
ŞŞehitlerimize Ne Yaptınız? 
Cenazelerimiz Nerede? Açıklayın!

Halk Düşmanı AKP İktidarına Sesleniyoruz; 
Şehitlerimizin Yerlerini Açıklayın!
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Dağlarımızı Bombalayanlar Bizim Topraklarımıza Ait Değil
Sığınaklarımızı Bombalayanlar 

Bizim Topraklarımızın İnsanları Değiller...
Bir Avuç Amerikan İşbirlikçisini Söküp Atacağız

Topraklarımızdan...
Cenazelerimizi Alacağız, Türkiye’de İsrail Politikalarını

Uygulamanıza İzin Vermeyeceğiz
Şehitlerimize Ne Yaptınız? Cenazelerimiz Nerede? Açıklayın!

Halk Düşmanı AKP İktidarına Sesleniyoruz;
Şehitlerimizin Yerlerini Açıklayın

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 İçindir 
Faşizm, Değer Bilmez, Şehitlere Bile Saygı Bilmez
Cenazelerimize Bile Saldırabilir, İşkence Yapabilir

Şehitlerimiz, Tarihimiz ve Geleceğimizdir
Tarihimize ve Geleceğimize

Sahip Çıkacağız

Dilek Doğan’ın Katili Yüksel Moğultay Cezalandırılsın!
Dilek’in, Yılmaz’ın, Berkin’in Katillerini Halkın Adaletine Teslim Edin!
O Tutanaklarda İmzası Olan Her Polisi, Her Savcıyı, Her Hakimi İstifa 
Etmeye Çağırıyoruz! Halk Çocuklarının Katliamını Yasallaştırmayın

O Yasalara Uymayın!

20 Ocak 2017 Günü DHKC Savaşçıları İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı Binalarını Vurdu
Halk Kurtuluş Savaşçıları, Law'la Gerçekleştirdiklerleri Eylemlerle 

Dilek Doğan'ın Katillerinden Hesap Sordu

DAYANDIK ZULMÜN KAPISINA, 
YIKTIK KORKU KALELERİNİ

ZULÜM KORKUYLA BESLENİR
ADALET İSE BİZİMLE ANILIR ÜLKEMİZDE...
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Grup Yorum’un Özgür Tutsaklıktaki Direnişi
“Gerekirse akordu kuş sesinden,

su sesinden” yapmaktır.
“Burada bütün yaşamı dilekçelere bağlamışlar. Aklınıza gelebilecek her şey için

dilekçe yazmanızı istiyorlar. Sizin kendinizi aciz ve onlar olmadan yaşamını
sürdüremeyecek insanlar olarak görmenizi istiyorlar. Bunu ancak direnerek

aşarsınız. Bedeli ne olursa olsun, kişiliğinizi, iradenizi, varlığınızı korumalısınız. 
Tek yolu direnmektir”

“Elbette bizim şarkılarımızın birçoğu hapishanelerde üretilmiştir hem söz hem
beste olarak hem de ruhsal olarak. 

Şimdi biz tutsağız o halde daha çok üretmemiz gerek.”

“Enstrümanlarımızı aldık, ama akort problemi çıktı. Hepsini çözeceğiz 
gerekirse akordu su sesinden, kuş sesinden alacağız.”

(Tutsak Grup Yorumcular)

Savaşta bildiğimiz gibi yalnızca 
silahlı güçler çatışmıyor.

“İdeolojiler, iradeler,
psikolojik ve moral değerler,

hukuksal normlar ve gelenekler”
her şey savaş halindedir. 

Savaş, ancak tüm bu açılardan
düzeni altettiğimiz noktada

kazanılabilir. 
Bu savaşın hukuk ve

adalet boyutu, halk düşmanlarına,
işbirlikçilere, halka, devrime ve

örgüte karşı işlenmiş  diğer suçlara
karşı alacağımız  tavırda somutlanır.



ii ç i n d e k i l e r
reformizm saldırıları kınıyor,
dayanışmaya çağırıyor; küçük
burjuva milliyetçiliği mağdur

politikası yapıyor-1

19 Umudumuzun mevzileri,
savaşımız halk iktidarı için
halkın iktidar organları: Halk

Meclisleri

23 10 Soruda: Köleci toplum

26 Halk Meclisleri: Faşizmin
yönetimine son! Halkız biz

kendi kendimizi yöneteceğiz

28 Mahalleler: Devrim; açların
eseri olacaktır! Devrimcilik;

açları örgütlemektir!

30 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Mahallelerimiz
savaş alanlarımızdır.
Savaşımızın ihtiyaçlarına

göre düzenleyelim

31 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: YPG=UÇK
olmasın! Kürt halkının kaderi
emperyalizmin değil, kendi

ellerindedir

35 Cephe’nin 1 yılı...

38 Sorunlar-Çözümler:
Kendinden memnun olmak.

Kendini beğenmişlik

39 Ülkemizde Gençlik:
Haberler...

11 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Ajitasyon-propaganda nefes
alıp vermek gibidir yapana da

yapılana da oksijen taşır

12 Biz Diyoruz ki: Emperyali̇zm
ve i̇şbi̇rli̇kçi̇leri̇ne karşı
savaşmadan kurtuluş sağlanmaz

13 Halkın Hukuk Bürosu: Biz
adliyeler adına umut
dağıtmak istemiyoruz! Biz de
adalet arıyoruz ve avukat
olduğumuz halde adaleti
adliyenin içinde aramıyoruz!

15 Özgür Tutsaklardan: Gerici-
faşist AKP'nin işkencelerine
karşı... Hakan İnci ile
devrimci avukat Barkın
Timtik'in taleplerinin kabul
edilmesi için... Özgür
Tutsaklar olarak açlık
grevindeyiz...

17 Solun Köşe Taşları:
Emperyalizm ve oligarşi
OHAL’le KHK’lerle
saldırıyor; devrimci irade
direniyor, savaşıyor, zaferler
kazanıyor; oportünizm ve

4 DHKC Açıklama 469:
Dayandık zulmün kapısına,
yıktık korku kalelerini

KORKU KALELERİNİ
YIKMAYA  DEVAM EDECEĞİZ!

41 Halkın Mühendis

Mimarları’ndan Alev Şahin’in
Açıklaması

42 Kamu Emekçileri Cephesi:

Dün 12 Eylül koşullarında
direnerek kazandık! Bugün de
OHAL koşullarında direnerek

kazanacağız!

44 Haberler...

45 Devrimcilik Akıl

Tamirciliğidir:...

46 Grup Yorum halktır,

susturulamaz, sindirilemez,

yok edilemez! Çünkü;... 

47 Faşizm Zalimin Zulmüdür:

48 Tüm halk düşmanlarının sonu

Nihat Erimler gibi olacak!

50 Attığınız bombaların hesabını,

katlettiğiniz her halk
savaşçısının hesabını tek tek

soracağız!

52  Avrupa’da Yürüyüş:...

54 Avrupa’daki Biz: Irkçı faşist

NPD yasaklanmadı. Irkçılık
körükleniyor, Alman devleti
suç işliyor!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Avrupa Dev-Genç...

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Yeni Yerinde!..

Zübeyde Hanım Mah.
1279 Sok. No:43
Sultangazi / İstanbul



Yürüyüş

28 Ocak
2017

Sayı: 558

ZULÜM KORKUYLA BESLENİR!44

ENTERNASYONEL, FAŞİZMİ ŞÖYLE TANIM-
LIYOR: 

TEKELCİ BURJUVAZİNİN;
- EN GERİCİ,
- EN ŞOVENİST,
- EN KATLİAMCI 
VE SALDIRGAN KESİMİNİN 
AÇIK, BASKICI, KAN DÖKÜCÜ DİKTATÖRLÜ-

ĞÜDÜR. 
İşte böyle bir düşmanla savaşıyoruz.
Faşizmin korkusu sadece yaptıklarında değildir. Esas

olarak yarattığı baskı sonucu oluşan korkudur.
- Takip edilme korkusudur.
- İnsana emeğini, insanlığını kazandıracak eylemlerden,

direnme hakkını bile kullanmaktan duyulan korkudur
- Tutuklanma korkusudur. 
- Gözaltına alınma korkusudur.
- İnsanı insan olmaktan korkutan korkudur. 
İşte biz bu korkuyu yendik. 
Ölümü rezil kepaze eden Cepheliler yendi bu korku-

yu.
Cayır cayır bir gece yaşandı İstanbul'da.
Güç, biat etmeyen yürek ve beyindir. Bunu biliyoruz. 
Biz Leyla komutanın yoldaşlarıyız. 
Siz Leyla'yı öldürdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Yanı-

lıyorsunuz. 
Tüm dünyada savaşan örgütlerin silahlarını gömdüğü

bir süreçte Leyla, bombalarla yerin yedi kat altına
gömülen sığınaktan silahlarını alıp; yeniden yeniden,
savaşan bir komutan olarak yaşamaya devam ediyor. 

LEYLA GELENEKLERİMİZLE BÜYÜDÜ VE GE-
LENEKLERİMİZİ BÜYÜTTÜ, ÖLMEDİ. 

BİLGEHAN DA DEVAM ETTİ GELENEKLERİ-
MİZİ BÜYÜTMEYE. BİLGEHAN DA ADALET ME-
ŞALESİ OLDU BU ADALETSİZ DÜNYAYA, SAYGI

İLE ANIYORUZ!

Biz Cepheliyiz!
Cepheliler 46 senedir umut oldu.
Cepheliler 46 senedir umudu büyüttü.
ve Cepheliler umudu YENİLMEZ KILDI. 
Leyla, umudu yenilmez kıldı. 
Biz Leyla'nın yoldaşlarıyız. 
Devletin katliamla hedeflediği sindirme, korku, panik

yaratma politikasını boşa çıkardık biz. 
Halkımız, 
20 Ocak 2017 günü DHKC savaşçıları İstanbul'da,

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve
Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı binalarını vurdu. Halk
Kurtuluş Savaşçılarımız, Law'la düzenledikleri eylemlerle
Dilek Doğan'ın katillerinden hesap sordu.

Zulmün ve yalanın, talanın karargahlarını vurduk. 
Zulüm ve yalanın, talanın kararlarının alındığı AKP

İstanbul İl Başkanlığı'nı ve bu kararların uygulandığı iş-
kencehaneyi vurduk. 

Katillerimizi, en korunaklı yerlerinde, beyinlerinden
vurduk.

Dilek'i, 18 Ekim 2015 gece yarısı, Armutlu'daki
evinde uykusundan uyandırıp ailesinin gözleri önünde
kalleşçe göğsünden vurdular. Dilek, hastanede can çeki-
şirken, katiller suç mahallinde delilleri yok etmekle meş-
guldü.

Katil polis, delilleri incelemek için gelen avukatları
içeri almadı. Vurulduğunda Dilek'in üzerinde olan giysileri
kaybettiler.

Ve Dilek'in toprağa karışmasının üzerinden bir yılı
aşkın zaman geçmesine rağmen, katil polis Yüksel Mo-
ğultay hala tutuklanmadı.

Dilek'ten sonra Yılmaz Öztürk'ü yine Armutlu'da
sokak ortasında, evine giderken vurdu katil polisler.
Onlar da tutuklanmadı. Berkin'in katili hala cezalandı-

DAYANDIK ZULMÜN KAPISINA, 
YIKTIK KORKU KALELERİNİ...

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Açıklama: 469 Tarih: 23.01.2017
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55ADALET İSE BİZİMLE ANILIR ÜLKEMİZDE...

rılmadı.
Gerçek suçlu AKP, ikti-

darıdır... Katillerin, hırsız-
ların, yalancıların ağababası
AKP, devrimci adalete hesap
vermekten kaçamayacak.

Dilek'in katillerini unut-
madık, unutmayacağız, ba-
rışmayacağız, affetmeyece-
ğiz! Hakiminden savcısına,
mahkeme tutanaklarında im-
zası olan tüm herkesi uya-
rıyoruz. 

Katili tutuklayacaksınız!
Çocuklarımızı sokak or-

tasında, ekmek almaya gi-
derken, kendi evinde öldü-
remeyeceksiniz!

İşlediğiniz tüm suçların
cezasını kendi ellerimizle
vereceğiz.

Zulümlerinizle birlikte sizi de yok edeceğiz.
UNUTMAYIN, BİR DÜZEN VARSA, BOZAN DA

VARDIR. 

BİZ SİZİN BU ZULÜM DÜZENİNİZİ BOZACAĞIZ. 

BU YALANLARINIZI BOZACAĞIZ. 
NEDEN HEP BİZ ÖLÜYORUZ?
Oligarşi, neden Armutlu'da karagözlü Dilek'i öldürdü?

14 yaşındaki Berkin neden vuruldu?
Bizi öldürüyorlar çünkü; tüm yer-altı yer-üstü zen-

ginliklerimizi önlerine hiçbir engel çıkmadan yemek is-
tiyorlar... Anadolu’muzda, vatanımızda, 30 tane dolar
milyarderi yiyor tüm zenginliklerimizi... 

6 milyon işsizin olduğu; açlık sınırı 1432 TL iken,
1404 TL'lik asgari ücrete mahkum edildiğimiz bir ülkede
yaşıyoruz.

Biz emeğimizle yoksullaşırken; gece yatağa aç
girerken; 30 tane milyarder yiyor tüm zenginliklerimizi,
bizim emeğimiz üzerinden zenginleşiyorlar. AKP, bu
dolar milyarderlerinin düzenini koruyor. Bizim olanı
bizim elimizden alırken de; sesimizi çıkartmayalım diye
faşist terörle saldırıyorlar bize. 

Armutlu sıradan bir mahalle değildir, direnenlerin
olduğu bir mahalledir. Devrimcilerin kurduğu, savunduğu
bir mahalledir. Armutlu'ya gelişlerinin nedeni de budur. 

Kapitalizmin adaletsizliği, eşitsizliği, sömürüsü, özel
mülkiyeti, karşısında bir direnişi açığa çıkartır. Zulüm
varsa direniş de vardır. 

Ülkemizde sürekli bir milli kriz vardır. Ekonomik
kriz siyasi baskıyı doğurur. Başka hiçbir seçeneği yoktur.
Çünkü oligarşi krizden çıkamaz. Bu nedenle de işkence,
baskı süreklidir; iktidarını sürdürmek için zorunludur... 

Bu vahşi sömürüyü sürdürmek için yalan ve demagoji
vazgeçemediği bir silahtır faşizmin. Oligarşinin rastgele
seçtiği bir mahalle değildir yani Armutlu...

"Yeterli kâr olunca
sermayeye bir cesaret
gelir. Güvenli bir yüzde
10 kâr ile her yerde ça-
lışmaya razıdır; kesin
yüzde 20, iştahını ka-
bartır; yüzde 50, küstah-
laştırır, yüzde 100, bütün
insani yasaları ayaklar
altına aldırır; yüzde 300
kâr ile, sahibini astırma
olasılığı bile olsa, işle-
meyeceği cinayet, atıla-
mayacağı tehlike yoktur."
(İ.J. Dunning, K. Marks,
Kapital, Birinci Cilt, s.
779)

İşte bizi de bu ne-
denle öldürüyorlar... Öl-
düremediklerini yoksul-
laştırıyor, yozlaştırıyor-

lar...
Kapitalizmin iki sırrını çözdü Marks diye öğretir

Lenin: Kapitalistler aklımızı ve elimizin ürününü çalı-
yorlar....

Aklımızı ve emeğimizi çalarken; biz uyanmayalım
diye yalan ve demagojiye başvuruyorlar; faşist terörle
ezmeye çalışıyorlar. Başlar kalkmasın, sorular sorulmasın,
halk ayaklanmasın diye katliamlarıyla gözümüzü kor-
kutmak istiyorlar.

3 tarafı denizlerle çevrili, 55 gölü, 83 akarsuyu, yer-
altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen
132 ülke arasında toplam üretim değeri itibarıyla 28′inci,
maden çeşitliliği itibarıyla 10′uncu sırada yer alan bir
vatanımız var.

Bu tabloya rağmen aç, işsiz, yoksul kalıyoruz. 
Yeraltı yerüstü zenginliklerimizi sömürmeyi sürdürmek

için bizi öldürüyorlar.
12 Eylül cuntası, Oligarşinin IMF ve Dünya Bankası

ile birlikte hazırladığı 24 Ocak ekonomik kararlarını
hayata geçirmek için yapılmıştı.

19 Aralık Hapishaneler Katliamı'nın gerçek nedeni
bizzat dönemin Başbakanı Ecevit tarafından itiraf edilmişti:
"IMF kararlarını uygulayabilmemiz için hapishaneler
sorununu çözmemiz gerekir."

Yani yoksul halkın öncüsü, önderi devrimci tutsakları
F tiplerine atıp, tecrit etmeli, direnişlerini kırmalıydılar.

Ecevit, 19 Aralık Katliamı’ndan 1 yıl sonra, 2001
yılına girerken yayınladığı yılbaşı demecinde "Cezaevleri
sorununun çözülmesi geleceğe umutla bakmamıza etken
oluyor" demiştir.

Onun sözünü ettiği gelecek, emperyalistlerin, oligarşinin
geleceğidir.

İktidarın, devrimcilere ve halka yönelik saldırısı;
Emperyalizmin işbirlikçiliğini daha rahat sürdürebilmek

için,



Halkı daha çok ve daha kolay yoksullaştırabilmek
için,

Soygun düzenini engelsiz sürdürebilmek içindir...
Bugün halklara yönelik saldırının ardında yatan da

düzenlerini sürdürme isteğidir.
Biz devrimciler, bu düzeni kabul etmiyoruz. Bizim

olanı almak için savaşıyoruz. Çalınan, gasp edilen tüm
haklarımızı, varlıklarımızı almak için mücadele etmeye
kararlıyız. Halkımızı susturamayacaklar çünkü biz varız...
Ve bu uğurda ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin hoş
geldi, safa geldi!

Aç kurt, aslana saldırır... Açlar hiçbir şeyden kork-
mazlar...

Açlık, yoksulluk, zulüm olmasın diye, analar-çocuklar
ağlamasın diye, çocuklarımız açlıktan hırsızlık yapmasın
diye, beyinlerimiz uyuşturucu ile uyuşturulmasın diye...
Bu zulüm düzeni sürmesin diye savaşıyoruz.

FAŞİZM ADALETİ ÖLDÜRDÜ, BİZ YAŞATACA-
ĞIZ!

Adalet mülkün değil, faşizmin temelidir bizim ülke-
mizde.

Adaleti Küçükarmutlu'da öldürdüler... Biz yeniden
hayat vereceğiz adalete...

Adalet bizimle anılır ülkemizde.
Kan adaletle susar bizim ülkemizde.
Dilek Doğan'ın vurulduğu ev kendi eviydi. 
Tek isteği vardı, GALOŞ GİYİN dedi... Bir gece

yarısı evine gelen katiller sürüsünün evini kirletmesine
izin vermedi. Bunun için katlettiler onu. BU KADAR
UCUZ EVLATLARIN CANI BU ÜLKEDE. 

CAN YOKLUKTA UCUZDUR der halkımız, katillere
emir verenlerin evlatları ne kadar pahalı acaba, kaç para
eder FIRILDAK SÜLEYMAN'IN EVLATLARI, TAYYİP
ERDOĞAN'IN EVLATLARI KAÇ PARADIR MESELA?
ON KATINI, YÜZ KATINI ÖDEYELİM. BİZ YOK-
SULUZ DİYE Mİ BU KADAR UCUZDUR DİLEK'İN
CANI? Bir mermi parası öyle mi? Yok öyle değil,
DİLEK'İ KATLETMENİN bedelini ödeyeceksiniz. 1
dolarlık mermi ile kıydıkları canlarımızın bedelini öde-
yecekler...

Kara gözlüsünün ardından annesi: 
"Faşist, vicdanın yok muydu 
Dört kardaşa bir bacı çok muydu
Faşist, vicdanın yok muydu 
Bir anaya bir kız çok muydu 
Sen sürmeliye kıydın 
Senin vicdanın yok muydu?" diye ağıt yakmıştı. 
Analar ağıt yakarken; hesaplarını sormak için and

içiyoruz biz. 
Düşmanın üzerine kılıç gibi keskin
Ok gibi direk gideceğiz
Hedeflerimiz o kadar NET OLACAK: 
EMPERYALİZM VE OLİGARŞİ ADINA ZULÜM

KARARLARINI VEREN AKP VE ONLARIN KİRALIK
KATİLİ POLİS TEŞKİLATI...

Ayaklarımızın altında sert toprak korkudan sarsılabi-

lir.
Dehşet karşısında gök iki büklüm olabilir
Fakat biz asla yolumuzdan dönmeyeceğiz!
Adaletsizlik insanların içine öfke yerleştirir. Adalet

uğruna dövüşüyoruz biz.
Ne zulüm, ne merhamet yalnızca ADALET İSTİYO-

RUZ!
KATİL POLİS YÜKSEL MOĞULTAY CEZALAN-

DIRILSIN İSTİYORUZ!
Katilleri koruyan bu düzenin bekçilerinden hesap

sormaya devam edeceğiz. 
AKP faşizmi hem katil, hem yalancı...
Dilek'i evinde vurdular...
Delilleri kararttılar.
Katilini tutuklamadılar.
Üstüne üstlük, katilliklerini gizlemek için "çatışma

çıktı, vurduk" diye yalan söylediler. 
Bu ülkenin polisine, halkı ve devrimcileri katletme

özgürlüğü verilmiştir. 
"Terörist" sanıp katletmek serbesttir!
Faşizmin Hukuku Yoktur... Faşizm yalan-demagoji

ve terörle yönetir. 
En büyük yalancı, en büyük terörist Faşist AKP ikti-

darıdır.
Dilek'in, Yılmaz'ın, Berkin'in ve AKP iktidarının

sadece 11 yılında bizzat Devlet eliyle öldürülen 241 ço-
cuğun hesabını biz soracağız... (*)

HALKA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR CEZASIZ
KALMAYACAKTIR...

BİZ BU ÜLKENİN DEVRİMCİLERİYİZ; HALK
KURTULUŞ SAVAŞÇILARI OLDUĞU SÜRECE,
HALK ÇOCUKLARINI ELİNİZİ-KOLUNUZU SAL-
LAYARAK KATLEDEMEYECEKSİNİZ. 

KIYAMETİNİZ OLACAĞIZ!
"Halk adaletsiz kalmayacak! Dilek Doğan'ın ve ondan

önce vurulan tüm evlatlarımızın hesabını soracağız" de-
miştik. Sözümüzde duruyoruz, duracağız... 

GECE YARILARI ELLERİNİ-KOLLARINI SAL-
LAYA SALLAYA MAHALLELERİMİZE GİREME-
YECEKLER... 

Yoksul mahallelere kurduğunuz abluka sorunu çöz-
mez... Yoksul mahallelerden yetişen halk çocuklarıyla
soracağız hesabımızı! 

Yediler kara kafamızın ömrünü
Yediler ve doymadılar
Yerler ve doymazlar
Yedikçe doymayacaklar
Gözlerini toprak
Gırtlaklarını bıçağımız doyurana dek

SİZİ O BARİYERLERE GÖMECEĞİZ!
AYLARDIR İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde 6

kat barikat var. Suçlarını bilenler, kendilerini korumaya
alıyor; katil kat kat zırhla donatıyor kendisini ama
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HALKIN ADALETİNDEN KAÇAMAZSINIZ. Size ka-
çacak bir küçük delik bile bırakmayacağız. 

Kendinizi değil 6, ister 12 kat bariyerlerle çevirin,
beton yetmezse çelik zırhlarla kaplayın NAFİLE!

HALK KURTULUŞ SAVAŞÇILARINA BARİYER
DE OHAL DE İŞLEMEZ. NE YAPARSANIZ YAPIN
HALKIN ADALETİ OHAL SÜRERKEN, 25 METRE
MESAFEDEN, DİBİNİZE GİRİP TEPENİZE BİNECEK,
SİZİ SARAYLARINIZDA VURACAĞIZ!

SİZİN OHAL'İNİZ VARSA, BİZİM DE BU HALİMİZ
VAR İŞTE. İKİ HALK KURTULUŞ SAVAŞÇISI İKİ
KALENİZİ VURDU, DEHŞET GECESİ DEDİNİZ.
DAHA DEHŞET GÖRMEDİNİZ SİZ. GÖSTERECE-
ĞİZ!

O BARİYERLERE GÖMECEĞİZ SİZİ!

ZULÜM KORKUYLA BESLENİR, BİLİYORUZ!
"Dehşet gecesi", "çifte saldırı"... manşetleriniz; "isabet

etmedi", "sıyırdı geçti", "girişim oldu", "bomba patlamadı",
"silah ateş almadı"... Bu fabrikasyon yalanlarınızın kay-
nağını çok iyi biliyoruz.

Yalanlarınızla, eylemlerimizin yarattığı siyasi gücün
üzerini alelacele kapatmak istiyorsunuz. Halkı yalanlarla
beslemek istiyorsunuz. Sansür halktan duyulan derin
korkudur; halkın gücünden duyulan dehşetli korkudur;
fakat çabanız nafiledir; yalanlarınız sizi kurtaramaya-
cak.

Burjuva medya, alt yazılarına varıncaya kadar AKP
tarafından kontrol ediliyor. Sansür ve ideolojik baskı,
halkı kuşatmak, hareketsiz kılmak istiyor. Bu kuşatmayı
eylemlerimizle yaracağız.

VATAN İŞKENCEHANESİ ZARAR GÖRMEDİ
DENDİ, BAHÇE DUVARI DENDİ VE NİHAYETİNDE
TERÖRLE MÜCADELENİN BULUNDUĞU C BLOK...
DENİLDİ. 

BURADA AMAÇ, ALTI KAT BARİKATLA KO-
RUNAN İŞKENCE KALESİNE, SAVAŞÇILARIMIZIN
SESSİZCE NASIL SIZDIKLARININ ÜZERİNİ KA-
PATMAKTI.

ESENYURT'TA SİLAH TUTUKLUK YAPTI AMA
HER NEDENSE İKİ KAT KUŞATMAYI ÇATIŞARAK
YARIP ÇIKTI SAVAŞÇI... BURADA AMAÇ, “ÖRGÜT
ÇALIŞMAYAN SİLAHLARI VERİYOR” GÜVENSİZ-
LİĞİNİ YARATMAKTIR. 

AKP, KÜÇÜK HASAR VAR DİYEREK, 24 SAAT
ÖNÜNDE AKREP, ÖZEL TİM BEKLEYEN İSTANBUL
İL MERKEZİ'NE SAVAŞÇILARIMIZIN 25 METRE
NASIL YAKLAŞTIKLARININ ÜZERİNİ ÖRTMEKTİR. 

FAŞİZM KATİLDİR, YALANCIDIR. CÜRETİMİ-
ZİN, EYLEMİMİZİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN BU
YALANLARI SÖYLÜYOR. AKP YALANCI, BUNA

İNANANLAR İSE APTALDIR. 

AKP PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR; HER-
KESİ APTAL YERİNE KOYACAĞINI SANIYOR.

HİÇBİR PSİKOLOJİK SAVAŞ GERÇEKLERİN ÜS-
TÜNÜ ÖRTEMEZ 

Emperyalizmin ve onların uşaklarının uyguladığı psi-
kolojik savaşın hedefleri şunlardır:

1- Halkların örgütlerini, isyan geleneklerini, direniş
ruhlarını, inançlarını, kültürlerini yok etmek.

2- Varolan örgütlenmeler arasında, taraflar arasında
anlaşmazlıklar yaratmak.

3- Halkta moral bozukluğu yaratmak.
4- Halkları yalnızlaştırmak, devrimcilere desteğin

önüne geçmek.
5- Kitlelerde bilinç bulanıklığı yaratmak.
6- Gerçekleri yalanlarla karıştırarak çarpıtmak. 
Saldırılarının hedefine ulaşabilmesi için emperyalizm,

ilk önce anti-emperyalist güçleri yok etmelidir. Bu
nedenle emperyalizme karşı olan tüm güçler yok edilmesi
gereken güçler olarak görülür. 

Emperyalizm için öncelikle yok edilmesi gerekenlerin
başında ideolojik olarak Marksist-Leninistler gelmekte-
dir.

‘90’ların başında sosyalist sistemin yıkılmasıyla em-
peryalizm, hedef listesini genişletmiştir. Artık emperya-
lizmin hedefinde; devrimci örgütler, emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı direnen anti-emperyalist güçler var-
dır.

Emperyalizm, moral değerlerini, umudunu kaybetmiş,
sinmiş, kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya uğramış bir
toplum yaratmaya çalışır. Çünkü ancak böyle bir toplum
emperyalizmin, onun işbirlikçilerinin vahşice sömürüsüne
boyun eğer. Bundan dolayı ideolojik-psikolojik saldırı
araçlarını çıkarmış ve kullanmıştır.

İşte tüm bunları hayata geçirmek için uyguladığı
ideolojik-psikolojik saldırılardır bunlar.

Bu yürütülen psikolojik savaşa herkesin dikkatini
çekmek istiyoruz; çünkü işbirlikçiler açısından en düşük
maliyetli savaş budur ve bu savaş bir paket program
içinde yürürlüğe konulur.

Evet, psikolojik savaş emperyalistler ve işbirlikçileri
açısından en düşük maliyetli olanıdır. Emperyalizmin
psikolojik ve ideolojik saldırısının nedeni moral bozmaktır.
Bu kadar ucuza satmayın kendinizi, bu kadar aptal yerine
koydurtmayın kendinizi. 

Faşizmin temel silahlarıdır yalan ve terör... Biz bu
nedenle eylem yapıyoruz, bu nedenle silahlı eylem ya-
pıyoruz. 

SİLAHLI EYLEMİ HALKA GERÇEKLERİ AÇIK-
LAMAK İÇİN YAPIYORUZ. 

DİLEK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ VE KATİLİ NEDEN
TUTUKLANMIYOR...

İŞTE BUNLARI ANLATMAK İÇİN YAPIYORUZ
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BU EYLEMLERİ; DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALIYORLAR; BİZE BAŞKA
SEÇENEK BIRAKMIYORLAR.

Propaganda halka siyasi gerçekleri açıklamaktır.
Yapılan bir devrimci eylem öncelikle o eylemin neden
ve kime karşı yapıldığını hiçbir belirsizliğe, hiçbir
yanlışlığa yer vermeden ortaya koymalıdır. Yani hedef
ve verilmek istenen mesaj açık ve net olmalıdır. Haklılığını
ve meşruluğunu sorgulatmamalıdır. Biz bunu yapıyoruz
ve başardık da. 

Dilekler’in hesabını sormak için ne tutsaklık, ne
şehitlik bizi durdurabilir. Öleceğiz belki ama ölürken
gözbebeklerimizde düşmanın kanlı yüzü, elimizdeki si-
lahlar ise yoldaşlarımızda olacaktır.

Faşizm, devrimci şiddetle durdurulabilir. Evimizde,
ekmek almaya giderken bizi bulan kurşunlar, elbet düş-
manlarımızı da bulacak. 

Binalarınızdaki cephe savaşçılarının izi, tüm yalanları
tersyüz edecek.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!
Dersim'de katlettikleri, emperyalizm ve işbirlikçileri

karşısında, cesareti ve cüreti bayraklaştıran gerillalarımızın
hesabını soracağımız korkusuyla, 19 Ocak akşamı, sadece
Okmeydanı'nda 5 bin polisle operasyon düzenlediler.

Korku, için için yiyip bitiriyor halk düşmanlarını.
Canevinden vurulanların acısı tazedir çünkü. Öylesine
bir korku ki bu, freni patlayan minibüsten bile korku-
yorsunuz. 

Evinde, yatağında öldürdüğünüz Dilek kabuslarınıza
girecek. Halk kurtuluş savaşçılarımız, sizin kabusunuz
olacak. Ölüm ile teslim alınmayan, korku ile satılmayan
canların kalbi hudutsuz çarpar.

Dersim'in hesabı için daha çok uykusuz kalacaksınız.
Kenan, Leyla, Mahir, Oğuz, Onur, Çayan, Hünkar,
Naciye, Mustafa, Melih, Tuncel, Aysun, Hüseyin, Murat
ve Bünyamin'in hesabını tek tek soracağız. Daha çok
uykusuz gece geçireceksiniz... Dersim'de katlettiklerinizin
hesabını aklınızın alamayacağı, hayal bile edemeyeceğiniz
şekilde soracağız.

Biz 80 milyonuz.
80 milyon teslim alınır mı?
Teslim olun, vakit varken!
DÜŞMANLARIMIZ İÇİN KORKUYU CEHENNE-

ME, HALK İÇİN KORKUYU UMUDA DÖNÜŞTÜ-
RECEĞİZ.

Yapılanın yapanın yanına kar kaldığı yerde adalet
yoktur. İşte bu nedenle halkın adaleti vardır. 

Adaleti sağlamak için adaletsizliğe karşı savaşmalı-
yız.

Adalet dağıtmayan kanun, kanun değildir. Kanunlar,
sömürü işleyişini kolaylaştırmak içindir. Bu nedenle bir
gecede, PESPAYE KADINLARINIZIN birbirlerinin
saçını başını yolduğu o meclisten geçirdiğiniz yasalarınıza
uymayacağız. Halkımızı da bu kanunlara uymamaya ça-
ğırıyoruz. 

Bu sömürü ve zulüm düzeni göründüğü kadar güçlü

değildir. Halk birleşip örgütlenip savaşınca yıkılır. Ve
halk kendi kaderine sahip olur.

Egemenlerin emekçi halklar üzerinde tepinmesine
son vermek;

Eşitliği, adaleti, özgürlüğü kazanmak için; Bağımsızlık,
Demokrasi ve Halkın Demokratik İktidarı için;

Sınıfsız sömürüsüz bir dünya için; savaşıyoruz, sa-
vaşacağız.

Faşizmi, kendi silahıyla vuracağız. Faşist terörü, dev-
rimci şiddetimizle durduracağız.

OHAL, "terörle mücadele" dediklerinin "halkla mü-
cadele" olduğunu artık herkes biliyor. Halka karşı savaşa,
halkın faşizme karşı savaşıyla cevap verilir. Her alanda
anti-faşist öfke ve kararlılığımızla militanca direneceğiz,
savaşacağız. Birleşerek, direnerek faşizmin saldırısını
püskürteceğiz. 

Sıkıyönetimler, Cuntalar, Takrir-i Sükun'lar, SS ka-
rarnameleri, OHAL'ler, DGM'ler, TERÖRLE MÜCA-
DELE YASALARI ... NE KALDI BAŞVURMADIĞI-
NIZ?.. ÇÖZEMEDİNİZ, ÇÖZEMEZSİNİZ! ÇÜNKÜ
TEK YOL DEVRİMDİR!

Halkımız, 
Tüm bu baskı ve zulüm düzeninin sahiplerine karşı

birlik olup savaşalım. 
Cepheye katılın, halkın savaşçısı olun. Umut dağda,

şehirde Cephe gerillalarıyla büyüyor. 
Umut savaşmaktadır, umut Cephedir!
DİLEK DOĞAN'IN KATİLİ YÜKSEL MOĞULTAY

CEZALANDIRILSIN!

DİLEK'İN, YILMAZ'IN, BERKİN'İN KATİLLERİNİ
HALKIN ADALETİNE TESLİM EDİN!

KATİL YÜKSEL MOĞULTAY'I YARGILAMAYIP,
KORUYAN FAŞİST AKP, HALKA HESAP VERECEK.
O TUTANAKLARDA ADI, İMZASI OLAN HER PO-
LİSİ HER SAVCIYI HER HAKİMİ İSTİFA ETMEYE
ÇAĞIRIYORUZ. HALK ÇOCUKLARININ KATLİA-
MINI YASALLAŞTIRMAYIN. O YASALARA UY-
MAYIN,

HALKIN ÇOCUKLARINI KATLEDENLERDEN,
HALKIN ADALETİ HESAP SORACAK!

OHAL, HALKA KARŞI SAVAŞTIR, DERHAL
OHAL'E SON VERİN!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Not: Eylemlerimizden hemen sonra işkenceci polis,
İstanbul'da çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek 5 kişiyi
gözaltına aldıklarını açıklamıştır. Gözaltına alınanların
eylemlerimizle ilgisi yoktur, ilgisiz insanları gözaltına
almak AKP iktidarının ve onun Polis teşkilatının çare-
sizliğidir. 

(*) TBMM'de milletvekilleri tarafından açıklanmış
bilgidir.
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 22
Ocak'ta, kaldığı kerpiç evin etrafı
oligarşinin ölüm mangalarıyla çev-
rilen Bilgehan, 47 yıllık teslim ol-
mama geleneğine yeni bir halka ek-
leyerek çatışarak şehit düşmüştür.
Bilgehan'ın şehitliği ile ilgili yapılan
açıklamalar şöyledir: 

Elazığ Halk Cephesi: "Dersim’den
Tekirdağ’a bayrağımız ülkenin her
yanında dalgalanıyor. Dersim’de şehit
düşen 10 yoldaşının hesabını sormak
için düştü yola. Aynı Oğuz gibi. Va-
tanımızın her karış toprağına aktı
kanımız. Dersim’de 10 DHKC Ge-
rillasının şehitlik haberi sonrası İs-
tanbul’da oligarşinin burçları halk
kurtuluş savaşçıları tarafından sarsıldı.
Oligarşinin en güvenlikli yerlerine
girip law silahıyla eylem düzenleyip
geri çekildiler. Eylemi yapanların
başına ödül konuldu. Tekirdağ’da
akşam saatleri Bilgehan‘ın bulunduğu
barınağa operasyon yapan oligarşi
şaşırmadığı cevabı tekrar aldı: Tes-
limiyet yok!"

Mersin Halk Cephesi: "İstan-
bul’da halk düşmanlarının karargah-
larına yönelik iki eylem gerçekleşti.
Bu iki eylemden sonra tüm Türkiye'de
halk düşmanları tarafından kırmızı
alarm verildi. Ve yıllardan beri baş-
larına binlerce liralık ödül konarak
aranan devrimci Şerif Turunç Tekir-
dağ da halk düşmanlarınca yakalan-
mıştır. Aradan 1 gün geçmeden ise
yine Tekirdağ'dan bir haber geldi.
Bu haber bir halk savaşçısının kat-
ledildiği haberiydi. Katledilen dev-
rimci Bilgehan Karpat’tır.

Bilgehan Karpat ve Şerif Turunç
Halkın adaletini sağlamak için mü-
cadele eden devrimcilerdir.

Ülkemizin, Anadolu topraklarının
doğurduğu bu iki yiğit devrimciden
Bilgehan daha dün omuz omuza  ha-
lay çektiği, aynı masada oturup gül-
düğü yoldaşları Berna’nın Bahtiyar'ın
yanına ölümsüzlüğe. Şerif abimiz
ise yeni bir cepheye Özgür Tutsaklık
cephesinde mücadelesini büyütmeye
gidiyor.

Bize düşen onların bıraktığı si-
lahları, bombaları ve en önemlisi cü-

retlerini kuşanmaktır. Kuşanacağız."

Malatya Liseli Dev-Genç: "...Der-
sim’den Tekirdağ’a her yerde Cephe
savaşçılarının sesleri yayılıyordu.
İster kırsalda bir yerde ister kerpiç
bir evde her yerde direniş ve hayat-
larını halkına yoldaşlarına feda etme
geleneği bizler ile sürdürülmektedir.
Daha Dersim’de şehit düşen gerilla-
larımızın cenazeleri aranırken bir
Cephe savaşçısı bir Dev-Genç’li çıktı
ve haksızlığın, adaletsizliğin hesabını
sordu. Katillerin yuvası 'Vatan Em-
niyet' ve 'AKP Binası' law silahıyla
gerçekleştirilen saldırıyla sarsıldı,
korkuyorlardı yaptıkları haksızlıkların
hesabının sorulacağından, cenazeye
bile saygı duymamalarından, kendi-
lerini bekletmek olmazdı ve hesap
sorma zamanıydı. Şerif Turunç’u iş-
kencelerle yıldıracaklarını sandılar
yanıldılar. Bilgehan’ın teslim olaca-
ğını düşündüler çünkü onların silahı
fazlaydı onlar kişi olarak üstündü
ama bir kez daha yanıldılar, Bilge-
han’ın yanında hareketi, yoldaşları
ve halk vardı bizler hep yanında ol-
duk. Bilgehan neden o silahı sıktığını
biliyordu ve canını seve seve vatanı
için halkı için verebilirdi. Peki ya
siz katiller siz halkınız, vatanınız
için ölümü göze alabilirmisiniz tabi
ki de alamazsınız. Korkakça bağır-
dınız 'Teslim ol' diye ama 47 yıllık
cevap gecikmedi 'Asıl siz teslim
olun!' 'Siz bizim teslim olduğumuzu
nerede gördünüz' evet bu Sabo’nun
sesiydi evet bu ses Mahir’in, Ley-
la’nın sesiydi evet bu ses size tanıdık
geliyordu. 47 yıldır teslim olmadık
ve faşizme teslim olmaktansa çatı-
şarak şehit düşeriz dedik, Bilgehan
ve diğer tüm şehitlerimiz son anla-
rında bu sözleri söyledi ve bizde son
anlarımızda bu sözleri tekrarlayacağız.
Asla teslim olmayacağız ve bayra-
ğımızı tüm Türkiye’de dalgalandı-
racağız!"(23 Ocak)

Hatay Halk Cephesi: "Bilgehan
Karpat onurumuzdur… Bilgehan
Karpat bir değerdir… Değerler, in-
sanlığın binlerce yıllık büyük feda-
kârlıkla egemenlere karşı kanla canla
yarattıklarıdır. Bilgehan Karpat bu

insanlık tarihinin onurlu halkalarından
biridir. Bilgehan Karpat bu değerleri
yüklenerek faşizmin kurumlarını dar-
madağın edendir, açlığa yoksulluğa
ve zulmünüze vurandır. Sanmayın
bu düzen böyle gidecek… Sanmayın
sultanlık hayalleriniz bir gün dar-
madağın olmayacak… Bilgehanlar
bu ülke topraklarında olduğu sürece
size rahat yok. Her şehidimiz Türkiye
halklarının geleceğini ve umudu tem-
sil etmektedir. And olsun ki şehitle-
rimize bağımsız demokratik sosyalist
bir Türkiye kuracağız."

Gazi Halk Cephesi: "…Bilgehan
Karpat halk kurtuluş savaşçısıdır.
Kızıldere’den bugüne teslim olmama
geleneğine yeni bir halka katmış ol-
manın onuruna sahiptir. Bilgehan
Karpat silahsız yoldaşlarına yapılan
zulme işkenceye halkına yapılan ada-
letsizliğe karşı halkın adaleti olmuş-
tur.. Yoldaşları Bahtiyar, Mahir, Leyla
komutanımız gibi kurtuluşa kadar
savaş şiarının adı olmuştur. Yoldaşı-
mız Bilgehan Karpat Dersim’de oli-
garşinin faşist ordusunun kalleşçe
katlettiği 10 yoldaşının hesabını halk
düşmanlarının kendilerini en güvende
hissettikleri zamanda anda gelip Halk
düşmanlarının halkın adaletinden ka-
çamayacağını göstermiştir.

