’da katliam yapmak isteyen
faşistler, devrimcilerin öncülüğünde halkın direnişiyle karşılaşmış ve Maraş’ta yaptıklarını Çorum’da başaramamışlardır.
Devrimci hareket, adı “Balyozcu Başbakan”a çıkan
halk düşmanı, devrimcilerin katili Eski Başbakan Nihat
Erim’i cezalandırmış, DY eylemin yanlışlığından, provokasyondan, CIA’dan bahsetmeye başlamıştır.
Sonuç olarak;
1- Haziran Hareketi’nin TAK’a yönelik eleştirisi
sınıfsal, politik bir eleştiri değil, AKP’nin “hışmından”
kendini koruma kaygısıyla “biz onlardan değiliz, bize
dokunmayın” diye AKP’ye mesaj veren bir eylemdir.
2- Kürt milliyetçi hareketinin yanlış eylem çizgisi Haziran
Hareketi gibi reformizmi de faşizmin cephesinde saflaştırmıştır.
3- Reformizmin “artık yeter” isyanı, faşizmin saldırılarının kendilerine de yöneleceği korkusundandır. İstedikleri
düzen içinde “rahatlarının” kaçmamasıdır.
4- Kürt sorununun çözümü düzen içinde değil, DEVRİMDEDİR!

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

ÇÜNKÜ

İKNA ETMEK İNANDIRMAKTIR
İDEOLOJİK MÜCADELE VERMEDEN
KİMSEYİ İKNA EDEMEYİZ...

-İdeolojik mücadele kazınılmadan
siyasi zafer mümkün değildir. ideolojik olarak ikna edilmediğinde, siyasi
olarak ilkeleri kuralları bilmek bir
işe yaramaz. İdeolojik ikna temeldir.
Çünkü ideoloji yaşamdır, şekillenmedir. Yaşamı şekillendirmeden, düşünceyi şekillendirmek mümkün değildir.
-Doğruları söylemek yetmez. Doğrunun hayata geçirilmesini teknik
bir iş olarak ele almamalıyız. Daha
güzel, daha iyi, daha coşkulu yapılabilir hale getirmek gerekir.
-İkna etmeliyiz. İkna etmek, kitleleri devrime inandırmaktır. Yapılanların doğru olduğuna kafasındaki
kuşku ve endişelerin yersiz olduğuna
inandırmaktır. Kafasına takılan sorulara, önüne çıkan engellere cevap
vermektir, o engelleri aştırmaktır.
-İkna etmek, yaşamdaki çelişkileri
ortaya çıkarıp göstermektir. Yaşanan
çelişki ile pratiğin bağını kurarak
çelişkisiyi aşmaya yardımcı olmaktır.
-Sonuç almak istiyorsak ikna olmanın önündeki engelleri ortadan
kaldırmalıyız. Hedefine giden yolu
kafasında aydınlatmalıyız. Bunun
için, önündeki engelleri aşmanın yöntemlerini öğretmeliyiz.
-Kitlelerin gücüne inanmalıyız.
Kitlelerin gücüne inanmanın yolu,
tarih bilincidir. Tarih bilincine sahip
olmadan, halka güven duygusu yaratılamaz. Bu nedenle tarih bilinci
yaratmalıyız. Tarih bilinci sınıf bilincidir, kim olduğumuzu, kim için,
kime karşı mücadele ettiğimizi bilmektir.
-Bir insanı ikna etmenin yolu o
insanı dinlemekten geçer. Dinlemeden
sorunlarına vakıf olamayız. Bu durumda sorunlarını çözmesine yardımcı
olamayız. Dinlemek değer vermektir,
dinlemek güven vermektir. İkna etmenin temel iki etkeni güven ve değerdir.
-İkna etmek politika üretmektir,
sorunları aşmanın yol ve yöntemlerini
bulup göstermektir, engellerin aşıldığını gören insan geleceğe umutla

bakar. Kendisine sunulan yol ve yöntemlerle sorunları aşan insan kendisine ve yoldaşına güvenir. İnsanlar
bu güvenle savaşırlar.
-Halkı her konuda ekonomik, sosyal, siyasi eğitmeliyiz. Eğitmeden
kimseyi ikna edemeyiz. Eğitmek gerçekleri göstermektir. Bilgi ve birikim
aktarmaktır.
Bilgi, birikime, donanımına sahip
olmadan emperyalizmin ve oligarşinin
gerçek yüzünü, düşmanlığını anlayamaz, anlatamayız, bu durumda da
kimseyi ikna edemeyiz. Sorunun
yakıcılığını önce biz kavramalıyız.
Ancak o zaman insanları ikna edebiliriz.
-İkna etmek için mutlaka hazırlık
yapmalıyız.
Halkı devrime, mücadeleye kanalize etmek için, emperyalizmin ve
faşizmin karşısına güçlenerek çıkmak
istiyoruz. Bunun için karşımıza çıkan
engelleri aşmalıyız.
Korkularını, güvensizliklerini,
bencilliklerini aşmalıyız.
Kurnazlıklarının, çıkarcılıklarının
düşmana hizmet ettiğini göstermeliyiz.
-İkna etmek için insanın ruhunu
örgütlemeliyiz. Ona güven vermeliyiz.
Tercihini devrimden, haklı olandan
yana yapmasını istemeliyiz.
-Düzen karşında güçlü olan biziz.
Kapitalizme karşı güçlü olan ideoloji
bizim ideolojimizdir.
-İkna etmek için önce kendimiz
birikime sahip olmalıyız. Yani öğrenmeliyiz, kendimizi eğitmeliyiz.
Ülkemizdeki sömürünün nasıl şekillendiğini, emperyalizmin politikalarını
öğrenmeliyiz.
-Kendimize güvenmeliyiz. Kendine güven ikna etmekteki en önemli
silahtır.
Kendimize güven anlattıklarımızın
doğruluğuna olan inançtır. Dolayısıyla Partinin ideolojisine izlediği
yol ve yöntemlere güvendir.
-Anlatmakla ikna etmek arasındaki
farkı bilmeden ikna edemeyiz.
Anlatmak söylemektir. İkna değiştirme ve dönüştürme isteğidir.

-İkna etmek için sürekli emek
harcamalıyız. Bir insanın ikna olması
demek, pratikte adım atması demektir.
Yani öğrendiğini yapmaktır. İkna
olmuş insan eyleme gelir.
-Eğer biz ikna etmezsek faşizm
gece gündüz insanların beyinlerini
teslim almak için yalan ve demogoji
ile ikna etmeye çalışır.
Televizyon-radyo-gazete gibi iletişim araçlarını; yaptığı yalan, çarpık
haberler; dizi, film ve müzikleri yani
her şeyi halkı etkilemek için bir araç
olarak kullanıyor.
-Biz açları ve yoksulları ikna etmeliyiz.
Zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri olmadığını anlatmalıyız. Bu yaşamın ölümden bir farkının
olmadığını kavratmalıyız. Ve en
önemlisi onlara güçlerini göstermeliyiz. Diğer ülkelerde ve kendi ülkemizde yaşanan zulmü ve zulme baş
kaldıranları anlatıp direnişlerin zaferimizi getireceğini göstermeliyiz.
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İrade Savaşını
Bizler Kazanacağız

Kan Can Bedeli Açtığımız
Kurumlarımızı
Terk Etmeyeceğiz
İkitelli Özgürlükler Derneği, katil
polislerin ablukasına rağmen, söktükleri pankart yeniden asılarak 7
Ocak'ta Halk Cepheliler tarafından
açıldı. Bununla ilgili yaptıkları açıklamada: " Katil sürülerine diyoruz
ki; istediğiniz kadar terör estirin!
Derneklerimizi terk etmeyeceğiz.
Mühürlerinizi tanımıyoruz! Baskılarınız bizleri yıldıramaz. Tekrar sökün tekrar açacağız, tekrar açacağız
derneklerimizi! Mahallelerimizi, halkımızı size teslim etmeyeceğiz!
OHAL’inizi tanımıyoruz!" denildi.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
DEVRİMCİLİK
MESLEKLERİN EN ÜSTÜNÜDÜR
Devrimcilik mesleklerin en üstünüdür. Çünkü biz halkımızın
kurtuluşunu sağlamak için ne gerekiyorsa öğrenir, ne istenirse
yaparız. Biz yaralı yoldaşlarımızı tedavi ederek doktor; insanlarımızı
eğiterek öğretmen; adalet peşinde koşarken savaşçı; ajitasyon
propaganda ile ideolojimizi halka ulaştırmak için yazar, çizer,
şair; faşizmin mahkemelerinde davamızı savunurken avukat ve
her daim bir işçi olabiliriz.
Savaşı kazanmak için öğrenemeyeceğimiz meslek, yapamayacağımız iş yoktur.
Bir doktor en fazla kaç hastayı
iyileştirebilir? Peki ya iyileştiremedikleri... Hastalar, koşulları değiştirilmedikçe tamamen iyileştirilemezler. Ama bir devrimci 85 milyonun
doktoru olacaktır. Her türlü hastalığın,
sorunun çözümü devrimdedir çünkü.
Halka konut, eğitim, sağlık vb. haklarını verecek olan devrim olacaktır.
Yani devrimciler sıra neferidir... Mesleklerin en soylusuna,
en onurlusuna sahiptir.
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İki kap düşünelim, geniş yuvarlak bir kap ve uzun
kare bir kap... İkisinin de içine suyu koyduğumuzda
su kabın şeklini alır. Yani belirleyici olan koşullardır.
Aynı malzemeyi iki farklı koşul içine koyduğunuzda
iki farklı sonuç alırsınız.
İki ideoloji vardır. Bu iki ideoloji de kendi insan tipini yaratır.
Koşullar belirleyicidir.
Düşünceyi yaratan da, davranışları belirleyen de koşullardır.
Karadeniz’de doğan bir bebek
ile Urfa’da doğan bir bebeğin şiveleri birbirinden farklı olacaktır.
Hangi koşullarda bulunuyorlarsa oranın kültürünü, değerlerini,
dilini öğreneceklerdir. Yani hangi
ideoloji ile yaşıyorsanız yaşam
biçiminiz de o olacaktır.
Koşulları değiştirirsek ideolojiyi de değiştirebiliriz.

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisini
Halka Ulaştırmaya Devam Ediyoruz!
Tüm baskılara, engelleme çabalarına rağmen dergimizi halka ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu hafta elimize ulaşan dergi dağıtım haberlerini
yayımlıyoruz.

