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Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!
İsrail, Filistinli Şehitlerin Cenazelerini Vermiyor!
Türkiye Oligarşisi, Şehitlerimizin Cenazelerine İşkence Yapıyor, Yakıyor,
Cenazelerimize Saldırıyor!..

Halkımız! Dağlarımızı Dinleyin!
Gerillalarımızın Silah Seslerinde Büyüyen Umudun Seslerini Duyacaksınız!
Halk Düşmanları! Dağlarımızı İzleyin!
O Dağlarda Yaktığımız Devrim Ateşlerinde;
Saraylarınızın, Saltanatınızın Yıkılışını Göreceksiniz!

Silahlı Örgütlerin Uzlaşma, Teslimiyet ve Tasfiye Depremi ile
Silahlarını Toprağa Gömdükleri Bir Dönemde;
Sığınaklarından
Silahlarını Çıkarıp Savaşmaya Devam Eden Savaşçılarımız;
Leylalar, Mahirler ve Oğuzlarla İktidar İddiamızı Büyütüyoruz!..
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İhtilalin Yolu'nu açık tutmasını bildik
Bildik halktan ne öğrendiysek
Yaptık ustalarımızdan ne gördüysek
Ve şimdi
Uzanıp al kanlar içinde yola
Devrim için bir can da biz verdik…
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Her alanda ajitasyon, propaganda ve
örgütlenme; örgütlenme, ajitasyon ve
propaganda, çalışmalarımızın ana eksenini
oluşturmak durumundadır.
Kitleleri devrim saflarına kazanmanın,
örgütlü bir güç haline getirmenin yegane yolu
budur. Bu üç unsur birlikte ele alınmazsa,
birbirini geliştirici bir zincirleme ilişki
halinde uygulanmazsa, kitleleri devrim
yolunda seferber etmek imkansızdır.
Örgütlenme olmadan ajitasyon ve
propagandanın suya yazılmış yazı gibi etkisi
bir anda kaybolacağı gibi, ajitasyon
propaganda olmadan da örgütlenmenin
zeminini ve ilişkilerini yaratmak imkansızdır.
Bu nedenle ajitasyon propagandanın
tamamlayıcısı örgütlenme, örgütlenmenin
tamamlayıcısı ise, daha ileri düzeyde daha
yaygın ajitasyon ve propaganda olmak
durumundadır.
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7 Kasım 2016 tarihinde DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği’mize bağlı bir
grup gerillamızın bulunduğu sığınak, oligarşinin işbirlikçi faşist ordusu tarafından
uçaklarla bombalanmıştır. Sığınaktan sağ kurtulan yoldaşlarımız tarafından,
sığınağımızda bulunan yoldaşlarımızdan bir kısmının
şehit düştüğü bilgisi ulaştırılmıştır.
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Oligarşiye sesleniyoruz: Şehitlerimizin ölü bedenleri nerededir
ve şehitlerimize ne yaptığınızı açıklayın?
Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz.
İsrail, Filistinli Şehitlerin Cenazelerini Vermiyor,
Türkiye Oligarşisi Bizim Şehitlerimizin Cenazelerine İşkence Yapıyor,
Yakıyor, Cenazelerimize Saldırıyor.
Türkiye Oligarşisi İsrail’den Öğrendiği Yöntemleri Cenazelerimize
Uyguluyor. Cenazelerimizi Vermiyor,
Şehitlerimizin Akıbetlerini Açıklamıyor.

Anadolu’nun Bütün Dağları Bizimdir. Anadolu’nun Bütün
Dağlarında Gerillalarımızın Silah Sesleri Yankılanacak.
Dağlarımızı Dinleyin Halkımız, Gerillalarımız Umudunuzu
Büyütüyorlar O Dağlarda. Gerillalarımızın Silah Seslerinde
Büyüyen Umudun Seslerini Duyacaksınız.
Dağlarımızı İzleyin Halk Düşmanları, O Dağlarda Yaktığımız
Devrim Ateşlerinde, Saraylarınızın,
Saltanatınızın Yıkılışını Göreceksiniz.
Dağlarımızı Bombalayanlar Bizim Topraklarımıza Ait Değil,
Sığınaklarımızı Bombalayanlar Bizim Topraklarımızın İnsanları Değiller,
Bir Avuç Amerikan İşbirlikçisini Söküp Atacağız Topraklarımızdan,
Bu Katliamlar, Bu Halk Düşmanlığı İçeride Devrim Korkularını Bastırıp,
Dışarıda Türkiye’yi Amerikan Emperyalizminin Hizmetine Daha Fazla
Sokmak İçindir. Bugün Oligarşinin Faşist Ordusu Irak’ta, Suriye’de
Amerika’nın İşgal Gücü Olarak Bulunuyorlar. Halkımızın, İsrail Gibi
4

Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!

Ortadoğu’da Emperyalizmin İşgal Gücü Olarak Kullanılmasına
İzin Vermeyeceğiz!
Çok Döktük Kanımızı Anadolu Toprakları İçin, Dökmeye Devam
Ediyoruz, Dersim Dağlarında Yankılanan Şehitlerimizin Sesleri,
HalkımızınKurtuluş Sesleridir.
Döktüğünüz Kanlarımızdan Sel Olsa, Anadolu Topraklarını Bir Avuç
Amerikan İşbirlikçisi Asalak Burjuvaya, Tefeci-Tüccar’a, Toprak Ağasına
Bırakmayacağız.
Biz Halkız, Halk Kurtuluş Savaşçılarıyız.

Kuşlar Uçmayı, Balıklar Yüzmeyi Unutsalar
Biz KURTULUŞA KADAR SAVAŞ Sözümüzü Unutmayız,
Biz Şehitlerimizin Kanını Döken Katillerin Yüzünü Asla
Unutmayız,
Bizi Bitirme Hayalleri Gören AKP’li Amerikan İşbirlikçisi Uşaklar:
Gerilla Silahlanmış Halktır. Biz 80 Milyon Halkız, Siz Bir Avuç İşbirlikçi
Asalaksınız, Boş Hayallere Kapılmayın. Halkı Bitiremezsiniz!
Savaşımızı tutsaklarımıza yeni tutsaklar, şehitlerimize yeni şehitler ekleyerek büyütüyoruz.
Savaş gerçeği budur. Bu gerçek içinde savaşıyor,
savaşı ülkemizin tüm dağlarına, tüm şehirlerine
yayma irademizi büyütüyoruz.
Yeni şehitlerimizin haberlerini Dersim dağlarından aldık.
Tarih: 7 Kasım 2016, DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği’mize bağlı bir grup
gerillamızın bulunduğu sığınak, oligarşinin işbirlikçi faşist ordusu tarafından bombalandı.
Sığınaklardan sağ çıkan gerillalarımızdan
3’ünün isimleri Leyla Aracı, Mahir Bektaş ve
Oğuz Meşe idi. Bu sığınakta şehit düşen gerillalarımızın kimlikleri halen tespit edilmiş değildir.
Faşizm, yoldaşlarımızın kimliklerini halen açıklamamıştır. Şehitlerimizin cenazelerine yapılanlar halen
belirsizdir. Bunun açıklanmasını istiyoruz, şehitlerimizin cenazelerini istiyoruz.
Tarih: 7 Aralık 2016, DHKC İbrahim Erdoğan
Kır Gerilla Birliği savaşçılarından Oğuz Meşe, çıkıp
yangınların içinden silahını bombasını düşmanın beyninde patlatmak için, sığınakta şehit düşen yoldaşlarının hesabını sormak için yola düştü. Eylemi, DHKC
gerillalarının yenilmezliğinin, gerilla tarzımızın yenilmezliğinin ilanı oldu. Şehit düşen yoldaşlarının
hesabını sorma geleneği, ne pahasına olursa olsun
kırda da Oğuz’la devam etti.
Tarih: 28 Aralık 2016 oligarşinin faşist ordusunun
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yaktığı sığınaktan sağ çıkan Cephe gerillalarımızdan
Leyla Aracı ve Mahir Bektaş, oligarşinin faşist ordusuyla
girdikleri çatışmada düşmana, düşmanın kendi ifadesiyle
“kan kusturarak” ve kayıp verdirerek, sığınakta şehit
düşen yoldaşlarının hesabını, oligarşinin faşist ve katliamcı ordusundan sorarak şehit düştüler.
İşbirlikçi, Amerikan uşağı Türkiye oligarşisi, Cephe
gerillalarını dağlardan söküp atmanın hayallerini kuruyor.
Biliyorlar, Cephe gerillalarının dağlarda büyümesi
demek, Oligarşik iktidarlarının sonu demektir. Biliyorlar
ki, dağlarda büyüyen umudu söndürebilirlerse, bu çürümüş
düzenlerinin ömrünü bir süre daha uzatabilirler.
Biz de biliyoruz!
Biz de biliyoruz ki, dağlarda dolaşan her bir gerilla,
oligarşinin iktidarının sonunu müjdeler. Biliyoruz ki, fa-

Türkiye Oligarşisi Şehitlerimizin Cenazelerine İşkence Yapıyor, Yakıyor!
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şizmi Anadolu’nun tüm dağlarında ve şehirlerinde yankılanan gerillalarımızın ve milislerimizin silah sesleriyle
yeneceğiz. Oligarşik iktidarı büyüyen ordulaşan gerilla
ve milislerimizle yıkacağız.
Dağlarda ve şehirlerde gerilla ve milislerimizi büyütme
savaşımız bunun içindir. Bu savaşı kazanacağız. Bugüne
kadar çok kez çıktık ülkemizin dağlarına, çok şehit
verdik, çok tutsak verdik. Biliyoruz ki, bu savaştır, bu
savaş her şeyden önce irade savaşıdır, irademiz ayakta
ise bu savaşı biz kazandık demektir.
Tüm dünya gerilla deneyimleri bu gerçeğin doğrulanmasıdır. Oligarşinin gördüğü Cephe gerillalarını
bitirme hayalleri boştur, aç tavuğun rüyasında darı ambarı
görmesi gibidir. Cephe gerillaları sadece Dersim dağlarında
değil, Anadolu’nun tüm dağlarında olacaklar.
Cephe gerillaları, sadece dağların doruklarını fethetmekle kalmayacaklar, kabusunuz olacaklar. Onları sadece
dağların doruklarında değil, saraylarınızın kapısına dayanmış olarak da göreceksiniz.
Bu Halk Kurtuluş Savaşı gerçeğidir. Bu gerçekten ne
oligarşi kaçabilir, ne de Anadolu halkı bu savaşı dağlarda
ve şehirlerde büyütmekten, iktidar mücadelesinden kaçınabilir. Halk Kurtuluş Savaşımız, sınıflar mücadelesinin
yasaları çerçevesinde ilerleyecek ve hedefine ulaşacaktır.
Amerikan emperyalizmi Türkiye oligarşisinden Suriye’de, Irak’ta kendi işgalci, sömürgeci politikaları için
savaşmasını istiyor. AKP iktidarı bunun gereklerini yerine
getiriyor. Sahte Amerikan karşıtlıklarının altındaki gerçek
budur. Sahte Amerikan karşıtlıkları, Suriye’deki varlıklarının Amerikan çıkarları için olduğu gerçeğinin üzerini
örtmek içindir. MHP ve AKP el ele Amerikan uşaklığı
için Anadolu halkının kanını Ortadoğu’da döktürdükleri
gerçeğinin üzerini örtmeye çalışıyor, bunun için ağız
birliğiyle sözde Amerikan karşıtlığı yapıyorlar.
Ve biliyorlar ki, Anadolu halkını Amerika’nın işgal
askeri yapmalarına izin vermeyecek güç, Parti-Cephe’dir.
Dağlarda yaptıkları katliamlar, şehirlerde, gecekondu
mahallelerindeki saldırıları, işkenceleri, Cephe’ye yönelik
tutuklama furyası bu nedenledir. Ne yaparlarsa yapsınlar,
Anadolu halkını İsrail gibi, emperyalizmin hizmetinde
Ortadoğu halklarına karşı Amerika’nın askeri gücü yapmalarına izin vermeyeceğiz. Anadolu çocuklarının kanını
Amerikan çıkarları için dökmelerine izin vermeyeceğiz.
Anadolu çocuklarının Arap halkının katili yapılmasına
izin vermeyeceğiz.
Oligarşinin faşist İçişleri Bakanı sümüklü Süleyman,
katlettikleri gerillalarımızın sevincini yaşıyor, “bitirdik”
çığlıkları atıyor. Bitmeyiz Süleyman, bitmeyiz. Cephe
bitmez. Sığınağımızı tespit edip bombaladınız diye bitmeyiz. Siz uçaktan bombaladığınız o sığınağa, bombaladıktan sonra bile yaklaşmaya korktunuz. Biz savaşma
cüretimizle ayaktayız, siz şehitlerimizin cenazelerine
bile yaklaşamayacak kadar korkuyorsunuz.
Siz o korkunuzla bitmiş durumdasınız, tarihsel haklılığımızdan dolayı güçlüyüz.
Yeryüzünde tek bir Cepheli kalmasa bile, bütün

Cepheliler bir gecede imha edilse bile, Parti-Cephe
ideolojisi kendini küllerinden yeniden yaratır. Onun
için ölmekten zerre kadar korkmuyoruz Onun için
düşmanlarımız karşısında bu kadar güçlüyüz.
Siz, halk düşmanı olduğunuz için korkak ve güçsüzsünüz; biz, halkız ve halk için savaşıyoruz, bunun için
güçlüyüz.
Siz, Amerikan uşakları, kendinize ait olmayan bir
toprakta, bizim ülkemizde savaşıyorsunuz. Güçsüzsünüz,
korkaksınız, Anadolu’nun her taşından, toprağından, sokağından, çocuklarından, gençlerinden, yaşlılarından
korkuyorsunuz.
Siz bombaladınız, yaktınız, katlettiniz ama korkan sizdiniz, DHKC gerillalarından korkmaya devam ediyordunuz.
Bakın o yakıp yıktığınız dağlardan, bir DHKC gerilla komutanı Leyla Aracı, korkunuzu şöyle anlatıyor:
“Düşman korkak ve alçak. Bulunduğumuz yere
gelmedi, indirme yapmadı, bizimle DHKC gerillaları
ile karşılaşmaya cesaret etmedi, edemez de. Ancak
bombalar, tarar, yakar. O kadar korkak ki tüm
dağları yaktılar. Ondan sonra ancak gece indirme
yaptılar ve kısa süre içinde ayrıldılar.”
Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Bu halk bizim,
bu topraklar dağıyla, taşıyla, kurduyla kuşuyla bizimdir.
Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeği, çocuğuyla bizimdir.
Biz kendi topraklarımızda savaştığımız için güçlüyüz.
Güçlü olan bizleriz! Çünkü güç silahla, sayıyla ölçülmez. Güç; yürektedir, bilinçtedir, halkta ve haklı
olandadır. Tarihsel ve siyasal haklılıktadır güç. Biz güçlüyüz, çünkü savaşımız halk kurtuluş savaşıdır.
Yene yenile, ölerek, öldürerek büyütüyoruz savaşımızı.
Türkiye devrimin yolunu Mahirler gösteriyor. Onlar
katlettikçe yeni Mahirler yetişiyor, savaşı büyütmekte
ustalaşıyorlar. Neronlarına, Heronlarına karşı da savaşmakta
ustalaşacağız. Devrimci savaşımız, şehitlerimizden aldığımız güçle daha da gelişiyor ve yayılıyor.
Tarih, sizin gibi bir avuç sömürücü azınlığın bittiğini,
saltanatlarının yıkıldığını sayısız kez yazdı, ama halkların
bittiğini yazmaz o tarih. Halklar bitirilemez!

Cenazelerimizi Alacağız, Türkiye’de
İsrail Politikalarını
Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz.
Şehitlerimize Ne Yaptınız?
Cenazelerimiz Nerede? Açıklayın!
Bir süredir Dersim Hozat bölgesindeki birliğimizden
haber alamıyorduk. Nedenini yoldaşımız Leyla Aracı’nın
şehit düşmeden önce yazdığı ve bize ulaştırmayı başardığı
notu aracılığıyla öğrendik. DHKC İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği'ne bağlı bir grup gerillamızın bulunduğu
sığınak 7 Kasım 2016 tarihinde düşman tarafından bombalanmıştır. Durum Leyla Aracı yoldaşımızın mektubunda
şöyle anlatılmıştır:
“Şehitlerimizin hesabını soracağımıza olan inanç

Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!

ve dağlarımızda gerillalarımızın hiç bitmeyeceğine
dair sözümüzle kucaklıyoruz...
Savaşı büyütmeye devam ediyoruz.
Bu notu kısıtlı olanaklarla hızla yazıyorum.
(...)
Şu anda burada yaşadıklarımızdan haberiniz var
mı bilmiyoruz. Kaç şehidimiz var yaralı olarak kurtulan var mı bilmiyoruz. Şehitlerimize ulaştınız mı
cenazeleri hak ettikleri şekilde geleneklerimize uygun
olarak kaldırıldı mı bilmiyoruz ve bu konularda çok
endişeliyiz...
Bildiğimiz ve önemli olan bir gerçek var ki, düşman
amacına ulaşamadı ... buradayız. Şehitlerimizin hesabını soracak daha hızlı koşacağız.”
Leyla komutanımızın aktardığı bilgiye göre, sığınakta
bulunan gerillalarımızın bir kısmının şehit düşmüş olma
ihtimalleri yüksektir. Yaralı da olsa sağ kurtulabilenleri
Dersim halkının, dağının, taşının sahipleneceğini biliyoruz.
Şehit düşen yoldaşlarımıza ne yapıldığı ise düşman tarafından açıklanmamıştır. Daha önce de sık sık yaptıkları
gibi, yoldaşlarımızın cansız bedenlerine işkence yaparak
toplu mezara gömmüş olmaları ihtimaldir.
Halk düşmanı AKP iktidarına sesleniyoruz: Şehitlerimizin yerlerini açıklayın.
Savaşlarda da cenazeleri sahiplerine vermek savaş
ahlakının gereğidir. Oligarşinin bu ahlakı da yoktur. Bu
nedenle şehitlerimizin cenazelerini ailelerine vermemişlerdir. Katlettikleri yoldaşlarımızın isimlerini bugüne
kadar açıklamamışlardır. 7 Kasım 2016 tarihinde Dersim
Hozat/Dalören mevkiinde bir sığınağın bombalandığı
Dersim Valiliğince açıklandı. Açıklamada 5 kişinin katledildiği söylendi. Fakat şehitlerimizin ne isimlerini ne
de şehitlerimize ne yaptıklarını açıklamadılar. Ailelerine
bilgi vermediler. AKP faşizmini şehitlerimizle ilgili sakladıkları bilgileri açıklamaya çağırıyoruz.
İsrail, Filistinli şehitlerin cenazelerini ailelerine teslim
etmiyor. Bunu bilinçli bir politika olarak uyguluyor.
Biliyor ki, bir halkın değerlerine saldırdığında, o halkı
manevi olarak yıpratmış olur. Şehitlere saldırısı bunun
içindir. Faşizm, değer bilmez, şehitlere bile saygı bilmez.
Cenazelerimize bile saldırabilir, işkence yapabilir. İsrail’in
yaptığı budur. Türkiye oligarşisinin de yaptığı aynıdır.
Türkiye faşizmi de bilinir, şehitlerimize işkence yapar,
ölü bedenleri çırılçıplak soyarak yerlerde sürükler, şehitlerimizin kulaklarını keser, yakar, cenazelerimizi
vermez, toplu mezarlara, bilinmeyen yerlere gömer, cenazelerimizi kaldırmamızı engellemek için şehitlerimizin
cenazelerini kaçırır, gizlice gömer. Şehitlerimizin mezarlarına saldırır, mezar taşlarını kırar. Faşizmin yöntemleri
birbirinin aynıdır. Çünkü, ikisi de aynı soyun çocuklarıdır.
İkisi de emperyalist Amerika’nın çocuklarıdır.
Bu İsrail politikasının ülkemizde uygulanmasını kabul
etmeyeceğiz. Şehitlerimizin cenazelerini gizlice gömmelerine izin vermeyeceğiz. Amerika’nın çocukları, İsrail’in kardeşleri, Anadolu halkının manevi değerlerini
çürütemezsiniz. Anadolu halkının şehitlerinin cenazelerine

sahiplenme gücünü kıramazsınız.

Amerikan emperyalizmi, İsrail’i,
Türkiye oligarşisi, hepsinin kökleri,
tarihteki sömürücü, zalimlere dayanır.
Kendilerine karşı direnenlerin, zulüm
ve sömürü düzenlerine karşı savaşanların mezarlarına saldırıyı bu tarihten öğrenmişlerdir.
Mezar hakkı, ölüye saygı, onlara vefa borcudur
Ölülerine sahip çıkanlar dirilerine de sahip çıkarlar
Arapça "ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" anlamına
gelen mezarın sözlük anlamı “Ölünün gömülü olduğu
yer, kabir, sin, makber, gömüt”tür. Yani insanların
ölülerini gömdüklerini yerdir mezar.
Yine Latince’deki “humanitas” sözcüğü de “humando” yani gömmek kökünden geliyor. Yani insanın
Latincedeki karşılığı “gömebilen varlık”tır. Çünkü insan,
doğada ölüsünü gömebilen tek varlıktır. Kültürel antropolog
(insan bilimci anlamına gelir) Eva Domaska tarih ile
mezar arasındaki ilişkiyi, “Ölüm olmasaydı tarih de
olmazdı. Tarih ölümden beslenir. Tarih mezarda başlar” diye tarif eder.
Yani Şehitlerimizin cenazelerine saldıranlar, insanlığımıza, tarih bilincimize saldırıyorlar.
Dünyadaki birçok halk gibi, Anadolu halkları da ölülerine büyük anlam atfeder, saygı ve sadakat ile yaklaşır,
onları gelenek ve inançlarına göre doğru buldukları,
layık gördükleri şekilde gömer ya da gömmek isterler.
Halkın kültüründe "ölüyü yerde bırakmak", “ölüyü
mezarsız bırakmak” ayıp ve utanç sebebi sayılır.
Çünkü ölüler ve mezarları halkların toprağa saldıkları
kökleri gibidir, soyları, sopları, tarih bilincidir.
Amerika’sı, İsrail’i, Türkiye oligarşisi emperyalizm
ve faşizm, bunun için şehitlerimize saldırıyor, işkence
yapıyor. Tarihteki soyları gibi bizi köklerimizden, tarihimizden koparmak için çalışıyor. Halkları tarihinin en
eski dönemlerinden beri egemenler, kendilerine başkaldırıp
isyan edenleri sadece biyolojik olarak öldürmekle yetinmediler. Öldürdükleri bedenlerin manevi bir anlam ve
moral bir değere dönüşmesini engellemek için onları
sembolik ve politik olarak da öldürmek amacıyla her
türlü yol ve yönteme de başvurdular.
Spartaküs işkencelerle katledilip ibret-i alem için
çarmıha gerildi ve günlerce diğer kölelere teşhir edildi.
Che’yi Bolivya’da katleden emperyalist haydutlar, cesedini
bir köy evinde ibret olsun diye teşhir ettikten sonra gizlice
gömerek yerinin bulunmasını engellemek istediler.
Baba İshak, Börklüce Mustafa, Bedreddin, Pir Sultan
ve diğerleri de katledildikten sonra bedenleri halka teşhir
edilerek, cenazelerine de saygısızlık yapılıp, hakaret
edildi.
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Yasalarda bir mezara gömülme, hak olarak tanımlanmıştır. Ölenin ailesinin yas tutma hakkı olduğu
ifade edilmiştir. Ayrıca ölenin manevi şahsiyetine
hakaret diye suç bile belirlenmiştir. Faşizm için bunların
önemi yok, politikalarına aykırı bir durum varsa kendi
yasalarını da hiçe sayar faşizm.
Amaçları yaşayanları aşağılamak, değersizleştirmek,
gözdağı vermektir. Bugüne kadar amaçlarına ulaşamadılar,
bundan sonra da ulaşamayacaklar. Bugüne kadar halklara
bu değersizleştirmeyi kabul ettiremediler, onun için Spartaküs, Che, Pir Sultan, Bedreddinler halk kahramanlarıdır,
bundan sonra da amaçlarına ulaşamayacaklar.
Oligarşinin kaybettiği tüm yoldaşlarımızın peşine
düştük, yerlerini bulmak için ne gerekiyorsa yaptık. Oligarşinin gizlice gömdüğü yoldaşlarımızdan Ali Yıldız’ın
yerini bulmak için ölüm orucuna yattık. Şehitlerimizin,
Sibel Yalçın’ın, Hasan Ferit’in, Günay Özarslan’ın, cenazesini istediğimiz şekilde kaldırabilmek için günlerce
direndik. Yine direneceğiz, yine şehitlerimizi geleneklerimize uygun şekilde kaldıracağız. Zalimlere, emperyalizme
ve faşizme teslim olmayacağız.
Şehitlerimiz; tarihimiz ve geleceğimizdir. Tarihimize
ve geleceğimize sahip çıkacağız.
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Anadolu Açlığa, Yoksulluğa Çözüm
İstiyor.
Anadolu Faşizme Karşı Demokrasi,
Katliamlara Karşı Adalet İstiyor.
Anadolu Emperyalist İşgale Karşı
Bağımsızlık İstiyor.
Mahirler, Leylalar, Oğuzlar
Bunun İçin Dağlardalar, Bunun İçin
Dağlarda Olacaklar.
Faşizm Anadolu’muzu kan gölüne çevirmiştir.
Faşizm Anadolu’muzu işkencehaneye, hapishaneye
çevirmiştir.
Faşizm, Anadolu’muzu açlar, yoksullar ülkesine çevirmiştir.
Faşizm, Anadolu’muzu uyuşturucu cehennemine, kadın
bedenlerinin satıldığı fuhuş cehennemine, insan pazarına
çevirmiştir.
Leylalar, Oğuzlar, Mahirler böyle bir ülke tablosunu
kabul etmedikleri için, bunu değiştirmek istedikleri için
dağlara çıktılar. Böyle bir ülke tablosunu kabul etmeyen
yeni Leylalar’la, Mahirler’le, Oğuzlar’la halkımızın
kurtuluş umudu dağlarda büyümeye devam edecek.
Faşizmin bir yıl içinde bizlere yaşattıklarına bakalım:
Sokakta, dağlarda, evlerimizin içinde katlediyorlar... İş
cinayetleriyle katlediyorlar!

2016 yılı verilerine göre dur ihtarına uymadığı ya da
rastgale ateş açılması sonucu 341 kişi katledildi, 396
kişi yaralandı.
Maden işcileri yine göçük altındaydı. Şirvan‘da 16
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işçi toprak altında kaldı.
Adana'da çocuklarımız yakıldı.
İş sağlığı ve İş güvenliği meclisinin verilerine göre 1
Aralık 2016'da, 1816 işçi katledildi.
İşkence yapıyorlar, gözaltına alıyor, hapsediyorlar.
1622 kişi sadece gözaltında ve gözaltı yeri dışında işkence gördü.
Temmuz ayından bu yana 90 binden fazla insan gözaltına alındı. 36 binden fazla insan tutuklandı. 100'den
fazla gazeteci ve yazar tutuklandı. Şu an 146 gazeteci ve
yazar tutuklu bulunuyor.
10 milletvekili, 50 belediye eş başkanı tutuklandı.
Türkiye hapishanelerinde tutuklu sayısı 200 bini
geçti.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemlerine yapılan saldırılar nedeniyle yaklaşık 1500 kişi yaralandı. 352
toplantı ve gösteri yürüyüşüne saldırdılar.
Sanatçılar, aydınlar, oyuncular, akademisyenler, yazarlar,
gazeteciler hakkında açılan yüzbinlerce soruşturma var.
Evlerimizden, topraklarımızdan göç ettiriyorlar.
Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 500 bin insan göç
ettirildi.
Yasaklıyorlar
Kapatılan internet site sayısı , 116 bin 126'dır.
OHAL ile birlikte 5 haber ajansı, 28 televizyon, 34
radyo, 62 gazete, 19 dergi, 29 yayınevi olmak üzere toplamda 177 basın-yayın ve medya kuruluşu kapatıldı.
İşimizi, ekmeğimizi elimizden alıyorlar.
Çıkartılan KHK'larla 100 binden fazla kamu görevlisi
açığa alındı, 80 bine yakın kamu görevlisi ihraç edildi.
AKP iktidarı, konuşanı; soruşturma, gözaltı ve tutuklama
ile hak arayanı; işkenceyle, direnenleri ve teslim olmayanları; ölümle cezalandırılmaktadır.
VE
Zulüm aç bebeklerimizin soluğundadır .
Zulüm yoksul mahallelerimizin sokaklarındadır.
Zulüm Kürt halkımızın ensesindedir.
Zulüm hapishanelerin direnen hücrelerindedir.
Zulüm 80 milyon halkın üzerinde kol geziyor...
AKP Faşizmi, Bu Açlık, Yoksulluk, Sömürü ve
Zulüm Tablosunun Mimarıdır.
Onların Savaşı Bu Tablo Sürsün Diyedir.
Leylalar’ın, Mahirler’in, Oğuzlar’ın, Dağların Şahanlarının 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.

Kurtuluşa Kadar Savaşmak
Halkların Şahdamarıdır!
Direnmek, Örgütlenmek,
Silahlanmak ve Savaşmak

Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!

Zorundayız!
Halk düşmanı, ahlaksız bir düşmana karşı savaştığımızı
biliyoruz. İdeolojisini ve ahlakını, eğitimini aldıkları
Amerikan ordusundan edinmiş bir düşmana karşı savaştığımızı biliyoruz.
Dünyanın dört bir yanında; işkenceleriyle, katliamlarıyla,
vahşetiyle ün yapmış Amerikan emperyalizmine ve onun
işbirlikçi uşaklarına karşı savaştığımızı biliyoruz. Dünya
halklarının emperyalizme ve uşaklarına karşı bağımsızlık,
halk demokrasisi, sosyalizm kavgasını bu katliamcılıkla,
işkencecilikle, vahşetle boğmaya çalışan bir güce karşı
savaştığımızı biliyoruz. İlan ediyoruz ki, şehitlerimize işkence yaparak, katledip yakarak savaşma kararlılığımızı,
savaşı büyütme iddiamızı yok edemezler, yok edemeyecekler.
Değil onlarcamızı, yüzlercemizi, binlercemizi de katletseler Halk Kurtuluş Savaşı’mızı durduramazlar, bu
savaşı kazanamazlar. Çünkü direnişçiliğin böylesine güçlü
bir gelenek, savaşçılığın böylesine bir karakter haline
geldiği bir hareket yok edilemez, gelişimi durdurulamaz.
Köklerimiz öylesine derinde ki, bizi yok etme hayalleri
kuranların tarihi yok etmeleri gerekir. Zalimler köksüzdür,
onların kökü tarih sayfalarında, yıkılmış krallıkların
altında kalmış asalaklar sınıfı olarak geçenlerdir. Bir kez
daha yıkılmış saraylarının, saltanatlarının enkazı altında
kalacaklar.
Kızıldere'den bu yana BİZE ÖLÜM YOK. Vurulup
düşebiliriz ama biz, BİR GİDER BİN GELİRİZ. Çünkü
biz; KURTULUŞA KADAR SAVAŞ diyenleriz. Diri
diri yaktılar, onar onar katlettiler, kör kuyulara gömdüler
ama bizi yok edemediler, durduramadılar. Çünkü KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ.
Halk Yenilmez Çünkü Halklar Yenilgilerden Sonra
Tekrar Ayağa Kalkar ve Savaşır, Faşizmin Yenilgisi
Onun Yok Oluşudur, Tekrar Ayağa Kalkamaz, Çünkü
Faşizmi Ülkemiz Topraklarından Kalıntılarına Kadar
Silebiliriz ve Sileceğiz.
Faşist AKP iktidarına diyoruz ki; 7 Kasım'da katledip
ölü bedenlerinden bile korktuğunuz gerillalarımız, halkın
yenilmezliği ve kurtuluş savaşımızın yok edilemezliği
içinde yeniden ve yeniden ülkemizin dağlarında saf tutacaklardır. Onların isimleri yeni gerillalarımızın savaşçı
adı olacak, silahları yeni yeni gerillalarca kuşanılacaktır.
Katlettiğiniz Mahir'in adı Mahir Çayan’dan, kod adı
ise Şafak'tı. Katlettiğiniz Leyla'nın kod adı Çiğdem'di.
Halkı sömürüp zulmettiğiniz sürece Mahirler, Şafaklar,
Çiğdemler şehirlerde ve dağlarda halkın adaletini kuşanıp
savaşmaya yani zulmünüzün hesabını sormaya devam
edecekler. Ve Anadolu halkının yiğit evlatları dağda ve
şehirlerde teslim olmayacağımızı, her ne pahasına olursa
olsun savaşmaya devam edeceğimizi ilan ediyorlar.

Faşizm halka düşmandır!
Silahlanarak, savaşarak, ölerek, öldürerek faşizmin iktidarına son vereceğiz!

Hiçbir zalim ve faşist diktatörlük kendiliğinden devrilmemiştir. Direnmek, örgütlenmek, silahlanmak ve savaşmak zorundayız. Ülkemizde halklarımızın şahdamarı
savaşmaya bağlanmıştır. Savaşmamak yok olmaktır. Savaş
bizim tercihimiz değildir. Faşizm; devrimciyim, demokratım, halktan yanayım diyenlere, halka başka yaşam
şansı tanımamaktadır.
Başka yaşam şansı tanımamaktadır, çünkü faşizmin
halkı daha fazla sömürmekten, bunun sonucu olarak daha
fazla zulmetmekten başka yaşam şansı yoktur. Sömürü
düzenleri artık sona varmıştır. Her gün ekonomik kriz
daha fazla artmakta, sömürü düzenlerini ayakta tutabilmek
için sömürüyü daha fazla artırmaktadırlar. Ya faşizm ya
halk! Faşizmin varlığı, halk olarak bizim sonumuz
demektir, yaşamak için faşizmi yenmekten, yok etmekten başka yolumuz yoktur.
Devletin tüm güçlerini seferber ederek halka savaş
açmaları, dağlarımızı, şehirlerimizi bombalamaları yönetemediklerinin ifadesidir.
Yönetememeleri kriz nedeniyledir. Kriz devrim demektir.
Ülkemizde devrimin, halkın iktidarının nesnel koşulları
her zamankinden daha güçlü olarak mevcuttur. Devrim
için silahlanalım, örgütlenelim, Cephe saflarında, gerilla
olarak, milis olarak savaşalım.
Bilelim ki, halk olarak güçlü olan biziz. Faşizmi
yenme gücüne sahibiz.
Halk olarak biz değil, faşizm yenilecek. Yolumuz
İhtilalin Yolu'dur.

ŞEHİTLERİMİZİN TEKER TEKER HESABINI SORACAĞIZ! BU TOPRAKLARDA İŞLENMİŞ TEK BİR SUÇU BİLE CEZASIZ BIRAKMAYACAĞIZ!
ANADOLU’NUN BÜTÜN DAĞLARI BİZİMDİR! ANADOLU’NUN BÜTÜN DAĞLARINDA
OLACAĞIZ !
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
CEPHESİ GERİLLALARI!
KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ !
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ !
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DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Not 1:
7 Kasım'dan bu yana kendilerinden haber alamadığımız
gerillalarımızın isimleri aşağıdadır:
Kenan Günyel, Naciye Yavuz, Hünkar Derya Güneş,
Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat
Gün, Aysun Saban, Bünyamin Kılıç, Melih Işık.
Şehitlerimizin yakınları, aileleri şehitlerimizin akıbetini
öğrenmek için Tunceli Valiliğine başvurmalısınız.
Not 2:
Şehidimiz Komutanımız Leyla Aracı’nın Son Mektubundan Kimi Bölümleri Yayınlıyoruz:
“Şehitlerimizin hesabını soracağımıza olan inanç

Türkiye Oligarşisi Şehitlerimizin Cenazelerine İşkence Yapıyor, Yakıyor!
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ve dağlarımızda gerillalarımızın hiç bitmeyeceğine
dair sözümüzle kucaklıyoruz...
Savaşı büyütmeye devam ediyoruz.
Bu notu kısıtlı olanaklarla hızla yazıyorum.
(...)
Şu anda burada yaşadıklarımızdan haberiniz var
mı bilmiyoruz. Kaç şehidimiz var yaralı olarak kurtulan
var mı bilmiyoruz. Şehitlerimize ulaştınız mı cenazeleri
hak ettikleri şekilde geleneklerimize uygun olarak
kaldırıldı mı bilmiyoruz ve bu konularda çok endişeliyiz...
Bildiğimiz ve önemli olan bir gerçek var ki, düşman
amacına ulaşamadı ... buradayız. Şehitlerimizin
hesabını soracak daha hızlı koşacağız.
Yaşadıklarımızı anlatıyorum.
7 Kasım 2016 Pazartesi sabahı sığınağımız bombalandı.
Ben küçük sığınaktaydım.
Bu sırada Cömert yanıma geldi.
Şafağın seslenmesi ile Cömert’in tamam geliyorum
demesi ile büyük bir patlama...
Yerimden havaya fırladım, takla attım, ellerimin
içine alev topu düştü sanki ... Cömert’in ‘abla yanıyoruz’ diye bağırışını duydum. Gözümü açtım alevlerin
içindeydik. Cömert, abla kapıya koş diye bağırıyordu.
Ne kapısı, her yer karanlık, bulunduğumuz yerin bir
kısmı çökmüş gayrı ihtiyari bir tarafa yöneldim. Ellerimle ateşi yarıyordum. Küçücük bir ışık gördüm,
oraya yöneldim. Ellerimle toprağı eştim. Çukur büyüdü
gözüme güneş çarpıyordu. Cömert ve Şafağa seslendim
ikisi de biz iyiyiz, dediler.
...diğer arkadaşları düşünüyordum, neredesiniz
diye bağırmaya başladım. kafamı delikten çıkaramıyordum deliği büyütmeye çalıştıkça dışarıdan büyük
taş ve toprak parçaları düşüyor deliği kapatıyordu.
Ayağım da bir yere sıkışmıştı büyük topraklar düşecek
ve delik tamamen kapanacak bir an oradan hiç çıkamayacağımızı düşündüm.
Şafak geldi ve zorlayarak dışarı çıktı, beni ve Cömert’i de çıkardı. Dışarı çıktık sığınağımız mezar yeri
olmuş büyük bir sessizlik, neredesiniz, sesimizi duyan
var mı, diye bağırdık. Ses yoktu cevap veren yoktu.
Şafak ısrarla ‘haydi abla buradan uzaklaşmamız
lazım bombalama devam edecek’ diyordu. Büyük bir
acı, anlatması o kadar zor ki orayı terk edip gidiyorduk
ayaklarım gitmiyordu. Ağlıyordum bir yandan, öfke
duyuyordum bir yandan, intikam ve hırs doluydum
bir yandan...
Dakikalar önce beraberdik şimdi onlar toprağın
altında. Acaba yaşayan var mı? Ne yapabiliriz? Bunları
düşünürken Şafağın sesi tekrar; ‘hadi abla çabuk gidelim buradan orman cayır cayır yanıyor... alevler
sardı dört bir yanı.’
Evet gitmemiz gerekiyor. Misyonumuzu unutmadık.
Bizi bitiremeyecekler, savaşı devam ettirmemiz büyütmemiz gerekiyor. Söz verdik, ülkemiz dağlarında

gerillalarımız bitmeyecek.
Halkımızı, örgütümüzü düşündüm. Bize duyulan
güveni, adaleti düşündüm. Bunları boşa çıkarmayacağız,
dedim ve yavaş yavaş uzaklaşıyorduk oradan.
...
Biz uzaklaşırken on dakika geçmeden bomba sesleri
geldi, sığınağımıza atıyorlardı evet, uzaklaşmasaydık
biz de o bombaların altında kalacaktık.
...
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...
Şafağın yüzü ve sol eli, benim yüzüm, saçlarım ve
sağ elim komple yanmıştı.
...
Düşman çok akıllı değil, her şey bizim bıraktığımız
boşluklardan doğuyor. Düşman korkak ve alçak. Bulunduğumuz yere gelmedi, indirme yapmadı, bizimle,
DHKC gerillaları ile karşılaşmaya cesaret etmedi,
edemez de. Ancak bombalar, tarar, yakar. O kadar
korkak ki tüm dağları yaktılar. Ondan sonra ancak
gece indirme yaptılar ve kısa süre içinde ayrıldılar.
...
Silahsız üç gerilla ne yapabilir?
İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı hiç
bir 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.
...
Halkımızın gözlerinde bize duyulan güveni gördük.
Bir köye girdik.
Siz o yangınların içinden nasıl çıktınız? Biz buradan
gördük alevleri, dumanı günlerce yandı, dağlara kaç
bomba attılar? Siz nasıl sağ çıktınız? diye hayretler
içinde bize bakıyorlardı.
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...
Başka bir köy...
Giysi verdiler değişip kurulandım. ekmek şeker
aldık.
...
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 koyu gezdik... ve
silahsız...
...
Çok şey öğrendik. Bize bu gücü veren şehitlerimiz
ve örgütümüzdür.
Çok sohbet ettik. Haydi köye gidelim baharda
geliriz diyebilirdik ama üçümüzün de aklına öyle bir
şey gelmedi. Üçümüz de dağları bırakmayı, geri çekilmeyi, beklemeyi hiç düşünmedik. Neden? Bunun
üzerine konuştuk. Elbette inanç ve şehitlerimizin hesabını sorma isteği, dedik.
Silahımız yoktu köylere gidip pompalı, tabanca ne
bulursak aradık, sorduk diğer solun bulunduğu bölgelere gittik, onları aradık, bulsaydık onlardan da bir
şeyler isteyecektik, bulamasak da mağarada vs. kalacaktık ama asla buraları terk etmeyi düşünmedik.
Aradan on gün geçti ve artık sığınağımıza gidip
bakalım, belki toprak altında bırakılan şehidimiz
vardır, belki silahlarımıza ulaşırız dedik. Evet oraya
gidecektik. Kim bilir ne ile karşılaşacaktık.
...
Aradan on gün geçmişti. Oraya gidiyorduk. Hala
dumanlar yükseliyor, hala yanık kokular var. Dikkatlice
girdik vadiye her taraf duman olmuş. Alt-üst olmuş.
...
Demek ki bomba büyük sığınağın üzerine düşmüş.
Biz o yüzden kurtulmuşuz. Ve içeri girdik sürünerek.
İkimizin 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...
Burada yalnız değiliz sizlerleyiz. Umudu büyütmeye
devam edeceğiz... Bizi merak etmeyin... Kendinize çok
iyi bakın...
Tekrardan şehitlerimizin hesabını soracağımıza
olan inanç ve coşku ile kucaklıyorum...
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
SAYGILARIMLA...
7 kasım 2016 daki bombalama esnasında sığınakta
olan yoldaşlarımız :
Kenan Günyel
Mustafa Doğru
Hüseyin Gülmez
Tuncel Ayaz
Murat Gün
Melih Işık
Bünyamin Kılıç
Naciye Yavuz
Hünkar Derya Güneş
Aysun Saban’dır
DÜZELTME:
667 No’lu Bültenimizde yer alan
“Onlar Silahlı Örgütlerin Uzlaşma, Teslimiyet ve
Tasfiye Depremi ile Silahlarını Toprağa Gömdüğü Sığınaklarından Silahlarını Geri Çıkarıp Savaşmaya
Devam Eden Savaşçılarımızdır” cümlesini “Onlar
Silahlı Örgütlerin Uzlaşma, Teslimiyet ve Tasfiye Depremi ile Silahlarını Toprağa Gömdükleri Bir Dönemde,
Bombaların Toprağa Gömdüğü Sığınaklarından Silahlarını Geri Çıkarıp Savaşmaya Devam Eden Savaşçılarımızdır” olarak düzeltiyor; halkımızdan özür
diliyoruz.