Halk düşmanlarını bir kez daha
uyarıyoruz. ülkemizden defolun gidin,
bizlere saldırmaktan, vazgeçin ku-
rumlarımıza saldırmaktan, halkımıza
şehitlerimize saldırmaktan vazgeçin
yoksa Halk Kurtuluş Cephesi Sa-
vaşçılarının hedefi olmaya devam
edeceksiniz."

Zulmün Kalelerini Sarsan 
Bilgehan Karpat 

Ölümsüzdür!
Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’nde 22

Ocak'ta faşist devletin katil polisleriyle
girdiği çatışmada hayatını kaybeden
Bilgehan Karpat’ın cenazesi 23
Ocak'ta toprağa verildi. Bilgehan'ın
cenazesi 23 Ocak'ta Muratlı Devlet
Hastanesi morgundan alınarak Te-
kirdağ’ın Muratlı İlçesine bağlı Ay-
dınlar köyüne götürüldü. Yolda ce-
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nazeyi sahiplenmeye giden Dev-
Genç’lilerin yolu jandarma tarafından
kesildi. Bir süre bekletilen Dev-
Genç’liler mezarlığa gitti. Bu esnada
polis aileye baskı yaparak olay çı-
kacağı gerekçesiyle apar-topar ce-
nazeyi defnettirerek Dev-genç’lilerin
cenaze törenine katılmasını fiilen en-
gellemiş oldu. Tüm bu engellemelere

rağmen mezarlığa giden Dev-Genç’li-
ler mezarlıkta anma yaptılar. Anma
saygı duruşuyla başladı. Ardından
Bilgehan Karpat hakkında bir ko-
nuşma yapıldı. Şehitlerin her dönem
yol açıcı olduğu, mücadelelerinin
yaşatılacağı, hesaplarının sorulacağı
belirtildi. Son olarak "Dev-Genç"
marşı söylenerek anma sona erdirildi.

Ardından ailenin evine geçen Dev-
Genç’liler aileye başsağlığı dileyerek
köyden ayrıldı.

Dersim'de şehit düşen gerillalarla
ilgili 21 Ocak'ta yapılan açıklamaları
yayınlıyoruz. 

Sarıgazi Halk Cephesi: “Oli-
garşi korkunun en büyüklerini yaşı-
yor. Dersim dağlarındaki Şahanların
namlularına yükledikleri adaleti, şeh-
rin Şafakları Sütlüce'de AKP bina-
sında, Aksaray’daki işkencehanele-
rinde patlattı. Yoldaşlarımızın, Şa-
hanlarımızın karşısına çıkma cesareti
gösteremeyen oligarşinin korkak ko-
mandolarını halkımız menfezlerden
bilir. Korkaksınız, conilerin köpeği
katillersiniz.

Karşınızda silahlanmış örgütlü
bir halkı, yani DHKC gerillalarını
görünce uykularınız kaçıyor. Kor-
kudan ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz.
Efendilerinizin verdiği uçaklardan,
kimyasallardan medet umup tüm
dağları delik deşik ediyorsunuz. Ama
o delik deşik ettiğiniz dağlardan
Oğuz çıkıp geliyor ve beyninizden
vuruyor sizi. Şehrin Şafakları da sö-
mürünün oligarşinin kalesi AKP bi-
nasını ve İşkencehanelerin başı Em-
niyet müdürlüğünüzü vuruyor. Sı-
nıflar savaşının yasasıdır; Halk bit-
mez ölmekle, aksine daha da çoğalır
gelir. Bitmedik 47 yıldır ama sizi
bitirmeye ant içtik. Halkımıza ve
Tüm dünya halklarına, Şahanları ve
Şafakları ile ölerek ve öldürerek
sosyalizmi ve özgürlüğü biz armağan
edeceğiz. Korkularınızı her gün daha
da büyüteceğiz.

O kadar korkaksınız ki ne zaman
sizi beyninizden vursak hemen de-
magojilere sarılıp işkenceli gözaltılara
başlıyorsunuz. Sadece hesap defte-
rinizi kapatıyorsunuz. Tüm mahal-

lelerimizden işkence ile gözaltına
aldığınız her devrimcinin hesabını
soracağız. Bize ölüm size uyku yok!”

Kamu Emekçileri Cephesi:
"... Ölüm bir savaş gerçeğidir, ta-
raflardan birinin diğerini yok etmesi
hedeflidir aynı zamanda. Ya yok
edecek ya da teslim alacaktır.

Fakat savaşın da bir hukuku, bir
ahlakı vardır. Uyarı dahi yapılmadan
on gerilla katlediliyor ve iki ay bo-
yunca ailelerine dahi haber verilmi-
yor.

Faşizm her yerde faşizmdir. Dağ-
da yakar, sokakta kurşunlar, der-
nekleri kapatır, gazeteciyi tutuklar...

Katletmek asla meşrulaştırılamaz.
Kaybetmek, bilgi vermemek asla
affedilemez!

Gören hiçbir göz, duyan ve algı-
layan hiç bir beyin böyle bir vahşete
tepkisiz kalamaz, kalmamalıdır!"

Antep Halk Cephesi: "... Kar-
şılarında yaptıkları zulme sessiz ka-
lanlar yok! Zulüm varsa direniş de
vardır diyenler var. Bundan önce de
düşman, defalarca katledilen halk
çocuklarını geleneklerimize göre
defnetmemizi engellemek istedi, ama
başaramadı. Günay Özarslan’ı, Hasan
Ferit Gedik’i, Sibel Yalçın’ı nasıl
defnettiysek öyle defnedeceğiz. Yine
gerillada şehit düşen Ali Yıldız’ı
nasıl toplu mezardan çıkarıp gele-
neklerimize göre defnettiysek, yine
aynı şekilde direnecek ve gerillala-
rımızın son isteklerini yerine geti-
receğiz ve geleneklerimize göre def-
nedeceğiz.

Biliyoruz ki bu gerillalardan sağ
kurtulan olmuşsa Dersim Dağları

onları saklar vermez düşmana, yaralı
kurtulanları Dersim halkı basar bağ-
rına, bakar, yarası iyileşinceye ka-
dar…"

Elazığ Halk Cephesi: Ho-
zat-Ovacık bölgesinde kasım ayından
bu yana 3 aydır operasyonlar devam
etmektedir. Oligarşi on binlerce as-
keriyle, tankıyla, kobrasıyla dağla-
rımızı tarıyor. Kasım-Aralık ayı içe-
risinde 120’nin üzerinde gerilla Ho-
zat’ta şehit düşmüştür. DHKC oli-
garşinin adeta korkusu olmuştur böl-
gede. Oligarşi güçleri Cephenin ge-
rilla tarzından korkmaktadır. Ne za-
man nerede kapısını çalacağını tah-
min edememektedir. Bu nedenle kır-
sal alandaki operasyonlarını 2 katına
çıkarmıştır. DHKC Gerillalarının bu
kadar faşizme korku salmasının se-
bebi de Anadolu’yu Dersim dağla-
rında toplamış olmasıdır. Anadolu
ihtilalinin fitilinin yakılacağı yer be-
lirlenmişti bir kere. 18’inden 50’sine
Türk’ünden, Kürt’ünden, Arap’ından
her yaştan, her milliyetten, mezhepten
insanların bulunduğu bir düşman
onların korkusu olur tabi.

Dersim Valisi tabi son gelişme-
lerle Dersim belediyesine kendini
kayyım atayan kazma kürek Osman
sevinmeye başlamıştır. Sen sen ol
çok sevinme şehit düşen gerillaların
silahları, yeni gerillaların elinde ola-
cak sana Dersim’de rahat yok. Der-
sim Osmanlı’dan bu yanadır zalim-
lerin hedefi olmuştur. Hiç biri Der-
simle baş edemedi. Dersim yine ev-
latlarına bağrına açacaktır. Şehitle-
rimizin kanının aktığı yerdir vatan.
DHKC gerillalarının hesabı sorula-
cak."

Yürüyüş
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1-Ajitasyon en geniş kesimleri ha-
rekete geçirmek üzere, duygulara
hitap ederek yapılan çalışma;

propaganda ise, düşüncelerimizi
etkili bir biçimde halka yayma ve
bunlara inandırma faaliyetidir. 

2-Ajitasyon, halkın yüreğine hitap
eder,  iyi bir ajitasyon "hadi yapalım"
dedirtir. Propaganda ise o kitlenin
beynine hitap eder, yürek ve beyin
birlikte çalışırsa çok  etkilidir. 

3-Ajitasyon-propaganda yapmak
bir devrimcinin en temel görevidir.

Burjuvazi propagandayı öylesine
yozlaştırmıştır ki, günümüzde propa-
ganda ile yalan ve kitlelerin aldatılması
adeta özdeşleşmiştir. Belki de bu ne-
denlerdir ki bu kavramlara devrimci
saflarda  gereken itibar gösterilmemek-
tedir. Oysa ML ve devrimci propaganda
anlayışı burjuvazinin anlayışı ile taban
tabana zıttır. O ne kadar yalan-aldatma
üzerine kuruluysa, devrimci propaganda
da gerçek ve bilimsellik üzerine kuru-
ludur ve temel amacı kitleleri aldan-
mışlıktan kurtarmak ve gözlerine çekilen
yalan perdesini indirmektir. Ve bunu
başarmadan kitleleri örgütlemek ve
gerçeklerle donatmak da mümkün de-
ğildir. Bu nedenle ajitasyon ve propa-
ganda ekmek su kadar devrimci mü-
cadelenin ihtiyacıdır. 

4-Devrimci görüşlerin propagan-
dası ve eylemlerin kitleselleşmesi
için ajitasyon yapmayan devrimci
düşünülemez...

Bunun için ben bilinçli değilim,
ne anlatacağımı bilmiyorum gerek-
çesine de sığınılamaz. Hiçbir şey bil-
miyorsa bir devrimci birkaç dakika
içinde "sosyalizm iyidir, eşitliği,
adaleti ve özgürlüğü savunur, emekçi
yoksul halkın çıkarınadır" demeyi
öğrenebilir. İş ekmek istiyorsan devrim
için çalış, devrimci ol demeyi öğre-
nebilir. Veya elinde halk anayasası
ile dolaşmak; halkımızın sorunlarını,
devrimin nasıl çözümler önerdiğini

ondan okuyarak cevaplamak herkesin
başaracağı bir şeydir.

5-Halkımız doğru, haklı ve halktan
yana olana inanacaktır.  Bir tek insan
bile inanç taşıyıcısı olabilir. 

Biz inançla söylediğimiz her bil-
ginin doğruluğuna karşımızdaki insanı
da inandırabiliriz. Söylediklerimizi
bir de somut, gerçek örneklerle ka-
nıtlarsak bize gerçek anlamda inana-
caklardır.  Bu nedenle herkese dü-
şüncelerimizi, inançlarımızı anlatalım.
Gerçekler örgütleyicidir. 

6-Bir devrimci için ajitasyon ve
propoganda faaliyeti tıpkı nefes alıp
vermek gibidir. Nasıl ki nefes alıp
verdikçe hücrelerimize oksijen gidi-
yorsa, canlanıyorsak ajitasyon pro-
poganda da öyledir. Gerçekleri halka
ulaştırmaktır. Bunu yapmayan, halka
gerçekleri anlatmayan cepten yiyordur,
örgütlemiyordur. 

Ajitasyon-propoganda yapabilmek
için çok donanımlı olmaya gerek yok-
tur. Herkes gerçekleri anlatabilir. Basit
düşünmek ve harekete geçmek ye-
terlidir. İnanırsak ikna edebiliriz. 

7-Ajitasyon ve propaganda inan-
dırıcı olmalıdır. İnandırmak kitlelere
güven vermekle olur. Güven vermek
söylediğini yapmak, yaptığını savun-
makla olur.  Tutarlılık ve ilkeli olmak
da ajitasyon ve propagandanın temel
ayaklarındandır. Aynı zamanda gü-
cümüzü, yapabileeklerimizi de halka
anlatabilmelidir. Emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin düşünmemeyi öğrettiği
bir çağda kitlelerin sorgulanmasını
sağlamak önemlidir.  Ajitasyon-pro-
paganda yaparken insanların doğru
cevapları kendilerinin bulmasını sağ-
lamak da verimli olacaktır. 

8-Ajitasyon ve propaganda ile kit-
lelere iktidarı göstermeliyiz. İktidarı
aldığımızda nasıl bir dünya yarataca-
ğımızı halka anlatmalıyız. Propaganda
yapmak eylemlerimizin boş sohbetini
yapmak değildir.  Eylemlerimizin coş-

kusunu halka anlatabilmeliyiz. 
9-Bir devrimcinin görevi halkın

kafasındaki bulanık noktaları berrak-
laştırmaktır. Ajitasyon ve propaganda
yaparken bir hedef belirlemeli ve so-
nuca doğru bu hedefi takip etmeliyiz.
Ajitasyon ve propaganda hedefi ve
sonucu tasarlanmış bir çalışmadır,
gevezelik değildir. 

10-Bir devrimci ajitasyon ve pro-
paganda yaparken halkın en geri yan-
larını da dikkate almalıdır.  Halk kendi
yaşamından sömürüyü, açlığı, iş bula-
mamayı, olanaksızlıkları bilir. Halkın
kendi yaşamından yola çıkarak devrimci
doğruları anlatmak mümkündür. 

Ajitasyon, Duyguları Örgütleyip Eyleme Sevk Etmektir
Propaganda, Düşünceleri Örgütleyip Eyleme Sevk Etmektir

Emperyalizme Karşı
Anti-Emperyalist Cephe'yi
Büyütelim! 

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Bürosunun açılışı 21 Ocak’ta yapıldı.
Yapılan kahvaltının ardından Uluslararası
Komite adına yapılan açıklamalarda ön-
celikle faşizmin demokratik kurumları
kapatırken, tüm yasal haklarımıza sal-
dırırken devrimcilerin hiçbir mevziiyi
terk etmediği, açılan yeni kurumumuzun
bu yüzden de sembolik bir öneme sahip
olduğu vurgulandı. Tüm dünyada savaşan
örgütlerin silah bıraktığı bir süreçte ulus-
lararası ilişkilerin, mücadelemizin tüm
dünya halklarına anlatılmasının aynı za-
manda halklara umut verdiği vurgulandı.
Emperyalizme karşı mücadelede en
önemli ayaklardan birinin ideolojik mü-
cadele olduğu söylendi. Eyüp Baş'ın da
selamlandığı konuşmalarda emperya-
lizmin işbirlikçilerinin Dersim'de yaptığı
katliamla umudun bitirilemeyeceğine
vurgu yapıldı. Açılışta çevirmen dostla-
rımızın da kendi dillerinde okuduğu şi-
irlerle devrimcilerin açtığı yolun halka
ışık tutacağı belirtildi. Alınan kararların
hayata geçirilmesinin verdiği coşku ile
Anti-Emperyalist Cephe'nin daha da bü-
yütüleceği söylendi.

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI

AJİTASYON-PROPAGANDA
NEFES ALIP VERMEK GİBİDİR YAPANA DA

YAPILANA DA OKSİJEN TAŞIR...
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��Biz diyoruz ki; emperyalistler ve işbirlikçisi oligarşi, halkın-devrimcilerin en
küçük bir demokratik talebine bile düşmandır ve bu taleplerine sürekli saldırı
halindedir. Bu onların ideolojilerinin güçlülüğünden veya kendilerince haklılıklarından
kaynaklı değil, tam aksi, yıkılmakta olan düzenlerini ayakta tutabilmek için, halklara

saldırmaktan ve baskı altına almaktan başka çareleri kalmamıştır.

�Biz diyoruz ki; işbirlikçi oligarşi, efendileri emperyalistlerinin çıkarlarını koru-
yabilmek için bütün kurumlarını, güçlerini seferber eder. Bunların içinde polisi,
askeri ordusu, istihbaratı ve örgütlü sivil faşistleri kullanır. Fakat biz bu saldırılar
karşısında durmayacak ve halkın bulunduğu her yerde örgütlenme çalışmalarımızı
bütün meşruluğumuzla sürdüreceğiz.
�Biz diyoruz ki; emperyalistler ideolojilerini halka kabul ettirebilmek için türlü

yolu, yöntemi dener. 
İdeolojik, kültürel, psikolojik ya da fiziki her türlü saldırıyı hayata geçirir.

Emperyalistlerin bu saldırılarına karşı silahlanmak ve mücadele etmek bizim en
meşru hakkımızdır.
�Biz diyoruz ki; emperyalizmin ideojik ve siyasi önderliğini yaptığı; uzlaşma,

tasfiye ve teslimiyet döneminde; biz yine aynı ML sandalyemizde oturmaya devam
ediyoruz. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin halkımıza dayattığı kölelik koşulları
değişmemiştir. Ülkemizin siyasi, ekonomik ve tarihsel koşulları; yeni-sömürgecilik
ilişkileri değişmemiştir.  O halde bu köleliğe son verecek ve halkımızı kurtuluşa
götürecek olan silahlı mücadelenin zorunluluğu da değişmemiştir.
�Biz diyoruz ki; tıpkı Leyla Komutan’ın yaptığı gibi o silahlar yerin yedi kat

dibine gömülse de biz onları oradan çıkaracak ve savaşmaya devam edeceğiz. 
�Biz diyoruz ki; “kimse için ölmeye değmez… bu düzen değişmez…” gibi

söylemler savaş kaçkınlarının teslimiyeti meşrulaştırdığı, düşmanın beyinlere
yerleştirdiği cümlelerdir. Bu söylemlerin meşru görüldüğü yerlerde ahlaksızlık vardır.
Biz ise bunların karşısında, bedenlerimizi halkımızın önünde barikat yapıp; emperyalizmi
yıkıp, sosyalizmi kuruncaya dek “Bir Canım Var Feda Olsun Halkıma-Vatanıma” di-
yeceğiz.
�Biz diyoruz ki; emperyalistlerine ve işbirlikçilerine karşı savaşmaktan başka

kurtuluş yolumuz yoktur. 
Silahlı mücadeleyi; gerillayı, milisleri büyütmek zorunludur. 
�Biz diyoruz ki; önderimiz Dayı’mız Dursun Karataş’ın dediği gibi “Yalnız

değiliz! Tüm dünya halklarıyla birlikteyiz. Güçsüz değiliz. Gücümüz inancımızda,
tarihsel ve siyasal haklılığımızdadır. Biz kazanacağız! Çünkü Biz Halkız ve Haklıyız!”.
Ve söz size halkımız en güzel günleri ellerimizle, emperyalizme ve oligarşiye en
büyük darbeleri vura vura, yeni gelenekler yaratarak getireceğiz.

EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI
SAVAŞMADAN, KURTULUŞ SAĞLANMAZ!Biz diyoruz ki;�
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Barkın Timtik 15 Aralık tarihinde
25 kişi ile birlikte gözaltına alındı ve
tutuklanana kadar polisten işkence gör-
dü.  Onur kırıcı uygulamalar, tecrit
devam etti ve sürgün edildiği Aliağa-
Şakran Hapishanesi’nde de devam edi-
yor. En son azmettirilmiş bir adli tu-
tuklunun saldırısına uğrayan Barkın
bir tek an bile mücadelesinden şüphe
etmedi. Aksine bu saldırılar onun da
bütün halkın avukatlarının da doğru
yolda olduğunun kanıtı idi. Eğer fa-
şizmin tüm ülkeyi etkilediği, haklar
ve özgürlüklerin gasp edildiği, mil-
yonların işsiz ve güvencesiz kaldığı
bu süreçte saldırıya uğramasaydı, ken-
dinden şüphe ederdi halkın avukatları.

Emniyette gözaltında iken emniyet
müdürlüğünün kapısından ayrılma-
yarak nöbet tuttuk. Elbette hiçbir şey
olmamış gibi güven içinde orayı terk
etmemiz beklenemezdi.

Silivri’de uygulanan tecritin gös-
terilmesi gerekiyordu. Ne bizim ne
de iktidarın gündeminden çıkamazdı.
Nihayet kararlığımızı bilen Adalet Ba-
kanlığı Barkın’ı sürgün etmek zorunda
kaldı.  Çünkü Silivri Kampüs Hapis-
hanesi’nde bir statü oturtmaya çalışı-
yordu. Ve direnenler bu statüyü bozu-
yordu.  Orada siyasi tutsaklara reva
görülen muameleyi kabul etmeyece-
ğimizi biliyorlardı. Nihayet siyasi ik-
tidarın nasıl bir kitap düşmanı olduğunu
biz Silivri’de bir kez daha görmüş ol-
duk. Tüm darbeciler gibi mevcut iktidar
da kitaplardan korkuyordu. Barkın’ı
da diğer tutsaklar gibi idarenin kütüp-
hanesindeki çoğunluğu ilahiyat kitap-
larından oluşan kitapları okumaya
mecbur etmek istediler.

Faşizm diyor ki; ”benim sana okut-
mak, öğretmek istediklerimden birini
seç. Ben sana propaganda yapacağım,
senin düşüncelerini etkilemek için ha-
zırlık yaptım ama hangi propagandaya
maruz kalacağını kendin seçebilirsin. 

Bütün kitapları yakıp yalnızca İn-
cilleri bırakan Ortaçağ haçlı düşünce-
sinden ne farkı var, kitapları meydanlara
toplayıp yakan 12 Eylül cuntasından

ne farkı var? Mantık aynı mantık.
Onlar da hapishanelere topladıkları
siyasi tutsaklara kitap kağıt vermemekle
başladılar işe. Ama faydasızdı, tarih
bu politikanın yenileceğini mahkûm
edileceğini gösteriyor. Direnenlerin
bu politikaların hepsini boşa çıkar-
dıklarını gözleri ile görecek yaşayacak
AKP iktidarı buna şüphemiz yok.

Adliye önünde devam ettirdiğimiz
nöbet ile oluşan şu fotoğraf yeterlidir.
Avukatlar bir avukatın işkence ile ve
hukuksuz olarak tutuklanması karşı-
sında Adliye içinde yol bulamamışlar.
Adliyede hukuk bulamayanlar mey-
danlara çıkmış adalet istiyor. Bu ülkede
yargı mekanizmasından dahi bahsetmek
neredeyse imkânsız hale gelmiş du-
rumda. Adliyeler yargılama yeri olarak
değil ancak idari bir kamu kurumu
gibi işlemeye devam ediyor. Nasıl
Tapu Kadastro, nasıl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü işleyişine devam ediyorsa
öyle. Bir farkla devam ediyor artık
yargısal değil idari işlemler yapıyor.
Bakanların çıkardığı KHK’lar ile ge-
nelgeler ve talimatnameler ile yöneti-
yorlar Adliye’yi. Avukatlar mı onlar
da işlerine devam ediyorlar ama onların
işi beyanda bulunmak. Avukatlar be-
yanda bulunuyor, tanıklık ediyor, onay
mercii olarak kullanılıyorlar.  Biz
halkın avukatları tutanak olarak elimize
verdikleri belgenin, sürecin belgeleri
olarak kıymet taşıdığını biliyoruz. Hu-
kuksuzluğun kanıtı, belgesi onlar.

Adliye Meydanı’nda yüzlerinde
korku taşıyan insanlar görüyoruz.
Endişeli, kaygılı yüzler. Meraklı ama
ürkek bakışlar... Adliyenin önünde
elinde döviz ile duran bir iki avukatın
hemen yanında iki polis aracı duruyor
çünkü. Ve o polis araçları halka diyor
ki; “gözümüz üstünüzde.” Bizim bu-
radaki varlığımızı sakın unutmayın. 

O polis araçları ellerindeki me-
gafon ile neredeyse tüm meydanı
çevrelemiş olan polis bariyerlerini
açarak meydandan geçmek isteyenlere
sesleniyor. “Bariyerin dışına çıkın,
bariyerin çevresinden dolaşın”

Yalnızca oradan geçmek isteyen
yolunu uzatmak istemeyen insanlar
polisi dinlemiyorlar. O zaman da polis
durduruyor onları tekrar geri gönderip
bariyerin dışına çıkarıyor. “Biz gör-
evimizi yapıyoruz” diyor genç polisler,
halkın meydanını halkın yürümesine
bile kapatmayı güvenlik görevi zan-
nediyorlar. Halk böyle düşünmüyor.
Ama iktidarın istediği de zaten halkı
mantıksızda olsa iktidarın emirlerine
uymaya alıştırmak değil mi zaten. 

Adliye meydanında gelip geçerken
bize laf atanlar en çok adaletsizlikten
şikayetleniyor. “Ben şu kadar za-
mandır adalet arıyorum bulamadım.
Siz mi bulacaksınız” diyenler o kadar
çok ki. Evet, laf atıyorlar, duraksa-
madan. Çünkü hem polis hem de te-
pede duran MOBESSE kaydediyor
onları. “Adalet mi çok ararsınız”
diyor biri. Onun çaresizleşmesini ka-
bul etmiyoruz, bulacağız diyoruz.
Biz de laf atıyoruz O’na.

Bir günde iki kehanet dilleniyor
meydanda. Bir kadın engelli babasının
evinin yıkıldığını anlatıyor. Sarıyer‘de
oturan babasının evi yıkılıyor. Yine
bir başka engellinin de evi yıkılıyor.
“Ebru Gündeş’in evini kimse yıkmaz”
diyor kadın. Ama engellinin evini
yıkarlar. “Bir sürü hukuksuz yapı
var onlara dokunmaya kimsenin gücü
yetmiyor ama bize güç yetiriyorlar.
Hakkımı arayacağım gerekirse
AİHM’e kadar gideceğim” diyor ka-
dın. Ama ekliyor sonunda o zamana
kadar babam yaşarsa  belki evine
döner. AİHM’e vereceği tazminatın
babasının anılarını, evini kurduğu
hayatı geri getirmeyeceğini biliyor.

Yargılanan gazetecilerin arkadaş-
ları geliyorlar. Görüyoruz ki yalnızca
gazetelere, yazılara açılmış davaların
sanıkları bile ziyaret etseler bizi hiç
yalnız kalmayacağız. Her gün dü-
şünceye ve ifadeye açılmış davalar
görülüyor. Bu davaların kimi sanıkları
umudunu yitirmiş ve yurt dışına kaç-
mış. Kimi ülkede yaşamaya devam
ediyor ama umudunu kaybetmek üze-

Biz Adliyeler Adına Umut Dağıtmak İstemiyoruz ...
Biz de Adalet Arıyoruz ve

Avukat Olduğumuz Halde, Adaleti Adliyenin İçinde Aramıyoruz!

UMUT BİRLİK OLMAKTA, UMUT  DAYANIŞMADA, 

UMUT MÜCADELEDEHalkın 
Hukuk
Bürosu
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re.  “Umut İnsanda... “ diyor Nazım
Usta. Bizim görevimiz onlara umudun
bitmediğini hatırlatmak.

Ellerini omzumuza atıp bir hatıra
fotoğrafı çektirmek istiyorlar ziyaret-
çilerimiz. Bu onlara bir pay bırakıyor.
Direnenlerin yanında olduklarını gör-
mek ve göstermek istiyorlar. Biz de
seviyoruz fotoğraf çektirmeyi. Çünkü
onlar biliyorlar ki bizimle fotoğraf
çektirmek bile riskli olabilir. Bunu
göze alıyorlar. Bizi sevdiklerini ve
güvendiklerini görüyoruz.

Adliyenin içinde duruşmalara girer-
ken, sanki kanunları biz yapmışız gibi
ya da mahkemede kararı biz vermişiz
gibi sual sorar aileler. Biz ise kendimizi,
mahkeme kararlarını ve sonucun neden
böyle olduğunu açıklamak isterken bu-
luruz. Bir mantıklı açıklama yapmaya
çalışırız. Çünkü karşımızdaki ağlayan
bir annedir. Acı çeken bir babadır. Özlem
içinde bir sevgilidir. Onları umutsuzluğa
terk etmemek için iyi sözler bulmaya
çalışırız. Bir bakmışız ki mahkemeler
ile halk arasındaki çatışmayı yumuşatan
bir rol edinmişiz. Onlar, mahkemede
söyleyemediklerini bize söyleyerek, hatta
bize kızarak rahatlamaktalar. Biz sanki
yargılamanın, adliyenin bir parçası imişiz
bunlardan sorumlu imişiz, gibi görülürüz.
Bir anda yargıyı savunurken buluruz
kendimizi. Oysa ki savcılar, hakimler
ve iktidar avukatı yargının bir parçası
olarak görmezler. Bu çelişkili rolden
çıkmak ve halkın içinden biri olarak
aynı kaderi paylaşmak ve müvekkille-
rimizin de bizi adalet ararken görmesi
güzel bir şey.  Çünkü biz adliyeler adına
umut dağıtmak istemiyoruz. Biz de
adalet arıyoruz ve avukat olduğumuz
halde, Adalet’i Adliye’nin içinde ara-
mıyoruz.

Adliye meydanında nöbet tutmak
halkın acılarını, adalet özlemini görmek
demek aynı zamanda. Hem bize öğre-
tiyor hem de gelip geçen halka öğre-
tiyor bu nöbet.

Sonuç almak için doğru politikalar
üretmek, doğru politikalar üretmek içinse
süreci doğru değerlendirmek gerekir.
Süreç faşizmin herhangi bir örtüye gerek
duymaksızın haklar ve özgürlükler mü-
cadelesine saldırdığı, muhalefetin ol-
madığı, baskı örgütlerinin sindirildiği,
basın yayın organlarının oto sansür uy-

guladığı koşulları getirmektedir.
İktidar gazetecileri, akademisyenleri,

avukatları parlamenterleri sanatçıları
tutuklamadan işten atmaya varan çeşitli
araçlar ile cezalandırmaya çalışmış ve
bu yolla halka gözdağı vermek istemiştir. 

Halkın bu şekilde yönetilmek iste-
mediği bir gerçektir. Halkın talepleri
baskı ve şiddet ile bir noktaya kadar
bastırılabilse de ilelebet susması müm-
kün değildir. 

İktidarın yönetememe krizi ise bir
başka gerçektir.  Yönetenler artık eskisi
gibi yönetememektedir. Ne yana dönse
bir kriz ile karşılaşmaktadırlar. Üstelik
bu kriz, aslında emperyalizmin krizi
olup güçlü sömüren devletler, kendi
krizlerini çaresiz Türkiye gibi yeni-sö-
mürgeler üzerinden çözmeye çalışacak-
lardır. 

Bu bunalım ortamında değil devrimci
bir eylem, en sıradan muhalefet sözleri
bile tehlike arz eder. Düne kadar yalnızca
“radikal” olanlara reva görülen devlet
şiddeti makul muhaliflere uygulanmaya
başlar. Çünkü artık iktidarı güçlendir-
meyen her şey iktidarı tehlikeye düşürür
hale gelmiştir. Tabir yerinde ise, yel
esse uçacaktır. İktidar sık sık ne kadar
güçlü olduğunu, her şeyin kontrol altında
olduğunu anlatmaya çalışır. Halkın ih-
tiyacı ise güvendir.  Halk emeğinin fe-
dakârlıklarının boşa gitmeyeceği bir
yerde mücadele etmeye hazırdır.

Halkın ihtiyacı olan umuttur. Hep
devranın böyle gitmeyeceğine, bir gün
değişeceğine inanmak ister.  Var olana
mecbur değildir. Ama o zaman yeni
ve doğru bir alternatif olmasını ister.
Gelenin gideni aratmamasını ister.

O halde ölene kadar yolundan dön-
meyecek olana,

İnançlarından vazgeçmeyecek ola-
na, yılmayana,  zoru görünce kaçma-
yana,  rüzgâra göre yön değiştirmeye-
ne,

İlkeli olana, 
Tabir yerinde ise lafla değil iş ile

kendini gösterene inanacak ve güve-
necektir.  Umut ancak oradadır.

Elinde iktidarı tutanın,  güce sahip
olanın karşısında halkın istediği sadece
budur.

Umut birlikte, umut dayanışmada,
umut mücadelede…

Adliyenin içinde duruşmalara
girerken, sanki kanunları biz

yapmışız gibi ya da
mahkemede kararı biz vermişiz

gibi sual sorar aileler. Biz ise
kendimizi, mahkeme

kararlarını ve sonucun neden
böyle olduğunu açıklamak

isterken buluruz. Bir mantıklı
açıklama yapmaya çalışırız.
Çünkü karşımızdaki ağlayan

bir annedir. Acı çeken bir
babadır. Özlem içinde bir

sevgilidir. Onları umutsuzluğa
terk etmemek için iyi sözler

bulmaya çalışırız. Bir bakmışız
ki mahkemeler ile halk

arasındaki çatışmayı
yumuşatan bir rol edinmişiz.

Onlar, mahkemede
söyleyemediklerini bize

söyleyerek, hatta bize kızarak
rahatlamaktalar. Biz sanki
yargılamanın, adliyenin bir

parçası imişiz, bunlardan
sorumlu imişiz gibi görülürüz.
Bir anda yargıyı savunurken

buluruz kendimizi. Oysa ki
savcılar, hakimler ve iktidar
avukatı yargının bir parçası

olarak görmezler. Bu çelişkili
rolden çıkmak ve halkın

içinden biri olarak aynı kaderi
paylaşmak ve

müvekkillerimizin de bizi
adalet ararken görmesi güzel

bir şey.  Çünkü biz adliyeler
adına umut dağıtmak

istemiyoruz. Biz de adalet
arıyoruz ve avukat olduğumuz
halde, adaleti  adliyenin içinde
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Özgür Tutsaklar olarak, "İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek" sloganını
12 Eylül işkencecilerine karşı yük-
seltmiştik. O günden sonra duvarları
aşarak halkın diliyle buluşup yay-
gınlaştı bu slogan. İşkenceye uğrayan
herkesin haykırdığı bir slogan haline
geldi.

Ve bir kez daha ülkemiz hapis-
hanelerinden "İnsanlık Onuru İş-
kenceyi Yenecek" sloganı yüksel-
mektedir. Çünkü, hapishanelerde ge-
rici-faşist AKP'nin saldırı ve işken-
celeri artarak sürmektedir.

17 yaşındaki Liseli Dev-Genç’li
Hakan İnci ve Muratcanlar'dan, hal-
kın avukatı Barkın Timtik'in yaşa-
dıklarına... işkence artık AKP ha-
pishanelerinin sıradan uygulanması
olmuş durumundadır. 

Öyle ki avukat ve aile ziyaretine
getirip götürürken bile tutsakların
elleri arkadan burkulmakta, kafaları
eğilmeye çalışılmaktadır. Sabah-ak-
şam sayımları artık işkence seans-
larına çevrilmiştir. 

Aramalar hücre baskınları şek-
linde gerçekleştirilmekte, eşyaları
talan edilen devrimci tutsakların
kendilerine de işkence yapılmaktadır.
Ve dahası da şu ki, evlatlarını ziyarete
gelen tutsak aileleri de binbir eziyet,
saldırı ve işkence ile karşılaşmakta-
dır.

Hapishanelerdeki somut durum
şudur: Gerici-faşist AKP, OHAL adı
altında tezgahladığı saldırı, baskı,
hak gaspları ve işkenceleriyle bugüne
kadar tutsaklık koşullarında direniş
ile kazandığımız bütün hakları yok
etmeye yönelik bir savaş açmış du-
rumdadır... 

Gerici-faşist AKP'nin açtığı savaş

kabülümüzdür. Cevabımız
Genel Direnişimizdir...

Biz Varız, 
Biz Özgür Tutsaklarız...

Gerici-faşist AKP'nin bu saldır-
ganlığı karşısında BİZ varız. Biz
Özgür Tutsaklarız ve faşist AKP'nin
saldırılarına karşı, direnmeye devam
ediyoruz. Kürt milliyetçileri ve opor-
tünizmin, tutsakları, AKP'nin saldı-
rılarını sineye çekerek atlatmanın
hesaplarını yapıyorlar. Ne de olsa
"Farkımızı koyduk iyi oldu", "kay-
mak tabakayı koruyalım" diyen on-
lardır. Onlar farklarını koymaya, biz
ise direnmeye devam ediyoruz. 

Gerici-faşist AKP, hapishaneleri
teslimiyet merkezleri haline getirmek
için dizginsiz bir saldırı içindedir.
Ancak yanılıyorlar. Faşizm amacına
bir kez daha ulaşamayacaktır. Çünkü,
hapishaneler ülkemizde teslimiyet
merkezleri değil, dünden bugüne di-
renişin tarihsel mevzileri olmuştur.

Biz, 12 Eylül cuntacılarına karşı
'84 Ölüm Orucu zaferini tarihe ya-
zanlarız... 

Biz, her anı eylem olan '96 ölüm
orucu direnişiyle "Zaferi Şehitleri-
mizle Kazanacağız" diyerek devrimci
tutsakların teslim alınamazlığını ta-
rihe kanımız, canımızla yazanlarız...

Biz, 21 Eylül Buca Hapishane-
si’nde, 04 Ocak Ümraniye Hapis-
hanesi’nde, 26 Eylül Ulucanlar Ha-
pishanesi’nde direniş destanları ya-
zanlarız...

Biz, 19 Aralık Katliamı karşısında
"Bir canım var feda olsun halkıma,
vatanıma" diyen Özgür Tutsaklarız.

Biz, Büyük Direniş'in yedi yılı
boyunca 122 kez can verip zafer
kazananlarız...

12 Eylül yıllarından bu yana dev-

rimci tutsaklara yaptıkları işkence
ve baskı ile sonuç alacağını zanne-
denlerin sonuna iyi bakın... "Asma-
yıpta besleyelim mi" diyenlerin so-
nuna iyi bakın... Muktedir oldukları
dönemlerde kan dökücülükte sınır
tanımayan ve tarihe "katil" sıfatıyla
geçen zalimlerin hiçbirisi sonuç ala-
madı. Hiçbirisi kirli amaçlarına ula-
şamadı. Devrimci tutsakları teslim
almayı başaramadılar. Değil gerici-
faşist AKP'nin OHAL'i, faşizmin
hiç bir hali Özgür Tutsakları teslim
almayı başaramamıştır.   

Bugüne kadar faşistlerin neden
başarısız olduklarının ve bugünden
sonra da neden başarısız olacaklarının
tarihsel olarak tek bir cevabı vardır.
Oldukça yalın ve net bir cevaptır
bu. Halkların tarihi hakkında birazcık
bilgisi olan herkesin bildiği bu ger-
çeği, kahraman 122'lerden şehidimiz
Fatma Koyupınar'ın sözleriyle ifade
edersek: “Tarih, hiçbir döneminde
devrimci iradenin, inanmış insan
iradesinin yenildiğine tanık olmadı,
olmayacak.”

Gerici-faşist AKP işte bu tarihsel
gerçeklik karşısında çırpınıp kıv-
ranmaya devam ediyor. Çünkü bütün
işkence ve saldırılarına karşı Genel
Direniş ile cevap veriyoruz. 

En Olumsuz Koşullarda
Bile Direnişin Bir Biçimi
Bulunur

Direniş, bizim mevzimizdir. Faşist
saldırılar karşısında direniyor olmak,
boyun eğmezliğimizin mevzisine sa-
hip olmak demektir. Mevzilerimizi
terk etmeyeceğiz. Direneceğiz. Çün-
kü direnme hakkı, hayat içinde dü-
şüncelerinizle birlikte kendiniz olarak
varolma hakkıdır. 

Bütün haklar gasp edilebilir ve

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

GERİCİ-FAŞİST AKP'NİN 
İŞKENCELERİNE KARŞI... 

HAKAN İNCİ İLE DEVRİMCİ AVUKAT 
BARKIN TİMTİK'İN TALEPLERİNİN 

KABUL EDİLMESİ İÇİN...
ÖZGÜR TUTSAKLAR OLARAK

AÇLIK GREVİNDEYİZ...

29 Ocak
2017

Yürüyüş

Sayı: 558

15ADALET İSE BİZİMLE ANILIR ÜLKEMİZDE...



fakat, faşizmin gasp edemeyeceği
yegane hak direnme hakkınızdır.
Çünkü en olumsuz koşullarda bile
direnişin bir biçimi, rengi, sesi mut-
laka bulunur. 

Kaybedilmemesi gereken mevzi,
direniş mevzisidir. Direnme hakkıdır.
Buna sahip olduğunuz sürece sizden
çalınan, gasp edilen bütün hakları
yeniden kazanırsınız.

Gerici-faşist AKP, tutsaklık ko-
şullarında kitap okuma hakkımızdan
arkadaşlarımızla sohbet hakkımıza,
ailemizle görüş yapabilme hakkımıza
varıncaya değin yok etmeye çalış-
maktadır. Saldırıp işkence ederek dü-
şünce değişikliği dayatıyor, faşist yap-
tırımlarına itaat edilmesini istiyorlar. 

Gerici-faşist AKP, işte bu kap-
samda, 17 yaşındaki Liseli Dev-
Genç’li Hakan İnci ve Muratcan'a
özellikle saldırıp işkence ederek
faşist yaptırımlarına itaat dayatmak-
tadır. Ancak başaramadılar. Aylarca
sürdürdükleri saldırılar, baskılar ve
işkence seanslarına rağmen 17 ya-
şındaki genç Özgür Tutsaklara boyun
eğdiremediler. 

Saldırıp işkence ettiler Hakan İnci
ve Muratcan'a. Onları direnişin "zayıf"
halkası olarak görüp iradelerini kırarak
dayattıkları faşist yaptırımlarına itaat
ettirebileceklerini zannettiler. Yanıldılar.
Çünkü, 17 yaşında iki genç olan
Hakan İnci ve Muratcan Arslan, Mal-
tepe Hapishanesi’ni direniş mevzisine
çevirdiler.

Bakın, Muratcan ne diyor: "...
Biz yol açıcı olacağız, bizden sonra
gelenler aynı şeyleri yaşamasınlar
diye direniyoruz."

17 yaşındaki Özgür Tutsakların
dile getirdiği bu gerçeklik, halkların
BÜYÜK İNSANLIK gerçeğidir. Ge-
rici-faşist AKP, halkı yenemez. Ki
17 Yaşındaki Hakan İnci'ler, gerici-
faşist AKP'nin karşısına, insanlık
onurunun yenilmezliği tarihsel ger-
çeğini çıkardılar. 

Dün 17 yaşındaki Erdal Eren'i
idam eden faşizmin kanlı zihniyeti
bugünde işbaşında olarak 17 yaşın-
daki Hakan İnci ve Muratcanlar'a
işkence yapmaktadır. Ve fakat, 17
yaşındaki bu Özgür Tutsaklar karı-

şısında yenilen yine gerici-faşist
AKP olmuştur. İşkenceleri, baskıları,
saldırıları kar etmemiştir. Çareyi,
Hakan İnci'yi kaçırıp sürgün
etmekte bulmuşlardır.

İşkencenin bir başka hede-
fide halkın avukatı Barkın Tim-
tik olmuştur. Devrimci avukat-
lık yaptığı, bu kapsamda bas-
kılara boyun eğmediği ve halk
çocuklarını sahiplenmeyi sür-
dürdüğü için işkenceyle göz-
altına alınıp tutuklanan halkın
avukatı Bartın Timtik'e tutsaklık
koşullarında da işkence yapıl-
mıştır. 