ANADOLU
Ankara: İdilcan Kültür Merkezi’nde
8 Ocak'ta kahvaltı yapıldı. Ardından
Halk Okulu çalışmasında “Kitleselleşme” konusu üzerine sohbet edildi. Sonrasında Natoyolu civarında kapı çalışmasına çıkıldı ve 60 dergi halka ulaştırıldı. Programa 12 kişi katıldı.
Dersim: Merkez esnafına ve Yeni
Mahalle halkına 7-8-10 tarihlerinde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi
dağıtımı sırasında mahalle halkıyla süreç üzerine sohbet edildi. Dergi dağıtımı
sırasında dergiyi okumak isteyen ama
parası olmayan gence, dergi ücretsiz
verilip çıkarken evden çıkan nine “pere
bıjê(para al)” diye ısrar etti. Dergi dağıtımında mahalleye 32, esnafa ise 60
dergi ulaştırıldı.
Dersim’in Cumhuriyet Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtım ve ta-
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İDEOLOJİ İNSANA
YENİDEN ŞEKİL VERİR,
İNSANI YENİDEN KALIBA DÖKER

nıtımı yapan dergi okurları 11 Ocak'ta
gözaltına alındı.
Gözaltı saldırısını gören mahalle
halkı, iki zırhlı araçla gelen polislerin
dergi okurlarını darp ederek zorla
araçlara bindirdiğini anlattı.
Antep: Halk Cepheliler Düztepe
Mahallesi’nde 7 Ocak ve 8 Ocak’ta
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. 7
Ocak Günü Düztepe Mahallesi esnaflarına yapılan dergi dağıtımında
45 dergi mahalle esnaflarına ulaştırılırken 8 Ocak günü yapılan kapı çalışmasında 25 dergi mahalle halkına
ulaştırıldı.
Eskişehir: Halk Cephesi tarafından
Gültepe Mahallesi'nde kapı çalışması
ve dergi dağıtımı yapıldı. 4-5 Ocak'ta
yapılan çalışmalara 2 Halk Cepheli
katıldı. Çalışmada toplamda 30 dergi
halka ulaştırıldı.

İSTANBUL
Bahçelievler: Zafer Mahallesi'nde
8 Ocak'ta esnaf ziyareti ve toplu dergi
dağıtımı yapıldı. Toplu dergi dağıtımında çekilen ajitasyonlarda AKP fa-

şizmi teşhir edildi. Dergi dağıtımı 3
saat sürdü. Çalışmaya 8 kişi katıldı.
Toplamda esnafla birlikte 147 dergi
halka ulaştırıldı.
Avcılar: Avcılar merkez Reşitpaşa,
Parseller ve Cihangir mahallelerinde
11 Ocak'ta esnaf ve halka dergi dağıtımı ve tanıtımı yapıldı. Çalışmaya 4
kişi katıldı 6 saat süren çalışma da
kahvelerde uzun sohbetler edilip AKP
faşizmi ve Dersim’de şehit düşen gerillalar anlatıldı.
Devrimci İşçi Hareketi: 2 Ocak’ta
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 50 tane
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı çalışmaya iki kişi katıldı.
Altınşehir: Şahintepe Mahallesi’nde 8 Ocak’ta bir Halk Cepheli 30
adet Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Ayrıca 6 Ocak’ta Bayramtepe mahallesinde 2 Halk Cepheli’nin katıldığı
kapı çalışmasında 30 adet Yürüyüş
dergisi dağıtıldı. Bu hafta toplam 60
adet Umudun Sesi Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
İkitelli: 7 Ocak’ta 15.30 – 17.00
saatleri arasında kapı çalışması yapılarak Umudun Sesi Yürüyüş dergisi
dağıtıldı. 50 kapının çalındığı çalışmada 15 adet dergi halka ulaştırıldı.
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Ne Gözaltılarınız, Ne de İşkenceleriniz
Bizi Haklı Direnişimizden Alıkoyar!
KHK ile kapatılmak istenen ÇHD
ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi tutuklu avukat Barkın Timtik için Silivri
Hapishanesi önünde başlatılan Adalet
Nöbeti’ne katılan Halkın Hukuk
Bürosu üyesi avukatları 27 Aralık’ta
gözaltına alındı. Nöbete katılmak
için cezaevi önüne giden avukatlar
Özgür Yılmaz, Oya Aslan ve Ayşegül
Çağatay işkence edilerek zorla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Avukatların anlatımlarına göre gözaltının
her aşamasında işkence yaşadılar.
Nöbet için Silivri Hapishanesi’ne
giden avukatların arabasının arkasındaki
pankartı gören asker, hapishanenin çok
öncesinde arabayı durdurdu. İkinci
pankartı yedekte tutan avukatlar kimlik
kontrolünden sonra yola devam etmek
istedi. Ancak asker, avukatların tüm
itirazlarına rağmen, arabada detaylı
arama yapmaya başladı. Yedek pankartı
da görünce Komutan, Av. Özgür Yılmaz’ın hemen gözaltına alınma emrini
verdi. Diğer Jandarmalar gelince Av.
Özgür’ü yere yatırarak arkadan ters
kelepçelediler. Arabaya doğru zorla
sürüklenen Av. Özgür Yılmaz slogan
atmaya başladı. Daha öncesinden kolunda ağrılar olan Av. Özgür’ün kolları
kelepçelenince ağrıları arttı. Arabanın
içinde işkenceler devam etti. Tekme
yumruk saldırıya başlayan komutana
direnişle karşılık verildi. Tekmelerle
arabanın demir korkulukları kırıldı.
Avukatlar kendilerine vurana kendileri
de vurarak karşılık vereceklerini söyledi.
Bir süre sonra Av. Özgür’ü sürekleyerek
başka arabaya götürdüler.

Doktora ilk Av. Oya Arslan’ı
götürdüler. Slogan atmaya başlayınca
tekrar arabaya bindirdiler. Slogan
atmayacaksınız yoksa sizin ağzınızı
kapatırız dediler. Avukatlar da slogan
atacaklarını söylediler. Herkes sloganlarla doktora gitti. Av. Özgür’ü
kelepçeli bir şekilde arabadan indirmek istediler. Ancak kelepçeli inmeyeceğini söyleyince açmak zorunda
kaldılar. Doktordan sonra karakola
götürülen avukatlara arabadan inmeleri söylendi. Avukatlar, “bizi buraya
zorla getirdiniz, inmeyeceğiz” karşılığını verince Av. Özgür Yılmaz’ı
zorla indirip karakolun bahçesinde
montsuz bir şekilde buz gibi havada
beklettiler. Yarım saat yerde yatar
vaziyette bekletilen Av. Özgür’ün
yanına leblebi yiyerek yaklaşan bir
komutan, dalga geçerek “leblebi yer
misin” dedi. Av. Özgür ise eline tekmeyle vurarak, “Laubali olma adam
ol” karşılığını verdi. Daha sonra
yerde sürüklenerek karakola alındı.
Burada da yerden kalkmayan Av.
Özgür’ün zorla üzeri arandı. Üzerinde
montu olmadığı halde, camları açıp
soğukta beklettiler. Diğer avukatlar
da dışarda bekletilerek, soğuk işkencesine tabi tutuldular. Karakolda
sürekli slogan atıldı. Birbirinden ayrı
tutulan avukatlara jandarma, “ifade
verirseniz sizi bırakacağız” dedi.
İfade vermeyeceklerini söyleyip barodan avukat istediler. Gelen baro avukatlarına susma hakkını kullandıklarını söyleyen avukatlar, üzerlerini
aratmayacaklarını ve ayakkabı bağ-

cıklarını çıkarmayacaklarını söylediler. Savcı ilk önce aramayın ve
bağcıkları kalsın dedi. Daha sonra
tekrar arayıp arayıp, bağcıklarını alın
demiş. Nezarethanelere atılan avukatlar yine soğuk işkencesine tabi
tutuldular. Av. Özgür Yılmaz’a iki
saat sonra montu verildi. Ertesi gün,
ayakkabı bağcıklarının zorla alınmasını protesto eden avukatlar savcılığa yalın ayak çıktı. Savcı başta
tutuklamaya sevk etmek istediyse de
avukatların verdiği haklı ve meşru
cevapların da etkisiyle serbest bırakıldılar. Serbest bırakıldıktan sonra
Av. Oya ve Av. Ayşegül’e ayakkabı
bağcıklarını almaları söylenince, her
iki avukat da savcıya gidip masasına
bağcıkları bıraktılar. Gözaltından
sonra bir lokantaya gidip yemek
yiyen avukatlar kendileriyle ilgilenen
avukatlara teşekkür edip, hep beraber
Silivri Hapishanesi’nin önüne gidip
direnişe devam etti. Hapishane önünde Av. Ebru Timtik bir açıklama
yaptı. Tuttuğu afiş birkaç kez jandarma tarafından yırtıldıysa da tekrar
tekrar yapıldı. Jandarmalar direniş
karşısında geri adım atmak zorunda
kaldı. Burada yapılan açıklamadan
sonra sloganlarla Silivri Hapishanesi
önünden ayrılan Avukatlar, Av. Barkın
Timtik özgürlüğüne kavuşuncaya dek
nöbetlerini sürdüreceklerini ifade etti.
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Eskişehir Halk Cephesi
Başsağlığı Mesajı
Büyük ailemizden Eskişehir’de
yaşayan Kamil Korkmazgil 9
Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede
ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 yıldır ailemizin
ferdi olan ve Devrimcileri kendi
evlatları gibi seven bir abimiz, yoldaşımızdı. Sağlık sorunları nedeniyle
Devrimcilerin yanında olamasa da
desteğini esirgememiştir. Birkaç gün
önceki görüşmede herkese çok sevgi
ve selamlarını göndermişti. Cenazesi
9 Ocak’ta kaldırılan Kamil abimizin
ailesine başsağlığı için irtibat numarası: 0538 613 74 01
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Anadolu’nun zengin topraklarında
çeşit çeşit maden yatakları bulunmaktadır. Çeşitli sanayi dallarında
hammadde olarak kullanılan madenler, bizim ülke olarak kendi kendimize
yetmemizi sağlayacak miktarlarda
hatta daha da fazlasıyla bulunuyor.
Bunların bazıları şöyle:
Kükürt, bakır, krom, bor, manganez, mermer, zımpara taşı, civa,
çinko, tuz, kurşun, taş kömürü, linyit,
altın, demir, gümüş, petrol, feldispat...
Türkiye yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı
geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibarıyla 28. maden çeşitliliği itibariyle 10. sırada yer alıyor.
Anadolu toprakları, başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere,
metalik madenler, enerji ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin bir konumda bulunuyor.
Peki bu zenginliklerden halkımız
yeterince yararlanıyor mu? Doğalında
sahip olduğumuz bu madenler halkımızın açlığına, yoksulluğuna bir
fayda sağlıyor mu?
Stratejik önemdeki yer altı kaynaklarımız emperyalistlerin iştahını
kabartıyor. İşbirlikçi AKP iktidarı
döneminde emperyalistlerin talimatıyla, yer altı zenginliklerimiz de
özelleştirilmeye başlandı. 2004 yılında
çıkarılan 5177 sayılı yeni maden kanunu ile emperyalist tekellere yer
altı zenginliklerimizi sömürmeleri
için yasal kolaylık sağlandı.
2007 yılında maden alanında
faaliyet yürüten 143 tane yabancı
ortaklı şirket vardı. Ve bunlara arama-işletme ruhsatı da veriliyor.
Sadece 2006-2008 yıllarında
verilen ruhsat miktarı 40 bin 193.
Halk düşmanı madencilik yasası
ile yer altı zenginlikleri sadece yüzde 2 vergi karşılığında emperyalist
tekellere açılırken, zenginleştirme