Selam Olsun Silah Çatan, Direnen,
Hesap Soran DHKC Gerillalarına

“Anıları Mücadelemizde
Yaşayacak”

İstanbul Bahçelievler Cephe Milisleri 28 Aralık18
Ocak tarihleri arasında bir dizi eylemle Dersim’de
şehit düşen DHKC gerillalarını selamladı. Bahçelievler
Yenibosna’da Dersim’de çatışarak şehit düşen DHKC
gerillalarını pankartla selamladı. Pankartta “Dersim’de
Şehit Düşen DHKC Gerillaları Ölümsüzdür CEPHE”
yazıyordu. Pankartın asılmasından sonra uzun namlulu silahlarla havaya ateş
açıp, sloganlarla gerillalar selamlandı. Zafer Mahallesi'nde ise DHKC gerilla
şehitlerini selamlayan yazılamalar yapıldı. Mahallenin birçok duvarına “Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş Ölümsüzdür – Cephe” ve “DHKP-C” yazılamaları
yapıldı. 10 Ocak'ta silinen yazılamalar Cephe Milisleri tarafından tekrar yazıldı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 10 Ocak salı günü AKP’nin katil polisleri tarafından silinen yazılamalar, Cephe Milisleri tarafından tekrar yazıldı.

Dersim Ali Boğazı’nda şehit düşen 8 TİKKO gerillasından Hasan
Karakoç’un kırk yemeği 15 Ocak’ta
Altınşehir’in Bayramtepe Mahallesi
Başakşehir Cemevi’nde verildi. Ailesi ve yoldaşlarının verdiği kırk
yemeğine Altınşehir Halk Cephesi
katılım sağladı. Dersim’de şehit
düşen DHKC gerillası Oğuz Meşe’nin de anıldığı 8 TİKKO gerillasının kırk yemeği “Anıları Mücadelemizde Yaşayacak” denilerek
sonlandırıldı.

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

Türkiye Oligarşisi Şehitlerimizin Cenazelerine İşkence Yapıyor, Yakıyor! 1 1

DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

12

1-Yazı yazarken, şiir yazarken,
iki yoldaş sohbet ederken her yerde
dil ve uslüp, daha az kelime ile daha
çok şey söylemek üzerine kurulmalıdır. Daha etkili ve daha dikkatli
konuşmak, daha devrimci konuşmak
gerekir. Daha devrimci konuşmak
için seçtiğimiz kelimeler ve bakış
açımız sınıfsal olmalıdır.
2-Üslup, eğitim, propaganda, ajitasyon tüm bunlar kendi doğallığında
hayata geçmelidir. Uslübun, ajitasyon
ve propagandanın sınıfsal olması için
devrimcinin eğitimi önemlidir. Devrimci, burjuva ideolojisinin etkisinden
uzak bir düşünce yapısına sahipse
dili ve uslübu da sınıfsal olacaktır.
Doğallık budur.
3-Devrimcilerin dili direnişin dilidir. Devrimcilerin dili halk kahramanlarımızın dili olmalıdır.
Gökkubenin ve toprağın tüm yıkımları, fırtınaları ve boranlarıyla
girişilen savaşların dili olmalıdır
bizim dilimiz.
Halayın dilini konuşmalıyız...
4-Sözlerimiz- kelimelerimiz köşeli
olmalıdır. Sanki elimizde bir kazma
var ve gerçeği gizlendiği kayalığın
içinden çıkarmaya çalışır gibi bir
emeğin sonucu olarak kullanılmalıdır
kelimeler...
5-Dilimiz, terminolojimiz ve tahlillerimiz genel olarak dünya devrimci
pratiğinin özel olarak da pratiğimizin
ürünüdür, diyor Mahir Çayan.
6- Propaganda ve ajitasyonda en
temel nokta inandırıcılıktır.
Söylediklerimiz, yazdıklarımız
eğer inandırıcılık açısından zayıfsa
çok etkili gibi görünen biçimlerin,
uslüpların bile gerçekten dönüştürücü
etkileri olmaz.
Söylediğini yapmak, yaptığını savunmak, inanç ve kararlılıktır.
Cephe, Mahirler’den bu yana pratiğiyle kitleler nezdinde hiçkimseye
nasip olmayan bir itibarın sahibidir.
Bu on yıllardır çok çeşitli pratiklerle
beslenerek kazanılmış bir itibardır.

CEPHELİLERİN
DİL VE USLÜP SEÇİMİ
RASTGELE DEĞİLDİR!
Kelime Gümrüklerimiz,
Mezarlarımız
ve Fırınlarımız Olmalıdır!
7-Bizler halktan öğrenip, halka
anlatan, çözüm önerileri sunan, halkın
bir parçasıyız.
Dilimiz halkımızın dili olmalıdır.
Gereksiz terimleri kullanmaktan,
özellikle kaçınmalıyız.
Dilimize yabancı, ihtiyaca cevap
vermeyen kelimeler gereksizdir. Gereksiz kelime kullanımı sadece anlatılan konuların karmaşıklaştırılmasına yol açar,
8-Yazılı ya da sözlü iletişimde
kelimeler insan ilişkilerinin başlıca
aracıdır. Dikkatle seçilerek kullanılan
kelimeler, karşılıklı anlayışın sağlanmasında büyük yarar sağlar.
9- Dil onu konuşan halkın yaşayış
biçiminin, en geniş anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve
başka toplumlarla kurduğu ilişkilerin
yansıtıcısıdır. Ama bütün bunların
yanı sıra her dilin kendine özgü bir
“dünya anlayış ve anlatış biçimi”
vardır.
Cepheliler halktır, yüzyıllar boyunca oluşturulmuş olan halkın dilini
kullanırlar.
10-Cepheliler rastgele konuşmazlar. Kelime gümrüklerimiz olmalıdır...
Onları yasaklamalıyız... Kelime mezarlıklarımız olmalıdır. Onları gömmeliyiz bir daha çıkmamacasına...
Ve kelime fırınlarımız olmalıdır...
Onları iyice pişirmeliyiz.
11-Eğer bunları yapmazsak düzen
bize ait olmayan bir dili konuşmamızı
dolayısıyla bize ait olmayan bir yaşamı kabullenmezi ister.
Onun için başkalarının dilini, başkalarının hafızasını kendininmiş gibi
kabul etmemeliyiz yani yabancılaşmayı kabul etmemeliyiz.
12- Halkın dili, sözcükleri bellidir;

nasıl sevinir, nasıl üzülür, nasıl söver...
Ama düzen bizi kültürümüze ve tarihimize yabancılaştırmak için çalışıyor. Biz ise konuşurken kelimelerimizi özenle saçmeli, düzenin dilimize yerleştirdiği sözcükleri atmalıyız.
13- Biz devrimciyiz. devrimciler
kelimelerle döğüşürler. Kelimelerimiz
teorik alanda sınıf mücadelemizin
ideoljik mücadelemizin temsilcisidirler. Bizi temsil ederler.
14 - Savaşımız, gerçekler, kelimelerle ifade ettiğimiz düşüncelerimiz
tarafından savunulur... Bu kelimelerle
vucut bulan düşüncelerimizle savaşırız, yeneriz, yeniliriz. Bilimde, felsefede, akıl yürütmede, kelimeler
BİLGİNİN askerleridir, bilgimizin
savaşçılarıdır. Siyasi, ideolojik, felsefi
mücadelede bu kelimeler SİLAH
BOMBA, ZEHİR... NE İSTERSEN
O OLUR.
15- Bazen savaş, ideolojik mücadele bir kelimenin diğer kelimeye
karşı mücadelesinde özetlenebilir...
TESLİMİYET VE DİRENİŞ
gibi... Bazı kelimeler kendi aralarında
bir düşman gibi döğüşürler. Bazı kelimeler öyle anlam karmaşasına yol
açarlar ki çok hayati bir konuda bir
savaşın kaderini belirlerler.
16- Kelimeler üzerindeki bu savaş
siyasi mücadelenin önemli bir parçasıdır... Yani idelojik mücüdele kelimelerle yürür... Biz böyle konuşmalı,
yazmalıyız..
17-Bir sorunu çözerken dilimize,
uslübumuza dikkat etmeliyiz. Dilimiz
ve uslübumuz sorunun bir parçası
haline gelmemelidir.
18-Gereksiz kavramlardan, kelimelerden, soyut ifadelerden kaçınalım.
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+ Biz Diyoruz ki;

OLİGARŞİ

CENAZELERİMİZDEN KORKTUĞU İÇİN SALDIRIR!

+ Biz diyoruz ki; düşmanımız aciz, korkaktır. Bir halk savaşçısının cenazesinin
geleneklerine göre kaldırılmaması için neredeyse bütün kurumlarını seferber eder.

+ Biz

diyoruz ki; şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimizdir. Onların bir
tırnağı için dünyaları ateşe veririz. Bunun tarihimizdeki en yakın örneklerinden
biri de gerilla şehidimiz Ali Yıldız’dır. Onun kemikleri için Ölüm Orucu yaptık.

+ Biz diyoruz ki; bizim ölülerimiz bize yol gösterendir, çünkü bizim uğruna
ölebileceğimiz değerlerimiz vardır ve bu değerleri halk ve vatan sevgimizle yaşatıyoruz. Fakat düşmanın, uğruna ölebileceği ne bir değeri ne de bir düşüncesi
vardır. Bu yüzden biz ölümü alnının çatından vururuz, düşman ise bizim
ölümüzden de dirimizden de korkar.

+ Biz

diyoruz ki; düşman bizim cenazelerimizden bile korkar. Gerilla
şehidimiz Leyla Aracı yaşadıklarını anlatırken diyor ki; “… Düşman çok akıllı
değil, her şey bizim bıraktığımız boşluklardan doğuyor. Düşman korkak ve
alçak. Bulunduğumuz yere gelmedi, indirme yapmadı, bizimle DHKC gerillaları
ile karşılaşmaya cesaret etmedi, edemez de. Ancak bombalar, tarar, yakar. O
kadar korkak ki tüm dağları yaktılar. Ondan sonra ancak gece indirme yaptılar
ve kısa süre içinde ayrıldılar…”

+ Biz diyoruz ki; düşman bırakın dirimize, cenazelerimize bile tahammül
edemez. Hatay İskenderun’da defnedilen cenazemize ve 7 yemeğine iki gün
kala hazımsızlığını bir kez daha gösterdi ve 13 Halk Cepheli’yi işkencelerle evlerinden, misafir bulundukları yerlerden ve okullarından aldı. Ardından çıkarıldıkları
mahkemede tutukladılar. Ama biz yine de vazgeçmedik ve şehitlerimizi halkın,
Cephe’nin geleneklerine göre her yerde andık.

+ Biz diyoruz ki; “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!” sadece bir slogan değildir.
Kim diyebilir ki Mahir Çayanlar öldü. Hayır bakın her yerde mücadelesini
omuzlayan gencecik sıra neferleri çıkıyor. Kim der ki Şafak Yaylalar öldü diye.
Hayır, her yerden Şafak’ın yoldaşları, öğrencileri Dev-Genç’liler çıkıyor.

+ Biz diyoruz ki; yine her yerde haykıracağız “Kim Demiş Ölüm Var Diye
Bize… Bize Ölüm Yok!”
13

Halkın
Hukuk
Bürosu

ADALET İSTİYORUZ
ADALETİN ANASI DA ATASI DA HAMİSİ DE

ONUN İÇİN DİRENENLERDİR!
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Ne sebep oldu da biz direnmeye
karar verdik. Doğrusu ya direnmek
de sineye çekmek de, konuşmak
da susmak da bir alışkanlık gibidir.
Bizim için susmak zor olurdu. Bunca
haksızlık görüyorken susmak, bu
kadar haksızlıktan, bu kadar davadan
cebimize iyi para kalır ne de olsa
diye görmezden gelmek, bizi çürüten
bir sessizliğin tavırsızlığın başı olurdu. Yok, biz düşmanımıza yapılırken
bile işkenceye sessiz kalmadık.
Komplodan nefret ettik, gerçeğin
peşinden koştuk. Barkın’a yapıldığı
zaman susmamız mümkün müydü?
Hayır. Peki ne yapacaktık ?
Dedik ya ; alışkanlık yapar diye.
Gerçektir bu. Bir susun da görün
nasıl giderek daha çok korktuğunuzu, nasıl aklınızın yerine endişelerin esip durduğunu seyredin. Sizden bambaşka bir varlığın gelip başucunuza dikildiğine tanık olursunuz.
Peki ne yapacaktık ?
Bildik ya korkunun alışkanlık
yaptığını. Anladık ya buğuz etmenin
insanı insan yaptığını, durup dikileceğiz zulmün karşısına; başka
yolu yok. Boşuna demiyor şair;
“Ya çıkacaksın şimdi meydana
Ve ürkecek zalimin katırları
Ya da öksüz bırakacaksın
Ve fink atacak cop sürüsü
Sırf Meydanı boş bulduğu için...”
Adalet öyle değersiz bir söz değildir. Anayasalara, manifestolara
yazılıp kağıtta öylece durarak zulme
kılıç çalmaz. Adalet gözleri bağlı
bir tanrıçaya emanet edilemeyecek
kadar değerlidir. Onu değerli yapan
bizleriz. Çünkü O’nu savunurken
kendinden bir şeyler vermeye hazır
olmak gerektiğini biliyoruz. Haksızlık karşısında susmanın bizi dilsiz
şeytana çevireceğine inanıyoruz.
Adalet bugün kirletilemeyen çarpıtılamayan yalansız hilesiz aranan
bir şeyse, hala onun uğruna bedel
ödemeyi göze almış olanlar sayesindedir. Bizim adaletimiz yoksulun

karnını doyurur, üşüyeni ısıtır, sahipsize sahip çıkar, acıyı onarır. Biz
O'nu tanrıçaların elinden almadık.
O bu milletin hak sancağıydı. Çekilsindi de nice olursa olsundu. Peki
ne yapacaktık?
Taşı delen suyun gücü değil
damlaların sürekliliğidir. Bir su
damlası gibi olmalıydık. Sürekli ve
kararlı. Tarih atlasına düşen su damlaları gibi… Nereye akacağını bilen.
Hangi yolu kapatsalar kendine yeni
bir yol açan olmalıydık. Nereden
açarsak açalım yolumuzu gelip damlayacağı oyuğu bulan bir su damlası
olmalıydık.
Adım adım yürümeliydik yolumuzu. İster Ankara’ya ister Roma’ya…yola çıkıldı mı bir kez
adalet için, toprağa basılan her adım
zulmü arşınlar. Küçük ama kararlı
adımlar atarsınız. Bir bakmışsınız
dağlar aşmış denizler geçmişsiniz.
Susmak nasıl bir alışkanlıksa,
durmak nasıl bir alışkanlıksa akmak
da yürümek de bir alışkanlıktır.
Alışkanlıkları ancak devrimci irade
yener. Ancak adalet arayışı en eski
arayışıdır insanın. Ne kadar susarsa
sussun tarihin en karanlık yerinde,
beynin en girift kıvrımlarında hücre
hücre ayaklanır Adalet arzusu. Bastırmaya kalkarsanız deli olursunuz,
hasta olursunuz. Boş bakışlarınızdan,
seyirtip duran yanaklarınızdan tanınırsınız. Duvar diplerinden sinerek
izleyişiniz, başınız kuma gömülüyken açıkta bıraktığınız gövdeniz ele
verir sizi.
Eğer haksızlığa karşı durmanın
diplomasını aldıysanız, alıp da duvarlarınıza astıysanız o zaman sizin
hasta olmaya da hakkınız yoktur.
Gayrı sizi ipe de götürse vermelisiniz
kararınızı.
Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin bir kararı bize her
koşulda doğrunun söylenebileceğini
anlatıyordu: “Türkiye'de faşizme
ve emperyalizme samimiyetle karşı

çıkma, her Türk vatandaşının görevidir, namus borcudur, insan olma
haysiyetinin gereğidir. Faşizme ve
emperyalizme karşı çıkmayan, samimiyetle bunu kınamayan bir toplumun mevcut dünya koşulları içinde
insanca yaşamaya, insan olmaya,
haysiyetli bir yaşam süremeye hakkı
yoktur" Tek fark O yalnızca Türk
vatandaşlarına görev yüklüyordu
biz ezilen halklara görev yüklüyoruz.
Siz öğrenmeye başladınız mı
gayrı her şey size öğretmek için
koşuludur artık. Direnmeyi öğretmek
için bir solucan dahi yol gösterir
size.
İlkin işkencecilerin ellerinde olmasına karşın Barkın başladı gerçeğin diliyle konuşmaya. İşkenceyi
anlattı. Ve sesinin en kararlı ama
en sakin tonuyla konuştu onlarla.
Avukatlara anlattılar, savcılara anlattılar hakimlere anlattılar. Biraz
sonra gerçeğin katillerinin eline düşeceklerini bile bile. Gerçeğin katilleri olanca cehaletiyle kamerasız
bir alan aradılar. Vurdular Barkın’a.
Yeniden yumrukladılar. Bir daha
gerçeği söylemeye cesaret edemesin
diye, yerin dokuz kat altında evet
evet adliyenin -9 katına bir hücrede
indirerek devam ettiler işkenceye.
Susacaksın dediler. Bak bize bir
şey olmaz, hakim kim savcı kim
biz hepsinden güçlüyüz dediler.
Barkın yine söyledi. “İnsanlık onuru
işkenceyi yenecek” ve onlara: “Siz
gerçekten ve insanlık onurundan
güçlü değilsiniz” dedi.
Korkuya teslim olmasını bekledikleri halde yine konuştuğunu gördüler Barkın’ın. Yine hepimize işkenceyi anlattı. İşkencenin hamilerinin onu gönderdikleri hapishane
yolunda yine dövdüler onu. Barkın
yine susmadı yine anlattı. Onun
sesini biz çoğalttık. Silivri Hapishanesi önüne gidip nöbete başladık.
OHAL var, valinin emri var dediler;
bizim de hakkımız var dedik. Hak-
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lıysak kazanırız da. Gözaltına alındık
diye susacak değiliz ya. Her su akacağı
yeri bilir. Yatağını bulur ve damlar
oraya. Barkın’ı İzmir’e gönderdiler.
Biz kazandık çünkü çaresiz bıraktık
onları. Barkın şimdi Aliağa’da hücrede
tutuyor Adalet Nöbetini, anlatıyor
gerçekleri. Biz ise “madem hapishane
önünde durmamızı istemediniz biz
de bu kararı veren her kimse onun
kapısına gideriz” dedik. Şimdi de
Adliyenin önünde çıktık meydana.
Bizi buradan sökmeye çalıştıklarında
başka bir yol bulacağız. Bizi yok etmek için üzerimize doğrulttukları her
silah onları vuracak. Yolu yok herkes
gerçeğe teslim olacak. Çünkü biz
vazgeçmiyoruz. Çünkü biz haklıyız.
Her küçük damla bize o taşın
mutlaka delineceğini gösterir, her
küçük adım bize o yolun mutlaka
yürüneceğini gösterir. “Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi
görüyoruz” Biz bunu işte o su damlacığından görüyoruz. Akan her damla
bir kazanımdır. Büyük küçük her kazanım bize büyük zaferin bizim olduğunu anlatır.
Biz hukukçuyuz. Hukukçu olmanın getirdiği düşünme ve yaşam tarzı,
karşılaştığımız hukuksuzluklar da

bizi; itiraza, temyize, karar düzeltmeye, infaz durdurmaya götürüyor.
Yaşadığımız hukuksuzluklar, keyfilikler bizi hak aramaya mecbur kılıyor. Şu ya da bu düzeyde itiraz
ediyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz.
Ama susmuyoruz.
Biz savcılara ve hakimlere de direnmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Biz de direndik, direneceğiz. Korkuya
teslim olmayacağız. Bizi sürüklemek
istedikleri mili yada dini ayrımcılığa
kapılıp sürüklenmeyeceğiz. Biz sınıfımızın safından bakmaya devam
edeceğiz. Faşizme teslim olmayacağız
direneceğiz…
Barkın, bizim hakkında karar verebildiğimiz arkadaşımız, yoldaşımız.
Onun adıyla başlıyoruz işe. Ancak
yalnız O’nun için değil, haksız bir
şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm meslektaşlarımız için
olacak özgürlük nöbetimiz. Barkın
Timtik nezdinde ülkenin dört bir tarafında, gözaltına alınan veya tutuklanan, haklar ve özgürlükler mücadelesi verenler için nöbetimiz.
Barkın Silivri’den Aliağa’ya sürgün edilmesini insanlık onuruna aykırı
buluyor. Bir eşya gibi, irademizi hiçe
sayarak bizi oradan oraya savura-

mazlar diyor. Biz de Onu haklı buluyoruz. Sürgün sevklerin bir zorunluluk değil bir tercih olduğunu biliyoruz.
Kural olarak tutukevleri hüküm
evlerinden ayrı olmalıdır. Çünkü tutukevleri yargılamanın yapıldığı adliyelere yakın bir yere kurulur. Tutukevlerine sık sık ziyaret olur. Avukat
gelir, noter gelir. Tutukevlerinden sık
sık ringler kalkar, tutukluları adliyelere
götürür. Çünkü her tutuklunun yargılandığı mahkemenin huzuruna çıkma ve kendini savunma hakkı vardır.
Oysaki yargı çevresinin uzağına sürgün ettiğiniz her tutuklunun savunma
hakkı tehlike altına girer. Barkın bunları biliyor ve sürgün sevk in bir cezalandırma olduğunun farkında.
Tutsağı hiçleştirmek için ordan
oraya sürgün edip duruyorlar onları.
İşte bu yüzden direniyor onlar da.
Bizim eşya olmadığımızı anlayacaksınız size bunu göstereceğiz diyorlar.
İşte bu yüzden Adalet nöbetimiz
iki şeyi talep ediyor; Barkın Timtik
Serbest Bırakılsın ve Barkın Timtik
Yargı Bölgesine Geri Getirilsin.
ADALET İÇİN NÖBETTEYİZ.
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Avukat Barkın Timtik İçin Adalet Nöbeti Devam Ediyor...
Bu Ülkede Adalet Yok, Adaleti Biz Sağlayacağız!
Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarının Çağlayan Adliyesi
önündeki Adalet Nöbeti devam ediyor. Av. Ebru Timtik,
adaletsizce tutuklanan kardeşi ve meslektaşı Barkın Timtik’in serbest bırakılması için başlatılan adalet nöbetinin
ikinci günü 11 Aralık’ta yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
“Bu gün adalet nöbetinin ikinci gününde iki önemli
dava vardı. Biri Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı
ve Ahmet Nesin’in yargılandığı Özgür Gündem davası.
Diğeri de Can Dündar, Enis Berberoğlu’nun yargılandığı
dava. Bu yüzden basının gözü adliyede idi. Özgür
Gündem davasına çok sayıda yabancı basın mensubu
gelmişti. Yine Avrupa’dan avukatlar da vardı. Bizim bulunduğumuz alanda toplandılar basın açıklaması için.
Bu arada bizi de çektiler. Savcı Enis Berberoğlu için
devlet sırlarını ifşa etmekten ötürü müebbet hapis cezası
istemiş... Adalet Okulu öğrencileri ve iki TAYAD’lı
abimiz geldiler. Hava daha iyiydi. Planladığımız gibi
başlayıp bitirdik. Önlükte ve dövizde yazanlar dikkat
çekiyor. İnsanlar okuyorlar. Yanımızdan geçerken karşıda

duran polisleri arkalarına alarak bize laf atıyorlar. Hele
biri telefonla konuşuyor gibi yaparak bize destek iletti.
Biri yanımızdan geçip adliyeye doğru girerken “Devrimi
siz yapacaksınız” dedi. Yine gelip geçenlerden biri: “Ben
otuz yıldır adalet arıyorum. Adalet var mı ki bu ülkede
adalet arıyorsunuz?” gibi laf attılar. Ancak bu insanlardan
biri hariç hiç biri duraksamadı. Ha tabii adres ve yol soranları atlamamalı. Yine de halkımız korksa bile bir
yolunu bulup bir küçük mesaj iletiyor bize.
Çok sayıda insan geçiyor oradan ve boş bir alan
olduğu başka hiç yazı olmadığı için bizim yazdıklarımızı
mutlaka okuyor ve bizim söylediklerimizi duyuyor.
Eğer Galatasaray’da olsaydık görüntü ve hareket kirliliğinden fark edilmezdik bile. Yerimizin güzel olduğunu
fark ettim. Tek sorun bir hava koridorunda yani cereyanda
kalıyor olmak. Nedeni de dev bir kütlenin yani adliyenin
hava akışını kesip adliyenin önündeki boş alanda sıkıştırması. Ancak bu kadar verimli bir yer de bulamazdık.”
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FAŞİZM, HUKUK ARACILIĞI İLE KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIR.
HUKUK, FAŞİZMİN İKNA SİLAHIDIR.
HUKUK İLE ZORU VE BASKIYI DAYATIR.
BİZ FAŞİZMİN DEĞİL, HALKIN HUKUKUNU SAVUNUYORUZ!
Hukukun Payı)
Mahkemelerde, iktidarın ihtiyacı neyse
kanunları ona göre yorumlayıp uygularlar.
Bu nedenle yargı kendiliğinden halkın çıkarına göre karar vermez, adaleti halk için
uygulamaz. İktidarın
Dilek Doğan, Polis Tarafından Katledildi
bir kanadı gibi çalışır.
Sadece son bir ay içece duruşma dışında mahkemeye bile
risinde mahkemelerce verilen karargelmedi. Mahkeme nasıl öldürüldülarına baktığımızda mahkemelerin
ğüne ilişkin görüntü kaydının buasıl niteliğini görebiliyoruz.
lunduğu kamerayı siyasi şubeden isMahkeme Faşizm Adına ve tedi. Siyasi şube görüntüleri silerek
kamerayı mahkemeye gönderdi. PoFaşizmin Geleceği İçin
lisler delil karartma suçu işlediği
Karar Verir…
halde mahkeme polisler hakkında
Hangi kararı incelemek isterseniz
işlem yapmadı, görüntülerin tekrar
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rürsünüz. Roland Weyl kitabının bir
bilirkişisine gönderdi. Kamera içe22 Ocak
başka yerinde diyor ki; hukuk bu
risinde çok sayıda görüntünün olduğu
2017
iradenin bilinçli ve hesaplı bir ifadesi
ortaya çıktı. Mahkeme bu görüntülerin
de olsa, bu sadece keyfî bir hesabın
tamamını Dilek’in ailesinin avukatve açık bir ikiyüzlülüğün, mahsulü
larına vermedi, hangi görüntülerin
olduğu anlamına gelmez. Hukuk
dava ile ilgili olduğu konusundaki
çoğu zaman egemen sınıfın, toplumun
incelemeyi tek başına yaptı. Yani
düzeni konusundaki kendi sınıf çıdelilleri avukatlardan gizledi.
karları ve toplumdaki yeri tarafından
-Hasan Ferit Gedik , İstanbul’un
belirlenen ahlâki görüşlerinin ifadeyoksul semti Gülsuyu’nda polisle işsidir...
birliği yapan uyuşturucu çetesi taraFaşizmin yasalarında, siyasi iktifından katledildi. Duruşmalar uzun
darın keyfiyetini, ikiyüzlülüğünü görsüre güvenlik gerekçesiyle yapıladüğümüz kadar halk düşmanı yüzünü,
madı. İlk dokuz celsede yargılamaya
sömürücü ve intikamcı yanını, insana,
çetenin duruşma salonunda ve dışında
doğaya, emeğe karşı değer taşımayan
saldırıları nedeniyle başlamadı. Duahlakını görürsünüz.
ruşma salonunda aileye ve avukatlara
İşte birkaç örnek:
defalarca saldırı oldu, hakaret edildi,
-Dilek Doğan daavukatlar ölümle tehdit edildi, bıçak
vası; Dilek bir gece
çekildi. Duruşma salonunun dışında
yarısı evini basan
çivili sopayla çete saldırdı. Polis de
özel harekat polisi
onlarca kez duruşmayı takip etmek
tarafından katledildi.
isteyen, Hasan Ferit’i sahiplenen
Nasıl katledildiğine
halka saldırdı, gözaltına aldı. Adliye
ilişkin görüntülerde
dışında bir mahalleli çete tarafından
ortaya çıktı ve kasilahla vuruldu. İlk duruşmada 23
muoyunca izlendi,
olan tutuklu sayısı gün geçtikçe eridi.
buna rağmen katili
Her duruşmada peyderpey çeteciler
tutuklanmadı. BirinEthem Sarısülük Polis Tarafından Katledildi
tahliye edildi. 29. Celsede sadece 5
Faşizm tekelci kapitalizmin en
gerici ve şoven iktidarı da olsa, kendini var edebilmek için kitlelerin
içinde meşrulaşmak ister. Meşruluk
kazanmak için sürekli yeni yasalar
hazırlar ve bunları yayınlar. Faşizmin
yönetememe halinin dışa yansıyan
biçimi olağanüstü hal ilanıdır. İktidar
bu dönemde kendi krizini gizlemeye
çalışır. AKP iktidarı bu krizi nedeniyle
21.07.2016 tarihinde olağanüstü hal
ilan etti. Bu olağanüstü hali meşrulaştırmanın yolu KHK’lardan geçti.
Temmuz’dan bu yana geçen altı aylık
sürede 15 ayrı KHK yayınladı. Her
kararname ile kendi uygulamalarını
kabul ettirmeye, halk üzerinden tahakküm kurmaya çalıştılar. Hukuk
silahını kullanarak halkı hareketsiz
bırakmak istediler. İktidar, neye ihtiyacı varsa hukukta onu yaratıyor.
Roland Weyl’in dediği gibi “Kuşkusuz bir hukuk kuralı saptanırken, kabul edilmesi istenilen metin ustalıklı
bir şekilde kaleme alınır: karşı tarafa
kabul ettirilebilecek yorum inceden
inceye hesaplanır, mahkemelerin metnin yazılış şekillerine göre yapabilecekleri yorumlar üzerinde düşünülüp
taşınılır. Ancak hukuk sistemi, tümü
ile, onu yaratan sınıfın somut ihtiyaçlarını yansıtır; ideolojik içeriği
bu sınıfın toplum içindeki ekonomik
fonksiyonunun sonucudur; ve dahi
hukukçular bir hukuk hareketinin biçimine dehalarının damgasını vursalar
bile, bunlar ancak birer aracı veya
yapımcı, çok çok bir ihtiyacın tercümanıdırlar” (Gerçekte ve Eylemde
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tutuklu kaldı ve çete lideri Mesut
Turhan tahliye edildi.
-Ethem Sarısülük davası; Ethem
1 Haziran 2013 tarihinde Haziran
Ayaklanması’nda polis Ahmet Şahbaz
tarafından öldürüldü. Nasıl öldürüldüğü kamera kayıtlarında açıkça görüldü. Buna rağmen katili çok az bir
süre tutuklu kaldı. Yargılanması önce
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
başladı ve bu mahkeme kendisine
'olası kastla adam öldürme' suçundan,
7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı
bozdu ve dava yeniden görülmeye
başlandı fakat bu defa güvenlik gerekçesi ile dava Ankara’da değil,

Hasan Ferit Gedik Mahkeme

Aksaray’a taşındı. 19 Aralık
2016 tarihinde verilen kararda
mahkeme katil polis hakkında
“Taksirle ölüme neden olma”
suçunu işlediği gerekçesi ve suçun işleniş biçimi, sanığın taksire
dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz
önüne alınarak sadece 2 yıl hapis
cezası verdi. Üstelik bu cezaya 1/6
oranında indirim yapıldı, iyi hal indirimi yapıldı ve neticeden 1 yıl 4
ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Bu da yetmedi bu ceza 10
bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.
-Suruç Katliamı davası, Suruç’ta
32 kişi katledildi. Aradan 18 ay geçmesine rağmen kimse hakkında dava
açılmadı, Katliamla ilgili açılan tek
davada dönemin ilçe emniyet müdürü
Mehmet Yapalıal “görevi ihmal” suçundan yargılanıyordu. Davanın 3.
Duruşmasında mahkeme kararını
açıkladı ve emniyet müdürü hakkında
“görevi ihmal ve kötü kullanma” suçundan 12 taksitte ödenmek üzere 7
bin 500 lira para cezası verdi.
Bu örneklere daha yüzlerce örnek

Suruç Katliamı
eklenebilir. Ceza davalarından hukuk
davalarına, iş davalarına kadar binlerce örnek verilebilir. Bunlar en çarpıcı ve intikamcı yönüdür yargının.
Ve Siyasi iktidar halk çocuklarını
katlederek ayakta durmaya çalışıyor.
Mahkemelerde katilleri aklayarak faşizme güç vermeye çalışıyorlar. Mahkemeler verdikleri kararlarla halkın
acılarını çaresizliğe, umutlu ve direngen yanlarını karamsarlığa itiyorlar.
Umutsuzluk, karamsarlık, çaresizlik
faşizmin can damarıdır. Faşizmin değil, halkın hukukunu uygulatmak için
durup izleyen, söyleyip bekleyen, talepte bulunup peşine düşmeyen değil,
halkını ve hukukunu bilen, kavga
eden olmak dışında bir seçenek sunmuyor hayat bize. Faşizme karşı hayat
kavgaya çağırıyor bizi….
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Kanun Hükmünde Kararnamelerle, İhraçlarla
Haklı Mücadelemizden Vazgeçiremeyeceksiniz!
Halkın Mühendis Mimarları Nuriye Gülmen ve Alev Şahin'in ihraç
edilmesiyle ilgili 12 Ocak'ta açıklama
yapıldı. Açıklamada: "AKP iktidarı
OHAL ile KHK ile halka saldırmaya
devam ediyor. En son 6 Ocak 2017’de
resmi gazetede yayınlanan 679, 680
ve 681 No’lu 3 yeni kararname ile
kendinden olmayan herkese, yani
kısacası tüm halka karşı kirli savaşını
büyütüyor. Bu savaşta yeri geliyor
açığa alıyor, yeri geliyor ihraç ediyor,
tutukluyor. Halkın hayatını alt üst
ettiği yetmiyor, katlediyor.
AKP’nin OHAL’i, KHK’sı varsa
halkın da onurlu bir direniş tarihi
var. Açığa alınan ve 61 gündür defalarca gözaltına alınmasına rağmen,
Ankara’nın merkezinde direnen Nuriye Gülmen, işi ve öğrencileri için
direnen Semih Özakça, Acun Karadağ
bugün bu direnişin devamcısıdırlar.
Bugün Malatya’da, Bodrum’da kamu

emekçileri direnişe devam ediyorlar.
AKP iktidarı saldırdıkça sanıyor ki,
halkı korkutacak, bastıracak. Sanıyor
ki halk bu baskılara boyun eğecek,
sinecek. Defalarca Anadolu halkı
haksızlığın, adaletsizliğin karşısında
hangi koşullarda olursa olsun direnmeyi seçti ve seçmeye devam ediyor.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
haftalar sonra 11 Ocak günü Yüksel
Caddesi’nde tekrar işkenceyle gözaltına alınmalarına rağmen zafere
kadar direnmeye devam ediyorlar.
6 Ocak günü de çıkarılan 3 yeni
KHK ile Nuriye Gülmen, açığa alındığı Selçuk Üniversitesi’nden ihraç
edildi. Aynı zamanda, 5 yıldır Düzce’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda mimar olarak çalışan Alev
Şahin görevinden ihraç edildi. Alev
Şahin senelerdir yoksul gecekondu
halkının yanında kentsel dönüşüme
karşı mücadelesinde halk ile birlikte

olmuş, halkın ihtiyaçları için elinden
gelen tüm emeği sarf etmiş bir mimardır. Alev Şahin halkın mimarıdır,
emperyalist tekellerin rantı için çalışmayı reddeden meslek onurunu
ayaklar altına aldırmayan onurlu bir
mimardır. Alev Şahin gibi onlarca,
yüzlerce her meslekten insan işinden
edildi. Halkın mimarı Alev Şahin’in
her daim yanındayız. Bu halk mimarıyla, akademisyeniyle yalnız değildir. AKP’nin OHAL ve KHK saldırılarına karşı haksızlığa uğrayan
halkımızın yanındayız. Bu saldırılara
karşı barikat olan onurlu meslek insanlarının yanındayız. Nuriye’nin
de dediği gibi AKP’nin OHAL’i
KHK’sı varsa halk olarak bizlerin
de meşru direnişlerimiz var! Teslim
olmayacağız diyen kamu emekçilerinin yanındayız. OHAL’i tanımıyoruz ve direnişi büyüteceğiz!" denildi.
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Her Mevzi Bir Savaş Cephesidir

Umudumuzun
Mevzilerini Savunmak
Devrimi Savunmaktır
F

aşizm Umudumuzun Mevzilerine saldırırken, kendisini, kendi faşist yasalarıyla bile sınırlamaz.
Bizim direnişlerimizin de o faşist yasaların sınırlarına
hapsedilmesi söz konusu değildir, olmamıştır.
mudumuzun Mevzilerini meşruluk bilinciyle savunduk. Meşru olan, halktan yana olandır, meşru
olan halkın çıkarlarıdır. Meşru olan faşizme karşı,
halkın her mevzisini savunmak ve büyütmektir.
eşru olan, emperyalizme ve faşizme karşı
halkın devrim umudunu büyütmektir. Devrim
umudunu büyütmek halkı örgütlemektir.
mudumuzun Mevzileri, devrimimizin halkla kurduğu en doğrudan bağlardan biri, halkın demo-

U
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Faşizm Okmeydanı’nda bulunan
Gençlik Federasyonu binasına bir
kez daha saldırdı, 5 Gençlik Federasyonu çalışanını gözaltına aldı.
Faşizmin yasaları, halka karşı savaş politikalarına göre düzenlenmiş
yasalardır. Bu nedenle de faşizmin
yasalarına uygun olan, adaletli ve
meşru anlamına gelmez. Fakat, faşizm
saldırılarını bu faşist yasalarıyla da
sınırlamaz. Gençlik Federasyonuna
sürekli olarak saldırıyor, insanlarımızı
gözaltına alıyor, tutukluyor. Bunun
için yasal dayanak da aramıyor.
Bu sadece günümüz uygulamaları
değildir, bu faşizmin karakterine uygun olarak ülkemizdeki faşizmin tarihiyle yaşıt politikalardır.
Bu tarih aynı zamanda faşizme
karşı direnişin tarihidir. Onurla söyleyebiliriz ki, hiçbir mevzimizi bedel
ödemeden, reformizm gibi, oportünizm gibi, rahatımızı bozmadan terk
etmedik. Her mevzimiz için tutsaklıklar, şehitlikler pahasına bedeller
ödedik. Bu bedelleri ödediğimiz için,
mevzilerimizi bugüne kadar yaşatabildik. Bedelini ödeyerek direndiğimiz
ve mücadele ettiğimiz için, kimi de-

kratik örgütlenmeleridir. Umudumuzun Mevzilerini
savunmak, devrimi savunmaktır.