Sevgili avukatımız Barkın
Timtik, dayatılan faşist yaptı-
rımlara itaat etmediği için bu
kez İzmir-Şakran Hapishane-
si’ne sürgün edilmiştir.

17 yaşındaki Hakan İnci-
Muratcanlar'a, devrimci avukat
Barkın Timtik'e ve tüm dev-
rimci tutsaklara yönelik işken-
ceye karşı...

Sürgün-sevk saldırılarına
karşı... 

Sevgili avukatımız Barkın
Timtik ve Hakan İnci'nin ta-
leplerinin kabul edilmesi için... 

Bir kişi bile olsak, bulun-
duğumuz her yerde ÖZGÜR
TUTSAKLAR OLARAK AÇ-
LIK GREVİ EYLEMİNE
BAŞLIYORUZ. Eylemimizin
süresi bir haftadır. Hasta, ilaç
kullanan vb. arkadaşlarımız bu
eyleme katılmayacaklardır.

Gerici-faşist AKP'nin sal-
dırıları bizi yıldıramaz sadece
öfkemizi bileyleyip direnişimizi
büyütür. Genel Direnişimizi
fiili eylemlerimiz ve açlık di-
renişimizle büyüteceğiz.

Halkımıza çağrımızdır: Ge-
rici-faşist AKP'nin  saldırılarına
karşı bulunduğumuz her yerde
direnin. Haklarınızı savunun.
Haksızlığa izin vermeyin. Biz-
ler, Özgür Tutsaklar olarak, bu-
lunduğumuz her hapishanede
böyle yapıyoruz. 

Yeri geliyor hücreleri yakı-
yor, yeri geliyor açlık direnişi

yapıyoruz. 
Faşist saldırı ve işkencelere karşı

direniyoruz. Direneceğiz...

-Özgür Tutsaklık,
entelektüel gevezelik için
değil, devrimi büyütmek
için okuyan tutsaklıktır.
Özgür Tutsağın ideolojisi
Marksizm-Leninizm’dir.

-Özgür Tutsağın okuma
programını da Marksist-
Leninist ideolojiyi tüm

boyutlarıyla öğrenmek ve
hayata uygulamak

şekillendirir. 

-Özgür Tutsaklık,
Marksist-Leninist
ideolojiyi, halkın

sorunlarını çözmek için
öğrenir, bunun için

yaşama uygular. Özgür
Tutsak bilir ki, halkın

sorunlarının çözümü anti-
emperyalist, anti-

oligarşik, Demokratik
Halk Devrimi’ndedir.

-Özgür Tutsak, ideolojik
eğitimini; anti-

emperyalist, anti-oligarşik
devrimin görevlerini
yerine getirebilecek
şekilde programlar

-Özgür Tutsaklık,
ideolojik eğitimin
sürekliliğini bilince
çıkarmış tutsaklıktır. 
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Emperyalizm ve oligarşinin Türkiye halk-
larına karşı her saldırısı aynı zamanda bir tur-
nusol görevi görmektedir. Halk düşmanları
halka saldırıyor. Devrimciler direniyor ve sal-
dırıları geri püskürtmek için bir irade savaşı
yürütüyor. Halk saflarında olan oportünist, re-
formist sol ve küçük burjuva milliyetçileri ise
halk saflarında olduklarını unutmuş, “halkın
dostları” rolünü oynamaya çalışıyor.

Devrimci politikanın temel kıstası; devrim
iddiası ve iktidar perspektifli bir mücadeledir.
Küçük burjuva milliyetçiliği, emperyalizmin koruma
şemsiyesi altında, emperyalizmin icazetinde bir kurtuluş
hayali kurmaktadır. Artık emperyalizme karşı mücadele
diye bir kavramı tamamen gündem dışı bırakmışlardır.
Hatta, emperyalizmi rahatsız edecek her türlü adımdan
da feragat edilip, emperyalist çözüm için; emperyalist
politikaların kara gücü olarak hareket etmektedirler.
Böylesi bir çizginin devrim iddiası da, iktidar perspektifi
de olamaz.

Oportünizm ve reformizm de sözde devrim, sosyalizm
sloganları atsalar da, buna uygun bir mücadele çizgisinden
uzun zamandır uzaktırlar. Sadece devrim ve sosyalizm
savaşından uzaklaşmadılar. Aynı zamanda devrim ve
sosyalizm mücadelesini yürüten devrimci hareketten
de uzaklaşmışlar, hatta yer yer devrimci harekete düş-
manca politikalar yürütmüşlerdir.

Emperyalizm ve oligarşinin çizdiği sınırlar içinde
hareket etmek yetmiyor; düşman, tam teslimiyet istiyor.
Güncel bir örnek olması yanıyla FARC'ın yaşadıklarından
dersler çıkarmaları gerekirken tam tersine onu rehber
ediniyorlar. Gelinen noktada devrimden, sosyalizmden
çoktan vazgeçen Kürt milliyetçileri, Suriye de emper-
yalizmin kara gücü olmuş durumdadır. Ancak ne em-
peryalizm için ne de işbirlikçi oligarşi için bunların
hiçbiri yeterli değildir; düşman, tam teslimiyet istiyor.

Emperyalizme Karşı Savaşmayanlar,
Devrimci Politika Üretemez
Halktan Kopanlar Savaşamaz

Oportünizm ve reformizm tam bir politikasızlık için-
dedir; düşmanın onca saldırısına rağmen hayata geçir-
dikleri bir politikaları, istikrarlı bir direniş çizgileri ve
mücadeleleri yoktur. Anti-emperyalist olduklarını söylerler
ama ne emperyalizme ne de işbirlikçi tekellere karşı
tek bir eylemleri yoktur. Genel olarak, küçük burjuva
milliyetçiliğinin kuyruğuna takılmışlar, devrim inancını

ve iktidar iddialarını kaybetmişlerdir.

Politikasızlık, solun kendine ve halka yabancılaş-
masının bir sonucudur. Halka güvenmeyen, devrime
inanmayanlar politika üretemez.

Sol, halk olmanın, halk için mücadele etmenin, halk
saflarında kalmanın anlamını lügatlarından çıkarmıştır.
Halk saflarında olmayı, “halktan yana olmak” olarak
anlamaktadırlar. Kendileri halktan değiller, halkın bir
parçası değiller. Onlar halktan yana tavır alan 'yüce gö-
nüllüler'dir. Bu yüce gönüllülüktür ki, halkı tanımak,
halkı örgütlemek yerine “halka inmeyi” tercih ederler.
Kendilerine biçtikleri en büyük paye “halkın dostu” ol-
maktır.

İşte bundan dolayıdır ki; emperyalizmin ve oligarşinin
halka yönelik saldırıları karşısında da halkın sorunları
ve ihtiyaçları karşısında da bir politikaları yoktur. Düş-
manın saldırılarını 'kınamak', 'teşhir etmek' ve 'protesto'
etmekle yetinirler. Hatta bu role kendilerini o kadar
adapte etmiştirler ki, düşman kendi kapılarına dayanıp,
kurumlarını mühürleyip, yöneticilierini tutukladıklarında
bile kınamanın, ayıplamamanın ötesine geçememekte-
dirler.

Gelinen nokta sivil toplumcu “protesto solculuğu”dur.
Çünkü içinde halk iktidarı olmayan her şey sivil top-
lumculuktur.

“Sivil toplumculuk her zaman, her yerde örgütlü
mücadeleye, örgütlü olan her şeye karşı çıkmış, yerine
birey özgürlüğünü kurmaya çalışmıştır. Bu akım örgütlü
güçlerden; sınıf mücadelesinin örgütlü, belli bir disiplin
altında yürütülmesinden, bireysel özgürlüklerini kaybetme
korkusuyla vebadan kaçarcasına kaçan, bireyci aydınları
birleştiren bir akımdır” (Haklıyız Kazanacağız 1. Cilt)

Sivil toplumculuk, burjuvazinin kendi iktidarını ko-
rumak ve sürdürebilmek için halk saflarında iradi bir
şekilde örgütlediği akımlardandır. Bu yanıyla sivil top-
lumcular, emperyalist sisteme ve onun işbirlikçisi oli-
garşilere karşı da mücadele edemez. Tam tersine halk

EMPERYALİZM VE
OLİGARŞİ OHAL'LE,

KHK'LARLA SALDIRIYOR;
DEVRİMCİ İRADE

DİRENİYOR, SAVAŞIYOR, 

ZAFERLER KAZANIYOR;
OPORTÜNİZM VE

REFORMİZM SALDIRILARI
KINIYOR, DAYANIŞMAYA

ÇAĞIRIYOR;

KÜÇÜK BURJUVA
MİLLİYETÇİLİĞİ MAĞDUR
POLİTİKASI YAPIYOR!-1

Sol’un Sol’un 
Köşe TaşlarıKöşe Taşları
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güçlerinin mücadelesini dü-
zen içine çekmeye çalışır.
Bugün Kürt milliyetçiliğinin
Kürt halkının ulusal kurtuluş
mücadelesini tasfiyesi de bu
temelde gelişmektedir. Tıpkı
Latin Amerika ülkelerinde,
halkların canı pahasına ka-
zandığı mevzilerinin sivil
toplumcu bakış açısıyla tas-
fiye edilmesi, emperyalizm
ve işbirlikçi iktidarlara barış
masalarında teslim edilmesi
gibi.

Protesto Solculuğu,
Kınama Solculuğu
Politikasız Kalmaya
Mahkumdur

Protesto solculuğu artık
yeni bir boyut kazanmış ve
“kınama solculuğu”na dö-
nüşmüştür. Kınamak nedir?
Halk, toplumsal yaşamda
ayıp çerçevesinde gördüğü,
hafif uyumsuzlukları eleştir-
mek için, ayıbı yapanı kı-
narlar. Peki emperyalizm ve
oligarşinin halkımıza karşı
sınıf kiniyle işlediği, planlı programlı imha politikaları
ve suçlarını kınamak yeterli midir?

Meclisteki grup toplantısına dinleyicileri ve basını
almayan, boş salona konuşan HDP sözcüsü Ayhan Bil-
gen'in faşizmin saldırılarını “Bu manzara Meclis’in ayı-
bıdır” diyerek açıklamasında olduğu gibi onlarca örnek
vardır. Faşizmin terörü “ayıp” diye nitelendirilirse kar-
şılığında da ancak o kadar direnilir. Faşizmin saldırıları
“kınamak” ile geçiştirilemez.

Bu kadar kınamayı burjuva muhalefeti de, değişik
çıkar ilişkileri olan emperyalist kurumlar da yapıyor.
Ama kendisine sosyalist, komünist, devrimci niteleme-
lerini uygun görenlerin, hatta bu nitelemelere en çok
kendilerinin sahip olduğunu belli etmek için, birbirlerinden
daha kızıl, kıpkızıl olduklarını iddia etmeyi siyasi
ideolojik mücadele olarak görenler, dönüp aynaya
bakmak zorundadır. 

Eğer halen bu nitelemeleri doğru buluyorlarsa, yap-
maları gereken de içinde bulundukları kimlik bunalı-
mından bir an önce çıkmanın yollarını aramaktır. Tek
kurtuluş yolları; kendilerinin de halkın bir parçası ve
halktan oldukları gerçeğini kabullenmeleridir.

Protesto solculuğundan, kınama solculuğundan çıkmak
için, ilk adım halk olmak, halktan olmaktır. Halka

yönelik her saldırıyı kendine
yapılmış bir saldırı olarak
görüp, protesto solculuğunun
miskinliğinden kurtularak di-
renişe geçmektir.

Sol, kendine dönmek zo-
rundadır. Emperyalizme karşı
tavırsızlıklar, oligarşinin se-
çim aldatmacasına bilinçli
ve gönüllü olarak alet olmak
artık yetmiyor. Teslimiyetin
kuyruğu hiçkimseye bir ge-
lecek sağlamaz, sağlamıyor. 

Türkiye solunun oportu-
nisti de, reformisti de Ana-
dolu ihtilalinin yarattığı ge-
leneklerden dolayı, herzaman
anti emperyalist bir söylem
kullanmıştır. Çünkü Anado-
lu'da devrimcilik yapmak
için Mahirler’in, Denizler’in
soyundan olduğunu göster-
mek zorundadırlar. Anadolu
halkları, içinde Mahir olma-
yan, Deniz olmayan, 6. Fi-
lo'yu denize dökenler olma-
yan bir solculuğu asla dev-
rimci olarak kabul etmez.

ABD emperyalizmiyle
aynı safta olmak her zaman bir hakarettir. Türkiye solu
da bu söylemin dışında duramazdı. Ancak, kuyruğuna
takıldıkları Kürt milliyetçilerinin teslimiyetçi politikaları
onları bugün, Suriye'de ABD'nin kara gücünün yanında
bir saflaştırmaya getirmiştir. Yüksek perdeden “Rojava
Devrimi”, “Kobani Direnişi” söylemlerine sarılmakta-
dırlar. Bunun için de, Kürt halkının yüzyıllardır yaşadıkları
ulusal baskı ve zulmünü kullanıyorlar. Baskı ve zulüm
altında Kürt halkının ödediği bedelleri öne sürerek, ya-
rattıkları mağdur edebiyatı ile ABD ile işbirlikçiliklerini
de gölgelemeye çalışmaktadırlar.

Küçük burjuva milliyetçiliğinin kuyrukçuluğunu ya-
panlar artık hangi alamete binip, gittikleri kıyametin
yolunda ilerlediklerini görmek zorundadır: Onlar için
sınıf savaşı bitmiştir. 

Umutlarını oligarşinin parlamentarizmine ve em-
peryalizmin çözümüne bağlamışlardır. Teorik olarak
emek ile sermaye arasındaki çelişkilerin uzlaşmaz çe-
lişkiler olduğunu bilirler. Ama bilmek başka, yapmak
başkadır. Çünkü yapmak için bedel ödemeyi göze almak
gerekmektedir. İşte bunu göze alamazlar. Onun için
söyledikleri ile yaptıkları her zaman farklıdır. Oportünistin
kelime anlamı da zaten budur: söylediği ile yaptığı
aynı olmayan...

(devam edecek)

Protesto solculuğu artık yeni bir
boyut kazanmış ve 'kınama

solculuğu'na dönüşmüştür. Kınamak
nedir? Halk, toplumsal yaşamda
ayıp çerçevesinde gördüğü, hafif
uyumsuzlukları eleştirmek için,

ayıbı yapanı kınarlar. Peki
emperyalizm ve oligarşinin

halkımıza karşı sınıf kiniyle işlediği,
planlı programlı imha politikaları ve

suçlarını kınamak yeterli midir?
Meclisteki grup toplantısına

dinleyicileri ve basını almayan, boş
salona konuşan HDP sözcüsü Ayhan
Bilgen'in faşizmin saldırılarını “Bu

manzara Meclis’in ayıbıdır” diyerek
açıklamasında olduğu gibi onlarca

örnek vardır. Faşizmin terörü
“ayıp” diye nitelendirilirse

karşılığında da ancak o kadar
direnilir. Faşizmin saldırıları
“kınamak” ile geçiştirilemez.
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Devrim mücadelesini hiçbir zaman
faşizmin yasal sınırlarına hapsede-
mezdik, hapsetmedik.

Faşizmin yasaları da faşist düzeni
korumak içindir. Bir gecede bile
halka ait her örgütlenmeyi yasaklayan
yasalar çıkarabilirler, çıkarıyorlar.

Halk olarak geleceğimizi, oligar-
şinin ahırında, neye el kaldırıp in-
dirdikleriyle bile ilgilenmeyen, bir
kaç yüz milletvekilinin el kaldırıp
indirmesine terk edemeyiz.

Bunun için, kendi kendimizi yö-
netme organlarımızı oluşturmalıydık.
Bu aynı zamanda iktidar hedefimize
uygun olarak atılmış örgütlenme
adımları da olacaktı.

Kendi kendimizi yönetme organ-
larımızın adı, faşizmin meclisinin
karşısında HALK MECLİSLERİ
olacaktı.

Yazımızın önceki bölümlerinde,
faşizmin Umudumuzun Mevzileri
derneklerimize saldırılarını ve faşiz-
min saldırılarına karşı Umudumuzun
Mevzilerini kurma, yaşatma ve yay-
gınlaştırma mücadelemizin bir kesitini
özetledik. 

Tüm bu mücadele sürecimiz bize
iki şey gösteriyor:

Birincisi, faşizmin yasaları faşist
sistemi korumak içindir, her türlü
baskı ve yasak yasalaştırılmıştır. Fa-
şizme rağmen halkın mücadeleyle
kazandığı ve yasalaştırdığı hakları
vardır. Fakat, faşizm kendini bu halk
düşmanı yasalarla da sınırlamaz. Fa-
şizmin, kendi yasal sınırları içinde
dahi halkın, devrimcilerin önderli-
ğinde örgütlenmesine tahammülü
yoktur. Halkın örgütlenmesini en-
gellemek için kendi yasalarını da
hiçe sayarak her türlü baskı ve teröre
başvurmaktadır.

İkincisi, faşizmin baskı ve terö-
rüne rağmen, devrimci hareket ör-
gütlenme hakkını her türlü bedeli
göze alarak, bedeller ödeyerek kul-
lanmayı başarmıştır. Faşizmin yasaları
da baskı ve terörü de, devrimci ha-
reketin halkı örgütleme hedefine ulaş-
masını engelleyememiştir. Halkın
çok çeşitli kesimlerine, kendi sorunları
temelinde ulaşılmış ve örgütlenmeler
yaratılmıştır. Oligarşinin kapattığı
derneklerin yerine yenileri açılmıştır.

Ki, derneklerimiz hiçbir zaman sadece
dernek binasından ibaret de olma-
mıştır. Kapısına kilit vurulan der-
neklerimiz de fiilen örgütlenme ça-
lışmalarını ve mücadelesini sürdürm-
üştür. Kapılardaki kilitler ve mühürler
sökülüp atılmış, binalar kullanılmaya
devam edilmiş, dernek binalarının
yerine evler konulmuş, ama örgüt-
lenme çalışmaları aksatılmamıştır.
Kimi yerde dernek binaları hiç yoktur.
Ama örneğin İstanbul ve Ankara
dışında yasal olarak bir dernek bü-
roları olmasa da TAYAD’lılar ol-
muştur ve Anadolu’nun birçok ilinde
TAYAD’ın mücadelesini sürdürmüş-
lerdir. Bu yanıyla derneklerimiz ne
yasal sınırlara, ne de belli mekanlara
hapsedilememiştir. Böyle olduğu için-
dir ki, oligarşi derneklerimizi kapa-
tarak örgütlenmemizi engellemeyi
başaramamıştır.

Hedef iktidar hedefiyle halkı ör-
gütlemektir. Bu hedefe ulaşmanın
stratejik örgütlenmelerinden biri Halk
Meclisleri’dir. 12 Mart 1995’de, oli-
garşinin faşist güçleri Gazi Mahal-
lesi’nde bir kahvehaneyi taradılar.

Halkın iktidarı hedefiyle yola çıkan bir hareketin,
örgütlenmelerini faşizmin icazet sınırlarına hap-

setmesi mümkün değildir. Halk Meclisleri örgütlen-
melerini, bu meşruluk bilinciyle kurduk, yaygınlaş-
tırdık.

Halk Meclisleri, halkın kendi kendini yönetme or-
ganları, halkın iktidar mücadelesinin ilanıdır.

Halk Meclisleri, kendisine yasallık dayanağı arayan
örgütlenmeler olmadılar. Halkın kendi kendini

yönetmesi en meşru hakkıdır, Halk Meclisleri de
kurulurken bu meşruluk zemininde hareket ettiler.
Kuruluş çalışmalarını başlattılar, komitelerini, ko-

misyonlarını oluşturdular, büyük bir şenlikle kuru-
luşlarını ilan ettiler.

Halk Meclisleri, faşizmin halkı birbirine düşman-
laştırıp, birbiriyle çatıştırma politikası karşısında,

halkın en geniş birlikteliğini oluşturdular. Alevi-
Sünni, Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez, tüm inanç ve
milliyetleri tek bir çatı altında birleştirmeyi başardılar. 

Halkı, din, mezhep ve milliyetine göre bölmediler,
bir avuç sömürücü zorbanın karşısında, kendi

emeğiyle yaşamını kazanan onmilyonları birleştirmeyi
hedeflediler.

(5.bölüm)

UUmudumuzun Mevzileri,
Savaşımız Halk İktidarı İçin...

Halkın İktidar Organları:
HALK MECLİSLERİ!
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Amaçları alevi-sünni çatışması ya-
ratmak, terörle Gazi Mahallesi halkına
gözdağı vermek, Gazi Mahallesi’nde
Cephe’nin örgütlenmesini gerilet-
mekti. Başaramadılar, Gazi halkı Al-
evisi Sünnisiyle Cephe önderliğinde
faşizme karşı birleşti ve protesto gös-
terileri ayaklanmaya dönüştürüldü.

Gazi halkını parçalamayı, mezhep
çatışması çıkarmayı amaçlayan fa-
şizmin politikaları boşa çıkarıldı.
Gazi halkı, Alevi-Sünni, Türk-Kürt,
Boşnak, Doğulusu, Batılısı ve Kara-
denizlisiyle birlikteydi. Bu birliktelik,
halkın kendi kendini yönettiği bir
örgütlenme, Halk Meclisleri ile bü-
yütülebilirdi. Bu süreç “Gazi Halktır,
Gazi Devrimdir” isimli kitapta şöyle
anlatılır:

“Cephe ayaklanma günlerindeki
sınavdan başarıyla geçen bu birlik-
teliğin daha da güçlendirilmesi, fa-
şizmin yeni ve daha ağır saldırılarına
daha hazırlıklı olunabilmesi için
halkın kendi kendisini yönetmeyi
öğreneceği, kendi öz örgütlerini ya-
ratma hedefini, ayaklanmadan çıkan
derslerden biri olarak başta Gazi
halkı olmak üzere tüm yoksul halk-
ların emekçilerin, öğrencilerin, ay-
dın-yazar, sanatçıların ve genel an-
lamda tüm muhalif güçlerin önüne
HALK MECLİSLERİ’ni kurma ve
yaygınlaştırma görevini koydu.

Gecekondu mahallelerine Halk
Meclisleri, fabrikalarda, işyerlerinde
işçi-memur meclisleri, öğrenci mecl-
isleri, aydın-yazar, sanatçı meclisleri,
köy meclisleri ve ülke genelindeki
muhalefeti çıkarabilecek bir Demo-
kratik Muhalefet Cephesinin oluş-
turulması görevi, öncelikliydi.“

5 Ekim 1996 tarihinde komiteleri,
komisyonları, sözcüleri ve üyeleri
ile birlikte, bir şölen havasında GAZİ
HALK MECLİSİ’nin kuruluşu ilan
edildi.

Gazi Halk Meclisi’nin kurulu-
şunu, 12 Nisan 1997’de Okmeydanı
Halk Meclisi’nin kuruluşu, Nur-
tepe- Güzeltepe mahallelerinde,
Alibeyköy’de, Gülsuyu-Gülensu
mahallelerinde, Çağlayan ve Ar-
mutlu’da Halk Meclisi Girişimi
olarak kuruluş çalışmalarının başla-
tılması izledi. Meclis örgütlenmeleri
kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, gen-
ciyle halka kendi gücünü ve kendi
kendini yönetebileceği gerçeğini gös-
terdi. Halkın farklı kesimlerini bir
araya getirmeyi başardı. Bunun so-
nucu olarak, yoksul gecekondu ma-
hallelerinde 12 Eylül sonrasının en
geniş katılımlı ve militan eylemlerini
gerçekleştirebildi. 

Susurluk Devlettir, 
Pisliği Devrim Temizler 

3 Kasım 1996’da Susurluk’ta bir
trafik kazasıyla kontrgerilla gerçeğinin
açığa çıkmasıyla Halk Meclisleri,

“Susurluk Devlettir, Pisliği Devrim
Temizler” sloganıyla her gün binlerce
kişinin katıldığı kitlesel eylemlere
öncülük etti. Yoksul gecekondu semt-
lerinde adalet için mücadeleyi bü-
yüttü. Halk Meclisleri, bu dönemde
hayata geçirilen “Sürekli Aydınlık
İçin Bir Dakika Karanlık” eylem-
lerini gecekondu mahallelerinde yok-
sulların kitlesel bir biçimde adalet
mücadelesine dönüştüren örgütlenme
oldu. Susurluk kazasının birinci yıl
dönümünde Halk Meclisleri öncü-
lüğünde coşkulu ve kitlesel Ankara
yürüyüşü düzenlenerek, halka karşı
savaş için örgütlenmiş faşizmin Su-
surluk’ta ortaya çıkan illegal kontr-
gerilla örgütlenmesi teşhir edildi.

Adalet İstiyoruz 
Meclislerin en önemli kampanya-

larından birisi de Gazi Katliamı da-
vasının takibi oldu. Oligarşinin 1995
yılında Gazi Mahallesinde yaratmaya
çalıştığı provokasyon boşa çıkarılmış,
halk ayaklanmasına dönüştürülmüştü.
Oligarşinin faşist katliamcı polisleri,
halkın üzerine hedef alarak ateş etmiş,
Gazi Mahallesi’nde 6’sı Cepheli,
12 kişi katledilmişti. Katilleri aklamak
için davayı Trabzon’a sürmesine rağ-
men, Halk Meclisleri yıllarca davayı
kitlesel olarak takip etmiş ve halkın
ADALET arayışını sürdürmüş,  kontr-
gerilla devletini halk nezdinde mah-
kum etmiştir.

Mahallemizde pislik 
yuvalarını istemiyoruz 

Okmeydanı Halk Meclisi Ok-
meydanı’ndaki batakhanelere karşı
20 Eylül 1997’de bir kampanya baş-
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lattı. Okmeydanı Halk Meclisi,
semtlerindeki bar, pavyon, birahane
gibi halka yozlaştırma yuvalarını ka-
pattırmak için afişlerle, bildiriler ve
el ilanlarıyla, evlerde kahvehanelerde
konuşmalar yaparak halkı bu konuda
duyarlı hale getirdi. 20 Eylül’de ger-
çekleştirilen ve bine yakın kişinin
katıldığı eylemde, “işte burası pislik
yuvası” sloganıyla teşhir edilerek
onu aşkın birahanenin kapısına kilit
vuruldu. Halk batakhaneleri kapa-
tırken polis de açmaya çalıştı.

Bu tablo faşizmin yönetim anlayışı
ile halkın kendi kendini yönetmesi
arasındaki farkı çok açık gösteren
bir tablodur. Faşizm, batakhaneleriyle
de halkı karşı savaşmaktadır, halk
kendi örgütleriyle, faşizme ve onun
araçlarına karşı direnmektedir. Halkın
kendi sorunlarının çözümü kendi
kendisini yönetme hakkını kullan-
masındır.

Oligarşi, Halk Meclisleri’nin mü-
cadelesini engellemek için de her
türlü yönteme başvurdu. Onlarca
meclis üyesi gözaltına alındı. İşken-
celerden geçirildiler. Tutuklanıp yıl-
larca tutsak kaldılar. Fakat Halk
Meclisleri’nin halkta oluşturduğu
etkiyi bu saldırılarla kıramadılar, ter-
sine oligarşinin saldırısı, halka Halk
Meclisleri’nde güçlerini birleştirme-
lerinin etkisini ve önemini gösteren
bir başka etkendi. 

Bugün Gazi, Okmeydanı, Çayan
mahalleleri başta olmak üzere, çeşitli
mahallelerimizde çalışmalarını sür-
düren Halk Meclisleri bu mücade-
lenin bugünlere mirasıdır.

Hiçbir hakkı oligarşi vermedi,
hepsi için mücadele ettik ve bedel
ödedik. Sınıflar mücadelesi gerçeğine
uygun olan da budur. Gerçekten, ik-
tidar için mücadele edenler bilirler
ki, faşizmin tüm saldırılarına ve en-
gelleme çabalarına rağmen direnerek,
bedeller ödeyerek, adım adım örgüt-
lenme, kendi kendini yönetme hak-
larınıda ve giderek iktidarıda kazan-
malıdırlar.

İktidar için mücadele edenler bi-
lirler ki, halkın iktidar mücadelesi
ve bu mücadelede atılacak adımlar,

faşizmin onayıy-
lada, faşizmin bı-
rakacağı yasal boş-
luklarlada gerçek-
leşmeyecekt i r.
Bunların hepsi,
dişle tırnakla mü-
cadele edilerek ka-
zanılacak ve hal-
kın bu mücadele
içinde oluşturduğu
örgütlü gücü ile
korunacaktır. Halk
Meclisleri de böyle oluşturulmuş,
halka benimsetilmiştir. Bugün için
henüz gelişiminin başlangıç aşama-
larındadır. Bu gelişimini sürdürecek-
tir.

Umudumuzun Yeni Bir  
Mevzisi: Temel Haklar 
Dernekleri

Oligarşinin 19 Aralık Katliamı
hazırlıkları dışarıda tecrite karşı oluş-
muş muhalefete azgınca saldırmakla
başladı. Katliamdan sonra da tam
bir terör estirildi. Reformizm zaten
tecrite karşı eylemlerin içinde yoktu.
19 Aralık’tan sonra ise TAYAD’ın
ve Halk Cephesi’nin diğer örgütlü-
lüklerinin dışında kimse kendi eko-
nomik, demokratik talepleri için bile
alanlara çıkacak cüret ve iradeyi gös-
teremiyordu. 

TAYAD’ın ise yine bürolarının
kapısına polis mühür vurmuş, çok
sayıda yöneticisi tutuklanmış ve buna
rağmen tek başına meydanlardaydı.
Kapatılan TAYAD şubeleri yerine
yenileri kuruldu. 

Küçükarmutlu’da her direniş evi
büyük direnişin yıkılmaz kalelerinden
biriydi. Oligarşi büyük direnişi bi-
tirmek için dışarıdaki kalesi Küçü-
karmutlu’ya iki kez saldırdı. Vatan
Dergisi’ne, Gençlik Bürosu’na, TA-
YAD’a saldırdı. Onlarca kişi gözaltına
alındı, tutuklandı. Küçükarmutlu
Katliamı’ndan sonra devam eden
baskınlarla çok sayıda dernek fiilen
kapatıldı. 

Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği, 2002 yılı ortalarında de-
mokratik alandaki örgütlenmelerin
en geri düzeyde olduğu süreçte ku-

ruldu.
Oligarşinin katliam ve tecrit

politikalarıyla, yasal dernekleri ka-
patarak halkı tamamen örgütsüz-
leştirme saldırılarının karşısına Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Der-
nekleri’yle çıkmak, halkı örgütle-
mekteki ısrar ve kararlılığın somut
bir ifadesiydi. 13 Eylül 2002’de
girişim olarak kuruluş çalışmala-
rını başlatan Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği kurucu üyeleri,
2003 Şubat ayının başında kuru-
luşlarını ilan ettiler. 

Yönetim kurulu üyelerinden
Erol EKİCİ derneğin amacını şöyle
açıklıyordu: “Irk, sınıf, dil, din,
cinsiyet farkı gözetmeksizin her-
kesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel
hak ve özgürlüklere sahip oldu-
ğundan hareketle; bu hak ve öz-
gürlüklerin halk lehine genişle-
tilmesi, sınırlamalarının kaldırıl-
ması ve etkin kullanılması ama-
cında olan herkesle örgütlü olarak
çaba göstermek ve (...) birlikte de-
mokratik kitle faaliyetleri örgüt-
lemek suretiyle insan onuruna ya-
raşır bir varoluşun temel gerekleri
olan bu hakları savunmaktır.”

Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği bu amaçla çok kısa sürede
ülkenin dört bir yanında örgütlendi.
İstanbul’un çok sayıda mahalle-
sinde, Ankara, İzmir, Bursa, Ko-
caeli, Antalya, Adana, Hatay,
Mersin, Elazığ, Malatya, Dersim,
Adıyaman, Samsun, Ordu, Trab-
zon ve Artvin’de Temel Haklar
ve Özgürlükler Dernekleri ku-
ruldu. Ülkenin çeşitli il ve ilçele-
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rinde kurulan bu dernekler, 12 Ka-
sım 2004 tarihinde yaptıkları basın
toplantısıyla, federasyon kurma
kararlarını duyurdular. 6 Temmuz
2005 tarihinden itibaren de Temel
Haklar Federasyonu çatısı altında
faaliyetlerini sürdüreceklerini ilan
ettiler.

TECRİT politikasının hapisha-
nelerde ve dışarıda kitleleri örgüt-
süzleştirmede büyük bir saldırıya
dönüştüğü süreçte Temel Haklar
ve Özgürlükler Dernekleri bu sal-
dırıların karşısında halkı örgütle-
mede önemli bir mevzi olmuştur.
Kuruluş aşamasından itibaren
Irak’ta İşgale Hayır Koordinas-
yonu içinde Irak’ın Amerikan em-
peryalizmi tarafından işgaline karşı
mücadeleyi örgütlemede önemli bir
rol üstlenmiştir. Temel Haklar ve
Özgürlükler Dernekleri, tecrit sal-
dırısına, gecekondu mahallelerindeki
yıkımlara ve yozlaştırma politikalarına
karşı barikat olmuştur. 

Emperyalistler ve 
Uşakları AKP’nin,
Anadolu Halkına Karşı
Saldırı Ortaklığı
“Disketten adın çıktı” 

Oligarşinin tecrit saldırısıyla top-
lumsal muhalefeti büyük oranda sin-
dirdiği süreçte Temel Haklar Der-
nekleri’nin bu mücadelesi oligarşinin
saldırılarının da hedefi olmasına yetti. 

1 Nisan 2004’te oligarşi, diyebi-
liriz ki, derneklere yönelik en kap-
samlı saldırılarından birini yaptı. Av-
rupa emperyalistleriyle işbirliği
içinde Türkiye, İtalya, Hollanda,
Belçika ve Almanya’da onlarca dergi
bürosu, dernek, kültür merkezi ve eve
özel timlerle baskın düzenlendi.

Polisin kendi hazırladığı bir disket
kurumlarda bulunmuş gibi yapılarak,
“Diskette adın çıktı” gerekçesiyle
haftalarca süren gözaltı ve tutuklamalar
oldu. AKP’nin bu komplosuyla toplam
200’ün üzerinde gözaltı, 100’ün üze-
rinde tutuklama yaşandı. 

İstanbul’da Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği, İstanbul
Gençlik Derneği, Anadolu’nun

Sesi Radyosu,
Ekmek ve
Adalet Dergi-
si, Gençlik
G e l e c e k t i r
Dergisi, İdil
Kültür Mer-
kezi, Halkın
Hukuk Büro-
su ve TAYAD
kapıları kırıla-
rak basıldı.
Bürolar talan
edildi. İstanbul dışında Samsun’da,
Ankara’da, Kocaeli’de, Bursa’da,
İzmir’de, Mersin’de de dernekler
ve devrimcilerin kaldığı evler aynı
operasyon çerçevesinde basıldı ve
çok sayıda kişi tutuklandı. Bu kom-
plo Cepheliler’in gerçekleri açık-
layan ve polisin sahtekarlıklarını
ortaya seren yoğun kampanyasıyla
boşa çıkartıldı.

Halkı Yozlaştıran Polis, 
Yozlaşmaya Karşı 
Mücadele Eden 
Devrimcilere Saldırdı 

Temel Haklar Federasyonu’nun
mahallelerde uyuşturucuya, fuhuşa,
kumara karşı başlattığı kampanya
çerçevesinde mahallelerde açılan
pislik yuvalarını teşhir edip dağıt-
ması, pislik yuvalarını kuran, des-
tekleyen, yayan oligarşiyi de rahatsız
etti.

7 Aralık 2006 tarihinde İstan-
bul’da gün boyu terör estirildi. Te-
mel Haklar Federasyonu, Yürü-
yüş Dergisi, Ozan Yayıncılık ve
İstanbul TAYAD, Nurtepe, Bah-
çelievler, Sarıgazi, Okmeydanı,
İkitelli, Esenyurt, Gazi, Alibeyköy,
Esenler Temel Haklar Dernekleri,
Bağcılar Karanfiller Kültür Mer-
kezi basılıp onlarca insan gözaltına
alındı. 

Aynı gün Yürüyüş dergisinin
İstanbul’daki merkez bürosu da ba-
sıldı. Ancak baskınların olduğu hiç-
bir yerde baskınlar meşru görülmedi.
Polise karşı barikatlar kuruldu. 

Okmeydanı’nda, Gazi’de, Nur-

tepe, Alibeyköy’de, Sarıgazi’de sal-
dırıları protesto etmek için yürü-
yüşler düzenlendi, barikatlar kurulup
polisle çatışıldı. Bu saldırılarda
50’nin üzerinde Cepheli gözaltına
alındı ve 32 kişi tutuklandı. 

Faşizmin hak ve özgürlüklere,
düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne
yönelik bu saldırılarına karşı, yoksul
gecekondu mahallelerindeki yoz-
laştırma politikalarına ve gecekondu
yıkımlarına karşı mücadele sürüyor.
Halkın olduğu her yerde devrimciler
de varlar ve olmaya devam ede-
cekler. Hiçbir saldırı halkı örgütle-
memizin, iktidar yürüyüşümüzün
zaferine engel olamayacak.

Sonuç olarak;
Halkın iktidarını istemek, halkı

örgütlemekle mümkündür.
Halkın iktidarını isteyenler,

halkı örgütlemenin önünde hiçbir
engel tanımazlar.

Çünkü, halkın tüm sorunla-
rının çözümü faşist düzenin yö-
netimine son vermek ve halkın
kendi kendini yönetmesi ile müm-
kün olacaktır.

Halkın kendi kendini yönetim
organları Halk Meclisleridir.

Halk Meclislerini faşizmin tüm
saldırı ve engellemelerine rağmen
büyütmeye, tüm gecekondu ma-
hallelerine yaymaya devam ede-
ceğiz.

Halk Meclislerini; İşçi Mecl-
isleri, Memur Meclisleri, Gençlik
Meclisleri izleyecek. Halk her
alanda kendi kendini yönetme
organlarında birleşecek.

(Sürecek) ((



1-) Köleci Toplum
İlk Sınıflı Toplumdur;
Sınıfların Oluşması
Tarih Açısında
Ne İfade Ediyor?

Üretim tarzı ve ilişkileri açısından
bir gelişimi ve ilerlemeyi ifade eder-
ken insanlar açısından zulüm ve sö-
mürüyü ifade eder. Tarih boyunca 2
bin yıl boyunca hüküm sürecek olan
kölelik, toplumların gelişmesinde zo-
runlu bir aşamaydı.

İnsanın insan tarafından en açık,
en kaba ve vahşice sömürüldüğü bu
toplumda, ilk defa bu dönemde in-
sanlar gerçek anlamda özgürlüğünü
yitiriyor, köleler ve köle sahipleri
olarak iki ayrı sınıfa bölünüyordu. 

2-) Köleci Toplum Her
Yerde Aynı Şekilde mi
Ortaya Çıktı?

Toplumsal değişimlerin dünyanın
her yerinde aynı şekilde geliştiği söy-
lenemez. İnsanların bilinç düzeylerinin
gelişimi, üretim şeklinin değişimi ilk
olarak nerede yaşanmışsa ilerleme
de ilk olarak orada başlamıştır. Kö-
leliğin ortaya çıktığı ilk ülkeler doğuda
bulunuyor. Tarihte kurulan Sümer
Devleti, Babiller, Asurlular, Urartu
devleti, Horasan, Roma İmparatorluğu
büyük köleci devletlere örnektir. 

Avrupa kıtasında ise bu süreç
biraz farklı işlemiştir. Avrupalı ko-
lonistlerin işgalleri sonrasında yay-
gınlaşan köleciliğin 18. Yüzyıl son-
larında bile halen devam ettiği bilin-
mektedir.

Köleci dönem, en parlak çağını
M.Ö. 2 bin yılı ile , M.S. 200 yılları
arasında Roma İmparatorluğu döne-
minde yaşarken, yine M.S. 476’da

Roma İmparatorluğu’nun
yıkılması ile son bulduğu
kabul edilir.

3-) Köleci
Toplumda Üretim

Tarzını ve
Üretim 
İlişkilerini
Belirleyen

Nedir?
Köleci düzene geçişin başlarında

köleler yaygın değildi. Kabilenin ön-
derleri, rahipler, şefler sahip oldukları,
olanakları kullanarak topluluk mül-
kiyetini kendi özel mülkiyeti haline
getirerek işe koyulurlar. Yani bir anda
her şeye el koymaları söz konusu
değildir. İnsanları bölerek, parçala-
yarak, küçük ailelere ayırarak “özgür
insan” söylemini geliştiren üretim
biçimine yön verirler.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi,
daha yoğun iş gücüne ihtiyaç duyul-
ması, daha çok insana yani köleye
ihtiyaç duyulması demekti.

Aynı dönem şehirler kuruluyor,
üretilen malların değiş
tokuşu yapılıyor, zana-
atçılar kendine özgü,
bağımsız ama ihtiyaç-
lara uygun üretimler
yapıyor, karşılıklı iliş-
kiler gelişmeye başlı-
yordu. 

Köylüler zanaatçı-
dan iş aleti vb. almak
için ürününü “meta”
olarak kullanırken, za-
naatçı da ihtiyaçlarını
benzer şekilde karşılı-
yordu. Üretim fazlası
ürünler ise pazarda sa-
tılıyordu. Meta üretimi,
paranın kullanımı pa-
zarın genişlemesine,
tüccarların ortaya çık-
masına kır-şehir ayrı-
mının hızlanmasına yol
açtı. Bu süreçte tefeci-
ler de ortaya çıktı.

Şehirlerde yaşayan-
ların zenginleşmesi,
köylülerin ise yoksul-
laşmaya başlaması top-

rakların yağmalanıp, köleciliğin yay-
gınlaşmasının zeminini de hazırladı.

Güç ve servet birikimi, toprakların
ele geçirilmesi, köle insan sayısının
çoğaltılması köle emeğine dayalı bir
üretim tarzının oluşmasını sağladı.
Köle emeği yaşamın her alanın da
kullanılan köle sahibi ile köleler ara-
sındaki toplumsal çelişkiyi de ortaya
çıkardı.

4-) Köleci Toplumda
Sınıflar Kimlerden
Oluşuyordu?

Köleci toplumda “köleler” ve
“köle sahipleri” olmak üzere iki temel
sınıfı vardır. Ayrıca köle sahipleri
dışında, yine yanlarında az sayıda
köle çalıştıran ve “özgür vatandaşlar”
denilen küçük toprak sahipleri ve
zanaatkarlar da bulunmaktadır.

Yine din adamları da özgür va-
tandaşlar içinde yeralıyordu ve köle
sahiplerine daha yakın duruyorlardı.

Bu toplumda; özgür vatandaşlar,
yani büyük toprak sahipleri, köle sahibi
olan zenginler, orta ve daha zengin
olanlar, rahipler, köle sahibi küçük

Köleci toplumda “köleler” ve
“köle sahipleri” olmak üzere iki
temel sınıfı vardır. Ayrıca köle

sahipleri dışında, yine yanlarında
az sayıda köle çalıştıran ve “özgür
vatandaşlar” denilen küçük toprak

sahipleri ve zanaatkarlar da
bulunmaktadır.