BEREKETLİ ANADOLU
TOPRAKLARINDAKİ TÜM YER ALTI
ZENGİNLİKLERİ ANADOLU
HALKLARININDIR...
BİZİM OLANI GERİ ALMAK İÇİN
MÜCADELE EDELİM!
işleminin bizim topraklarımızda yapılması halinde devlet payı yüzde
1’e çekildi.
Emperyalist tekellerin Türkiye’de
sahip oldukları maden alanı 150 bin
kilometre kare alanı kapsıyor. Bu
alan Türkiye yüzölçümü’nün yüzde
19’una tekabül ediyor.
Topraklarımızın 150 bin kilometresindeki tüm zenginliklerimizi çalan
tekeller bunu işbirlikçi AKP eliyle
yapıyor.
Bu zenginliklerinden en önemlilerinden birisi bor madeni.
Türkiye bor kaynaklarında dünyada birinci durumda. Dünya toplam
rezervinin %63’ü Türkiye’de bulunmaktadır.
Bor'un çıkartıldığı yerler şöyle:
Balıkesir (Susurluk, Bigadiç, Sundurgu, Küçükler), Kütahya-Emet,
Bursa-Kestelek, Eskişehir-Kırka.
Emperyalistler ucuza aldıkları bor
ile savunma sanayinde önemli bir
ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çünkü bor
tankların zırhlarında ve çelik yeleklerde kullanılıyor. Bor, çelikten 3
kat daha hafif...
Bizim topraklarımızda çıkartılan
boru işleyen teknoloji, fabrikalar ülkemizde yok. Bu nedenle ucuza çıkartılan bor madeni işlenmiş bir şekilde daha pahalı olarak ithal ediliyor.
Üretilen bor emperyalistlere ham

madde olarak 140 dolardan satılıyor.
Sadece ithal edilen peborat ise 817
dolardan geri alınıyor. Arada 677
dolarlık bir fark var. Hatta bordan
yapılan bazı ürünleri 1000 dolardan
geri alıyoruz. Kazanan emperyalist
tekeller, zenginlikleri sömürülen ise
yoksul halkımızdır...
Emperyalistleri zenginleştiren, çıkardıkları maden kanunu ile bize ait
olanı emperyalistlere peşkeş çeken
AKP emperyalizmidir.
Halkın Mühendis Mimarları olarak, bize ait olana, halkımıza ait
olana sahip çıkmak, yer altı ve yer
üstü zenginliklerimizi korumak için
mücadele ediyoruz. Madenlerimizi
sömürenler, madencilerin de katilidir.
Bağımsız bir vatanda özgür yaşayabilmek ancak devrimle mümkündür.
Vatan topraklarının her karışı halka
aittir. Üreten, yaratan halktır. Ormanlar
nehirler barajlar, fabrikalar, yollar,
tarlalar, bağlar, bahçeler, madenler
her şey gerçekte halkındır. Çünkü bütün bunlar onun kafa ve kol emeği ile
var olmuş, büyümüş, gelişmiştir. Ama
bugünkü düzende bunların sahibi halk
değildir. Bir avuç sömürücü, zorba
hepsine el koymuştur. Halkın olanı
halktan çalmış, halkın zenginliklerinin,
malının, mülkünün üstüne yatmış asalakça bir yaşam sürmektedir. İşte devrim halkın olanı geri alacak, hak yerini
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devrimle bulacaktır. Anadolu toprakları bereketlidir. Bire bin verir. Bu topraklar üzerinde
yaşayan herkesi fazlasıyla doyuracak kadar
zengindir. Ama halk buna rağmen açtır, yoksuldur. Çünkü bu zenginlik onun değil, sınırlı
sayıdaki egemenin elindedir. Bu zenginliği
doğuran, yaratan halktır, ondan yararlanamayan da halktır.
Halkın olanı geri almak için mücadele
etmekten başka bir seçeneğimiz yoktur.
Tüm mühendis mimarları Halkın Mühendis
Mimarları safında birleşmeye ve mücadele
etmeye çağırıyoruz.

BORUN KULLANIM ALANLARI:
Fibergalass, cam, emaye ve kaplama sanayinde, sabun ve deterjan sanayinde, ataşe
dayanıklı malzeme, metalurjik uygulamalar,
tekstil, fotoğrafçılık, boya, borik asit üretimi,
elektrik ve tıp sanayii, tekstil cam elyafı,
borun alaşımları, metalurjik flux, izole cam
elyafı, borun silikat camları, Antiseptikler,
Nükleer yakıt teknolojisi, yangına dirençli
malzemeler, naylon, gübre, katalistler, dezenfekte ediciler, yapıştırıcılar, refrakter, çimento korozyon önleyiciler, ilaç ve kozmetik,
elektronik rafinasyon, bitki öldürücüler,
böcek öldürücüler, deri renklendirici olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca kanserli hücreleri
imha etmede de kullanılıyor.
Bor madeni, stratejik olarak topraktan
çıkarıldığı andan itibaren gerek ham madde
olarak ve gerekse rafine bor ürünleri olarak,
insanlar için beşikten mezara kadar yaygın
bir şekilde insanın hayatının her alanında
kullanılan endüstriyel bir madendir. Bor,
uzay teknolojisinde de kullanılıyor. Yakıt
olarak da kullanılan bor, dünyanın en
değerli madenlerinden birisi.

Kararlıyız, Gençlerimizin Uyuşturucu Bataklığına
Saplanmasına İzin Vermeyeceğiz!
Uyuşturucuya karşı Okmeydanı Özel Hastane Sokağı'nda 31
Aralık’ta 15.00 - 19.00 saatleri arasında 4 saatlik nöbet tutuldu. Bu
çalışma çerçevesinde önce iş yerlerinde denetimler yapıldı, ardından
çevrede kısa 15 dakikalık aralıklarla toplam 8 tur devriye atıldı. Atılan
devriyelerde bir satıcı dövülerek cezalandırıldı. Ayrıca Yıldırım Beyazıt
Sokağı girişinde kalabalık bir gençlik grubunun torbacı oldukları şüphesiyle üstleri arandı. Üstlerinde uyuşturucuya dair bir şey bulunamayınca
oradan diğer bir alt sokağa geçilerek ajitasyonlarla tekrar nöbet yerine
geçildi. Aynı gün oturma eylemi de yapıldı. Oturma eylemine 12 kişi
katıldı. Atılan devriyelerde çekilen ajitasyonlarda kararlılık ifadeleri
sıkça kullanıldı. Balkon ve pencerelere çıkan halk çekilen ajitasyonlara
alkışlarla destek verdi. Okmeydanı Halk Meclisi tarafından Şark Kahvesi’nde uyuşturucuya karşı oturma eyleminin 16.’sı 7 Ocak'ta yapıldı.
Daha oturma eyleminin başlayacağı sırada pankartı yerine asan Okmeydanı Halk Meclisi üyelerine halk alkışlarla destek verdi. Böylesi
bir havada kar boran ve fırtınanın tavan yaptığı bir sırada eylem
yapıldığı için "helal olsun” nidalarıyla ve alkışlarla sahiplenildi. Oradan
gelip geçen insanlar hem tebrik ettiler hem de sosyal medya hesaplarında
yayınlayacaklarını söyleyerek birçok defa fotoğraf çektiler. Yine oradan
geçmekte olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan bir
genç oturma eyleminin sonuna kadar destek oldu. Yarım saat süren
oturma eylemine toplam 5 kişi katıldı.

Elazığ’da PSAKD
Geleneksel Gağant Cemi Düzenledi
Elazığ’da 5 Ocak'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Alevi halkının geleneksel olarak yeni yılı kutlu cemi
olan Gağant Cemi’ni düzenledi. Fevzi Çakmak taziye
evinde düzenlenen cemde bugünlerde OHAL ile kişi
hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını, çeşitli yazarların
“Alevileri katletsek de bize ses çıkarmıyorlar ”gibi çıkışlarıyla katliamlara zemin hazırlamaya çalıştıklarından
bahsedildi. İstanbul Kuruçeşme Cemevi'nde 7 yemeğine
katılan ve tutuklanan 27 Halk Cepheliden bahsedildi.
Dede son olarak "biz Kerbeladan ders alsaydık 38’ler
yaşanmazdı 38’den ders alsaydık Maraş, Çorum, Sivas,
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Gazi’ler yaşanmazdı. En büyük cihat zalimin karşısına
çıkıp sen zalimsin demektir” diyerek cem sona erdi.
OOO

Faşizmin Saldırılarına Teslim Olmayacağız
Mücadelemizi Her Koşulda
Büyüteceğiz
Elazığ Halk Cepheliler faşizmin resmileştiği bu dönemde faşizmi teşhir amaçlı 6 Ocak'ta kuşlama ve
sticker çalışması yaptı. "faşizme karşı omuz omuza –
Halk Cephesi" 32 adet stickeri halkın görebileceği
çeşitli durak ve direklere astı. Ve kuşlama yaptı.
Çalışmaya 3 kişi katıldı.
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AKP Faşizmi Emekçileri Teslim Alamayacak!
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Kamu Emekçileri Cephesi, Alev
Şahin’in katil polisler tarafından keyfi
bir şekilde aranmasına ve baskı kurulmasına dair 5 Ocak’ta bir açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada: “Alev Şahin mesleğini rant için değil, halk
için onuruyla yapan mimardır. Hak
arama mücadelesinde haklının, halkın
yanında yer almaktan çekinmedi.
Bilgisini halkın çıkarı için kullandı.
Düzce’de çalıştığı kurumda nasıl bir
insan olduğu çalışanlar tarafından
çok iyi bilinir. Kendisi aynı zamanda
KESK’e bağlı Yapı Yol Sendikası’nın
üyesidir. (...)
Halkın mimarı Alev Şahin’in başına gelecek herhangi bir olayda
başta Ankara Emniyet Müdürlüğü
olmak üzere, haklarını arayanları terörist ilan edip, gözaltına alarak tutuklayan İçişleri Bakanlığı sorumludur” denildi.
Aşağıda Alev Şahin’in avukatlarına aktardığı olayı sizlerle paylaşıyoruz.
Merhaba Sevgili Avukatlarım;
Sizleri 1 Ocak akşamı Ankara’dan
Düzce’ye dönerken yaşadığım bir
olayı aktarmak durumundayım. Bildiğiniz gibi 2011’den bu yana Düzce’de
kamu emekçisi olarak çalışmaktayım.
Bu süre boyunca da hafta sonlarımı
ailem ve arkadaşlarımla birlikte geçirmek için Ankara’da değerlendirmeyi
tercih ediyorum. Beş yıldan fazla süredir gidip geldiğim bu süre içerisinde
OHAL’den bu yana benim de yolculuk
ettiğim otobüs firması birkaç sefer
kolluk kuvvetleri tarafından durdurulup
keyfi biçimde tüm yolculara GBT taraması yapılıyor ve yolumuza devam
ediyorduk. Benzer uygulama 1 Ocak
akşamı Ankara’ya henüz çıkmamıştık
ki tekrar yaşandı. GBT’nin ardından
polis, otobüse binerek adımı söyledi
ve aşağıya inmemi rica etti(!) ‘sorun
nedir?’ diye sorduğumda, otobüste
konuşmak istemediğini, aşağıya inmemim daha iyi olacağını söyleyince
ben de halktan gizleyecek hiçbir şeyimin olmadığını burada söylemesini
istedim. Fakat ısrarında devam edince
otobüste garip bir hava yarattı, ben de
inip öğreneyim dedim. Aşağıda uzun