F

aşizmin tüm saldırılarına, terörüne rağmen, Anadolu topraklarında onurlu, adaletli, sömürüsüz
bir yaşam sürdürmek için, bedeli ne olursa olsun
devrim umudunu büyütmeye devam edeceğiz.

A

daletsizliğe boyun eğmeyi, halk olma onurumuza
saldırı sayacağız. Zorbanın önünde sinmiş bir
halk olmayı kabul etmeyeceğiz.
(4.bölüm)

mokratik haklarımızı kullanmayı başardık. Bugün oportünizmin, reformizmin faşizme rağmen kurumlarını
yaşatmaları da bizim bu direnişlerimiz, mücadelemiz, ödediğimiz bedellerle olmuştur.
Biz dernekler için mücadele ettik,
bedeller ödedik. Reformizm, oportünizm kapandıkları salonlardan çıkarak dernekler açmaya başladılar.
Biz sokaklara çıktık, direndik,
bedeller ödedik, sokakları halkın direniş ve eylem alanları haline getirdik,
faşizme meşruluğumuzu kabul ettirdik; reformizm, oportünizm sokakları
kullanmaya başladılar.
Bugün rahatlıkla derneklerin, parti
binalarının kapısına kilit vuruyorlarsa,
kapatıp gidiyorlarsa, sokakları rahatlıkla terk ediyorlarsa; kazanmak
için bedel öderken yanımızda olmadıkları içindir.
Dün olduğu gibi, bugün de biz
savunacağız mevzilerimizi. Her gün
bedel ödeyerek, mevzilerimizi yaşatıyoruz. Biliyoruz ki, o dernek binalarının içine girmek tutuklanmaktır.
Tutuklanma pahasına giriyoruz o binalara. Yine biliyoruz ki, o dernek

binalarının içine girmemek, mevzilerimizi terk etmek, yeni mevziler
kaybetmektir. Yeni mevzileri kaybetmek, bir sonraki mevzileri kaybetmektir. Bu evlerimizin içini kaybetmeye kadar, bu faşizm karşısında
tüm direnme dinamiklerimizi kaybetmeye kadar gider.
Faşizm, 12 Mart Cuntası ile
halka saldırdı. Kaçmadık, savaştık,
Kızıldere’yi yarattık.
Faşizm, okullarımızı işgal etti,
mahallelerimize saldırdı. Sivil faşist
hareketi silahlandırdı, halkın üstüne saldı. Direndik, savaştık, faşist
işgalleri kırdık. Okullarımızdan,
mahallelerimizden faşistleri attık.
Faşizm 12 Eylül cuntası ile saldırdı. “Faşizm 45 milyon halkı teslim alamaz” dedik. Reformizm,
oportünizm ülkeyi terk edip mültecileşirken; tüm gücümüzle faşizme karşı mücadeleyi örgütledik.
Faşist cunta hapishanelerde devrimcileri teslim almak istedi; ‘84
ölüm orucu direnişiyle hapishanelerde umudu büyüttük.
Savaşçılarımız üslerinde kuşatıldılar, sadece silahlarının son
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mermisine kadar değil, mermileri bitti gerçek anlamda
kanlarının son damlasına kadar savaşarak, bulundukları
evleri direniş mevzisine çevirdiler. Kanıyla duvarlara
yazdılar, Umudun Adı’nı.
Sokak sokak bedel ödedik.
1 Mayıs alanı Taksim’i kazanmak için de, bir gösteri,
bir yürüyüş, bir oturma eylemi, bir dergi, bildiri dağıtımı, miting hakkı, dernek hakkı, sendika hakkı, tutsaklık
koşullarındaki haklarımız,
her hakkımız için direndik.
122 şehit vererek direndik,
yüzlerce gün süren açlığımızla
faşizmin tüm yalanlarını, demagojilerini alt üst ettik. Faşizm, halkı sindirmek, susturmak teslim almak istiyordu, biz aç bedenlerimizle barikat olduk, halkın bilincinde
devrim umudunu canlı tuttuk,
devrimin yenilemeyeceğini
gösterdik, inandırdık.
Faşist AKP iktidarı, ABD
emperyalizmiyle birlikte oluşturduğu politikayla Kürt milliyetçi hareketi teslimiyete,
uzlaşma masasına oturttu. Silahları gömme, ama gerçek
anlamda betonun altına gömme planlarını hazırlarken, silahlı savaşı şehirde ve kırda
büyütmek için bedeller ödedik.
Reformizm tüm dünyada
silahlarını gömerken beton-

ların altına, Dersim’de DHKC
savaşçıları, oligarşinin bombalarla yakıp yıktığı sığınaklardan girip silahlarını alarak
savaşı sürdürdüler.
İşte bugün de kısa bir özetini
çıkardığımız bu direniş ve savaş
geleneğimizi sürdürüyoruz, büyütüyoruz. Tarihimizden güç
alıyoruz. Bugünü yazıyoruz,
geleceği şekillendiriyoruz. Bugünü ve yarınlarımızı da direnişle, faşizme ve emperyalizme
karşı savaşla yazmaya devam
edeceğiz. Çünkü, tek yol budur,
tek yol devrim’dir, devrimi
büyütmektir.

Umudumuzun
Mevzileri
Direniş Tarihimizdir
Yazı dizimizin önceki bölümlerinde derneklerimizin kuruluşunu ve kurulduğu andan
itibaren karşılaştığımız faşizmin
saldırıları ve direniş tarihimizin
bir bölümünü anlattık. Bu bölümde bu tarihimizi anlatmaya
devam ediyoruz.
Tarihimizi bilmiyorsak öğrenelim istiyoruz; biliyorsak,
bir kez daha hatırlayalım, tarihimizden güç alalım istiyoruz.
Bugünkü mücadelemizi yürütürken, tarihimiz de bizimle
birlikte olsun istiyoruz.
1992 tarihli Mücadele gazetesindeki başlık dönemin özeti
gibidir: “BAĞDER kapatıldı,

Umudumuzun Mevzilerini
Asla Faşizme Teslim Etmedik
14 Temmuz 1991- İstanbul Özgür-Der kapatıldı.
Ancak tüm baskı, yasakve kapatmalara rağmen
yeni mevziler oluşturularak mücadele sürdü.
30 Temmuz 1991: Ankara ÖZGÜR-DER kuruldu.
12 Ekim 1991: Malatya'da Şark Haklar ve
Özgürlükler Derneği kuruldu.
17 Aralık 91: Tüm Özgür-Der, bu mücadelenin
yeni mevzisi olarak kuruldu.
17 Aralık 1992: Marmara Özgür-Der kuruldu.
9 Şubat 1992: Bursa Özgür-Der açıldı.
18 Nisan 1992: Eskişehir Özgür-Der açıldı.
25 Nisan 1992: Trabzon Özgür-Der açıldı.
25 Haziran l992: Kay seri Özgür-Der açıldı.
Temmuz 1992: Çukurova Özgür-Der kuruldu.
Temmuz 1992: Osmaniye Özgür-Der kuruldu.
3 Ekim 1992: Eskişehir Haklar ve Özgürlükler
Derneği (ÖZGÜR-DER) polis tarafından basıldı
ve geçici olarak kapatıldı.
13 Aralık 1992 yılında Kırşehir’de Kırşehir
Özgür-Der açıldı.
29 Aralık 1992: FıratÖzgür-Der Malatya'da
açıldı.
10 Aralık 1992: İstanbul Özgür-Der kapatıldı.
20 Ocak 1993: Kocaeli Özgür-Der açıldı.
20 Şubat 1993: Uludağ Özgür-Der açıldı.
12 Temmuz 1993: Marmara Özgür-Der kapatıldı.
21 Ağustos 1993: Konya ÖZ-GÜR-DER açıldı.
22 Eylül 1993: Konya Haklar ve Özgürlükler
Derneği (ÖZ GÜR-DER) Valilik emriyle kapatıldı.
18 Aralık 1993: Ege Özgür-Der açıldı.
23 Aralık 1994: İzmir'de bir hafta önce açılan
Ege Haklar ve Özgürlükler Derneği kapatıldı.
28 Aralık 1993: Konya Meram Özgür-Der açıldı.
21 Şubat 1994: Ankara Özgür-Der kapatıldı.
22 Nisan 1994: İki ay önce kapatılan Konya
Meram Özgür-Der yeniden açıldı.
5 Nisan 1994: Konya Ereğli Özgür-Der kapatıldı.
6 Mayıs 1994: Adana Özgür-Der kapatıldı.
27 Aralık 1994:Akdeniz Özgür-Der açıldı ve
12 gün sonra kapatıldı.
7 Ma yıs 1995: İstanbul’da Çağdaş Özgür-Der
açıldı.
3 Ağustos: Anadolu Özgür-Der İstanbul Aksaray'da yapılan bir şenlikle açıldı.
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BİKAD, AKAD ve GEYAD açıldı.".
Süreç derneklerimizin birbiri ardına
kapatıldığı, ama biri kapatılıyorsa
yerine 3 dernek açtığımız bir süreçtir.
Derneklerimizi kapatmak için faşizm yasal kılıf uydurmakta zorlanmıyordu. Dernekler Kanunu, dernek
kurma hakkı veriyordu, ama faşizmin
“ama”ları, “ancak”ları meşhurdur
ve tüm hakları “ama”larla,
“ancak”larla ortadan kaldırır. Derneklerin sudan gerekçelerle kapatılması, işte bu fiili hak gaspının en
çok başvurulan biçimi olmuştur. Ki,
faşizm derneklerimizi kapatmak için
çoğu kez “yasal” bir dayanağa da
gerek duymamıştır. Kendi yasalarına
bile uymadan derneklerin kapılarına
kilit vurmuşlardır. Mücadelenin bir
yanını da bu oluşturmuştur; kazanılmış haklarımızın kullanılması.
Eğer bedeller pahasına kazanılan
haklar, yeni bedeller göze alınarak korunamıyorsa, yeni haklar kazanmak
da mümkün değildir. Dernek kapatmalarına karşı, ısrarla hukuk mücadelesi
de sürdürüldü. Adı geçen “BİKAD,
AKAD ve GEYAD” 1990 yılında polisin keyfi şekilde kapattığı derneklerden
sadece bir kısmıdır. Keyfiyetin, hukuksuzluğun peşi bırakılmadı. Verilen
hukuk mücadelesi sonucunda kapatılan
bu dernekler tekrar açıldı.
Başka bir örnek TAYAD’tır; 1990
yılında polisin keyfi bir şekilde kapattığı TAYAD, tam 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda 2000 yılında tekrar açıldı.

yönetici ve kurucu
üyeleri olan 25 kişi
tutuklattırıldı. Tutsak dernek yöneticileri, bu dönemde yaptıkları açıklamalarda şöyle diyorlardı: “Israr ve
inatçılığa her zamankinden daha
fazla gereksinim
var. Bu politikaların bilincinde olursak, demokratik mevzilerimize eskisinden daha fazla sahip çıkmak
zorundayız. Bu özellikle gecekondu
emekçileri açısından bir zorunluluktur. Bizler emekçi insanlarız. Villalarda köşklerde değil gecekondularda yaşıyoruz.”.
Burada iki noktanın vurgulanması
bugün için de önemlidir. Yoksulluk
ve örgütlenmek.
Çünkü, en çok da yoksul halkın
ihtiyacı olmuştur örgütlenmeye. Mahalle dernekleri yoksul halkın örgütlenme ve mücadele ihtiyacının
sonucu olarak kuruldu ve faaliyet
yürüttü. Halkın, Umudumuzun Mevzilerini arka arkaya her kapatılanın
yerine yenilerini açarak sahiplenmeleri, öncelikle bu somut ihtiyaca
cevap verdiği içindi.
Derneklere yönelik tüm baskı ve
teröre rağmen kapatılan derneklerin
yerine yenisi açılırken Anadolu’da
da birçok yerde yeni dernekler kuruldu. Bu tablo faşizmin terörünün
boyutlarını gösterirken aynı zamanda
devrimcilerin ve yoksul gecekondu
mahallelerindeki halkımızın haklar
ve özgürlükleri kullanmaktaki ısrarını,
kararlılığını ve iktidar iddiasını da
göstermektedir.

DKÖ’lere 25 Tutuklama

Haklar ve
Özgürlükler
Mücadelesinde
Yeni Mevziler:
14’den Fazla İlde
ÖZGÜR-DER

Aralık 1992’de oligarşinin polisi
EKAD, EYKAD, AKAD, BEYKAD,
BİKAD ve KAHAD isimli derneklerimize saldırarak onlarca kişiyi
gözaltına aldı. Sonuçta bu derneklerin

1990’ların başından itibaren devrimci mücadelenin gelişmesine paralel olarak oligarşinin baskısı, terörü de arttı. Bu yıllar iş-

kencelerle, infazlarla, kayıplarla, köy
yakmalarla, toplu mezarlarla anılan
yıllar oldu. Bu dönemde haklar ve
özgürlüklerin kullanımı çok daha büyük bedeller gerektirdi. Onlarca dernek kapatıldı. Onlarca dernek yöneticisi tutuklandı. Gözaltında, işkencelerde katledildi, kaybedildi,
infaz edildi. Bu saldırılar karşısında
haklar ve özgürlükler mücadelesi daha
da büyük önem kazanıyordu. 13 Aralık 1990’da TAYAD kapatıldı. TAYAD kapatıldıktan sonra İstanbul,
Ankara, İzmir, Kocaeli, Eskişehir,
Bursa, Trabzon, Konya, Adana, Osmaniye, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale,
Kayseri gibi çok sayıda ilde Haklar
ve Özgürlükler Dernekleri (ÖZGÜR-DER) açıldı. İşkencenin, baskının, terörün, katliamların, infazların
olduğu her yerde artık ÖZGÜR-DER
ve ÖZGÜR-DER’liler de oldu. Devletin katlettiği devrimcileri sahiplendikleri için kapatıldılar 14 Temmuz
1991’de üç otobüs dolusu “çevik”,
bir o kadar da sivil polis, kapıları
zorla kırarak Özgür-Der’e saldırıya
geldi. Özgür-Der’in basıldığı gün
Devrimci Sol önder kadro ve savaşçılarının katledildiği 12 Temmuz katliamı henüz yaşanmıştı. Özgür-Der
şehitlerine sahip çıkmıştı ve derneğin
basıldığı gün şehit cenazeleri kaldırılacaktı. Polis, devrim şehitlerinin halk
tarafından sahiplenilmesini engellemek
için saldırmıştı Özgür-Der’e, dernekte
şehit ailelerinin de bulunduğu 68
kişiyi zorla gözaltına aldı. “Cenazelerinizi kaldırtmayız” diyen katil
polisler, 68 kişiyi 11 gün gözaltında
tuttular ve Özgür-Der kapatıldı.
Özgür-Der’in Başkanı Özgür-Der’in
kapatılmasına ilişkin şu değerlendir-

Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!

meyi yapmıştı: “Anti-Terör Yasası
ve beraberinde yoğunlaşan saldırıların halkı sindirmesine, teslim almasına izin verilmemelidir. Bunu
başaramayacaklar. Yalnız, saldırılar
karşısında geri adım atmama direncimizde ne kadar kararlı olursak işimiz o derece kolay olacaktır. O yüzden
hak ve özgürlüklere, demokratik
mevzilerimize inatla sahip çıkmalıyız.”
Demokratik mevzilere inatla sahip
çıkıldı. 14 Temmuz 1991’de polis
Özgür-Der’i kapatınca yerine Tüm
Özgür- Der kuruldu. Bir süre sonra
faşist devlet onu da kapattı. Bu sefer
İstanbul Özgür-Der kuruldu. Çok
geçmeden polis onu da kapattı. Fakat
aynı günlerde devrimciler de Marmara Özgür-Der’i kurdular.

Direnişimizi şu cümleyle
özetliyorduk: “Onlar kanıksatmaya çalışıyor biz kanıksamıyoruz.”
17 Aralık 1992’de Marmara Özgür-Der’in açılışında Mücadele gazetesi, dernek kurucu üyelerine “kapatılacağını bile bile neden açıyorsunuz?” diye soruyor: Verilen cevap
şöyle: “Biz yıllardır öldürmelerle,
gözaltılarla, kayıplarla kapatmalarla
iç içeyiz fakat kanıksamıyoruz. Oysa
onlar bunu kanıksatmaya çalışıyorlar.
Kanıksamayanların varlığı onların
politikalarını bozuyor.” Bu anlayışla,
TAYAD’lılar, Özgür-Der’liler dernekleri kapatılsa da, iktidarların yakasına yapışmaya devam ettiler. TAYAD’lı Aileler’in elleri iktidarların
yakasından hiç inmedi.
Bugün de TAYAD’lılara, Gençlik
Federasyonu’na, İdil Kültür Mer-

kezi’ne, Halkın Hukuk Bürosu’na,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya
Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne, Halk Meclislerine, Halk Cephesi Derneklerine, Dergimiz Yürüyüş‘e yapılan saldırıların nedeni
farklı değildir. AKP faşizmi tüm
halkı sindirmek susturmak, emperyalizmin işbirlikçisi, faşist ekonomik,
politik, askeri, kültürel, ideolojik politikalarını uygularken önünde kimse
duramasın istiyor. Cephe, AKP iktidarının halk düşmanı politikalarının
önünde engeldir. Saldırıların nedeni
budur. AKP iktidarı ancak örgütsüz
bir halkı yönetebileceğini düşünüyor,
saldırısının nedeni budur. Halkı örgütsüz bırakmak için saldırıyor.

Haklar ve Özgürlükler
Kurultayı
Bu mücadelemiz, sadece dernek
çalışanlarımızla yürüttüğümüz, sadece
derneklerimizde aktif çalışan arkadaşlarımızın direnişiyle başarıya ulaştıracağımız bir mücadele değildi, değildir. Mücadelemizin temel unsuru
halktır. Onun için mücadelemizi halka
mal etmeli, halkın mücadelemizin
yükünü omuzlamasını sağlamalıydık.
Bunun temel yolu halka emek harcamaktır. Bilgilendirmek, bilinçlendirmektir. Eğitmek örgütlemektir.
Bunun için; Haklar ve Özgürlükler
Platformu oligarşinin terörü ve bütün
olarak her alandaki hak gasplarına
karşı, halkta, haklar ve özgürlükler
bilincini geliştirmek için 18-19 Aralık
1993’de Haklar ve Özgürlükler
Kurultayı’nı gerçekleştirdi.
Oligarşinin tüm engellemelerine
rağmen İstanbul’da yapılan kurultay,
işçilerden öğrencilere, kondululardan
aydınlara kadar halkın çeşitli kesim-

lerini biraraya getirdi. Kurultayda
emek sömürüsünden yargıya, gecekondu sorunundan ulusal soruna kadar Türkiye gündeminin en önemli
sorunları tartışıldı. Lice’de devletin
“çatışma senaryosu” boşa çıkartıldı.
Devlet, 21 Ekim 1993’de başlayıp
26 Ekim’de sona eren bir katliam
gerçekleştirdi. Yaşanan bu katliamdan
geride 60’dan fazla ölü, 300 yaralı
ve içindekilerle birlikte yakılmış 228
dükkan kaldı. Ve ardından yaşanan
göç, 9600 nüfuslu kentten geriye sadece 300 kişi bıraktı. Devlet “çatışma
senaryosu”yla katliamını meşrulaştırmaya çalıştı.
Katliamın ardından çeşitli kurumların yanısıra TAYAD’ın çağrısıyla Marmara Özgür-Der, Halkın
Hukuk Bürosu, Tavır Dergisi, FOSEM ve Sağlık- Sen’den temsilcilerin katıldığı bir heyetin Lice’ye
gitmesi ve gözlemlerini halka açıklamalarıyla oligarşinin “çatışma”
senaryosu bozuldu.
Halkın Acil Müdahale Hattı
Kuruldu
Baskı, yasak, terör, bu ülkenin
gündeminden hemen hiçbir zaman
eksilmedi. Bazen daha yoğun, bazen
daha seyrekti, ama hep var oldu.
Devrimci, demokrat kesimler, örgütlü
halk güçleri bu saldırıların öncelikli
boy hedefi durumunda olmasına karşın, devletin keyfiliklerine karşı geniş
kesimleri birleştiren, birlikte harekete
geçiren asgari bir örgütlülüğe sahip
olmadığı da bir başka gerçeğimizdi.
Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun girişimiyle gözaltılara, katliamlara, kaçırmalara anında müdahale edebilmek, zulüm düzeninin
önüne yeni bir barikat oluşturmak
amacıyla “Halkın Acil Müdahale
Hattı” oluşturuldu. Bem-Sen, OKM
(Ortaköy Kültür Merkezi), Özgür-Der gibi kuruluşlarımız, telefonlarını, fakslarını bu hattın hizmetine vererek çağrıyı desteklediler.
Derneklerimiz bu dönemde oligarşinin katliamlarına, kayıplarına,
hapishanelerdeki saldırılarına, işkencelerine karşı haklar ve özgürlükler mücadelesinin önemli bir
mevzisi oldu.
(devam edecek)
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

AMERİKA TARİHİ BOYUNCA
70 MİLYON KIZILDERİLİYİ KATLETTİ!
FAŞİZM NEDİR?
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* Faşizm ırkçılık ve kafatasçılık araçlarını kullanır.
* Faşizm, varlığını terörle sürdürür. Emperyalizm ve
tekelci burjuvazinin çıkarlarını koruyan bir yönetim elbette
halklara düşmandır. Çünkü bunu “Faşizme karşı mücadele
tarihimizden öğrenmeliyiz” yönetim halkların emeğinin
talan edilmesi, zorbaca sömürüsü demektir. Ve halkların
kabul edebileceği bir yönetim değildir.
İşte bu nedenle faşizm halkın bilinçlenmesini, örgütlenmesini istemez. Yine bu nedenle halklar sürekli baskı
altındadır. Kısaca faşizm terörle ayakta durur.
* Faşizme Karşı Mücadele Tek Başına Sivil Faşist Harekete Karşı Mücadele Değildir. Biz faşizme karşı mücadele
deyince, bundan mevcut siyasi yönetim biçimine karşı
mücadeleyi anlıyoruz. Sivil faşist teröre karşı mücadele de
onun içindedir.
* Faşizmin dayandığı kitle sivil faşistlerdir.
* Faşizm düzenini korumak için sivil faşistlere ihtiyaç
duyduğu kadar kendi kültürünü sahiplenecek kişileri de
yaratmak zorundadır.
Bunu kültürel yozlaşma ile gerçekleştirmeye çalışır.
Bizim ülkemizde kültürel yozlaşmanın doruğa çıktığı
dönem, 12 Eylül sonrası olmuştur.
Faşizmin bu dönemde yarattığı öz kültürünü reddeden,
emperyalist ülkelerin hayranı çarpık tiplemelere ise 12 Eylül
çocukları denmiştir.

FAŞİZMİN SUÇLARI
ABD'nin Suçları: Kızıldere Katliamları
Şu anda kendisini "demokrasinin teminatı" olarak gören
ve Ortadoğu ülkelerini "diktatörlerden arındırma" iddiasıyla
işgal ve ilhakta bulunan ABD’nin kurulması tam bir
vahşetin, katliamın, gaspın ürünüdür.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelip; Amerika'nın gerçek
halkını katledip, zorbalıkla, zorla topraklarını elinden alıp,
kendilerine "yaşam alanları" açmıştır.
Bunu belki biraz da İsrail devletinin Filistin topraklarına
"zorla el koyup", kendi toprağını oluşturmasıyla kıyaslayabiliriz.
Ve tıpkı bugünkü Emperyalist Amerika nasıl ki dünya
halklarının ekonomisini tahrip edip, kendisine bağımlı
kılıyor, onları dilenci durumuna düşürüyorsa; Kızılderililere
de aynısı yapıldı.
Amerikalılar Kızılderililerin bütün bizonlarını öldürdü.
Verimli topraklarına el koyup, verimsiz ve kurak topraklar
olan yerlere "Rezerv" kurup, onları orada yaşama mahkum
etti, oraya tecrit etti. Böylece Kızılderililerin ellerinden
bütün "kazanç kaynakları" alınmıştı.
Vali'ye "dilenmek" zorunda kalan, sadaka ile yaşayan
bir halk haline getirildi.
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ASİMİLASYON
EZBERLEYELİM:
Çocuklarına normal okulFaşizm; emeğin sömülar yasaklandı. Rezervelerin
çok uzağındaki Hristiyan rülmesine dayanan kapiMisyonerlerin işlettiği yurt- talist düzenin en kanlı en
halk düşmanı diktatörlülarda kalmak zorundaydı.
Böylece Şaman olan Kı- ğüdür.
zılderililer Hristiyan dinine
zorlandı.
Çocuklara yurtlarda kendi dillerini konuşmak yasaktı,
İngilizce konuşmak zorunluydu.
Yani ABD'nin kuruluşu bile katliam, gasp ve işgale
dayanıyor. Köklü geçmişi, tarihi, medeniyeti yoktur.
Buna karşı daha kurulduğu andan itibaren uyguladığı
katliam, ekonomik bağımlılık ve asimilasyon politikalarını
şu anda kat be kat arttırarak ve ustalaşarak bütün dünyaya
uyguluyor.
1492 yılındaki ilk seferinde Amerika'ya ulaşan Kristof
Kolomb'dan 47 yıl sonra beyazların gerçekleştirdiği bu ilk
katliamdan sonra da ABD topraklarında Kızılderililere yönelik
65'ten fazla katliam kaydedilmiştir. ABD topraklarındaki
Kızılderililere yönelik en son katliam ise 1911 yılında Amerikalılar tarafından yapılmıştır ve ismiyle müsemma olarak
İngilizcede «Son Katliam» (Last Massacre) biçiminde adlandırılır.
1492 tarihindeki keşfinden hemen sonra başlayan Kızılderili katliamı, yerli halkın tabi tutulduğu soykırımın
adıdır. O tarihten 1886 yılına kadar süren katliamda, 70
milyon Kızılderili ortadan kaldırıldı.
70 milyon Kızılderili yanı sıra, açlıktan öldürmek için,
65 milyonda Bizon (vahşi inek cinsi) öldürmüşlerdir.
Her Kızılderili için resmi olarak 5 dolar ödeyen ABD
toplamda 70 Milyon Kızılderiliyi katletti. O dönemde
dünya nüfusunun 5’te birini Kızılderililer oluştururken
bugün yok denecek kadar azlar.
Kızılderililere tahammül edemeyen bu zorbalar, onları
“halk” olarak bile görmüyordu. ABD’nin kurucusu ve ilk
Başkanı George Washington’un sözleri de tezi doğruluyordu.
Washington, yerlileri vahşi kurtlara benzeterek, “Bu vahşi
hayvanların (Kızılderilileri kast ediyor) tamamen imha
edilmesi gerekiyor” diyordu. Sonuçta da öyle oluyordu.
ABD’nin bir başka Başkanı Theodore Roosevelt de Washington’dan geri kalmıyordu: “Ben en iyi yerli (Kızılderili)
ölü yerlidir demek istemiyorum ama 10’da 9’u öyledir”
diye konuşuyordu.
Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un seyir
günlüğüne göre Kızılderililer, ”Keskin silahları ilk kez
gören, kötülüğü tanımayan ve hiç silahı olmayan“ bir
ulustu. O tarihlerde dünya nüfusunun 5’te biri Kızılderiliydi.
Ancak bugün, soykırımlarla yok denecek seviyeye geldi.
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SORUDA

canlıların nasıl değişip
geliştiğini kanıtlamış olsa
da, bu gerçek idealist düşünceler tarafından bilinçli olarak reddedilmiştir.
Marks ve Engels ise;
toplumların, üretim tarrihten, bilimden,
zına göre şekillendiğini
Bilgi Ta
önderlerimizden, geleneklerimizden
ve buna göre ilkel kogüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
münal, köleci, feodal,
kapitalist ve sosyalist
toplum
olarak beş döneme
1- Toplumlar Tarihini
ayrıldığını ortaya koymuştur.
Neden Öğrenmeliyiz?
Marks, ve Engels, idealistlerin
Toplumlar tarihini öğrenmemiz, aksine, materyalist, yani maddi gerinsanın nasıl insan olduğunu anla- çeklikleri esas alan bir düşünce ve
mamız; gelişim ve dönüşümün hangi pratikte toplumların yasasını ortaya
şartlar ve koşullar içinde gerçekleş- koyarak, nasıl gelişip bu günlere geltiğini kavramamız açısından önem- diğini göstermiştir.
lidir.
Okul eğitimi alan, tarihe dönük 2- Toplumların
kitap okuyan her insan toplumların
Gelişiminde
tarihine dair bilgileri edinir. Ancak
bu bilgiler yeterli değildir ve toplumun Belirleyici Olan Nedir?
Toplumların tarihi, insanın üretgelişimini doğru şekilde ele almaz.
Dünyamızın 2 milyon yıl önce insanla meye başladığı dönemde bulur köktanıştığı kabul edilir. Daha önce de lerini. Çünkü İnsan ürettikçe gelişti,
insana benzeyen ve insanın ataları geliştikçe üretti.
Bu nedenle toplumların gelişisayılan çeşitli türler yaşadı. Ve zaman
içinde bugünkü görünümünü aldı. minde belirleyici olan, en başta üretici
Buna “Darwin’in evrim teorisi” di- güçlerin gelişimi ve üretim ilişkileri
olmuştur.
yoruz.
İlkel komünal toplumda üretici
Darwin, doğanın evrim teorisini
bilimsel olarak ortaya koyup, tüm güçler, yani ilk insanlar diğer canlılardan farklı değildir. Doğada
buldukları hazır yiyecekleri
Yani idealistlerin
(bitki) yiyerek, avlanarak
yaşamaya çalışırlardı. Tanısöylediği gibi, insanlar
madıkları, bilemedikleri dodüşünceleri sayesinde bir
ğaya ve yırtıcı hayvanlara
karşı hayatta kalmak ve koşeye yön verip onları
runmak için sürüler halinde
yaratmamış, aksine;
bir arada yaşarlardı. O koşullarda yaşamaları ise uzun
gördükleri, dokundukları,
ömürlü olmuyordu.

İLKEL KOMÜNAL TOPLUM

emek harcayarak ortaya
çıkardıkları şeyler üzerine
bilinçlerini şekillendirmeye,
zihinsel ve bedensel
gelişmelerine etki etmeye,
topluluklar halinde yaşayıp
dillerini kullanmaya
başlamışlardır.

3- İnsanı
Diğer Canlılardan
Ayıran Süreç
Nasıl Gelişmiştir?
Doğaya ve yırtıcı hayvanlara karşı zayıf olan insan
toplulukları, kendilerini korumak için etrafta bulunan
bir taşı, sopayı kullanmayı
öğrendi. Daha sonra günlük

yaşam koşulları içinde edindikleri
deneyimlerle o taşları yontmaya, sivriltmeye, sopayı düşünerek kullanmaya başladılar… Bu değişim aynı
zamanda insanın diğer canlılardan
ayrılıp insanlaşmaya başladığı süreci
de ifade eder. Çünkü ortada düşünmeye dayalı bir üretim şekli vardır.
Eline geçirdiği sopayı – taşı iç güdüsel
bir zorunluluktan dolayı değil de, ihtiyaçtan dolayı herhangi bir alete
dönüştürerek kullanmaya başlar. Bu
değişimi, dönüşümü ve gelişimi ortaya
çıkarmak içinse elbette emeğe ihtiyaç
vardır. İşte, insanlığı da, toplumu
da geliştiren, yaratan bu emektir.

4- İlkel Topluluklar
Nasıl Oluştu,
Yaşamları Nasıldı?
Emeğin ortaya çıkması, basit aletlerin yapılması ve gelişmesi, insanların
el ve bedenlerini daha iyi kullanmasına ve zamanla ayakları üzerinde
durup yürümeye başlamasını da hızlandırmıştır.
Yani idealistlerin, yaratılış teorilerini savunanların söylediği gibi insanlar düşünceleri sayesinde bir şeye
yön verip onları yaratmamış, aksine;
gördükleri, dokundukları, emek harcayarak ortaya çıkardıkları şeyler
üzerine bilinçlerini şekillendirmeye,
zihinsel ve bedensel gelişmelerine
etki etmeye, topluluklar halinde yaşayıp dillerini kullanmaya başlamışlardır.
Dilin yardımıyla birbirleriyle daha
fazla düşünce alış-verişinde bulundular. Karşılıklı anlaşma sağladılar.
Bu durum zihinsel gelişmeye de yol
açtı. Ve insanın gelişimi hızlandı.
Ancak insan topluluklarının yaşamında en büyük ve önemli değişikliklerden biri, ateşi bulmaları oldu.
Soğuk havadan ve vahşi hayvanlardan
korunmayı, yiyeceklerini pişirip yemeyi ve daha başka aletlerin yapımında kullanmayı öğrendiler. O güne
kadar korktukları ateşin kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte çeşitli madenleri de işlemeye başlamışlardı.
Artık beyinleri gibi iş aletleri, avcılık, hayvancılık hızla gelişiyor, top-
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lumsal düzenleri değişiyordu. Artık ilkel tarıma geçilmiş, toprak
işlenmeye başlanmıştı. Böylece
insan toplulukları yerleşik hayata
geçmeye başlamışlardı.

5- İlkel Komünal
Toplum Tanımı
Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
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Toplumun gelişimine baktığımızda, ilkel koşulların ortaya
çıkardığı zorluğu ve zorunluluğu
görürüz.
İnsanın insanlaşma süreci, toplumsal bir yaşamı bilinçli bir hale
dönüştürmesi binlerce yılı almıştır.
Taş devri, tunç devri, demir devri
diye yazılı olan tarih, bu süreci
özetler. Yapılan kazılar ve ortaya koyulan bulgulara göre 7 bin yıl öncesine ait aletlerin bulunduğu bilinmektedir. Ki bu aynı zamanda ilk
insan topluluklarını tanımaya, anlamaya da ışık tutmaktadır.
İlk insan topluluklarının üyeleri
birlikte avlanır, birlikte üretir ve birlikte yerlerdi. Çünkü insanlar ihtiyaçlarını tek başlarına üretebilecek
güçte değillerdi. Birbirlerine muhtaçtılar. Daha önceki kuşaklardan
edindikleri deney ve tecrübeleri de
katarak, sürekli geliştirdikleri ortak
bir üretim ilişkisi içindeydiler.
İşte bu ortak yaşam, ortak üretim
ve ortak tüketimden dolayı biz bu
topluma ilkel komünal toplum diyoruz.
Buna göre de ilkel koşullarda yaşayan insanlar, belli bir düzeye eriştikten sonra komünal bir yaşam sürmeye devam etmiştir. Yani ortakça
bir yaşamla iş bölümüyle yaşamlarını
sürdürmüştür.