Yine din adamları da özgür
vatandaşlar içinde yeralıyordu ve

köle sahiplerine daha yakın
duruyorlardı.

Bu toplumda; özgür vatandaşlar,
yani büyük toprak sahipleri, köle
sahibi olan zenginler, orta ve daha
zengin olanlar, rahipler, köle sahibi

küçük toprak sahibi köylüler,
tefeci, tüccar ve zanaatçılar her

türlü hakka sahiptiler. Kölelerin ise
hiçbir hakkı yoktu.

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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toprak sahibi köylüler, tefeci, tüccar
ve zanaatçılar her türlü hakka sahiptiler.
Kölelerin ise hiçbir hakkı yoktu.

Sonuç olarak köleci toplumda kö-
lelerle köle sahipleri olmak üzere
iki temel sınıf ortaya çıkarken bu
süreç aynı zamanda devletin oluş-
masını da beraberinde getirdi.

5-) Tarihte İlk Devlet
Olgusu Ne Zaman ve
Nasıl Ortaya Çıktı?

Sınıfların ve özel mülkiyetin or-
taya çıkışıyla birlikte, meta üretimi
artmış, birikim başlamıştı. Savaşlarda
tutsak edilenler köleleştiriliyordu.
Mülkiyete ve güce sahip olan sınıflar
mevcut konumlarını ve olanaklarını
korumak için askeri birlikler kuruyor,
mahkemeler, ceza organları oluştu-
ruyorlardı. Tarihteki ilk ilkel devletler
de böyle şekillenmeye başlamıştı.

Toplumun sınıflara bölünmesi zu-
lüm ve sömürünün artması ve elbette
bunun sürdürülebilmesi için bir  ya-
pıya ihtiyaç duyuluyordu. 

İlk önce küçük kabile ve gruplarla
otorite sahibi kesimler, ordu vb. gücü
elinde bulunduranlar bir araya gelerek
kendi çıkarlarına denk gelen bir yapı
oluşturdular. İhtiyaçları temelinde
yasa ve kurallar belirleyip, hayata ge-
çirmeye başladılar. Ancak tüm sı-
nıfın çıkarını ifade etmesi için
merkezi bir yapının oluşturulması
da zorunlu hale gelmiştir. Bu
yapı yani devlet, köle sahiplerinin
“özgür vatandaş” diye ayrılan
sınıfların çıkarlarını korurken,
kölelerin hiçbir haklarının ol-
madığını ortaya koyacaktır.

Bir sınıfın başka bir sınıf
üzerindeki baskısı anlamına ge-
len devlet olgusu -yani köle sa-
hibi-özgür vatandaşların köleler
üzerindeki baskı aracı- olarak
tarihdeki ilk devlet yapısı böy-
lece ortaya çıkar. Bu yapı o gün
bu gündür değişimler gösterse
de kullanılmaya devam eder.
Yasalar, kanunlar, mahkemeler,
ordu vb. baskı araçları bu te-
melde kurulur. Her şey ezen sı-
nıfın çıkarlarına göre düzenlenip
hayata geçirilir. 

Köleci Atina ve Roma Dev-

letleri yapı itibariyle değil ancak hu-
kuk işleyişi, ceza uygulamaları vb.
özellikleriyle bugün halen -ülkemiz
dahil- bir çok ülke ceza sisteminde
varlığını sürdürmektedir.

Görünürde de olsa, o zamanlarda
insanların bazı hakları vardır ama
gerçekte o hakları sadece küçük bir
sömürücü sınıf kullanabilmektedir.
Tıpkı bugün olduğu gibi…

Atina’da özgür insanların, Spar-
talılar’ın mücadelesi hakların tarihine
çok şey katmanın yanı sıra demokrasi
gibi kavramların günümüze taşın-
masında önemli bir yer tutar. Yine
Roma’da ilk köle ayaklanmasını baş-
latan Spartacuslar köleci devletler
gerçeğini, yıkımların nasıl başladığını
ortaya koyması yönüyle önemlidir.

6-) Köleci Toplumlarda
Savaşların Sebebi Neydi?

Kölelik, düzeninin hakim tarzı
olmaya başlamasıyla birlikte “köle
edinme” savaşları da yaygınlaştı.
Köleci devletler yeni köleler elde
etmek için diğer devletlere ve halklara
saldırmaya başladı. Tutsak edilenlerin
çoğu köle haline getirilerek satılırken,
belli kesimini ise kendi özel ihtiyaçları
için yaşamın pek çok alanında sö-
mürüye tabi tuttular.

Köle ihtiyacı arttıkça, savaşlarda
çoğaldı. Köle ticareti büyük kazançlar
sağlayan, kıtalar arası bir boyuta
ulaşmış, büyük bir ticarete dönüşm-
üştü. Ve hala köle elde etmenin en
temel yollarından biri savaşlardı.

Köle sahipleri köleleri, hayatın
her alanında, ihtiyaç duydukları her
yerde kullanıyorlardı. Kimi savaşçı
olarak eğitiliyor, kimi eğlenmek itibar
edinmek için gladyatörlere çevriliyor,
kimi büyük çiftliklerde, madenlerde,
yol yapımı, şehir kurulması, Mı-
sır’daki piramitlerin dizilmesi gibi
ağır işlerde çalıştırılıyordu.

Bu çağda yapılmış ve günümüze
kadar kalmış olan sulama sistemleri,
kale ve köprüler, şehirler köle eme-
ğinin nasıl sömürüldüğünün resmidir.
Çünkü, bu binaların her tuğlası, taşı
kölelerin kanıyla karılan harcın üze-
rine döşenmiştir.

7-) Tarihdeki İlk
Sömürücü Devletin,
Köleciliğin Yıkılma Süreci
Nasıl Başlamıştır?

Köle emeği ve kölelik düzeni
başlangıçta üretici güçlerin gelişimini
sağlayıp, ilerlemelere yol açsa da
bir noktadan sonra o düzenin temelini
oluşturan kölelerin zorla çalıştırılması,
emeğinin gasp edilmesi tepkilerin
açığa çıkmasını sağlar.

Zor koşullarda kırbacı eksilmeyen,
ölmeyecek kadar beslenen köleler
küçük küçük tepkilerden, iş bırak-
malardan ayaklanmalara dönen bir
süreci başlatarak, köleci düzeni sars-
maya başlar.

Köleler en ağır koşullarda çalışıp,
kol emeğini sergileyip aç bi aç ya-
şarken, kölelik düzeninin sahibi zen-
gin sınıf rahat içinde eğlenmekte,
kafa emeği adı altında sömürüyü
sürdürmektedir. Bu durum her ne
kadar mimarlık, matematik, astro-
nomi, sanat ve kültür alanın da ye-
nilikler ve ilerlemeler sağlasa da,
üretici güçlerin gelişimi önünde engel
olmaktan kurtaramaz. 

Yönetenler, ayaklanma ve dire-
nişler nedeniyle yönetemez hale ge-
lirken, yönetilenler de sürekli artan
baskı ve oluşan uçurumlar nedeniyle

Bir sınıfın başka bir sınıf
üzerindeki baskısı anlamına

gelen devlet olgusu -yani
köle sahibi-özgür

vatandaşların köleler
üzerindeki baskı aracı-

olarak tarihdeki ilk devlet
yapısı böylece ortaya çıkar.
Bu yapı o gün bu gündür

değişimler gösterse de
kullanılmaya devam eder.

Yasalar, kanunlar,
mahkemeler, ordu vb. baskı
araçları bu temelde kurulur.

Her şey ezen sınıfın
çıkarlarına göre düzenlenip

hayata geçirilir. 
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yaşayamaz hale gelirler.
Bu uzlaşmaz bir çeliş-
kinin varlığını ifade eder.
Farklı bir üretim tarzını
ve toplumsal düzenin
kendini dayatması da
böyle açığa çıkar.

8-) Köle
İsyanları ve
Ayaklanmalar
Nasıl Ortaya
Çıktı, Nasıl Bir
Sonuç Yarattı?

Kölelerin  isyan etmesi için bütün
koşullar mevcuttur. Bununla birlikte
belki bir toprağa ve birkaç köleye
sahip köylülerin durumu da farklı
değildir. Belki köleler kadar baskı
görmüyor, zulmü yaşamıyorlar ancak
ürettiklerinin zengin sınıfıyla pay et-
mekten, aşırı vergi ödemekten, her
geçen gün yoksullaşmaktan bıkmış-
lardır.

İlk isyanı en aç olanlar, zulmü,
sömürüyü en yoğun yaşayanlar baş-
latır. M.Ö. 74 yılında Roma’da, Spar-
tacus ve Kriküs’ün önderliğinde 60
gladyatörle başlayan ayaklanma tüm
ezilenleri içine alarak Roma İmpa-
ratorluğu’nun ve köleciliğin sonunu
getirir. Spartakus ayaklanması sadece
köleleri değil, aynı şekilde büyük
toprak sahipleriyle, köle emeğini sö-
müren sınıflarla çelişkisi olan küçük
toprak sahibi, köylüleri ve diğer yok-
sulları da sarar.

Köleler daha insani bir yaşam ko-
şulları ve özgürlüklerini isterken, köle
olmadığı halde yoksullaşan köylüler
ve diğer kesimlerde vergilerin kaldı-
rılmasını, toprağın yeniden bölüşül-
mesini, borç köleliğine son verilmesini,
zengin sınıfın imtiyazlarını ortadan
kaldırmasını ve iktidarın halka veril-
mesini dile getirerek direniyordu.

Roma ile öne çıkan bu süreç köle
isyanlarının bastırılmasıyla son bul-
duğu ifade edilse de gerçekte son
bulan kölelik düzeni olur. Kazanan
canlarını ortaya koyan ve toplumun
gelişiminin yolunu açan özgürlük
savaşçıları olur.

9-) Koca Koca

İmparatorluklar,
Her Türlü Olanağa
Sahip Olmasına Rağmen
Neden Yıkılmaktan
Kurtulamadı?

Tüm toplumsal değişimlerde gö-
rüleceği gibi gücü belirleyen asker
veya silah sayısı, toprakların büyük-
lüğü devasa güç ve olanaklara sahip
olmak değildir. Öyle olsaydı hiçbir
devlet yıkılmaz, imparatorluklar yok
olup gitmezdi.

Gücü belirleyen haklıyı ve doğ-
ruyu temsil edenlerdir.  Haklıyı ve
doğruyu temsil edenler iradi olarak
öne atılıp mücadele ettiğinde, devasa
görülen devletlerin, imparatorlukların
yıkımı daha hızlı olur. Eğer kurulu
düzen, toplumsal üretimi geliştiriyorsa
bu yıkım sürecinin daha uzun zamana
yayıldığı da bir gerçektir. Yani önce
gelişim durmalı sonra toplumsal üre-
timin gelişmesi önünde engel haline
gelmeli ki yıkım süreci tetiklensin.

İşte, köleci toplumda belli bir sü-
reçten sonra kafa ve kol emeği arasında
derin uçurumlar oluştu. Çünkü köle-
cilik üzerine oturan sistem üretimi
geliştiremiyordu. Köle emeğine da-
yanan üretimi arttırmanın tek yolu
yeni, ucuz köleler bulmaktı. Ancak
bu yollar da giderek tıkanıyordu. Bu-
nun sonucu olarak köleler üzerindeki
sömürü ve baskı daha da arttığından,
egemenler elinde olanları da koruya-
maz duruma geldiler. Artık yeni bir
toplumsal sistemin temelleri atılırken
kölecilik ise köklerinden çatırdamaya
başlamıştı.

10) Eski Düzenin
Yıkılıp Yeni Bir
Toplumsal Düzenin
Kurulması Neden
Zorunludur?

Zorunludur çünkü üretim
ilişkileri* üretici güçlerin ge-
lişimi önünde engel olmaya
başlamıştır. Bu durum çelişki
ve çatışmaları büyütürken,
insanlığın gelişimini durdu-
ramamıştır. Gelişen ve iler-
leyen bir şeyin durdurulması

olanaksız olduğuna göre yeni olan
kendine bir yol bulacak eski olan
ise yok olup gidecektir.

Toplumsal düzendeki değişimi ifa-
de eden zorunluluk ve ilericilik ilişkisi
bu şekilde belirleyici bir hal alıyor.
Zorunludur çünkü üretici güçlerin ge-
lişimi ile üretim ilişkilerinin zorunlu
uygunluk yasası bozulmuştur.

İlericidir çünkü üretici güçlerin
gelişimi ile üretim ilişkilerinin zorunlu
uygunluk yasası yeni bir toplumsal
düzen sağlanarak yol alabilecektir.

İlkel-komünal toplum yıkılırken
yerine  köle ve köle sahiplerinden
oluşan, ayrı sınıfların olduğu yeni
bir toplumsal düzen kurulmuştu. İn-
sanın insan tarafından sömürüldüğü
kölecilik düzeni de tarihsel süreçteki
ömrünü doldururken bağrında yeni
bir toplumu geliştirmiş, krallıkların
ve beyliklerin egemen olduğu feodal
toplumu doğurmuştu.

___________________________
*Üretici güçler ve üretim ilişkileri

neydi?
Üretim yapılmasını sağlayan, top-

rak, iş aleti, hammadde, bina, ulaşım
araçları, teknik, teknolojik bilgiler,
deney, tecrübe, yetenek ve elbette bun-
ları kullanan insan, üretici güçlerdir. 

Üretim süreci içinde insanların
birbirleriyle girdiği her türlü ilişki
ise üretim ilişkilerini ifade eder. Yani
üretim bireysel mi, toplumsal mı ger-
çekleşiyor elde edilen ürünler nasıl
değenlendiriliyor, paylaşım nasıl olu-
yor ve elbette en belirleyici olan üre-
tim araçlarına kim sahiptir.

İlk isyanı en aç olanlar, zulmü,
sömürüyü en yoğun yaşayanlar başlatır.
M.Ö 74 yılında Roma’da, Spartacus ve
Kriküs’ün önderliğinde 60 gladyatörle

başlayan ayaklanma tüm ezilenleri içine
alarak Roma İmparatorluğu’nun ve
köleciliğin sonunu getirir. Spartakus

ayaklanması sadece köleleri değil, aynı
şekilde büyük toprak sahipleriyle, köle

emeğini sömüren sınıflarla çelişkisi olan
küçük toprak sahibi, köylüleri ve diğer

yoksulları da sarar.
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Hiçbir halk faşizmle yönetilmeye
layık değildir.

Hiçbir halk faşizmin yönetimi al-
tında aşağılanmaya katlanmak zo-
runda değildir.

Hiçbir halk faşizmin yönetimine
boyun eğmek zorunda değildir.

80 milyon halk olarak irademizi
bir avuç asalak burjuvanın eline bı-
rakamayız.

Her halk kendi kendini yönetme
hakkına sahiptir, fakat faşizm altında
en doğal haklarımızı kullanmak için
bile mücadele etmek durumundayız.

Hele ki bu hak, faşizmin yö-
netimine son verip kendi
kendimizi yönetme
hakkımız ise, bu hakkı
kullanmak için faşiz-
me karşı savaşmak
durumundayız.

Kendi kendimizi yönet-
mek için, faşizmi tüm ku-
rumlarıyla mahallelerimizden
söküp atmalıyız.

Bunun bir yanı askeri müca-
deledir. Bunun bir yanı ideolojik
mücadeledir.

Bunun bir yanı ekonomik, de-
mokratik, kültürel ve politik mü-
cadeledir. 

Mahallelerimizden faşizmi politik
olarak söküp atmak demek, faşizmin
tüm yönetim kurumlarıyla, politik
faaliyet yürüten kurumlarıyla maha-
lelerimizden çıkarılması demektir.

Bunu bir yandan askeri mücadele
ile sağlarız.

Ama tek başına askeri mücadele
yeterli sayılmaz. Aynı zamanda fa-
şizmin kurumlarının yerine kendi
kendimiizi yöneteceğimiz kurumla-
rımızı, yani kendi yönetim organla-
rımızı da oluşturmalıyız.

Halk Meclisleri Faşizmin
Örgütlenme Zeminini
Ortadan Kaldıracaktır

Faşizmin yönetimi gayrı meşrudur.
Çünkü, faşizm halk düşmanı bir sis-
temdir. Fakat, faşizmin karşısında

kendi örgütlenmelerimizle alter-
natiflerimizi oluşturup güç-

lendiremediğimiz sü-
rece, faşizm, kitleler

içinde örgütlen-
meye  şu ya da

bu oranda devam
edecektir.

Faşizmin alter-
natifi yönetim organ-

larımızı oluşturamadığımız
sürece faşizm yönetim organla-

Faşizmin Yönetimine Son
Halkız Biz 

Kendi Kendimizi Yöneteceğiz

- Adını Çocuklarımızda Yaşatalım!
DHKC Savaşçısı Bilgehan Karpat,

Anadolu toprakları adaletsiz kalmasın
diye şehit düştü. Adalet savaşçılarını
sahiplenelim, yaşatalım. Çocukları-
mıza Bilgehan ismini verelim. 

DHKC savaşçıları, zulmün iki temel
kurumunu vurdu. Biri AKP il binası,
halka karşı katliam ve saldırı karar-
larının alındığı kurumdur. Biri İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, AKP faşizminin
aldığı kararları uygulayan kurumdur.

İki halk düşmanı, suç odağıdır.
20 Ocak 2017’de DHKC savaş-

çıları İstanbul'da, Vatan Caddesi'nde-

ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü
ve Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı
binalarını vurdu. Halk Kurtuluş Sa-
vaşçılarımız, Law'la düzenledikleri
eylemlerle Dilek Doğan'ın katille-
rinden hesap sordu.

Halkımız adaletsizliği kabul et-
meyelim, canımız pahasına da olsa
adalet talebimizi büyütelim. Çünkü,
adaletsiz yaşanmaz. 

- 28 Ocak 2017 tarihinde Gazi
Mahallesinde, faşizmin işgal ederek
kapattığı Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’mizi yeni yerinde açıyoruz.

Uyuşturucuya karşı birlikte savaş-
malıyız. Gücümüzü birleştirirsek,
uyuşturucu çetelerini de, arkasındaki
faşist devlet güçlerini de yenebiliriz. 

- Faşizmle yönetilen bir ülkede
yaşayamayız. Faşizmle yönetilen bir
ülkede çocuklarımızı büyütemeyiz,
onlara bir gelecek veremeyiz.

Bunun için faşizme karşı müca-
delemizi büyütmeliyiz. Grevlerle, di-
renişlerle, gösterilerle, mitinglerle,
dergimizi okuyup dağıtımını yaparak,
derneklerimizi sahiplenerek, faşizme
karşı her biçimi kullanarak müca-
deleyi büyütelim.

Kooperatifler,
halkın bireysel mülkiyet

karşısında, birlikte üretip, birlikte
tüketmeyi, birlikte yönetmeyi
öğrendikleri, kolektif yaşamın

okullarıdır.

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Faşizme karşı örgütlenmekten ve savaşmaktan başka yol yoktur!

Atasözü:
Altın ateşte, insan
mihnette belli olur
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rıyla varlığını sürdürmeye devam
edecektir.

Faşizmin, mahallelerimizdeki si-
yasal örgütlenmeleri esas olarak kay-
makamlıklar, polis ve diğer militarist
güçleri, yargı kurumları, faşizmin
parti kurumları, dernek, vakıf türü
örgütlenmeleridir.

Bu örgütlenmeleri mahallelerimiz-
den atmak için, halk örgütlenmelerimizi
güçlendirmeli, halkı kendi örgütlen-
melerinde birleştirmeli, faşizmin ör-
gütsel zeminini de boşaltmalıyız. Halk
nezdinde tümüyle gayrı meşru örgüt-
lenmelere dönüştürmeliyiz.

Faşizmin hiçbir kurumu halkın
herhangi bir sorununu gerçek anlamda
çözmez. Bu faşizmin ideolojisine
aykırıdır. Faşizm, sömürücü emper-
yalist sistemin yönetim biçimidir.
Karakterine uygun olarak, halkı sö-
mürür, bir şey vermez.

Halkı faşizme mahkum eden asıl
olarak kendini alternatifsiz görmesidir. 

Adeta günün 24 saati halk, faşiz-
min idolojik propagandasına maruz
kalır. İdeolojik olarak devrimci dü-
şüncelerle tanışmamış olmak, faşizme
teslim olma sonucunu doğuruyor.

Pratik olarak, devrim alternatifinin
örgütsüzlüğü, halkı faşizme mahkum
eder.

Halk meclislerini örgütlemek, hal-

kı faşizmin ideolojik ve politik etki-
sinden kurtarmanın da yoludur. Halk
kendi kendini yönettiği meclisler
içinde örgütlendikçe, faşizmin ideo-
lojik etkisinden de kurtularak, dev-
rimci ideolojiyi daha çabuk kavrar
ve benimser hale gelecektir. Çünkü,
devrimci düşüncelerle yaşamı birebir
örtüşür hale gelecektir.

Siyasal olarak, halk çözüm bek-
leyen sorunlarını da  kendi yönetim
organları içinde çözebilecek, bu da
siyasal olarak sistemden kopuşunu
hızlandıracaktır.

Faşizmin halkın sorunlarına çö-
züm üretmediğini biliriz, ama halkın
kendi alternatiflerinin olmadığı yerde,
faşizm halk düşmanı yüzünü, dema-
gojilerle, yalanlarla örtebilmektedir.
Halk meclisleri bu yalan ve demagoji
zeminini de ortadan kaldırır.

Sonuç olarak; halk meclisleri-
miz, faşizmi ideolojik, politik, kül-
türel, hukuki, ekonomik mahalle-
lerimizden söküp atmak için ör-
gütlememiz gereken temel örgüt-
lenmelerimizdir.

Bu nedenle de, halk meclisleri-
mizin örgütlenmesini ertelenebilir,
koşullara ve olanaklara bağlana-
bilir bir iş olarak değil, devrimci
çalışmanın temeli olarak görmeli-
yiz.

BBUĞDAYIN TÜRKÜSÜ 
Halkım ben,
parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği aşmaya yarayan

Ölü, yiğit, gölge ve buz,
ne varsa
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde
Buğday nasıl filizini sürer de
Çıkarsa toprağın üstüne
Güzelim kızıl elleriyle
Sessizliği burgu gibi deler de

Biz halkız, yeniden doğarız
ölümlerde.

PABLO NERUDA

“Faşizmle uzlaşmak, faşizme teslimiyet ideolojik
bir tercihtir.” demiştik.Teslimiyet ortaya her zaman
açık haliyle çıkmaz. Kendini çeşitli kılıklar altında giz-
leyerek de hareket edebilir. Örneğin, faşizm Gazi Ma-
hallesi’nde ne yapıyor? Halka ve devrimcilere saldırıyor,
halkın örgütlülüklerini yıkıyor, insanların üzerine kurşun
sıkıyor, mahalleyi gaza boğuyor.

Böyle bir durumda ne yapmak gerekir. Her sokağı, her
evi, her karış toprağı direniş alanına çevirmek gerekir.
Faşizme karşı halkı örgütlemek, sokaklara dökmek gerekir.
Bu yapıldığında faşizm geri adım atmak zorunda kalacak.
Mahallemizi faşizme karşı korumuş olacağız.

Oysa reformizm, oportünizm, uzlaşmacı Alevilik anlayışı
ne yapıyor? “Cemevi binasına saygı gösterilmesi” tartışması
yapıyor. Cemevini halkın faşizme karşı direniş merkezlerinden
biri yapmak oraya saygı göstermektir. Gerçek saygınlığına
kavuşturmaktır. Cemevine yapılacak en büyük saygısızlık
ve hakaret orayı teslimiyetin merkezi yapmaktır.

Faşizmin, yöntemlerinin başında halkta yarattığı korku
geliyor. Beyinlere korku salarak, hakim olmak istiyor. Biliyor
ki, korkuyla sindirilmiş kitleleri yönetmek kolaydır, korkuyla
sindirilmiş kitleleri her türlü adaletsizliğe boyun eğdirmek ko-
laydır.

Bunun için, her demokratik çalışmaya saldırıyor, gözaltına
alıyor, tutukluyor. Evleri basıp insanları tutukluyor. Der-
neklerimize onlarca akrep araçla, helikopterle, uzun namlulu
ve kar maskeleriyle donattığı timleriyle saldırıyor. Bunca
gösterişin amacı korkutmaktır.

O halde korkuyu yenmek için araç ve yöntemler gelişti-
receğiz. Bir yöntemimiz, mümkün olan her işimizi toplu
olarak yapmak olabilir. Derneklerimize toplu girip toplu çı-
kabiliriz. Faşizmin oluşturduğu korku atmosferini toplu
hareket ederek kırabiliriz. Birlikte ve kalabalık olmanın
halka vereceği güven duygusunu oluşturmaya çalışabiliriz.
Dergi dağıtımımızı toplu yapabiliriz. Faşizm yalnızlaştırılmış
yüreklere korku ekmeye çalışıyor, biz yürekleri yalnızlıktan
kurtararak cüret ekebiliriz.

İdeolojik Mücadele Yöntem ve Araç
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Devrimci çalışma demek, esas
olarak halkın en yoksul kesimlerinin
örgütlenmesi çalışması demektir.

Neden?
Çünkü, devrimci çalışma devrimi

hedefler.
Çünkü, devrim yapmak istiyorsak,

bu amacımıza ulaşmak için en yok-
sulları örgütlemeliyiz.

Neden?
Çünkü, devrim için halkı örgütle-

mek istiyorsak, devrimci dinamikleri
en güçlü olanlara gitmeliyiz.

Devrimci dinamikleri en güçlü olan
kimdir?

Devrimci dinamikleri en güçlü
olanlar, devrime en çok ihtiyacı olan-
lardır.

Neden?
Çünkü; devrimci dinamikler, sı-

nıflar arasındaki çelişkinin, yani bir
sınıfın diğer sınıflar üzerindeki sö-
mürüsünün, zulmünün sonucunda ge-
lişir.

Kaynağını sömürüden alan, sınıflar
arasındaki çelişki çatışmaya neden

olur. Sınıf savaşlarının temeli budur. 
Sınıflar arasındaki çelişki, kapi-

talist sistemde proletarya-burjuvazi
çelişkisidir, bu çelişki yeni sömürge
ülkelerde halkla emperyalizm ve
oligarşi arasındaki çelişkide ifadesini
bulur. Yani, ülkemizdeki açlığın da
yoksulluğun da nedeni, emperyalizm
ve işbirlikçisi oligarşinin halkımızı

iliklerine kadar sömürmesidir.
Bu sömürünün en belirleyici sonucu

açlık ve yoksulluktur.
Kapitalist sömürü düzeni açlık ve

yoksulluk üretir. En yoksullarımız
aynı zamanda aç olanlarımızdır.

En köklü devrimci dinamik aç-
lıktır, yoksulluktur. Bu nedenle de
devrimi en çok sahiplenecek olanla-
rımız açlık yaşayacak kadar yoksul
olanlarımızdır.

Devrim, mideleri aç olanların eseri
olacaktır.

Çünkü, hiçbir kesim açlar ve yok-
sullar kadar devrime ihtiyaç duymazlar. 

Çünkü, hiçbir kesimin devrimci
dinamikleri açların devrimci dinamik-
leri kadar güçlü, sınır tanımaz olamaz. 

Çünkü, hiçbir kesim açlar kadar
savaşçı ve korkusuz olamaz.

Çünkü, hiçbir kesim açlar kadar,
kendisini aç bırakanlara öfke duya-
maz.

En yoksulları örgütlemeliyiz.
Çünkü, faşist düzenin hiçbir ye-

rinde tutunamayanlar ve sorunlarının
çözümü için bu düzenden tümüyle
umudunu kesmiş olanlar en yoksulla-
rımızdır.

Çünkü, faşizmin saldırıları karşı-
sında en güçlü direnme cüretini gös-
terecek olanlar en yoksullarımızdır.

Çünkü, en yoksullarımızın bu dü-
zende gördüğü bir değer yoktur, Ka-
pitalizm sadece paraya değer verir,
parası olmayanın bir hayvan ölçüsünde
değeri bile olmaz. 

Parası olmayan, açlıktan ölse kar-
nını doyuracak yiyecek verilmez.

Parası olmayan, hastalıktan ölse
ilaç verilmez.

Parası olmayan eğitim alamaz.
Parası olmayanın evi olmaz, so-

kakta hayvanlar gibi yaşama mahkum
edilir.

Parası olmayanın giyinme hakkı
olmaz.

Parası olmayan, bir yerden bir yere
gitmek için araca binemez, yürümek
zorundadır.

Bu düzende herkes parası kadar
insan sayılır, parası olmayan insan
olarak görülmez. Hor görülür, aşağı-
lanır. Hırsızın, emek sömüren burjuva
parazitlerin, uyuşturucu satıcısı faşist
çetelerin bu düzende değeri baş sıra-
dadır.

Ama bunların hiçbirini yapmadığı
ya da yapamadığı için aç olanların

Çözüm
1- Korkularımız var diyerek, korkularımıza teslim
olmamalı, korkularımızın üzerine gitmeliyiz. Bir eyleme
katılmaktan korkuyorsak, bu eyleme katılmamak korkuyu

büyütmeye, kökleştirmeye hizmet edecektir. Korkuyu ancak o eyleme
katılarak yenebiliriz. 2- Korkuya karşı cesaretlendirici nedenleri büyütmeliyiz.

Bunlardan biri, halk sevgisidir. Halk sevgisini büyütmenin temel yolu halka gitmek,
örgütleme çalışmasına katılmaktır. Halkı, değerleri ve sorunlarıyla, iyi ve kötü yanlarıyla daha

yakından tanımak halk sevgisini büyütür. 
3- Değerlerimizi büyütmek, cüretimizi de büyütecektir. Değerlerimiz içinde, şehitlerimiz,  önderimizin

yaşamı ve öğretileri, yoldaşlık ilişkilerimiz, ideolojimiz, 
tutsaklarımız, kurumlarımız ilk başta sayacaklarımız arasındadır.

4- Kendine güven de, korkuyu yenmekte bir araçtır. İdeolojik eğitim kendimize güveni
artırır,  ilke ve kurallı yaşan, programlı ve disiplinli çalışma tarzı, 

emekçilik kendimize güveni artırır.
Korkularımıza teslim olmayalım, yenelim.

sorun

korkularımız

Devrim; Açların Eseri Olacaktır!
Devrimcilik; Açları Örgütlemektir!

Yürüyüş
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Ajitasyon Propaganda:
Faşizm, kimin ihtiyacı? AKP iktidarı, her gün yeni

saldırı yasaları çıkarıyor. Bunların hepsini halka, bugünün
ihtiyacı diye kabullendirmek isityor.

Hayır, halkın faşizme ihtiyacı yok. Halkın faşist teröre
ihtiyacı yok. Buna ihtiyaç duyan, AKP iktidarıdır. Em-
peryalizmin işbirlikçisi iktidarlarını, sömürü düzenlerini
ancak faşizmle sürdürebilecekleri için faşizmle yöneti-
yorlar.

Kime karşı uyguluyorlar faşizmi? Halka karşı uygu-
luyorlar. İşçilerin, memurların hak araması yasak. En
küçük demokratik talep için sokağa çıkmak yasak. Ne-
den? Tekellerin sömürüsünü garanti altına almak için,

halka daha büyük yoksulluğu kabul
ettirebilmek için. Faşizm,

tekellerin iktidarıdır.

değeri yoktur.
Faşist düzen en yoksullarımıza de-

ğer duygusunu yitirtmiştir. Biz dev-
rimciler onlara değer vererek, devrimin
en güçlü savunucuları yapabiliriz. Dev-
rim, en yoksullarımıza değerli oldukları
duygusunu kazandıracaktır.

Çünkü, dünya tarihinde devrimleri
hep en yoksullar, en çok sahiplenmiş
ve en tutarlı devrimciler olmuştur.

Çünkü, faşizmin saldırıları altında
kaçacak yeri olanlar kaçmaya eğilim
gösterebilirler, fakat en yoksullarımızın
zulümden kaçabilecekleri bir yer yoktur,
ne bu ülkede ne başka ülkelerde. En
yoksullarımız için tek kurtuluş yolu
vardır, o da faşist sistemi yıkmak ve
halkın iktidarı için savaşmaktır.

Sorun bunun bilincine varmalarını
sağlamak, bunun için örgütlenmelerine
önderlik etmektir. 

Bunun için, teorik olarak devrimi

anlatabilmeliyiz. Pratik ola-
rak, devrimin yoksulların
yaşamını değiştireceğini bu-
günün olanakları ve koşulları
ile sınırlı da olsa gösterebil-
meliyiz.

Her ikisini de başarabi-
liriz.

Teorik olarak anlatabi-
liriz. Bunun için sınırsız bilgi biriki-
mine, dökümana, deneyime sahibiz.

Pratik olarak yoksulların yaşamını
sosyalizmin, nasıl değiştireceğini de
gösterebiliriz. 

Örneğin kolektif üretimle ve koo-
peratif örgütlenmelerimizle, halkın ya-
şamındaki en büyük sorunu, açlık so-
rununa çözüm üretebiliriz. Bugünkü
olanaklarımızla olması gereken düzeyde
bir beslenme olanağı sağlayamayabiliriz,
ama açlığa çözüm üretebiliriz.

Yoksul mahallelerin yollarının ya-

pımı, su bağlanması ve düzenli akı-
tılması, elektrik sorunu gibi sorunlarına
eylemlerle, güçleri birleştirip ortaya
çıkarılacak olanaklarla, yardım kam-
panyalarıyla çözüm üretebiliriz.

Ve tüm bunların yanında unutma-
yalım ki, en yoksulların evlerinde halkın
sorunlarına çözüm aramayan, en yok-
sulların yaşamını birlikte yaşamayan
devrimcilik kısır kalacaktır, gelişme-
yecek, kendini üretmeyecektir.

En yoksullarımızın devrimcilerin
önderliğine ihtiyaçları var, devrimci-
lerin en yoksullarımıza ihtiyacı var.

Eğitim:
Eğitim sınıfsaldır. Her sınıf eğitim aracılığıyla, kitlelere

kendi ideolojisini vermek ister. Kitleler üzerindeki ideolojik
egemenlik, burjuvaziye iktidarın yolunu açar.

Halkın iktidarına giden yol da, halk kitlelerinin bey-
ninde, burjuva ideolojinin etkisinin silinmesi ve proletarya
ideolojisinin, yani devrimci düşüncelerin geliştirilmesiyle
açılacaktır.

Bunun için, devrimci eğitim halka devrimin ideolojisini
vermeli, halk kitlelerinin bilincini devrimci ideoloji ile
güçlendirmelidir.

İktidar savaşı bir yerde ideolojiler savaşıdır. Bu savaş
halk kitlelerinin beyninde süren bir savaştır. Bu savaşı
kazanmak için, eğitimimiz, burjuva
ideoloijisinin yalanlarını
yıkan bir içerikte
olmalıdır.

B i l g e h a n
Karpat, hal-kın
onurlu bir evladı ola-
rak, halk için adalet için
savaşarak şehit düştü.

Faşizm, terörle, her gün faşizme boyun eğmeyen
devrimcileri, halkı gözaltına alarak tutuklayarak, zul-
münü, terörünü kabullendirmeye, boyun eğdirmeye
çalışıyor. 

Bilgehan’ın eylemi, faşizmin koyu karanlık altında
bırakmaya çalıştığı halka ışık taşıyan bir eylemdir. Kor-
kunun karşısına cüreti koyan bir eylemdir. Faşist
terörün karşısına halkın adaletini koyan bir eylemdir.

Bilgehan bu eylemiyle bize devrimci kişiliği gösteriyor.

Devrimci kişilik
karanlıkları aydın-

latan kişiliktir. Devrim-
ci kişilik, karanlıklara gömül-

mek istenen halka önderlik ederek, ona
aydınlığın meşalesini veren kişiliktir. Bu meşale devrimin
meşalesidir, bu meşale faşizme karşı savaş meşalesidir.

Bilgehan halka göstermiştir ki, faşizm tüm güç gös-
terilerine, tüm silahlı güçlerine rağmen devrimin iradesi
karşısında güçsüz ve acizdir. Tek bir eylemle bile sar-
sılmaktadır. Bu eylemlerin çoğaltıldığı, onlarca her
gün faşizme vurduğumuz koşullarda, faşizmin karşımızda
direnme şansı yoktur. Devrimci kişilik, halka zaferin
yolunu gösteren kişiliktir.

Devrimci Kişilik:Devrimci Kişilik:
Faşizmin zulmü ve terörüne karşı halkın adaleti olan

kişiliktir. Devrim hedefine, faşizme karşı halk savaşı ile
ulaşacağız. Devrimci kişilik, halkı faşizme karşı

örgütleyen ve savaştıran kişiliktir.
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Amerikalı Yankeelere karşı Vietnam
Halk Savaşı, zengin deneyimler içerir.

Halkın düşmana vurmak için yara-
tıcılığının sınırının olmadığını gösteren
en iyi örneklerdendir.

Eşek arıları halkın elinde düşmana
vurmak için silah olurlar.

Toplu iğneler zehirlenir düşmana
vurmak için silah olur.

Zehirli yılan düşmana vurmak için
silah olur.

Özü şudur, Vietnamlılar halktır,
kendi yaşam alanlarında savaşmaktadır,
doğdukları ve büyüdükleri toprakların
tüm özelliklerini bilirler ve düşmana
karşı savaşta kullanırlar.

Vietnam’ın altını bir uçtan diğer
uca tünellerle donatırlar, tünelleri hem
düşmana vurmak için hem de düşman-
dan gizlenmek için savaşın en temel
parçası haline getirirler.

Mahallelerimizin Şahanları için
de durum budur. Her an beynimizde,
düşmanla savaşımızda mahallelerimizin
içini nasıl kullanabileceğimiz vardır
ve olmalıdır da.

Savaş İçin Hazırlanmak,
Mahallelerimizi Savaşımız
İçin Düzenlemektir

Savaşı sadece eylemden eyleme de-
ğil, her an düşüneceğiz. Çünkü savaş
sürekli bir hazırlık gerektirir.

Hazırlık çalışması insiyatifi
elde tutmak demektir.

Hazırlık her sorunun çözümü-
nü önceden düşünmek demektir.

Hazırlıklı olanlar her süreci
kazanırlar.  Yenilgiyle sonuçlanan
çarpışmalarda da daha az kayıpla
çıkarlar.

Kimi yoldaşlarımız, bir işe hazırlan-
maya ayırdıkları sürenin boşa gittiğini
düşünebilirler. Bu düşünce tarzı, ancak
savaşı dışarıdan izleyenlerin düşünce
tarzı olabilir. Çünkü gerçek anlamıyla
soyut bir düşünce tarzıdır. Savaşın için-

deki her komutan ve savaşçı
bilir ki, hazırlık bir savaşı kazanmanın
olmazsa olmaz ilk yarısıdır.

Yani Mahallemizin Şahanları, sa-
dece bir eylem anında değil, deyim
yerindeyse günün 24 saati düşmanla
savaş içindedirler. Sıcak çatışmaların
dışındaki zaman ise bu sıcak çatışmalara
hazırlanmakla geçen süredir.

Savaşa hazırlanmanın pek çok yanı
vardır.

Bu yazımızda konumuz, mahalle-
mizin düşmanla girdiğimiz çatışmalarda
lehimize kullanımı için yapacağımız
hazırlıklardır.

Mahallemizdeki her sokağın, her
evin konumu ve özellikleri, kişilerin,
arazinin, ağaçların, taşların, toprağı
her birinin konumu, özellikleri, bize
savaşta kullanabileceğimiz bir olanak
sunar. Önemli olan komutanlarımızın
ve savaşçılarımızın bu bakış açısına
sahip olması ve bu bakış açısıyla, bu-
lundukları mahallede sürekli bir savaşa
hazırlık çalışması sürdürmeleridir.

Mahallemizi Savaş İçin
Hazırlamak
Ne Anlama Gelir?

Düşmanı vurmak için mahal-
lemizde çeşitli tuzaklar kuraba-
liriiz. 

Düşmanın hiç beklemediği
anda ve hiç beklemediği yerde
ortaya çıkmak ve düşmana vu-
rabilmek için mahallemizin çeşitli
olanaklarını kullanarak, düzen-
leme yapabiliriz.

Düşmanla girdiğimiz çatışma-
nın, ya da düşmana yönelik yap-
tığmıız bir eylemin sonunda, böl-
geden uzaklaşmak için mahalle-
mizin fiziki yapısından ve mahalle
halkından yararlanarak  önceden
düzenlemeler yapabiliriz.

Düşmanın eylemlerimiz son-

rasındaki saldırılarında, düşmanın
hareketini önceden denetleyebi-
leceğimiz ve kuşatmalardan çı-
kabileceğimiz düzenlemeler ya-
pabiliriz. 

Mahallemizin fiziki tüm ola-
naklarını düşmana vuracak bir
silah haline getirebilen düzenle-
meler yapabiliriz.

Mahallemizdeki insanlarımızı,
savaşımızın ihtiyaçları çerçeve-
sinde örgütleyebilir, bir direnişte,
çatışmada görev üstlenmelerini,
eylemimizin, direnişimizin başa-
rısını sağlamada fonksiyonlu hale
gelmelerini sağlayabiliriz.

Mahallemizin Şahanları, bir yandan
savaşımızı sürdürürken, düşmanın kat-
liamlarına, zulmüne karşı eylemlerle
hesap sorarken, aynı zamanda, gelecek
çatışmaların, direnişlerin, eylemlerin
hazırlıklarını da bugünden yaparak,
düşmandan bir adım daha ileride ola-
caklardır.

Bir yandan bugünün görevlerini,
yerine getirirken, bir yandan gelecek
zaferlerin zeminini hazırlayacağız.

Burada esas olan, bulunduğumuz
mahallelerin olanaklarını savaşımız
için kullanabilmektir.

Mahallelerimizin Şahanları örgüt-
lenmesinin en büyük avantajı kendi ma-
hallelerinde savaşıyor olmalarıdır. Bu
avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız.
Bu avantajı kullanarak, düşman karşısında
psikolojik ve üstünlük sağlamalıyız.

Mahallelerimiz
Savaş Alanlarımızdır

Savaşımızın İhtiyaçlarına
Göre DüzenleyelimMİLİSLER MAHALLENİN 

ŞAHANLARIDIR
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Geçtiğimiz hafta  burjuva basın-
da,“ABD'den YPG'ye silahlı eğitim
fotoğrafları” diye haberler ve  habere
ilişkin fotoğraflar yer aldı. Fotoğ-
raflarda ABD subaylarının YPG’lilere
askeri eğitim verirkenki görüntüleri
vardı.

Haberin kaynağı Amerikan ga-
zetesi Washington Post. 

Habere göre Tel Abyad'da ABD'li
subayların YPG'ye hem silah hem
de silahlı eğitim veriyor. 