namlulu kar maskeli polisler etrafımı
çevirerek yapılan GBT’de aşırı sol
bir terör örgütüne üyelikten kaydımın
olduğunu ve çantamı aramak zorunda
olduklarını söylediler. Ben de aşırı sol
bir örgüte üyelik kaydım var ve benim
bundan haberim yok, öyle mi? Ayrıca
çanta aramanın hukuksuz olduğu, neye
dayanarak bunu yapacakları üzerine
tartışırken elindeki cihazla muavinin
o sırada indirdiği çantamı kontrol etmeye başladılar. Artık ne kadar hassas
bir ayar yaptılarsa çantada sadece giysilerim olmasına rağmen cihaz uyarı
verdi. Tüm itirazlarıma rağmen çantamı
aramak için kendi araçlarına götürdüler.
Bunun keyfi olduğunu, hangi talimat
ya da kararla ya da hangi kanuna dayanarak bu işlemi yaptıklarını, ayrıca
erkek polislerin çamaşırlarıma dokunmasına izin vermeyeceğimi, bu durumun kendisinin zaten küçük düşürücü
olduğunu söyleyince ‘OHAL’de olduğumuzu, kendilerinden emin bir biçimde istiyorsam şikayet etmemi’ söylediler ve otobüsten bir kadın yolcuyu
indirerek çantamı aramasını istediler.
Otobüse gelene kadar metroda ve AŞTİ’de bu çantaların XREY’den geçtiğini, beni değil, elini kolunu sallayarak
hala ortalıkta dolaşan katilleri aramalarını söyledim. Bu sırada kadın yolcu
çantada sadece çamaşır var deyince,
küstahça 'kusura bakma arkadaşım,
görevimizi yapıyoruz’ diyerek çantalarımı muavine verdi. Ben de ‘arkadaşı
olmadığımı bana bu şekilde hitap edemeyeceğini, katillerin hırsızların peşine
düşeceğine bir kamu emekçisinin çantasında ne aradıklarını’ sordum. Bana,
merak etmeyin gözaltına almayacağız,
dediler, ben de, gözaltı ile mi tehdit
ediyorsunuz, alın o halde, dedim. O
da bana terör örgütü üyeliğinden kaydınız var, yapmak zorundayız vb.
şeyler söyleyince, örgüt üyesi olsaydım
zaten seninle bu şekilde konuşmazdım,
deyip kimliğimi alarak otobüse bindim.
Tüm otobüs meraklı gözlerle bana
bakıyordu. Ben de ‘arkadaşlar, ben
solcu, sosyalist biriyim. Düzce’ye beş
yıldır hizmet veren bir kamu emekçisiyim ve yıllardır sol bir sendikanın
da başkanlığını yapıyorum. Yoksulların,
emekçilerin hakkını savunan birinin

poliste kaydının olması kadar normal
bir durum yok ülkemizde. Katillerin,
tecavüzcülerin, hırsızların peşine düşeceklerine benimle uğraşıyorlar. Durum budur, kusura bakmayın.’ dedim.
Otobüstekilerin tepkisi gayet samimiydi. Geçmiş olsun diyenler, canınızı
sıkmayın diyenler, yüzüme güzel bakan
gözlerle karşılanmak halka olan sevgi
ve güvenimi bir kez daha tazeledi.
Çantamı aramak zorunda bırakılan
yolcu da aynı samimiyetle ve utangaçlıkla yüzüme bakınca, sorun değil
dedim. Çantamı vermek zorunda kalan
muavin çay-kahve servisine geçti ve
bana canınızı sıkmayın dedi ve Düzce'ye kadar sorunsuz bir şekilde yolumuza devam ettik.
Şunu bir kez daha net bir biçimde
gördüm ki; halkımız polisten nefret
ettiği kadar korkuyor da. Bu korkuyu
yoksulluklarının ve açlıklarının sebebi
olan egemenlere karşı öfkeye dönüştürebilirsek başaracağımıza inanıyorum. Polisin beni terörize etme
çabalarının halkın gülen gözleriyle
beni selamlamasına dönüşmesinden
de ayrıca mutluyum.
Sizinle bunu paylaşmamın sebebine gelecek olursak; bence bu durum
tamamen Ankara polisinin kurguladığı
bir durumdur ancak amacına ulaşamamıştır. Bir sonraki yolculuklarımda
başıma gelebileceklerden Ankara polisi sorumludur. Ne yaparlarsa yapsınlar dostlarım Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ’ın
haklı mücadelesinde, yoksulların,
emekçilerin ekmek ve adalet kavgasında yanlarında olacağımı belirtmek
istiyorum.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Alev Şahin

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: İnançsızlık
Sonuç: Devrimci çalışmayı
engelliyor. Halka gitmeyi engelliyor, halkı örgütlemeyi engelliyor, devrimi örgütlemeyi
engelliyor.
Çözüm: Teorik ve pratik
eğitim ve halkın sorunlarını
paylaşmak, çözüm üretmeye
çalışmak, kendini halkın
sorunlarına çözüm üretmek
için zorlamak.
Devrimci mücadele içindeki
zaaflı çalışma alışkanlıklarından
biri halkı örgütlememektir.
Faşizmin saldırılarını, mücadelenin zorluklarını, olanaksızlıkları mutlaklaştırarak, buna
karşı savaşı örgütlememek ya
da yetersiz örgütlemektir. Devrime ve halka inançsızlık, bu
zaaflı çalışma alışkanlığını ortaya çıkaran nedenlerden biridir.
Nedir inanç?
BİLGİ VE GERÇEĞİN
BİRLEŞTİĞİ DUYGU
YOĞUNLUĞUDUR.
Devrimcilik inanç işidir.
İnanmayan devrimcilik yapamaz.
İnanç, bilgi ve gerçek ise
inancımızı büyütmek için bilgiyi sürekli araştırmalıyız. Bilgiyi sürekli artırmalıyız. Ve
eğitimi süreklileştirmeliyiz.
Devrime inanmak için hangi
bilgiye ve hangi gerçeğe ulaşmalıyız?
Bilimsel olarak devrimi
tanımlamalıyız.
Devrimin zorunluluğunu
çözümlemeliyiz. Veya bilimsel
çözümlemeleri araştırıp öğrenmeli ve bilince çıkarmalıyız.
Devrim olacaktır, çünkü,
bilimin yasaları bize bunu gösteriyor. Değişim ve gelişim
süreklidir. Değişim birarada
bulunan karşıtların çatışması
ile olur. Toplumsal karşıtlıklar,
sınıflardan oluşur. Sınıflar mücadelesi devrime neden olur. Dev-

rim sistemlerin değişimini sağlar. O halde bilim devrimin
zorunluluğunu anlatıyor.
Tarihsel Materyalizm, yine
devrimin zorunluluğunu anlatır.
Toplumlar tarihi, ilkel komünal toplumdan, feodal topluma,
feodal toplumdan kapitalist topluma, kapitalist toplumdan
sosyalist topluma geçişin yasalarını gösterir. Bu da bize devrimin zorunluluğunu anlatır.
O halde, bilimsel gerçekleri
öğrenmek devrim inancını
büyütmenin temel yollarından
biridir.
Keza halka inanmak da
devrim inancımızı büyütecektir.
Neden halka inanmalıyız?
Çünkü, halkın çıkarları ile
bir avuç sömürücü egemenin
çıkarları kesin olarak uzlaşmazdır. Uzlaşmaz karşıtlıklar mutlak
olarak çatışırlar. Bu çatışma
çeşitli etkenlere bağlı olarak
zayıflayıp, şiddetlenebilir, ama
uzlaşamaz, ortadan kalkamaz.
Bu nedenle de halk, çıkarları
gereği devrimden yana olmak
zorundadır. Bu halka güvenimizin bilimsel temelidir.
Diğer yandan, halkın en yoksul kesimi içinde, faşist düzenle
çelişkiler çok daha derindir.
Faşizmin halkın en yoksul kesimine sunabileceği bir sahte
umut da kalmamıştır. Düzenden
tümüyle kopmuşlardır.
En yoksullara gitmek, onların sorunlarını dinlemek, düzenle çelişkilerinin derinliğini görmek, acılarını, ihtiyaçlarını,
dolayısıyla düzenle çelişkilerinin
derinliğini görmek de halka
güven ve inancımızı büyütecek
etkenlerdendir.
O halde çözüm; bilgi ve
gerçeğin birleştiği duygu
yoğunluğuna ulaşmaktır. Yani
eğitimle bilinçlenmek, halkın
en yoksullarına giderek inancını büyütmektir.

Gözaltına Alınan
Halk Cepheliler ve
Asi Gazetesi Çalışanları
Derhal Serbest Bırakılsın!
AKP’nin katil polisleri 5 Ocak’ta Hatay’da
Halk Cephelilere yönelik bir operasyon düzenleyerek Erhan (Nizam) Arslan, Fehim Bolat
Karip Polat, Gökhan Demir, Kudret Arslan,
Bahar Uçucu, Mert Aldıcıoğlu, Orhan Çapar ve
Devrim Deniz Karataş’ı gözaltına aldı. Polisin
elindeki listede birçok kişi hakkında gözaltı
kararı olduğu da belirtiliyor.
Faşizmin Baskılarına Boyun Eğmeyeceğiz
Mücadelemizi Büyüteceğiz!

Umut Veren Asi Gazetesi – 5 Ocak
2016:
“Hatay’da Asi gazetesi okurlarına ve çalışanlarına yönelik 5 Ocak’ta sabah saat 06.00’da
ev baskınları yapılarak birçok kişi gözaltına
alındı. Faşizmin pervasızlığı devam ediyor.
Faşizmin krizi derinleştikçe devrimcilere, demokratlara saldırmaya devam ediyor. Bu da faşizmin
acizliğini, krizinin ne kadar derinleştiğini ve
çözümsüzlüğünü göstermektedir…
Gözaltılara bahane olarak Asi gazetesini okumak ziyaret etmek ve film izlemek, Yürüyüş
dergisini okumak ve dağıtmak gibi gerekçeler
gösterilmiştir. Faşizmin geldiği en üst boyuttur
gazete okumaya, film izlemeye dahi tahammülü
kalmamıştır. Bu da onun yönetememe krizinin
derinliğini ve iflasını göstermektedir.
Size gerçekleri taşıyan, Yürüyüş dergisini
ve Asi gazetesini getiren, dağıtan çocukları
sahiplenin. Faşizmin bu saldırıları, devrimcilerden
ne kadar korktuğunun göstergesidir çünkü onların
tek alternatifi bizleriz, devrimcilerdir. Hukuksuz
bir şekilde gözaltına alınanlar derhal serbest
bırakılsın.”