6- Tarihte
Özel Mülkiyetin Olmadığı,
Sınıfsız Bir Toplum
Var mıdır?
Evet, ilkel-komünal toplumda özel
mülkiyet ve sömürü yoktur, çünkü
henüz sınıflar da yoktur.
İlkel komünal toplumda insanlar
doğa şartlarına, yabani hayvanların
saldırılarına karşı koyabilmek ve ya-
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Bu toplumda insanlar
yaşamları için gerekli
olanları ortaklaşa çalışıp
üretiyor ve ürettiklerini
ortaklaşa, eşit biçimde
bölüşüyorlardı. Özel
mülkiyet diye ifade edilecek
tek şey birkaç basit üretim
ve savaş aletidir, ki bunlar
da zaten topluluğun
ihtiyaçları için
kullanılmaktadır.
şamlarını sürdürebilecek şeyleri elde
etmek için bir arada olmak zorundadırlar.
Bu ilk insanların oluşturduğu topluluklarda, henüz insanların birbirlerini ezme, sömürme, baskı altında
tutma gibi bir durum sözkonusu değildir, zaten bunu yapacak ne bilgibirikimleri ne de koşulları vardır.
Bu toplumda insanlar yaşamları
için gerekli olanları ortaklaşa çalışıp
üretiyor ve ürettiklerini ortaklaşa,
eşit biçimde bölüşüyorlardı. Özel
mülkiyet diye ifade edilecek tek şey
birkaç basit üretim ve savaş aletidir,
ki bunlar da zaten topluluğun ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

7- Kadının Egemen Olduğu
Anaerkil Düzen,
Toplumsal Gelişmenin
Hangi Aşamasında
Yaşanmıştır.
Neden Değişime
Uğramıştır?
Üretim aletlerinin gelişmesiyle
topluluk içinde doğal bir iş bölümü
gerçekleşti. Erkekler kendilerini tümüyle avlanmaya verirken, kadınlar
ile yaşlılar da bitki toplamaya ve ailenin bakımına verdiler. Asıl olarak
kendiliğinden gelişen bu doğal iş
bölümü, kadın ve erkek arasında gerçekleşiyordu.
Ancak bu iş bölümü kadına daha
fazla sorumluluk yüklüyordu. Doğal

olarak bu dönemde topluluğun
yönetimini de kadınlar üstlenmiş oldular. Bundan dolayı
bu döneme “Anaerkil Dönem” deniyor.
Bu dönemde tarım ve hayvancılık henüz yeni gelişmektedir. Erkekler ava gittikleri
için kadın da tarım işleriyle,
hayvanların bakımı, ailenin
bakımı gibi işlerin tümüyle
ilgileniyordu. Avcılık şansa
bağlıydı. Ve her zaman av
bulmak mümkün olmuyordu.
Bu nedenle topluluğun ihtiyaçları esas olarak tarım ve
hayvancılıkla sağlanıyordu.
Haliyle bu işlerle ilgilenenin
de kadın olması, onun topluluk
içinde egemen olmasını sağlamıştı.
Bu dönem de Gens* topluluğunun
üyeleri de anne soyundan gelenlerden
oluşuyordu. Her gens topluluğu diğerlerinden uzak durur, hatta onları
kendine düşman görürdü. Zamanla
gensler, nüfuslarının artmasıyla, topluluk sayıları 200- 300’ü bulan kabilelere dönüştüler.
Kabilelerin daha da genişlemesi
ve ortaklaşa yaşamın daha da ilerlemesiyle centil toplum, oluştu. Kadın,
bu centil toplumun ilk dönemlerinde
de egemen durumdaydı.
Erkeklerin çobanlık ve tarım işlerine ağırlık vermesiyle, yani üretimde daha fazla yer almasıyla birlikte
kadınlar da eski konumlarını kaybettiler. Toplulukta artık erkek egemen
oldu.
Gens topluluklarının üyeleri baba
soyundan gelenlerce belirlenme süreciyle birlikte, ataerkil düzene geçiş
başladı. Kabilede erkeklerin söz sahibi
olması miras düzenin oluşturulması
ve akrabalığın bu statüye göre şekillendirilmesi, kadının saygın konumunun yitirilmesi gibi birçok hakkın
yitirmesinde önünü açmıştır.

8- İlkel Komünal Toplumda
Yönetim Biçimi Nasıldı?
Belirleyici Olan Nelerdir?
Bu topluluklarda üretim ilişkileri
içinde üstlenilen rol, saygınlık ka-
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zanmak, söz sahibi olmak ve yönetmek için belirleyici bir etkendir. İyi
avcı; iyi alet yapan, güçlü-kuvvetli
olanlar ve özellikle tecrübe ve deneyim sahibi olan yaşlılar, kabile üyeleri
içinde doğal bir önder ve yönetici
durumundaydı.
İlkel-komünal yaşam on binlerce
yıl sürdü. Bu süre içinde her topluluk,
kabile, birbirleriyle anlaşabilmek için
ortak bir dil kullanmaya, kendilerine
göre inanç, gelenek ve kurallar oluşturmaya da başlamıştı. Üretim araçlarının, tarım ve hayvancılığın gelişimi, yerleşik düzene geçiş bu süreci
daha da hızlandırdı.
Topluluk yönetimini elinde bulunduranlar zamanla hem konumlarını
süreklileştirmeye, hem de daha çok
zenginleşmeye başladılar. Topluluktan
koparak topluluk üzerinde soylu ve
zengin tabakayı oluşturdular. Diğer
topluluk üyeleri ise giderek bu üst
tabakaya ekonomik olarak bağımlı
hale gelmeye başladılar. Gücü ele
geçirenler zor ve savaşla insanları
köleleştirmeye başlarken, yeni bir
toplumsal süreç de şekillenmeye başlamıştı.

9- İnsanlar Arasındaki
İlk Savaşlar
Neden Çıkmıştır?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilk
insanlar göl ve nehir kenarlarında,
ormanlık alanlarda, kabileler şeklinde
yaşıyordu ve buralarda her kabilenin
kendine ait belirli bir yaşam alanları
vardı. Bu alanlarda, ihtiyaçlarına
göre kendi inanç ve geleneklerini
oluşturmuş, dillerini geliştirmeye
başlamışlardır.
Belli bir süre uyum içinde giden
kabile hayatları, zamanla hakimiyet
alanlarının korunması ya da ele geçirilmesi için çatışmalara dönüşür.
Çünkü; kabilelerin yerleştiği bölgelerin av için, hayvancılık için, suyun
kullanımı ve diğer ihtiyaçları için
konumu önemlidir. Kimi yaşam alanları otlakların ve toprağın verimliliği
açısından iyi konumdayken kimi bölgelerde ise bunun tam tersidir. İşte
ilk çatışma ve savaşlar bu nedenlerle
yaşanır. Verimli bölgelere sahip olan

kabileler ilk zamanlar uyumlu ve
paylaşımcı olsa da kabilenin üye sayılarının sürekli artması ve emeğine
sahip çıkma düşüncesi ile bu uyum
bozulur.
Yaşanan savaşlarda canlı ele geçen
insanlar ya öldürülüyor ya da belirli
bir bedel karşılığında (takasla kullanılacak bir eşya vb.) kabilesine iade
ediliyordu. Esir alma düşüncesi yoktur. Ancak isteyen kişi yenildiği kabileye katılmak, onun bir üyesi olmak
için çabalayabilirdi. Eğer kabile
uygun görürse belli aşamalardan
sonra o kişiyi kabullenince eşit, özgür
bir üyesi yapılabiliyor yaşamasına
izin veriliyordu.

10- İnsanın İnsan
Tarafından Sömürülmesine
Yol Açan Özel Mülkiyetin
Gelişmesine
Neden Olan Süreç,
Nasıl Başlamıştır?

şünceye yön veren bir üretim zorunluluğu doğmuştur. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, çalışacak daha çok
insana ihtiyaç duyulması, aynı zamanda köle emeğinin artı değer üretmesi anlamına geliyordu.
Savaşta önderlik eden ya da topluluk içinde yönetici konumda olan
kişiler, artan toplumsal üretimden
daha fazla pay almaya başlarlar. Böylece sınıfsal ayrılıkların tohumları
atılmış olur.
Topluluğun zengin ve ileri gelenleri köle emeğinin kendilerine rahatlık ve zenginlik sağladığını görünce kendi topluluk üyelerini de
köle yaparak çalıştırmaya başlar. İnsanın insan tarafından sömürülmesi,
özel mülkiyetin ortaya çıkmasından
sonra böyle gelişir.
Sınıf ayrılıklarının derinleşmesi
köle sahipleri ve kölelerin iki temel
sınıfı oluşturacağı “köleci toplum”
düzenine geçiş başlar.
_______
*Gens; birbirine kan bağıyla bağlı
olan ve 40-50 kişiyi geçmeyen insan
topluluklarına denir.

Yaşanan savaşlar, elde edilen yeni
Sayı: 557
olanaklarla birlikte tüm kabileler
Yürüyüş
daha gelişkin düzeye gelir. Sahip ol22 Ocak
dukları üretim aletlerinin gelişmesi
2017
ve toprağın işlenmesiyle birlikte daha
fazla üretim yapılmaya başlanır.
Topluluk yönetimini elinde
Komün yaşamında gens
toplulukları arasında değişbulunduranlar zamanla hem
tokuşlar yapılmazken farklı
konumlarını süreklileştirmeürünlerin farklı topluluklar
tarafından üretilmesiyle birye, hem de daha çok zenginlikte değiş-tokuş süreci de
leşmeye başladılar. Toplulukbaşlamış olur. Bunu özel işlerle uğraşan iş aleti, savaş
tan koparak topluluk üzealeti vb. üreten kesimler, zarinde soylu ve zengin tabanaatçılar takip eder ve bu
şekilde üretim çeşitlenmeye
kayı oluşturdular. Diğer topve büyümeye başlar.
luluk üyeleri ise giderek bu
Atılan her adım insanın
bireysel olarak gelişimini
üst tabakaya ekonomik olasağlarken ortak mülkiyet zorak bağımlı hale gelmeye
runluluğuna da son verip
özel mülkiyetin oluşmasının
başladılar. Gücü ele geçirenler
önünü açar.
zor ve savaşla insanları köÖrneğin savaşlar sonucu
leleştirmeye başlarken, yeni
öldürülen ya da kabilelere
belli bir bedel karşılığı iade
bir toplumsal süreç de şekiledilen insanların esir tutulup
lenmeye başlamıştı.
köle olarak çalıştırılabileceği
düşüncesi gelişir. Yani dü-
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Faşizmin Mahkemeleri Sorunlarımızı Çözmez,

Sorun Çözme Komisyonlarımızı
Oluşturmalıyız!

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

Halk olarak yaşadığımız mahallelerimizde pek çok sorunla karşı
karşıya kalıyoruz. Sorunlarımız için
bir çözüm mekanizmasına ihtiyacımız
var. Faşist düzen, kendi mahkemelerine gitmemizi istiyor. Peki faşizmin
mahkemelerinde sorunlarımıza çözüm
bulabilir miyiz?
Sorunlarımızı çözecek mekanizmanın her şeyden önce adaletli olması
gerekir. Biliyoruz ki, faşizmin kendi
sözcüleri bile bu mahkemelerin adaletli olduğunu söyleyemez haldeler.
Biliyoruz ki, bu ülkenin
Cumhurbaşkanı da, başbakanı da, Adalet Bakanı da
bu ülkedeki mahkemelere güvenmediklerini
söylediler.
Bu ülkenin mahkemelerinin en üst organı Hakimler
Savcılar Yüksek Kurulu’nu Fethullahçıların mı, AKP’nin mi yargıyı ele geçirdiği tartışmaları günlerce

değil, aylarca yürütüldü. Biliyoruz
ki, bu ülkenin mahkemeleri adalet
dağıtmıyor. Egemen sınıfların çıkarları için çalışıyor. Bunu da açıkça
dile getiriyorlar. Yani, faşist düzende
iktidar partisinin, tekellerin talimatlarıyla çalışan bir yargı sistemi var.
Sorunlarımızı bu mahkemelerde çözemeyeceğimiz açıktır.
O halde çözümü nerede bulacağız?

Sorunlarımızı Kendimiz
Çözeceğiz!

Faşist düzenin sorunlarımızı çözmesini bekleyemeyiz. O halde sorunlarımızı kendimizin çözmesi gerekir. Sorun çözme komisyonlarımız
bunun için üretilmiş halk örgütlenmeleridir.
Sorun çözme komisyonlarımız,
Halk Meclislerimizin çatısı altında
örgütlenmiştir. Halkın denetimine
açık, kararları halk tarafından sorgulanabilir, değerlendirilebilir,
değiştirilmesi talep edilebilir kararlardır.
Sorun çözme komisyonları, bir
Kooperatifleşmeyle israf önlenir.
grup zenginin halka
Maliyet düşer, üretim artar ve verimlilik
karşı çıkarlarını
savunan örgütler
yükselir. Çünkü kooperatiflerle, üretim
değildir, tümüyle
ve tüketim ortaklaştırılmış, kolektif
halk tarafından
oluşturulmuş halk örhale getirilmiş olur.
gütlenmeleridir. Bu nedenle
bir karar alırken, ölçüleri
halkın adaletidir.

Kooperatifler,

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Atasözü:
Çalı dalında
gül bitmez.

Faşizme karşı örgütlenmekten ve savaşmaktan başka yol yoktur!
- 28 Ocak 2017 tarihinde Gazi
Mahallesi’nde, faşizmin işgal ederek
kapattığı Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’mizin yeni yerinde açılışını
yapıyoruz. Açılışımıza tüm halkımız
davetlidir. Uyuşturucuyla Savaş Merkezimiz halkın kendi yeridir. Kendi
kurumumuzu açmaya gidelim. Orada
tüm halk olmalıdır. Çocuğunu uyuşturucuya karşı korumak isteyen tüm
halkımız açılışımızda olmalıdır. Uyuşturucu halk olarak hepimizin sorunudur, bilmeliyiz ki, biz sahiplenmezsek, bu sorun çözülmez ve çocukla-

26

rımıza ölüm saçmaya devam eder.
- Faşizm yalan ve demagoji demektir. Rahat rahat yalan söyleyebilmek
için dergimizi sizlere ulaştırmamızı
engellemeye çalışıyorlar. Bunun karşısında, her Yürüyüş okuru aynı zamanda bir yürüyüş dağıtımcısı olmalı.
Dergimizi birlikte halka ulaştıralım.
Faşizmin yalanlarına karşı savaşmak
için dergimizi oku ve komşuna ver.
- Faşizm, Dersim Şehidimiz Oğuz
Meşe’nin 7 yemeğine saldırdı, yemeğe katılan içinde HHB avukatlarımızdan Barkın Timtik’in de bulunduğu Halk Cephelileri gözaltına

aldı, 26 kişiyi tutukladı. Biz 80 kişiyle
Dersim Şehitlerimiz Leyla Aracı ve
Mahir Bektaş’ın yedi yemeğini Gazi
Mahallesi’nde yaptık.
Halkımızın değerleri faşizmin yasaklarından, baskısından daha güçlüdür. Değerlerimizi yaşatalım, sahiplenelim. Değerlerimizi yaşatmak
için şehitlerimizi sahiplenelim.
- Halk örgütlenmelerimizi büyütelim. Bulunduğumuz mahallede, sokakta Halk Meclislerinde, Halk Komitelerinde örgütlenelim. Ancak örgütlenirsek, yaşam hakkımızı koruyabiliriz.
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Sorun çözme komisyonları, zenginlerin, parası olanların istediği
kararı aldırdığı, parası olmayanların
kapısına dahi yaklaşamadığı faşizmin mahkemeleri değildir. Tüm
halkın çekincesiz, bir bedel ödemeden sorunlarını götürüp, çözüm
arayabileceği örgütlenmelerdir.

Sorun Çözme
Komisyonlarımızı
Kendimiz Oluşturmak
Durumundayız
Halk olarak sorunlarımızın sahiplenilmesini başkasından bekleyemeyiz. Kendi sorunlarımızın çözümünü kendimiz üretmeliyiz. Eğer
başkasının çözümünü beklersek, o
çözüm bizim çıkarlarımızı koruyan
çözümler olmayacaktır. Her sınıf
kendi çıkarlarını savunur, burjuvaziden çözüm beklersek, burjuvazi
kendi çıkarlarını temel alacaktır.
Diğer bir alışkanlık, devrimcilerin sorunlarımızı sahiplenip çözmesini beklemektir.
Devrimcilerin halkın sorunlarıyla
ilgilenme görevi vardır. Temel görevleri budur. Ama unutmalayalım
ki, devrimcilerin temel gücü de
halktır. Devrimciler ancak örgütlü
halk gücüyle sorunları çözebilirler.
Eğer biz halk olarak örgütlü hareket

etmezsek, devrimcilerin de yapabileceği fazla bir şey olmaz.
Bunun için sorunlarımızın çözümü için kendimiz örgütlenmeliyiz. Sorun çözme komisyonları
kurmak için kimseye ihtiyacımız
yok. Mahalle halkı olarak bir araya
gelmeye ihtiyacımız var.
İçimizde, en güvenilir görülen
kişileri bu komisyonda görev alması
için ikna etmeye ihtiyacımız var.
Halk Meclislerimizin çatısı altında, sorun çözme komisyonlarımızı kurmalı ve sorunlarımızı oligarşinin mekanizmaları dışında çözmeliyiz.
Faşizmi mahallelerimizden, yaşamımızdan, yargı alanında da çıkarmalı ve atmalıyız.
Yargı alanında da kendi kendimizi yönetme iddiasında olmalıyız.
Halk olarak ilan edelim, bizleri
faşizm yönetemez. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz!
Bunun için, halk olarak aramızdaki sorunlarımızın çözümü için faşizmin zerre kadar adaletine güvenilmez, mahkemelerine gitmeyelim.
sorunlarımızı kendimiz çözelim.
Sorunlarını faşizmin mahkemelerine taşıyanları uyaralım, faşizmin
mahkemelerinde sorunlarımıza çözüm olmadığını anlatalım.

Halkın Ekmeği
Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.
bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldumu tadı, başlar hoşnutsuzluk
boy atmaya.
Bozuk adalet yeter artık!
Acemi ellerle yoğrulan,
iyi pişirilmemiş adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!
Bolsa insanın önünde ekmek,
lezzetliyse,
gözler öbür yiyeceklere yumulsa da
olur.
Ama her şey bollaşmaz ki
birdenbire...
Bilirsiniz, nasıl bolluk doğurur ekmek:
Adaletin ekmeğiyle beslene beslene.
Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl,
adalet de gerekli her gün,
hem o, günde bir çok kez gerekli.
Sabahtan akşama dek,iş yerinde,
eğlencede,
hele çalışırken canla başla,
kederliyken, sevinçliyken,
halkın ihtiyacı var pişkin,
bol ekmeğe,
günlük, has ekmeğine adaletin.

İdeolojik Mücadele

Yöntem ve Araç

Faşizmle uzlaşmak, faşizme teslimiyet ideolojik
bir tercihtir. Alman faşizmi Fransa topraklarına girdi,
Fransız burjuvazisi Alman faşizmine teslim oldu ve uzlaştılar. Hollanda’da da, Belçika’da da, Polonya’da da,
Bulgaristan’da da... Alman faşizminin girdiği tüm topraklarda, o ülkelerin burjuvazisi hemen hemen istisnasız
olarak faşizme teslim olmuştur, işbirliğine girmiştir.
Yine hemen hemen istisnasız olarak, faşizme karşı
mücadele eden ise devrimcilerdir.
Bunun nedeni ideolojiktir. Burjuva ideolojisinin faşizmle
uzlaşması, faşist yönetimler altında kendi çıkarlarını koruyabileceğine inanmasındandır. Burjuvazinin vatan sevgisinin,
halk sevgisinin olmamasındandır. Burjuvazi, ne ülkesinin
işgal edilmesini, ne de halkın faşizm altında yaşadığı zulmü
önemsemiştir. Onun önemsediği kendi sermayesinin çıkarlarını
sürdürmektir. bunun için işbirliğine girdiler. Bunun için,
bilmeliyiz ki, burjuva ideolojisine sahip olanlar değil, devrimciler faşizme karşı direnişe önderlik edebilirler.

Yöntem: Bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol Araç: Bir iş yapmakta yararlanılan nesne
Bizim hedefimiz devrimdir. Devrim için halkı örgütlemek istiyoruz. O halde halkı örgütleyemek için izleyeceğimiz yollara ve araçlara ihtiyacımız var demektir.
Devrimcilerin halkı örgütlemekte yöntem ve araçları
sınırsızdır. Bu konuda yaratıcı olmak sınırsız aracı bulmayı
sağlayacaktır. Nasıl yaratıcı olacağız? Yaratıcılığı tetikleyen
temel etkenlerden birisi zorunluluklardır. Halkı örgütlemenin
zorunluluğunu kavradığımızda bunun için yöntem ve araç
bulmaya da yoğunlaşabiliriz. Diğer bir etken, hedef belirlemektir. Önümüze hedefler koyduğumuzda da yaratıcı
olabilir, o hedefe ulaşmak için çalışabiliriz.
Yaratıcı olmak için ayrıca bilgi sahibi olmalıyız. Mevcut
bilgiye sahip değilsek yeniyi de üretemeyiz. Yani öğrenmek
için emekten kaçınmayacağız, tarihsel deneyimleri öğreneceğiz, günümüzün ihtiyaçlarını ve olanaklarını öğreneceğiz, bunları hedefimize ulaşmak için kullanacağız.

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017
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Devrim Halkın Eseridir

Devrimcilik Halkı
Örgütlemektir

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

Devrim yapmak istiyoruz. Bunun
için devrimci olduk.
Nasıl yapacağız devrimi?
Bunun ilk şartı halkı örgütlemektir.
Fakat, mücadelenin doğası gereği
halkı örgütlememizin önüne çıkarılan
engeller bizi yıldırırsa, sadece halkı
örgütleme iddiamızdan değil, bilmeliyiz ki, aynı zamanda devrim iddiamızdan vazgeçmiş oluruz.
Faşizmin saldırıları oluyor ve olacaktır da. Bu, sınıflar mücadelesinin
doğasına aykırı bir durum değildir.
Devrim yapma iddiasıyla yola çıkmak
demek, faşizme, faşizmin saldırılarına
karşı mücadele etmek ve faşizmin en
ağır saldırı koşulları altında halkı örgütleme ve devrimi büyütme iddiamızı
sürdüreceğiz demektir.
Halkın korkuları ve kaygıları vardır.
Bu da doğaldır. Halkı örgütlemek demek, halkın bu bireysel kaygılarını,
eğitimle, bilinçle, ortak kolektif örgütlenmelerde yenmek demektir.
Kar yağacak, biz halka gitmekten
vazgeçmeyeceğiz.
Yağmur yağacak, biz halka git-

mekten vazgeçmeyeceğiz.
Engeller çıkacak, biz engelleri
aşarak halka gitmeye devam edeceğiz. Neden?

Oysa bizim devrimin gelişimi için
önümüze çıkan engelleri aşmamız
gerekir.
O halde nasıl düşüneceğiz?

Çünkü; Biz devrimciyiz,
devrim yapmak için
halkı örgütleyeceğiz.

Önümüze çıkan engelleri
aşmak için politika üreteceğiz.

Biz devrimciyiz, devrim yapmak
için halkı örgütlemek tek yoldur. Başka
bir yol, devrimin başka bir biçimi yoktur. Bu nedenle net olarak söylüyoruz,
halkı örgütleme iddiamızı terk etmek,
halka gitmeyi çeşitli biçimlerde ertelemek ve iptal etmek, henüz devrim
iddiamızı koruduğumuzu düşünüyorsak
bile, kısa sürede devrim iddiasını yitirmekle sonuçlanacaktır.
Faşizm, devrimin düşmanıdır. Bizim
devrim yapma isteğimiz gibi, faşizmin
de devrimi engelleme isteği kaçınılmaz
gerçektir. O halde, faşizmin de devrimi
engellemek için halkı örgütlememizin
önüne engeller çıkarması mücadelenin
doğasına uygun olandır.
Bu nedenle, faşizmin saldırıları
var demek, halkın korkuları var demek,
bilinen gerçeği tespit etmekten başka
bir anlam ifade etmez. Devrimin
önündeki engelleri kaldırmaya yetmez.

Devrimci, halkı örgütleyerek,
devrimcileştirerek, zaferin her gün
biraz daha yakınlaşacağı bilinciyle
hareket eder.
Bunun için devrimi örgütlememizin
önüne çıkan engelleri aşmamız gerekir.
Faşizmin saldırılarını tespit etmek,
bilinen bir gerçeği görmek demektir.
Bunu görmemiz gerekir. Ama bunu
tespit etmekle yetinmek devrimcilik
sayılmaz. Devrimcilik bu nesnel gerçeği aşmakta ortaya çıkar.
Dersim şehitlerimiz Leyla Aracı,
Mahir Bektaş, Oğuz Meşe’yi anlatırken, savaş koşullarına teslim olmayan devrimcilik, dedik. Bu devrimciliği kendimize örnek aldık.
Çünkü, ancak savaşın nesnel koşullarına yenilmeyen devrimcilik devrimi geliştirebilir. Tüm savaşların nesnel koşulları zorluklarla doludur.
Tarimize bakalım:

çözüm:
Önce beynimizi disipline edip
sonra yaşamımızı programlamalıyız.
Randevularımız, devrimci faaliyetlerimizi örgütlemenin temel
araçlarından biridir. Randevuları zamanında yapamamak, devrimci
çalışmamızı doğrudan etkiler. Tek bir randevunun gecikmesi, bir işimizin
örgütlenmesini erteleme nedeni, ya da tümüyle iptal edilmesinin nedeni olabilir. Peki
ne yapacağız? Öncelikle sorunun kaynağını bulacağız. Sorun randevularımıza zamanında
gitmeyi bilince çıkarmamaktan kaynaklanabilir. Bir devrimcinin randevularına zamanında gitmenin
önemini bilince çıkarmaması demek, yoğunlaşmasının yetersizliğini gösterir. Görevlerine yoğunlaşan
devrimcinin, görevlerin yerine getirilmesinde randevuların önemini görmemesi olanaklı değildir.
Bunun için beynimizi disipline edecek ve görevlerimize yoğunlaştıracağız. Diğer bir neden,
programsız, disiplinsiz bir yaşam alışkanlığı edinmiştir. Bu alışkanlıklar, yapması
gereken işleri zamanında ve bir program dahilinde yapmayı engelliyordur.
Bu alışkanlıklarla mücadele etmenin temel yolu yaşamın
programlanmasıdır.
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122 şehit verdiğimiz büyük direnişte, yüzlerce gün aç kalarak ölüme
ilerleyen kararlılığı ortaya çıkaran, 7
yıl direnişi sürdürmemizi sağlayan
savaşın zorlu koşulları değil midir?
Evet öyledir. Savaş koşullarının zorlukları devrimci irade ile aşılmıştır.
12 Eylül faşist cuntası koşullarının
zorlukları, halkın korkuları, kaygıları,
depolitizasyon politikalarının etkileri,
başta Sabo olmak üzere sınırlı sayıdaki
devrimcinin, TAYAD’lı analarımızın
emeği, mücadelesi ve ödedikleri bedellerle aşılıyor.
Dünya devrimlerinde de sayısız
benzer örnek vardır. Tek bir örneğe
bakalım; Stalingrad direnişini ortaya
çıkaran koşullar, milyonluk Nazi
ordusuna karşı savaş gerçeği değil
midir?
Bunlar sınıflar savaşının zorluklarıdır. Zorluklar karşısında teslim

olan değil, her türlü
bedeli göze alarak, halkı devrim için örgütleyen bir bakış açısı ancak devrimi geliştirebilir ve zafere taşıyabilir.
Bunun için değişmez koşul, halkı örgütlemektir.
Halkı örgütlemek, örgütlemek için
halka gitmek devrimin tek yolu olduğu
gibi, devrimci kişiliğimizi büyütmenin
de tek yoludur. Büyük devrimci iradeler,
devrimci önderler, önderlikler sınıflar
savaşının zorlu koşulları içinden çıkar.
Her birimiz bulunduğumuz alanlarda
devrimin önderleri olmanın adaylarıyız.
Sorun, bu koşullar içinde devrimi örgütlemek için düşünmek ve üretmektir.
Bu koşullar içinde halkı örgütlemek
için hiçbir emekten kaçınmamaktır.

Eğitim:

Berkin Elvan’ın cenazesi
Sonuç olarak; Marksist-Leninist
ideoloji halkı örgütlemekte elimizde
bir klavuzdur. Kendi başına halkı
örgütlemesini bekleyemeyiz. Bu klavuzumuzu kullanarak, halkı biz
örgütleyeceğiz.
Halkı örgütleyen devrimcidir,
ve devrime önderlik edebilir. Devrim
iddiamızı sürdürmek için, halkı örgütlemekten bir an bile olsun vazgeçmemeliyiz.

Ajitasyon Propaganda:

Eğitim yenilenmektir. Devrimci eğitim, kişiliğin devrimcileştirilmesini sağlar. Bilmeliyiz ki, tüm eksiklerin,
zaafların kaynağında ideolojik güçsüzlük, burjuva ideolojisinin etkileri vardır.
Nedir ideoloji; Yaşamımıza yön veren düşünceler bütünüdür. Yaşamımıza yön veren düşünceler, burjuva
düşünceler olursa, devrimci bir pratik ortaya çıkmaz.
Yaşamımıza yön veren düşünceler, Marksist-Leninist
ideoloji ve düşünceler olursa, pratiğimiz de devrimci bir
pratik olur. İdeolojik birikimimizi artıracak olan eğitimdir.
Eğitim, iki yönden sürer, teorik eğitim ve pratik eğitim.
Yani, Marksist-Leninist ideolojiyi öğrenip, yaşama uygulamak, devrimi örgütlemek, kendimizi yenilemenin tek
yoludur.

İşte Kapitalizm: Dünyanın en zengin 8 kişisinin
servetinin, 3.5 milyar insanın mal varlığına eşit olduğu
açıklandı. Yani, dünyanın 8 kişisinde tüm dünyanın
zenginlikleri toplanmıştır. Dünyada 1 milyara yakın
insanın açlık yaşamasının nedeni budur. Dünyada,
her yıl 10 milyon çocuğun açlıktan ölmesinin sebebi
budur. Bu sonucu ortaya çıkaran düzen alçak, ahlaksız,
halk düşmanı bir düzen demektir. Bu düzenin adı kapitalizmdir. Kapitalizmi savunan bu ahlaksızlığı savunuyor
demektir. AKP iktidarı bu ahlaksızlığın savunucusu ve
ülkemizde uygulanmasını sağlayan işbirlikçilerindendir.
AKP iktidarını desteklemek, AKP iktidarına oy vermek,
bu ahlaksızlığa destek vermek, bu
ahlaksızlığa oy vermek
demektir.
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Devrimci Kişilik:

Her koşul altında halkı örgütlemekten
vazgeçmeyen, halkı örgütlemek için düşünen,
Devrimin
Devrimi
üreten, bunun için yanıp tutuşan kişiliktir.
geliştirmek için
kadrolarıyız.
Halkı örgütlemenin önünde engel
Nasıl olmalıdır devhalkı örgütlemenin
tanımayan
kişiliktir.
rimin kadroları? Devrimci
yöntem ve araçlarını gekişiliğin cevabı buradadır. O halde,
kişiliklerimizi belirleyen de devrimin somut ihtiyaçları
olmalıdır. Devrimin ihtiyaçlarına cevap veren kişilikler
devrimci kişiliklerdir.
Devrimin somut ihtiyacı nedir? Halkı örgütlemektir.
O halde derimci kişilik tanımımızı da bu çerçevede yapmak durumundayız. Devrimci kişilik o halde, devrimi
büyütmek için halkı örgütleyen kişiliktir. Halkı örgütlememizin önüne çıkan engelleri aşan, buna çözüm
üreten kişilik devrimci kişiliktir.

liştiren kişilik, devrimci kişiliktir. Böyle
düşünen bir devrimci, yokları, olmazları kabul etmez.
Yapılamazı kabul etmez. İhtiyaçlarımız çerçevesinde
düşünür ve ihtiyaçlarımızı örgütlemek için koşulları
devrimin lehine dönüştürmeye başlar. Bunun için
politika üretir. Eski yöntem ve araçlar devrimi geliştirmenin önündeki engelleri aşmaya yetmiyorsa, yeni yöntem ve araçlar üretir. Politika üretirken, nesnel gerçekliği
görür, nesnel gerçeklik üzerinden hareket eder, ama
nesnel gerçekliğe teslim olmaz, onu aşar.
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MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
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Polis Ahmet Şahbaz, 1 Haziran
2013’te Haziran Ayaklanması’nda
Ethem Sansülük'ü silahıyla vurarak
katletti. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi polisin silahını kendisine iade
etme kararı aldı.
Nedir bunun anlamı?
Faşizmin mahkemelerinde adalet
sağlanamaz. Faşizm, mahkeme kararıyla bir kez daha polise, yani devlete
halkı katletme özgürlüğü vermiştir.
Peki ne yapacağız?
Çocuklarımızın, yakınlarımızın,
halkın her gün sokaklarda faşizmin
silahlı güçleri tarafından katledilmesini
mi izleyeceğiz?
Tek başına bu mu? Hayır, faşizm
aynı zamanda çeteleriyle de sokaklarımızda ve karşılarında silahlı bir
güç görmediklerinde, karşılarında örgütlü bir halk görmediklerinde mahallelerde terör estirdikleri bilinen
bir gerçektir.
Bunun yanında, faşizmin sivil silahlı güçlerini de görüyoruz. IŞİD
bunlardan sadece birisidir. Ülkemizde
AKP iktidarının faşist çeteleri,
MHP’nin faşist çetelerinin de
IŞİD’den daha iyi olmadığını halkımız
çok iyi bilir.
Ne yapacağız?
Faşizmin katliamlarından hesap
sormak için faşizmin mahkemelerine
mi gideceğiz?
Faşizmin mahkemelerinden adalet
çıkmayacağını biliyoruz. Mahkemelere gidişimiz, faşizmi teşhir etmek,
adaletsizliği halka göstermek içindir.
Adaleti kendimiz sağlayacağız.
Sokaklarda, evlerimizde faşist düzene ve eli kanlı katiller sürüsüne karşı
kendimizi kendimiz koruyacağız. İşte
Mahallelerimizin Şahanları bunun
için örgütlenmiş, halkın faşizme karşı
kendini savunma örgütleridir.
Faşizm, iktidarını kaybetme
korkusuyla silahlanıyor. Biz, hem

Mahallelerimizin Şahanları
Faşizmin Silahına Karşı,
Halkın Silahıdır

Şahanlarımızı Büyütelim!

iktidarı almak hem de faşizme
karşı kendimizi savunmak için silahlanmalıyız.
Faşizmin mahkemelerinin polis
Ahmet Şahbaz’a silahını iade etmesinin politik anlamı önemlidir. Bu
iktidarın halka karşı savaşında aldığı
politik bir tavırdır.
Faşist AKP iktidarı, iktidarını kaybetme korkusunu derin olarak yaşıyor.
Tayyip Erdoğan’ın elindeki dolarları
bozdurmayan patronları değil de halkı
terörist ilan etmesinin nedeni budur.
Yaşadıkları ekonomik kriz, iktidarlarını kaybetme korkusunu derinden
yaşamalarına neden oluyor. Faşizm,
iktidarını kaybetme korkusu yaşamaya
başladığında, halka karşı terörde sınır
tanımaz.
AKP faşizminin halka saldırısının
altında yatan neden de güçlülüğü değil, tersine bu güçsüzlüğü ve halktan
duyduğu korkudur.
Bunun için polislerini silahlandırıyor. Sivil faşistleri silahlandırıyor.
Esnaflara, muhtarlara, ihbarcılık görevi yüklüyor, onları halka karşı savaş
için görevlendiriyor, kışkırtıyor.
O halde bizim de halk olarak silahlanmaktan ve silahlı örgütlerimizi
oluşturmaktan, var olanları güçlendirmekten başka yolumuz yoktur.
Kimileri faşizmden, kaçarak kurtulabileceğini sanabilir. Böyleleri vardır, yanılıyorlar. Faşizmden kurtulmak
için kaçmak yetmez. Faşizm, önünden
kaçanı tehlike olarak görmekten vazgeçmez.
Dikkat edin, faşizmin 1978 Aralık
ayında saldırdığı yer Maraş’tır. Maraş
halkı silahlanmış, örgütlü bir halk olduğu için değil, tersine faşizmin en
kolay saldırabileceği durumda, silahsız,
savunmasız bir halk olduğu için saldırıya uğramıştır. Nitekim de, faşizm
karşısında silahlı bir direniş gösteremeden katliama uğramıştır.

Silahsız savunmasız Maraş halkı,
faşizmin vahşi katliamına maruz kalmış, bu katliam devletin polisinin,
askerinin gözleri önünde, dahası koruması altında gerçekleştirilmiştir.
Faşizmin, Maraş halkını tehdit olarak
görmesinin ve katilamla sindirmek
istemesinin nedeni nedir?
Faşizm, tüm halktan korkar. Bilir
ki, kriz halkın yaşamını etkiler. Ekonomik kriz halk için açlık demektir.
Faşizm, aç kitleleri hem sindirmek
hem de mezhep temelinde saflaştırmak için Maraş halkını hedef almıştır.
O halde, bugün kendini, çocuklarını,
faşizmden kaçarak, faşizmin icazeti
altında koruyabileceğini düşünenlerin
haklı bir yanı var mıdır?
Hayır, bu kendimizi, yakınlarımızı,
çocuklarımızı faşizmin önünde savunmasız hedef haline getirmekten
başka bir anlam ifade etmez.
Canımızı faşizmin yasalarına emanet edemeyiz. Faşizmin yasaları, beynimize sıkılan kurşunları engelleyemez. Faşizmin yasaları, kafamıza sıkılan kurşunların hesabını sormaz.
Faşizmin silahlı güçleri karşısında,
halkın silahlanması ve kendi silahlı
güçlerini oluşturması en meşru hakkıdır.
Sonuç olarak: Kendimizi savunmak için silahlanmalıyız.
Halkın adaleti için silahlanmalıyız.
Halk olarak silahlı güçlerimiz
Mahallelerimizin Şahanlarıdır. Şaharlarımıza katılalım. Şahanlarımızı destekleyip, büyütelim.

Ethem Sarısülük’ün vurulma anı
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Grup Yorum
Halkların Susmayan Sesidir…
Emekçilerin Sıkılı Yumruğudur…
İşgalcilerin Karşısında Kini Büyütendir!

ÇÜNKÜ;
-Grup Yorum Halkların Susmayan
Sesidir. Çünkü; nerede sömürüyle,
katliamlarla teslim alınmaya, sindirilmeye çalışılan halk varsa yanında
olmuştur. Madenlerde madencilerin,
Avrupa’da göçmenlerin, Kürdistan’da
katledilen halkın ve Suriye’de direnen
halkların yanında olmuştur.
-Grup Yorum Emekçilerin Sıkılı
Yumruğudur. Çünkü; ülkemizdeki işçi
katliamlarının ardından Grup Yorum’un işçiler için yazılmış direniş
türküleri okunur ve bu türkülerden
güç alınır. İşçiler işten çıkarıldığında
Grup Yorum’un türküleriyle alanlara
dolar ve omuz omuza halaylar çeker.
Nerede bir işçi direnişi varsa Grup
Yorum o direnişte vardır.
-Grup Yorum Halkın Acısını Paylaşandır. Çünkü; Grup Yorum halkın
çektiği acıların içinden geldi. Kurulduğunda dahi bu açlığa son vermek
için besteler yaptı ve dedi ki; “Güneş
Bile Yasak… Bu Yol Uzun Irak…
Varılacak Mutlak… Şu Korkuyu Çıkar At Gülüm Güley Gülüm…”
-Grup Yorum Halkların Dileğidir.
Çünkü; halkımız Grup Yorum’suz bir

dünya istemiyor ve hayatlarından bir parça
görüyor. Bunun
için bulundukları her yerde
kızıl kurdele
bağlayarak
Grup Yorum’un
biran önce aralarına dönmelerini diliyor. Ve
üstüne ekliyorlar “O Duvar
Duvarınız Vız
Gelir Bize Vız…”
-Grup Yorum İşgalcilerin Karşısında Kini Büyütendir. Çünkü; asırlar
önce Osmanlı işgali altında bulunan
Suriye topraklarında, Osmanlı askerleri
tarafından kaçırılan Meryem’in hikayesini hala yaşatmaktadır ve yine,
katil Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında
tecavüz edilip katledilen Abir’in adını
yaşatarak işgalcilere karşı halkların
kinini büyütmektedir.
-Grup Yorum Halkın Savaşçılarını
Sahiplenendir. Çünkü; halk savaşçılarının sloganlarını marşlaştırıp, bugün

binlerce insanın dilinde coşkuyla ve
umutlu yarınlara koşar gibi okumaktadır. Bakınız her Devrim şehidinin
ardından deniliyor ki; “Kim demiş
ölüm var diye bize, kardeş kardeş
atan bu yürek bizim Hey! Bize Ölüm
Yok…”
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-Grup Yorum Barikat Başında Direnen Halktır. Çünkü; gecekondu yıkımlarında, işten atılmalarda, öğrenci
direnişlerinde kurulan barikatlarda
Grup Yorum’un marşlarıyla halk, direnişi büyütür. Derler ki; “Tut bayrağı
çık sokağa, Yüreğini koy barikata…
” ve tüm inançlarıyla “Mademki insandır düşleri gerçek yapan, kurabiliriz o zaman dünyayı yeni baştan!”
-Grup Yorum Halkın Neşesi ve
Sevgisidir. Çünkü; insanlar en güzel
ve en saf sevgiyi, mutluluğu Grup
Yorum’un türkülerinde bulur. Düzenin
yarattığı ahlaksız yoz ilişkilerin karşısına “Sevmek demek kavga demek
bilirim, Türkü türkü şiir şiir söylerim,
Senden Uzak Yaşamayı Neyleyim…
” der ve kavgayla bütünleşen sevginin
ne kadar yüce ve kutsal olduğunu
gösterir.