Haber üzerine oligarşinin temsi-
lecileri ABD’ye tepki gösteren açık-
lamalar yaptı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü
Yardımcısı Mark Toner bu açıkla-
malara verdiği cevapta “YPG'ye silah
desteği sağlamadıklarını, yalnızca
DEAŞ'a karşı taktiksel destek ver-
diklerini ve YPG’ye değil “Suriye
Demokratik Güçleri’ne silah ve mü-
hümmat” verdiklerini, “ağır silah”
vermediklerini söyledi. 

“Suriye Demokratik Güçleri” nin
ABD’nin YPG ile olan ilişkilerinde
Türkiye’yi “idare etmek” için kurulan
paravan bir örgütlenme olduğu bili-
niyor. 

SDG’nin yüzde 80’i Kürt milli-
yetçilerinden oluşuyor. Geri kalanların
da hiçbir etki gücü yok. 

ABD yetkilileri tarafından yapılan
açıklamaların diplomasiden öte hiçbir
kıymeti harbiyesi yoktur. 

Resimler her şeyi çok açık şekilde
anlatıyor. 

Resimlere ilk bakışta hemen akla
UÇK (Kosova Kurtuluş Ordusu) ge-
liyor. 

Emperyalistler Kosova’da sosya-
lizm yıkıldıktan sonra halklar arası
düşmanlığı körükleyerek kelimenin

gerçek anlamıyla halkları birbirlerine
boğazlattılar. 

Kan revan içindeki eski Yugos-
lavya’da her gün gazetelerden eksik
olmayan UÇK askerlerinin resimleri
vardı. 

UÇK, Kosova Kurtuluş Ordu-
su’nun adıydı. Sırtındaki elbiselerden,
ellerindeki silahlara her şey Amerikan
malıydı. Amerikan subayları tarafın-
dan eğitilip Amerikan silahlarıyla
katliamlar gerçekleştiriyorlardı. 

Kollarında UÇK amblemleriyle
Amerikan bayrakları alt alta duru-
yordu. 

Yandaki resimlere bakın. Hazı-
rolda duranlar Kürt milliyetçileri.
Karşılarında eğitim veren ise ABD’li
komutan. 

‘99’ların eski Yugoslavyasında
UÇK’lılardan hiçbir farkları yoktur. 

Nitekim Kürt Milliyetçi Hareket
UÇK’nın o resimleri yayınlanırken
“Amerika Kosova’da yaptığını Kürt-
lere de yapsın” diyerek ABD’yi mü-
dahale etmeye çağırıyordu. Kürt Mil-
liyetçi Hareket’in bu bakışını defa-
larca eleştirdik. 

Bugün Suriye’de UÇK’nın ye-
rinde Kürt Milliyetçi Hareket var. 

1999 yılında Balkanlara ABD
güçleri UÇK aracılığıyla girmişti,
bugün Suriye’ye Kürt Milliyetçi Ha-
reket aracılığıyla girdi. 

Kürt Milliyetçi Hareket’in Suri-
ye’de üstlendiği rolün daha iyi anla-
şılması için kısaca Kosova’da ne ol-
muştu özetlemek istiyoruz. 

Parçalanmış Kosova 
Bir ulusal topluluğun bir başka-

sının ulusal haklarını elinden almaya
kalkması meşru kabul edilemez. An-
cak Yugoslavya’da yaşanan bütün

sorunların kaynağı milliyetçilik, mil-
liyetçiliğin kaynağı da emperya-
lizmdir. Arnavutlar ve Sırplar ara-
sındaki sorun çözümlenemez bir
sorun değildi. Bölge halklarının on-
larca yıldır kardeşçe yaşamış olması,
Kosova’nın birçok halktan oluşan
mozaiği, halklar arasında Tito döne-
mine duyulan özlemin canlılığı gibi
etkenler bu sorunun barış içinde çö-
zümlenmesi için yeterli olabilirdi.
Ancak emperyalizm buna en ufak
bir olanak vermedi. Kendi işbirlik-
çilerini yaratan, öne çıkan önderlikleri
de büyük ölçüde işbirlikçileştiren
emperyalistler ulusal önyargıları bes-
lemek, milliyetçiliği çatışmalar nok-
tasına getirmek, halkları birbirine
kırdırmak amacıyla çok çeşitli yollar
kullandılar. Eski Yugoslavya toprak-
larında ajanlarıyla cirit attılar, işbir-
likçileriyle milliyetçiliği pompaladılar,
herkese silah satarak hem silah te-
kellerine para kazandırdılar hem de
mümkün olduğunca çok kan dökül-
mesini garantiye aldılar. Bu anlamda
Arnavut-Sırp çatışmasının sorumlusu
da emperyalistlerdir. 

Emperyalizmin bölgedeki en bü-
yük dayanağı milliyetçiliktir. Milli-
yetçi önderler bu misyonu yerine
getiriyorlar. Kosova’da her şey çok

YPG=UÇK OLMASIN!
Kürt Halkının Kaderi Emperyalizmde Değil

Kendi Ellerindedir! 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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açıktı örneğin. UÇK (Kosova Kur-
tuluş Ordusu) kelimenin tam anla-
mıyla emperyalizmin maşasıydı. Em-
peryalistlerin bölgedeki çıkarlarını
korumak için vardı. Silahı da, cep-
hanesi de emperyalistler tarafından
karşılanmaktadır... NATO kendi
halkının tepesine daha çok bomba
yağdırsın diye istihbaratlar topla-
makta, sorgusuz sualsiz Sırpları öl-
dürmekteydi. 

Balkanlar emperyalistler için her
zaman önemli olmuştur. Ekonomik
olarak da, askeri olarak da bölgeyi
denetim altında tutmak isterler. Bu
yüzden NATO operasyonlarıyla böl-
geye “Arnavutları korumak için” ço-
kuluslu bir askeri gücün yerleştiril-
mesi hedeflendi. Nitekim 24 Mart
1999’da başlayan NATO bombardı-
manının ardından Sırp Milliyetçi
lider Miloşeviç’in dayatılan anlaşmayı
kabul etmesiyle NATO birlikleri 12
Haziran sabahı Kosova’yı işgal et-
meye başladı. İşgalle birlikte Koso-
va’nın emperyalizm tarafından Yu-
goslavya’dan koparılması ve yeni-
sömürgeleştirilmesi süreci de fiili
olarak başlamış oldu. Sıra Sırbistan’ın
emperyalizme boyun eğdirilerek de-
netim altına alınmasına ve yeni-sö-
mürgeleştirilmesine gelecekti. Bu
amaçla emperyalizm saldırılarına de-
vam etti. Yakıp yıkmasına, işgalci
güç olmasına rağmen büyük bir utan-

mazlıkla Miloşeviç’i teslim ede-
ceksiniz, demokratikleşeceksiniz,
yoksa yardım etmeyiz dedi. Tez-
gahı hazırlayarak oldu bittiye ge-
tirip Miloşeviç’i savaş suçlusu
ilan etti. 

ABD artık, Balkanlar’da en
önemli emperyalist güçtür. Ma-
kedonya, Slovenya ve Hırvati-
san’da milliyetçiliğin kışkırtılarak
Yugoslavya’nın parçalanmasında
ve bu bölgelerin yeni-sömürge-
leşmesinde Avrupa emperyalist-
lerinin, özellikle Almanya’nın
önemli rolü olmuştur. Ancak bu
gelişmelerin dışında kalmak ve
Balkan pazarını tümüyle Avrupa
emperyalistlerine kaptırmak is-
temeyen ABD, Bosna’da devreye
girmiş ve giderek Balkanlar’da
ağırlığını koymaya başlamıştı. 

Yugoslavya’nın bombalanması
ve Kosova’nın işgali ise ABD’nin
Balkanlar’ı teslim alma operasyonun
hayata geçirilmesiydi. Süreç bütü-
nüyle ABD’nin inisiyatifi ve deneti-
minde gelişti. Kosova topraklarını
işgal eden emperyalistler Kosova
halkının cellatlarıydılar. Emperya-
listlerin hazırladığı ve Miloşeviç yö-
netimine kabul ettirmeyi başardıkları
“özerklik” anlaşması Kosova’nın ba-
ğımsızlığını değil, emperyalizme ba-
ğımlılığı, Avrupa’nın ortasında em-
peryalizmin bir uydusu, üssü olmasına
giden yol oldu.

Bugün Suriye’de yaşananlar da,
Kürt milliyetçileri, IŞİD ve diğer
grupların çatıştırılmasıyla yapılmak
istenen Suriye’nin sömürgeleştiril-
mesidir. 

Tabi ki, bu yeni sömürgeleştirme
sadece Suriye ile de sınırlı değil,
bütün Ortadoğu ve Afrika’ya kadar
uzanan bir kanderyası durmaktadır
önümüzde. 

UÇK=YDG
Bu Tablo Nasıl Oluştu?

Bizim açımızdan hiç de sürpriz
olmayan bir tablodur bu. Bu soruya
cevap vermesi gereken kesim opor-
tünist çıkarları için Kürt Milliyetçi
Hareket’e kuyurukçuluk yapanlardır. 

Kürt Milliyetçi Hareket bu duruma
birdenbire gelmedi. 

Kürt Milliyetçi Hareket’e 1999
yılında UÇK’nın yerinde olmak için
can atıyordu. 

Kendi halkına, kendi gücüne gü-
venmeyen bir örgütün kaçınılmaz
sonudur. 

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi
Cemil Bayık, 21 Haziran ‘99 tarihli
Özgür Politika’da yayınlanan yazı-
sında şunları söylüyordu: “Batı eğer
isteseydi sorunu çözerdi. Nasıl ki,
Kosova’da çözüyorsa, Kürdistan’da
da çözer. Kosova’da çözen, Filis-
tin’de çözen Kürdistan’da rahat çö-
zer. Buna gücü var. Bize rağmen
çözüm olmuyor diyemez. Batı, çö-
zümü istemediği için bugünkü so-
runlar ortaya çıkmıştır ... Avrupa
hiç olmazsa bundan sonra sorum-
luluklarını yerine getirmeli. Çünkü
çözümü ortaya çıkartabilecek önemli
bir güçtür. Onun için çözümsüzlük
politikasından vazgeçip, çözüme ka-
tılmalıdır.”

Evet, emperyalistler Kosova’da
bir sorunu çözdüler! Halkları katle-
derek, yerlerinden yurtlarından ede-
rek. Bunu mu istiyor Cemil Bayık?
Burjuva gazetecilerin bile savunamaz
hale geldiği bir emperyalist saldırıyı,
çözüm biçimi olarak kabul etmek,
meşrulaştırmak hangi devrimciliğe,
hangi milliyetçiliğe sığıyor?

Ama Cemil Bayık, bu röportajında
emperyalistlerden çözüm isteme ve
onlara bu güveni verme konusunda
ısrarıdır. Şöyle diyor birkaç paragraf
sonra da: “Şunu herkesin bilmesi
gerekiyor; biz ABD’nin Kürdis-
tan’da, bölgede kendisine göre is-
tikrar yaratmasına bir şey demiyoruz.
Kendi çıkarlarına göre düzenleme
yapabilir.” (Milliyetçilik Çıkmazı
Syf:630)

Evet, ABD başta olmak üzere
emperyalistler şimdi de Ortadoğu’da
da olduğu gibi “çözüyor”. Halkları
çözüyor. Halkları birbirine düşman
ediyor. Halkları birbirine kırdırıyor. 

Kürt Milliyetçi Hareket UÇK’nın
yerini aldı. Cemil Bayık’ın ‘99 yı-
lındaki röportajında söyledikleri olu-
yor. 

Kürt Milliyetçi Hareket Ameri-
ka’nın “bölgede kendine göre dü-
zenleme yapmasına bir şey demi-
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yorlar”
Bir şey dememenin ötesinde,

doğrudan Amerikan politikalarının
maşalığını yapıyorlar. Amerika’ya
maşalık yapma konusunda oligar-
şiyle büyük bir yarış içindeler. 

Kim İçin Ne İçin
Savaşıyorsunuz? 

Amerikan işbirliği “savaşan ör-
güt” söylemiyle meşrulaştırılamaz,
işbirlikçiliğin üstü örtülemez. 

Kürt Milliyetçi Hareket “savaşan
örgütüz” söylemiyle solu susturmuş-
tur. Kendilerini eleştirenleri de tehdit
ederek ya da fiilen saldırarak sus-
turmak istemiştir. 

“Savaşıyoruz” söyleminin arka-
sına sığınarak dokunulmazlığını ilan
etmiştir. 

“Barış savaş meselesinde bizim
yerimiz nettir:

BİZ MİLLİYETÇİLİK BAYRA-
ĞINI KALDIRIP EMPERYALİZMİ
DAVET ETMEDİK.

BİZ BAĞIMSIZLIK VE SOS-
YALİZM BAYRAĞINI KALDIRIP
EMPERYALİZME SAVAŞ

AÇTIK.
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Barışınız ne için, savaşınız ne

için?
Bundan sonra teoriyi düzeltmez-

seniz, devrimci rotaya girmezseniz,
ne için savaştığınızı da anlatamaya-
caksınız.

Silah ve Savaş Her Şeyi Örter
mi? Biri aynen şöyle yazıyor: “Bir
hareketin bu aşamada PKK’yı ‘iha-
net’le suçlayabilmesi için, ARGK’nin
20 bin gerillasına karşı oransal ola-
rak en aşağısından 100 bin gerillayı
seferber ediyor olması lazım.”

Hiçkimse, tutsaklık, akan kan vs.
deyip veya savaşı sürdürüyoruz ya
diyerek gerçekleri gizlemesin. 

Savaş mı?.. UÇK de savaşıyordu.
Aynı soruyu soracağız yine: KİM
İÇİN, NE İÇİN?

Silah mı? Gerilla mı?.. Afrika’daki
kabileler de silahlanıyor, gerilla bir-
likleri kuruyorlar. Barzani, Talabani
de silahlı. Silahlar kendi başına hiçbir
şeyin göstergesi değildir. Hiçbir şey
ifade etmez. Tekrar edelim; ne için
silahlanıyor, ne için savaşılıyor, bütün

mesele burada.
“Söze değil pratiğe bakmak la-

zım” havalarında büyük laflar edi-
yorlar. 

Peki pratik ne? 
Neyin pratiği? 
Amaç ne?” (Bağımsızlık ve De-

mokrasi Yolunda Kurtuluş, 23 Tem-
muz 1999 Sayfa 40)

Kürt Milliyetçi Hareket’e bu so-
ruları sorduğumuzda yıl 1999’du. 

Yıl 2017. Bugün her şey çok daha
açık ve nettir. 

Sorumuzu tekrar soruyoruz. 
KİM İÇİN NE İÇİN SAVAŞI-

YORSUNUZ? 
Kobane’de, Rojova’daki Ameri-

kan üstleri kimin için?
Kürtler daha  yerleşemeden ABD

ordusu Rojava ve Kobane’ye yerleşti,
üç tane üs kurdu. 

Emperyalistler bölgede istediği
hakimiyeti sağlayabilmek için Kürt
milliyetçilerinden 50 bin kişilik ordu
kurma yolunda ilerliyor. 

Menbiç’de, Tel Abyad’ta, Rak-
ka’da YPG kimin için savaşıyor?
Buralar Kürtler’in yaşadığı bölgeler
değil. 

Bu sorularımızın muhatabı sadece
Kürt Milliyetçi Hareket değildir. Aynı
zamanda Kürt Milliyetçi Hareket’in
kuyruğundan kopamayan oportüniz-
medir. 

Oportünizm, Kürt Milliyetçi Ha-
reket’e yaslanarak kendini var etmeye
çalışıyor. Bunun sonucu olarak hiçbir
ilke, kural, değer tanımıyor. Kürt
milliyetçi hareket “barış” diyor, opor-
tünizm “barışçı” oluyor. Kürt Milli-
yetçi Hareket “savaş” diyor, oportü-
nizm savaşçı oluyor. Öyle ki boyuna
kadar düzenin batağına batmış opor-
tünizm; Kürt Milliyetçi Hareket solu
AKP’ye karşı bir koz olarak kullan-
mak istiyor. Halkların Birleşik Dev-
rimci Hareketi’ni kuruyor. Devrim
stratejilerinde silahlı mücadeleyle il-
gisi olmayan hareketler bile birliğin
içinde yer alıyor.

İdeolojisizlik, köksüzlük oportü-
nizmi Kürt milliyetçi hareketin elinde
oyuncak ediyor. 

Kürt milliyetçi hareket Suriye’de
emperyalizmle açıkça işbirliği içinde.
Emperyalizmin Suriye’deki maşası
olarak kullanılıyor.  Bu kadar açık
işbirliğine bile tek bir eleştirisi yok.
“Devrim” diye işbirlikçiliğin üstü
örtülüyor. 

Daha da ileri gidiliyor; “Enter-
nasyonalist dayanışma” adı altında
emperyalizmle girilen işbirlikçilik
meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Türkiye Devrimci Hareketinin ta-
rihi emperyalizme karşı mücadelenin
içinde yazılmıştır. 

Oportünizm tarihe karşı sorum-
ludur, tarihe hesap vermekten kur-
tulamaz. Kürt milliyetçi hareketin
bugün geldiği tablodan oportünizm
de sorumludur. 

Milliyetçilik Çürümüş
Burjuva İdeolojisidir!
Kürt Milliyetçi Hareketi
Bu Noktaya Getiren,
İdeolojisidir!

Milliyetçilik mahkum edilmeden
Kürt Milliyetçi Hareket’in doğru bir
rotaya girmesi mümkün değildir. 

Milliyetçilik çıkmazdır. Halkların
kurtuluşunu asla sağlayamaz. Em-
peryalizmle uzlaşması, emperyalizmin

KİM İÇİN NE İÇİN
SAVAŞIYORSUNUZ? 

Kobane’de, Rojova’daki
Amerikan üstleri kimin için?

Kürtler daha
yerleşemeden ABD ordusu

Rojava ve Kobane’ye
yerleşti, üç tane üs kurdu. 

Emperyalistler bölgede
istediği hakimiyeti

sağlayabilmek için Kürt
milliyetçilerinden 50 bin

kişilik ordu kurma yolunda
ilerliyor. 

Menbiç’de, Tel Abyad’ta,
Rakka’da YPG kimin için

savaşıyor? Buralar Kürtler’in
yaşadığı bölgeler değil. 
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çıkarlarına yedeklenmesi kaçınılmaz-
dır. Kürt Milliyetçi Hareketi Kürt
halkının kaderini emperyalizmin çı-
karlarına bağlamıştır. 

Yugoslovya gözümüzün önündeki
yaşanmış bir örnektir. Bugün altıya
bölünmüş, hepsi de empeyalizmin
yeni sömürgesi, birbirine düşman-
laştırılmış, yoksulluk içinde perişan
ülkecikler olmuştur.

Bugün artık, Suriye, dünkü Yu-
goslavya’dır. YPG de, dünün UÇK’sı
olmuştur.

Bin yıllardır ezilen, sömürülen,
katliamlara uğrayan mazlum Kürt
halkı emperyalizmin çıkarları için
UÇK olmayı kabul etmemelidir. 

Milliyetçilik Kürt hareketinin göz-
lerini kör etmiştir. 

Dost kim, düşman kim? Halkın
dostları kimlerdir? Her şey birbirine
karışmıştır. Kürt milliyetçi hareketin
durumu da budur. ‘90’lardan beri
emperyalizmin ideolojik etkisi altın-
dadır. 

Bugün ise artık Kürt milliyetçiliği
Suriye’de kaderini tamamen emper-
yalizmin çıkarlarına bağlamıştır. 

Ve bunun için emperyalizme ken-
dini kullandırmada hiçbir sınır tanı-
mamaktadır. Kendi iradesi yoktur ve
remperyalizmin çıkarları için savaş-
maktadır. 

Suriye’de Amerika’nın YPG’ye
silah vermesi, askeri eğitim vermesi,
Kürtler’den 50 bin kişilik bir ordu
kurmayı hedeflemesi... bütün bunlar
Kürt halkının geleceği için değil.
Emperyalizmin Ortadoğu’daki çı-
karlarının korunması içindir. 

Bugün Munbiç’te, Tel-Abyad’da,
Rakka’da Amerika’nın çıkarları için
ölmektedir. Yarın nerede ihtiyaç du-
yarsa ABD, YPG orada olacaktır. 

Ya da yarın daha büyük çıkarları
için Kürt Milliyetçi Hareket’i satacak,
başka oligarşiyi tercih edecek. Kat-
ledilen Kürt halkı olacak. 

Nitekim bugün ABD, Suriye’de
Kürt milliyetçilerini “kara gücü” ola-
rak kullanırken Türkiye Kürdista-
nı’nda oligarşinin her türlü imhasına
onay vermektedir. 

Yarın daha büyük çıkarları için
Suriye’de de, Irak’ta da Kürt halkını
katletmekten çekinmeyecektir. Ya da

katledilmesine sesini çıkartamaya-
caktır. 

Sonuç olarak,
1- Kürt Milliyetçi Hareket’in Su-

riye’deki geldiği durum Kosova’daki
UÇK’dan farksızdır. Kosova’da ABD
emperyalizmin işgali, UÇK’ya da-
yanmaktaydı. Bugün Suriye’deki em-
peryalizmin fiili varlığı da Kürt mil-
liyetçilerine dayanmaktadır. 

2- Reformizimden, oportünizme
solun da Kürt Milliyetçi Hareket’in
bugün geldiği durumda payı vardır.
Kürt Milliyetçi Hareket’in emper-
yalizmle işbirliğini, “devrim” diyerek,
“enternasyonalist dayanışma” diye-
rek meşrulaştırmışlardır. 

3- Kürt halkının kaderi emperya-
lizmin çıkarlarına bağımlı değildir.
Kürt halkı geleceğini emperyalizme
karşı bölge halklarıyla birlikte sava-
şarak kurabilir. 

4- Ortadoğu halklarının kurtuluşu
emperyalizme teslimiyette, işbirli-
ğinde değil, emperyalizme karşı dev-
rimci önderlikler altında kurtuluşa
kadar savaşmaktadır. 

Gerilla Silahlanmış Halktır
Malatya Liseli Dev-Genç: "... Gerilla da silahlanmış

halktır, Gerillaların mezarlarının bile bulunması sizlerin
tüylerini diken diken etmeye yetmektedir, bizler halkın
öncüsü halkın kahramanlarıyız biz olmazsak halk di-
renmez halkın direnme gücünü yok etmeye çalışıyor-
sunuz. Evet şu anki süreçte çoğu gücü elinizde bulun-
duruyor olabilirsiniz, emperyalistlerin silahları, yandaş
medya ve diğer etkenler ama şunu unutuyorsunuz o si-
lahları boş beyinlerle tutuyorsunuz çünkü sizler ne için
savaştığınızı bilmiyorsunuz bizler ise halkımız, vatanımız,
şehitlerimiz ve ideolojimiz için savaşıyoruz. İdeolojimiz
bize bu savaşı zaten kazandırıyor bu savaş elbet son
bulacak ve bizler kazanmış olacağız orak çekiçli bay-
rağımız tüm Anadolu’nun dağlarında dalgalanacak.

İşçisinden, öğrencisinden, babasından, kızından
halkın içindeki birer insandı onlar ve bu zulmün nasıl
son bulacağını biliyorlardı bunu için hayatlarını bizler
için feda ettiler onların bizim için geleceğimiz için
şehit düştüklerini biliyoruz ve hesaplarının sorulacağının
sözünü veriyoruz. Onlar da bilirdi gezmeyi, dolaşmayı
ve üç maymunu oynamayı… ama onlar elde silah halkı
için savaşarak şehit düştüler. Bizleri bitirdiğini söyleyen
asalak pislikler bitmedik, bitmeyiz, bitiremezsiniz! Hadi
gelin de kimin kimi bitireceğini size gösterelim!

Bedel öderken
bedel de ödete-
ceğimizden kim-
senin kuşkusu ol-
masın, sizler gibi
korkakça o çok
g ü v e n d i ğ i n i z
uçaklarınızdan
bombalamayaca-
ğız bizler sizin saraylarınızda boğazınızı keseceğiz ant
olsun ki zalimin diz çökmüşüne bile acımayacağız!
Dersim dağlarında Şeyh Saitlerin izinden gelmekteyiz
kanımızla yoğrulan toprakta çiçekler açıyor ve Munzur
dağlarında bizim sesimiz rüzgarlara karışıyor. Günlerce
yakın tek bir yaprak bırakmayın yine köklerimizden
açarız bizim köklerimiz sağlam sonuna kadar haklıyız
hem tarihimizden hem şehitlerimizden gücümüzü al-
maktayız bu güç sizin sonunuzu getirecek!

Dersim'de katlettiğiniz 10 DHKC Gerillalarının ce-
nazeleri nerede derhal açıklayın bizler tatlı su solcuları
değiliz bizleri iyi tanırsınız sabrımızı sınamayın bundan
sonra el mi yaman bey mi yaman göreceksiniz. Şehit-
lerimizin ailelerine haber verilsin, cenazelerimizi gelenek
ve göreneklerimize göre defnedeceğiz. Kanımızın son
damlasına kadar savaşarak şehitlerimizin hesabını sor-
acağız!"
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EKİM
4-10 Ekim
-Anti Emperyalist Cephe Suri-

ye’de…
Anti Emperyalist Cephe, Suriye

BAAS Partisinin resmi davetiyle Su-
riye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Zi-
yaret kapsamında Suriye Ulusal İlerici
Cephe Başkanı ile görüşme yapıldı,
askeri hastanede savaşta yaralanan
Suriye askerleri ziyaret edildi ve
BAAS Partisi Başkanı ve Beşşar
Esad’ın yardımcısı Hilal El Hilal ile
görüşüldü, Hircalle Kampı ziyaret
edildi. Ardından 7 Ekim’de Beyrut’a
geçildi. 8-9 Ekim’de Hizbullah Arap
İslam İlişkileri sorumlusu Şeyh Hasan
İzzettin’le görüşüldü, Mliyta ve son
olarak İran Parkı ziyareti yapıldı…
Uluslararası bir heyetle yapılan zi-
yaretler son olarak Türkiye Kürdis-
tanı’nda sürdü.

5 Ekim
- Devrimci Şiddet DHKC Kır

Gerillaları Eliyle Diyarbakır’da Halk
Düşmanlarını Vurdu!

5 Ekim 2016 tarihinde, DHKC
gerillaları tarafından Diyarbakır Va-
liliği önünde bekleyen TOMA’da nö-
bet tutan işkenceci katil polislere yö-
nelik eylem düzenlendi. Bir polisin
yaralandığı eylemin ardından DHKC
gerillaları güvenli bir şekilde geri
çekildiler.

8 Ekim
- Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci

Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde Aç-
lık Grevine başladı.

2 Eylül’de tutuklanan Hakan İnci,
hapishanede gördüğü baskılar, iş-
kenceler, keyfi ve onursuz dayatma-
lara karşı açlık grevine başladı…
Yoldaşları mahallelerde destek açlık

grevleriyle direnişini büyüt-
tüler. İnci 20 gün süren dire-

nişini zaferle sonuçlandırdı.
10 Ekim
-Dev-Genç’in 47. Yılı Üniversi-

telerde açılan pankartlarla selamlan-
dı.

Dev-Genç’in kuruluşunun yıldö-
nümünde Dev-Genç’liler Boğaziçi,
İstanbul Üniversitesi ve MSGSÜ’de
ve liselerde açtıkları pankartlarla
Dev-Genç’in 47. yılını selamladılar.

13 Ekim
- Elazığ Fırat Üniversitesi’nde

Dev-Genç’lilerin başlattığı imza kam-
panyası sonuç verdi

Elazığ Fırat Üniversitesinde Öğ-
renci Meclislerinin ulaşım sorunuyla
ilgili başlattığı imza kampanyasında
toplanan imza belediyeye verildi.
Yetkililere kararlılığını gösteren Öğ-
renci Meclisi üyeleri sorunun çözül-
mesini sağladılar.

17 Ekim
- DayEv Emekçisi Müslüm İbiş’i

Kaybettik
DayEv’in emekçilerinden, yıllardır

derneğimizi sahiplenen, emek veren
arkadaşımız Müslüm İbiş’i 14 Ekim
2016 gecesi saat 23.00’te bir kalp
krizi sonucu kaybettik. İbiş’in cena-
zesi Kartal Cemevi’nden kaldırıldı.

- Gazi Cemevi’nde polis saldırı-
larına, tutuklamalara karşı açlık grevi
başlatıldı,

Gazi Mahallesi’nde baskınlara,
polisin saldırılarına ve terörüne karşı
Halk Meclisi öncülüğünde açlık grevi
direnişi başladı. Polislerin ab-
lukalarına, cemevine gaz bom-
balı, plastik ve gerçek mer-
milerle yaptıkları saldırılara
rağmen direniş kararlılıkla,
daha da büyüyerek sürdü.

18 Ekim
- Boğaziçi Üniversitesi’nde

yapılan Dev-Genç şenliğine
polis saldırısı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapı-
lacak olan Dev-Genç şenliğine
AKP’nin katil polisleri ve işbirlikçi
ÖGB saldırdı. Dev-Genç’lilere az-
gınca saldıran şenlik yapmak en de-
mokratik hak iken bunu hiçe sayarak
Dev-Genç’liler işkencelerle gözaltına
alındı.

21 Ekim
- Gençlik Federasyonu ve İdil

Kültür Merkezi Basıldı.
Okmeydanı’nda bulunan İdil Kül-

tür Merkezi ve Gençlik Federasyonu
AKP’nin katilleri tarafından basıldı,
6 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda
Federasyon binası ve eşyaları kulla-
nılamaz hale getirilirken, Kültür Mer-
kezi baskınında tüm enstrümanlar
katiller sürüsü tarafından parçalandı.

22 Ekim
- Dev-Genç 47. Yıl Şenliği’ne

Polis Saldırısı
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda

yapılacak olan Dev-Genç 47. Yıl
şenliğine AKP’nin halk düşmanı pol-
isleri saldırdı. Şafakların, Bernaların
yoldaşı Dev-Genç’liler barikatlar
oluşturup saldırıya karşı Mahirce di-
renişe geçti.

29 Ekim
- Armutlu Halk Bahçesi 3. Hasat

Şenliği Tüm Coşkusuyla Gerçekleş-
ti.

29 Ekim Cumartesi günü 14.00-
18.00 saatleri arasında Halkın Mü-
hendis Mimarları, Tohum tekellerine,
emperyalizmin gıda ve tarım politi-
kalarına karşı halkın sağlıklı ve ucuz
gıdaya ulaşabilmesi ve kendi tohu-
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muna ve toprağına sahip çıkması
amacıyla halkla birlikte başlattığı
halk bahçeleri projesinin ilki olan
Küçük Armutlu’daki Şenay ve Gül-
süman Halk Bahçesi’nin gelenek-
selleşen 3. Hasat Şenliği’ni umutla
ve coşkuyla gerçekleştirdi.

30 Ekim
-Doğançay Halk Festivali polis

ablukasına rağmen coşkuyla gerçek-
leştirildi

Kaymakamlık ve emniyet mü-
dürlüğü tarafından yasaklanan Do-
ğançay Halk Festivali, halkın sahip-
lenmesiyle yüzlerce polisin yığına-
ğına, tehditlerine rağmen “AKP’nin
festival yasağını tanımıyoruz” ka-
rarlılığıyla gerçekleştirildi.

-TAYAD Kurultayı: Tecrit İşken-
cesine Karşı TAYAD Saflarında Bir-
leşelim Tecriti Yenelim!

TAYAD’lı Aileler 30 Ekim günü
hapishanede yaşanan saldırıları,
OHAL ile birlikte hapishanede ya-
şanan hak gasplarını, tecrit işkencesini
ve buna karşı neler yapabileceklerini
konuşmak ve bu sorunlara çözümler
bulmak için Tecrite Karşı Ailelerin
Birliği Kurultayını düzenledi.

KASIM
7 Kasım
- Dersim Dağlarında Bulunan İb-

rahim Erdoğan Kır Gerilla Birliğine
bağlı bir grup gerillanın kaldığı sı-
ğınağa uçaklarla bombardıman dü-
zenlendi.

Oligarşinin katilleri, DHKC ge-
rillalarıyla karşı karşıya gelmek ye-
rine, sığınaklarını uçaklarla bomba-
layarak katletmeyi seçti.

O sığınaktan çıkan üç silahsız
gerilla, savaşı sürdürmeyi seçtiler.
Oğuz Meşe 7 Aralık’ta yoldaşlarının
hesabını sorarken şehit düştü. Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş, 28 Aralık’ta
oligarşinin katilleriyle girdikleri ça-
tışmada onlara kan kusturarak, bedel
ödeterek şehit düştüler.

8 Kasım

- Çerkezköy Belediyesi’nde işten
atılan Salih Savaş, Belediye önünde
direnişe başladı

Çerkezköy Belediyesi otoparkında
çalışan Salih SAVAŞ, CHP’li belediye
tarafından işten çıkarıldı. İşine geri
dönmek için belediye önünde direnişe
başladı. Defalarca gözaltına alındı,
işkence gördü. Ama o, kararlılıkla
direnişini sürdürdü ve direnişinin 17.
gününde zaferi kazandı. Salih Savaş
CHP’li belediye tarafından bir fab-
rikada işe başlatıldı. 

11 Kasım
İçişleri Bakanlığı “Terör” Baha-

nesiyle 370 Derneğin Faaliyetini
Durdurduğunu Açıkladı

Açıklamanın ardından demokratik
kurumlara yönelik Türkiye çapında
büyük bir saldırı başlatıldı. Polis ta-
rafından basılarak kapıları mühürle-
nen, faaliyetleri “durdurulan” dernek
ve kurumlar arasında bulunan Halk
Cephesinin kurumları, dernekleri
yine Halk Cepheliler tarafından mü-
hürler kırılarak kullanılmaya devam
edildi. “Mührünüzü tanımıyoruz” di-
yerek kapılarını tekrar açan dernek
ve kurumlar defalarca basıldı, çalı-
şanları gözaltına alındı, tutuklandı…
Ancak dernekler faaliyetlerini sür-
dürmeye devam etti…

11 Kasım
- Ankara’da Halkın Hukuk Bürosu

Baskınında Onlarca Avukat Katillere
Karşı Direndi

İçişleri Bakanlığı talimatıyla der-
nekleri mühürleme saldırılarının baş-
langıcında; Çağdaş Hukukçular Der-
neği Genel Merkezi ve Ankara Şu-
besinin kapısının mühürlenmesi sı-
rasında dernek üyesi avukatlar bu
durumu sloganlarla protesto ederken
Adalet Okulu Derneği’nin ve Ankara
Halkın Hukuk Bürosu’nun bulunduğu
binaya gelen polisler halkın avukat-
larının direnişiyle karşılaştılar. Sa-
atlerce içeri girmeye çalışan polisler
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının

ve onlara desteğe gelen ÇHD üyesi
avukatların direnişi karşısında geri
adım atıp kısa süreliğine büro önün-
den çekilirken, bir süre sonra yeniden
talimat alıp kapıyı kırarak girmeye
çalıştılar. Yeniden halkın avukatlarının
barikatına çarpan polisler içeri girmek
için uzun süre uğraştılar.

11 Kasım
- Ankara Yüksel Caddesi’nde

OHAL KHK’larıyla açığa alınan Nu-
riye Gülmen “İşimi İstiyorum” tale-
biyle direnişe başladı.

OHAL KHK’larıyla açığa alınan
akademisyen Nuriye Gülmen, hak-
larını geri istediği için direnişe başladı.
Onlarca kez saldırıya uğradı, gözaltına
alındı, işkence gördü… ama yılmadı,
kararlılıkla sürdürdü direnişini. So-
nunda direnme kararlılığı kazandı
ve direniş her geçen gün büyüdü.
Yeni katliamlarla, İzmir ve Malat-
ya’da da kamu emekçilerinin yeni
direnişleriyle daha da güçlendi dire-
niş…

15 Kasım
- Halkın Sesi Radyosu yayın ha-

yatına başladı
Halkın Sesi RADYO, şu sözlerle

yayın hayatına başladığını duyurdu:
“Halkın Sesi Radyosu ile yeni bir
alan daha açtık. Arkamızda medya
patronları yok, sırtımızı düzene da-
yamadık. Biz, bir tek halkımızın sa-
hiplenmesine güveniyoruz. Bir tek
halkımızdan ve haklılığımızdan güç
alıyoruz. Haklılığımıza, vatanımıza,
halkımıza olan sevdamız bizi inançlı
ve inatçı kılıyor.”

16 Kasım
- TAYAD’lı Aileler Ceza ve Tevkif

Evleri Genel Müdürlüğü önündeydi
16 Kasım Çarşamba günü TA-

YAD’lı Aileler hapishanelerdeki iş-
kenceleri anlatmak için Ceza ve Tev-
kif evlerine gittiklerinde polis tara-
fından etrafı sarılıp yüzlerine biber
gazı sıkılarak gözaltına alındılar. Sal-
dırıda 19 TAYAD’lı ters kelepçeyle

Ankara HHB’ye Polis Baskını
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gözaltına alındı.
18 Kasım
- İdil Kültür Merkezi bir ay içinde

ikinci kez basıldı, Grup Yorum üyeleri
tutuklandı

AKP’nin katil polisleri, güpegün-
düz İdil Kültür Merkezi’ne baskın
düzenledi. Bir ay içinde ikinci kez
basılan İdil Kültür Merkezi’nde yine
ortalığı talan eden katil sürüsü, içe-
rideki eşyaları tahrip etti. Gözaltına
alınan Grup Yorum üyeleri tutuk-
landı.

25 Kasım
- Küba Halkının Başkomutanı,

Dünya Devrim Önderlerinden Fidel
Castro 90 Yaşında Şehit Düştü

Devrim önderi Castro’nun şehit-
liğinin ardından Anti Emperyalist
Cephe yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Fidel Castro, devrimci kim-
liği ve savaştaki uzlaşmazlığı ve za-
fere kadar savaşı sürdürmesiyle tüm
dünya halklarına umut olmuştur.
Küba halkının ABD emperyalistle-
rinden, onların kan emicilerinden
kurtulmasında öncü olmuştur…

Onu tüm dünya halklarının sev-
gilisi haline getiren imkansızlıklar
içinde savaşmaktan ve ileri yaşına
rağmen sosyalizmden asla vazgeç-
memesi olmuştur. Yani dünya halkları
Fidel’in şahsında devrimciler karşı-
sındaki çaresizliğini görmüştür!

Bütün dünya halklarının başı sağ
olsun…”

30 Kasım
- 1 Mayıs Haklar Derneği çalışanı

Rasim Özdemir şehit düştü
Son Nefesini Örgütlü Mücadele

Saflarında Vermek Emperyalizme ve
Faşizme Karşı Kazanılmış Bir Za-
ferdir…

Yoldaşımız, abimiz, 1 Mayıs Hak-
lar Derneği çalışanı Ardahanlı ve
Kürt milliyetinden olan yoldaşımız
Rasim Özdemir geçirdiği kalp krizi
sonrasında öğlen saatlerinde şehit
düştü. 

Rasim Özdemir yoldaşımız dev-
rimcidir; her tahliyesinden sonra yeri
hareketi, yoldaşlarının yanı, mücadele
safları olmuştur. Demokratik müca-
dele içerisinde yer almış, mahalle
derneklerimizde çalışmış, mahalle-
lerimizin Rasim abisi olmuştur. De-
mokratik mücadele içerisinde birçok
eylemde, yürüyüşte yer almış, iş-
kenceli gözaltılar yaşamıştır. Rahat-
sızlıklarına ve faşizmin tüm baskı
ve saldırılarına rağmen mücadelesini
sürdürmüştür.

ARALIK
2 Aralık
- Katil Amerika’nın başına ödül

koyduğu devrimci Musa Aşoğlu
Hamburg’da gözaltına alınıp tutuk-
landı

Alman polisi tarafından kaldığı
ev basılarak gözaltına alınan Musa
Aşoğlu tutuklandı. Tutuklamaya yö-
nelik Alman konsoloslukları önlerinde
protesto eylemleri düzenlendi, “Dev-
rimcilik suç değildir” denildi. Serbest
bırakılması için kampanya başlatıldı.

6 Aralık
- DHKC Gerillası Oğuz Meşe

Dersim’de çatışarak şehit düştü
Bombardımanla yakılan, yıkılan

sığınaktan çıkarak, katledilen yol-
daşlarının hesabını sormaya giden
Oğuz Meşe, oligarşinin katilleriyle
ilk karşılaştığı yerde silahına sarıldı.
Yaşanan çatışmanın ardından ölüm-
süzleşti.

10 Aralık
-Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde

Hakan İnci ve Murat Can Arslan iş-
kencelere karşı açlık grevine başla-
dı

İki Liseli Dev-Genç’liye onlarca
gardiyan saldırdı, kazanılan hakları
yeniden gasbedildi. İki Dev-Genç’li
yürek baskılara karşı açlık grevine
başladılar…

15 Aralık
- Kıraç Cemevi’nde Oğuz Me-

şe’nin Yedi yemeğine saldıran polis

26 Halk Cepheliyi gözaltına alarak
tutukladı

DHKC Gerillası Oğuz Meşe için
Kıraç Cemevinde verilen yemeğe
katıldıkları için 26 Halk Cepheli iş-
kencelerle gözaltına alındı. Cemevine
gaz bombalarıyla saldıran AKP’nin
katilleri yaşlı çocuk demeden şehidini
sahiplenen Halk Cephelilere işken-
celerle saldırdı. Halkın gerillasını
sahiplenmesini hazmedemeyen iktidar
aralarında halkın avukatı Barkın Tim-
tik’in de olduğu 26 Halk Cepheliyi
tutukladı.

21 Aralık
- Gençlik Federasyonu AKP’nin

paralı katillerince tekrar basıldı
AKP’nin katilleri Dev-Genç’in

mücadelesini federasyon binasını
tekrar tekrar basarak, eşyaları kulla-
nılamaz hale getirerek yok edebile-
ceğini zannediyor. Acizliklerini gös-
teren katil sürüsü bu baskında der-
nekten hiçbir şey almazken tüm du-
varları, pencere ve kapıları, eşyaları
kullanılamaz hale getirdi, 7 Dev-
Gençliyi işkencelerle gözaltına aldı.

28 Aralık
- Dersim Dağlarında İki Şahan,

düşmana “kan kusturarak”, bedel
ödeterek şehit düştü.

İki DHKC Gerillası Leyla Aracı
ve Mahir Bektaş, oligarşinin katille-
riyle girdikleri çatışmada saatlerce
çatışarak, düşmana da bedel ödeterek
şehit düştüler. Çatışmada bir uzman
çavuş öldü. Bombalanan sığınakla-
rından, yakılan dağlardan savaşma
kararlılığıyla çıkan gerillalar hiçbir
koşulda umudun bayrağını yükselt-
mekten vazgeçmeyeceklerini hay-
kırdılar şehitlikleriyle…

- Avusturya’da yaşayan Halk Cep-
heli Mahir Ateş yaşamını yitirdi

Avusturya’da yaşayan Halk Cep-
heli Mahir Ateş, yakalandığı kanser
hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Cenazesi 28 Aralık günü Nurtepe
Cemevi’nden kaldırıldı.