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

Antep Halk Cephesi – 5 Aralık:
“ … Yapılan operasyon AKP’nin içine düştüğü
çaresizliğin bir göstergesidir. Yönetememe krizini
o kadar derin yaşamaktadır ki bu çaresizliği ile
halkın her kesimine saldırmaktadır. Bunun için
sabahın köründe halktan insanların evlerini basıp
gözaltına almaktadırlar. 3 ay boyunca OHAL’i
uzatmasının sebebi de budur. Gazete okuyan,
dergi okuyan, demokratik eylemlere katılanları
dahi gözaltına almasının sebebi işte bu yönetememe krizidir. En küçük muhalefet dahi karın
ağrısına dönüşmekte adım atmaz hale gelmektedir.
Ama boşunadır bu yöntemlerle çürümüş bir
düzeni ayakta tutamaz” denildi.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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“Emeklerimiz Karşılıksız Kalmadı, Kalmayacak”

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017
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Kamu Emekçileri Direniş Günlüğü - 56. Gün – 3 Ocak:
Özgür Tutsaklık, ilk bakışta çelişkili
bir kavram gibi görünüyor. Hem tutsak
hem de özgür olmak mümkün mü?
Aslında bu soruyu evet ya da hayır
diye cevaplamak özgürlüğü nasıl tarif
ettiğimize, nasıl kavradığımıza bağlı.
Bir iki yıl önce, 20 yılı aşkın tutsaklıktan sonra serbest kalmış “eski” bir
Özgür Tutsakla konuşma fırsatım olmuştu. Herkes Abinin uzunca bir süresini
tecrit hapishanelerinde, önemli bir kısmını
da ağır tecrit koşullarında (tek kişilik
hücrede) geçirdiği 20 küsur yıllık tutsaklığından sonra “dışarı” tecrübesini,
tecritte geçen yıllarını, tecritle nasıl başa
çıktığını merak ediyordu. Yılların tutsağı
hayatım boyunca unutamayacağım bir
cevap vermişti bu soruya: “Dışarıdayken
ne kadar özgürüz? Şimdi, kıyısında
oturduğumuz bu denizin içinde mültecilerin cesetleri varken, mehtabı seyredip
özgür olduğumuzu düşünebilir miyiz
ya da özgürmüş gibi yapabilir miyiz?
Denize baktığında mehtaptan çok mültecilerin cesetlerini gören bir bilincin,
tecrit hücrelerinde duvarları değil, duvarların ardındaki yaşamı görmesi şaşırtıcı değil sanırım.” dedi
(......)
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Özgür Tutsakların mektubu
geldi bugün. F Tipi hücrelerini dolaşmış, tutsakların gözlerine değmiş satırlar direniş alanımızdaydı. Direnenler
fiziken buluşamasalar da birbirlerinden
güç alırlar, yalnız olmadıklarını bilirler,
nerede zulme karşı bir başkaldırma
varsa yürekleri orada atar. Bizim yüreğimizin bir tarafı, yaşamın kendisinin
direnmek demek olduğu F Tipi tecrit
hücrelerinde atıyor.
Bugün direnişin başından bu yana
en soğuk havayı gördük: -7 katalitik
sadece kendisini ısttığı için yeni bir
soba arayışına girmiştik, Pir Sultan Yenimahalle Şubesi bir Ufo göndermişti.
Alana elektrik çekerek sobamızı yaktık.
Maalesef Ufo da katalitik sobadan pek
farklı değilmiş. Bizi alanda ısıtacak bir
soba arıyoruz halen. Çevreye rahatsızlık
vermek istemediğimiz ve is kokusuyla
yaşamak istemediğimiz için ateş yakmayı tercih etmiyoruz. Aklınıza bir çözüm gelirse bize yazın, bizi arayın.

İmza toplamaya devam ediyoruz.
Dün dikkatimi çekti, föydeki isimler
okunmaz halde. Bütün sayfadaki karakteristik titrek yazıyı görünce anladım: Soğuktan eller kalem tutamıyor.
Bu föyler ne emeklerle dolu. Bizim
için imza toplayanların, atanların emeklerine sağlık. Emeklerimiz karşılıksız
kalmadı, kalmayacak, biliyoruz.
Selam etmesem çok eksik kalır. Veli
Abi’nin annesi Kader Ana bizimleydi
bugün. Gözleme ve çay getirmiş. Yılların
yüzündeki izlerini, emekçi ellerini görmek bile bize öğretiyor. Yetmiş küsur
yaşıyla direnişe desteğe gelen Kader
Ana, “siz de benim birer evladımsınız”
diyor. Bize soğuk işler mi?
Soğukla mücadelemiz yarın da sürecek. Herkesi bekleriz.
Sevgi ve selamlar...
Nuriye
60. Gün-7 Ocak
Bugün, yeni KHK’larla atılan devrimci demokrat ilerici akademisyen
kamu emekçilerinin ihraç edilmesine
ilişkin yapılan konuşmayla başlandı.
Akademisyen Nuriye Gülmen de ihraç
edilenler arasında. Yine, ihraç edilenler
arasında KESK’e bağlı Yapı-Yol Sendikası'nın iş yeri temsilcisi olan mimar
Alev Şahin ve Türkiye İş Kurumu’nda
çalışan daha öncesinde açığa alınan
Ulaş Erduran da var. Kendileri de süreçleri ve ihraç edilmelerine ilişkin konuşma yaptılar. Mimar Alev Şahin rant
için değil halk için mimarlığı savunduğu
ve yaptığı için saldırılara baskılara
maruz kalıyordu. Defalarca soruşturmalara müdürün saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Kendisi doğru bildiğinden
ödün vermeyerek mesleğini icra ediyordu. Ama varlığı rahatsız etmişti
halk düşmanlarını, o yüzden de ihraç
ettiler. Tüm bu saldırıların tek amacı
var. Yıldırmak! Teslim almak!
Ama teslim almayacaklar. Bugün
Bursa Kamu Emekçileri Cepheliler
direnişe destek verdi.

Ankara Direnişi Büyümeye
Devam Ediyor!
Direnişleri Direnişimizdir
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri 27
Aralık'ta direnen Kamu Emekçilerini

ziyaret etti. Daha önce Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’ya hediye edilen yeni
yıl FOSEM takvimlerinden Acun Karadağ’a da hediye edildi. Direnen emekçilere destek olan FOSEM duygularını
şu şekilde dile getirdi: "Onların OHAL’i
varsa bizim de onlara cevabımız var,
bu da bizim OHAL’imiz diyerek Ankara’da direnen Kamu Emekçileri var.
Bir gecede keyfi bir şekilde işlerine
son verilmesine karşı çıkan ve bu hukuksuzluğu kabul etmeyen Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ
işlerine geri dönmek için direniyor. Eylemleri ikinci aya yaklaşmakta, Ankara’nın ayazında, soğuğunda, yağmurun,
karın altında direniyorlar. Zulmünüze
boyun eğmeyeceğiz diyorlar.(.....)
Şimdi o kararlılıkla her gün duruyorlar anıtın önünde. Biz de Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri olarak yanlarındayız ve direnişlerini destekliyor,
zaferi kazanacaklarını biliyoruz."

Saldırılarla Bizi Teslim
Alamayacaksınız, Kriziniz
İçerisinde Yok Olup Gideceksiniz!
Hatay Halk Cephesi, 5 Ocak’ta Hatay
genelinde yapılan operasyonu teşhir etmek
ve gözaltına alınan yoldaşlarına özgürlük
talebinde bulunmak için 10 Ocak’ta Armutlu
Mahallesi’nde ozalit çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada Armutlu duvarlarına üzerinde
“AKP Faşizmine Teslim Olmayacağız
Karip Polat-Sinan Okur-Deniz Yücel…
Serbest Bırakılsın! Asi Gazetesi Çalışanları
Serbest Bırakılsın!” yazılı 15 adet ozalit
asıldı. Ayrıca 11 Ocak’ta gözaltına alınanların
aileleri Hatay Emniyeti önündeki bekleyişlerini sürdürmekteydi. Günler geçmesine
rağmen Halk Cepheliler ve Umut Veren
Asi gazetesi çalışanları hala mahkemeye
çıkarılmamışlar ve aileleri her zorluğa rağmen duracaklarını belirtti. Ayrıca aileler
ile yapılan sohbetlerde, ailelerin düşmana
karşı tavırları sertti ve ne yaparlarsa yapsınlar
emniyet önünde beklemeye devam edeceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine Hatay
Halk Cephesi’nin yaptığı kısa açıklamada:
“AKP yönetememe krizinde boğuluyor ve
meşru olan insanları bir kutunun içerisine
hapsetmeye çalışıyor bunu başaramayacak
insanları teslim alamayacak ve bu krizi
içerisinde yok olup gidecek” sözlerine yer
verildi.
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Avrupa’da
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
Uzun Yürüyüşün 5. Gününde
5 Ocak günü Hamburg
Hapishane’si önünde uzun
yürüyüş başlamış oldu. Hapishane önünde Grup Yorum'un türküleri söylendi,
halaylar çekildi, sloganlar
atıldı. Yaklaşık 3 saat süren
eyleme toplam 23 kişi katıldı. Ardından Hamburg'un solcu mahallesi olarak
bilinen "Sternschanze" bölgesinde afişleme yapıldı
ve 100'den fazla afiş asıldı, 10 yazılama yapıldı.
%

İngiltere'de Musa Aşoğlu’nun
Özgürlüğü İçin Eylem Yapıldı
İngiltere'nin Londra şehrinde’ki Alman Elçiliği
önünde 6 Ocak günü Musa Aşoğlu
için eylem yapıldı.
%

Musa Aşoğlu İçin
Dortmund'da Stant Açıldı
Almanya'nın Dortmund şehrinde
7 Ocak günü çarşıda stant açıldı. 1.5
saat süren çalışmada 200 adet bildiri
dağıtıldı ve Almanca açıklama okundu.
Eyleme toplam 6 kişi katıldı.
%

Londra Dev-Genç'ten Grup Yorum'a
Destek için Bildiri Dağıtımı
11 Ocak Çarşamba günü saat
14.00’da başlayan bildiri dağıtımına 3
Dev-Genç’li katıldı. 14.00-15.00 arası
esnaflara “Grup Yorum’a Özgürlük!”
Başlıklı bildirileri dağıtan gençler saat
15:00’da Edmonton bölgesindeki bir
okulun çıkışına giderek okuldan çıkan
liselilere bildiri dağıttı. Dağıtımda gençlerle ve esnaflarla sohbet edilerek Grup Yorum ve Dev-Genç
tanıtıldı. Yaklaşık iki saat süren dağıtım, yürüme yolunun
üzerindeki köprüden kuşlama yapıldıktan sonra sonlandırıldı.
14.00’da başlayıp 16.00’da biten dağıtımda yaklaşık 250
bildiri dağıtıldı.
9 Ocak Pazartesi günü Türkiyeli gençlerin yoğun olduğu
liselerde İngilizce ve Türkçe “Grup Yorum’a Özgürlük”
başlıklı bildiri dağıtımı yaptı. Dağıtımda gençlerle sohbet
edilerek Grup Yorum tanıtıldı ve İdil Kültür Merkezi’ne
yapılan operasyon anlatıldı. Yoğun ilgi gören Dev-Genç’lilere,
öğrenciler Grup Yorum’a yapılan saldırının ve tutuklamanın
çok saçma ve adaletsizce olduğunu söyleyerek bize destek
çıktıklarını belirtiler. Liselerde Yaklaşık 400 bildiri öğrencilere
ve öğretmenlere ulaştırıldı.
Ayrıca Edmenton Green alışveriş
merkezinin girişinde de tutsak Grup
Yorum üyeleri için bildiri dağıtımı
yapıldı. 1.5 saat süren dağıtımda Grup
Yorum'un türküleri ve marşlarısöylendi, halaylar çekildi. Toplam 500
bildiri dağıtıldı.
%

Dortmund'da Musa Aşoğlu İçi
Afişleme Yapıldı

Londra Grup Yorum ile
Dayanışma Stantları Devam Ediyor

Almanya'nın Dortmund şehrinde 5 Ocak günü
Nordstadt bölgesinde afişleme yapıldı. 1 saat süren
çalışmada toplam 50 afiş asıldı.
%

Britanya Grup Yorum Gönüllüleri başlattığı "Grup Yorum'u
faşizmin elinden çekip alacağız" isimli kampanya çerçevesinde
Londra'da stant açtı.
%

Hollanda'da Musa Aşoğlu İçin
Pankart Asıldı
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 9 Ocak günü
Hollandaca ve Türkçe “Musa Aşoğlu İçin Özgürlük”
yazılı pankart asıldı.