SAVAŞ KOŞULLARINA TESLİM OLMAMAK CEPHE TARZIDIR!
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KARAMSARLIĞI VE KARANLIĞI
SANATIMIZLA DAĞITACAĞIZ!
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Yarının nasıl olacağı herkesin merak konusudur.
Bugün yaşanılan zorluklar, adaletsizlikler.
Haketmediğimiz her şey daha adaletlisinin, daha
insancasının hayalini kurdurtur.
Halkımız her şeyin daha adaletlisinin, daha güzelinin
hayalini kurar.
O hayaller umut olur. İnsanı harekete geçiren de
umuttur. Halkların mücadele tarihi böyledir. Daha
adaletli, daha özgür bir dünyanın kavgasını vermeye
önce umut etmekle başlanır… Burjuvazi insanları bu
sömürü çarkının içine hapsedip posasını çıkarır. Ağır
çalışma koşullarında emeğinin karşılığını vermeden
çalıştırır. Burjuvazide bilirki beyinleri teslim alınmış
bir halkın kendine ait düşüncesi, inancı olamaz. Burjuvazi
halkın bu sömürüye karşı örgütlenip, harekete geçmemesi
için her cepheden saldırısını aralıksız sürdürür. En çok
da bizi harekete geçiren hayallerimizden, umutlarımızdan
korkar. Geleceğe dair bir beklentisi olmayan, hayal
kurmayan, umut etmeyen karamsar kişiler yaratmaya
çalışır. Bu umutsuzluğu farklı biçimlerde halkın her
kesimine taşırlar. En çokta sömürüyü en derin biçimde
yaşayan, çelişkileri çok keskin olan yoksullar arasında
yaygınlaştırmaya çalışırlar.
Arabesk kültürünü yaygınlaştırıp sanat adı altında
umutsuzluğu ve karamsarlığı aşılarlar.

FOSEM Kursları İdil Kültür Merkezi'nde
Devam Ediyor!
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri 15 Ocak'ta 10 kişiyle
İdil Kültür Merkezi’nde kurslarına devam etti. Kurs
öncesi ülke gündemi ve tutuklu devrimcilerle ilgili sohbet etdildi ve onlar için neler yapılabileceği konuşuldu.
Sonrasında Photoshop’a giriş ile Photoshop’ta yazı
yazma dersleri uygulamalı olarak işlendi. Kurs bitiminde toplu bir şekilde mektup yazıldı. Her hafta Pazar
günü saat 11.00’de İdil Kültür Merkezi’nde devam eden
kurslara tüm fotoğraf ve sinema severler davet edildikten sonra ders bitirildi.

Tutuklu Madenciler Yalnız Değildir
FOSEM tutuklu madenciler Gökhan ve Volkan için
destek video çekti. Madencilerle ilgili yapılan açıklamada ise şunlara değinildi: "Gökhan ve Volkan 301 madencinin katledilmesinden sonra aynı katliamları yaşamamak için örgütlenip dernek kuran madenciler. Tek istediğimiz insanca çalışma koşulları ve iş güvenliği diyen
ve bunun için mücadele ettikleri için işlerinden atılan
ama haksızlığa boyun eğmeyip işlerini geri almak için
68 gün boyunca direnen maden işçileri. Gökhan
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Fabrikalarda, atölyelerde arabesk müzikleri dinletilir.
Bir yere isyan edilecekse ancak kadere isyan edilebilir.
Çünkü “yoksulsak, eziliyorsak” bunun sorumlusu
kaderdir. “ Bana kaderimin bir oyunu”dur bu. Kaderine
razı gelip acılar çekmekten başka bir yolu yoktur.
Bu sömürünün içinde bizim ideolojimiz ve onun
devamı olarak sanatımız halklara umut olur
Bizim sanatımız çekilen tüm acıların, sömürünün,
zulmün, adaletsizliklerin halkın dilinden ifadesidir. Evet
halkın acılarını, sorunlarını anlatır ama karamsarlık
yoktur. Geleceğe olan umut vardır. Sosyalizme olan
güven vardır. Bu adaletsizliklerin, zulmün, katliamların
kader olmadığını; bunların sorumlusunun burjuvazi
olduğunu anlatır. Hayalini kurduğumuz geleceğin, ancak
onun için savaşarak mümkün olacağını halka ulaştırır.
Ve bu umudu notalarıyla, dizeleriyle, oyunlarıyla, filmleriyle sunar. Bizim sanatımız alanlarda halkı biraraya
toplayan bir sıcacık ezgi olur.
“Karanlıklar içinde şafakla gel günle gel
Kan ve barut içinde dirençle gel kinle gel
Gel gülüm gel
Gel ki geceler çatlasın
Gel ki şafaklar tutuşsun
bizim olsun alınterimiz hey
bizim olsun emeğimiz hey ...” diyerek...
Ayaydın ve Volkan Çetin ve
onlara destek olan devrimciler
tutuklu. Gökhan, Volkan ve
onlarla birlikte tutuklanan
devrimciler serbest bırakılsın!"
denildi.
Çekilen
video'nun linki aşağıdadır.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9_y--lp1BOQ

Bahçelievler

Film Gösterimlerimiz Devam Ediyor
Bahçelievler’de 13 Ocak'ta film gösterimi yapıldı.
"Zafer Benim" adlı film izlendi. 10 kişinin izlediği film
üzerine sohbet edildi. Yozlaşmayı konu alan film emekle ısrarla insanların değişimi anlatılmakta.

Her Daim Halkın Yanında Halkla Birlikte
Olacağız
İstanbul Kartal'da Halk Cepheliler 15 Ocak'ta halkla
beraber kahvaltıda biraraya geldi. Yapılan kahvaltıda
son dönemde AKP faşizmi ile artan saldırılar ve devrimcilere yönelik tutuklamalar değerlendirildi, gündem
üzerine sohbet edildi. Kahvaltıya 25 kişi katıldı.
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BÜYÜK DİRENİŞİMİZİN
ZAFERİNİ VEKAHRAMAN
122’LERİMİZİ
DİRENİŞİMİZLE
SELAMLIYORUZ!..
Özgür Tutsaklardan
Faşist AKP’nin devrimci tutsaklara
yönelik saldırıları OHAL öncesinde
başlamış, kapsamı genişletilerek sürdürülmüştür. Bu saldırılara Genel Direniş’imiz ile cevap verdik. Faşist saldırı, dayatma ve hak gasplarına Özgür
Tutsaklar bulundukları her yerde karşılık verdiler. Hiçbir saldırıyı sineye
çekmedik. Kaybedilmemesi gereken
asıl mevzinin direniş mevzisi olduğu
bilinciyle, Özgür Tutsaklar olarak her
koşulda direnme hakkını savunduk.
Faşist saldırılar karşısında Genel Di-

reniş’imizi direnme hakkının
taarruzu olarak şekillendirdik.
Halk düşmanı AKP, dayattığı faşist otoritenin kabul edilmesini ya
da en azından sessiz kalınarak sineye
çekilmesini istiyordu. Hepsi salya
sümük durumundaki Fettullahçı tutuklular dayatmalara boyun eğmiş
haldedirler. Kürt milliyetçileri ve
oportünistler ise sessiz kalarak sineye
çekmişlerdir.
Özgür Tutsaklar ise karşılaşılan
her baskı ve saldırının karşısına direnme hakkının taarruz halini çıkardılar. Direnme hakkının taarruzu
demek, dayatılan statükoculuk kafeslerini parçalamak demekti. Parçaladık. Faşist otoritesinin parçalanmasını hazmedemeyen AKP faşizminin yoğunlaştırdığı saldırılarının karşısında da geri adım atmadık. Tecrit hücrelerini birer birer
tutuşturduk. Her türden saldırının
karşısında mutlaka direnişin bir biçimini çıkardık.

Genel Direniş içindeyken
tahliye olan bir yoldaşımız
şöyle diyor:
“...içeride böyle bir yaşam,
haliyle dışarıya uyum
Genel Direniş’in Özü
sağlamayı da geciktirmez
Çatışmaktır...
diyorum.”
Genel Direniş içindeyken tahliye
“İçeride böyle bir yaşam”
olan bir yoldaşımız şöyle diyor:
“...içeride böyle bir yaşam haderken kastedilen yaşam,
liyle dışarıya uyum sağlamayı da
direnme hakkının taarruz
geciktirmez diyorum.”
“İçeride böyle bir yaşam” derken
halinin somutlanmasıdır. Söz
kastedilen yaşam, direnme hakkının
konusu olan Genel Direniş tir. taarruz halinin somutlanmasıdır.
Bu yanıyla, AKP saldırıları
Söz konusu olan Genel Direniş tir.
Bu yanıyla, AKP saldırıları karşıkarşısında Genel Direniş içeri ve sında Genel Direniş içeri ve dışarıyı
dışarıyı bütünleştiriyor. Çünkü, bütünleştiriyor. Çünkü, Genel Direniş’imizin özü çatışmaktır. Faşizm
Genel Direniş’imizin özü
karşısında uzlaşma, sineye çekme,
çatışmaktır. Faşizm karşısında sessiz kalma değil, cepheden çatışuzlaşma, sineye çekme, sessiz maktır Genel Direniş.
Bakın ne diyor tahliye olan Cepkalma değil, cepheden
heli: “... direnişi ve her koşulda
elimizdeki silahları kullanarak düşçatışmaktır Genel Direniş.

mana vurmak gerektiğini ve taarruz
kültürünün her yerde aynı olduğunu
gördüm. Tek başımayken de asla
yalnız değildim.”
Özgür Tutsaklık, tutsaklık koşullarında militanlıktır. Bu yanıyla
Özgür Tutsak, elinde ne varsa onu
silaha çevirerek faşizme karşı direnendir. Özgür Tutsak için esas olan
düşmanın dayattığı ve itaat beklediği
faşist otoriteye vurarak düşmanın
politikasını bozmaktır.
Direnişi kırmak için çoğu yoldaşımızı ayırıp tek tutarak tecrit
içinde tecrit dayattılar. Fakat başarılı
olamadılar. Çünkü, taarruz kültürünü
kuşanan Özgür Tutsakların cevabı
her yerde aynı oldu: “Tek başımayken
de asla yalnız değildim.”

Özgür Tutsağı Güçlü Kılan
Direniş Çizgisidir...
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Tecrit koşullarındaki Özgür Tutsakların gerçeğine dair şöyle diyor
yoldaşımız: “... tek başına kendi başına kararlar alıp az olanaklarla
direnişi nasıl şekillendirebileceğini
düşünüyor sürekli insan. Bu gerçekten insanı daha güçlü kılıyor her
zaman. Bunun için hapishaneden
daha da güçlenerek çıktığımı düşünüyorum.”
Tutsaklık koşullarında direnişe
motive olanın, sürekli direnişi nasıl
şekillendireceğini düşünenin dışarıya
nasıl çıktığının somut ifadesidir bu
sözler:
“... hapishaneden daha da güçlenerek çıktığımı düşünüyorum.”
Bu sözler, bize, şehit yoldaşımız
Hasan Selim Gönen’in tahliyesinin
ardından söylediklerini hatırlatır. Bakın o zaman ne diyordu Hasan Selim:
“... Hapishaneden güçlenerek çıktım,
diyorum. Kafamda en küçük bir soru
işareti yok mücadeleye dair. F Tipi
tecrit politikasını kesin olarak yen-
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diğimizi de net biçimde gördüm ayrıca.”
(Tarihi Yazanlar Konuşuyor, Syf:
27, Boran Yayınları)
Özgür Tutsaklık işte budur: Tutsaklık koşullarında güçlü kalmak ve
dışarıya da güçlenerek çıkmaktır.
Bunu sağlayan nedir? Özgür Tutsakları güçlü kılan nedir sorusunun cevabı, direniş çizgisidir. Özgür Tutsaklık direndikçe güçlenen, güçlendikçe de faşizmin otoritesini ezip geçendir. Burada sözkonusu olan moral
güç, moral üstünlüktür. Bakın Kürt
milliyetçilerin tutsak sayısı nicelik
olarak çok daha fazladır ama ortada
direniş adına hiçbir şey yoktur.
Özgür Tutsakların gerçeği ise şudur: “... gelip gidip ‘3 kişisiniz ama
50 kişiye bedelsiniz’ diyorlardı.”
Faşist idarelere bunu söyleten
Özgür Tutsakların moral gücü ve
üstünlüğüdür. İşte bu güç ve üstünlüğü sağlayan da direniş çizgimizdir.
Bizim direniş çizgimizin temeli Kızıldere’de atıldığı için harcında her
koşulda düşmanla çatışmak, eş deyişle uzlaşmamak vardır. Tam da
bu nedenle bizim direniş çizgimiz
her zaman direnme hakkının taarruz
hali olarak şekillenir.

Faşizm Hiçlik Dayatır,
Özgür Tutsak
Onuru Büyütür...
Genel Direniş kapsamında faşizmin hücrelerini tutuşturan Özgür
Tutsakların ruh hallerine dair şunu
söylüyor yoldaşımız: “... adamların
çiftliğini yaktık, biz acayip mutlu,
rahat, gururluyduk.”
Bilinir, faşist idareler hapishaneleri babalarının çiftliği gibi yönetmek isterler. Özgür Tutsak işte
bu “çiftliği” tutuşturmanın nasıl bir
duygu durumu yarattığını gayet yalın
olarak vurguluyor: “... acayip mutlu,
rahat, gururluyduk.”
Faşist otorite, tecrit içinde size
hiçlik dayatır. Buna boyun eğip sineye çekmek sizi hiçleştirir. Ezilip
büzüldükçe kendiniz olmaktan çıkarsınız. Direnip karşılık vermediğiniz her dayatma sizden bir şeyler
eksiltir. Değerleriniz böylece eroz-
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yona uğramaya başlar. Ta ki hiçbir
şey kalmayana ve siz, bir hiç olana
kadar sürer bu. Faşizm, kendi değerlerinizi kendi ayağınızla çiğnemenizi dayatır. İşte bu dayatmanın
karşısına geçmek, sizi var eder. Mutlu, coşkulu, gururlu bir var oluştur
bu. Ağrıdan, sızıdan, yaralardan her
tarafınız tutmaz olabilir. Ama aklınız
mutlu, yüreğiniz gururludur. Direniş
işte bunu sağlar.

Esas Olan
Tereddütsüzlüğün
Sağladığı Cürettir...

lerimizi de güçlendirdi daha fazla.”
Görünür yanıyla hücrede bulunan
idarenin demirbaş eşyaları yakılıyor.
Aslında o eşyalar şahsında yakılıp
kül edilen idarelerin dayattığı ve
itaat edilmesini istedikleri faşist otoritedir. Özgür Tutsakların karşılaştıkları saldırı, dayatma ve hak gaslarının hesabını sormak vardır o
yangınlarda. Böyle olduğu içindir
ki, Özgür Tutsaklar “iyi ki şunu da
yangına atmışız” diyorlar. Çünkü
yangına attıkları faşist otorite ve
onun her türden alçaklığıdır.

Elimizde Ne Varsa

Faşist saldırıların altında kalmaÖne Fırladık...
mayı, dayatılan faşist otorite karşıFaşist idareler, Özgür Tutsakların
sında alttan almamayı sağlar direniş.
hücre
yakma eylemlerinin bu muhVe bu direnişi kuşanan Özgür Tutsak,
tevasını bildikleri için olanca hakendisini “çok rahat” hisseder. Bu
zımsızlıklarıyla saldırıya geçtiler.
rahatlığı sağlayan hesapsızlığı, teVe fakat artan saldırılarından bekreddütsüzlüğüdür.
ledikleri sonucu alamadılar. Çünkü,
Özgür Tutsak “düşman karşısında
faşist saldırılar, işkenceler Özgür
ne yapabilirim ki” diye düşünüp kalTutsaklarda yılgınlık değil, direnişin
maz. Saldırı karşısında hemen “bir
daha bir güçlenmesini sağladı.
şey” yapar; belki bir slogandır bu,
belki kapılara vurmaktır. Hücreleri yakmak ya da belki coşkulu bir marş söylemektir. Yeri Faşist otorite, tecrit içinde size hiçlik
gelince bir yumruk, belki de
dayatır. Buna boyun eğip sineye
bir tekme savurmaktır. Duvarçekmek sizi hiçleştirir. Ezilip
lara şiirler yazmak ya da yere
oturup kalkmamaktır. Sayımları
büzüldükçe kendiniz olmaktan
idarenin istediği gibi değil, Ençıkarsınız. Direnip karşılık
gin Çeber yoldaşımız gibi vermektir. Çıplak aramaya kalkışıp
vermediğiniz her dayatma sizden
“soyun” dediklerinde, değerbir şeyler eksiltir. Değerleriniz
lerine bir kat daha fazla sıkı
sıkıya sarılmaktır. Esas olan böylece erozyona uğramaya başlar.
tereddütsüzlüğün sağladığı cüTa ki hiçbir şey kalmayana ve siz,
rettir.
bir hiç olana kadar sürer bu.
Bakın hücre yakma eylemini nasıl anlatıyor yoldaşıFaşizm, kendi değerlerinizi kendi
mız: “... 3 yatak, 5 battaniye,
masa, sandalyeler, plastikler ayağınızla çiğnemenizi dayatır. İşte
vs. ne bulursak barikat kurarak
bu dayatmanın karşısına geçmek,
yakmıştık, üçlü hücrelerin tek
sizi var eder. Mutlu, coşkulu,
tek hücreleri bile tanınmaz
haldeydi. Her üçümüz de ken- gururlu bir var oluştur bu. Ağrıdan,
dimizi çok rahat hissediyorduk,
sızıdan, yaralardan her tarafınız
iyi ki şunu da yangına atmışız
diyorduk, örneğin çalışmala- tutmaz olabilir. Ama aklınız mutlu,
rımızın atıldığını öğrenince.
yüreğiniz gururludur. Direniş işte
Daha bir güçlendik, güçlendim. Direniş yoldaşlık ilişkibunu sağlar.
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Öyle ki, Özgür Tutsaklar bir adım
daha öne çıktılar. AKP’li gerici-faşistlerin teslimiyet, yılgınlık, düşünce
değişikliği sağlamak amacıyla dayattığı ne varsa topunun üstüne doğru
bir adım daha atarak ezip geçtiler.
Faşizmle tutsaklık koşullarında
çatışmanın en çıplak hallerinden birinde yaşadıklarını şöyle aktarıyor
yoldaşımız: “... Bize iki itfaiye hortumu ve tazyikli su ile işkenceye
başladılar ve artık dayanılmaz bir
hal almaya başlayınca biz de elimizde
ne varsa öne fırladık. Bu sırada 50
kişiler ama korkup havalandırmanın
diğer kısmına toplandılar, bir tanesi
hortumu da atarak kaçmış. Ben de
yerde hortumu görünce başladım
onları ıslatmaya. Biraz zaman geçince gelip zorla hortumu alıp hepimizi tekmelerle yere yatırıp plastik
kelepçelerle ters olarak ellerimizi
ve ayaklarımızı kelepçelediler. Bu
sırada 2. müdür gelip bilerek kolumu
kırdı. Bu işkenceden dolayı kolumda
3 parçalı kırık oluştu, gözümde darbeye bağlı zedelenme, bel ve sırtta
da darbeye bağlı hasar oluştu.”
Üç kadın Özgür Tutsağın karşısında 50 işkenceci var ve tablo, yukarıda anlatılandır. Üç Özgür Tutsak
yüreklerini kuşanıp öne fırlıyor ve
50 işkenceci korkuyla kaçıyor. Sonrası malum; zafer bizimkilerin, acizlik
ise işkencecilerin oluyor.
Tarihin hiçbir döneminde karşılaştıkları işkence ve katliamlar Özgür
Tutsakları yıldıramamıştır. Özgür
Tutsaklar hiçbir zaman kendini korumacı olmamış ve ağızlarından
“kaymak tabakayı koruyalım” gibi
sefil bir cümle dökülmemiştir. Saldırılara karşı direnmek Özgür Tutsakların feda ruhunu, bağlılıklarını,
yoldaşlık ilişkilerini... kısaca devrimciliklerini çelikleştirmiştir. Kolunuz kırılabilir yeter ki iradeniz kırılmasın... Başınız vurulabilir, yeter
ki başınız öne düşmesin...

İşkence Görürken
Kimse Kendi Acılarını
Duymuyordu...
İşkence tecrit koşullarında sürmektedir. Günlerce ellerinden gelen

her türden adiliği, alçaklığı yaparlar.
Ama düşman ne yaparsa yapsın Özgür Tutsakların yaşadığı şu duygunun
yüceliğini ayaklarının altına alıp
ezememiştir: “İşkence görürken kimse kendi acılarını duymuyordu, herkesin gözü bir başkasında, herkes
bir başkasına yapılanları anlatıyordu,
engel olmaya çalışıyordu.”
İşkence size bencil olmanızı, sadece kendinizi düşünmenizi dayatır.
Özgür Tutsaklar ise işkenceyle dayatılan bencilliğin karşısında “çok
farklı duygular” yaşayarak kendilerini
değil birbirlerini korumak için öne
atılırlar. Böyle yaptıkları için daha
fazla saldırıya uğrarlar olup olancası
şudur ki, düşünce ve duyguları bu
saldırılar karşısında daha bir pekişir.
“... Gördüğümüz işkence sonrasında bizi 17 gün tekli hücrelere aldılar. İşkence ve tekli hücrede yaşıdıklarımız, yoldaşlık ilişkileri ve
bağlılığımız, feda, hep çok farklı
duygular yükledi hepimize. İşkence
görürken kimse kendi acılarını duymuyordu, herkesin gözü bir başkasında, herkes bir başkasına yapılanları anlatıyordu, engel olmaya
çalışıyordu. Arkadaşların bana karşı
özeni de hep farklı oldu, bu süreci
onlar sayesinde böyle atlatabildim.”

Hep Beraberiz Diye
Bayram Ediyorduk...
Faşist idare yaptırımlarına uymayıp direnen Özgür Tutsakların,
burnunu sürtüp yıldırmak için tekli
hücrelere atar. Ve fakat, bir kez daha
amacına ulaşamaz.
“... Düşman bizi tekli hücrelere
attı diye intikam aldığını düşündü,
oysa biz tekli hücredeki ağırlaştırılmış
alan arkadaşlarla hep beraberiz
diye bayram ediyorduk. Oradaki süreçte de hemen kendi yaşamımızı
doldurduk, örgütledik.”
Faşizm yılgınlık amaçlamış ama
Özgür Tutsaklar ise en olumsuz koşulları bile kendilerine “bayram” etmesini bilmişlerdir. Elbette, bakış
açınızla ilgilidir ne gördüğünüz. Direniş açısından bakıyorsanız, en
olumsuz koşullarda bile “bayram”

etmesini bilirsiniz. Çünkü, koşullar
değil, belirleyici olan sizsinizdir.
Böylece koşulları kendi lehinize çevirirsiniz. Nasıl yaparsanız bunu?
Elbette, hemen kendi yaşamınızı
kendi düşüncelerinize göre doldurup
örgütleyerek...

Bir Kez Daha, Bu Halk
İçin Ölünür, Dedik...
Faşist idare, Özgür Tutsakları
bezdirip moral bozukluğu yaratmak
için özel bir çaba içindedir. İşkence
saldırıları, hak gaspları, tecrit hücresine atmaları, koğuşlarının talan
edilmesi hep bunun içindir. Düşmanın politikası budur: Özgür Tutsakların moralini bozarak, moral üstünlüğü ele geçirmek... Özgür Tutsakların politikası ise Genel Direniş’tir ve sonuç ortadadır:
“... 17 gün hücrede kaldıktan
sonra koğuşa getirildik. Tüm eşyalarımız buzdolabı ve TV hariç hepsi
atılmıştı, her yer çok pisti. Burada
da sonrasında hem bizim hem ailelerin ve de TAYAD’ın ayrı ayrı dayanışma örneklerini gördük. Bir kez
daha bu halk için ölünür, dedik.”
Faşizm, bunca saldırı ile devrimci
tutsakların halk sevgisini erozyona
uğratmak isterken... Bu amaçla halkın
gerçeğini, kurtuluş kavgasını, değerlerini içeren anti-emperyalist,
anti-faşist kitapların, dergilerin dahi
hapishaneye girmesini yasaklarken...
Özgür Tutsaklar, direnişleriyle “bir
kez daha bu halk için ölünür” demektedirler.
Faşizmin yok etmek istediğini,
devrimci düşüncenin en yalın yansımalarından birini somutlar bu cümle: Bu halk için ölünür... Ki halk
sevgisi, devrimci ideolojinin doğrudan yansımasıdır. Bir diğer ifade
ile “Bir canım var feda olsun halkıma” demektir bu.
“Hayır” diyor faşizm; bu halk
adam olmaz, deyin... Bu halk için
değmez deyin... Halk için kılınızı
bile kıpırdatmayın... Akıllı solcu
olun... Halka yönelik tarihsel güven,
inanç ve sevginizden vaz geçin...
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
hedefi budur: Halk olarak, halkın
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öncüleri olarak ‘Kurtuluşa Kadar
Savaş’maktan vazgeçmenizdir.
Özgür Tutsakların direniş çizgisi,
işte bu hedefin amacına ulaşmasının önündeki yegane engeldir. Ki direniş çizgimizin süreçteki biçimlenişinin Genel Direniş olacağını Temmuz 2016’
da açıklamıştık. O günden bu
yana geçen 6 ayı aşkın zaman
içinde saldırıya uğramadığımız,
sürgün ve işkence yaşamadığımız
hapishane kalmadı. Ama Genel
Direniş’imizi bitiremediler. Bitiremedikleri halk ve vatan sevgimizdir, “Bu halk için ölünür”
gerçeğimizdir.

Genel Direniş’imiz
Ne Sağladı?
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Faşizmin saldırı, baskı, hak
gaspları karşısında tavırsız kalmadık. Direniş çizgimize yeni
halkalar ekleyerek ileriye taşıdık.
Faşist dayatmaların amacına ulaşmasını engelledik. Ne yaparlarsa
yapsınlar, Özgür Tutsakları dayattıkları statükoya hapsedip çürütemeyeceklerini somutladık. Ne
bekleniyordu? Faşizmin oluşturduğu statükoları koruyalım derken,
direngen ruhumuzun yok edilmesi
tuzağına düşeceğimiz mi bekleniyordu. O tuzağa bile isteyerek
düşmek oportünizmin işidir, bizim
işimiz ise direnmektir.
“... Direnişin içinde olmak
ve yaşadıklarımız ister istemez
statüleri bozuyor ve statülerin
oluşmasına izin vermiyor. Kendi
aramızda bile değerlendirirken
eskiyle birlikte karşılaştırıyoruz.
Hapishaneler çok hareketli ve
asla durağanlığa izin vermiyor.
Bu hepimiz için böyle oldu.”
Evet, statülerini bozduk. Dayatmalarını dağıttık. Kitap yasağı
öyle mi? O zaman bütün hapishanelerde ateşli kitaplar yazdığımız yangınlar çıkartırız... Sohbet hakkını gasp etmeye kalkmak
öyle mi? O zaman direnişin diliyle sohbet ederiz biz de... İşkence öyle mi? O zaman tek
kişi bile olsak, bulduğumuz her

fırsatta üzerinize yürüyeceğiz.
Susmak, sinmek, sineye çekmek
yok! Hapishanelerde Özgür Tutsakların taarruzu var. Bu hep
böyleydi, bundan sonra da böyle
olacaktır. Söz konusu olan direnme hakkının taarruzudur.
“... Taarruz kültürü bize ayrı
bir güç verirken hepimiz, en gerideki insanımız bile güçlendi.
Kimisi devrimcilik yapma kararı
alabileceğini söyleyerek öne çıktı,
kimisi kendini bırakmış halinden,
sıyrılmaya çalışmaya başladı.”
Genel Direniş’imizin zaferi
işte budur: Genel Direniş, Özgür
Tutsaklara güç vermiştir, tutsaklık
koşullarındaki tarihsel direniş barikatını güçlendirmiştir. Ve böylece, faşist AKP’nin OHAL saldırılarına tutsaklık koşullarında
bile karşı koyularak, halkımızın
direniş cephesine güç verilmiştir.
Genel Direniş, içeride en gerideki insanımıza bile güç verirken
tahliye olanı da güçlü olarak uğurlamıştır dışarıya. Zafer işte budur.
Ve bu zaferin mühürü, direnişin
en genç tutsaklarının, tek başına
tutuldukları koşullarda bile düşmanı rezil kepaze etmesiyle, tarihe
şimdiden vurulmuştur.

Sonuç Olarak;
Bugün içeride ve dışarıda işte
böyle fütursuzca direnebiliyorsak
bunu yedi yıl süren Büyük Direniş’imize... “Bir canım var
feda olsun halkıma, vatanıma”
diyerek ölümsüzleşen kahraman
122’lerimize borçluyuz.
Büyük Direniş, teslimiyet saldırısına karşı devrimci düşüncelerimizin, tecrit saldırısına karşı
direnme hakkının can bedeli savunulmasıydı. O gün bunu başaramayanlar bugün içeride ve dışarıda direnecek gücü bulamıyorlar.
Biz ise Büyük Direniş’in sağladığı moral güç ve üstünlüğümüzle içeride, dışarıda, sokak
ve dağlarda direnmeye devam
ediyoruz. Düşmana taarruz ediyoruz. Zafer işte budur...
Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer!...

-Özgür Tutsak bilir ki, asıl
tutsaklık beyinlerin
hapsedilmesiyle başlar.
Özgür Tutsak bu nedenle
beynini sürekli özgür ve
dinamik tutar. Beynin
dinamizmi ve özgürlüğünü
sağlayan en etkili
güçlerden birisi zindan
duvarlarını aşma isteğidir.
Faşizmin tutsaklık
koşullarını
kabullenmemektir. Özgür
Tutsaklık, bu anlamda da
beyinleri hapishanenin
duvarları arasına
sığdırılamayan
tutsaklıktır. Yani beyni
esir alınamayan
tutsaklıktır.
-Özgür Tutsak bilir ki,
zindan duvarlarını aşmak,
faşizme zindan
koşullarında vurulmuş en
büyük darbelerden biridir.
Bu anlamda Özgür
Tutsaklık, zindan
duvarlarını faşizme
tutsaklık koşullarında bir
darbe vurmak için de
parçalayan tutsaklıktır.
-Özgür Tutsaklık, okuyan
öğrenen, ideolojik
donanımını geliştiren
tutsaklıktır
Marksizm-Leninizm’dir.
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aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
KAPİTALİZM AKIL DIŞIDIR

SOSYALİZMİN ADASINDA BUGÜNDEN YAŞIYORUZ

Kapitalizm insanın aklını alır,
aklını çalar hatta. Yerine ise yozlaşma, yabancılaşma ve bireycili-

"- Devrimi görebilecek miyiz?
- Ya göremezsek? Değer mi bunca bedel ödemeye?"
ği koyar.
Bu diyaloğu çokça duymuşuzdur.
İnsanı alıklaştırır.
Devrimcilik, çoğu tanımlamaya göre bedel ödemek
Bugünden tarihe dönüp kölecilik
demek. Gözaltı, işkence, tutsaklık,
düzenine baktığımızda bize ne
sevdiklerinden uzak kalmak ve
kadar da akıldışı geliyor değil mi?
daha pek çok bedel... Gerçekten
EMEK, DEVRİMCİ İLİŞKİLERDE
İnsanın insana kulluğunu aklımız
böyle mi?
KÖLECE OLMAKTAN ÇIKIP NAMUSLU,
hayalimiz almıyor.
En büyük bedeli yoksul halYİĞİT BİR ONUR DAVASI
Egemenlerin malı olan, toprağı
kımız ödüyor. Balık çaldığı için
HALİNE GELMİŞTİR. BU EMEK,
olmayan, evlenmesi bile efendilehapse atılan 12 yaşındaki çocukDEVRİMCİ
EMEK
KAVRAMI
rinin iznine tabi olan, arenalarda
larımız ödüyor en büyük bedeli.
HER CEPHELİ’NİN İLİĞİNE,
aslanların önüne av diye atılan
Üşüyen çocuklarını ısıtamadığı
KEMİĞİNE İŞLEMELİDİR.
kölelerden bahsediyoruz.
için intihar eden Emine Akçay'lar
SINIFLI TOPLUMLARDA EMEK,
Bu akıldışılık bugün de devam
ödüyor gerçek bedeli. Daha fazla
TOPLUM MERDİVENİNİN EN ALT
ediyor; çünkü biçim değiştirse de,
kar için vardiya değişimini yerin
dili, dini, adı değişse de zalimler
altında yapan tekeller tarafından
BASAMAĞINDADIR. EMEKÇİLERE SEFALET,
hala var.
öldürülen 301 madenci ödedi en
KAPİTALİSTLERE SERVET GETİRİR.
Dünün köleleri, bugün artık
büyük bedeli.
DEVRİMCİ İLİŞKİLERDE EMEK,
birer ücretli köle... Efendiler ise
Devrimcilerin ödediği bedel
EN YÜCE DEĞERDİR.
tekeller olmuş.
bunun yanında hiçbir şeydir.
EMEK, HEM MADDİ HEM KÜLTÜREL ZENGİNLİK
Nasıl ki köleciliği aklımız almıÇünkü biz gönüllüyüz. Bizim
SAĞLAR.
yorsa; kapitalizmin de insanın
için bunlar bedel ödemek değildir.
ÖRGÜTÜ SAĞLAMLAŞTIRIR.
doğasına aykırı olduğunu görmeliBiz özlediğimiz, beklediğimiz,
YOZLAŞMAYI ÖNLER;
yiz.
hayalini kurduğumuz, uğruna tek
ASALAKLIĞIN
ÖNÜNE
GEÇER.
Dev-Genç'liler "Parasız Eğitim
bir an bile şüphe duymadan canıSınavsız Gelecek" sloganıyla adım
mızı vereceğimiz sömürünün, özel
adım Ankaraya yürüyüşü yaparken, halktan birisi "Parasız
mülkiyetin, baskının, sınıf düşmanlığının olmadığı bir
eğitim olur mu hiç?" diye tepkisini göstermişti.
düzen için yaşıyoruz, savaşıyoruz.
Alışık olunan düşünce doğruymuş gibi geliyor.
Bugünden yaşıyoruz devrimi. "GÖRECEK MİYİZ?"
Sorgulamadan, alışılageleni kabul ediyoruz. Alışkanlık,
endişesini taşımadan, yarınlara ertelemeden, bugün
itaat etmeyi getiriyor.
devrimi yaşıyoruz. Sosyalizm adasının vatandaşlarıyız
Kapitalizmin en büyük numarasıdır bu; yarattığı yanılbiz.
sama ile köleliği özgürlük, yalanı gerçek gibi gösterir.
Ağzında bir damla su ile giden karıncaya sormuşlar,
Materyalizm, kapitalizm karşısında henüz çok yeni.
"nereye gidiyorsun" diye... "Hz. İbrahim'i yakıyorlarmış,
Halkımız tanımıyor, bilmiyor kendi sınıfının ideolojisini. Bu
ateşi söndürmeye gidiyorum" demiş. "Senin götüreceğin
nedenle güvenli gelmiyor. Doğru olan, akılcı olan materyabir damla su ile söner mi hiç o ateş" diye dalga
lizm, tekeller tarafından kirletilmek isteniyor. Rekabetin,
geçmişler, "Olsun söndüremesem de hiç değilse o
uğurda öldü derler" demiş.
özel mülkiyetin, sömürünün suçluları; materyalizmi "paracı"
İşte biz devrimciler de o büyük günü fiziken göreolmakla suçluyorlar. Gözleri her şeyi para olarak gördüğü
mesek bile tüm bilincimizle bugünden yaşıyoruz.
için, maddecilik anlamına gelen materyalizmi de öyle görüBEN’in yerine BİZ’in, özel mülkiyetin yerine ortak
yorlar.
mülkiyetin, bireycilik yerine kolektivizmin, adaletsizliğe
Burjuvazinin sömürüyü normalleştirmesine izin vermekarşı adaletin olduğu bir düzeni yaşıyoruz. Hem de
yeceğiz. Doğanın bir parçası olan, temel ihtiyaçlarımızdan
bugün, şu an, şimdi... Çünkü biz örgütlüyüz, biz devbirisi olan suyu şişelere doldurup, para karşılığı bize satan
rimciyiz, biz Cepheliyiz.
bu üçkağıtçıların düzenini reddedelim.
En büyük bedeli ödeyen, gece yatağa aç giren yoksul
Biz emek verdikçe yoksullaşırken; bizim emeğimizle
halkımızı kurtuluşa götürebilmek için; biz göremesek
zenginleşenlerin olduğu bu akıldışı, mantıksız, haksız,
bile, bizden sonra gelecekler görsün diye, öylesine
adaletsiz düzeni tanımayalım.
berrak, öylesine duru, öylesine istekle yaşıyoruz ki
Dünün Spartaküsleri varsa, bugünün de devrimcileri
bugün devrimi... Bizden mutlusu, umutlusu yoktur
var. Gözümüze indirilen perdeyi kaldıralım. Bizi yalanlarbilinsin. Bunu paylaşmaya çağırıyoruz sizi de.
la beslemelerine izin vermeyelim.
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BİZ KİMİZ
1-Migros'ta ve Eminönü Belediyesi’nde direnerek kazanan işçileriz.
2-Köle gibi çalıştırılan taşeron işçileriz.
3-Her gün ölen inşaat işçileriyiz.
4-Madenlerde ölüsü bile göçük altından çıkartılamayan ve ölmedikleri
için tutuklanan KINIKLI maden işçileriyiz.
5-İşten atılıp direnerek kazanan
Türkan Albayak, Cansel Malatyalı,
Salih Savaş, Erkan Munar, Oya Baydak
ve İmbat Maden İşçileriyiz.
6-Direnen, işgal eden ve üreten
KAZOVA işçileriyiz.
7-Tekstil fabrikalarında köle gibi
çalıştırılan tekstil işçileriyiz.
8-İşe gidip gelirken servis araçlarında ölen tarım işçileriyiz.
9-Hiçbir güvencesi olmadan evlere
temizliğe giden kadın işçileriz.
10-OHAL saldırılarına rağmen
gasp edilen hakları almak için direnen
SALİH SAVAŞ'ız,
NURİYE GÜLMEN'iz,
ACUN KARADAĞ'ız,
SEMİH ÖZAKÇA'yız.
NE İSTİYORUZ?
1-İş güvencesi istiyoruz.
2-Taşeronlaşmaya son verilmesini
istiyoruz.
3-Çalışma saatlerinin 8 saat olma-

sını istiyoruz.
4-Asgari ücret değil, emeğimizin
karşılığını almak istiyoruz.
5-Çocuklarımız için kreş istiyoruz.
6-Yemek ve yol parası istiyoruz.
7-Hafta sonu tatilinin iki gün olmasını istiyoruz.
8-Yılda bir ay ücretli yıllık izin
hakkı istiyoruz.
9-Maden ocaklarında yaşam odaları
istiyoruz.
10-İşçi katliamaları son bulsun istiyoruz.
11-Keyfi şekilde işten atılmaların
son bulmasını istiyoruz.
12-OHAL saldırısı ile işten atılan
tüm emekçilerin işe alınmalarını istiyoruz.
13-Patron sendikacılığına son vermek istiyoruz
NASIL BAŞARACAĞIZ?
1-Sorunumuz ortak çözümlerimizi
de ortaklaştıracağız.
İşçi Meclislerinde örgütleneceğiz.
Birlikte karar alacağız, birlikte kazanana kadar direneceğiz.
2-Örgütlenmek için en yoksullara
gideceğiz sokak sokak, ev ev, kişi
kişi örgütleyeceğiz.
3-İşçi direnişlerinin yanında olacağız, direnişleri birleştireceğiz, birlikte
direneceğiz ve kazanacağız.
İŞÇİ ÖLÜMLERİ
2016 yılında 1.970 işçi hayatını kaybetti.
81 ilin hepisinde de ölümlü iş kazaları
oldu, en çok işçi ölümü inşaat alanında
oldu.
İnşaat isçisi 442
Tarım işçisi 389
Taşımacılık 265
Büro çalışanları 124
İş yeri belli olmayan 109
Türkiye' de ölen isçilerin yarısı 11 ilde
toplanmış durumda… İşçi katliamlarının
en çok yaşandığı iller ise şunlardır:
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara,
Antalya, Konya, Manisa Aydın, Adana ve
Denizli.
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4-İşçinin öz örgütlülükleri olan
İşçi Meclislerinde bir araya geleceğiz.
Her yerde İşçi Meclislerini örgütleyeceğiz.
5-Eğitim grupları kuracağız.
ÇÜNKÜ
-Sendikalar işçi mücadelesini geliştiremezler, haklarını alamazlar.
ÇÜNKÜ; sendikalar reformist ve
oportünistlerin elindedir, patron sendikacılığı yapmaktadırlar.
Patron sendikacılarının da işçiyi
örgütlemek, onların haklarını aramak
gibi bir çabaları yoktur.
ŞİİR
ÖRGÜTLEMEYE DAİR...
Açlığı örgütlemek Ferhat
Tokluğa kapı açar
Açacağız
Mazlumu örgütlemek Ferhat
Zalimi zamana asar
Asacağız
Hayatı örgütlemek Ferhat
Ölüme kafa tutar
Tutacağız
Ateşi örgütlemek Ferhat
Karanlığı fena yakar
Yakacağız
Sevdayı örgütlemek Ferhat
Düzeni temelden yıkar
Yıkacağız
Açlığımızı derinden derine
Direnişimizi ilmek ilmek
Hayatımızı ölümüne ölümüne
Ateşimizi yürek yürek
Sevdamızı dövüşe dövüşe
Örgütledikçe Ferhat el ele
Tarih yarına çıkar
Çıkartacağız...
(Ümit İlter)

İŞSİZLİK YOKSULLUĞUMUZU
ARTTIRIYOR
-2010' dan günümüze işsizlik oranı yüzde 11.8 oldu.
Dünyada en zengin yüzde 1 geriye
kalan yüzde 99'dan daha zengin.
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Ülkemizde Gençlik
Yaprağın Kıpırdamadığı Günlerde
Fırtına Estireceğiz
İstanbul Kartal Dev-Genç’liler genel kitle çalışmalarını aralıksız devam
ettiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak 11 Ocak’ta Merkez
ve Cumhuriyet (Erzincan) Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada
35 adet dergi halka ulaştırıldı. 15
Ocak’ta ise biraraya gelen DevGenç’liler, tecrit hücrelerinde bulunan
Dev-Genç’li Özgür Tutsaklara mektup
yazıp kart attılar. Çalışmada 11 adet
mektup ve 2 kart yazıldı. Son olarak
Dev-Genç’liler 2 ve 16 Ocak tarihleri
arasında mahallenin birçok yerine pullama çalışması yaptı. Üzerinde “AKP
Faşizmi 80 Milyon Halkı Teslim Alamaz! Kıraç Cemevi’nden Gözaltına
Alınıp Tutuklanan Halk Cepheliler
Serbest Bırakılsın! Dev-Genç” yazılı
pullamalardan toplam 160 adet yapıştırıldı.