Fidel Castro’nun 
Cenaze Töreni
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Sorun: Kendinden memnun olmak. Kendini
beğenmişlik

Çözüm: Eleştiri-özeleştiri 
Bir devrimcinin kendinden memnun olması demek,

kendisini gelişimin son noktasına ulaştığına inandırması
demektir. Artık ne yenilenmeye ve ne de gelişmeye
ihtiyaç duymadığına inanması demektir. Görüleceği gibi,
bu düşünce tarzı, idealist bir düşünce tarzıdır. Gelişimin
ve değişimin sürekliliğini reddeden, gelişimi ve değişimi
kendi bulunduğu yerle sınırlayan bir düşünce tarzıdır.
Dolayısıyla devrimci bir düşünce tarzı değildir.

Bu düşünce tarzı, kişinin kendi eksiklerini, yetersiz-
liklerini görmesini engeller. 

Bu düşünce tarzı pratikte nasıl ortaya çıkar?
Yaptıklarını yeterli görür. Pratiğine ilişkin eleştirilere

kapalıdır, kendinde eksik görmez. Kendi pratiğine öze-
leştirel yaklaşmaz. Dolayısıyla eksik ve zaaflarıyla mü-
cadele etmez.

Oysa yetersizlikler vardır. Kendini beğenmişlik, ye-
tersizlikleri, yapılmayan işleri de kendi dışındaki gerekçelerle
açıklar. Ya nedeni savaşın nesnel koşullarında arar, ki bu
yanıyla savaşın nesnel koşullarına teslim olur. Ya da
hatayı başka yoldaşlarında arar, kendisini savaşımızda
sorumluluk taşımayan bir kişi konumuna düşürür. 

Bu düşünce tarzı neden sorundur?
Çünkü; kendini yenilemez, savaşı geliştirmez. Ör-

gütlemez, organize etmez, yönetmez, eğitmez. Sava-
şımıza dinamizm ve coşku katmaz. Savaşımızın ha-
reketliliği içinde yerinde ve doğru zamanda inisiyatif
kullanmaz, ya da doğru inisiyatif kullanmayarak,
savaşın inisiyatifi düşmana kaptırır.

Bundan çıkan sonuç:
Eğer savaşımızı geliştirmek istiyorsak, burjuva ideo-

lojisinden beslenen bu hastalıklı düşünce tarzını yenmek
zorunluluktur.

Çözüm, bilimsel düşüncedir. 
Bilimsel düşünce bize eleştiri-özeleştiri yolunu gös-

terir.
Neden?

Çünkü, kapitalist sistem içinde eksiksiz, hatasız insan
olmayacağını gösterir.

Kapitalist sistem içinde yaşıyorsak, bu sistemin ideo-
lojisinden, kültüründen etkilenmeye açığız demektir. Bi-
limsel düşünce bize, bilincimizin maddi yaşamdan etki-
lendiğini öğretir. Bunu bilen bir kişi, kendini burjuva
ideolojisinin etkilerine karşı korumak için sürekli olarak
mücadele etmesi gerektiğini bilir.

Bilimsel düşünce bize, sürekli bir eleştiri-özeleştiri me-
kanizmasını işletmediğimizde, düşmanın ideolojik saldırı-
larından etkileneceğimizi, beynimizde burjuva ideolojisinin
yuvalanması için uygun zemin sunacağımızı öğretir.

Bilimsel düşünce bize eleştiri özeleştiri yolunu
gösterir. 

Çünkü, bize gelişimin sınırsızlığını gösterir. Gelişimin
sınırsızlığı demek, bir kişi hangi bilinç düzeyine ulaşırsa
ulaşsın, gelişmeye ve yenilenmeye devam edecek demektir.
Eğer değişim ve gelişme ileriye olmazsa, kişi yerinde
saymaya başlarsa, dışındaki gelişmenin gerisinde kalacak
ve gerileyecektir.

Bu gerçekler bize kendimize ve çevremize bakışta
eleştirel ve özeleştirel olmayı öğretir.

Çevremize eleştirel bakış, yoldaşlarımızdaki eksikleri
giderme olanağı verir. Yöntemimiz eleştiridir.

Kendimize özeleştirel bakış, kendi eksiklerimizi görme
ve değiştirme olanağı verir. Yöntemimiz özeleştiridir.

Örgütlenmede geldiğimiz düzeyi yeterli görmemeli-
yiz.

Yeterlilik duygusu devrimciyi bitirir.
Yeterlilik duygusunun başladığı yerde, devrimci için

düşüş o anda başlamış demektir.
Yeterlilik duygusu, hedeflerimizin küçüklüğü demektir.

Biz, iktidarı almakla bile yetinemeyiz. İktidarı aldıktan
sonra sosyalizme ilerleyeceğiz. Sosyalizmden sonra sos-
yalizmi geliştirmek için çalışacağız. Yetinemeyiz.

Ki, bugün bu aşamaların çok gerisindeyiz. Kendi-
mizden, mücadelemizin geldiği aşamayı yeterli görmemiz
için neden yoktur. 

Ve bilmeliyiz ki, kendi gelişimimizi hızlandırdığımız
sürece mücadelemizin gelişimini de hızlandıracağızdır.
Bunun için, eleştiri özeleştiri silahımızı etkili şekilde
kullanmaktan bir an için bile vazgeçmeyelim.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 20 Ocak'ta Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği ve Gazi Şehitleri Cemevinde
kurs öğrencileri için bir program düzenledi.

Aileler ve öğretmenlerin birlikte organize ettiği prog-
ramda türküler söylendi, oyunlar sergilendi. Orası
velilerin çekinerek veya kendilerini misafir olarak gör-
dükleri bir okul değil, kendi eğitim yuvalarıydı, kim-
liklerini ve kültürlerini saklamak zorunda kalmadıkları

bir eğitim yuva-
sı.

Bu küçük ör-
nek dahi bağım-
sız, demokratik
ve sosyalist bir
ülke kurmak için verilen mücadelenin ne kadar değerli
olduğunu bir kez daha gösteriyor.

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Gönüllü Eğitim Topluluğu

Karne Programında Grup Yorum'a Özgürlük İstedi
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Malatya Liseli Dev-Genç Malat-
ya'dan Dersim'e  şehit aileleriyle
geçişi 23 Ocak'ta engellenen Barış
Erkuş'la ilgili 24 Ocak'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Malatya’dan
Dersim’e şehit düşen DHKC Geril-
lalarının aileleriyle adliyeye gitmek
için yola çıkan Barış Erkuş adlı ar-
kadaşımız yoldan alıkoyularak Der-
sim’e gitmesi engellenmiştir... 3 aydır
il dışına çıkıp gelen arkadaşımız
hiçbir sorun yaşamazken Malatya
Emniyeti kasti bir şekilde arkadaşı-
mızı Dersim’e yollamamıştır ve ai-
lesini Malatya Emniyeti arayarak
'Oğlunuz rahat durmuyor, oğlunuzu
iki ay sonra adli tıptan toplamak is-
temiyorsanız sahip çıkın, oğlunuzun
ensesindeyiz ve oğlunuz ölümle dans
ediyor' denilerek tehdit edilmiştir.

Korkak ve acizsiniz biz sizin teh-
ditlerinizi çok duyduk asıl kimin
kimden korktuğunu çok iyi biliyoruz
sizler ailelerimizi tehdit ederek sadece
bizleri dahada kinlendiriyor ve öf-
kelendiriyorsunuz. Ailelerimize yalan
söylemeye son verin sizin gibi kiralık
katillerin ömrü uzun değildir. 

... Katil Malatya Emniyeti ailele-
rimizden elini çek bizleri yolumuzdan
döndüremezsiniz yeri gelir aileyi de
bırakarak mücadeleye devam ederiz
ama biz ailelerimize de mücadelenin
haklılığını göstereceğiz, tehditlerinize
son verin!" denildi.

Katil Polis Kanlı Elini
Arkadaşlarımızın 
Üzerinden Çek!

Ankara Dev-Genç'liler 22 Ocak'ta
bir açıklama yaparak, polisin Dev-
Genç'lilere yönelik gözaltı, tehdit,
işbirlikçilik teklifi çabalarının boşuna
olduğunu, Dev-Genç'lileri haklı mü-
cadelelerinden vazgeçiremeyecekle-
rini belirtti. Açıklamada şunlar ifade
edildi: "Ankara’da 11 Ocak'ta bir ar-
kadaşımız evinden dersine giderken
AKP’nin katil polisleri tarafından
takip edilmiş ve önü kesilmiştir. Ar-
kadaşımızı “aranman var” yalanı ile

siyah Toyota marka bir araca bindiren
polis, şehrin dışı sayılabilecek bir
AVM yakınlarında, Dev-Genç'li ar-
kadaşımıza işbirlikçilik teklif etmiştir.
AKP’nin işbirlikçi polisleri yalandan
samimi hareketlerle “biz senin iyili-
ğini düşünüyoruz” diyerek arkada-
şımızdan bilgi almaya, işbirlikçiliğe
ikna etmeye çalışmıştır...  Halkımızın
değerleri arasında işbirlikçilik muh-
birlik yoktur. Halkımız bu onursuz-
luğu asla kabul etmez.  AKP iktidarı
devrimci mücadele karşısında çare-
sizdir. Çaresizlikten ajan ve muhbir
yaratmaya çalışıyor, ajan işbirlikçi
faaliyetlerinden medet umuyor. Dev-
Genç'liler bu halkın en onurlu evlat-
larıdır, düşmanın safına geçmez soy-
suzluk yapmazlar! Bunu iyice aklınıza
kazıyın, ucuz çabalarınızdan vazge-
çin!"

Öğretmenlerimizden
Öğrendiğimiz Gibi Savaşı
Büyütüp Öğreterek
Sizden Hesap Soracağız
Katiller!

İstanbul Okmeydanı Liseli Dev-
Genç, Dersim’de ölümsüzleşen
DHKC Gerillaları ile ilgili 25 Ocak’ta
yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu
sözlere yer verdi:

“Halkımız Liseliler; AKP Faşizmi
OHAL’İ bahane ederek baskınlarla,
katletmeleriyle Devrimcileri bitirmeye
çalışıyor. Yanılıyorsunuz bizi bitire-
mezsiniz... 10 tane Gerilla şehidimizin
daha cenazelerini vermediniz bile
çünkü bu Parti-Cephe korkusudur.
Halkımız düşman cenazelerimizden
bile korkuyor, onları gömmemize
izin vermiyor kendileri gizlice gö-
müyor ve yerlerini açıklamıyor...
Halkımız yandaş basın bize terörist
diyor ama biz terörist değiliz biz bu
ülkeyi bu yurdu bu toprakları en çok
seven, en çok bedel ödeyen Dev-
rimcileriz. Ne yaptıysak bu topraklar
için yaptık. 14-15 yaşlarında ülke-
mizdeki dünyadaki adaletsizlikleri

görüp yaşımız küçük demeden di-
renmeye başladık çünkü bu halkı
sizi sevdiğimiz için. Bu yüzden Adalet
Savaşçılarını destekleyin. Onlar sizin
de evlatlarınız onlarını bağrınıza ba-
sın… Dersim’de Düşene Dövüşene
Bin Selam!”

Baskılarınız, Baskınlarınız
Dev-Genç’i Bitiremeyecek!

Yıkıntılar Altından
Yeni Bünyaminler ve Aysunlar

Çıkacak!
18 Ocak 2017 günü Okmeyda-

nı’nda Gençlik Federasyonu binası
binlerce polisle basıldı. 2 ay içinde
yapılan bu üçüncü baskın ile “Sizi
bitireceğiz, bize teslim olacaksınız”
diyorlar. Ama yanılıyorlar. Biz asla
teslim olmayan bir gelenekten geli-
yoruz ve teslim olmamanın geleneğini
yaratmaya devam ediyoruz.   

1972’de Mahirler Kızıldere’de
çarpışarak şehit düştüğünde “ON’ları
bitirdik” demişlerdi Dersim’de ON’lar
çıktı dikildi karşılarına “Bizi bitire-
mezsiniz!” diye. Tarih boyunca her
zaman direnenler kahraman olmuştur.
Biz de öyleyiz, tarih yazıyoruz. Bu
halk sizi değil bizi, Dev-Genç’lileri
konuşacak şimdi Mahirler’i konuş-
tukları gibi.

Geldiniz; ayakkabıların içine boya
döktünüz giyemeyelim diye, yatak-
yorganlarımızı ıslattınız yatamayalım
diye, tuvaletimizi kırdınız kombimizi
parçaladınız ihtiyaçlarımızı karşıla-
yamayalım diye, camlarımızı kırdınız,
kapılarımızı parçaladınız, yine du-
varlarımızı kırdınız, sağlam bıraktı-
ğınız duvarlarda ise ahlaksızlığınızı
gördük bir kez daha. Bütün bunlar
sizin korkunuzun göstergesidir. 2
ayda üçüncü baskını yaptıran bu kor-
ku Dev-Genç korkusudur; Şafak’ın,
Bahtiyar’ın, Elif’in korkusudur; Çiğ-
dem’in, Berna’nın korkusudur; Ma-
hir’in, Hünkar’ın, Aysun’un, Bün-
yamin’in korkusudur. Bu korku ezilen
halkların çocuklarından duyduğunuz

Ülkemizde Gençlik

Çabalarınız Boşuna Bizi Haklı Mücadelemizden Vazgeçiremezsiniz 

Korkunuzu Büyütmeye Devam Edeceğiz!
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korkudur. Onun için böyle pervasızca
ve azgınca, ahlaksızca saldırıyorsu-
nuz, halkı tehdit ediyorsunuz. Ne
yaparsanız yapın bir kez daha söy-
lüyoruz Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

Biz yıkılan duvarların, kırılan
camların, parçalanan kombinin ve
kapıların arasından filizlenen çiçek-
leriz. O yıkık dökük derneğin içinde
kalmaya ve tüm çalışmalarımızı yap-
maya devam edeceğiz. Aysun’un,
Bünyamin’in emeklerinin geçtiği,
her karesinde bir anısının olduğu bu
derneği size bırakmayacağız. Biz
mevzilerimizi size bırakmayacağız.
O derneğin içinden çıkacak olan yeni
Dev-Genç’liler sizin korkunuzu bü-
yütmeye, sizden hesap sormaya de-
vam edecek. Açtığınız savaşa gerekli
karşılığı çalışmalarımızı hiç aksat-
madan devam ettirerek vereceğiz.

Savaş Moralle Yürür! Moral üs-
tünlük bizde. Çünkü biz halkız ve
haklıyız. Verdiğimiz savaş aç çocuk-
ların doyması için, üşüyen halkımızın
ısınması için, ağlayan anaların göz-
yaşlarını dindirmek için, sorulacak
hesapların mahşere kalmaması için.
Şehitlerimizin bize verdiği moralle
savaşı yürüteceğiz.

Güçlü Olan Kazanacak! Güçlü
olan biziz. Çünkü biz halkız. Talep-
lerimiz çok net; Adalet, Adalet, Ada-
let! Biz sırtımızı halkımıza yaslıyoruz,
gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Yani
biz milyonlarız. Oysa siz bir avuç
sünepenin kuyruğuna takılmış ken-
dinizi güçlü hissetmek için halka
saldırıyorsunuz. Bunun için güçlü
olan biziz. Dünya devrim tarihine
baktığımızda, devrimi yapan halklar
hiçbir zaman teknolojik üstünlüğe
sahip olmamışlar güçlerini haklılık-
larından almışlar. Türkiye halkları
da sizin başınıza yıkacak bu düzeni.
Biz Güçlüyüz, Biz Kazanacağız! Ar-
kadaşlarımızı gözaltına alırken ba-
yıltana kadar dövmekle, güç gösterisi
yapmak için binlerce polisle akşam
saatlerinde gelerek, halka silah doğ-
rultup, küfrederek kazanamayacak-
sınız bu savaşı.

Gözaltındaki arkadaşlarımıza ya-
pılan tüm işkencenin hesabını sora-
cağız. Onların başına gelecek en ufak
bir şeyden siz sorumlusunuz. Unut-

mayın gittiğiniz her yerde karşınıza
halk çıkıyor. Ekmek aldığınız fırında,
kahve içtiğiniz kafede, alışveriş yap-
tığınız markette…

Şu an tutsak olan Grup Yorum’un
da bir şarkısında söylediği gibi: “yı-
kıntılar altındasın, kanla karılır yasın,
/ namerde kul olmayasın, / zulmü
senin içindir.”  Zulümleri bizi yıl-
dırmak içindir. Ama biz o yıkıntıların
altından çıkıp bir kez daha haykırı-
yoruz ve haykırmaya devam edeceğiz
“Bize Ölüm Yok, Dev-Genç’i Biti-
remezsiniz. 

Dev-Genç / 21.01.2017

"Aciz, Korkak ve Katilsiniz!"
Gençlik Federasyonu'nun
18 Ocak'ta polis tarafından
basılması ile ilgili yapılan
açıklamaları yayınlıyoruz:

Elazığ Dev-Genç - (19
Ocak): "...Son bir ayda 3’üncü
baskın bu gençlik binasına yapılan.
AKP’nin gençliğe bu kadar saldır-
masının nedeni açıktır. Halkı örgüt-
leyip ve mücadeleye katacak gücün
Dev-Genç olduğunu adı gibi biliyor
onun içindir ki devamlı saldırması
binayı kullanılamaz hale getirme-
si... Gençlik devrimin motor gücü-
dür. AKP’nin bunca saldırısına rağ-
men dimdik durmaktadır. Dev-
Genç'i bitiremezsiniz bunu kafanıza
kazıyın. Bir Dev-Genç'imiz var sa-
vaşı büyüten örgütleyen."

Malatya Liseli Dev-Genç -
19 Ocak): “… Aciz, korkak ve
katilsiniz, medyanızda yalanlarınız-
la canlı bomba şüphesiyle Gençlik
Federasyonu’nu bastığınızı göster-
mektesiniz. 

… Dersim dağlarını bombalayarak
ne Gerillalarımızı bitirebilirsiniz ne
de baskınlar yaparak Dev-Genç'i bi-
tirebilirsiniz! Bizler derneğimizi ye-
niden onaracağız, yeniden tamir ede-
ceğiz… Bizlerin kim olduğunu size
göstereceğiz zamanı yakındır...  İş-
kencelerle gözaltına alınan Dev-
Genç’liler derhal serbest bırakılsın,
baskınlarınıza son verin halkın ada-
letinden kaçamayacaksınız!”

İzmir’de Dev-Genç’liler
DHKC Gerillalarını 

Yazılamalarla 
Selamladı

İzmir Dev-Genç'liler 18 Ocak'ın
ilk saatleri içerisinde Dersim'de şehit
düşen DHKC Gerillaları için 3 yazı-
lama yaptı. “DHKC Gerillaları Ölüm-
süzdür / İzmir Dev-Genç”, “Aysun
Saban Ölümsüzdür”, “Bünyamin Kı-
lıç Ölümsüzdür” yazılamaları yapıl-
dı.

Dev-Genç'liler Her Koşulda
Eğitim Çalışmalarını 
Sürdürüyor

21 Ocak'ta 7 Dev-Genç'li toplandı.
Gündem değerlendirmesi yapıldı,
DHKC açıklaması ve Gerillalar hak-
kında olan yazılar okundu. Aynı gün,
3 Liseli Dev-Genç'li okuma yapmış
ve üzerine tartışılmıştır.

Bahçelievler: Liseli Dev-Genç’li-
ler 24 Ocak’ta Zafer Mahallesi’nde,
Dersim’de katledilen DHKC Gerillası
Bünyamin Kılıç’ın evinin yakın ol-
duğu bölgelere yazılama yaptı. Ya-
pılan çalışmada duvarlara “Bünyamin
Kılıç Ölümsüzdür! Dev-Genç” imzalı
yazılama nakşedildi.

Malatya: Liseli Dev-Genç’liler
25 Ocak’ta bir araya gelerek Okuma
Grupları çalışması yaptı. Yapılan ça-
lışmada Yürüyüş Dergisi’nde yer
alan “Gençlik” bölümünden “Kad-
rolaşmayı Nasıl Sağlarız, Nasıl Kadro
Oluruz” yazısı okundu. Okumanın
ardından Boran Yayınları’nın “Halk
Sınıfı” kitabından “Halk Savaşı ve
Faşizm” konusu da okunarak hak-
kında tartışmalar yapıldı. Çalışmanın
sonunda kanser hastası olan Devrimci
Özgür Tutsak “Mesude Pehlivan’a
mektup yazıldı. Ayrıca Liseli Dev-
Genç’liler Malatya Devrim şehidi
Cihan ve Kenan Gürz’ün ailelerini
ziyaret etti. Yapılan ziyarette uzun
süre gidilmediği için hasret giderildi
ve son süreçlerde yaşananlar hakkında
gündem tartışması yapılarak program
sonlandırıldı.

Ülkemizde Gençlik
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1999 yılında Gölcük ve Düzce’de
meydana gelen ve binlerce insanın
ölümüne sebep olan depremlerde sizler
yüzlerce dostunuzu, akrabanızı kay-
bederken ben de basına ve gazetelere
yansıyan fotoğraflardan öylesine etki-
lendim ki bir daha insanların binalar
altında kalarak feci şekilde can ver-
memesi için mimar olmaya karar ver-
dim. Mimar olduktan sonra bir patrona
değil, halka hizmet etme düşüncesiyle
bundan 6 yıl önce Düzce Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atandım.
Meslek hayatım boyunca da meslek
etiğim ve ahlakım doğrultusunda mi-
marlık bilgi ve birikimimi deprem gör-
müş bir halkın çıkarından başka hiçbir
şey düşünmeden halk için kullandım.

Halkın beş kuruşu haksız yere mü-
teahhitlerin cebine girmesin derdiyle,
hazırladığımız hak ediş ödemelerinden
memnun olmayanlar tarafından iktidar
milletvekillerine şikayet edildim. Yıl-
madım; istediklerini de imzalamadım.
Denetimsiz ilerlemiş şantiyelere gö-
revlendirildiğimde; denetimsizliğe göz
yummadığım için görevimden alındım.
Yılmadım; bu kez çalıştığım şube de-
ğiştirilerek yapı malzemesi denetim-
lerine görevlendirildim. Beton ve ag-
rega denetimlerimiz sonucunda 10’a
yakın idari para cezası düzenledim,
kapanma seviyesine gelen firmalar
oldu. Denetime çıktığımızda su kıva-
mındaki betonları inşaatlara döktür-
meyip mikserleri santrale geri gön-
derdiğimizde, daha kuruma dönmeden
firmaların idareye geldiklerini ve baskı
oluşturmaya çalıştıklarını da gördüm.
Şube müdürünün söylediği şantiyeden
beton numunesi almamı istemesine

karşı çıkınca da bu sürece kadar idare
ile aramızda zaten gerilmiş durumda
olan ipler tamamen kopmuş oldu.
Yılmadım; bu kez de şube müdürünün
hakaretine maruz kaldım, elimdeki
tüm görev ve yetkiler alındı. Bir yıldan
fazla süre hiçbir denetime çıkartıl-
madım, mesleğimle ilgili hiçbir iş ve-
rilmedi. Hakaret edene hiçbir disiplin
cezası vermeyip ödüllendiren idare
sanki suçlu benmişim gibi üzerimde
psikolojik işkenceye başladı. Otur-
duğum odadaki masadan kalkıp diğer
masaya oturmamı istediler, iş arka-
daşlarımın odalarına gitmememi is-
tediler, keyfi ve bana özel tutumlar
olduğu için kabul etmedim. Şube mü-
dürüne evrakları elden götürmemi is-
tediler, bana hakaret eden şube mü-
dürünün ayağına değil de evrak biri-
mine götürdüğüm için soruşturma aç-
tılar, ceza verdiler. Yılmadım; hakaretin
suçsuz bırakılmasına tepki gösteren
sendikal açıklamamı gerekçe göste-
rerek soruşturma açtılar, yine ceza
verdiler. Yılmadım; hakarete dava
açıp kazandığım gibi il müdürü, il
müdürü yardımcısı ve üç şube mü-
dürüne psikolojik taciz (mobbing) da-
vası açtım. Dava süreci devam ederken
yine çalıştığım şube değiştirildi ancak
üzerimdeki baskılar da azaldı.

Yaklaşık yedi-sekiz aydır iş ha-
yatım normale dönmüştü ki bu sırada
darbe yaşandı, OHAL ilan edildi.
Birbirine husumeti olanların ihbar
dilekçeleri verdiği, “at izinin it izine
karıştığı” hükümetin yetkili ağızla-
rından bile söylenir olmuştu ki benim
hakkımda da aynı ahlaksız süreç iş-
letildi ve 6 Ocak’ta yayınlanan 679
sayılı KHK ile emekten, halktan,
yoksullardan, depremzede Düzceli-
lerden yana olmamım bedelini yani
işleyen bir çarka çomak sokmamın
bedelini işimden, ekmeğimden olarak
ödemek zorunda bırakıldım. Ancak
yine yılmayacağım.

Katil değilim, hırsız değilim, darbeci
değilim. Yoksul bir ailenin çocuğu
olarak hayatı boyunca hep açların,
yoksulların, ezilenlerin yanında; onları
aç bırakan, yoksulluğa mahkum eden,

ezenlerin ise karşısında oldum. Yani
halkın mimarı olmaya çalıştım, tek
derdim kamunun çıkarını korumak
oldu. Çünkü benim hiç kimseye değil,
vergileriyle maaşımı aldığım halka
karşı bir sorumluluğum var. Yeri geldi
toprağına, suyuna, havasına sahip
çıkan Hecinler köylülerinin çadırında
kaldım yeri geldi ekmeğini yediğim,
suyunu içtiğim aynı havayı soluduğum
sizlerin çıkarı için firmaları, müteah-
hitleri, siyaseten güçlü sermayedarları
karşıma aldım. Düzceli değilim evet
ama baskıya ve komploya maruz ka-
lacağımı da bilsem salla başı al maaşı
demedim, komşum açken tok yata-
madım, haksızlık karşısında dilsiz şey-
tan olmadım, ne makamda ne mevkide
gözüm oldu. Makamlara, mevkilere
halkı da vatanı da mesleğini de satan-
lardan olmadım. Düzceli olup da kol-
tukları kendi çıkarları için kullanan-
lardan olmadım, usulsüzlükleri gör-
mezden gelmedim, arsa alıp satarak
haksız kazançlarla zenginleşmedim,
kamu kurumundaki odamı akrabala-
rımın üzerindeki işyerlerinin işlerini
görmek için kullanmadım, genç yaştaki
kız çocuklarına tacizden yargılandığı
konuşulanlar gibi koltukların arkasına
saklananlardan olmadım.

Birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım
ve Düzce’de beni tanıyan herkes bilir
ki; ben her koşulda halkın ve haklının
yanında oldum. Bunun bedeli olarak
soruşturmalar, baskılar hatta katıldığım
ve anayasal bir hak olan tüm yasal
basın açıklamaları sanki yasadışıymış
gibi gösterilerek gözaltı yaşadım ama
doğruluktan, dürüstlükten emekten,
halktan yana olmaktan vazgeçemedim.
Şimdi de anamın ak sütü gibi helal
olan ekmeğim elinden alınarak açlıkla
terbiye edilmek isteniyorum. Hecinler
köylüleri nasıl ki toprağına, köyüne,
suyuna sahip çıktıysa ben de işime
geri dönene kadar ekmeğime öyle sa-
hip çıkacağım.

Bu yazı bir kendimi anlatma me-
selesi, gerçekleri açığa çıkarma arayışı
olup okuyup değerli zamanınızı ayır-
dığınız için ayrıca teşekkür ederim.

Mimar Alev ŞAHİN

Halkın Mühendis Mimarlarından Alev Şahin’in Açıklaması

HALK İÇİN MİMARLIK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
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OHAL var di-
renilmez diyor kimi-

leri. Peki, ne zaman direnilir.
Direnilebilmesi için ülkede hangi ko-
şulların uygun olması gerekir? Ya da
şöyle soralım Türkiye gibi faşizmle yö-
netilen bir ülkede baskının, zorun, zul-
mün olmadığı bir dönem olmuş mudur?
Veya ne zaman olacak? Bu ve benzeri
soruları çoğaltabiliriz. Ancak temel çe-
lişki ortada duruyorsa her zaman emek-
çilerin hakları gasp edilebilir. Bu çelişki
ezenler ve ezilenler arasındadır. Bir ta-
rafta sınır tanımayan dizginsiz bir sö-
mürü, yağma ve talan diğer yanda
yanda ise açlığın, yoksulluğun yırtıcı
pençeleri arasında yaşam mücadelesi
veren milyonlar. Türkiye gerçeğini bil-
meyen var mı? Tam otuz beş milyon
insanımız açlık sınırının altında yaşam
mücadelesi veriyor. Zenginle yoksul
arasındaki uçurum her geçen gün daha
da artıyor. Milyonlarca insan işsiz. Ta-
rımda, sanayiide dibe vurmuş, eğitim,
sağlık gibi en temel konularda sistem
çökmüş durumda. Böyle bir ülkede ne
zaman direnilir?

Ülkemizde demokrasi hiçbir zaman
olmamıştır. Yasalarda bir takım de-
mokratik haklar yer alsa da bunlar
halkın muhalefetinin yükseldiği dö-
nemlerde iktidarlar tarafından rafa kal-
dırılmış, sesini çıkaran tutuklanmış,
işkenceye uğramış ve katledilmiştir.
12 Eylül’den bugüne kadar mecliste
yer alan tüm partiler istisnasız 12 Eylül
anayasasının değişmesi gerektiğini
söylemiş ancak hiçbirisi bırakalım ger-
çek anlamda değiştirme isteğini şu
anda AKP’nin yaptığı gibi daha faşist
bir anayasa hazırlanmasına olanak sağ-
lamışlardır. Halktan yana, halk için
bir anayasa bunca adaletsizliğin olduğu
bir sistemde söz konusu dahi olamaz.
Bunu yapacak olan yalnızca halkın
mücadelesidir. İşte böylesine faşizmin
azgınca saldırdığı, 12 Eylül’ü aratan
günlerde “OHAL var direnilmez” di-
yenler ne zaman direneceklerdir?

Ankara’da ve Malatya’da süren
direnişler bize OHAL’de de direnile-

bileceğini göstermektedir. Kaldı ki
bugün direnmemeyi meşrulaştıranlar
12 Eylül’de direnmemiş ve teslim
olmuşlardır. Oportünizmin, refor-
mizmin yenilgiyi daha baştan ka-
bullenen ruh hali bugün de kendisini
göstermektedir. Ancak 12 Eylül nasıl
ki direnişlerle, ’84 Ölüm Orucu şe-
hitleriyle alt edildiyse bugün de
OHAL adı altında süren faşizm ancak
direnilerek yok edilebilir. Çünkü tarih
bize göstermiştir ki faşizm ancak di-
renişler ve mücadelelerle alt edile-
bilmiştir. Bugün Ankara ve Malatya’da
süren direnişlere faşizmin böylesine
azgınca saldırması onun tarihsel sınıf
bilincinin göstergesidir. Hemen her
gün gözaltına alması, işkence yapması
bu sınıf ve tarih bilincinin farkında
olmasındandır. 

Evet, karşımızda ki devlet sınıf
bilinci ve kiniyle saldırıyor. Şu hale
bakın, AKP’nin 15 yıllık iktidarı bo-
yunca 16 binden fazla işçi iş cinayet-
lerinde yaşamını yitirdi (OHAL ile
birlikte işçi ölümleri de artmıştır)
oysa Kurtuluş Savaşı’nda 12 bin kişi
yaşamını yitirmiştir. İşsizliğin gerçek
boyutlarını kendileri dahi açıklaya-
mıyorlar. Ülke nüfusunun neredeyse
yarısı yardıma muhtaç bir halde. Bu
hale getirdikleri bir ülkeyi ancak
halkın üzerinde daha fazla terör esti-
rerek sürdürebileceklerini biliyor ve
buna uygun hareket ediyorlar. 

OHAL var direniş olmaz diyenler
hiçbir koşulda direnemezler. O bekle-
dikleri demokrasi hiçbir zaman kendi
ayaklarıyla gelmeyecektir. İşinden hak-
sız yere atılan kamu emekçileri için,
bundan sonra iktidarın hadi işinize
geri dönebilirsiniz demeyeceği ortadır. 

Faşizm ancak direnişle alt edilebilir.
Bugün işinden atılan yüz bin kamu
emekçisi sadece bir başlangıçtır. Yarın
tüm haklarımız elimizden alınıp kölece
çalışma koşullarıyla karşı karşıya gele-
ceğiz. Tam da bu nedenden dolayı
OHAL koşullarında direnmek önemlidir. 

Çünkü;
-Direnmek, sınıf bilincinin farkına

varmak ve halka sınıf gerçeğin hatır-
latıp öğretmektir. 

-Direnmek, faşizmin halkta yok
etmek istediği umudu hep diri tut-
maktır.

-Direnmek, halkın bilincine ve yü-
reğine direniş tohumları ekmektir.

-Direnmek, oportünizmin, refor-
mizmin ve tüm direniş kaçkınlarının
halkı aldatan yüzlerini açığa vurmaktır. 

-Direnmek, her gün sınıf bilincini
bileylemektir.

-Direnmek, onurdur. 
-Direnmek, düşmanı çaresiz bı-

rakmaktır. 
-Direnmek, haklarımıza, hayatı-

mıza göz diken düşmana karşı emek-
çilerin saldırı silahıdır. 

-Direnmek, tarihi ezilenlerden yana
yazmaktır. Ki tarih fiziken yenilmiş ol-
salar bile Spartaküsleri, Bedreddinleri,
Baba Zünnunları yazıp en ak sayfalarını
onlara bırakmıştır. Ki her direniş halkların
bilincinde bir damla olup halkın dilinde,
yüreğinde ve bilincinde yaşayarak ege-
menlerin tüm çarpıtmalarına, yok say-
malarına karşı en gerçekçi haliyle asırlar
öncesinden bugünlere ulaşmıştır. 

-Direnmek, sınıfsal ve tarihsel bir
zorunluluktur. 

Bugün direniş kaçkınlığı yapan
KESK, DİSK gibi sendikalar, kendisine
sol diyen siyasi kurumlar tarih karşısında
ve halkımıza karşı sorumludurlar. Biz
dün 12 Eylül koşullarında nasıl diren-
diysek bugün de OHAL koşullarında
direnerek halkımıza karşı olan sorum-
luluğumuzu Kamu Emekçileri Cephesi
olarak yerine getiriyoruz. Bugün di-

DÜN, 12 EYLÜL KOŞULLARINDA DİRENEREK KAZANDIK

BUGÜN DE OHAL KOŞULLARINDA
DİRENEREK KAZANACAĞIZ!

Yürüyüş

28 Ocak
2017

Sayı: 558

ZULÜM KORKUYLA BESLENİR!442



renmeyenlerin yarın halka söyleyebi-
lecekleri hiçbir şeyleri olmayacaktır.
Bugün direnişten uzak durarak kendini,
koltuğunu koruyanlar bir yandan fa-
şizmin değirmenine su taşırken öte

yandan direnişin dışında geçirdikleri
her gün çürümeye devam ediyorlar. 

Biz, bugün direniyoruz yarın ko-
nuşanda, biz, olacağız.

O nedenle direnişleri büyütmeye,

halkımızı, tüm kamu emekçilerini di-
renişin bir parçası haline getirmeliyiz. 

BİZ KAZANACAĞIZ 
ÇÜNKÜ; TARİHSEL VE SİYA-

SAL OLARAK BİZ HAKLIYIZ!

KISSADAN HİSSE

PHARMAT
Pharmat, Çerkeslerin mitoloji-

sindeki Promethe’dir.
“İnsanlar çok üşürlerdi o za-

manlar. Gök Tanrı acımasızdı. Oyun-
cak gibi oynardı insanlarla. Üç tu-
lumu vardı elinde. Birinde karanlık,
birinde fırtına, birinde soğuk vardı

Dilediği zaman açardı tulumla-
rının ağzını, insanları karanlığa boğar,
fırtınalarla oradan oraya savurur,
karla, tipiyle dondururdu. Korkutur,
üşütür, sindirir, sustururdu insanları.
Bir oğlu vardı. Adı Pharmat’tı. İnsana
yakın  bir tanrıydı o, babasının oyun-
larına karşı koyacak güçte değildi.
Bir atı vardı: Tarpal. Gün boyu ot-
laklarda dolaşır, yemlenir, yayılırdı.
Onunla oyalanırdı Pharmat, onunla
yaşardı.

Gök tanrının baskısından yılıp
usanan insanlar bir gün varıp da-
yandılar Pharmat’ın kapısına:

- Sen, dediler, sen yarı tanrı sa-
yılırsın. Kurtar bizi.

Pharmat kaya gibi sustu. Sonra,
- Ateş dediler. Ateş, üşüyoruz,

korkuyoruz karanlıktan.
Pharmat yedi gün yedi gece dü-

şündü, insanlar bekleştiler. Sekizinci
gün ayağa kalkıp bağırdı dağlara doğ-
ru, Tarpal, Tarpal! dedi üç kez... Tarpal
onun sesine dörtnala geldi. Şaha kalkıp
eşindi. Kıvılcımlar saçtı.

Giyinip kuşandı Pharmat. Kılıcını,
kalkanını aldı yanına. Bir sıçrayışta
bindi atına, dörtnal tuttu Kazbek
Dağının yolunu. Yedi gün yedi gece
yol aldı Pharmat... Sonunda Kazbek’e
ulaştı. Orada onu Ana Tanrı karşıladı.
Onu sınava çekti. Yüreği oğluyla,
kocası Gök tanrı arasındaki savaştan
yana değildi. Ama savaş kaçınıl-
mazdı. Oğlunu seçti Ana Tanrı.

- De bana hızlı koşar mı atın?
- Rüzgarla yarışır karşılığını verdi

Pharmat.

- Güçlü müdür?
- Güçlüdür. Ayağını yere sıkıca

vursa su çıkarır.
- Ya sen?
Pharmat yanıt vermedi. Yere eği-

lip ham bir demir parçasını aldı. Bir
mum gibi ezdi iki parmağının ara-
sında. Ana Tanrı sevindi yol verdi
ona. Önüne düşüp klavuz oldu.

Pharmat Gök tanrının otağına
vardı sonunda. Babası uyuyordu.
Koskoca bir ocakta dağ gibi bir ateş
yanıyordu. Usulca yaklaştı ateşe,
babasını uyandırmadan bir kor par-
çası kapıp fırladı. Atın rüzgârından
etkilendi kor. Küçük bir kıvılcım
uyuyan Gök Tanrının burnuna kaçıp
uyandırdı onu. Birden anladı olanları
Gök Tanrı. En büyük gücüydü ateş.
Ateşin elinden gitmesi egemenliğinin
sonu olurdu. Yekinip kalktı ayağa.
Üç tulumun da ağzını açtı. Ne var
ki ana tanrı yol gösterdi oğluna. Ka-
ranlığı da, fırtınayı da, tipiyi de
yendi Pharmat. Koynunda götürdü
ateşi insanlara sönmesin diye, yandı
kavruldu yüreği. Bir mağarada bek-
leşen insanlara sundu ateşi.

- Alın, dedi. Dünya durdukça
ışıtsın hepinizi, teninizi ısıtsın. Hiç
sönmesin ocağınız. Dünya durdukça
parlasın alevi ateşinizin

Bir gökgürültüsü kesti sözünü.
Mağaranın önüne çıkıp gökyüzüne
baktı Pharmat Fırtına, soğuk, karanlık
onu bekliyordu. Önlerine düşüp yaz-
gısına boyun eğdi. Doğruca Kaz-
bek’in doruklarına getirdiler onu.
Babası Gök Tanrının huzuruna çı-
kardılar. Gök Tanrı gürledi.

- Ocağımdan çalıp ateşi insanlara
verdiğin için sonsuza dek sıcağı öz-
leyeceksin, dedi.

Bir köle bronz zincirlerle yanına
geldi Pharmatın. Onu sıkıca dağa
bağladı. Yanına varmak tüm canlılara
yasaklandı. Bir tek canlı gelebili-
yordu yanına; bir kartal.

- Ey zavallı Pharmat, diyordu.

Acıyorum sana. Pişman olduğunu
söyle, bir daha uğramam yanına.
Ama yaptığının doğru olduğu dü-
şüncesinde diretirsen geceler boyu
ciğerini parçalayacağım. Ama piş-
manım dersen...

- Asla! diye sözünü keserdi kar-
talın. Asla pişman değilim. Ben, in-
sanlara ateşin sıcaklığını, sıcaklığın
mutluluğunu, mutluluğun aydınlığını
verdim. Hiçbir zaman pişman ol-
mayacağım. Değil beni dağa germek,
kanımı damla damla akıtıp dağlara
adımı yazsanız vız gelir bana.

Ve kartal çakmaktaşı kayalarda
bilerdi gagasını. Pharmat’ın ciğerini
gagalar, kanatır boydan boya kızıla
boyardı dağı. Gün ışırken canlı ye-
mini bırakır giderdi. Belki yüzyıl,
binyıl sürdü bu işkence, ama ona, o
yiğit Pharmat’a pişmanım dedirte-
medi.

İşte o gün bu gündür karanlığın
sahipleri hiçbir “Dağlı”ya söz ge-
çiremedi. Ve o gün bugündür hiçbir
“Dağlı” pişman olacağı bir savaşa
girmedi.

ZAFER TÜRKÜSÜ
gayrı durdurak yok yoldaşlar
çınlasın, çınlasın, çınlasın do-

ruklarda
çınlasın kavga, kavga borusu
döne döne, yane yane geliriz
biz dostu da düşmanı da biliriz
gelir günler, gelir günler,

gelir günler
silah da çeker ölürüz
ekmeğin toprağın hesabıdır bu
zulmün, zorbalığın hesabıdır bu
hasretin, hasretin, sevdanın
sevdanın hesabıdır bu
gayrı durdurak yok yoldaşlar
çınlasın, çınlasın, çınlasın

doruklarda
çınlasın zafer, zafer borusu
zafer, zafer türküsü
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İSTANBUL
Gazi Mahallesi Sekizevler Böl-

gesi’nde AKP’nin katil polislerinin
tüm engellerine, baskılarına rağmen
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
21 Ocak'ta devam etti. Dergi dağıtı-
mında kurumlara, derneklere yapılan
saldırılar anlatıldı. Sekizevler böl-
gesinde 90 eve, 170 esnafa dergi
ulaştı.

ANADOLU
Elazığ: Fevzi Çakmak Mahalle-

si'nde 22 Ocak'ta Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında
halka Dersim’de şehit düşen 10
DHKC gerillası hakkında bilgi ve-
rildi. Bir ana haberi ilk bizden du-
yunca fenalık geçirdi anaya su ge-
tirdikten sonra sakinleştirildi. “Bu
haber bizleri derinden sarstı şehit
düşenlerin içinden tanıdıklarımız
var” dedi. Dergi okurları da “on ge-
rilla şehit düşer bin tane yoldaşı ye-
rine geçer” dediler. Toplam 1 saat
süren çalışmada 50 dergi dağıtıldı.