Sayı: 556

Yürüyüş
15 Ocak
2017

T.C. Elçiliği Önünde Londra'da Grup Yorum'la Dayanışma Eylemi
6 Ocak günü Londra'da T.C. elçiliği önünde Britanya
Grup Yorum Gönüllüleri tarafından eylem yapıldı. Eylemde
İngilizce ve Türkçe sloganlar atıldı.

Londra'da Halk Toplantıları
Devam Ediyor

Londra Dev-Genç'ten "Bizim Gençlik"
Dağıtımı

İngiltere'nin Londra şehrinde halk toplantısı yapıldı.
Toplantıda Musa Aşoğlu ile ilgili bilgi verilerek devrimciliğin
meşruluğu hakkında yazı okundu. Ardından Britanya Grup
Yorum gönüllüleri, tutsak olan Grup Yorum üyeleri için
yapılacak olan kampanya hakkında kararlar aldı.

11 Ocak Londra'nın Palmers Green bölgesinde
"Bizim Gençlik" dergisi dağıtıldı. 3 kişinin katıldığı
dağıtımda bölgedeki esnaflara Bizim Gençlik dergisinin
içeriği ve önemi anlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren
dağıtımda 5 dergi esnaflara ulaştırıldı.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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Hamburg'da Mahir Bektaş ve Leyla
Aracı Anıldı
Almanya'nın Hamburg şehrinde 8 Ocak
günü Dersim'de şehit düşen Mahir Bektaş
ve Leyla aracı anıldı. Anma açılış konuşmasıyla başlatıldı ve saygı duruşu yapıldıktan sonra şehitlerin özgeçmişleri okundu
ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından
Hamburg Dev-Genç'liler şiir okudu. Son
olarak hep birlikte türkü söylendi.
%

Stuttgart'ta Geleneksel Kahvaltı
ve Anma
Almanya'nın Stuttgart şehrinde 8 Ocak
günü Halk Kültür Evinde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıdan sonra Dersim'de şehit
düşen Oğuz Meşe, Leyla Aracı ve Mahir
Bektaş için bir anma yapıldı. Anmada açıklama okundu.
Ardından Stuttgart Özgürlük Komitesi
adına konuşmada Musa Aşoğlu için yapılacak olan uzun yürüyüş anlatıldı ve 100
bin imza toplama hedefi olduğu anlatıldı.
Etkinliğe toplam 35 kişi katıldı.
%

Stuttgart'ta Yılbaşı Kutlaması
Sayı: 556

Stammheim Hapishanesi Önünde Yapıldı

Yürüyüş

Stuttgart Halk Kültür Evi her sene olduğu gibi bu sene de, yeni yıla Stammheim
Hapishanesi’ndeki devrimci tutsakları selamlayarak girdi.
2013’ten beri tutsak olan Özgür Aslan
ve Yusuf Taş’ın da içinde bulunduğu
Stammheim Hapishanesi önünde, Almanya
ve Türkiye solundan çeşitli kurumların
geldiği eylemde hapishane etrafında slogan,
ve marşlarla yüründü. Devrimci tutsakların
hücrelerinden sloganlar atmasıyla, kitle de
buna cevap vererek slogan atmaya devam
etti. Eyleme 200'ün üzerine kişi katıldı.
Eylemden sonra kitleyle derneğe geçilerek yeni yıl kutlaması devam etti.
%

15 Ocak
2017

Londra Dev-Genç'ten Film Gösterimi ve
Dev-Genç'li Tutsaklara Mektup
10 Ocak Salı akşamı Londra DevGenç’liler film gösterimi için bir araya
geldi. Saat 18:00‘da bir ailemizin evinde
toplanan Gençler, tek sofra etrafında aynı
ekmeği paylaştılar. Biraz sohbet ettikten
sonra, 2 saat süren “Snowden” isimli filmi
izlediler. Gençler, aralarında sohbet ederek
filmi değerlendirdiler. Son olarak Tutsak
Dev-Genç’lilere mektup yazıldı. Film gecesine 11 Dev-Genç’li katıldı ve Gençler
saat 22:30 gibi dağıldı.

54

AVRUPA’dakiBİZ

Devrimcilik Yapmak
Haklarımıza Sahip Çıkmaktır!
Musa Aşoğlu sadece haklarına
sahip çıktığı, devrimcilik yaptığı
için tutuklandı.
Gençler uyuşturucu bataklığında
çürümesin, mahalle köşelerinde fuhuş yapmasın, alkol bağımlısı olmasın, hırsızlık yapmasın; yozlaşmasın, değer yargıları değişmesin,
kültürünü unutmasın, kendi dilini
unutmasın, tarih bilincine sahip olsun, kimliğini unutmasın, vatan ve
halk sevgisine sahip olsun dediği
için Musa Aşoğlu tutuklandı. Bu
düşünceleri savunduğu ve emperyalizme karşı mücadele ettiği için
tutuklandı. İşte bunlar suç sayılabiliyor. Uyuşturucuya karşı olmak
suç sayılabiliyor.
Biz de diyoruz ki suç sayılamaz!
Uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya,
ırkçılığa karşı olmak bir görevdir.
Devrimcilik yapmak bir zorunluluktur.
Uyuşturucu bataklığı diyoruz...
Gençlerin sonudur bu bataklık, ötesi
yoktur. Buna nasıl izin verebiliriz?
Bizim için uyuşturucu uzak olabilir,
hiç uyuşturucu kullanmamış da olabiliriz ama o bataklıkta çürüyen
binlerce, milyonlarca genç var ve
çözümsüzlükten çırpınıyorlar. Bizden yardım bekliyorlar.
Devrimcilik bunun için bir zorunluluktur. Biz onlara elimizi uzatacağız, çözüm devrimdedir diyeceğiz. Uyuşturucu emperyalizmin
halkların yozlaştırmak için kullandığı bir araçtır, gençleri bu şekilde
apolitikleştirmek istiyor. Biz bu gerçekleri halka anlatacağız, uyuşturucuya karşı olmanın, emperyalizme
karşı olmaktan geçtiğini anlatacağız
ve örgütleneceğiz. Avrupa'da yaşadığımız bütün sorunlarımıza karşı
tek çözüm örgütlenmektir.
Musa Aşoğlu da haklı ve doğru
olan bu yoldan yürümüştür. Yozlaşmaya, ırkçılığa, yabancılaşmaya,
asimilasyona, kimliksizleşmeye karşı
örgütlenmiştir ve emperyalizme
karşı mücadele etmiştir. Hiç tanımadığı gençler için, hiç görmediği

yoksul çocuklar için devrimcilik
yapmıştır.
Musa Aşoğlu sahip olduğumuz
haklarımız elimizden alınmasın diye
mücadele ediyor. Irkçılık yasaktır
diyorsa eğer Avrupa'daki yasalar, o
halde ırkçılığa izin verilmemelidir.
Irkçı ve yasal olan partilere izin
verilmemelidir. Bu yasal partilerle
ırkçılık meşrulaştırılıyor, toplumsal
bir sorun değilmiş gibi gösteriliyor,
"ifade özgürlüğü" adı altında izin
veriliyor bu tür partilere.
Irkçılık meşrulaştırılamaz. Irkçılık
suçtur. Herkes milliyetlerine göre
değil, emeğine göre değerlendirilmelidir. Musa Aşoğlu da bunu savunmuştur Bu düşüncenin neresi
suç sayılabilir? Irkçılığa karşı olmak
nasıl suç sayılabilir? İşte bu düzen
her geçen gün daha fazla sorun çıkartıyor karşımıza, haklarımızı elimizden alıyor. Kapitalizmin krizi
derinleştikçe, sömürüyü arttırıyor ve
halka saldırıyor. Bir takım sus payı
hakları halkın elinden alıyor. Biz
mücadele etmezsek haklarımıza sahip
çıkmazsak emperyalizm bunları istediği zaman bizim elimizden alır.
Çünkü kapitalist bir düzende yaşıyoruz ve bu düzen insanları sömüren, halka hak ve hukuk tanımayan, kar hırsıyla her yeri sömürerek talan eden, HALKLARIN
YARARINA HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN emperyalizmdir.
Bu düzene karşı örgütlenip mücadele etmek HEPİMİZİN GÖREVİDİR. Ve bu görevi yerine getirmek için Musa Aşoğlu’na sahip
çıkmalıyız. Musa Aşoğlu için her
yerde özgürlük istemeliyiz, devrimcilik yapmanın hiçbir yerde suç
sayılamayacağını her yerde haykırmalıyız.

Her Yerde Mücadelemizi
Büyüteceğiz!
Şimdi Almanya'nın farklı şehirlerinde uzun yürüyüş yapılıyor. Bir
şehirden diğer şehire giderek halka,

DAĞLARIN ŞAHANLARINDAN MAHALLENİN ŞAHANLARINA

devrimcilik yapmanın suç sayılamıyacağını, Musa Aşoğlu'nun
derhal serbest bırakılması gerektiği anlatılacak. Farklı şehirlerde
kitle çalışması yapılacak. Stantlar,
bildiriler, toplanacak olan imzalar,
afişler asılacak. 1 Ocak günü
uzun yürüyüş başladı ve Almanya'nın Hamburg şehrinden Berlin
şehrine yol alındı. Bu iki şehirde
kitle çalışması yapılarak kampanya halka anlatıldı.
Halka devrimciliğin meşruluğu
anlatılıyor. Bu düzen insanın hiçbir
değerinin olmadığı, emperyalizmin halkarı sermaye ve kar uğruna
azgınca sömürdüğü, dünyadaki
açlık ve yoksulluğun her geçen
gün daha da arttığı, yozlaşmanın,
ırkçılığın körüklendiği bu koşullarda yaşanılmayacağı. Bu sorunlara karşı direnmek gerektiği, mücadele etmek gerekitiği, anlatılıyor.
Musa Aşoğlu da bunları yaptığı
için suç sayılamaz, tutuklanamaz
derhal serbest bırakılmalıdır. Bunlar Almanya'nın iki şehrinde anlatıldı ve uzun yürüyüş boyunca
Avrupa'nın onlarca farklı şehirlerinde anlatılmaya devam edecek.
Biz emperyalizmin Musa Aşoğlu
için aldığı kararı kabul etmiyoruz.
Etmemekle kalmıyoruz, bu karara
karşı mücadele ederek, Musa
Aşoğlu için ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!
Suç ise, hepimiz suç işliyoruz.
Biz şimdi Musa Aşoğlu'nu sahiplenmezsek emperyalizm bize
de bu şekilde saldıracaktır, sürekli
sınırları aşmaya çalışacaktır. Avrupa'da yaşayan halklar hiçbir
şeye karşı gelmesin kuzu kuzu
yaşasın diye ırkçılığa, yozlaşmaya
vs. karşı çıkanları farklı yöntemlerle bastırmaya çalışacaktır. Kendi haklarımızı savunduğumuz
için, devrimciliğin meşruluğuna
inandığımız için uzun yürüyüşe
her yerden destek çıkmalıyız.
Destek çıkmak ne demek?
1- İmkanımız varsa uzun yürüyüşe katılmalıyız. Hafta içi katılamıyorsak bile hafta sonu katılabiliriz ve uzun yürüyüş ekibinin bulunduğu şehire gidebili-