Tek Kalsak Dahi Yoldaşımızı
Sahipleneceğiz,
Teslim Olmayacağız!
Bir Liseli Dev-Genç’li 14 Ocak
akşamı İstanbul Alman Konsolosluğu
önünde, Almanya’da tutsak edilen
Devrimci Musa Aşoğlu için oturma
eylemi yaptı. Oturma eylemi sloganlar
eşliğinde bir döviz tutularak sürdürülüyordu. Bunu dahi hazmedemeyen
AKP’nin katil polisleri eyleme saldırdı.
Eylemde gözaltı olmamıştır.

Halkın Sanatından Korkanları

Adaletsizliği Bitiremeden
“Bizi Bitiremezsiniz”
İstanbul Bahçelievler’de Liseli DevGenç’lilerin 15 gösterimini yaptığı
“Bizi Bitiremezsiniz” adlı tiyatro oyunu
için günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve özel davetiyelerle esnaf ve aileler davet edildi. Oyunun sergilendiği
gün ise gelen misafir ve aileler tarafından izlendi. Tiyatronun içeriği ise;
artan baskılar, tutuklamalar ve devletin
her bittiği dediği yerde yeniden halkın
adaletinin nasıl sağlandığı, mücadelenin
onların bitti dediği yerde devrimcilerin
daha güçlü olarak savaşı büyütmesi
anlatılıyor. İzlemeye gelenler ile birlikte
yapılan değerlendirme sohbetinde ise
oyunun beğenildiği söylendi ve bu
oyunun halka açık yerlerde oynanması
gerektiği önerildi.

Gençlik Mücadelemizi
En Zorlu Koşullarda Dahi
Sürdüreceğiz
Antep Liseli Dev-Genç’liler 18
Ocak’ta “Ülkemizde Gençlik Mücadelesi” konusu üzerine seminer düzenledi. Seminerde ilk olarak sinevizyon gösterimi yapıldı, ardından ise
“Türkiye Devrim Mücadelesi Tarihi
1-2” videosunun gösterimi yapıldı.
Ardından, ülkemiz tarihindeki gençlik
mücadelesi anlatıldı ve Dev-Genç’lilerin bugünün koşullarında da direndiğine ve mücadele ettiğine değinildi.
Verimli geçen çalışmaya 11 kişi katılım
sağladı.

Tarihe Gömeceğiz
İstanbul Alibeyköy Liseli DevGenç’liler 14 Ocak’ta Cengiz Topel
4 Yol ve Son Durak bölgelerine,
halkın sanatçıları Grup Yorum’a destek
olmak için 2 adet pankart astı. Asılan
pankartlarda “Grup Yorum’a Özgürlük! Türkülerimiz Kazanacak Grup
Yorum Halktır! Liseli Dev-Genç” yazılaması yer alıyordu. Fakat buna tahammülü olmayan katil polisler yarım
saat sonra pankartları çaldı.

Okuduklarımızı Halkımıza da
Okutacağız
İzmir Dev-Genç’liler 14 Ocak’ta
biraraya gelerek Okuma Grupları çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından okunan kitaplar hakkında değerlendirme yapıldı. Ayrıca DevGenç’liler 15 Ocak’ta Buca Kuruçeşme
Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada halka 40 adet dergi ulaştırıldı.

Bizleri
Asla Yıldıramayacaksınız!
İzmir’de 15 Ocak’ta gözaltına
alınan ve bir gün gözaltında tutulmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çiğdem Şenyiğit
hakkında, İzmir Dev-Genç 17 Ocak’ta
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi:
“Aynı davadan 2 Aralık 2016’da
tutuklanan; Mehmet Ter, Fırat Kaya,
Turgut Onur, Gürdoğan İşçi, Gökhan
Ayaydın ve Volkan Çetin halen tutsaktır. Çiğdem Şenyiğit için katil iktidarın çeşitli faşist haber araçları aslı
astarı olmayan ve daha önce başka
illerde tutuklanmış olan insanlarımıza
da yapıldığı gibi yalanlar yazılmıştır.
Soma Katliamı sonrası sebepsizce işlerinden atılan Kınık madencileri
Gökhan Ayaydın ve Volkan Çetin’in
de içerisinde olduğu emekçi insanların
işlerine geri alınmak istemesi ardından
devrimcilerle tanışan, evlerinde babalarının süt-ekmek getirmesini bekleyen çocukları daha fazla aç kalmasın
diyerek direnen tertemiz insanları tutukladılar. … Kaç yıllardır anlayamadılar ki ne tutsaklığa, ne de namlu
burnumuzda ölüme teslim olacağız.
Mahir’den Dayı’ya bugüne kadar teslim olmama geleneğimizi en onurlu
şekilde sürdürdük ve de sürdüreceğiz.
Maden işçilerinin işlerine alınması
için yaptığımız basın açıklamaları,
halkımızın bizim arkamızda durması,
faşist iktidar için tehlike arz ettiği
üzere durumların üstüne tutuklamak
için kendi kafalarından ekledikleri
yazılar ile adaleti olmayan saraylarınızda tutuklandı bu 7 onurlu insan.
Suçlarının devrimcilik olduğunu söylediler, silah olarak kitaplarımızı gösterdiler. Evet doğru, kitaplarımız bizim
silahlarımızdır. Mermimizin bittiği
yerde beynimizi kullanırız biz. İktidarın yapamadığını yaparız kısaca.
Ellerimizde ki tek şeyin onurlu mücadelemiz ve inandığımız meşruluğumuz olduğu sürece bu kavga sürecek, faşist iktidar Halkın İktidarı olacaktır... Bizleri asla yıldıramayacaksınız! Onurlu mücadelesi yolunda tutuklanan Devrimciler serbest bırakılsın!”

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017
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Ülkemizde Gençlik
Gerilla Olmak, Savaşı Büyütme Israrıdır!

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017
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GERİLLA OLMAK, SAVAŞIN ZORLU KOŞULLARINI İRADESİYLE, BİLİNCİYLE, SAVAŞTIRMA
BİLİNCİ VE HESAP SORMA CÜRETİYLE AŞANDIR.
BUNU AŞANLAR EMPERYALİST İŞGALE KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAİZME KARŞI HALK DEMOKRASİSİ İÇİN SAVAŞAN CEPHE GERİLLARIDIR!
7 Kasım 2016 günü DHKC İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliğimize bağlı bir grup gerillamızın bulunduğu
sığınak faşist oligarşinin askerleri tarafından bombalanmış
ardından kobralar etrafı taramış bombalar ve kurşunlar
altında bırakılmıştır Dersim dağları. O bombalamada 10
gerillamız sığınakta kalmıştır, KATLEDİLMİŞTİR.
Burjuva basında günlerce “Bitirdik” diyen düşman bir
kez daha yanılmış bir kez daha DHKC gerillalarının yenilmezliğini öğrenmiştir, çünkü sığınaktan 3 gerillamız sağ
kurtulabilmiştir. Silahsız, cephanesiz, aç-susuz günler süren
mücadelede gerillalarımız yoldaşlarının hesabını sormak
için dağlardan inmiştir düşmanın beynine! Oğuz olup
patlamıştır beyninde düşmanın! Leyla’ca Mahir’ce çarpışmıştır
düşmanla!
7 Kasım’dan bu yana bombalanan sığınakta katledilen
gerillalarımızın cenazeleri kayıptır, katil devlet katletmekle
kalmamış, cenazelerini ne ailelerine ne de biz yoldaşlarına
teslim etmemiştir. Kimliklerini dahi hala açıklamamıştır!
Çünkü biliyorlar Cephe’nin adaleti onları er-geç bulacak,
tüm bunların hesabını misliyle soracak! Biliyorlar ki Anadolu’nun dağlarında DHKC gerillaları bitmez, tükenmez,
bir an bile teslim olmayı düşünmez. Aksine yeni gelenekler
yaratarak çıkar düşmanın karşısına. Korkuları öyle büyüktür
ki cenazelerimiz bile onları yerlerinde titretmeye yeter.
Bilirler hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmaz. Yeni şehitler
pahasına düşer yola Cepheliler. Umudu büyütmeye devam
eder, başlattığı devrim yürüyüşünü hiçbir güç durduramaz.
18’inden 50’sine savaşır dağlarda cephe gerillaları.
Cephe devrimin büyüdüğü topraktır, yıkılmaz irade,
devrime yürüme kararlılığıdır tek başına kalınsa dahi
küllerinden yeniden doğar gerilla. Gerilla halktır, umuttur,
devrimdir. Halkımızın bağımsızlık özleminin adıdır. Köklerimiz
çok derinlerde, yeşeriyor, gelişiyor. Bizler doğru bildiğimiz
yoldan bir milim dahi sapmadan savaşı büyüteceğiz. Söz
olsun sizlere hesabınızı yeni şehitler pahasına soracağız!
Katil devlete bir kez daha sesleniyoruz:
KATLETTİĞİNİZ GERİLLALARIMIZIN CENAZELERİNİ AİLELERİNE TESLİM EDİN, KİMLİKLERİNİ
AÇIKLAYIN!
KATLETTİĞİNİZ GERİLLARIMIZI SİZİN ELLERİNİZE BIRAKMAYACAK, GELENEKLERİMİZE
GÖRE HEPSİNİ DEFNEDECEĞİZ!
KATİL DEVLET HESAP VERECEK!
DHKC GERİLLALARI ÖLÜMSÜZDÜR!
BEDEL ÖDEDİK BEDEL ÖDETECEĞİZ!
KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ!
DEV-GENÇ

Kampanyalarımızla
Yine Matbaalarımızdayız
Antalya
DevGenç’liler 15 Ocak’ta
Manavgat ilçesi, Side’de yazılama çalışması yaptı. Eylem de
mahallenin duvarlarına
toplam 16 adet “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur! Devrimci
Tutsaklar Serbest Bırakılsın! DHKC/SPB
Katillerin Peşinde!
DHKC Gerillaları Onurumuzdur! Dev-Genç” imzalı
sloganlar halkın matbaasına işlendi.

Yoksul Mahalleler Bizimdir
Kirletmenize İzin Vermeyeceğiz
Nurtepe Güzeltepe Halk Meclisi olarak uyuşturucuya
karşı oturma eyleminin 9.su 13 Ocak'ta yapıldı. Yapılan
Açıklamada: Kar kış demeden büyük bir kararlıkla
devam ediyoruz. Tüm mahallelerden temizleninceye
kadar mücadele edeceğiz" denildi.
+++

Uyuşturucuya Karşı Savaşımızı
Hiçbir Güç Durduramaz!
Halkız, Haklıyız Kazanacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi üyelerinden Mustafa
isimli emekçi, 13 Ocak öğlen saatlerinde Sibel Yalçın
Parkı girişinde akrep adı verilen zırhlı araçların içerisinden inen polisler tarafından hukuksuzca gözaltına
alınarak karakola götürüldü. Okmeydanı Halk Meclisi:
“Bizler; ezilen, dışlanan, horlanan, uyuşturucu ve yozlaşma bataklığına saplananların bu bataklıktan kurtulması
ve bu ülkenin daha yaşanılır bir yer olabilmesi uğrunda
mücadele veren arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız” açıklaması yaptı.
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Gençlik Tek Başına Kalsa Dahi Mücadelesini İleriye Taşıyandır

“BEN VARSAM HAREKET VAR”
Tek bir delikanlı, bir Liseli DevGenç’li… şöyle bir bakınca belki sorarsınız “tek bir kişi bu süreçte ne yapabilir…” diye. Biz kendimizi kalıplara
sığdırmayız, evet belki bir kişi kalacağız, ama aklımızda Devrimci önder
yoldaşlarımızdan Niyazi Aydın’ın “Ben
Varsam Örgüt (Devrimci Sol) Var”
sözü gelecek. Tarihimizden öğreneceğiz, bütün yoldaşlarımız-kardeşlerimiz her gün tutuklanıyor, işkencelerden geçiriliyorlar. Biz elbette onlar
için üzüleceğiz ama bu demek değil
ki oturup ahlamak-vahlamak, onlar
için elimizden geleni yapmaktır. O
üzüntümüzü kine dönüştürmektir. Eğer
kinlenmiyorsak, eğer o işkenceleri
kendimizde hissetmiyorsak orada bir
dönüp sormalıyız; ben gerçekten Dev-

Genç’li miyim? Evet biz Dev-Genç’liyiz, bu güzelim ülkenin özgür geleceği
için mücadele eden Dev-Genç’li. Emperyalizmin başını çektiği Almanya
tarafından tutuklanan yoldaşım Musa
Aşoğlu için konsolosluk önünde ozalit
açıp adalet isteyen “tek” Dev-Genç’liyim, yoksul halkın yaşadığı mahalle
duvarlarına umudu nakşeden “tek”
Dev-Genç’liyim, halka bir Yürüyüş
dergisiyle gerçekleri ulaştıran “tek”
Dev-Genç’liyim… ve bu dünyayı Türkiye’den sarsmaya yeminli ve inançlı
olan “tek” Dev-Genç’liyim.
“Özgür Vatanın Gençliğin Elleriyle
Geleceği İnancıyla. Halkımızın umudu,
Oğuzlar’ı, Bünyaminler’i, Aysunlar’ı
yaratan Dev-Genç ve Liseli DevGenç’lileri yaratan Dev-Genç’in bir

AKP Faşizmi Devrimcileri
Teslim Alamayacak
AKP Faşizminin OHAL’i Varsa
Bizim de Direnişimiz Var!

layı hukuksuzca tutuklandı. Tutuklanan
Halk Cepheliler’in ve Umut Veren
Asi gazetesi çalışanlarının isimleri:
Kübra Sünnetçi, Deniz Yücel, Fehim
Bolat, Karip Polat, Orhan Çapar, Bahar
Uçucu, Mert Aldıcıoğlu, Erhan Arslan,
Kudret Arslan, Sinan Okur, Gökhan
Demir, Devrim Deniz Karataş, Sadık
Altınöz. Bunun üzerine 13 Ocak’ta
yazılı açıklama yayınlayan Hatay Halk
Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi:
“… AKP’nin katil polisleri ve çanak
yalayıcı savcılarının hazırladığı dosyada “Yaş pasta yemek, Asi gazetesinde
film izlemek, İstanbul’a gitmek” gibi
“suçlar” var... devrimcileri onların
dostlarını ne tutuklamalarlane de baskılarla yıldırırsınız. Onlar meşru siz
gayri-meşrusunuz. Onlar haklı siz haksızsınız. Biz Kazanacağız!

Hatay’da OHAL bahanesiyle daha
da saldırganlaşan AKP faşizmi, yönetememe krizi de derinleştikçe çürümeye
devam ediyor. Somut örneklerinden
biri, 5 Ocak’ta Hatay’da demokratik
kurumlara ve Umut Veren Asi Gazetesi’ne düzenlenen baskınla 13 Devrimci-Demokrat işkencelerle gözaltına
alındı. Bunun üzerine gözaltına alınanların çocukları-eşleri günlerce katil
polisin tüm baskı ve tacizlerine karşı
sahiplenmeyi sürdürdü. Bu sahiplenme
esnasında uzun süreli gözaltıları protesto etmek için emniyet önünde “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı. Bunun üzerine gelen katil polis
sürüsü “burası babanızın çiftliği mi?”
diyerek ailelerin direnişini kırmaya
çalıştı. Ama nafile, çünkü baskında
çocuğu ve torunu gözaltına alınan Hayat ana “Bizi Bitiremeyeceksiniz!”
sözlerini hatırlattı.
Bizi Bitiremeyeceksiniz!
5 Ocak’ta Hatay’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 Devrimci
13 Ocak’ta çıkarıldıkları mahkemece
“Örgüt Propagandası Yapmaktan” do-

Malatya Liseli Dev-Genç (13
Ocak): “Suçlamalara baktığımızda bir
kez daha faşizmin mantığının olmadığını görmekteyiz. Nefes almamız
bile suç onlara göre çünkü bizim onların cellatları olduğumuzu çok iyi
biliyorlar ve bizleri tutuklamak için
bahaneler arıyorlar, Dersim’de Yürüyüş
dergisi dağıttığı için 2 Halk Cepheli
tutuklandı ve Hatay’da tutuklanan arkadaşlarımız... Peki, Dersim’de Yürüyüş dergisi dağıtılmayacak mı sanıyorsunuz, Hatay’da bizi bitirebilece-

İstanbul Alman Konsolosluğu önü
parçasıyım.”

Tek Kalsak Dahi
Yoldaşımızı Sahipleneceğiz,
Teslim Olmayacağız!
Bir Liseli Dev-Genç’li 14 Ocak
akşamı İstanbul Alman Konsolosluğu
önünde, Almanya’da tutsak edilen
Devrimci Musa Aşoğlu için oturma
eylemi yaptı. Oturma eylemi sloganlar
eşliğinde bir dövizle sürdürüldü.

ğinizi mi sanmaktasınız. AKP faşizminin sonu çok yakın ve sonunu getirecek olan devrimcilere azgınca, pervasızca saldırmaya devam ediyor; Nu- Sayı: 557
riye Gülmen ve Semih Özakça’yı iş- Yürüyüş
kencelerle gözaltına alıyor, Malatya’da 22 Ocak
2017
ve Bodrum’da direnen KEC’lilere saldırıp işkenceyle gözaltına alıyor. En
demokratik hakkımıza bile tahammül
edemiyor, bizleri bitirirse halkın da
direnmeyeceğini biliyor ve devrimcilere saldırıyor… Devrimcileri katletmek için kullandığı kiralık katilleri
işi bitince kovuyor. Ey hakimler savcılar... sizin gibi birçok meslektaşınız
tutuklu veya işinden atıldı, siz sonsuza
kadar kendinize bir şey olmayacağını
sanıyorsanız yanılmaktasınız. Faşizm
halka düşmandır ve çıkarı bittiği noktada sizi de bir köpek gibi kapıya koyacaktır, halkın düşmanlarının yanında
yer almayın, suça ortak olmayın gelin
hep birlikte halkın düşmanlarından
hesap soralım. Hatay’da ve Dersim’de
tutuklanan Halk Cepheliler derhal serbest bırakılsın! Bizler bedel ödüyoruz
mücadelemizde, peki siz bedel ödeyebilecek misiniz? Bu sorunun cevabını
çok iyi biliyoruz. Halkın adaleti sizlere
bedel ödemenin ne olduğunu gösterecek ve bedel ödüyorsak bedel de ödeteceğiz!”
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Sayı: 557
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TEMMUZ
- 2 Temmuz
- Okmeydanı’nda Grup Yorum
Konserine Polis Saldırısı
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda
''Katledildik, diri diri yakıldık... Faşizme boyun eğmedik, Pir Sultan'ın
bağlaması elimizde, sanatımızla direniyoruz'' sloganıyla başlatılan ‘Sivas
Şehitlerini Anma Programına,
AKP'nin faşist polisi tarafından abluka
altına alınmasına ve megafonlu tehditlerine rağmen devam etti. Grup
Yorum bir buçuk saat sahnede kaldı.
Mahalleyi ve parkı gaza boğan, terör
estiren katillere karşı mahallede çatışmalar gün boyu sürdü.
- 15 Temmuz
- “Darbe Girişimi ve Ardından
Yoksul Mahallelere Saldırı
15 Temmuz gecesi yapılan başarısız darbe girişiminin ardından AKP
faşizmi tarafından, teslim alamadıkları
mahallelere yönelik saldırı girişimleri
düzenlendi. Saldırı girişimleri halkın
ve Cephelilerin direnişleriyle püskürtüldü. Halka AKP’nin saldırı girişimleri ve gericilerin provokasyon
çabaları teşhir edildi.
- 15, 17, 23 Temmuz
- Antakya, Adana ve Mersin’de
Geleneksel Evvel Temmuz Festivalleri Düzenlendi
Halkımızın geleneklerine sahip
çıktığımız Evvel Temmuz Festivali
Adana’da 17 Temmuz’da, Mersin’de
23 Temmuz’da ve Antakya’da 15
Temmuz’da yapıldı.
- 17 Temmuz
- Oya Baydak’ın Direnişi Birinci
Yılını Geride Bıraktı

42

Faşizm Gazi Halk Meclisini Yıktı
Oya Baydak direnişinin birinci yıl etkinliği 17 Temmuz
pazar günü, Okmeydanı SİBEL YALÇIN Parkı’nda yapıldı.
- 18 Temmuz
- Tecrit Bir Canımızı Daha Aldı,
Özgür Tutsak Hasan Hayri Alp Şehit
Düştü
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutsak olan Hasan Hayri Alp geçirdiği
Kalp krizi sonucu şehit düştü.
- 22 Temmuz
- “OHAL’de” Grup Yorum Türküleri Söylemek Meşrudur!
22 Temmuz Cuma günü İkitelli
Mahallesi’nde polisin saldırılarına
rağmen Grup Yorum konseri yapıldı.
Kemal Delen Parkı’nda Grup Yorum
sahnede şarkılarını söylemeye başlamışken polis üçüncü şarkıda kitleye
biber gazı ile saldırdı. Ardından
İkitelli halkı mahallesini savunmak
için sokaklara döküldü ve polisle çatışmaya başladı. İlk saldırının ardından konser başka sokağa taşındı.
Saldırılar sürdü, konser buna rağmen
başka başka sokaklara taşınarak devam ettirildi.
- Tüm Özgür Tutsaklar Genel Direnişe Başladı
AKP’nin tutsaklar
üzerindeki baskılarını artırmasıyla birlikte Türkiye hapishanelerinde kalan Özgür Tutsaklar genel
direnişe başladılar. Direnişin talepleri şöyle: Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nin kazanımı olan
45/1 genelgesiyle tutsaklara tanınan 10 saat 10
kişiyle sohbet hakkının
uygulanması, hasta tutsakların serbest bırakılması, kitap ve yayın kı-

sıtlamasının kaldırılması, tedavi
hakkının uygulanması, sürgün sevklere son verilmesi, hücrelerde uygulanan eşya sınırlamasının kaldırılması…
- 28 Temmuz
- Dersim’de 16. Munzur Kültür
ve Doğa Festivali 28 Temmuz Günü
Başladı
Konserlerin, gösterilerin olmadığı
bu seneki festivalde içerik olarak sadece panelle doğa gezileri ve film
gösterimi var. Oldukça düşük bir katılımla başlayan festivalde halk geçen
seneki festivallerin zengin bir içerikle
yapıldığını, bu sene sönük geçmesinin
devletin sürekli uyguladığı olağanüstü
hal uygulamasından kaynaklı olduğunu söylediler. Dersim Halk Cephesi
de festivale Boran yayıncılığın kitapları, Tavır dergisi ve tutsak ürünlerinden oluşan standıyla katıldı.
- 31 Temmuz
- TAYAD’lı Aileler OHAL’i ve
Tutsakların Genel Direniş’ini Anlattı
TAYAD’lı Aileler, tutsak ailelerine
OHAL’i ve tutsakların başlatmış ol-

- 15 Temmuz
- “Darbe Girişimi ve Ardından
Yoksul Mahallelere Saldırı
15 Temmuz gecesi yapılan
başarısız darbe girişiminin
ardından AKP faşizmi tarafından,
teslim alamadıkları mahallelere
yönelik saldırı girişimleri
düzenlendi. Saldırı girişimleri
halkın ve Cephelilerin
direnişleriyle püskürtüldü. Halka
AKP’nin saldırı girişimleri ve
gericilerin provokasyon çabaları
teşhir edildi
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İkitelli Grup Yorum Konseri

Turan Kılıç Yaz Sanat Okulu

Uyuşturucuya Karşı Oturma Eylemi

dukları Genel Direniş’i Armutlu Cemevi’nde düzenledikleri bir seminerle
anlattılar.

telefon kulübeleri ve özel hastane
sokağında eylemlerini her hafta sürdürdüler.

- Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri
Kuruluşunu Açıkladı
FKME’ler kuruluşunu açıkladı.
Yapılan açıklamada “Bugün ülkemiz
koşulları göz önünde bulundurulursa
FKME’leri kurmak ve içinde yer almak faşizme karşı demokrasi, özgürlük isteyen bütün liselilerin görevidir.
FKME’leri Kuralım ve Yaygınlaştıralım! Faşist Teröre Karşı Gençliğin Barikatını Örelim! Faşizmin
Oyunlarını Bozalım!” denilerek çağrı
yapıldı.

- 12-13 Ağustos
- Dersim-Hozat’ta Yozlaşmaya
Karşı Anadolu Halk Festivali Düzenlendi
Halk Cephesinin gelenekselleşen
Anadolu Halk Festivali 2016 yılında
Dersim’in Hozat ilçesinde “OHAL”
uygulamasına rağmen tüm coşkusuyla
yapıldı. İki gün süren festivalde yerel
sanatçı ve grupların yanısıra Grup
Yorum da bir konser düzenledi. Festivale Dersimlilerin yanısıra Anadolu’dan ve Avrupa’dan binlerce kişi
katıldı.

AĞUSTOS
- 2 Ağustos
- Direniş, Mücadele ve Zafer!
391 gündür “İşimi Onurumu İstiyorum” diye direnen Oya BAYDAK
direnişi, zaferle sonuçlandı. Bir kez
daha direnenler kazandı.
Sendikayla Oya Baydak arasında
yapılan bir protokolle anlaşmaya varılarak Ankara’da DİSK GENEL-İŞ
Sendikası önünde 70 gündür devam
eden direniş 2 Ağustos Salı günü
saat 17.00 itibariyle sonlandırıldı.

- 22 Ağustos
- Gazi Mahallesi’nde Polis Halk
Meclisini Yıktı
AKP’nin paralı uşakları Gazi’de
çok sayıda akrep, zırhlı
dozer ve kepçeyle gelip
düzenin en büyük kor- 22 Temmuz
kusu olan Halk Meclisini
- “OHAL’de” Grup Yorum
yıktı. Gazi Mahallesi poTürküleri Söylemek Meşrudur!
lis ablukasına alındı.

- 6 Ağustos
- Okmeydanı Halk Meclisinin
Uyuşturucuya Karşı Yürüyüşüne
Polis Saldırısı
Okmeydanı Halk Meclisinin uyuşturucu ve kumara karşı halkın yoğun
katılımıyla gerçekleştirdiği yürüyüşe
polis saldırdı. Onlarca kez, uyuşturucu
satıcıları için polisi aradıklarını, ancak
uyuşturucuya karşı yürüyüş olunca
saldırmak için anında yüzlerce polisle
geldiklerini, uyuşturucu satıcılarına
değil onlara karşı yürüyüş yapanlara
saldırdıklarını söyleyen halk, polise
tepki gösterdi.
Okmeydanı Halk Meclisi uyuşturucu satışının merkezi haline gelen

- 24 Ağustos
- Armutlu’da Faşizme
Karşı Mücadele Ekipleri
(FKME) Kuruluşunu İlan
Etti!
24 Ağustos Çarşamba
günü Armutlu Faşizme
Karşı Mücadele Ekipleri
kuruluşunu tüm halka ve
liseli gençliğe duyurmak
için Armutlu Sondurak’ta
eylem düzenledi.
Yapılan açıklamada:
“Bundan sonra artık faşizme ait ne varsa hepsi
hedefimizdir. Mahallemizde faşist politikaları
uygulatmayacağız. Liselilerin ve tüm halkın sorunlarına duyarsız olma-

dığımızı, yapacağımız hesap sorma
eylemleriyle göstereceğiz. Bu yüzden
tüm liselileri Dilek’in, Yılmaz’ın,
Ferit’in katili bu düzenden hesap
sormak için Faşizme Karşı Mücadele
Ekiplerinde birleşmeye çağırıyoruz!”
denildi.
- 27 Ağustos
- Armutlu’da Adalet Yürüyüşüne
Polisin Saldırmasıyla Çatışma Çıktı
27 Ağustos Cumartesi günü Armutlu Halk Cephesi’nin OHAL’e ve
adaletsizliklere karşı yapacağı meşaleli yürüyüşe daha başlamadan
AKP’nin polisleri saldırdı. Yürüyüş
başlamadan önce cemevi etrafını ablukaya alarak mahallede terör estirdi.
Polisin tüm engeline rağmen pankart
açıp yürümek isteyen halkın üzerine
gaz bombalarıyla polisin saldırması
üzerine Halk Cepheliler ile polis arasında çatışma çıktı.

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

22 Temmuz Cuma günü İkitelli
Mahallesi’nde polisin saldırılarına
rağmen Grup Yorum konseri
yapıldı. Kemal Delen Parkı’nda
Grup Yorum sahnede şarkılarını
söylemeye başlamışken polis
üçüncü şarkıda kitleye biber gazı
ile saldırdı. Ardından İkitelli
halkı mahallesini savunmak için
sokaklara döküldü ve polisle
çatışmaya başladı. İlk saldırının
ardından konser başka sokağa
taşındı. Saldırılar sürdü, konser
buna rağmen başka başka
sokaklara taşınarak devam
ettirildi.
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Hüseyin Çiftçi

KEC Ankara Yürüyüşü
- 27-28 Ağustos
- Bilgi Güçtür Kitap Festivali Yapıldı
Bilgi Güçtür Kitap Festivali polisin tüm tacizlerine rağmen 27-28
Ağustos tarihlerinde İstanbul Sarıyer
Dağevlerinde yapıldı.

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

- 31 Ağustos
- AKP’nin Paralı Katilleri Gazi
Mahallesi’nde Kurumları Yıktı, İşgal
Etti
Gece saatlerinde Gazi Mahallesi’ne yoğun biçimde saldıran katil
polisler; Gazi Halk Meclisini, halkın
kurduğu taksi durağını, çay bahçesini
yıkarak Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezini

bastı ve “karakol kuracağız” diyerek
tamamen işgal etti, içeride bulunan
tedavi gören tüm hastaları işkenceyle
gözaltına aldı.
EYLÜL
- 1 Eylül
- Armutlu Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri, AKP’nin FSM Mahalle
Temsilciliğini Bombaladı
1 Eylül günü Armutlu Faşizme
Karşı Mücadele Ekipleri (FKME)
Gazi Mahallesi’nde devrimci kurumlara yönelik yapılan saldırıların hesabını sormak için AKP, FSM mahalle
temsilciliğinin camını kırıp zaman
ayarlı bomba koyarak patlattı ve büronun karşısına “Katil Polis Gazi’de
Kurumlara Saldırdı. Hesabını Soracağız! DHKC/FKME”
yazılı bombalı pankartı
astı.

31 Temmuz
- Tüm Özgür Tutsaklar Genel
Direnişe Başladı
AKP’nin tutsaklar üzerindeki
baskılarını artırmasıyla birlikte
Türkiye hapishanelerinde kalan
Özgür Tutsaklar genel direnişe
başladılar. Direnişin talepleri
şöyle: Büyük Ölüm Orucu
direnişinin kazanımı olan 45/1
genelgesiyle tutsaklara tanınan 10
saat 10 kişiyle sohbet hakkının
uygulanması, Hasta Tutsakların
serbest bırakılması, Kitap ve
Yayın kısıtlamasının kaldırılması,
Tedavi Hakkının uygulanması,
Sürgün Sevklere son verilmesi,
Hücrelerde uygulanan eşya
sınırlamasının kaldırılması…
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- 3 Eylül
- Akreplerin Tacizi Altında Bilgi Güçtür Kitapları Halka Ulaştırıldı
Halk Cephesi üyeleri
Bilgi Güçtür şiarıyla 3
Eylül günü Gazi Mahallesi’nde kitap satışları düzenledi. Gazi Barajında,
Son Durak’ta, Gazi Sekizevler’de yapılan kitap
satışlarında bir yandan
halka akşam yapılacak
olan tencere tava eylemlerine katılma çağrısı yapılırken öte yandanda son
zamanlarda Gazi’de estirilen polis terörü teşhir
edildi ve direnme çağrısı
yapıldı.
- 4 Eylül
- Halk Cephesi An-

kara’ya Adalet Yürüyüşüne Başladı
Halk Cepheliler; “Katledilen çocuklarımız için, Kürdistan’ da evleri
bombalanan, yıkılan, bodrum katlarında yakılan Kürt halkımız için, ataması yapılmayan öğretmenler, parasız
eğitim isteyip tutuklanan öğrenciler
için, Gazi Mahallesi’ndeki polis terörüne son verilmesi için, AKP’nin
katil polisleri tarafından işgal edilen
uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’mizi geri
almak için dünyada, ülkemizde yaşanan tüm adaletsizlikler için Ankara’
ya Adalet Bakanlığı’na yürüyoruz.
AKP OHAL’ i bahane ederek halka
saldırıyor, biz OHAL’ e teslim olmayacağız, direneceğiz” diyerek Ankara’ya Adalet Yürüyüşü düzenledi.
Adalet için İstanbul’dan Ankara’ya
yürüyen Halk Cepheliler 9 Eylül
Cuma günü Yüksel Caddesi’nden,
Adalet Bakanlığı’na yürüyüp, ardından basın açıklaması yapmak isterlerken, basın açıklaması yaptıkları
sırada 9 Halk Cepheli AKP’nin katil
polisleri tarafından Yüksel Caddesi’nde işkenceyle gözaltına alındılar.
- 7 Eylül
- Londra’da Bir Halk Cepheli
Dostumuzu Daha Kaybettik
Emekçiliği ve devrimcilere bağlılığıyla bilinen Hüseyin Çiftçi’yi
(Malatya Arguvan) kaybettik. Yaklaşık dört aydır yakalandığı kanser
hastalığıyla mücadele eden Hüseyin
Çiftçi, 7 Eylül Çarşamba günü tedavi
gördüğü hastanede vefat etti.
- 9-11 Eylül
- 13. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu Paris’te Yapıldı
Dünyanın birçok ülkesindeki mü-
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Ali Çetin Direnişini Kazandı
cadeleleri gündeme taşıyan ve sahiplenen uluslararası tecritle mücadele
sempozyumların 13.’sü 9-11 Eylül
2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti
Paris’te gerçekleşti.
Sempozyum geleneksel olarak
Paris’te Fransız Komünist Partisi tarafından düzenlenen Humanite Festivali’nde açılan çadırda gerçekleşti.
Fete de l’Humanite festival alanında büyük bir çadırda yapılan sempozyuma bu sene de İrlanda, Belçika,
Filistin, İsviçre, Hollanda, Filipinler,
Kolombiya, Peru, Meksika, ABD,
Fransa, Almanya, Avusturya, Arjantin,
Türkiye, Fas, Lübnan ve İspanya’dan
delegeler katıldı.
- 10 Eylül
- Kamu Emekçileri Cephesi Ankara’ya Yürüdü
AKP’nin darbe darbe, OHAL bahanesiyle halkın her kesimine azgınca
saldırdığı bir dönemde, Kamu emekçileri de bu saldırıdan nasibini aldı.
Binlerce kamu emekçisi açığa alındı,
işinden, gücünden edildi. Kendi memurunu yaratmak için oluşturdukları
kriterlerle, emekçileri kendi kalıplarına sokmaya çalıştılar. Genelgelerle,
yasalarla haklarını gasp ettiler. Kamu
Emekçileri Cepheliler, AKP’nin bu
saldırılarına karşı başlattıkları mü-

Halk Cephesi Adalet Yürüyüşü
cadeleyi, adım adım Ankara’ya yürüyerek bir üst aşamaya çıkardılar.
Kamu Emekçileri Cepheliler yürüyüşlerine 10 Eylül Cumartesi günü
Kartal’dan başladılar. Yürüyüş boyunca polis tacizleri ve gözaltılar
yaşandı. Tüm bunlara rağmen her
saldırının ardından yeni direnişçilerle
yürüyüş kararlılıkla sürdürüldü.
Yürüyüş 17 Eylül’de Ankara’da
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılan açıklamayla sona
erdi.
- Belçika’da Direnen Ali Çetin
Direnişini Kazanımla Sonlandırdı
Ali Çetin direnişini sonlandırdı.
Çalıştığı VASCO şirketinden 17 yıl
çalıştıktan sonra keyfi bir şekilde
işten çıkartılan Ali Çetin susup kabullenmek yerine direnmeyi seçmişti.
İşten çıkartıldığı fabrikanın önünde
çadır kurarak direnişe geçen Ali Çetin
direnişini 81 gün sürdürdü.
Direnmenin hak kazanmanın yegane yolu olduğunu tekrar gösteren
Ali’nin direnişi kazanımla sonuçlandı.
- 13 Eylül
- Gazi Mahallesi’nde Polisler Durakları ve Çay Bahçelerini Yıkmaya
Devam Etti
Gazi Mahallesi’nde katiller bayramda bile halkın alın
terini akıtarak geçimini sağladığı Merkez
taksi durağını, Barajda
bulunan Rıza Poyraz
çay bahçesini zırhlı
dozerlerle yıktı.
- 16 Eylül
- Kınık’ta Turan
Kılıç Yaz Sanat Okulu
Düzenlendi
16 Eylül Salı günü
ilk derse başlayan Turan Kılıç Yaz Sanat

Okulu 3 Eylül Cumartesi günü sona
erdi.
Kınık’ta Soma Katliamı sonrası
kurulan Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği tarafından bu
yıl ilk kez düzenlenen Yaz Sanat
Okulu, AKP’nin katil polislerinin
tüm terörize etme çabalarına rağmen
tam bir irade savaşına dönüştü. Ancak
tüm baskılara rağmen Kınık Cemevinde yaz okulu takvimi hayata geçirilmeye çalışıldı.
- 18 Eylül
- Geleneksel Halk Sofrası Pikniği
Tüm Baskılara Rağmen Büyük Bir
Coşkuyla Yapıldı!
Halk Cephesinin yıllardır düzenlediği Halk Sofrası Pikniğine bu yıl
yaklaşık 600 kişinin katıldı. Halk
Sofrası Pikniği, Binbaşı Piknik Alanında Kemerburgaz’da yapıldı.