Gasp Ettiğiniz Haklarımızı

Geri Alana Kadar Mücadele

Etmeye Devam Edeceğiz!
Kamu Emekçileri Cephesi Malatya'da

gasp edilen haklarını almak için direnen
Kamu Emekçilerinin 14 gündür gözaltına
alınmasına yönelik 20 Ocak'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "55 yaşında bir öğret-
men... Ak sakalı gibi aktır alnı. Her gün
30 yıllık emeğinin neden çalındığını sormak
için çıkıyor o meydana. Bu bir ülkenin
demokrasi fotoğrafıdır, ibretliktir. Elinde
döviz ile oturma eyleminin karşılığı gözaltı
ve para cezası. Kimi yeni atanmış, kimi
yeni evlenmiş, kimi ev almış, kiminin
bilmem ne kadar borcu var. “Sosyal Devlet”
devletliğini gösteriyor işte. Çalışma hak-
kımızı gasp etti şimdi de direnme hakkımızı
elimizden almak istiyor. “Gözaltılar, bas-
kılar bizi yıldıramaz” dedik anlamadınız.
Sizin gözaltına aldıklarınızı tutuklayarak
“uslandıramadığınız” kamu emekçileridir. 

AKP şunu artık anlamalıdır, Ankara'da
ve Malatya'da direnen kamu emekçileri
sınıf bilinçleri ile hareket ediyorlar. Bu
nedenle her gün yenilen siz, kazanan biz
oluyoruz. Her saldırıda çaresiz olan siz,
umutlu olan biz oluyoruz.

Emekçilerin hak arama hürriyetine mü-
dahale etmekten vazgeçin" denildi.

İstanbul Kamu Emekçileri Cepheliler,
Ankara ve Malatya'da işine geri dönmek
için mücadele eden kamu emekçileri için
21 Ocak'ta bildiri dağıttı. Bu hafta Ankara
direnişçilerinin hazırladıkları bildiriler ve
Malatya'daki direnişin anlatıldığı güncel
bildiriler halka ulaştırıldı. Bir bildiri alan
onlarca dert yanıyordu. Koltuklarında
rahat oturanlardan bir yarar gelmeyeceğini
çoktan anlamış halk. İki kişiyle yapılan
bildiri dağıtımında yarım saatte 100 adet
bildiri halka ulaştırıldı.

Tüm Engellemeleriniz Nafile Umudu Büyütmeye
Umut Olmaya Devam Ediyor Yürüyüş

Saldırıyorsunuz
Çünkü Suçlusunuz, Korkuyorsunuz 

Gazi Halk Cephesi 25 Ocak'ta bir açıklama yaparak polisin Gazi Özgürlükler
Derneği'ni basmasıyla istediği sonucu elde edemeyeceğini belirtti. Açıklamada
şunlar ifade edildi: "Baskılarınızın, işkencelerinizin tutuklamalarınızın nedeni
bellidir… Umudumuzun büyümesinden korkuyorsunuz… Saldırıyorsunuz
çünkü iktidarda sonsuza dek kalamayacağınızı halkın adaletini bir gün
mutlaka göreceğinizi biliyorsunuz… Korkuyorsunuz… Korkun bizden.
Çünkü korkularınızı gerçek kılacağız. Hesap soracağız hepinizden… Zulmünüz
büyüdükçe direnişimiz de, savaşımız da büyüyecek… Herkesi tutuklayın…
Ki tutukluyorsunuz da, ama nafile… Korkularınızı bastıramıyorsunuz siz
umuda saldırdıkça umudum yeni insanlarla daha da büyüyecek… Çekin
kanlı ellerinizi umudumuzun üstünden… Halkın adaletine teslim olun.

21 Ocak'ta Gazi Özgürlükler Derneği'ni basan AKP’nin katil köpekleri
halkın devrimcileri, devrimci kurumları sahiplenmesini engelleyemeyince
saldırılarını artırarak 24 Ocak'ta Gazi Mahallesi’nde İsmet Paşa Caddesi’nde
bulunan Gazi Özgürlükler Derneği’ni tekrar basmak istemiştir. Başaramadılar,
başaramayacaklar… 25 Ocak'ta AKP’nin eli kanlı polisleri yine zulüm
yapmaya halkı teslim almaya çalışıyorlardı.  Gazi Özgürlükler Derneği’nin
levhasını çalarak kaçtılar halkın gönlünde olan ismin levhasını çalarak
kazanamazsınız, kazanamayacaksınız…

Bizler devrimcileriz, bizler halkız bizleri bitirmeye gücünüz yetmez.
Devrimcilere saldırarak halkı teslim alamayacaksınız bizler halkız, zülüm
karşısında hiç bir zaman başeğmedik, eğmeyeceğiz."

Uyuşturucuya Karşı Gücümüz Birliğimizdir!
Okmeydanı Halk Meclisi olarak her hafta cumartesi günü

Şark Kahvesi telefon kulübelerinin bulunduğu mevkide uyuşturucu
ve yozlaşma sorununa karşı oturma eyleminin 18.si 20 Ocak'ta
yapıldı. Eylemin gerçekleştiği güzergâhtan geçen halkın bu
konudan çok şikâyetçi olduğu ve çözümler üretme isteğinin ko-
nuşulduğu eylem 1 saat sürdürüldü. Bu sorunun ancak ve ancak
birlikte mücadele edilerek, ortak mücadele temelinde çözülebileceği
vurgulanan sohbetlerde, her alanda bu sorunlara karşı halkın
kendi komitelerini oluşturması gerektiği üzerine görüş birliğine
varıldı. Oturma eylemine 5 kişi katıldı.

Yürüyüş
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AYDININ
TEORİK BİLGİSİ

HALKIN PRATİĞİYLE
BULUŞMALIDIR

Aydın omak insana üstünlük, ayrıcalık vermez;
aksine sorumluluk yükler. Çünkü bilmek yapmaktır.

Aydının teorik bilgisi, halkla, pratikle buluştuğu
zaman hem gerçek değerini bulur
hem de işe yarar. 

Halkımız, aydınların teoride
bildiğini, bizzat açık sömürüyü
yaşayarak öğrenmiştir. Ölmüştür,
eşini çoluğunu çocuğunu kaybet-
miştir. Yani aydının kağıt üzerinde
bildiğini o bizzat yaşamı içerisinde
öğrenmiştir. Ve yoksul halkın zincirlerinden başka
kaybedebileceği bir şey yoktur. Bu doğal sınıf bilinci
aydının bilgi birikimiyle birleştiğinde ancak gerçek
güce ulaşabilir.

Aydın tek başına hiçbir işe yaramaz. Bilgisi ken-
disini parlatabilir ancak o kadar. Halkı ise tek başına
bırakılırsa eğer, sömürüye göz yumuluyor demektir.
Halk yoksul, aç bırakan bu düzene karşı bu nedenle
aydınlar mücadele etmeli. halka yol göstermelidir,
halktan öğrenmelidir.

Aydının aydın olabilmesinin yolu buradan geçer.
Bilgilerinin pratiğe ihtiyacı vardır.

Bilgilerini öğretebilmesi gerekir. Öğretilmeyen,
aktarılmayan her bilgi, olsa olsa bireyciliği besler,
büyütür...

BİR DÜŞÜNCENİN DOĞRU OLUP OLMADIĞI
NASIL ANLAŞILIR?

Karpuzun iyisini seçerken, parmağınızla vurduğunuzda çıkan
sesin tokluğuna bakarsınız. Kavunun iyisi kokusu güzel olanından
anlaşılır. Yumurtanın bayat olup olmadığı suyun içine konulan
yumurtanın dikey mi yatay mı durduğundan anlaşılır.

Peki bir düşüncenin doğru olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Bunun için belli kıstaslarımız vardır. En önemlisi o bilginin

materyalist bir bilgi olup olmadı-
ğıdır. 5N+1K sorularını sorarak,
maddi bilgiye ulaşırız. Yorumlara,
kurgulara, kişisel değerlendirmelere
göre değil, materyalizmin ilkelerine
göre ele almalıyız konuyu.

İki sınıf, iki ideoloji vardır.
Her bilgi sınıfsaldır.

Doğru bilgi, ezilenlerin safında yer alan bilgidir.
Düşünce ve eylemin buluştuğu yol ağzıdır FELSEFE...
Doğru, gerçekten farklıdır. Doğru, gerçeği 
Nitelemek
Açıklamak
Yargılamaktır...
Doğru hangi sınıfın değerleri ile baktığına bağlıdır...
DOĞRU aklın ve deneyin çocuğudur... Bizim aklımız ve

bizim deneylerimiz... Belki beş yıl sonra başka bir doğru
gelecek şimdiki doğrumuzun yerine. M-L bilimdir derken
söylenen de budur zaten. 

Her şey Halk İçin
Her şey Cephe İçin
Her şey Devrim İçin
Ne Yararı-Ne Zararı Var diye düşünürsek doğruya ulaşırız.

DENENMEMİŞ BİLGİ,

BİLGİ DEĞİLDİR!

AKP’nin katil polisleri 22 Ocak
gecesi saat 3 sularında Mersin’de ve
Tarsus’ta evleri basıp TAYAD’lı Ai-
leleri, Halk Cepheli devrimcileri ve
Devrimcilerin dostlarını işkencelerle
gözaltına almıştır. Operasyonda göz-
altına alınanların isimleri Uğur Kan,
Aytaç Aslan, Erkan Konukçu, Melek
Güçlü, Gülbeyaz Karaer, Seval Aracı,
Haydar Yıldırım, Merih Cengiz. Ope-
rasyon ile ilgili yapılan açıklamalarda
kısaca şu sözlere yer verildi;

Mersin Halk Cephesi (22 Ocak):
“AKP faşizmi çıkmazdadır, yönete-
memektir. Krizini bastırmak için ise
devrimcilere, ailelerimize, dostları-

mıza saldırmaktadır. Tüm bu saldı-
rıların tek bir sebebi vardır. O’da
korkudur. Korkudur çünkü halkın
çocukları olan devrimcileri sığınak-
larda katledip aylarca cenazelerini
vermemiştir. 2 hafta geçmeden Genç-
lik Federasyonu’nu basıp Dev-
Genç’lileri gözaltına almasındadır.
İşte AKP faşizmi bunları elini kolunu
sallayarak yapacağını sansa da ya-
nılıyor. Bu ülkede devrimciler var
gelir sizi en güvendiğiniz kalelerinizi
vurur. İşte budur korkunuz. Korku-
nuzu daha da büyüteceğiz...”

Hatay Halk Cephesi (22 Ocak):
“Faşizm yönetememe krizini aşmak

için devrimcilere, Cephelilere sal-
dırmaya devam ediyor. Emperyaliz-
min uşakları şunu çok iyi bilsinler
ki; her saldırı sınıf kinimizi daha
fazla bileyecek, açlık ve yoksulluğun
kader olmadığını, savaşı daha fazla
yükselterek, daha fazla örgütlenerek
dosta ve düşmana göstermeye devam
edeceğiz. Biz haklılığımızdan ve ta-
rihimizden aldığımız güçle mücade-
lemizi büyütmeye ve zafere büyük
bir kararlılıkla yürümeye devam ede-
ceğiz. Gözaltına alınan arkadaşları-
mızın başına gelecek her şeyden
Mersin Emniyeti ve AKP iktidarı
sorumludur. Hukuksuzca gözaltına
alınan arkadaşlarımız derhal serbest
bırakılsın. Baskılar gözaltılar bizleri
yıldıramaz. Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız…”

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Faşizmi Anadolu Topraklarından Sileceğiz!
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Grup Yorum adalettir. 
Çünkü; bir halkın “türkülerini

yapanlar, yasalarını yapanlardan
daha güçlüdür.” Grup Yorum bu gü-
cünü haklılığından, halktan ve üret-
kenliğinden alır. 

Grup Yorum kolektiftir. 
Çünkü; yaptığı çalışmalar kolektif

bir çalışmanın ürünüdür. Devrimci
demokrat aydınları, kültür emekçi-
lerini ürünleriyle çalışmalarına ka-
tılmaya çağırır. Konserlerine katılan
konuk sanatçılar sesine ses, soluğuna
soluk katar. 

Grup Yorum hayatın her alanı
için türküler söyler. 

Çünkü; aşka ve kavgaya kadar
halkın bütün sorunlarını müziğine
katmaya çalışır. Bunun için der ki,
“İnsanların içindeyim / Seviyorum
insanları / Hareketi seviyorum / Dü-
şünceyi seviyorum / Kavgamı kavgamı
kavgamı seviyorum / Sen kavgamın
içinde bir insansın sevgilim…”

Grup Yorum tarih bilincidir. 
Çünkü; devrimci sanatın yaratıl-

masında binlerce yılık bir kültür mi-
rasının üzerinde geçmişi, bugüne ve
geleceğe bağlayan bir müzik anlayı-
şına sahiptir. 

Grup Yorum enstrümanları sadece
birer müzik aleti değildir. 

Çünkü; enstrümanın, müziğin en-
ternasyonal diliyle tüm halkları ortak
acılarda birleştirir, örgütler, umudu
büyütür. 

Grup Yorum disiplinlidir. 
Çünkü; en verimli çalışmanın di-

siplinle sonuç verdiğinin bilincindedir.
Bu bilinçle Anadolu’nun dört bir ya-
nında oluşturduğu korolarla yeni öğ-
renciler yetiştirir. Sürekli kendini ye-
niden, yeniden yaratarak geliştirir.

Grup Yorum halka ulaşmanın yo-
lunu mutlaka bulur. 

Çünkü;  konserleri engellenmeye
başladığında, kamyonetlerin kasa-
sında dahi konserler vererek halka
ulaşmasını, halkla birlikte türkülerini,
marşlarını söylemeyi başarmıştır. 

Grup Yorum enternasyonalisttir.
Çünkü; söylediği türküler marşlar

çeşitli dillerde dünyanın bir ucunda
dinlenir, söylenir. Halklara umut
olur, sevda olur, direnç olur. 

Grup Yorum yasak tanımaz. 
Çünkü; halk için sanatın engel-

lenmesi faşizmin ta kendisidir. Hak-
sızdır, adaletsizdir. Buna karşı çıkar
ve türkülerini marşlarını sokaklarda,
meydanlarda, halkın olduğu her
yerde söylemeye devam eder. 

Grup Yorum hedefli ve iddialı-
dır. 

Çünkü; konserlerine katmayı he-
deflediği kitle sayısının hep üstüne
çıkmıştır. En son Bakırköy’de dü-
zenlediği “Tam Bağımsız Türkiye”
konserini yüzbinlerce insanın katılı-
mıyla düzenlemiştir. 

Grup Yorum meydan okumadır. 
Çünkü; bu faşist, adaletsiz sisteme

meydan okuduğu için, şarkıları, tür-
küleri, konserleri yasaklanır, kurum-
ları basılarak enstrümanları parçalanır
ve tutuklanırlar. 

Grup Yorum dillerde slogandır. 
Çünkü; sesi her yere ve herkese

ulaşır. 

Grup Yorum meşruluktur. 
Çünkü; gücünü halktan, halkın

haklılığından ve örgütlü gücünden
alır. Milyonların kalp atışını yüreğinde
hissederek söyler türkülerini, marş-
larını. Halkın umudu olur. 

Grup Yorum Halktır, Susturulamaz,
Sindirilemez, Yok Edilemez! 

ÇÜNKÜ; 
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- Ülkemizde faşizm neden süreklidir?
- Yeni-sömürgeleşmenin bir sonucu alarak te-
kelci burjuvazi en baştan beri emperyalizme
bağımlıdır. Bu nedenle çarpık ve zayıftır.
Güçsüzdür çünkü kendi iç dinamikleriyle ge-
lişmemiştir. Çarpıktır çünkü emperyalizmle
bağımlıdır.

* Faşizme Karşı Halkın Şiddeti
Meşrudur!

* İnfazlara karşı mücadele faşizme
karşı mücadeledir.

* “Faşist Diktatörlüklere Karşı Mü-
cadele Etmek Halka Karşı Sorumlu-
luktur” 

* Faşizm ülkemizde “olası bir tehlike”
değil, somut bir gerçekir. Faşizm, mevcut
devlet biçimidir Dolayısıyla, faşizme
karşı mücadele, iktidar perspektifiyle
ele alınması gereken bir mücadeledir. 

* Faşizmin bir devlet biçimi olduğunu

tespit eden bir siyasi hareket, mücadelesini
sivil faşist teröre karşı mücadeleyle sı-
nırlamaz. Sivil faşist teröre karşı müca-
delesini de iktidar ferspektifli mücade-
lesinin bir parçası olarak ele alır.

* Faşizme Karşı Birleşik Cephe
anlayışının temel iki özelliği vardır;
Birincisi, faşizmle çelişkisi olan, fa-
şizmin baskılarına maruz kalan tüm
kesimleri birleşirmek; ikincisi, birleşik
cephenin mücadelesini bir iktidar mü-
cadelesi olarak ele almak. 

Amerikan emperyalizminin Kızılderililere yönelik katli-
amlarına ilişkin:

Kızılderili Tehcir Yasasının 28 Mayıs 1830 tarihinde im-
zalandı. 

Kızıldereli katliamın en vahşilerinden birisi tarihe “Sand
Creek” katliamı olarak geçti. 

28 Kasım 1864 yılında, Colorado Milis güçleri tarafın-
dan Kiowa County’de Sand Creek, Colorado’da barışsever
Şayen Kızılderililerinin köyüne saldırı düzenlenir. 

Katliam vahşet ve dehşet doludur. Amerikan Milisleri in-
sanlıktan çıkmıştır. Hareket eden herşeyin üstüne ateş eder-
ler. Orada bulunan Kızılderililerin 60 tanesi savaşçı, gerisi
çoçuk, kadın ve yaşlıydı. Canlı Şayenlilere işkence uygula-
yarak öldürdüler, kızların ve kadınların ırzlarına geçtiler. Bu
katliam 6 saat sürdü. 

Kadınların göğüsleri, rahimleri, erkeklerin cinsel organ-
ları kesildi, çocukların derileri yüzüldü. Bütün bu “ganimet-
leri” şapkalarına asarak, Denver’e girdiler. Ve halk tarafın-
dan “coşkuyla” karşılandılar. 

Son katliam ise 29 Aralık 1890 yılında düzenlendi, tarihe
“wounded knee”, yani yaralı diz katliamı olarak geçti. 

Pine Ridge rezervesinde bulunan Wounded knee isimli
kasabada düzenlenen katliamda 300’den fazla silahsız insan
öldürüldü. 

Bu katliam Dakota’nın yerli halkının direnişini kırdı. 

FAŞİZM NEDİR?

SORU-CEVAP

Kaç kat vursanız da zincirlerinizi
İnceldiği yerden kopacaktır zulüm
Zorbanın ince hastalığıdır hıncım
Habis bir ur gibi büyüyorum şimdi
Sırça köşkünüzü kuşatan mezbelede...

Gözlerimize çöken karalığı gördükçe
Ödünüzün orkestrası senfoni çalıyor
Korktuğunuz patlamasıdır açlığımızın
Ve ilk kez doğru söylediniz:
“Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler”

Çöküp halkın gırtlağına çalarsınız aşını
Ve bu devran hep böyle dönecek sanıp
Mezarımızın üstüne kurarsanız sarayları
Elbette olanca hızımız ve hıncımızla 
geleceğiz
Ve siz, cehennemin dibine gideceksiniz...

Ümit İlter

OHAL DEMEK;

BASKI, TERÖR

ZULÜM DEMEKTİR.

FAŞİZME KARŞI

BİRLEŞELİM

SAVAŞALIM 

KAZANALIM!

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

HINÇ

FAŞİZMİN SUÇLARI:
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Geçtiğimiz günlerde, ABD Ankara
Büyükelçiliği’nin resmi Twitter he-
sabından bir fotoğraf yayınlandı. 

#TürkAmerikanDostluğu etiketiyle
paylaşılan bu fotoğrafta, 12 Mart’ın
Balyozcu Başbakanlarından Nihat
Erim ve ABD Başkanı Richard Nixon
yer alıyordu. Fotoğraf, 19 Temmuz
1980’de Devrimci Sol tarafından ce-
zalandırılan Erim’in 19 Mart 1971
tarihinde, yani 12 Mart faşist cunta-
sından bir hafta sonra ABD Başkanıyla
yaptığı görüşmeye aitti. 

Bu fotoğrafın yayınlandığı 05
Ocak 2016 tarihinden itibaren hemen
tüm haber sitelerinde ve gazetelerde
yayınlanan haberler: “Eski Başbakan
Nihat Erim bir suikast sonucu öldü-
rülmüştü... Bu fotoğrafı yayınlayan
ABD, başbakana bir gönderme mi
yapıyor, Türkiye’yi tehdit mi edi-
yordu...” şeklindeydi. ABD, bunu
“Türk-Amerikan dostluğu çerçeve-
sinde bir çalışmanın parçası” olarak
tanımlarken, Binali Yıldırım’da -bü-
yükelçiyi kastederek- “ben de bir
alaka kuramadım, hangi mesajı ver-
diğini. Herhangi bir mesajı yoksa
zevzeklik yapmış” diyordu.

ABD ve AKP arasındaki yapay
“çelişki”den hareketle “ABD bu fo-
toğrafı yayınlayarak Başbakan Binali
Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’a bir mesaj mı vermeye ça-
lışıyor” diyenler; bir yandan halkın
adaleti karşısındaki korkularını dile
getirirken diğer yandan da üzerinden
37 yıl geçmiş olmasına rağmen, halk
düşmanlarının rüyalarından çıkmayan,
devrimci bir eylem hakkında şaibe
yaratmaya çalışıyorlardı.  

Kim kimi tehdit etmiş ya da et-
memiş, zevzeklik mi yapmış, mesaj
mı vermiş, bilemeyiz. Meselenin bu
yanıyla ilgilenmiyoruz da zaten. An-
cak, söz konusu “tartışmalar” Dev-
rimci Sol tarafından gerçekleştirilen
ve üstlenilen bir eylem üzerinden
yapılıyor. Dostun da düşmanın da
bildiği bir gerçek vardır; Parti-Cephe
ideolojisiyle yapılan her eylem dostta
güven, düşmanda korku yaratır ve

hiçbir şaibeye, tartışmaya yer bırak-
maz. Çünkü hedefleri bellidir, önce-
den ilan etmiştir. 12 Mart faşizminin
başbakanlarından Nihat Erim’in ce-
zalandırılması da böyledir.

İşkence ve Katliamlarınız
Yanınıza Kalmayacak!

Oligarşinin, kitleleri yıldırmak ve
gelişen devrimci mücadeleyi engel-
lemek için besleyip büyüttüğü, kat-
liamlar yaptırdığı faşist çetelerin ya-
nısıra en önemli silahlarından biri
de devlet terörü ve işkencedir.

Dün ülkeyi bir boydan bir boya
işkencehaneye çeviren Balyozcubaşı
Erimler’in, Türkeşler’in, Demirel-
ler’in yaptığını bugün faşist AKP’nin
Başbakanları, Cumhurbaşkanları yap-
maktadır.

1980’li yıllara gelindiğinde, AP
hükümeti bu terörü öyle bir boyuta
vardırmıştı ki, artık güpegündüz ma-
halleler, semtler askeri birliklerle,
polis kuvvetleriyle sarılıyor, bölgesel
sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor,
halkın işine gücüne gitmesi engelle-
niyor, toplu gözaltı ve tutuklamalar
yaşanıyordu. Sokakların, okulların,
karakolların, hapishanelerin, tüm şe-
hirlerin işkencehaneye çevrildiği, in-
sanların işkencelerle katledildiği bir
ülkede devrimcilere düşen görev ve
sorumluluklar vardı. 

Bu görev ve sorumlulukların bi-
lincinde olan DEVRİMCİ SOL “İş-
kencelere ve Faşist Teröre Karşı
Mücadele Kampanyası” başlatarak
hiçbir işkenceci faşistin cezasız kal-
mayacağını ilan etmişti...

Bu kampanya çerçevesinde işken-
ceci polislerden, MİT ajanlarından
halka karşı işledikleri suçların, işken-
celerin hesabı soruldu. İşkence mer-
kezleri olan karakollara yönelik ey-
lemler gerçekleştirilirken, bazı kara-
kollar ise basılarak silahsızlandırıldı.

İşkenceye karşı kampanyanın do-
ruk noktası ise 12 Mart’ın balyozcu
Başbakanı Nihat ERİM’in cezalan-
dırılmasıdır. Nihat ERİM’in ceza-

landırılması sadece TC’nin eski bir
başbakanının öldürülmesi olarak ele
alınamaz. Her şeyden önce Nihat
ERİM’in kişiliği ve özellikle 12 Mart
döneminde üstlendiği misyon bunu
reddeder.

Nihat ERİM, 12 Mart’ın işkenceci
başbakanıydı. Amerikancı faşist cun-
tanın bütün programlarını hayata ge-
çirdi. Balyozcu Başbakan olarak ta-
rihe geçen Nihat Erim dönemi, aynı
zamanda işkence, baskı ve terör dö-
nemi olarak anılır. 

Bir gecede yüzlerce devrimci, de-
mokrat insan gözaltına alınıp, işken-
celerden geçiriliyor ve tutuklanıyor-
du... Tıpkı bugünkü gibi!

Bütün işçi grevleri durdurulmuş,
sendikalar işlevsiz hale getirilmiş, var
olan özgürlükler kısıtlanmıştı. Dernekler
kapatılmış, yeni baskı yasaları çıkar-
tılmıştı. 11 ilde sıkıyönetim ilan edilerek
devrimci katliamlarına başlanmıştı.
Balyozcubaşı Erim’in deyimiyle öz-
gürlüklerin üstüne şal çekilmişti... 

Tıpkı bugünkü gibi; Çünkü, faşist
AKP’nin, kendi yasalarını, hukukunu
bile hiçe sayarak, OHAL ve KHK’ler-
le halka karşı açtıkları savaşın 12
Mart açık faşizm koşullarından hiçbir
farkı yoktur.

12 Mart faşizminin başbakanı ola-
rak tüm yurt çapında devlet terörünü
örgütleyen, devrimcilere ve halka
karşı en acımasız işkenceleri layık
gören, devrimcilerin idam kararlarını
onaylayan, 30 Mart Kızıldere Kat-
liamı’nın gerçekleştirilmesinde birinci
dereceden sorumluluk alan Nihat
Erim’in bu özelliği halk tarafından
iyi bilinirdi. Öyle ki, halkımızın Nihat
ERİM’e karşı olan duyguları ‘’Erim
Erim eriyesin’’ diye türkülere, ağıt-
lara bile girmişti.

DEVRİMCİ SOL bu tarihi ger-
çeğin bilincinde olarak hareket etmiş,
Türkiye emekçi halklarının tarihsel
savunucusu ve takipçisi olarak 12
Mart’ın eli kanlı elebaşısı Nihat
ERİM’den hesap sormuştur.

DEVRİMCİ SOL’un Nihat
ERİM’in cezalandırılmasına ilişkin

TÜM HALK DÜŞMANLARININ SONU 
NİHAT ERİMLER GİBİ OLACAK!
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yayınladığı açıklamada şöyle deni-
yordu:

‘’Nihat ERİM, DEVRİMCİ SOL
tarafından cezalandırıldı. Oligarşi
MHP destekli AP hükümeti vasıtasıyla
tüm yurt çapında devrimcilere ve
halkımıza karşı bir saldırıyı bütün
vahşetiyle sürdürüyor. Açıkça katliam
planları hazırlanıyor, işkencehane-
lerde devrimciler katlediliyor, kur-
şunlanıp sokak kenarlarında bırakı-
lıyor. Çorum Katliamı’nın planı daha
önceki Kahramanmaraş Katliamı’nın
aynısıydı. Bu plan tüm yurtta uygu-
lanıyor hem de bizzat DEMİREL’in
kumandanlığında.

Nihat ERİM de tıpkı faşist işken-
ceci DEMİREL ve TÜRKEŞ’ler gibi
oligarşinin köpekliğini yapan eli
kanlı işkenceci bir faşisttir.

Onun eli Mahir ÇAYAN’ların,
Hüseyin CEVAHİR’lerin kanına bu-
lanmıştır.

Nihat ERİM, Deniz GEZMİŞ’lerin
idam sehpalarını onaylamıştır. Kısaca
o 12 Mart döneminin eli kanlı bir
işkencecisidir...” (Zafer Yolunda -1,
Sayfa: 237)

Görüldüğü üzere her işkenceci
katil gibi Nihat Erim’de ölümü de-
falarca haketmiş bir halk düşmanıdır.
Tarihler boyunca her türlü zulme,
baskıya ve katliamlara maruz bıra-
kılan halklarımız, yaşadıkları acıları
ve bu acıları yaşatanları asla unut-
mamış, yeri ve zamanı geldiğinde
hesap sormuştur.

Şimdi tekrar Nihat Erim ve Ni-
xon’un fotoğrafına dönecek olursak;

Evet, ne zaman Nihat Erim’in
adı geçse halk düşmanlarının içini
bir korku kaplar.  Çünkü, Nihat Erim;
halka zulmetmiş hiçbir işkenceci ka-
tilin, halk düşmanının -başbakan da
olsa- yaptıklarının yanına kalmıya-
cağının somut ifadesidir. Aradan 37
yıl geçmiş ama devrimci eylemin si-
yasi ve psikolojik etkisi hala sür-
mektedir. Bu etkiyi ve korkuyu yok
edebilmek için 37 yıl aradan sonra
bir kez daha devrimci bir eylem hak-
kında imalarla da olsa şaibe yarat-
maya çalışmaktadırlar. 

Halk düşmanlarının bu çabaları
her dönem sürmüştür; Faşist Gün
Sazak eyleminden, tekellerin tem-

silcisi Sabancılar’a, Çağlayan Adli-
yesi’nde Berkin Elvan dosyasına ba-
kan Savcı Kiraz’ın cezalandırılmasına
kadar, devrimci hareketin hemen her
eylemine aynı şekilde saldırmışlardır.
Ancak hiçbir saldırı bu gerçeği de-
ğiştirememiş, katilleri hesap vermek-
ten kurtaramamıştır.

Bugün Nihat Erim’in balyozu faşist
AKP’nin elindedir; hak ve özgürlükleri,
işi, ekmeği ve onuru için direnenlerin,
başeğmeyen devrimcilerin tepesine
inmektedir. Faşist terör, baskı ve iş-
kenceler 12 Mart faşizmini aratma-
yacak biçimiyle sürdürülmektidir. Bu
zulmü sürdüren faşist AKP’dir.

Hatırlatalım; 12 Mart’ın balyoz-
cu başbakanı Nihat Erim, Amerikan
uşaklığının, halka karşı işlediği suç-
ların, baskı, işkence ve terörün he-
sabını vermekten kurtulamadı. El-
bette, halka karşı suç işleyenler kor-
kacaklar, “acaba” diyerek, “ne zaman
ve nasıl” geleceğimizi bilmeyerek,
korku içinde yaşayacaklar.

Hatırlatalım; söylediğini yapan,

yaptığını savunan, emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm için savaşan
bir, biz, varız. Blöf yapmıyor, tehdit
etmiyor sadece sınıf savaşının gerek-
lerini yerine getiriyoruz. Sömürü ve
zulüm düzeninizi başınıza yıkacağız.  

İnsanlarımızı diri diri yakanları,
halkların üzerine bomba yağdıranları,
Berkin’imizin katillerini koruyanları,
uyuşturucu çetelerini halkımızın üs-
tüne salanları, halkın avukatlarını,
70 yaşındaki kanser hastası insanla-
rımızı tutuklayanları, cenazelerimize,
değerlerimize bile tahammül ede-
meyen ve azgınca saldıran işkence-
cilerinizi unutmuş değiliz. 

İma etmiyor açıktan ilan edi-
yoruz; tüm halk düşmanları korkun,
çünkü hedefimizdesiniz! Geleceğiz
ve hesap soracağız. Halka uyguladı-
ğınız terörün hesabını vermekten
kurtulamayacaksınız. Hepinizin sonu
Nihat Erimler, Gün Sazaklar, Hiram
Abaslar, Mehmet Topaçlar, Savcı
Kirazlar... gibi olacak. 

Katil Polis Mahalleden Defol!
AKP’nin Katil Polisleri 20 Ocak'ta Cephe Savaşçılarının yaptıkları ey-

lemlerden sonra acizlikliklerinden dolayı ne yapacaklarını şaşırmış bir
şekilde sağa sola saldırmaya devam ediyor. 21 Ocak gecesi Okmeydanı'na
giren faşist zihniyetli marşlarıyla devriye attılar. Ardından Genlik Federas-
yonunun önünde 5 dk. Boyunca durarak “Ölürüm Türkiyem”i çaldırtıp
akrep denilen zırhlı araçtan sürekli içeriye ışık tutarak tacizde bulundular.
Dev-Genç'liler bunun üzerine pencereye çıkarak “Katil Polis Mahalleden
Defol”, “ Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler” sloganları atıp, ajitasyon
çekerek işkenceci polislere sessiz kalınmaması gerektiğini mahallelerimizde
bu kadar rahat dolaşamayacaklarını, bunların hesabının sorulacağı söylendi.
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7 Kasım 2016 yılında oligaşinin
katilleri tarafından uçaklarla sığı-
nakları bombalanan ve şehit düşen
DHKC gerillalarını selamlayan ey-
lemler İstanbul'un bir çok mahalle-
sinde yapıldı. AKP faşizmi şunu
bilsin ki gerillalarımızın hesabını ne
pahasına olursa olsun soracağız. Sizi
en korunaklı ininizde vurduk, vur-
maya devam edeceğiz..

Gazi: Cephe Milisleri 19 Ocak'ta
Gazi Mahallesi'nin birçok bölgesinde
korsan eylem yapıp Dersim’de şehit
düşen 10 DHKC gerillasını selamladı.
Mahallenin birçok yerine cephe imzalı
yazılamalar yapıldı. Dersim'de ölüm-
süzleşen gerillaların isimleri duvarlara
yazıldı sabaha karşı Muharrem Ka-
rademir tepesine DHKP-C imzalı
pankart asıp havaya ateş açarak eylem
sonlandırıldı.

Gazi Cephe Milisleri Dersim’de
katledilen halk savaşçılarıyla ilgili
20 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Açık-
lamada: "AKP faşizmi 7 Kasım’da
Dersim’de birçok gerilla bölgesine
havadan uçaklarla bombalayarak az-
gınca saldırı düzenlemiştir. 3 gün
boyunca aralıksız sürdürülen hava
saldırısında 10 gerillamız kahramanca
şehit düşmüştür. Bombardımanın ara-
sından 2 ay geçmesine rağmen şe-
hitlerimizin cenazesine hala ulaşa-
mamaktayız. AKP faşizmi halk sa-
vaşçılarımızı katletmiş olabilir ama
onların cenazesini bulmamıza ve al-
mamıza asla engel olamayacak. AKP
faşizminin bu saldırıları yapmasının
tek sebebi korkudandır. Halkın örgütlü
olmasından, adaleti, özgürlüğü, eşit-
liği, sağlayacakları için açlığı yok-
sulluğu, bitirecekleri için katlediyor.
Ama şunu unutmasınlar bu halk sa-
vaşını ve bu örgütlü halkı asla biti-
remezler. Demokratik alanda, illegal
alanda her zaman karşılarında biz
varız bizi bitiremezler. 47 yıldır bi-
tiremediler bundan sonra da bitire-
meyecekler... DHKC gerillaları şe-
hirde CEPHE/DHKP-C Milisleri ol-
duğu sürece bu halkı ve bu hareketi

asla bitiremeyecekler. Bunu bir kez
de buradan söyleyelim. Şehitlerimizin,
katlettiğiniz her insanımızın her sa-
vaşçımızın hesabını tek tek misliyle
soracağız” denildi.

İkitelli: Cephe Milisleri 19
Ocak akşamı Esentepe Sokağına 7
Kasım'da şehit düşen DHKC Geril-
laları için “Dersim'de Katledilen
DHKC Gerillaları Ölümsüzdür! Cep-
he” yazılı bomba süslü pankart astılar.
Yapılan açıklamada; “Faşizmin kolluk
güçleri 7 Kasım'da Dersim'de geril-
lalarımızın bulunduğu sığınağı bom-
balayarak, yakarak yoldaşlarımızı
katlettiler. Aradan 2 aydan fazla za-
man geçmesine rağmen Şahanları-
mızın cenazeleri verilmemiştir. Tür-
kiye faşizmi İsrail’in Filistin şehit-
lerine yaptığı gibi şehitlerimizin ce-
nazelerini geleneklerimize göre göm-
memizi engellemek için cenazeleri-
mizi teslim etmiyor! Bu politikayı
kesinlikle kabul etmiyoruz. AKP fa-
şizmine soruyoruz: Şehitlerimizin
cenazeleri nerede? Hiçbir şekilde şe-
hitlerimizin cenazelerine ulaşmamıza
engel olamayacaksınız! Bu yaptık-
larınızın hesabını misliyle ödeyecek-
siniz. Katledilen gerillalarımızın he-
sabını soracağız! Halkımız sizleri
Dersim'de katledilen gerillalarımıza
sahip çıkmaya çağırıyoruz..."

Altınşehir: Cepheliler Şahin-
tepe Mahallesi’nde 7 Kasım’da Der-
sim’de şehit düşen DHKC gerillalarını
18 Ocak'ta yazılama yaparak selam-
ladılar. Mahallenin birçok bölgesine;
“Dersim’de Katledilen gerillalarımızın
Hesabını Soracağız”, “7 Kasım’da
Katledilen DHKC Gerillaları Ölüm-
süzdür”, “DHKC Gerillaları Onuru-
muzdur”, “DHKP-C”, “DHKC”,
“CEPHE” imzalı yazılamalar yapıl-
dı.

Hatay: Armutlu Mahallesi’nde
Dersim dağlarında Şehit düşen Aysun
Saban için 22 Ocak'ta 10 adet ozalit
asıldı. Ozalitlerin 5 tanesinde “Dersim

Dağlarının Şahanı Aysun Saban

Ölümsüzdür-Halk Cephesi” 5 tane-

sinde ise Arapça “Bint Al Arabiya

Aysun Saban La Tamut-Halk Cep-

hesi” yazıyordu.

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi

girişine, 1 Ocak'ta Cephe Milisleri

“Dersim’de Savaşan Gerillaya Bin

Selam / DHKC” yazan bomba süslü

pankart astı. Asılan pankartın ardından

eylem yerine zırhlı olarak tabir edilen

bir çok akrep ve sivil ekiplerle gelen

AKP’nin katil polisleri mahalleyi

abluka altına aldı.

Attığınız Bombaların, Katlettiğiniz Her Halk Savaşçısının 

Hesabını Tek Tek Soracağız!
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Selam Olsun 
Kırda Şehirde Savaşan 
Cephe Gerillalarına

Avcılar: Cephe Milisleri 24 Ocak'ta yazıla-
malarla Bilgehan Karpat ve Dersim’de şehit düşen
DHKC gerillalarını yazılamalarla selamladı. Ya-
zılamalarda “Bilgehan Karpat Ölümsüzdür /
DHKC”, “Dersim’de Düşene Dövüşene Bin Selam
/ DHKC” ve “Katillerden Hesabı Cephe Soracak
/ DHKC” sloganları yazıldı. Avcılar Parseller ve
Firuzköy’de birçok duvara yazılamalar yapıldı.

İkitelli: Cephe Milisleri, İstanbul İkitelli'de
22 Ocak'ta öğlen saatlerinde şüphelenilen bir tor-
bacıyı yakalayarak üzerinde 2 paket uyuşturucu
buldu. Milisler, torbacıyı cezalandırıp üzerinden
çıkan uyuşturucuyu imha etti. Cephe Milisleri:
"Halkımızın gençlerini zehirlemelerine izin ver-
meyeceğiz! Şehitlerimize sözümüz var; mahalle-
mizde yozlaşmaya geçit yok! Torbacıları ceza-
landırmaya devam edeceğiz!" açıklaması yaptı.

Altınşehir: Şahintepe Mahallesi’nde Cep-
heliler 23 Ocak akşamı Tekirdağ’da çatışarak
şehit düşen DHKC Savaşçısı Bilgehan Karpat’ı
selamladılar. Mahallenin birçok bölgesine “Bil-
gehan Karpat Ölümsüzdür”, “Bilgehan Karpat
Onurumuzdur”, “Bilgehan Karpat’ın Hesabını
Soracağız”, “Halk Kurtuluş Savaşçısı Bilgehan
Karpat Ölümsüzdür”, “Selam Olsun Kırda-Şehirde
Savaşan DHKC Gerillalarına” yazılamaları yaparak
selamladılar. Ayrıca 2 adet “Lav Atmışlar Vatana
Helal Olsun Atana” yazılamaları yapıldı.

Tekirdağ: Cepheliler, teslim olmayıp son
nefesine kadar çarpışarak şehit düşen Bilgehan
Karpat’ı, katillerden hesap soran Halk Savaşçılarını
ve Dersim Dağları’nda umudu büyüterek şehit
düşen gerillaları yazılamalarıyla selamladılar.
Cepheliler 24 Ocak'ta toplamda dokuz yazılamayla
Tekirdağ’ın duvarlarına umudu nakşettiler…

Mahallelerimizi Yozlaştırmanıza 
İzin Vermeyeceğiz 

Uyuşturucunun Kökünü Kazıyacağız!
İstanbul Altınşehir'in Şahintepe Mahallesi-Sonevler böl-

gesinde, 20 Ocak'ta iki uyuşturucu bağımlısını kova yöntemiyle
bonzai içerken; halkın, Cephelileri bulup bağımlıları şikâyet
etmesi üzerine, Cepheliler bağımlıların uyuşturucu içtiği alana
gidip onları suç üstü yakaladı. İki bağımlıdan birisi baygın
vaziyette, diğeri içmeye devam ederken elindeki bonzai
alınarak döküldü. Önce baygın haldeki bağımlıyı kendine
getiren Cepheliler daha sonra sıcak bir ortama geçerek ba-
ğımlılarla sohbet ettiler. Yapılan sohbette onlara neden
uyuşturucu içtikleri soruldu. Evsiz, işsiz oldukları nı başka
çareleri olmadığını söyleyen bağımlılara; sorunların olduğu
her yerde çözümlerin de olduğu, uyuşturucunun tam da bu
nedenle halka enjekte edildiği, devletin halka karşı uyguladığı
politik bir saldırı olduğu, insanları uyuşturarak, sindirerek sö-
mürülerini sürdürmek istedikleri anlatıldı. Uyuşturucu içmeye
devam ettikleri halde daha çok evsiz, işsiz olacakları, belki
bir sokak köşesinde ölüp gidecekleri; uyuşturucu içmeyi bı-
raktıkları halde ise kendilerini toparlayabilecekleri söylendi.
Olumlu geçen sohbet sonrasında bağımlılar uyuşturucuyu
bırakıp derhal iş bulup çalışacaklarını, aileleriyle iyi geçine-
ceklerini ve bundan sonra devrimcilerin yanına sürekli gele-
ceklerinin sözünü verdiler.