riz. Tabi yürüyüşün tamamına
katılmak çok daha güzel olur.
Ama idealize etmeden kendi gerçekliğimize göre karar vermeliyiz.
2- Bulunduğumuz bölgeden
yürüyüşe desteğimizi sunmalıyız.
Uzun yürüyüş ekibinin bulunduğu
şehir uzaksa ve işimizden, okulumuzdan kaynaklı katılamıyorsak, kendi bölgemizde yürüyüşe
destek çıkmalıyız. Bunu farklı
yöntemlerle yapabiliriz. Örneğin
uzun yürüyüş ekibine destek mesajlarımızı gönderebiliriz, kısa bir
video çekip toplu bir şekilde mesajı çekip onlara gönderebiliriz.
Ayrıca destek telefonları açabiliriz.
Merkezi meydanlarda mümkünse
stant açıp imza kampanyasına
destek olarak imza toplayabiliriz,
bildiri dağıtabiliriz. Bu şekilde
uzun yürüyüşü anlatabiliriz.
3- Türkiyelilerin yoğun olduğu
mahallelerde çat kapı yapabiliriz
ve imza atmaları için ikna edebiliriz.
Bu şekilde yeni insanlarla tanışırız,
kendimizi tanıtırız.
4- Uluslararası ilişkilerle bir
bağ kurup onları bu kampanyaya
katmalıyız. Onlarında desteğini
istemeliyiz. Örneğin ortak bir
basın açıklaması yapabiliriz. Ortak bile olmasa, bizim yapacağımız basın açıklamasına onları
davet edebiliriz.
5- Yaygın bir şekilde yaptığımız eylemlerin haberini yapmalıyız. Uzun yürüyüş ekibi örneğin canlı yayın yapabilir, günlüklerini yazıp sitelerimizde paylaşabilir. Uzun yürüyüşümüzü
her yerde duyurmalıyız, halkımız
Avrupa'nın her yerinde eylemler
yapıp Musa Aşoğlu için özgürlük
istediğimizi duymalı.
Sonuç olarak her yerde Devrimcilik yapmanın suç sayılamayacağını duyurmalıyız. Ve Alman
emperyalizmine Musa Aşoğlu'nu
derhal serbest bırakması için çağrıda bulunmalıyız.
Hepimiz Musa Aşoğlu'yuz,
Tutuklamakla Bitmeyiz
Musa Aşoğlu'nu Derhal Serbest Bırakın, Suç İşlemekten
Vazgeçin

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Dünyadan Halk Cephesiyle
Dayanışma Mesajları
Avukat Barkın Timtik ve 15 Aralık 2016
Tarihinde Tutuklananlarla Dayanışma Mesajı:
Türkiye hükümeti, halka karşı, Kürt ve
Türk devrimci, sol hareketlere yönelik savaşını
tüm düzeylerde daha etkin sürdürebilmek için,
yazdaki darbe girişiminden beri OHAL’de ısrar
ediyor. İlerici avukatların, tüm dünyada bu
saldırıyı bütün imkânları kullanarak durdurma
ve geri püskürtme misyonu var. Avukat Barkın
Timtik bu sebeple tutuklanmıştır.
Türkiye’deki demokratik sol savunucuların
çalışmasının ne kadar mücadeleci olduğuna, bu
yıl bizzat İstanbul Barosu’nun 23-24 Ocak tarihlerinde “Tecrit ve Direniş” adı altında düzenlediği uluslararası sempozyumunda tanık olduk.
Biz orada 70 ve 80’li yıllarda Almanya’da
yaşanan tecrit işkencesine karşı mücadeleyi anlattık. 1977 yılında Almanya’da bu sert tutsaklık
koşullarına karşı mücadele eden birçok yoldaş
tutuklanmıştır. Aralarında 3 avukat da vardı. Bu
savunucular hukuki ve siyasi yollarla imha tutsaklığına karşı koydular, tıpkı bugün Türkiye’de
birçok meslektaşları gibi. Almanya’da tüm bu
tutuklamalardan sonra devrimci tutsakların güvenliği yeterince sağlanamamıştır ve 1977 yılında
RAF (Kızıl Ordu Fraksiyonu)’ndan 4 tutsak hayatını kaybetmişti.
18 Ekim’de Stuttgart-Stammheim’da Andreas Baader, Gudrun Ensslin ve Jan-CarlRaspe ve 12 Kasım’da Münih’te Ingrid Schubert.
Sınıf hukukunun resmi açıklamasına göre “intihar” söz konusuydu, Almanya’da bunu sorgulayanlar kriminalize edildi ve halen ediliyor.
Barkın Timtik’in gözaltı ile o dönemde yıllarca tutsak kalan RAF avukatları Armin Newerla, Arndt Müler ve Klaus Croissant’ın tutuklamalarıyla benzerlikleri gördük. RAF’daki
bu 4 tutsağın ölümünden sonra yaklaşık 10 ülkede güçlü protestolar yaşanmıştır.
Bugün, Türkiye’deki karşı devrimci gelişmeye
karşı uluslararası düzeyde de direnişi örgütlemek
önemli. Uluslararası düzeyde diyoruz, çünkü
NATO-ittifakına bağlı devletlerin desteği olmaksızın Türkiye’de OHAL mümkün olmazdı
ve oradaki mücadeleler bizim açımızdan önemlidir.
Barkın Timtik’e ve tüm 15 Aralık tutsaklarına
Özgürlük! Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük Ağı,
Hamburg – 5 Aralık 2016
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“insanlık her zaman önemlidir, her şey insanlar için…
Bilinçlenelim, insanlığa önem verelim...”
Muharrem Özdemir

23 Ocak - 29 Ocak
Özer ELMAS
İTÜ öğrencisiydi. Cephelilerin saflarında
anti-faşist mücadeleye katıldı. 27 Ocak
1976’da faşistler tarafından okul girişinde
pusuya düşürülerek katledildi.
Özer Elmas
Turgay KOÇ
28 Nisan 1966 Malatya doğumludur.
1980’lerin ikinci yarısında Elazığ Fırat
Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Önce Dev-Genç’li, sonra Devrimci
Memur Hareketi’nin emekçilerinden oldu.
Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Yakalandığı
Turgay Koç
hastalığın tedavisi için bulunduğu Fransa’da
27 Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı.

Mete Nezihi Altınay

Muharrem Özdemir

Cömert Özen

İmran Ayhan

Ali Duran Eroğlu

Besat Ayyıldız

Mehmet Topaloğlu

Bülent Dil

Besat AYYILDIZ, Mehmet TOPALOĞLU, Bülent
DİL
28 Ocak 1998
Adana’da kaldıkları
eve düzenlenen operasyonda ölüm man-

gaları tarafından katledildiler.
Besat, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise yıllarında
Devrimci Sol’la tanıştı. 1988-’89’da Ankara Dil Tarih’te DEVGENÇ örgütlenmesinde yer aldı. Daha sonra İç Anadolu Bölgesi’nde
çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı.
1997’den itibaren kırsal alana geçti, son olarak Akdeniz Bölgesi
Kır Silahlı Propaganda Birliği savaşçısıydı. 1976 Kayseri Pınarbaşı
doğumlu Bülent, yurt dışında İngiltere’de mücadeleye katıldı,
1997’de gerilla olarak Akdeniz dağlarına çıktı. 1972 Adana
doğumlu Mehmet, adli tutuklu olarak girdiği hapishaneden
devrimci olarak çıktı. Kurtuluş gazetesinin Adana bürosunda çalışıyordu.

Tevfik Durdemir

Mustafa Aktaş

Mete Nezihi ALTINAY, Cömert ÖZEN, Ali Duran
EROĞLU, Tevfik DURDEMİR, Muharrem ÖZDEMİR,
İmran AYHAN, Mustafa AKTAŞ
Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği
komutan ve savaşçılarından yedi gerilla, 30 Ocak 1996’da
Sivas’ın Hafik İlçesi’nin Yukarı Asarcık Köyü yakınlarında
oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında direnerek
şehit düştüler.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü doğumluydu. İstanbul’da Ümraniye, Küçükarmutlu gibi çeşitli

gecekondu bölgelerinde görevler aldı. 1991 yılının ortalarında
Tokat-Sivas bölgesinde gerillanın yapılanmasında görevlendirildi. Şehit düştüğünde birlik komutanıydı.
Mete Nezihi ALTINAY, 1959 Mersin doğumludur. Devrimci
Sol’un oluşumundan itibaren hareketin saflarındaydı. Cunta
yıllarında tutsaktı. ‘86-’91 yılları arasında devrimci hareketin
yeniden örgütlenmesinde büyük emeği vardır. Şehit düştüğünde
birliğin komutan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Ali Duran EROĞLU, Tokat Artova Garkın Köyü 1975
doğumluydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde bir taraftar olarak mücadelede yer aldı. Sivas Katliamı’na karşı eylemlerin örgütlenmesinde canla başla çalıştı. 1994’te gerillaya katıldı.
Tevfik DURDEMİR, Antalyalı’ydı. Uludağ Üniversitesi
öğrencisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü öğrencilerinden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak
düştü. Buca Hapishanesi’nde gerçekleştirilen özgürlük eyleminin ardından gerillaya katıldı.
Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde
bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı mücadelede tutuklandı. Tahliyesinden sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.
İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak doğumluydu. Azeri milliyetindendi. İlkokul öğretmeni olarak mücadele içinde yer
aldı, daha sonra gerillaya katıldı.
Muharrem ÖZDEMİR, Tokat Vavru Köyü 1971 doğumluydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken
mücadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları İmran Ayhan’ı Anlatıyor:

"Halk kurtuluş savaşımızın
hem öğrencisi hem de
öğretmeni olacağım”
Her türlü ekonomik imkansızlığa karşı eğitim fakültesini
bitirmiş, öğretmen olmuştu İmran yoldaş. Bu düzene karşı
tepkileri yoksulluğa ve zulme karşı başlamıştı önce. Tüm çocuklar okusun, yaşamını kurtarsın istiyordu. Daha sonra gördü
ki burjuvazi azgınca saldırıyor, insanları katlediyordu. Şahanlar
dağlarda, şehirlerde isyan ateşini yakmış bu düzeni kökten
yıkıp tüm çocukların tüm insanların özgürce yaşadığı bir
düzen kurmak istiyorlardı. Bu gerçeklik ona çok sevdiği öğrencilerini bırakıp, onlara daha güzel bir dünyayı yaratmak
için savaşmak gerektiğini göstermişti. Onun için artık ülkenin
kırları okul olacaktı. O kırlarda halk okullarının öğretmeniydi
artık. İmran yoldaş, "Halk kurtuluş savaşımızın hem öğrencisi
hem de öğretmeni olacağım" demiştin. Verdiğin sözü tuttun.
Sivas dağlarında yarattığınız gelenek okulumuz olacak. Çok
sevdiğin çocuklarımızı bu okulda okutacak, aydınlattığınız
yolumuzu devrime taşıyacağız.
*
Kürdistan'da doğdu ve büyüdü. İlkokuldan sonra yatılı
okullarda okudu ve en son Ağrı Eğitim Fakültesi'ni bitirip
ilkokul öğretmeni oldu. Çocukluğu ve öğrencilik yılları yoksulluk içinde geçti. Kendi ailesinin yaşadığı fakirlik ve genelde
Kürdistan halkının yaşadığı yoksulluk ve ulusal baskı kişiliğinin
ve düzene olan kininin oluşmasında önemli rol oynadı. Öğretmen olduktan sonra ilk görev yeri Hakkâri idi. Yatılı
okuduğu dönemden itibaren devrimcilere sempati duydu,
halkının sorunlarına hep duyarlı oldu. Sürekli bir arayış içeriMustafa Suphi ve Yoldaşları