Sayı: 557

Yürüyüş
22 Ocak
2017

- 24 Eylül
- 1 Mayıs Mahallesi’nde Kitap
Festivali Yapıldı
Şükrü Sarıtaş Parkı’nda Halk Cephesi Bilgi Güçtür Kitap Festivalleri
kapsamında, 1 Mayıs Mahallesi’nde
Kitap Festivalini gerçekleştirdi. Polisin ablukasına, tacizlerine, tehditlerine rağmen festival iki gün boyunca
devam ettirildi.
- 26 Eylül
- TAYAD’lı Aileler Şakran Hapishanesi Önündeydi
TAYAD’lı Aileler 26 Eylül günü
İzmir Şakran Hapishanesi’ne gelerek
yaşanan saldırılara karşı basın açıklaması yaptılar. Şakran Hapishanesi’nde Mehmet Davarcıoğlu’nun örgütleyip başını çektiği saldırılar, işkenceler son günlerde daha da artmış,
devrimci tutsaklar fiziksel olarak birçok darba maruz kalmışlardı. Bu yaşanan saldırı ve hak gasplarına karşı
aileler evlatlarını yalnız bırakmadılar.
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AKP, DİRENEN KAMU EMEKÇİLERİNE İŞKENCE YAPIYOR...

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR, ACİZLİKTİR!
Ankara’nın göbeğinde, her gün
binlerce insanın
geçtiği bir alanda
AKP’nin halk düşmanı polisi direnen
kamu emekçilerine saldırıp vahşice işkence yaptı. Nuriye Gülmen etraflarının
çevik kuvvet tarafından sarıldığını, ardından yüzüne yakın mesafeden gaz sıkıldığını, kafasını defalarca yere vurduklarını anlatıyor. Keza Semih Özakça
kafasının polis arabasına çarpıldığını,
araçta ezilme olduğu için polislerin kendisine kamu malına vermekten dava açacaklarını söylediklerini anlatıyor.
İşkence ülkemizde hiçbir zaman birkaç
kendini bilmez işgüzar polisin işi olmamıştır. Bilakis işkence emrini en tepeden
alan polis, en vahşi işkenceleri yapmıştır
ve yapmaktadır. İşkenceyi sokağa taşıran
ve bu kadar aleni biçimde yaptıran ise
direniş karşısındaki acizlikleridir. Nuriye
Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ
Sayı: 557 onlarca kez gözaltına alınmalarına rağmen
Yürüyüş ne haklarını aramaktan vazgeçmişler ne
22 Ocak de AKP’nin OHAL adı altında uyguladığı
2017
faşizm karşısında susup boyun eğmişlerdir.
İşte AKP’yi ve halk düşmanı polislerini
çıldırtan tam da budur.
Onlara göre direnerek kötü örnek
oluyorlar. Öyle ya on binlerce kişi işinden
atılmış ve bu haksızlığı sineye çekmişken
bu direniş insanları sarsıyor, AKP’nin
OHAL ile uyguladığı faşizmi teşhir ediyor
ve en önemlisi insanlara umut veriyor.
AKP’yi en çok korkutan da budur.

Çünkü direnişin olduğu yerde umut hep
vardır. Direniş yılgınlığın acı türküsünü
ezip geçer. En umutsuz olanı bile sarsıp
kendine getirir. Kuraklık zamanlarında
yağan yağmur gibidir direniş.
Kuruyan yürekleri ıslatır, bilinçleri
yeşertir. Ki bu gerçeği biliyor ve görüyorlar
ki bu kadar pervasızca saldırabiliyorlar.
AKP’nin İşkenceci Polislerini, İşkenceye Karşı Meslek Onurunu Ayaklar
Altına Alan Doktorunu ve İşkencenin
Sorumlusu Olan AKP İktidarını Teşhir
Edelim
İşkence yapmak insanlık suçudur. Bu
suçu işleyende ortak olan halk düşmanıdır.
Bu nasıl bir hazımsızlıktır işini istediği
için insanların kafasını yerlere, arabalara
vurdurup yakın mesafeden yüzüne gaz
sıktırabiliyor. Biz bunları Hitler’den biliyoruz. 12 Eylül döneminden beri ülkemizin hemen her karakolunu işkence
merkezi haline getiren iktidarlardan biliyoruz. Mengene artığı Tarık Çıtak gibilerini de iyi biliyoruz. Dönüp bir kez
daha bakın. Sizin gibi neleri geldi geçti.
AKP de tüm halk düşmanı iktidarlar gibi polisinden doktoruna
örgütlenmiş faşizmiyle ayakta durmaya çalışıyor. Faşizme karşı ayakta
durabilmek direnişi büyütmekten
geçiyor. Faşizmin örgütlü saldırısına
karşı ancak halkın örgütlü gücüyle
karşı durabiliriz. Çünkü direniş
aynı zamanda örgütler. Direnişi
gören insanların bilincini örgütler
ki Haziran Ayaklanması’nda hal-

“Tüm toprak işleyenin, tüm tezgahlar üretenin, tüm sular
kullananın ve dahi egemenlik, salt emekçinin olacaktır.”
“İnsanlar... Tanık olunuz ki, bugün olmazsa yarın, mutlaka sömürünün tüm çarkları kırılacak, nice direnirse dirensin, sömürgen
yeryüzünden kalkacaktır. Yaşamı bugünden yarına kendi küçümencik
ömrüyle bir tutanlar belki anlayamazlar. Ama, tarihin geleceği,
insanlığa bunu hazırlamaktadır. Tüm toprak işleyenin, tüm tezgahlar
üretenin, tüm sular kullananın ve dahi egemenlik, salt emekçinin
olacaktır. Siz çocuklarınıza iletiniz, bugün olmazsa bile. Çocuklarınız,
çocuklarına iletsinler. Hükümdarlıklar, taçlar nice görkemli
görünseler de, üstünde durdukları başlar için giderek taşınmaz olmaktadırlar. Bir gün mutlaka, insanlar başlarından egemenleri
atacaklardır. Sultanların, kralların, ruhbanların yerini, birbirine
kenetlenmiş, dayanmış ve her işini danışma üzerine kurmayı alışkanlık haline getirmiş emekçilerin egemenliği alacaktır.”
Şeyh Bedreddin (1364 - 1420)
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kımız devrimcilerden görüp bilinçlerine
yerleştirdikleri yöntemler ve sloganlarla
direnmişlerdir.
Direniş korkuyu, kaygıyı, yılgınlığı
söküp atar yüreklerden. Her gün yeniden,
bıkmadan, usanmadan direnmek hem de
bu ülkede biz ne istersek o olur diyen bir
iktidara karşı koymak umudu büyütmektir.
İşte AKP’nin işkencecilerinin kırmak,
bitirmek istedikleri o umuttur. O umut
sadece biz kamu emekçilerinin değil,
tüm halkımızındır. Direnen kamu emekçilerine yapılan işkenceler bize bir kez
daha göstermiştir ki bu direniş sadece
direnenlerin değil, artık tüm halkımızındır.
AKP tüm halkımıza gözdağı vermek için
yapıyor bunca işkenceyi. Yüzlerce polisini
bunun için seferber ediyor.
AKP’nin korkusunu daha da büyütmek için direnişimizi daha fazla insana
taşımalıyız. İşkenceci polisi de, mengene
artığı Tarık Çıtak adlı doktor müsveddesini
de, tüm bunları görmezden gelen medyayı
da ezip geçecek olan direnişimizdir.

ŞİİR
ŞEYH BEDRETTİN
DESTANI’NDAN
(...)
Sıcaktı. Sıcak.
Sapı kanlı, demiri kör bir
bıçaktı sıcak. Sıcaktı.
Bulutlar doluydular,
bulutlar boşanacak
boşanacaktı.
O, kımıldanmadan baktı,
kayalardan iki gözü iki
kartal gibi indi ovaya.
Orda en yumuşak, en sert
en tutumlu, en cömert,
en seven, en büyük, en

güzel kadın: TOPRAK
nerdeyse doğuracak
doğuracaktı. Sıcaktı. Baktı
Karaburun dağlarından
O baktı bu toprağın
sonundaki ufka
çatarak kaşlarını
Kırlarda çocuk başlarını
kanlı gelincikler gibi
koparıp
çırılçıplak çığlıkları
sürükleyip peşinde
beş tuğlu bir yangın
geliyordu karşıdan ufku
sarıp.
(Nazım Hikmet)

Türkiye’de İsrail Politikalarını Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz!

Filistin Halkını Kutluyoruz!
FHKC Kudüs’te İsrail askerlerinin toplanma alanına
kamyonla girerek bir eylem gerçekleştirdi...

HESAP SORMA BİLİNCİ OLAN HALKIN,
YARATICILIĞININ SINIRI YOKTUR!
Filistin topraklarında Siyonist İsrail’in halka uyguladığı zulüm, zorla göç ettirme, tutuklama ve katletme
politikalarına karşı halkın
öfkesi dinmiyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkının kini, öfkesi
ve bağımsızlık özlemi halkı
çaresizliğe değil, yaratıcılığa
ve direnişi büyütmeye yöneltiyor. Filistin’de alevlenen
intifada ateşi büyüyor. Elde
silah olmasa da hedefe ulaşmanın ve hesap sormanın
en güzel örneklerinden biri
en son işgal altındaki Kudüs
topraklarında yapılan eylemdir.
İşgal altındaki Kudüs topraklarında 9 Ocak’ta İsrail askerlerinin
toplanma alanına yönelik yapılan
kamyonla ezme eyleminin FHKC
(Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) üyesi
Fadi Kanber tarafından yapıldığı
açıklandı. Kudüs’te Siyonist İsrail
askerlerinin arasına kamyonla girilerek gerçekleştirilen eylemde, 4 Siyonist İsrail askeri öldü, 7’si ağır 20
kişi de yaralandı. Fadi Kanber ise
Siyonist İsrail tarafından silahla vurularak katledildi.
Eylemden sonra 4 çocuk babası
olan 28 yaşındaki Fadi Kanber’in
ailesi gözaltına alınarak aile üzerinde
baskı kurulmaya çalışıldı. FHKC yayınladığı yazılı açıklamada, "Halkımızı Kudüs eyleminden dolayı tebrik
ediyoruz. Bu eylem işgal gücünün
ve Yahudi yerleşimcilerinin topraklarımızda ve mukaddesatımıza yönelik
izlediği çirkin eylemlere tepki olarak
gerçekleşmiştir" ifadesi kullanıldı.
HAMAS, İslami Cihad, Fetih Hareketinin silahlı kanadı sayılan Aksa
Şehitleri Tugayı Doğu Kudüs’te düzenlenen saldırıyı tebrik etti. Filistin
İslami Cihad Hareketi’nin Sözcüsü

Davud Şihab eylemi: “İsrail’in Filistin
halkına yönelik işlediği zulme karşı
doğal bir tepki" olarak ifade etti.
FHKC, Kudüs eylemiyle ilgili,
başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in “terör eylemidir” şeklinde
yaptığı açıklamayı kınadı. FHKC tarafından 12 Ocak’ta yapılan açıklamada “FHKC, Türk yetkilinin, Filistin
halkının mücadelesini bu şekilde tanımlamasını ahlaki bir düşüş olarak
görüyor ve Türkiye’nin resmi duruşunun direnişin yanında olmasının
bir aldatmaca olduğunu ve Filistin
sorununu bölgedeki kirli rolü için
nasıl istismar ettiği gerçeğini açığa
çıkarıyor” dedi. FHKC bu eylemin,
Filistin halkının işgale karşı direnişte
en doğal hakkı olduğunu ve İsrail’in
dur durak bilmeksizin öldürme, yerleşimler, tutuklamalar, kutsal değerlerin çiğnenmesi, bütün dünyanın
gözü önünde alenen yürütülen infazlar
gibi suçlarına bir cevap olarak gerçekleştiğini söyledi. FHKC Filistin
topraklarının özgürleşmesinin tek
yolunun sahteliği gün geçtikçe açığa
çıkan dış mihraklar yerine ulusal
birlik ve ortaklığa başvurmanın gerektiğinin çağrısını tekrarladı.

Faşist Türkiye iktidarı hiçbir zaman
Filistin halkının yanında olmadığı
gibi bugün de yanlarında değildir. Bu
yanıyla başbakan yardımcısı Mehmet
Şimşek’in açıklaması bizce şaşırtıcı
değildir. Onlar Siyonist İsrail’in destekçisi, ortağı ve işbirlikçileridir. Mehmet Şimşek ve onun gibileri Türkiye
halklarına ve komşu ülkelerin halklarına yaşattıkları katliamların, zulmün
hesabının birgün kendilerinden de bu
şekilde sorulacağının tedirginliğiyle
böyle bir açıklama yapıyor. Tarih
hiçbir zulmün hesapsız olmadığına
tanıktır. Filistin topraklarında yaşananlar da bunun en somut hali.
İşgal altındaki Kudüs’te yaşanan
bu eylem dünya devrim mücadelesi
veren tüm halkları ve tüm devrimci,
direnen örgütleri onurlandırdı, güç
verdi, gururlandırdı. Filistin mücadelesi asla durmayacak, halkların
yaratıcılığının ve hesap sorma kararlılığının sınırı yok. Bağımsızlık
ve özgürlük mücadelesi var oldukça
dünya halklarının umudu büyüyecek
ve zafer kaçınılmaz olacaktır. Zafer
direnen Filistin halklarının olacaktır.
Fadi Kanber halkların onurlu mücadelesinde yaşayacak.
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Tutsaklara Mektup Yazalım Tecriti Kıralım
Tutsak adresleri:
Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi (İzmir):
Fatma ALAN, Sevgi SAYMAZ,
Didem AKMAN, Sevda KURBAN,
Yaprak ÖKDEMİR, Barkın TİMTİK
Bakırköy Kadın Hapishanesi:
Gülfen YILMAZ
Bayburt… Hapishanesi:
Huriye GÖZE
Edirne F Tipi Hapishanesi
(Edirne):
Hüseyin KARAOĞLAN, Osman
BEYAZKAYA, Ayberk DEMİRDÖĞEN, İnan GÖK, Serdal KARAÇELİK, Kubilay UÇUCU, Süleyman
MATUR, Arif PELİT, Fikret KARA,
Ümit ÇOBANOĞLU, Çetin GÜVEN, Talip ŞEKER, Sadık ÇELİK,
Barış ARAS, Mehmet Ali ASLAN,
Ersin SÖNMEZ, Hüseyin ÖZEN
Sayı: 557
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Elazığ E Tipi Kapalı Hapishanesi (Elazığ):
Ünal BAĞATIR, Ali Cem KAYA,
Fırat KOCAMIŞ, Murat GÜNDOĞDU, Yusuf GÜLER, Akın BOYRAZ,
Nesin KESKİN
Gebze M Tipi Hapishanesi:
Fadik ADIYAMAN, Elif AKKURT, Zeynep Ertuğrul BAKIR
Hatay Hapishanesi:
Neslihan ALBAYRAK
İzmir Çocuk Kapalı Hapishanesi:
Hakan İNCİ
İzmir Şakran T2 No’lu Hapishanesi (Şakran/ İzmir):
Erdal BERK
İzmir Şakran T 1 No’lu Hapishanesi (Şakran/ İzmir):
Gökhan AYAYDIN, Volkan ÇETİN, Gürdoğan İŞÇİ, Fırat KAYA,
Turgut ONUR, Mehmet TER, Ufuk
KESKİN, Emre SARIGÜL, Sercan
Ahmet ARSLAN, Halil YAKUT
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Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi( Kandıra/Kocaeli):
Murat ÇEÇEN, Ali Kemal AŞIK,
Turgay AYYILDIZ, Gökhan ATAY,
Yasin CİYHAN, Cemal Aydoğan
Eylem Yücel, Nebiha ARACI,
Nurgül ACAR, Songül ÖKTEM, Gönül BOZKURT, Gamze EROĞLU,
Yeliz TÜRKMEN, Yıldız KESKİN,
Banu ÖZCAN, Sultan Gökçek, Selma
ALTIN, Dilan POYRAZ, Helin BÖLEK, Sevcan GÖKTAŞ, Gülay
EFENDİOĞLU, Sultan IŞIKLI, Aysu
BAYKAL, Yasemin KARADAĞ,
Derya TAŞKIRAN, Menekşe TOSUN, Zeynep Gonca KARAKOÇ,
Türkan ÖZEN
Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi ( Kandıra/Kocaeli):
Ali TEKE, Fırat ÖZÇELLİK, Erkan KARATAŞ, Mehmet AKDEMİR,
Rıza ŞAHİN, Cem ASLAN, Uğur
PEKTAŞ, Yusuf YILMAZ, Bülent
ERKOL, İnan ALTIN, Fırat KIL
Kırıkkale F Tipi Hapishanesi
(Kırıkkale):
Mehmet BILDIRCIN, Düzgün
KARAL, Emrah YAYLA, Ercan
GÜLLÜ, Erkin KOCAMAN, Ercan
YILDIZ, Yaşar YÜN, Gökhan GÜNDÜZ, Raşit DÖRTYOL, Basri YILDIZ
Kırklareli Hapishanesi:
Necmi UÇAR
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi
(Kürkçüler/Adana):
Deniz ŞAH, Cengizhan PİLAF
Maltepe Çocuk Hapishanesi:
Murat Can ARSLAN, Mertcan
OK, Cem ÖMÜR, Murat YÜKSEL
Muğla Düverek E Tipi Hapishanesi:
Temmuz İnan ÜSTÜNDAĞ
Silivri 2 No’lu Hapishanesi:
Muharrem ÇAY, Abdurrahman
Aziz ASLAN, Vedat AKTEMUR,
Kadir Durukan ADIYAN, Onur VURAL, Yoldaş BİNGÖL, Tunç Ali

BAYAR, Muharrem CENGİZ, Alişan
TABUROĞLU, İlker ALTUNDAL,
Gökhan KESGİN, Caferi Sadık
EROĞLU, Serkan FİKİR, Cafer
KOÇ, Emre TİMOÇİN, Şahin KESKİN, Doğan KARATAŞTAN, Doğu
Can KURNE
Silivri 3 No’lu Hapishanesi:
Haydar DOĞAN
Silivri 5 No’lu Hapishanesi
Tolga ÇOBAN
Silivri 6 No’lu Hapishanesi
Muzaffer ELMASTAŞ, Çağrı
AVCI, Mahir DOĞAN, Hüseyin KÜTÜK, Cemil KURT
Silivri 9 No’lu Hapishanesi
İsmail AKKOL, Gökhan YILDIRIM, Metin YAVUZ, Veysel ŞAHİN,
Ulaş İNCİ, Ozan OĞUZ, Fatih ÇINAR, Ali ÖNAY, Ali GÖKMEN,
Gürkan TÜRKOĞLU, Eren ODABAŞ, Volkan PAMUK, İbrahim Devrim TOP, Mehmet ÖZDEMİR, Deniz
ERİŞ, Volkan BAKBAK, Tolgahan
TUNÇ, Yunus Emre, Remzi UÇUCU,
İleri KIZILALTUN, Caner KOÇ,
Hasan KARAPINAR, Mazlum ARSLAN, Ekim Can YILDIRIM, Çağatay
MAZLUM, Mustafa KILINÇ, Feridun OSMANAĞAOĞLU, Sezai DEMİRTAŞ, Umut YOLOĞLU, Özcan
ERDEN, Serkan YANIK, Onur AYDIN, Deniz BAYIR, Ali BORAN,
Oğuzhan ŞAHİN, Ercan ŞENDÖL,
Ümit BAYIR, Hasan GÜZEL, Şiar
YILDIZ, Soner GÜŞELİ, Rıza ÖZÇOLAK
Aysun AKDAĞ, Yaprak YILMAZ, Tülin SOYHAN, Gülten MATUR, Seda KAYA, Hatice AŞIK,
Besime DURU, Ezgi KUL, Meral
DÖNMEZ, Bahar ERTÜRK, Mesude
PEHLİVAN, Selda ÖZÇELİK, Halime KEÇELİ, Özlem TAŞDEMİR,
Burcu ÇAKMAK, Tuğçe Nur ÖZBAY, Selda KARATAŞ, Güzin TOLGA, Dilek KAYA, Hazal Bozdoğan,
Şirin AYAZ, Züleyha Ceren AYBAY,
Safigül BOLAT, Kader ŞAHİNKAYA, Nagehan KURT, Sergül ŞİMŞEK, Ecenaz ÇET, Pınar BİRKOÇ,
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Melisa TÜRKECAN
Tarsus Kapalı Hapishanesi:
Öznur TOSUN, Aslı BUÇAKLAR
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi (Tekirdağ):
Hasan Tahsin AKGÜN, Süleyman
ACAR, Eser ÇELİK, Utku AYKAR,
Abidin ATEŞOĞLU, Sezgin ÇELİK,
Ali Osman KÖSE, Ercan KARTAL,
Canip TARHAN, Edip TARHAN,
Veli ELYAKUT, Serdar POLAT, Cihan ZERAYAK, Ali ARACI, Abdullah ÖZGÜN
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi (Tekirdağ):
Cem KILIÇ, Güven GÜZELER,
Bekir ŞİMŞEK, Miktat TAŞ, Nedim
ÖZTÜRK, Oktay KELEBEK, Latif
MOLLAAHMETOĞLU, Sezer ER-

GİN, Ozan ANAR, Nurettin KAYA,
Cihan GÜRBEY, İsmet ÖZDEMİR,
Ergün AKDOĞAN, Gökhan KAYA,
Güven USTA, Candaş KAT, Erdal
SALTIK, Sezgin ZENGİN, Servet
GÖÇMEN, Hacı DEMİR, Çağdaş
AYDOĞDU, Celal ÖNKOYUN, Bülent BAĞCI, Ali NAZİK, Arif ERSÖNMEZ, Cem GÖÇER, Cemal
YAŞAR, Dursun KAŞ, Ethem ZARİÇ, Hüseyin ÖZARSLAN, Zeki
DEMİR, Hasan TOGAN, Mehmet
SEVİK, Mustafa GÖK, Rıza KARTAL, Selmani ÖZCAN, Serkan Onur
YILMAZ, Veli DİKME
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Hapishanesi:
Ali DİLMEN, Cafer AYDINDAĞ,
Murat TAN, Sinan ÇAM, Mesut BÖYÜR
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Hapis-

hanesi:
Hakan KARABEY, Sedat BARKIN, Umut ABAY, İbrahim YILMAZ, Mert AVCI, Ali ÜLGÜ, Özgün
Yiğit TAŞ
Tokat T Tipi Hapishanesi:
Coşkun ŞİMŞEK, Tarık Akkaya,
Hüseyin DEMİREL
Van Yeksek Güvenlikli Kapalı
Hapishane:
Murat KAYMAZ, Mecit ŞAHİNKAYA, Taner KORKMAZ, Rabbena
HANEDAR, Yusuf Kenan DİNÇER,
Talat ŞANLI, Akil NERGÜZ, Yılmaz
VİRANER
Yenişehir Kadın Hapishanesi
(Bursa):
Filiz GENCER
TAYAD’lı Aileler / 12 Ocak 2017

Şehitlerimiz Onurumuzdur

Halkın Avukatı Barkın Timtik Mücadelemizde Yaşatmaya
Yalnız Değildir
Devam Edeceğiz
TAYAD’lı Aileler 17 Ocak'ta Çağlayan
Adliyesi önünde, Kıraç Cemevi’ndeki 7
yemeğinden işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan halkın avukatı Barkın Timtik için
nöbet tutan devrimci avukatları ziyaret etti.

Avcılar'da 15 Ocak’ta gerilla şehitleri Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş anıldı. 10 kişinin katıldığı
anmaya 1 dakikalık saygı duruşu ile başlanıp
"Bize Ölüm Yok" marşı okundu. Anma sonrası
şehit düşen gerillaların anıları anlatıldı.
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istiyor. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak Hasan amcamızı
sahiplenmeye devam edeceğiz, faşizmin onu katletmesine
izin vermeyeceğiz” denildi. Sloganlarla bitirilen açıklamaya 9 kişi katıldı.

Tutsak Ailelerini
Yalnız Bırakmayacağız!

70 Yaşındaki Kanser Hastası Tutsak
Hasan Güzel Serbest Bırakılsın
TAYAD’lı Aileler 14 Ocak’ta Oğuz Meşe’nin Kıraç
Cemevi’ndeki 7 yemeğinden işkenceyle gözaltına alınıp
tutuklanan 70 yaşındaki Hasan Güzel için basın açıklaması
yaptı. Açıklamada “Hasan Güzel’in % 80 engelli olduğuna
dair raporu var, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak
durumda değil buna rağmen hala 1 aydır tecrit hücrelerinde
tutuluyor. AKP faşizmi Hasan amcamızı katletmek

TAYA D ’ l ı
Aileler, Oğuz
Meşe’nin Kıraç
Cemevi’ndeki 7
yemeğinden işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan Feridun Osmanağaoğlu’nun ailesini 15 Ocak’ta ziyaret etti. Hapishanelerde
yaşanan hak gaspları ve Özgür Tutsakların direnişi hakkında sohbetler edildi. Ziyarete 6 aile katıldı.
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Ülkemizin Tüm Dağlarında Halka Umut Olmaya
Halk Düşmanlarından Hesap Sormaya Devam Edeceğiz!
DHKC gerillalarının Dersim dağlarındaki sığınağının faşist işbirlikçi ordunun uçakları tarafından bombalanmasının ardından, şehitleri selamlamak
ve katillerden hesap sormak amacıyla
yapılan açıklamaları yayımlıyoruz.

Suriye Halk Cephesi – 18
Ocak: “Dersim İbrahim Erdoğan Kır
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Gerilla Birliği’ne bağlı bir grup gerillanın kaldığı sığınak, 7 Kasım’da
faşist işbirlikçi ordunun uçakları tarafından bombalandı. Bombalama haberini, sığınaktan sağ kurtulan gerilla
komutanı yoldaşlarımız Leyla Aracı’nın partisine yazdığı mektupla öğrenmiş olduk. DHKC’nin 468 No’lu
açıklamasında yayımlanan Leyla Aracı’nın anlatımından sığınaktan Mahir
Bektaş ve Oğuz Meşe yoldaşlar ile
birlikte sağ kurtulduğunu sığınakta
şehit yoldaşların da olduğunu öğrenmiş
olduk. 7 Kasım’dan bu yana kendilerinden haber alamadığımız gerillalarımızın isimleri: Kenan Günyel, Naciye Yavuz, Hünkar Derya Güneş,
Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez,
Tuncel Ayaz, Murat Gün, Aysun Saban,
Bünyamin Kılıç, Melih Işık’tır.
Oğuz Meşe, yoldaşlarının hesabını
sorma bilinciyle 7 Aralık’ta Dersim
dağlarından inip polis noktasına bomba
atmış ve girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Leyla Aracı ve Mahir Bektaş da
28 Aralık’ta oligarşinin faşist ordusu
ile girdikleri çatışmada katillere bedel
ödeterek şehit düştüler.
Faşist devlet sığınakta şehit düşen
yoldaşlarımızın cenazelerini ailelerine
bildirmemiş, İsrail’in Filistin şehitle-

rine yaptığı şekilde cenazeleri kaybetmiştir. Kahraman gerillalarımızın
ölü bedenlerinden korkuyorlar. Gerillalarımız hakkında bilgi vermeyerek
kahramanlarımızı geleneğimize göre
gömmemizi engellemeye çalışıyorlar.
Şehitler pahasına yoldaşlarımızın cenazelerini bulacağız. Ve faşist devlet
bunu unutmasın her yaptığı zulmün,
yoldaşlarımızın bedenlerine yaptığı
işkencenin hesabını soracağız. Bizi
bitiremezsiniz bizler 45 yıllık bir direniş geleneğinin temsilcileriyiz. Yoldaşlarımızın cenazelerini mutlaka alacağız. Ülkemizin tüm dağları bizim
olacak. Dağda ve şehirde savaşmaya
halka umut ve adalet olmaya devam
ediyoruz.
Tüm gerilla şehitlerimizi saygıyla
anıyor ve yerlerinin hiçbir şekilde
boş kalmayacağını mücadeleyi büyüteceğimizi ve devrim özlemlerini
yerine getireceğimize söz veriyoruz.
Dağda Şehirde Savaşan Gerillaya
Bin Selam! Dersim’de Şehit Düşen
Gerillalar Ölümsüzdür!
Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!”

Devrimci İşçi Hareketi – 18
Ocak 2016: Halkının kurtuluşu için
dağlara çıkan güzel insanlar, ölümsüzdür. Her birini işçi eylemlerinden, adalet
için açlık grevlerinden, 1 Mayıslar’da
katil polisle çatışırken, Yürüyüş dergisi
dağıtırken, fotoğraf çekerken, bir panelden konuşmacı olarak, ağız dolusu
gülüşleriyle, gülümseyen gözleriyle,
düşmanın karşısında kinli gözleriyle
ve teslim olmayışlarıyla hatırlıyoruz...
Hangi güç çıkartabilir şehirde ana
kucağındaki çocukları dağlara, hangi
güç onları bu yoz düzenden kopartabilir.
Yaşıtları cep telefonunun en son modelini takip ederken, bilgisayar oyunlarından kalkmazken, annesinin hazırladığı kahvaltıyı bırakıp, okullarını
bırakıp, neden çıktı bu çocuklar dağlara.
Onlar açlıktan ölen bebeleri gördü,
onlar üç kuruş ekmek parası için çalışırken katledilen işçileri gördüler. Onlar,
galoş giyin, dediği için katledilen bir
genç kızı gördüler. 14’ünde katledilen

bir çocuğu gördüler. 19 Aralık’ta nişanlıları, yoldaşları diri yakıldı.
Babalar çıktı dağlara bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır, dediler.
Eşlerini, sevgililerini, nişanlılarını bıraktılar. Halkımız gülmüyorsa, halkım
tertemiz sevemiyorsa, doya doya çocuklarını kucaklayamıyorsa biz de
yapamayız, dediler. Adalet yok bu
ülkede dediler, adalet istiyoruz, adaleti
biz sağlayacağız dediler. Ve çıktılar
dağlara.
Onlar artık halkın kahramanlarıdır.
Onlar ölümsüzleşmiştir. Onlar yollarımızı açtılar. Yeni yeni Naciyeler,
Mustafalar, Aysunlar, Melihler, Kenanlar, Hüseyinler, Muratlar, Hünkarlar, Tunceller, Bünyaminler olarak
dönecekler.”
Çağrı

Faşizmin Saldırıları Karşısında
Anti-Emperyalist Mücadeleyi
Büyüteceğiz!
Emperyalistler tüm dünyayı kan gölüne
çevirirken biz asla hareketsiz kalmadık.
Emperyalizmin tüm saldırıları karşısında
en geniş cepheden karşı durduk. Bugün
ise mücadelemizi tüm dünyaya daha çok
yaymanın vaktidir. Dünyada tek savaşan
biz kalsak dahi, Che’den aldığımız bayrağı
daha yukarıları taşıyacağız. Yılların emeğiyle, Eyüp Baş’ın yol göstericiliğiyle
2017’de tüm saldırılara karşılık biz derneklerimizin mühürlenmesini kabul etmiyoruz, kurumlarımızı çoğaltıyoruz.
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Taksim’de açtığı dernekle AntiEmperyalist Cephe’yi daha da büyütmek
için kurumsallaşıyor. Eyüp Baş Sempozyumlarına emeğini-bilgisini katan, evini
açan, mücadeleyi anlatan tüm dostlarımızı,
yoldaşlarımızı açılışımıza bekleriz.
Program:
10.30 – Taksim Metrosu Gezi Parkı
çıkışında buluşma
11.00 – Kahvaltı
12.30 – Uluslararası İlişkiler Komitesi selamlama ve türküler
Tarih:21 Ocak 2017
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi
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Emekçilere Saldırmak Acizliktir Korkaklıktır!

Direneceğiz Teslim Olmayacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi Nuriye
Gülmen, Semih Özakça'nın ve desteğe gelenlerin katil polisler tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili
11 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça kendilerine desteğe gelen 6
kişi ile birlikte işkence ile darp edilerek gözaltına alındı. Nuriye’nin
burnu ve Semih’in kafası ağır hasar
aldı. Semih’in gözlükleri gasp edildi.
Nuriye’yi bu hale getiren işkenceci
suçunu örtmek için rapor yapmaması
için doktora baskı yaptı. Kendine
doktor diyen mengene artığı Tarık
Çıtak işkenceyi raporlamamak için
muayene yapmadı. İşkence yapmak
insanlık suçudur, Tarık Çıtak da işkenceye ortak olmuştur. Nuriye
Gülmen bu işkenceyi protesto ettiği
için, bu mengene artığına muayene
olmayı reddetti. Bu haklarımızı kanımızla, dişimizle, tırnağımızla kazandık hiçbirini işkencecilere teslim
etmeyeceğiz. İşini geri isteyen iki
emekçiye yüzlerce polis ile saldırarak
neyin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz.
Devrimci memur geleneğinden gelen
hiçbir emekçiyi bu saldırılarınızla
korkutamazsınız, yıldıramazsınız.
Haklı olan er ya da geç kazanacak,
biz kazanacağız" denildi.

Direniş Güçlü Kılıyor
Kamu Emekçileri Cephesi 13
Ocak'ta 66 gündür Ankara’da işini
geri isteyen kamu emekçilerinin direnişini duyurmak için İstanbul’da
bir söyleşi düzenledi.
Basın emekçilerinin ve Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarının da katıldığı söyleşiye, direniş boyunca
20 kez gözaltına alınan Nuriye Gülmen davet edildi. Nuriye Gülmen
öncelikle bu direnişin yalnız kendisinin değil arkadaşları Semih Özakça
ve Acun Karadağ’ın da direnişi olduğunu hatırlatarak başladı. Direnişe
başlamadan önce akademisyenlerle
yaptığı görüşmelerden bahsederek
başlayan Gülmen bir aydan fazla
bir süre muhalif, mağdur, demokrat
akademisyenlerle görüştüğünü fakat

direnişe yine tek başına başlamak
zorunda kaldığını ifade etti. Direnişin
her geçen gün daha fazla desteklendiğini, direnenlerin asla desteksiz
kalmadıklarını örnekleriyle anlatan
Gülmen direnişin insanı güçlendiren,
huzur veren manevi öneminden de
bahsetti. Malatya’da ve Bodrum’da
başlayan direnişlere yeni bir direnişin
daha Düzce’den ekleneceğini hatırlattıktan sonra faşizmin daha büyük
saldırılarının önüne ancak bugünden
direnerek geçilebileceğini vurguladı.
Av. Şükriye Erden ise OHAL’in ancak belli bir konuda, belli bir süreyi
kapsayan ve sadece o konunun muhatapları için ilan edilebileceğini
fakat AKP’nin anayasaya aykırı bir
şekilde hareket ettiğini belirtti. Erden:
“Faşizmden saklanamayız, üye olduğumuz sendika dahi bizi ‘öteki’
yapmaya yetiyor. AKP kendinden
olmayan herkesi işten atabilir. Bu
nedenle tek şansımız örgütlenmek
ve bugünden mücadele etmektir”
dedi. BES 1 No’lu şubede gerçekleştirilen söyleşiye iki basın emekçisi
dahil 27 kişi katıldı.

Tutuklanan Soma Maden
İşçileri Gökhan Ayaydın ve
Volkan Çetin Yalnız Değildir!
Devrimci İşçi Hareketi, 13 Ocak’ta
“Tutuklu Maden İşçileri Gökhan Ayaydın ve Volkan Çetin” için dayanışma
gecesi düzenledi. 13 Mayıs 2014'te
Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür
madeninde ihmalden kaynaklı çıkan
yangın sonucu 301 madencinin katledilmesiyle ilgili düzenlenen gece, açılış
konuşmasıyla başladı. Ardından FOSEM’in ‘tutuklu maden işçileri’ için
hazırladığı kurgu izlendi. Bir kişinin
okuduğu şiirle geceye devam edildi.
Kazova tekstil işçileri, maden işçilerine
kendi üretimlerinden hediye ettiler.
Grup Yorum şarkılarıyla dayanışma
gecesine destekte bulundu. ARTE
TV’nin katılımıyla, dayanışma gecesi
FOSEM’in çekimleriyle tamamlandı.