Halk Düşmanlarından 
Hesap Soranlara 

Selam Olsun
Gazi Sekizevler bölgesinde Va-

tan Emniyet Müdürlüğü’ne ve
AKP’nin Sütlüce'deki il binasına
yapılan eylemler 23 Ocak’ta Cephe
Milisleri tarafından selamlandı.
Toplamda 10 adet yazılama yapıldı.
“Lav Atmışlar Vatana Selam Olsun
Atana”, “Lav Atmışlar Vatana Helal
Olsun Atana Selam Olsun Onlara”
sloganları yazıldı.

Çayan Cephe Milisleri 11 Ocak'ta
sabah erken saatlerde Nurtepe Gü-
zeltepe Mahallesi üst geçidine “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür / DHKC”
imzalı pankart astı.  Cephe Milisleri
aynı günün akşamı Nurtepe Sokullu
Caddesi’ne  “Berkin İçin Gelenler
Dilek İçin de Gelecekler / DHKC”
imzalı pankart astılar. Cephe Milisleri
bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada
şunlara değindi: "Hasan Ferit Gedik’in

katillerini aklayan ve Dilek Doğan’ın
katili Yüksel Moğultay’ın elini kolunu
sallayarak ortada gezmesine izin ve-
ren, yeni katliam planları yapan
AKP’nin polis ve savcılarını uyarı-
yoruz. Sizin adalet terazinizden farklı
olarak, halkın adalet terazisi hiç şaş-
maz. Bu halkın adalet savaşçıları var.
Katilleri, halk düşmanı polisleri ko-
rumaktan vazgeçin, halkın adaletine
sığının. Berkin’in hesabını sormaya

gelen halk savaşçıları sizin de gelir
bir gün beyninizde patlar. Hasan
Ferit’i uyuşturucu çeteleri vurdu.
Dilek Doğan’ı annesinin, ailesinin
gözünün önünde vurdular. Berkin’i
ekmek almaya giderken vurdular. Si-
zin adaletiniz ne yaptı? Hiçbir şey.
Peki, bizim adalet terazimiz şaştı mı,
şaşmadı. Çünkü biz halkız ve halkın
adalet terazisi şaşmaz."

Berkin İçin Gelenler Dilek İçin de Gelecekler



Av ru pa’da

Dortmund’da  Afiş Çalışması
20 Ocak cuma günü

Dortmund’da Musa Aşoğ-
lu Özgürlük Komitesi ta-
rafından Dortmund’un Ha-
fen bölgesinde afiş çalış-
ması yapıldı.

Hafen bölgesine yak-
laşık 40 afiş asıldı. Çalış-
maya iki kişi katıldı.

Hamburg’da Musa Aşoğlu Hakkında
Bilgilendirme Paneli Yapıldı

21 Ocak Cuma günü uzun yürüyüşçülerin de katıldığı Hamburg
“B5” Derneği’nde Musa Aşoğlu için bilgilendirme paneli düzenlendi.
Panelde öncelikle 129 a/b yasası hakkında kısa bir film izlendi,
ardından Musa Aşoğlu'nun tutsaklığı ve uzun yürüyüş anlatıldı.
Toplam 40 kişinin katıldığı panel, saat 19.30`dan 22`ye kadar sürdü. 

NRW Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi Stant Açtı

NRW Musa Aşoğlu
Özgürlük Komitesi 22
Ocak günü Frankfurt’ta
düzenlenen bir gecede
stant açtı. Gecede birçok
tutsak ürünü halk ulaştı-
rıldı. Ayrıca Musa Aşoğlu
için bildiriler dağıtıldı.

Belçika
Uzun Yürüyüş’ü kap-

samında Belçika Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi olarak Flamanca
yazılı “Musa Aşoğlu’na özgürlük, Faşizme ve Emperyalizme karşı
Mücadele etmek suç değildir” yazılı pullama Belçika’nın Brüksel,
Maasmechelen, Beringen, Heusden-Zolder ve Haselt şehirlerinde
yapıştırıldı. İki haftalık çalışmada toplam 200 adet pullama yapıştırıldı. 

Hollanda Dev-Genç'ten Musa Aşoğlu İçin Pullama
Hollanda’da Dev-Genç’liler 25 Ocak günü Musa Aşoğlu için

pullama çalışması yaptı. Rotterdam şehrinde yapılan çalışmada
yaklaşık 200 adet pullama yapıldı.

Hamburg Hapishane Önünde 4. Adalet Nöbeti
19 Ocak günü Almanya'nın Hamburg şehrinde Musa Aşoğlu için

başlatılan Adalet Nöbetinin dördüncüsü düzenlendi. Saat 18’de,
Dammtor Hapishanesi önünde başlayan ve toplam 25 kişinin katıldığı
eylemi, Alman Solu da 5 kişi ile destekledi. Eylemde Almanca
açıklama okunurken, sloganlar Türkçe ve Almanca atıldı, Grup
Yorum şarkıları dinlendi.

Paris'te Grup Yorum
Konseri Yapıldı

21 Ocak günü
Fransa'nın Paris
şehrinde Grup Yo-
rum konseri ger-
çekleştirildi. 700 ki-
şiye aşkın bir kit-
lenin olduğu Dock
Eiffel konser salo-

nunda Grup Yorum’a özgürlük talebimizi hay-
kırdık. Konsere Grup Yorum’u anlatarak başlandı.
Grup Yorum’un ezilenlerin sesi olduğu, umudun
türkülerini söylediği ve halkın onurunun adaletin,
direnişlerin sesi olduğu vurgulandı. Konserin
devamında Zeynel Aba sahne aldı. Halkın tür-
külerini seslendirdi, “Amerika katil” ve “Ciao
Bella” gibi eserleri seslendirdi. Daha sonra sah-
neden ayrılmadan önce Grup Yorum’u destek-
lediğini, Grup Yorum’un bir suç işlemediğini,
devrimciliğin bir suç olmadığını anlattı. 

Zeynel Aba’dan sonra sahneye Fransa’nın
gençliğinin hazırladığı tiyatro ile konserde sahne
aldı. Fransa’daki Özgür Tutsaklara karşı uygulanan
baskıları ve devrimci tutsakların direnişini anlatan
bir tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro’nun konusu
bir tutsağın Fransa’da OHAL’in açıklanmasıyla
beraber ona uygulanmak istenen sistematik çıplak
aramaya karşı yürüttüğü açlık grevi ve direnişi.

Konser esnasında büyük bir coşkuyla söylenen
türkülerin yanı sıra aynı coşkuyla halaylar çekildi
kol kola. Son olarak “Cemo”nun ardından “Haklıyız
Kazanacağız” marşıyla konser bitirildi.

Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Kampanyası

Anadolu Federasyonu
Taraftarları Stant Açtı

20 Ocak 2016 günü NRW Alevi Derneklerinin
ortak etkinliği olan ve Lüdenscheid Alevi Derneği’nin
ev sahipliğini yaptığı tiyatro gösterisinde Anadolu
Federasyonu Taraftarları Stant açtı. ”Yana Yana
Kerbela’ dan Madımak’ a” isimli tiyatro gösterisinin
yapıldığı salonda yaklaşık 400 izleyici vardı.

İlgi ile karşılanan stantta 36 dergi dağıtılırken,
devrimci tutsakları desteklemek için çeşitli ürünler
satıldı.

Musa Aşoğlu afişleri, bildirileri yanında yoz-
laşma bildirilerinin de dağıtıldığı gösteride ev
sahibi dernek yöneticileri ve üyelerinin sıcak
ilgileri ayrı bir moral kaynağı oldu.

Yürüyüş

28 Ocak
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Dersim'de Şehit Düşen Gerillalar ve
Halk Savaşçısı Bilgehan Karpat İçin
Açıklamalar Yapıldı

Dortmund Halk Cephesi, Almanya Halk Cephesi,
Hollanda Dev-Genç, Fransa Halk Cephesi  Dersim'de
şehit düşen gerillalarımız için açıklama yaptı. Açıklamada:
"DERSİM’DE BOMBALADIĞINIZ HALK ÇOCUK-
LARININ AKIBETİNİ AÇIKLAYIN

7 Kasım 2016 tarihinde Dersim dağlarında DHKC
gerillalarının bulunduğu sığınaklar oligarşinin ordusu ta-
rafından uçaklarla bombalandı. Korkuyorlar çünkü bom-
baların, yangınların içinden çıkan yiğitler Leylalar,
Mahirler, Oğuzlar gelip düşmana “kan kusturuyor”lar.
Oligarşinin yetkililerine sesleniyoruz!

Dersim’de bombalanan insanların akıbeti açıklanmalıdır.
Şehit olanların bedenleri ailelerine teslim edilmelidir. Onlara
neler yapıldığını er ya da geç mutlaka tüm Anadolu halkları,
dünya halkları öğrenecektir. Zulmün böylesinin üstesinden
gelen bu halklar elbette ki bu zulmün sorumlularının karşısına
yeni Leyla, Mahir, Oğuzlarla dikilecektir" denildi. 

Avrupa DEV-GENÇ'ten Açıklama:

Avrupa Dev-Genç Dersim'de şehit düşen gerillalar ve
halk savaşçısı Bilgenhan Karpat hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada: "Dersim’de dövüşen gerillalar, Anadolu ih-
tilalinin bayrağını dağlara taşıyanlardır. Onları bombala-
rınızla, uçaklarınızla, tanklarınızla bitireceğinizi mi san-
dınız? BİTİREMEZSİNİZ!

Elif, Şafak, Bahtiyar’ın Çiğdem ve Berna’ya uzattıkları
silah artık Bilgehan’ın ellerinde. Ve Bilgehan sizi en ko-
runaklı yerlerinizde vurup geçiyor. Onları kuşattığınızda
teslim alabildinizmi? Hangi birisi size teslim oldu? Ol-
mazlar. Halk savaşçıları size teslim olmazlar! İşte bu
yüzden korkuyorsunuz, çünkü ne kadar saldırsanız, ne
kadar tutuklasanız, ne kadar katletseniz de, onlar gelip
sizi vurmaya devam ediyorlar.

Halkı bitiremezsiniz. Devrimciler halk çocuklarıdır,
halkın içinden geliyorlar ve halk tükenene kadar yeni
halk çocukları çıkıp sizi vuracaklar. Bu savaşı yenemezsiniz!
Devrimcileri katletmekten vaz geçin. Halka karşı suç iş-
lemekten vaz geçin. Halkın adaletine teslim olun!" denildi. 

Hollanda Anadolu Kültür Merkezi

1. Yıl Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Birinci yıl etkinliğine saat 18.00’de yemek yenilerek
başlandı. Daha sonra sohbet edildi. Saat 20.00’da Çiğ
köfte yoğurarak hep birlikte coşku içinde halk türküleri
söylendi. Ülkede ve Avrupa’da gelişen son süreci saat
21.30’da Türkiye’deki gelişmeler ve Avrupa’daki gelişmeler
anlatıldı. Yaklaşık 35 kişi etkinliğimize katıldı.

Dersim Gerillaları İçin Protesto Eylemi
Faşist AKP ve işbirlikçi ordu birliklerinin 7 Kasım

2016’da Dersim’de yaptığı hunharca katliam ve hala
katlettiklerinin akıbetinin açıklanmaması, NRW Halk
Cephesi taraftarlarınca Düsseldorf’ ta bulunan Türkiye
Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Eylemde
pankart açıldı ve sloganlar atıldı. 

Belçika Halk Cephesi'nden
Fehriye Erdal İçin Eylem 

24 Ocak salı günü Belçika Adalet Bakanlığı önünde bir
eylem yapıldı. 7 kişiyle yapılan eylemde Belçika Halk
Cephesi imzalı Fransızca “Faşizmi Yargılayın Anti-Faşistleri
Değil”  pankartı açıldı.

Eylem yerinde hazır bulunan Belçika polisi, eylemin
“izinsiz” olduğunu ancak kısa süreliğine tolere edilebileceğini
söyleyerek eylemi provoke etmeye çalıştı. Buna dair
Belçika Halk Cephesi Açıklama yaptı. Açıklamada: "Belçika
Halk Cephesi olarak eylem yapacağımıza dair kendilerini
haberdar ettiğimizi polise söylerken Fransızca sloganlar
atılıyordu. Belçika polisi demokratik eylemliliklere ancak
kendilerine dokunmadığında tahammül ediyor.  Kendi ku-
rumlarının adaletsizliklerine hukuksuzluklarına karşı yapılan
herhangi bir eyleme farklı gerekçeler göstererek “izin”
vermediğine defalarca rastlamıştık.  Fehriye ERDAL üze-
rinden yapılmak isteneni kamuoyuna anlatmak için yaklaşık
2 aydır Belçika Halk Cephesi tarafından eylemlilikler ya-
pılıyor. AKP faşizmi ve Sabancı ailesini memnun etme
amacıyla Fehriye ERDAL’a açılan dava ile hemen alelacele
cezalar vermeyi kendine görev edinen Belçika adalet ba-
kanlığının bu tutumuna karşı bir eylem gerçekleştirmek
polis yasaklaması ile karşılaşıyor.

Bu duruma teslim olmayacağız.  Basın açıklaması izne
tabi değildir. Demokratik haklarımızı kullanmamıza engel
olunamaz" denildi. 

Hollanda’da Grup Yorum İçin
Özgürlük Bildirileri Dağıtıldı

25 Ocak günü Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Dev-
Genç’liler tarafından “Grup Yorum İçin Özgürlük” başlıklı
bildiri dağıtıldı.

Hollandaca ve Türkçe olan bildiride, Grup Yorum üye-
lerinin neden tutuklandığını, Grup Yorum’un kim olduğu
yazılıydı. Grup Yorum Halktır Susturulamaz sloganını
yayma çağrısı yapıldı.

Berlin’de Yorum Kültür Evi’nde Film Akşamı
Almanya'nın Berlin şehrinde 15 Ocak günü Yorum

Kültür Ev'inde dördüncü film akşamı yapıldı. Her 15 günde
bir düzenlenen film akşamında "HER ÇOCUK ÖZELDİR"
filmi gösterildi. Daha sonra filmin konusu hakkında sohbet
edildi. 2 Şubatta yapılacak film akşamına çağrı yapıldı.

Hollanda’da Dev-Genç’liler Yazılama Yaptı
Hollanda`nın Rotterdam şehrinde 24 Ocak tarihinde

Dev-Genç`liler tarafından DHKC gerillalarını selamlayan
yazılamalar yapıldı.

29 Ocak
2017
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Alman hukuku ile ilgili şöyle bir
genel kanı vardır: Alman hukuku sağ
gözünde kördür, ama kör gözü çok
keskin görür (Alman atasözü). Bunun
bir varsayımdan öte, somut bir gerçek
olduğu 17 Ocak tarihinde ırkçı, faşist
NPD ile verilen karar ile kanıtlandı. 

Daha önce 2013 yılında NPD par-
tisi, yönetiminde çok fazla ajan ba-
rındındırdığı için yasaklanmak istendi.
Bu tartışmadan sonra ırkçı parti ka-
patılmadı. Daha sorna 2016 yılında
Meclis tekrar yasaklama talebinde bu-
lundu. NPD'nin ırkçı ve Nazi ideolo-
jisini benimsediğini tespit eden Al-
manya'nın üst mahkemesi yinede
NPD'yi yasaklamadı. Gerekçe: Ana-
yasayı yıkabilecek, emellerine erişe-
bilecek kadar güçlü değil.

300 sayfalık gerekçeli kararda
Mahkeme Başkanı Vosskuhle şöyle
diyor: 

"NPD anayasa düşmanı. İnsan
onurunu ihlal ediyor, anti-demokratik
ve özgürlükçü-demokratik temel düzeni
yıkmak istiyor. İdeolojisi NSDAP'ye
dayanıyor. 

İnsanı aşağalayan ifadelerine özel-
likle mülteciler ve göçmenler maruz
kalıyor. Ancak insanlık düşmanı gö-
rüşleri bunlarla sınırlı değil. Özellikle
İslam'ı hedef alıyor.  Ancak, Parti yasağı
bir ideoloji veya dünya görüşü yasağı
değildir. Parti Anayasaya karşı hasmane
tutumunu hayata geçirebilecek güce
sahip değil" diye belirtiliyor kararda.

NPD belki Eyalet veya Federal
Parlamentolara girebilecek kadar güçlü
ve halk desteğine sahip değildir. 

Ancak çeşitli belediyelerin içinde
yer alıyor. 

Burada faaliyetlerini yürütürken,
devletin bütçesinden, yani halkın ver-
gilerinden, para alıyor. 

Yasaklanmadığı için halkın vergi-
lerinden para almaya devam edecek. 

Irkçı, faşist söylemlerine, insanları
birbirine kırmaya çalışmasına, yabancı
düşmanlığına, mülteci düşmanlığına,

Nazi propagandasına... bunları yasal
olarak sürdürebilecek. Neden? Çünkü
"anayasayı yıkabilecek kadar güçlü"
değil. 

Peki Anayasa'yı yıkacak kadar güç-
lü olursa ne olur? O zaman yasakla-
manın bir anlamı kalır mı? 

NPD'yi yasaklamak için onun güç-
lenmesini beklemek çok büyük bir
çelişki. 

Yani anayasayı yıkabilecek gücün
yoksa, Nazi propagandası yapmak
serbest. 

Madem anayasada bir partiyi ya-
saklamak için "dünya görüşünün" bir
önemi yok, o zaman neden 1956 yı-
lında Alman Komünist Partisi yasak-
landı? KPD'nin Anayasa'yı yıkacak
gücü var mıydı sanki? 

1956'dan 2017 yılına kadar aradan
kuşkusuz 61 yıl geçmiştir. Ancak Al-
manya'nın ne Ceza Kanunu, ne de Ana-
yasa'sı değişmemiştir. 61 yıl önce "dünya
görüşüne" verilen yasaklama kararnını,
bugünde geçerli olması gerekirdi. 

Burada kriter nedir? Hukuki açıdan
çok açık ki, ortada bir garabet var. 

Anayasa Mahkemesinin kararına
siyasi açıdan baktığımızda da durum
farklı değil. 

Şöyle söylenebilinir: 1956'da Doğu
Almanya vardı, Sosyalizm güçlüydü
ve Almanya'da halk ciddi bir örgüt-
lenme yaratabilirdi. 

Peki bu hukuki garabetin şöyle de
bir yanı olabilir mi? Daha birkaç ay
önce yayınlanan eski belgelerde, Hitler'in
emrinde bilinçli bir Nazi olarak bir çok
hakim ve savcının Federal Almanya'da
görev yaptığı ortaya çıktı. Hatta bundan
da öte, bütün bakanlıkta olmakla birlikte,
1960'lı yıllarda Adalet Bakanlığı’nın
neredeyse yüzde 70'i Nazi'lerden iba-
retmiş. Irkçı ve faşist düşünceleri, ideo-
lojisi günümüzde hala halkın bir kesimi
tarafından benimseniyor. 

Adalet Bakanlığı’nda çalışan devlet
memurları, hakimler, savcılar yaşları
itibarıyla şu an hayatta olmayanlar

var. Ancak görülen odur ki, düşünceleri
yaşıyor. 

Evet ırkçılık yasaklanmıyor, hatta
devlet ırkçı partilerini farklı gerekçelerle
yasaklamıyor. Hangi gerekçeyle olursa
olsun, ırkçılık SUÇTUR! Ve bu suç
Alman devleti tarafından çok açık bir
şekilde işleniyor. Çünkü ırkçılık em-
peryalizmin bir politikasıdır, gayrı-
meşru çocuğudur. Alman emperyalizmi
ırkçılığı NPD gibi partileri yasallaştı-
rarak meşrulaştırıyor. Bu şekilde Na-
zi'lerin ideolojisinin devamını sağlıyor.
Bunu sağlayarak halkları birbirine düş-
man ediyor. Trenlerde, marketlerde,
sokakta, okulda, iş yerinde insanlar
birbirine düşmanmış gibi davranıyor.
Suriyeli bir mülteci, yaşlı bir Alman
kadınına otobüste, metroda yanlışlıkla
dokunduğu zaman bağırarak, çağırarak
Suriye'li mülteciyi aşağılıyor. 

İşte ırkçılığı körükleyerek, bu şe-
kilde Alman emperyalizmi halkları
birbirine düşman etmek istiyor. 

Evet Alman devleti SUÇ işliyor!
Bir yandan devrimcilere saldırırken,
devrimci bir dergiyi yasaklarken, ırk-
çılığa izin veriyor, ırkçılığı körüklüyor.
Almanya İçişleri Bakanı De Mezaire
Yürüyüş dergisini yasaklamak için
emir verdi. Evet Alman devleti, ırk-
çılığa karşı mücadele eden devrimcilere
saldırmakten vazgeçmiyor. Bizde di-
yoruz ki devrimcilik yapmak suç de-
ğildir, onurdur. Irkçılığa karşı olmak
suç değildir, görevdir. 

Şu an tutuklu bulunan Musa Aşoğlu
devrimcilik yaptığı için Alman devleti
tarafından tutuklanmıştır. 

Musa Aşoğlu Almanya'ya ne yap-
mıştır ki, onu tutukladılar? Musa
Aşoğlu kararlı bir anti-faşist'dir. Aynı
şekilde her zaman dünya halkların
kardeşliğini, enternasyonalizmi sa-
vunmuştur. 

Avrupa'da ırkçılığa karşı mücade-
lede etmiştir. 

Sömürüye, yoksulluğa, açlığa karşı
sesini çıkarmıştır. 

IRKÇI FAŞİST NPD YASAKLANMADI...
IRKÇILIK KÖRÜKLENİYOR,

ALMAN DEVLETİ SUÇ İŞLİYOR!

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş
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Böylece, Almanya'daki hukuka
göre faşizmi, ırkçılığı, Nazi ideolojisini
savunmak serbest, hatta devlet büt-
çesinden destek alarak. 

Evet hani gaz odalarında milyon-
larca insanı, Sovyetler Birliğinde 20
milyon insanı katleden, ırçkı, şoven,
kafatasçı ideoloji yüzünden milyon-
larca insanın yaşamına hunharca son
veren, işkence etmiş, aileleri parçala-
mış, insanları vatanlarından, evlerinden

sürmüş, tecavüz etmiş, aç bırakmış,
Sovyetler Birliği’nden çekilirken önüne
çıkan bütün köyleri yakarak yerle bir
eden şerefsiz bir ideolojinin savunu-
culuğunu yapmak Almanya'da serbest! 

Ama anti-faşizmi, halkların kar-
deşliğini, eşitliği, demokrasiyi, sö-
mürüsüz bir dünyayı savunmak yasak.
Irkçılığa karşı mücadele etmek yasak. 

Almanya'nın en üst mahkemesinin
verdiği kararın anlamı budur! 

DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİLDİR

IRKÇILIĞA KARŞI OLMAK
GÖREVDİR

ALMAN DEVLETİ SUÇ İŞLİ-
YOR,

IRKÇILIĞI KÖRÜKLEYEREK, 
IRKÇI PARTİLERİ YASAKLA-

MIYOR
MUSA AŞOĞLU DERHAL SER-

BEST BIRAKILSIN!

“Seni askıya asar elektrik veririz,
kan işetiriz sana…”

KABA DAYAK, HAYA BURMA,
NEFESSİZ BIRAKMA, YARAYA
BASMA, SOĞUKTA BEKLETME,
TEHDİT…

BİR DÖNEM “İŞKENCEYE SI-
FIR TOLERANS” YALANINI Dİ-
LİNDEN DÜŞÜRMEYEN

AKP’NİN İŞKENCECİ POLİSİ
GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ
DAHA GÖSTERDİ.

MÜVEKKİLİMİZ ŞERİF TU-
RUNÇ’A İŞKENCE YAPMAKTAN
VAZGEÇİN!

AKP hükümeti işkenceci polislerine
“elinizi soğutmayın” diyor. “Ne kadar
işkence, o kadar meslekte yükseliş,
itibar, rütbe garanti” diyor, döktükleri
her kan için yüksek rayiçten taltif
(ödüllendirme) vaat ediyor. AKP’nin
katil polisi müvekkilimiz Bilgehan
KARPAT’ı katletti. Şerif TURUNÇ’a
ise insanlık dışı işkencelerine devam
ediyor. İzin vermeyeceğiz.

Müvekkilimiz Şerif Turunç İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne ve AKP İs-
tanbul İl Başkanlığı’na LAW silahı ile
yapılan eylemin şüphelisi olduğu id-
diasıyla, Tekirdağ ilinde 22 Ocak tari-
hinde polisler tarafından bacağından
ve kasığından vurularak gözaltına alın-
mıştır. Vurulup yere düşmesinin hemen
ardından polisler üzerine çullanarak,
zaten hareket edemeyecek durumda
olan yaralı müvekkil, Şerif TURUNÇ’a
tekmeler ve yumruklarla saldırarak
polis otosuna bindirmişlerdir.

İşkenceye polis otosunda devam
edilmiş, küfürler ve tehditler eşliğinde,
yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine

yumruklar ve tekmeler atarak Emniyet
Müdürlüğü’ne götürmüşlerdir.

Emniyet Müdürlüğü’nde müvekkili
işkence ile soymuşlar ve müvekkili sa-
dece iç çamaşırı ile bırakarak çıplak
halde saatlerce işkence ile ifade almaya
çalışmışlardır. Polislerden biri neredeyse
boğana dek müvekkilin boğazını sıkar-
ken bir diğeri “Seni askıya asar elektrik
veririz, kan işetiriz sana…” gibi tehditler
ile sorular sorup cevap vermesini sağ-
lamaya çalışmışlar. Katlettikleri Bilgehan
KARPAT’ı kastederek “Diğerini öldür-
dük seni de öldürürüz, çıkamazsın bu-
radan…” ve nice tehditle özellikle vü-
cudunun yaralı yerlerine vurarak ifade
verdirmeye çalışmışlardır.

Yaklaşık 24 saat boyunca süren
işkence ile ifade almaya çalışma se-
ansından sonra Tekirdağ Siyasi Şube
müvekkil Şerif TURUNÇ’u İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube A
Masa ekiplerine teslim etmiş, teslim
alan polisler daha araçta müvekkilin
hayâlarını burmuşlar, yüzünü yum-
ruklayarak, kafasını araca vura vura
işkenceye devam etmişlerdir. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiğinde
de “Buradan çıkamayacaksın…” gibi
tehditlerle müvekkili baskı altında
ifade vermeye zorlamışlardır.

Müdafii görüşmesi yapmak üzere
giden arkadaşlarımızın müvekkile ya-
pılan işkenceyi görecekleri ve ilerleyen
aşamalarda işkence yapmalarına engel
olacakları için kısıtlama kararı olma-
masına rağmen avukat kısıtlaması ol-
duğunu öne sürerek avukat görüşü yap-
malarına engel olmuşlar, görüş yapmakta
ısrar eden arkadaşlarımız saatlerce bek-
letilmiş ama ısrarları sonucunda en so-

nunda müvekkil ile görüşebilmişlerdir.
Müvekkildeki işkence izlerinin medyaya
yansıyan görüntülerden çok daha fazla
olduğunu, açık yaraları bulunan mü-
vekkilin yürüyemediği halde tedavisinin
yapılmadığını, açık yaralarının enfek-
siyon kapma riskinin çok yüksek ol-
duğunu tespit etmişlerdir.

Nezarethane işlemlerinde ve müdafi
görüşmelerinde görevli olan Siyasi Şube
A Masa personeli, 24.01.2017 01:00
sıralarında müvekkilimizle görüşmemiz
bittikten sonra yanımızda müvekkile
yönelik “terörist, alçak, duvara dön”
şeklinde sözlü saldırıda bulunmuş, buna
itiraz eden arkadaşlarımıza da “o zaman
siz de bombacıyı savunmayın, defolun
gidin geri zekalılar” şeklinde hakaretlerde
bulunmuşlardır.

Son dönemde İstanbul polisi gün-
demdeki olayların failleri olarak gös-
terdikleri kişilere işkence yaparak fo-
toğraflarını basına servis etmektedir.
İşkenceyi halka kanıtsatmak istemek-
tedir. Hangi amaçla olursa olsun iş-
kencelerinizi meşrulaştıramazsınız.
Polis teşkilatı aciz ve korkaktır. OHAL
yasalarına sığınarak yaptıkları işkence
ve zülüm her geçen gün artmaktadır.

İşkenceye sessiz kalmayacağımıza
ve işkencecileri unutmayacağımıza ve
hesap soracağımıza söz verdik. Biz sö-
zümüzü her ne pahasına olursa olsun
tutacağız.

İŞKENCE İNSANLIK SUÇU-
DUR, İŞKENCEYE İZİN VERME-
YECEĞİZ!

OHAL İŞKENCE VE KATLİAM
DEMEKTİR. OHAL’E HAYIR!

HALKIN HUKUK BÜROSU

Müvekkilimiz Şerif Turunç’a İşkence Yapmaktan Vazgeçin!
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“Bu kadar pisliği, insanlara yapılan eziyeti gördükten
sonra bu düzen içinde yaşayamam. Devrimci mücadele
benim her şeyim” 

Meral Akpınar

06 Şubat - 12 Şubat

Ayten
KORKULU, 
Meral        AK-
PINAR,
Fuat PERK:

9 Şubat 1996
İstanbul Bahçeli-
evler’de kaldıkları

evde polis tarafından katledildiler.  
Fuat Perk, 1971 Dersim-Ovacık doğumluydu. Lise yıllarında

DLMK içinde mücadele etti. Daha sonra Esenler-Bağcılar
mahalli çalışması içinde yer aldı.  

Meral Akpınar,  1974 İstanbul doğumluydu. Aslen Erzurumlu
olan Meral, 92 sonunda devrimci hareketle tanıştı. Defalarca
gözaltına alındı, direndi. 95 Mayıs’ında bir savaşçı olarak
görev aldı.  

Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Gelinpertek
Köyü doğumluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde
yeraldı. O da mücadele için işkencelerden geçti, yılmadı,
direndi, kavgaya devam dedi.

Ayten Korkulu Meral Akpınar Fuat Perk

Ömer AYDOĞMUŞ:
1953’de Yozgat Boğazlıyan’da doğdu. Lise

yıllarında Boğazlıyan halkının anti-faşist müca-
delesinde yer aldı. Bursa’da devrimci hareketin
örgütlenmesinde görevler üstlendi. Anti-faşist
eylemlerde yer aldı. Ege bölgesinde, önce Bölge
Komitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorumlusu
olarak mücadeleye önderlik etti. 12 Eylül cuntasına

karşı direnişi örgütleyen önder kadrolardan biriydi. 1981
Şubat’ında Kemeraltı Polis Karakolu’na yönelik bir eylem son-
rasında gözaltına alındı. 12 Şubat 1981’de İzmir Emniyet Mü-
dürlüğü’nde işkencede katledildi.

Ömer Aydoğmuş

Bahattin ANIK:
1962’de Trabzon Çarşıbaşı’nda doğ

du. Laz milliyetindendi. 1976-77’de daha
çocuk denilecek yaşta mücadeleye katıldı.
12 Eylül döneminde tutuklandı. Tutsaklığı
bittiğinde, ‘88’de yine örgütlenme içinde
yer aldı. 1992’de Sivas-Tokat dağlarındaydı.
1993 sonlarında Karadeniz dağlarında kır

gerilla birliğini kurmak ve geliştirmek görevine atandı.
Birliğini oluşturdu. O artık bir komutandı. Bu görevini
sürdürürken, 9 Şubat 1994’te Ordu’nun Kumru ilçesine
bağlı Eskiçokdeğirmen köyüne girerken oligarşinin ka-
tillerinin kurduğu pusuda katledildi.

Bahattin Anık

Ali İNAN:
Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 8

Şubat 1991’de aramızdan ayrıldı.

Ali İnan

Ali AYGÜL:
1968 yılında Amasya’nın Gümüşha-

cıköy ilçesinde doğdu. Emekçi bir ailenin
çocuğuydu. Kendisi de yaşamının her
anında bir emekçiydi. İstanbul Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci-
siyken örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Fakültenin 3. sınıfından ayrılarak pro-

fesyonel ilişkiler içinde yer aldı. Devrimci Gençlik
onu iyi tanır. O, ‘80 sonrası Devrimci Gençlik kuşağının
kararlı insanlarından biriydi. Oligarşi tarafından “başına
ödül konulan” bir devrimci olarak afişe edildi. Onun
için devrimcilik bir yaşam biçimiydi. Afişe edilmesi
yaşamını değiştirmedi. Şehitlerimizden Hamdi Aygül
ile akrabalığı vardı. O, yöneticiliğin özveri, fedakârlık,
sabır ve inanç gerektirdiğinin yaşayan bir örneğiydi. 6
Şubat 1992’de Adana’da Çevik Kuvvet Şube Müdür-
lüğü'nün basılması eyleminde şehit düştü. 

Ali Aygül

Ali KILIÇ:
12 Eylül sonrası başka bir siyasi ha-

reketin taraftarı olarak yıllarca cunta ha-
pishanelerinde kaldı. Safı hep direnenlerin
yanı oldu. Gittiği Almanya’da Devrimci
hareket içinde mücadelesini sürdürdü.
Yakalandığı ölümcül hastalığa karşı
büyük bir iradeyle direndi. Felç olup

yatağında yaşam mücadelesi verdiği zaman da moralini
hiç bozmadı. Mücadeleden kopmadı. “Ben bu hastalığı
yenip ayağa kalkacağım, ülkeme de gideceğim” dedi
son anına kadar. 6 Şubat 2002’de aramızdan ayrıldı.

Ali Kılıç

Metin Erkan Özkan'ın Mezarı Başındaydık
Kamu Emekçileri Cepheliler

iki yıl önce kanserden kaybettikleri
yoldaşları Metin Erkan Özkan'ın
ölüm yıl dönümünde yapılan anma
programına katıldılar. İstanbul
BES 1 No'lu Şube’nin 22 Ocak'ta
düzenlediği anmada Grup Yo-
rum'dan şarkılar, Nazım Hikmet'ten şiirler okundu.



Dersim'den 1985'te göç ettik, yoksulduk, kalabalık bir
aileydik. 10 çocuğumun altıncısıydı Fuat. Yoksul bir aileydik.
Babalarını, Fuat küçük yaştayken yitirmiştik. İyi bir hayat
yaşamaya gücümüz yetmiyordu. O da eve katkıda bulunmak
istemişti. Bu nedenle kendisi çalışmak zorunda olduğunun
sorumluluğuyla hareket ederek çalışmaya küçük yaşlarda
başlamıştı. Çok iyi bir öğrenci olmasının yanısıra emekçi de
bir insandı. Aynı zamanda duygulu ve onurluydu. Fuat kü-
çüklüğünde verdiğim parayla yetinen, fazla para harcamamaya
dikkat eden bir çocuktu. Lise yıllarında kendi masraflarını
çıkarmak ve eve katkıda bulunmak için işe girip çalışmaya
başladı. Çalışmak zorunda olduğu halde eğitimini yarım bı-
rakmadı, her zaman başarılı bir öğrenci oldu. Takdir, teşekkür
getirirdi.

Evde herkes onun üzerine titrer, en iyilerini ona vermeye
çalışır. Evin en nazlısıydı. Beni üzmemek için, hiç üzecek
şeylerden bahsetmezdi. Kardeşlerini düşünürdü. 

Son lokmasına kadar paylaşırdı. Kendi parası olmazdı,
kardeşlerine sorardı. Birbirlerine para verirlerdi. Çocukları
ve yeğenlerini de çok severdi, onlara para vermek çok
hoşuna giderdi. Yalancılıktan nefret ederdi. Onuruna çok
düşkündü oğlum.

Kardeşi Zafer Anlatıyor:
Mükemmel bir insandı. Mücadelesinde hiç geri adım at-

madı. Onun için ailesinden önce Parti geliyordu. Yalancılıktan

nefret ederdi. Onun en güzel yönü ise paylaşımcılığıydı.
Ölümden hiç korkmadı. Mücadelenin zorluklarını biliyordu.

Tüm ısrarlarıma rağmen kararından vazgeçmedi. Ona "Da-
vasında haklı olduğunu ancak insanların onu anlamadıklarını
ve çıkarcı olduklarını söylerdim. Bana “Halkımız onurludur,
çok değerli insanlarımız var. Biz onlar için savaşıyoruz.”
derdi. Onu asla ikna edemezdim, hep o üste çıkardı. Gideceği
zaman eve bir mektup bırakmış. Mektupta neden bizlerden
ayrı kalmak zorunda olduğunu anlatıyordu. Kanımızı emen
sülüklere artık dur demenin zamanı geldi. “Önce partiye
layık olmam gerekiyor” diyordu.

Fuat için devrime ve devrimci mücadeleye yön veren,
mücadelenin yanısıra insan sevgisiydi. Güven verici kişiliği
onu ev halkı arasında en çok sevilen insan yapmıştı. Canlı,
dinamik ve coşkulu yapısı, mücadelede tereddütsüzlüğü ve
cesareti, insan ilişkilerinde sevecen tavırları ona çevresinde
hep saygı ve sevgi kazandırmıştı. Onu tanıyıp da sevmeyen
yoktu. Ölümünden sonra iş yerindeki arkadaşları çok şaşırdılar.
Gümrükte çalışıyordu. İşten ayrılmıştı. Ayrılmasını istemi-
yorlardı. Devamlı evi arayıp soruyorlardı. Bir türlü ikna ol-
muyorlardı. Ölümünü gazeteden öğrenmişlerdi. Evi aradılar.
“Biz devrimci insanları terörist diye bilirdik. Şaşırdık. Fuat'a
250-300 milyon verirdik, uzak yerlere giderdi. Gümrükten
mal çekerdi. Üzerinde devamlı fazla parayla dolaşırdı. Ona
güveniyorduk. İstese paraları alıp gidebilirdi ama yapmadı.”
dediler.

“And içtim mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim” de-
mişti. Bana 'Tarafsızlık taraf olmayı getirir, düşmana hizmet
eder' demişti. “Susmayın sustukça sıra size de gelecek”
derdi. Ölümden hiç korkmadı, her şeyi göze almıştı.

O başkalarının mutluluğunda mutluluk duyabilmeyi bilen
bir insandı. Hırsların, açgözlülüğün ortadan kaldırılmasını
isterdi. Bu nedenle evini, çok sevdiği annesini ve bizleri
bırakıp savaşmak üzere gitmişti.

Ayten artık evden ayrılıyordu. Annesi şiddetle karşıydı
buna. Annesini yine de ikna etmeye çalışıyordu: "Ben artık
halkım için mücadele edeceğim - diyordu-. Sizleri seviyorum,
ama halkımı daha çok seviyorum. Ben hayatımı bir devrimci
olarak sürdürmek istiyorum. Bu beni mutlu ediyor..."

Ayrıldı evden. Daha sonra fırsatını bulduğunda annesiyle
bir kaç kez görüştü. Annesi görüşmeden sonra evdekilere
onun "çok mutlu olduğunu" söylüyordu. 

Mücadeleyle mutlu olandı yeni insan. "İllegal faaliyete
geçmeye karar verdiğinde bu konuyu ilk bana açtı ve
yardımımı istedi. Ailemize konuyu anlatıp ikna etmeni isti-
yorum demişti... Uzun süre tartıştık ve sonunda beni bu
görev için ikna etti... Artık önünde sıcak savaşa koşmak için
hiçbir engel yoktu ve o çocuklar gibi şendi." 

Ayten kendini harekete daha fazla verebildiğinde yaka-
lamıştı o neşeli ruh halini. Devrimcilikte mutlu olmak,
çocuklar gibi şen olmak için sayısız neden vardır ve başka
hiçbir işte, hiçbir meslekte hiçbir ortamda bu kadar neden

bir arada bulunamaz. 

Başka herhangi bir meslek, bazen iyi bir ortam, bazen

iyi bir maddi yaşam düzeyi ve belki bazen iyi bir kaç

arkadaş verebilir, ama hepsi o kadardır. 

Ya Devrimcilik? 

Size annenizden, kardeşlerinizden yakın onlarca, yüzlerce

yoldaş kazandırır. Size yepyeni bir aile verir. Yaşamınızı

anlamlı kılacak bir amaç verir. Adaleti, onuru temsil etme

gibi bir yüceliği sunar. Dahası, yeni bir dünyanın mimarı

olma şansını verir. Yeni insan mutluluğu devrimde bulur,

devrimin güzelliğini kendinde .somutlar. Mutluluğu yüzüne,

hele ki gözlerine vurur hep. O hiçbir koşulda devrime,

halkına, partisine ve yoldaşlarına küsmez. Coşkunun, neşenin,

mutluluğun taşıyıcısıdır. Enerjik ve emekçidir. Çünkü o

yeni bir dünyanın mimarıdır ve yapı hiç durmadan büyütül-

melidir. Yapı büyüdükçe, mimarının mutluluğu da büyür.

İşte bundandır; Devrimciler mutlu yaşar, mutlu ölür.

Fuat PERK'i Yakınları Anlatıyor:

Annesi Anlatıyor: “Onuruna 
çok düşkündü oğlum”

Mücadeleyle Mutlu Olandı Ayten

Anıları Mirasımız
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ÜSLUP

GÜMRÜK FIRIN MEZAR

HAKLIYI EN ÇOK ÜSLUP KORUR

1. Gümrüklerimiz
Kelime gümrüklerimiz olmalı...

Kelimelerimizi kullanmadan önce düşünmeliyiz ve bazı kelimeleri yasaklama-
lıyız. Kelimelerimiz döğüşmeli, doğru kelimeleri kullanmalıyız, yanlış olanlar

gümrüklerden geçmemeli. Yanlış nedir peki? Yanlış anlaşılmayan, karışık,
küfürlü, aşağılayıcı kelimelerdir. 

2. Fırınlarımız
Kullanmadan önce kelimelerimizi ekmek pişirir gibi pişirmeliyiz.

Yani gümrükte kontrolden geçenleri tekrar kullanılır hale getirmeliyiz. 
Kelimeleri doğru bir şekilde kullanmalıyız, bunu yapabilmek için ise fırınımız-

da iyice pişirmeliyiz. 

3. Mezarlıklarımız
Kelime mezarlıklarımız olmalıdır. Kullanamayacağımız, yanlış kelimeleri

gömmeliyiz ve bir daha çıkmamalı, bir daha hayata dönmemeli. 

Biz devrimciyiz. Devrimciler kelimelerle döğüşürler, 
kelimelerimiz teorik alanda sınıf ve ideolojik mücadelemizin 

temsilcisidirler. Bizi temsil ederler, çünkü savaşımız; gerçekler, keli-
melerle ifade ettiğimiz düşüncelerimiz tarafından savunulurlar. Bu

kelimelerle vücut bulan düşüncelerimizle savaşırız, yeneriz. Bilimde,
felsefede, akıl yürütmede kelimeler BİLGİNİN askerleridir, bilgimi-
zin savaşçılarıdır. Siyasi, ideolojik, felsefi mücadelede bu kelimeler: 

SİLAH, BOMBA, UYUŞTURUCU, ZEHİR
NE İSTERSEN O OLUR. 