Mustafa Suphi

- Mustafa Suphi
- Ethem Nejat
- Aşçıoğlu Bahaeddin
- Kazım Hulusi
- Kıralioğlu Maksut
- Hilmioğlu (İsmail) Hakkı
- Ahmetoğlu Hayrettin
- Hakkı bin Ahmet Ali

- Emin Şefik
- Süleyman Tevfik
- Manisalı Kazım bin Ali
- Maria (M. Suphi’nin eşi)
- Hatipoğlu Mehmet
- Hacı Mustafaoğlu Mehmet
- Cemil Nazmi bin İbrahim
Ülkemizdeki sosyalizm mücadelesinin ilk önderlerinden
Mustafa Suphi ve yoldaşları, 28 Ocak 1921’de Ankara hükü-

sindeydi ve kendini en iyi şekilde ifade edebileceği, halkına
yararlı olabileceği bir yapının içinde yer almak istiyordu.
Hakkâri’de görev yaptığı dönemde yurtsever hareketle ilişkisi
oldu. Ancak tam olarak kendisiyle uyuşmadığını fark ediyordu.
Hakkâri’den sonra Konya-Cihanbeyli'de bir köyde öğretmenlik
yapmaya başladı. Burada hareketimizle ilişkiye geçti. Bu
dönemde, düzenin tüm olanaklarından yararlanabileceği
zengin ve rahat yaşam sürdürmenin koşullarına sahipti. Ama
o düzenin yozluğu ve halklarımıza uygulanan baskıdan
sürekli rahatsız olması nedeniyle tüm bunlara sırtını çevirdi.
Öğretmen olarak yaptıkları onun için yeterli değildi. Bu
nedenle çok sevdiği mesleğinden ayrılarak, halkı için çok
daha fazlasını yapabileceğini düşündüğü gerilla olmak için
bir adım attı. Onun tutkusu Toroslar’da gerilla olmaktı. Hareketimizin onu daha farklı bir alanda değerlendirdiği süreçte
bile sürekli olarak Toroslar’da gerilla olacağını dile getiriyordu.
Sonunda çok sevdiği dağlara kavuştu ve yoldaşlarına, halkına
verdiği sözleri yerine getirerek şehit oldu. İmran yoldaş mütevazi, esprili ve neşeli kişiliğiyle insanlarla kolay diyalog
kurardı. Kurduğu ilişkilerde güven verdiği için birçok insanı
etkiler ve politik birikimini onlara taşırdı, özellikle çocuklara
çok düşkündü. İlişkilerinde açık ve samimiydi. Yeni şeyler
öğrenme ve bunları insanlara aktarma önemli özelliklerindendi.
Gelen eleştirileri ciddiye alır ve günlük yaşamda kendini disipline ederek dönüşümünü sağlamaya çalışırdı.
Bu özelliklerinden kaynaklı kısa sürede birçok konuda
önemli adımlar atmıştı. Beraber kaldığımız bir süreçte çeşitli
nedenlerle günlerce sokakta gecelemek zorunda kaldık. Çeyrek
ekmekle bütün bir günü geçirdiğimiz oldu. Bütün bu sorunlar
karşısında bile bir kez olsun memnuniyetsiz davranmadı.
Mütevazi kişiliği ve sabrı her zaman onun farklılığını ortaya
koyuyor ve sorunları aşmamıza yardımcı oluyordu. Sen rahat
uyu İmran yoldaş, sevdiğimiz türküler, özellikle de "Acem
kızı" Toroslar’da, Sivas dağlarında ve tüm kırlarımızda söylenmeye devam edecek.
metinin düzenlediği bir komplo sunucu katledildiler. Suphi’nin
mücadelesi 1908’de Osmanlı baskısına karşı başladı. 1912'de
Sinop'a sürgün edildi. Sinop'tan Rusya'ya geçen Suphi, Sovyet
Devrimi’ne katıldı. Artık bir komünisttir. 1918'de Osmanlı
Tutsakları Sosyalist Örgütleri Kurultayı'nı topladı. Doğu
Halkları Komünist Örgütleri Merkez Bürosu'nda, Komintern’de
görevler aldı. 1920’de Ankara, İstanbul ve Bakü’de ayrı
gruplar halinde bulunan komünistleri birleştirerek Türkiye
Komünist Partisi’nin kuruluşunu ilan etti. Suphi ve 14 yoldaşı,
1921'de Anadolu'ya gitme kararı aldılar. Mustafa Kemal de
TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu göndermişti.
Ama TKP’ye davet mektubu yazan M. Kemal, adamlarına
Suphiler’in Ankara’ya gelişinin önlenmesi talimatını da yollamıştı. Suphi ve yoldaşları 28 Ocak 1921’de Trabzon’da
elleri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onların arkasından
hareket eden Kemalist iktidarın görevlendirdiği bir ajan-katil
olan Yahya Kaptan ve adamları tarafından deniz ortasında
süngülenerek katledildiler.

Şehitlerimizi Anmamıza Hiçbir Güç Engel Olamaz
Şehitlerimiz Devrim Andımızdır!
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Dersim’de şehit düşen DHKC gerillaları Leyla Aracı ve Mahir Bektaş
için Halk Cepheliler, bulundukları
yerlerde 7 yemeği düzenleyerek, baskın yapsalar dahi şehitlerini geleneklerine göre anacaklarını ve yaşatacaklarını gösterdi. Yapılan anma ve
yedi yemeği programlarından derlediklerimiz:
İstanbul: Halk Cepheliler 7
Ocak’ta Gazi Mahallesi’nde Gazi Şehitleri Cemevi’nde anma ve yedi yemeği yaptı. Anmaya Leyla Aracı ve
Mahir Bektaş nezdinde tüm dünya
devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşuyla başlandı. Sonra Leyla
ve Mahir’in neden şehit düştüklerini
anlatan kısa bir konuşma yapıldı. Konuşmada “Leyla ve Mahir’i salonda
bulunan bir çoğumuzun tanıdığına
ve tanıyan herkesin çok sevdiğine,
onların da halkı çok sevdikleri için
mücadelenin en önüne atılarak şehit
düştüklerine, başka bir yolla faşizmden
kurtuluşun mümkün olmadığına ve
Leyla ile Mahir’e sevgimizi mücadelemizi büyüterek göstereceğimize,
onları her zaman yüreğimizde ve kavgamızda yaşatacağımıza” değinildi.
Daha sonra Mahir’in en sevdiği şiir
olan Ahmet Arif’in “Uy Havar” adlı
şiiri okundu. Şiirin ardından “Bize
Ölüm Yok” ve “Şu Dersim’in Dağları”
marşları okunduktan sonra etkinliğe
katılanlara yedi yemeği verildi. Son
olarak yapılan kısa açıklamada: “Anmaya İstanbul’da hava koşullarının
çok kötü olmasına, birçok hatta otobüs
çalışmamasına, mahalle içinde arabaların yollarda kalmasına, faşizmin
anmalara bile saldırarak sürdürdüğü
tutuklama terörüne rağmen 80 kişi
katıldı. Halkımız şehitlerini bağrına
basmaya devam ediyor... Savaşı yeni
Leylalar, Mahirler yaratarak sürdüreceğiz. Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” denildi.
Hatay: Halk Cepheliler 6 Ocak’ta
Leyla Aracı’nın yedi yemeği ve anmasını yaptı. İlk olarak halk savaşçısının mezarına gidilerek dini geleneklere göre dualar okundu ve sonrasında
anma yapıldı. Anmaya HDP heyeti de
katıldı. Ayrıca mezar ziyaretine gelen

halk, polis tacizi ile karşı
karşıya kaldı. Mezar ziyaretinden sonra eve gelen
halk ile beraber yemek
yenildi. Yemek esnasında
polis, acizliklerine devam
ediyordu, evin yan tarafında bulunan inşaatta çalışan işçiye Kürt olduğu
için “sen de mi bunlardansın…” gibi sözlerle
tacizde bulunup ve evin
etrafında dolaşarak gelen
halkı rahatsız etmeye çalıştı. Ve mezar anması,
yedi yemeğine katılan iki
kişiye evden ayrıldıktan
sonra kimlik sorgulaması yapıldı. Bunun üzerine yapılan kısa açıklamada:
“… aciz ve pervasızca saldırıları bizleri
yıldıramayacak korkularını büyüterek
geliyoruz… Yaşasın Halk Savaşı!” denildi.

Suriye:
Suriye Halk Cephesi 6 Ocak’ta
Şam’da, 28 Aralık 2016’da Dersim
kırsalında girdikleri çatışmada şehit
düşen DHKC gerillaları Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş için anma ve 7. gün
yemeği düzenledi. Anma öncesinden
Cephe gelenekleri gereği şehitlerin
fotoğrafları, Parti-Cephe bayrağı ve
kızıl bayrak üzerine Cephe yıldızı
amblemi yapıldı. Anmada ilk olarak
devrim şehitlerine saygıdan kaynaklı
başta Leyla ve Mahir nezdinde bütün
devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında Suriye Halk Cephesi’nin DHKC
şehitleri Leyla ve Mahir için yazdığı
açıklama Arapça olarak okundu ve
hemen ardından yoldaşlarının onlara
yazdığı şiirler okundu. Okumaların
ardından Leyla ve Mahir’in yoldaşları
onlarla olan anılarını anlattı ve genel
olarak yaşam tarzlarından ve Cephemize neler kattığına, onların yolundan
ve hedefledikleri devrimci kişiliğe
varıncaya kadar ve düşledikleri vatanı
kurana kadar mücadele edileceğine
vurgu yapıldı. Anlatılan anıların ardından ise hazırlanan yemek ve helvalar yenildi. Son olarak da Leyla
Aracı’nın sevdiği şarkılardan ve va-

tanseverlerin tutsaklığı ile ilgili olan
“Asfur” şarkısı ve yine vatan özlemini
anlatan “Nassam Aleyna Al Hawa”
şarkıları okundu. “Bize Ölüm Yok”
marşı okunarak anma sonlandırıldı.
Ayrıca yapılan kısa açıklamada ise
şu sözlere yer verildi: “Suriye Halk
Cephesi olarak, düşmanımıza diyoruz
ki; Hatay’da yedi yemeği öncesi yapılan operasyonlar ve gözaltılarla şehitlerimizi anmamız engellenmeye
çalışıldıysa da, başarılamadı, başarılamayacak… Biz belki hepimiz tutsak
düşebiliriz, daha da ilerisi ölebiliriz.
Ama biz küllerimizden yine doğarız.
Yani ne yaparsanız yapın hiçbir güç
yapacağımız işe engel olamaz.”

Leylalar Mahirler Korkunuzu
Büyütmeye Devam Edecek
Dersim Halk Cephesi, 28 Aralık’ta
Dersim’de girdikleri çatışmada ölümsüzleşen DHKC gerillaları Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş için 8 Ocak’ta yazılı
açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada
kısaca şu sözlere yer verildi:
“Attığınız ‘köklerini kazıdık’ naraları sadece iktidar sarhoşluğunun
narası olabilir. Leyla ve Mahir bu
halkın çocuklarıdır. Bir halkın kökü
de asla kazınamaz. Bunu tarihten göremiyorsanız, halkın örgütlü gücü
bunu size gösterecek. Faşizm yarattığı
öfke ile dağlar ve halkın yüreği fırtına,
boran. Kopacak kıyametin korkusu
ile faşist AKP OHAL’i uzatıp duruyor... Leylalar, Mahirler bu korkuyu
büyütmeye devam edecek.”
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