Yürüyüşümüzle
Umudu Büyütmeye
Devam Ediyoruz
İSTANBUL
Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri 12 Ocak'ta Okmeydanı’nda
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Halkla,
ülke gündemi ve OHAL’deki süreç
üzerine sohbet edildi. Çalışmada 42
dergi halka ulaştırılırken 3 ev ziyaretinde
de bulunuldu.

ANADOLU
Hatay: 13 Halk Cepheli’nin tutuklanmasına rağmen Yürüyüş dergisi dağıtımı devam etti. Yapılan dağıtımda
45 dergi halka ulaştırılırken halkla,
polisin Halk Cephelilere yaptığı operasyon ve tutuklanmalar konusunda sohbet edildi.

Yürüyüş Dergisi Dağıtmak
Suç Değil Onurdur!
Basın Emekçilerine Özgürlük!
Dersim Cumhuriyet Mahallesi’nde
(Gazik) 11 Ocak’ta umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı ve tanıtımı yapan
iki Halk Cepheli Yurdagül Gümüş ve
Yusuf Güler hukuksuzca işkencelerle
gözaltına alındı. 12 Ocak’ta tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edilen Halk
Cepheliler komplolarla tutuklandı. Bunun üzerine yapılan yazılı açıklama da
kısaca şu sözlere yer verildi:
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Elazığ Halk Cephesi (15 Ocak):
“AKP faşizmi OHAL ilan ederek halka
açmış olduğu savaş sonucu yönetememe
krizi yaşıyor. Yürüyüş dergisinden gerçekleri halka ulaştırdığı için korkuyorlar… Dersim’in savcıları, hakimleri
sizler adaleti hukuku unutalı çok zaman
oldu biliyoruz. Ama unutmayın ki halkın
da bir adaleti var. Sizler ne kadar dergi
dağıtımcısını tutuklasanız da gerçekleri
halka ulaştırmaya devam edeceğiz. O
adalet bir gün size de lazım olacak. Bir
zamanlar 18 Ocak operasyonlarını yapanlar da sizin gibiydi sanki hiçbir
zaman dokunulmayacak gibi ama ne
oldu bu faşist düzen bir ıslak mendil
gibi kullanıp işi bitince attı. Sizin sonunuzda bu düzende farklı değil. Yürüyüş
dergisi yasal bir dergidir. Asıl gayrı
meşru olan bu düzenin ta kendisidir.
Yürüyüş dağıtmak suç değildir.”
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Avrupa’da

Musa Aşoğlu’na
ÖZGÜRLÜK....

Berlin'de Musa Aşoğlu İçin
Uzun Yürüyüş’ün
9. Gününden 15. Gününe Kadar...
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Uzun Yürüyüş’ün 9. gününde Almanya'nın Berlin
şehrinde toplam 100 bildiri dağıtıldı, 20'ye yakın imza
toplandı. Eyleme yaklaşık 7 kişi katıldı.
Uzun Yürüyüş’ün 10. gününde ise Berlin'de devam
edildi. Sabah Adalet bakanlığı önünde eylem yapıldıktan
sonra Brandenburg'da ABD konsolosluğu önünde eylem
yapıldı ve "Musa Aşoğlu’na Özgürlük" pankartı açıldı.
11. gününde sabah erkenden dernekte toplu kahvaltı
yapıldıktan sonra Alman CDU parti merkezinin önünde
eylem yapıldı ve CDU'nun yetkilisiyle görüşülmek istendiği
açıklandı. Ardından CDU çalışanı biri geldi ve görüşüldü.
Çalışana Musa Aşoğlu’nun meşruluğu ve özgürlük talebi
anlatıldı. Ardından Alman partisi SPD'nin merkez binasına
gidildi. Burada 1 saat süren protesto eylemi yapıldı. Son
olarak Berlin'in ünlü turistik bölgelerinde ve ABD askerlerinin bulunduğu eski Berlin duvarının olduğu yere gidildi
burada bildiri dağıtıldı. 12. gününde Almanya parlamentosu
önünde gösteri yapıldı ve akşam üstü Türkiyeliler’in
yoğun yaşadığı Kottbuss meydanında AKP'lilerin yapmak
istediği eylem, protesto edilmek istendi ama soğuk hava
dolayısıyla AKP'liler gelmemişti.
Uzun Yürüyüş’ün 13. gününde sabah saatlerinde parlamento önünde eylem yapıldı. Ardından Adalet Bakanlığı’nda eylem yapıldı. Ve akşam saatlerinde 60 kişinin
katılımıyla Kottbusser Tor Mahallesi’nde eylem yapıldı.
Eylemde türküler söylendi, halaylar çekildi.
Uzun Yürüyüş’ün 14. gününde Berlin'de düzenlenen
Rosa Luxemburg konferansına katılım gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde konferansta bildiri dağıtıldı. Ardından
Grup Yorum sahne alarak türkülerini söyledi ve salona
bir çoşku kattı. Saat 19’da sona eren konferansın ardından
hep birlikte “Netzwerk für alle Politischen Gefangen” (
Siyasi tutsaklara özgürlük platformunun) Grup Yorum
için düzenlenen panele gidildi. Bu panel ‘de Avrupa
Grup Yorum üyesi Grup Yorum'a yönelik baskıları anlattı
ve Almanya’da da artan baskılara dikkat çekti. Yarım
saatlik konuşmadan sonra panele gelenlerin soruları cevaplandı. Panele yaklaşık 80 kişi katıldı.
Uzun Yürüyüş’ün 15. gününde, Uzun Yürüyüş ekibi
Rosa Luxemburg için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe toplam 10 bin kişi katıldı. Yürüyüşte polisin
anti-faşistleri provoke etmesiyle iki anti faşisti gözaltına
aldı. Bunu gören Halk Cephe'liler hemen arkalarında
bulunan antifaşistlerin yanına giderek dayanışma gösterdiler
ve saldırıyı protesto ettiler. Ardından saat 15’de Alman
sol partinin düzenlediği yıl sonu kutlamasına gidildi.
Burada birçok sol partili milletvekilleriyle görüşüldü,

Musa Aşoğlu ve ona karşı
yürütülen keyfi ödül ve
terör damgası baskısı teşhir edildi. Ayrıca görüşmelerde Musa Aşoğlu için
dayanışma çağrısı yapıldı.
Birçok milletvekiline devrimciliğin meşruluğunu
savunan dosya verildi.

Berlin

Uzun Yürüyüş'ün 16. Gününde
Nürnberg'te Toplantı Yapıldı
16 Ocak günü Almanya'nın Nürnberg şehrinde, Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Cemevi'nde toplantı yapıldı.
Toplantıda Musa Aşoğlu için neler yapılacağına dair konuşuldu. Derneğe imza metinleri ve 400 bildiri bırakıldı.
21 Ocak günü Nürnberg'te konser ve ardından bir panel
düzenleneceği hakkında bilgi verildi.

Belçika'da Musa Aşoğlu'na Özgürlük
Bir aydır gayrı-meşru bir şekilde tutuklanan Musa Aşoğlu'na özgrülük eylemlerinin üçüncüsü 11 Ocak günü yapıldı.
Belçika'nın Brüksel şehrinde Alman Konsolosluğu önünde
gerçekleşen eylemde “FAŞİZMİ YARGILAYIN ANTİFAŞİSTLERİ DEĞİL” yazan pankart açıldı.

Hamburg Hapishanesi Önünde
Adalet Nöbeti
12 Ocak günü Uzun Yürüyüş’ün 12. günü, Musa
Aşoğlu'nun tutuklu bulunduğu hapishane önünde 3.
adalet nöbeti tutuldu. 25 kişinin katıldığı eylemde basın
açıklaması okundu, 50 adet bildiri dağıtıldı ve hep
birlikte Grup Yorum türküleri söylendi.

Avusturya'da Dersim Şehitleri ve Musa Aşoğlu
İçin Yazılamalar Yapıldı
Avusturya'nın Viyana şehrinde 17 Ocak günü Dersim
şehitleri Leyla Aracı, Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe selamlandı.
Ayrıca Alman emperyalizmi tarafından tutsak edilen devrimci
Musa Aşoğlu ile ilgili yazılamalar yaldı.

NRW Dev-Genç'lilerden
Devrimci Tutsaklara Mektup
18 Ocak günü NRW Dev-Genç'liler Hamburg'ta tutsak
olan Musa Aşoğlu'na ve tutsak bulunan Grup Yorum elemanlarına mektup yazdı. Essen Eğitim ve Kültür Atölyesinde
yapılan mektup yazma faaliyetine 3 kişi katıldı.
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Belçika'da Grup Yorum'a Özgürlük Eylemi
Belçika'nın Liege şehrinde Grup Yorum elemanlarına özgürlük
istendi. 14 Ocak günü 15 kişinin katıldığı, Türkçe ve Fransızca
sloganlar atılan bir eylem yapıldı. Eylemde yaklaşık 500 bildiri
dağıtıldı. Fransızca yazılı bildiride Grup Yorum’un kısa tarihi
ve elemanlarının bugünkü tutsaklığı anlatıldı. Yorum elemanlarının
kaldıkları hapishanelerin adreslerinin bulunduğu bildirilerde
mektup yazma çağrıları yapıldı.

Fransa'da Grup Yorum Konserine Hazırlık
12 Ocak 2017 tarihinde Paris’te; Parmentier- Nation arası,
Oberkampf – Menilmontant arası, Livry-Gargan çevresinde
afişleme ve Anadolulu esnafların bulunduğu bölgelere afiş asma
çalışması yapıldı. 50’ye yakın afişin asıldığı çalışmada 5 bilet
satıldı.
Ayrıca Essone AKM’nin düzenlediği Alevilik öğretisi muhabbeti akşamında katılan kitleye, konserimizin duyurusu yapıldı,
konserin anlamı ve önemi anlatıldı.

Londra’da Kadınlarımızdan Grup Yorum’a
Özgürlük Kampanyasına Destek
12 Ocak günü İngiltere'nin Londra şehrinde kadınlar toplandı.
10 haftadır toplanan kadınlar bu hafta "Grup Yorum'a Özgürlük"
kampanyasını gündeme aldı.
Kampanya hakkında kısaca güncel bilgi verildikten sonra,
her Çarşamba 11:00 - 12:00 arası T.C. elçiliği önünde yapılacak
olan eyleme ve her Cumartesi 12:00 - 13:00 arası Wood Green
kütüphanesi önünde açılacak olan standa katılma konusunda
çağrı yapıldı. 36 kadının katıldığı etkinlik tutuklanan Grup
Yorum üyelerine mektup yazılarak bitirildi.

Avusturya Halk Cephesi’nden Haber Alınamayan
Dersim Şahanlarına İlişkin Açıklama
Avusturya Halk Cephesi yaptığı açıklamada: "7 Kasım 2016
günü Dersim’de DHKC gerillalarının bulunduğu barınak, işbirlikçi
faşist ordu tarafından yoğun bombardımana tutularak yakıldı.
Ölümü sevda, kavgayı kardeş belleyenlerce yazılan destanlara yenilerini ekleyenlerin yeni destanlarına tanık oluyoruz... O cehennemden çıkmayı başaran 3 gerilla ‘daha hızlı koşarak’ şehit yoldaşlarının hesabını sorarak, bedel ödeterek ölümsüzleşti. Arkalarından
bıraktıkları mektupla, bombardımana ve barınakta şehit düşen gerillalara dair bilgi bıraktılar. Türkiye faşizmi, DHKC’li 10 gerillanın
akıbetini açıklamak zorundadır.
Bulduğu her çuvalı, kazma-küreği dahi yayınlayan Vali Osman
Kaymak, 7 Kasım’dan bu yana hiçbir açıklama yapmadı. Kazmakürek valisi Osman, makamına kadar girenleri unuttun mu?
Unutmuş olamazsın, istediklerinde şah damarın kadar yakın olabileceklerini bilirsin, unutamazsın! Görevindir, yasaları ve hükümet
programını harfiyen uygulamak; ama unutma ki halkın da yasaları
var ve her emelin bir hesabı olur. 3 yıldır Dersim’de işlediğin
suçlara yenilerini eklemeden önce düşün, iyi düşün! O çok
güvendiğin Tayyip de Soysuz Süleyman da koruyamaz seni, gecegündüz kabusun olur 10 gerillanın cenazesi…
DHKC GERİLLALARININ AKIBETLERİ DERHAL AÇIKLANSIN!", denildi.

Stuttgart Halk Kültürevi'nde
Film Gösterimi
11 Ocak günü Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan
Halk Kültür Evi’nde müzik eğitimi alan öğrenciler ve
aileler birlikte film izledi. Film öncesinde çocuklar için
kısa bir Sovyet çizgi filmlerinden örnek sunuldu.
Koro filminin izlendiği akşam öncesinde bir yandan
aileler yemekleri hazırlarken bir yandan da öğrencilerle,
gitar, bağlama, ritim dersleri yapıldı. Herkesin beğenerek
izlediği film etkinliğine 23 kişi katıldı.

Köln'de, Hoşgeldin Bebek, Kutlaması:
Hoşgeldin Şafak Bebek Büyük Ailemize
Almanya'nın Köln şehrinde 14 Ocak günü, Şafak
Bebek Hoşgeldin, kutlaması yapıldı. Şafak bebeğe
öncelikle hoşgeldin mektubu okundu, ardından
Şafak bebek için hazırlanan kurgu izlendi. Bebeğin
babası ” Şafak abisini kendisine örnek almasını dilerim” diyerek duygulandığını söyledi. Ardından
sohbetler eşliğinde çocukların gülüşleri ve oyunlarıyla
kutlama sona erdi.

Londra'da Yürüyüş Dergisi Standı
İngiltere'nin Londra şehrinde 14 Ocak günü Yürüyüş dergisi stantı açıldı. 13:00 - 15:00 arası süren
stant çalışmasında halklarla sohbet edildi, Türkçe
ve İngilizce bildiri dağıtıldı.
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Nancy Anadolu Kültür ve
Sanat Evi’nde Seminer
14 Ocak günü Fransa'nın Nancy şehrinde Anadolu
Kültür ve Sanat Evi'nde Türkiye'deki siyasi gelişmeler
ve Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili seminer
düzenlendi.
Seminer devrim şehitlerini anarak başladı ve
konuşmacı olarak Bahar Kimyongür ve Halk Cephesi
üyesi Sevil Sevimli katıldı.
Daha sonra Kürdistan’da yapılan katliamlar, Gazi
Mahallesi’nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin durumu hakkında
bilgilendirme yapıldı. Bahar Kimyongür ise Suriye'nin
durumunu anlattı, savaşı ve emperyalizmin politikaları
ve direnişin kazanımları anlatıldı.
Seminerin ikinci bölümünde ise soru-cevap kısmına
geçildi. Sorulan soruların çoğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık tablodan nasıl çıkacağı üzerinde
oldu. Cevap olarak ise: Direniş çizgisinde ısrar etmenin
gerektiği, barış politikaları ve çözüm politikaları ile
bir yere varılamayacağı konusunda görüş birliğine
varıldı. Farklı ülkelerde devam eden barış görüşmelerinde
her zaman kaybedenin halklar olduğu ve sonrasında
büyük katliamların takip ettiğine vurgu yapıldı.
3 saat süren seminere toplam 50 kişi katıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

EMPERYALİZM SUÇLUDUR!
VATANSIZ BIRAKAN VE KATLEDEN EMPERYALİZMDİR...
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"7 Bin 495 Sığınmacı Öldü". Uluslararası Göç Örgütü'nce (IOM),
2016'da dünya genelinde 7 bin 495
sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi. Bunlar tabi bilinen ve yayınlanan rakamlara göre. Bilmediğimiz
belki de onlarca, binlerce katledilen
mülteci vardır. Evet 7 bin 495 insandan
bahsediyoruz... Günde ortalama 20
kişinin ölmesi anlamına geliyor bu.
Nasıl olur da günde 20 insan bu
şekilde ölebilir, kimdir bunun sorumlusu? İnsanın hiçbir değeri yok mu?
Nasıl oluyor da Avrupa'nın Fransa'sında, Sırbistan'ında, Yunanistan'ında bu
tür ölümler gerçekleşebiliyor?
Olabiliyor işte, bu tür katliamlar
olmaya devam edecek. Emperyalizm
var oldukça katliamlar bitmeyecek.
Emperyalizm daha fazla kar edebilmek için bütün dünyayı gezecek, nereyi işgal edebilirim diye bakacak.
Bunun sonu yok. Çünkü emperyalizm
azgın bir canavardır, daha fazla kar
edebilmek için farklı ülkeleri işgal
edip sömürmek ister. Bu işgale karşı
gelenler varsa onları yok eder, savaş
çıkartır, ülkeyi yakıp yıkar. Yeterki
kâr uğruna o ülkeye hakim olabilsin,
karşısına çıkan her türlü engeli yok
eder. Ortadoğu'da durum farklı değildir. Emperyalizm Ortadoğu'da savaş çıkartmıştır, halkların Avrupa'ya
göç etmelerinin nedeni olmuştur.

Yani emperyalizm, mültecilerin kendi
vatanlarından göç etmelerini sağlamıştır. Halklar bir umut ile Avrupa'ya
geldiler, tabi bu umut bir hayal kırıklığına dönüştü. Halklar mülteci
kamplarının koşullarını görünce Avrupa'nın gerçekliğini görmüş oldu.
Mülteciler -20 derecede yaşam
mücadelesi vermeye çalışıyor. Eski
bir fabrikanın içinde kötü koşullar
altında, elektriğin sürekli kesildiği,
sıcak suyun olmadığı, çok uzun bir
kuyrukta yemek beklemek zorunda
oldukları ve hatta soğuklardan kaynaklı ölenler olduğu bu koşullarda
insan değil, hayvan bile yaşayamaz.
İşte gördüğümüz gibi insanın hiçbir
değeri yok, insanlar soğuktan ölürken,
Avrupa ülkeleri hiçbir şey yapmıyor.
Çünkü halkların can güvenliği umurlarında değildir... "Avrupa demokrasinin beşiğidir" diyorlar ya... İşte
bu tam bir yalandan ibarettir. "Avrupa'da insan hakları vardır" diyorlar
ya... İşte bu tam bir yalandan ibarettir.
Nerede o zaman insan hakları?
Su, elektrik, sıcak bir ev, çalışma
imkanı, eğitim... bunlar nerede o zaman? Neden Sırbistan'da bulunan
1500 mülteci bunlara sahip olamıyor?
Neden bu haklara sahip değiller?
Çünkü Avrupa ülkelerinin umrunda
değiller. Çünkü Alman emperyalizmi,
Fransız emperyalizmi insanı düşün-

mez, tek düşündüğü şey kâr ve sermayedir. Daha fazla kar edinmek
ister ve halkları nasıl daha fazla sömürebilirim diye düşünür. Evet istediği zaman mültecilere yardım eder
istediği zaman onları ölüme terk
eder, soğuktan donmalarına neden
olur. İş gücüne ihtiyacı olduğu
zaman, ucuz işçiye ihtiyacı olduğu
zaman istediği kadar mülteciyi Sırbistan'dan, Yunanistan'dan vs. alır
ve ülkesinde barınmasına izin verir.
Bunu sadece işçiye ihtiyacı olduğu
için yapar ve çalıştırarak azgınca sömürmeye başlar. Yani aslında sadece
kendine köle almış olur.
"İnsanlar donuyormuş, -20 derece
altında zor koşullarda yaşıyormuş,
soğuktan ölüyormuş, su olmadan
elektrik olmadan yaşıyormuş..." bunlar umurlarında değil. Ve Avrupa'da
kesinlikle demokrasi veya insan haklarından bahsedilemez. Bunlar ezilen
halklar için söz konusu değildir. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya...
Bunların hepsi emperyalist ülkelerdir
ve emperyalizmin olduğu yerde halkların yararına hiçbir şey beklenemez.
Emperyalizm kendini var edebilmek
için halkları sömürmek zorundadır.
Yok olmamak için halkları aç, yoksul
bırakmak zorundadır. Ancak bu şekilde var olabilir, ancak bu şekilde
sömürü düzenini koruyabilir.
Fransa'nın Paris şehrinde de durum
aynıdır. Mülteci kamplarının dolu
olmasından kaynaklı dışarıda kalmak
zorunda olan mülteciler, soğuktan
donuyorlar. Sadece donmakla kalmıyorlar bir de polisin saldırılarına
maruz kalıyorlar. Fransız polisi sokakta kalan mültecilerin üstündeki
battaniyelere el koyuyor. Mülteciler
gecenin bir yarısı polis tarafından
uyandırılıp üzerlerindeki battaniyeye
el koyuyorlar. Polisler, mültecilerin
sokakta kalmalarına izin vermiyor.
Soruyoruz o zaman... neden sokakta
kalmak zorunda bırakılıyor bu insanlar? Bir yandan mülteci kampla-
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rında yer kalmıyor, diğer yandan da
ev veya barınmaları için herhangi bir
yer verilmiyor. Ama sokakta kalmaları
yasak olduğu için mültecilere saldırıyorsunuz. Vatanlarını bırakıp Fransa’ya
gelen halkların ne oldukları, Fransız
devletinin umrunda değildir, mültecilerin sokakta kalmalarının nedeni,
zaten Fransız emperyalizminin ta kendisidir. Bir de mültecilere sokakta
kaldıkları için saldırıyorlar.

Biz Ne Yapacağız?
Tek çare emperyalizme karşı ör-

gütlenip, mücadele etmektir. Bulunduğumuz her yerde mücadeleyi büyütmeliyiz. Emperyalizm bir yandan
devrimcilere saldırmaya devam ediyor,
devrimcileri tutukluyor. Neden? Mülteciler sokakta kalmasın, saldırıya uğramasın, su ve elektriksiz kalmasın
diye, mülteciler vatansız kalmasın
diye tutuklanıyor. Emperyalizm işgal
edebilmek için yakıp yıktığı ülkelerde
direnen halkların yanında oldukları
için tutuklanıyorlar. EVET EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK SUÇ
SAYILIYOR AVRUPA'DA. Gözünü

kırpmadan küçücük çocukları katleden
emperyalizme karşı savaşmak suç sayılıyor Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da. Biz de diyoruz ki; bunlar
suç sayılamaz. Biz diyoruz ki "Musa
Aşoğlu suçsuzdur, devrimcilik yapmak
suç değildir" diyorsak... Bizler de emperyalizme karşı mücadeleyi büyütmeliyiz ve bu mücadelenin meşruluğunu her yerde haykırmalıyız. Devrimcileri sahiplenmeliyiz, onların verdiği mücadele; senin, benim, bizim,
bütün dünya halkları için verilmiştir.
Bize düşen görev de buna sahip çıkmaktır. Devrimcilere sahip çıkalım,
Musa Aşoğlu için yapılan Uzun Yürüyüşüe katılalım.
EMPERYALİZM EZİLEN HALKLARIN BAŞ DÜŞMANIDIR!
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK ZORUNLULUKTUR!
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİLDİR!
Sayı: 557

Zaferi Direnen Suriye Halkı Kazanacak
Suriye devleti ordusu ve halkı ile birlikte, emperyalist
devletlere ve onların işbirlikçilerinin destekçisi devletlere
karşı savaşmaya, zafer kazanmaya devam ediyor. İşbirlikçi
katiller Halep’te ve birçok bölgede savaşı kaybetmenin
hazımsızlığıyla halka saldırmaya devam ediyor. Suriye’nin
birçok bölgesinde işbirlikçi katiller (IŞİD, El Nusra,
Ahraru Aşşam vb.) sivil halka füzelerle saldırdı. Şam
Çevre Kent Emniyet Müdürlüğü’nde yetkili bir kaynak
açıklamasında: “Kaide Örgütünün Suriye kolu olan ve İsrail’den her türlü desteği alan Nusra Cephesi’nin başkentin
güney batı kırsalı Harfa Köyü’ne havan roketleriyle saldırdığını belirtti. Kaynak Beyt Cin Beldesi’ndeki teröristlerin
havan saldırıları sonucunda şans eseri beşeri isabetlerin
olmadığını, fakat vatandaşların evlerinde ve hizmet alt
yapısında maddi hasarların meydana geldiğini aktardı.
Sveyda Kentinde de sivil evlerde maddi hasar olurken,
Deyr El Zor kentinde ise IŞİD çetelerinin Cura ve Kusur
semtlerinde sivil evlere havan roketleriyle saldırdıkları
belirtildi. Bu saldırılarda 2 kişi şehit düşerken, 8 vatandaş
yaralandı. Sivil evlerde ve alt yapıda da maddi hasarlar
meydana geldi. Amaçları çatışmaların durdurulması ve
siyasi çözümün sağlanmasını baltalamak içindir.”
Ayrıca teröristler Vadi el Barada da Şam’ın su ihtiyacını
karşılayan Ayn El Fici kaynağını bombalamış ve Şam’a
gelen su şebekesini tahrip ederek halkı susuzlukla cezalandırmaya çalışmaktadır. 14 Ocak’ta Vadi el Barada Bölgesi’nde yapılan toplantılar sonucunda orada bulunup
kendini ve silahlarını güvenlik birimlerine teslim etmek

isteyen silahlı kişilerin durumlarının genel af kapsamında
düzenlenmesi ve yabancıların İdlib kırsalına aktarılmaları
noktasında uzlaşma sağlanmıştı. Uzlaşma toplantısında
ayrıca onarım ekiplerinin bölgeye girerek silahlı terör
grupları tarafından tahrip edilen Ayn El Fici içme suyu
kaynağı ve diğer alt yapı unsurlarını yeniden hizmete
açma çalışmalarının başlaması konusunda da anlaşmaya
varıldı. Bir sonraki gün Ayn el Fici bölgesinde Uzlaşma
Koordinasyonu Temsilcilerinden Ahmet el Ğadban’ın,
terör örgütlerinin elebaşlarıyla yaptığı toplantıdan çıktığı
sırada silahlı saldırıya maruz kalması sonucu şehit düştü.
Görüleceği gibi teröristler hain ve alçaktır. Halka suyu
keserek direnişi kıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.
Suriye halkı 6 yıldır daha kötü koşullarda da yaşamıştır.
Emperyalizmin Ortadoğu politikası Suriye’de başarısızlığa
uğramıştır. Suriye devleti kendi topraklarını şehitler pahasına
da olsa savunacağını dosta düşmana göstermiştir.
Bizlerde Suriye Halk Cephesi olarak Suriye devleti ve
halkının emperyalizme ve işbirlikçi teröristlere karşı savaşında
yanındayız. Kazanan her zaman direnenler olmuştur. Emperyalistlere ve onun işbirlikçilerine son sözümüz şudur:
“Uğraşınız boşuna ölüyü diriltemezsiniz. Tüm politikalarınız
başarısızlığa uğramıştır. Direnen bir halkı yok edemezsiniz.
Yok olup bu topraklardan gidecek olan sizlersiniz…”
Direnen Suriye Halkının Yanındayız!
Zaferi Direnen Suriye Halkı Kazanacak!
Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri!

Yürüyüş
22 Ocak
2017
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“19 Aralık’ın katillerinden ve özellikle Amerikan emperyalizminden hesap sormak için öfke doluyum. Ulusal onurumuzun
ayaklar altına alındığı, vatanımızın Amerika’nın açıktan hizmetine
sunulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz yaşıyorken, Amerikan
ajanları, katilleri ülkemizde rahat dolaşamamalı…”
Alişan Şanlı

30 Ocak - 05 Şubat
Alişan ŞANLI:
Alişan Şanlı, Ordu ili Gürgentepe İlçesi’nin Akören Köyü’nde, 1 Ocak 1973 tarihinde doğdu. Yoksul bir köylü çocuğu
olan Alişan, ilkokul mezunu olup küçük
yaşta lokantalarda çalışmaya başladı. BuAlişan Şanlı
laşıkçılıktan başlayarak aşçılığa kadar
birçok işte çalıştı. Askerden geldikten sonra
1994 yılında örgütlendi. 1997 yılında halk düşmanlarından
hesap sorduğu bir eylemden sonra tutsak düştü. 19 Aralık
Katliamı’na kadar Ümraniye Hapishanesi’nde Özgür Tutsaktı. F tiplerine karşı başlayan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 1. Ekiplerde yer aldı. Her türlü saldırıya rağmen
Ölüm Orucu direnişini bıraktıramayan devletin, zorla
tıbbi müdahale ile sakat bıraktığı yüzlerce tutsaktan birisi
de Alişan’dı. Ama ona Parti-Cepheli olduğunu, düşmanlarının kim olduğunu unutturamadılar. Alişan, 19 Aralık
Katliamı’nda diri diri yakılan yoldaşlarının hesabını
sormak için 1 Şubat 2013 tarihinde dünya halklarının
katili Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne girerek feda
eylemi gerçekleştirdi.

Çağlar Coşkuner

Ercüment Aksoy

Çağlar COŞKUNER
Ercüment AKSOY:
Şubat 1978’de Ankara’ya giderken geçirdikleri bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldılar. Çağlar
1956, Ercüment 1958 doğumlu
idi.

İsmail KANDEMİR:
ES-KAD ve Eskişehir Özgürder kurucusu olan
Kandemir, 1 Şubat 1994’te geçirdiği trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.

İsmail Kandemir
Mehmet MARAŞ:
DEV-GENÇ saflarında anti-faşist mücadeleye
katıldı. İnebolu'da anti-faşist mücadelenin neferlerinden biriydi. 1 Şubat 1979 İnebolu Halkevi’ne
faşistlerin attığı bombanın patlaması sonucu şehit
düştü.
Mehmet Maraş

YİĞİT YAŞAR MI VATANSIZ
Musa ÖZNUR:
Anti-faşist mücadele içerisinde yer alan
Musa, Dev-Genç’in önder militanlarındandı. Mücadele süreci içinde işkencelerden
geçirildi, tutsaklıklar yaşadı. Tutsaklığı
sona erdiğinde hiç tereddütsüz kavgaya
koştu yine. Faşistlerin saldırı planlarından
Musa Öznur
birini bozmak için 1 Şubat 1980’de düzenlenen eylemde elindeki bombanın patlaması sonucu
aramızdan ayrıldı.
Farabundo MARTİ:
El Salvador’un devrimci önderi Marti, 1893'te Teotepeque şehrinde doğdu.
Öğrenciyken mücadeleye atıldı. Tutuklandı, Guatemala'ya sürgün edildi.
1925'te kurulan Orta Amerika Sosyalist
Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Nikaragua’ya
geçerek Augusto Cesar
Farabundo Marti
Sandino'nun yanında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1930'da ülkesine
dönerek El Salvador Komünist Partisi saflarında mücadelesine devam etti. Ocak 1932'de KP ayaklanma kararı
aldı. Askeri önderliğe Marti getirildi. Ayaklanmadan birkaç
gün önce tutsak düştü. Ayaklanmanın kanla bastırılmasından
sonra 1 Şubat 1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

Kalır mı Dersim Şahansız
Yiğit yaşar mı vatansız
Öfke doluysa yürekler
Kavga doluysa gülüşler
Silahsız kalır mı bu eller
Çekilmez mi pimleri
Öfke dolu yüreklerin…
Ya nasıl olur heyacan,
Nasıl durur bu can…
Yeniden doğulur kavgada
Ölümle kesilir göbeklerimiz
Ya nasıl olur heyecan
Nasıl durur bu can…
Anadolu’da
yeşertmişiz köklerimizi
Gövdemize nice sevdalar
Fedalar dayanmış.
Dallar misali uzanmışız
Tokat’tan, Ovacık’a
Sarıp sarmalanmış Oğuz
Onur’a, Çayan’a
Sarıp sarmalamışız
Alevisini, Kürdünü, Lazını
Adamın hasını…
Sarıp sarmalanmışız
Vatanımıza

Bir uçtan, bir uca
Ya nasıl olur heyacan
Nasıl durur bu can…
Mutluluğumuz için acılara
Fedakar olmuşuz.
Rahat
koltuklarda, yataklarda
Durmaktansa…
Taşa, toprağa
yatmışız şimdiden.
Durmamışız…
Aç kalmışız, susuz kalmışız
Anasız, yarsız olmuşuz da
Vatansız duramamışız
Vatan saymışız
yarimizi, anamızı
Vatan saymışız
Savaştığımız her diyarı
Dört bir yanımız tutulmuş da
Kurutmaktansa köklerimizi
Yok etmektense umudu
Akıtır kanımızı toprağa
Hayat veririz yeni fidanlara
Dersim’de, Tokat’ta
Çoğalır gerilla…

Anıları Mirasımız
Alişan Şanlı’yı Tanıyanlar
Anlatıyor:
“Dergi satmak için çat kapıya giderdi. Berlin'in çok uzak
bir bölgesinde kapıları çalarken tesadüf benim yeğenim ile
tanışmış. Bunu bana yeğenim söyledi.”
“Bize sürekli gelirdi. Dergimi düzenli getirirdi. Bir gün
piknikte bir konuşma yapıyordu. Biraz sessiz ve etkisiz konuştuğunu düşünerek eleştirmiştim. Ama ben ona gönül
gözüyle hiç bakmamışım. Nasıl bir adammış, nasıl bir sesi
varmış. Tüm dünyayı ayağa kaldırdı.”
“Devrim emekçisiydi. Türkiye'den de tanıyordum, ona
zorla müdahale edildiğinde yanımdaydı. Çok güçlü bir iradesi
vardı, kısa sürede kendini toparladı.”
“Yürüyüşlerde en çok onun sesi duyulurdu. Halaylarda,
marşlarda en coşkulu olan yine oydu... Hayatım boyunca
bana en çok çiçek getiren ağabeyimdi.”
“Onun gibi bir insanla uzun süre birlikte bir şeyleri paylaştığım için çok mutluyum.”
"Çok zor şartlarda tek başına bıraktık... Ama gördüm ki
onu hiçbir şey yıldırmadı ve asıl yanılan biz olduk. O aynı
zamanda bizi de kendimize getirdi, sadece düşmana değil,
bize de çok büyük dersler verdi.”
“Onu tanımadım, tanışamadığımız için de çok üzgünüm.
Daha yakın zamana kadar feda eylemlerinin neden yapıldığı
üzerine konuşuyorduk ve anlayabilmiş, ikna olmuş değildim.
Herkes ondan çok bahsetti, eylemiyle de kafamdaki soru işaretlerinin hepsi silindi.”
“Eskiden başka bir derneğe gidip gelirdim. Onu da o dönemler tanıdım. Bir gün anmaya çağırmıştı. Bu aile ile
tanıştım ve artık bu aileden biriyim.”
“Oğluma Grup Yorum'u sevdiren biriydi.”
“Onunla bir gün kahvelere dergi satmaya çıkmıştık. Bana

Yoldaşları Oğuz Meşe’yi
Anlatıyor:
Oğuz’a Dair
Bir görüş günü tanımıştım sonraları Dersim’in Şahanı olacak
seni. Kara-kuru hallerinle çok sessiz, sakin duruyordun…
Cımbızla ağzından zar zor aldığımız kelimelerden cümleler
kurup n’aber , nasılsınlarla başlayan sohbetlere koyuluyorduk.
Bu kısa süreye kısa cümleler sığıyordu doğallığında...
Gel zaman git zaman mücadelede aldığın ivmeyle doğru
orantılı sohbetlerine de bir canlılık gelmişti. Sendeki değişimi
kısmen de olsa ilk orada fark etmiştim.
Tahliye olup da dışarıda karşılaştığımızda bambaşka bir
Oğuz’la konuşuyordum artık. O sessiz, sakin arkadaşımız
gitmiş, neyi, niçin yaptığını bilen, coşkulu, neşeli bir arkadaş
oluvermiştin. Hababam sınıfının Hayta İsmail’i gibiydi tıpkı
hareketlerin ki fiziksel olarak da benzetirdim, benzetirdik.
Devrimin yeni insanı çabuk vücut bulmuştu sende, bunu görmemek için kör olmak gerekti. Karşılaştığımızda patlatıverirdik
hemen kahkahaları.

bir kahve gösterdi, buraya girip burada satalım dedi. Ben orasını biliyordum ve faşistlere ait bir yer
olduğunu söyledim, girmek istemedim. Ama o ısrar edince girip, anlattık. 4-5 kişi vardı ve
dinlediler. En sonunda adam 'helal
olsun size. Yahu bu ne cesaret ki,
buraya girip bize dergi satmaya çalışıyorsunuz' diyerek dergiyi almıştı.”
"...En zor zamanlarda, en sıkıntılı anlarda
bile yaşam sevincini yitirmedi. Yüzünde hep gülümsemesi
ve yaşam sevinci ile örnek oldu. Yaşamı dolu dolu yaşadı"
"...Halka hep değer verdi. Halkı hep sevdi. Hem de
yaşamını birçok kez ortaya koyacak kadar yürekten sevdi"
"...Bizim eve ilk geldiğinde kızım 'baba yeni bir abi geldi'
demişti. O abiyi hep çok sevdik. Bize hiçbir zaman bağırmadı,
kızmadı."
"...Düşmana karşı her zaman kin ve öfkesini taşıdı. Halk
düşmanlarına karşı acımasız olmak gerektiğini onda gördüm."
"...Ona dair ne söylemek gerekir; tek kelimeyle o bir Cepheli’ydi."
"...Irkçılıkla ilgili kampanya için biz de yardıma gitmiştik.
Orada tanıdım. Yorulmaz biriydi. Ve çok çalışkandı. Biz
işimiz bitti derken, o 'şurada bir yer var, oraya da uğrayalım'
dedi. Sonra başka bir yer, başka bir yer daha... Onu saygıyla
anıyorum.
"...Tutsaklık yıllarında düşmana karşı kinini ve öfkesini
hep büyüttü. Onun dışarıya dair özlemleri arasında, 'şu yemeği
yemek', 'şuraya tatile gitmek', 'şurayı-burayı gezmek' yoktu.
Bir savaşçı olarak kendisini hep dışarı hazırladı. Düşmandan
hesap sormak için yanıp tutuştu. Bağlılığı, sahiplenmesi ile
bize hep örnek olacak."

Karadeniz’in kendine has
zekası, öğrenme isteğini çok
bariz yansıtanlardandır. Bir o
kadar da yiğittin hani.. DİSK
önünde direnen Oya Baydak’a,
patron sendikacılarının örgütlediği kitle saldırıya geldiğinde
en önde karşı koyanlardandın.
Yüzün, gözün kan içinde kaldığı
halde yoldaşlarına zarar gelmesin diye inadına inadına atılırdın üstlerine. Yeterli görmezdin kendini hiç… Böyle düşündüğündendir ki soluğu Dersim dağlarında aldın. Songül
Koçyiğit ve Sabahattin Yavuz şehitlerimizden bahseder,
Tokat’ta onlar gibi savaşacağım derdin. Dediğini de yaptın.
Söylediğini yapan, yaptığını savunan Parti-Cephe geleneğimize
şehitliğinle bir halka daha ekledin. Munzur’un asi topraklarında
kızıllaştın.
Güle güle sana, Tokat’ın güneş görmeyen kara kurusu,
Hayta İsmail’i, delikanlısı… güle güle…
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DEV-GENÇ’Lİ
MİLİTANDIR
MİLİTAN OLMAK
4+3 İLE
DÜŞÜNMEKTİR
DOĞRU DÜŞÜNÜP
SONUÇ ALMAKTIR
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