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ÇİZGİMİZ,
GELENEKLERİN GELİŞTİRİCİSİ,
YENİ GELENEKLERİN
YARATICISIDIR
Türkiye solunda gelenek sözünü en fazla
kullanan siyasi hareketiz belki de. Bu, solun
bütünü açısından ele alındığında, devrimci
hareketin belirleyici farklardan biri olarak
kaydedilmelidir. Çünkü bu sık kullanım
sıradan bir literatür farkı değildir.
Dünya ve ülkemiz devrimci hareketinin
olumlu geleneklerini sahiplenmeyen, bu
geleneklere yenilerini eklemeyen bir çizginin
gelişen, büyüyen bir çizgi olması mümkün
değildir. Çünkü gerek teorik-ideolojik
belirlemeler, gerekse de pratikteki
kararlılık, istikrar, cesaret, kendini ancak
bu geleneklerde ifade edebilir. Ortada
yaratılmış ve yaratılan gelenekler yoksa,
bir kararlılık da yoktur,
istikrarlı bir ideolojik-politik hat da.
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Her savaşta olduğu gibi, oligarşiyle halk arasındaki
bu savaşta da, savaşın öncüleri ve komutanları, son
derece önemli bir yere sahiptirler. Öyle anlar gelir ki,
tek tek çeşitli çatışmaların sonucu, komutanların iradeleri,
yeterlilikleri, fedakarlıkları ve cesaretleriyle belirlenir.
Komutanlık üzerine pek çok özellik sayılabilir; yetenekler, öngörüler, teorik birikim, teknik bilgi gibi pek
çok konu sıralanabilir. Bunların hepsinin de belli tarihsel
koşullarda doğrulukları ve öne çıkan yanları da vardır.
Ancak bugün bunların hiçbirisi tek başına komutanlığı
tanımlamaya yetmemektedir.
Düşman bütün olanaklarıyla, bütün gücüyle saldırıyor.
Teslim aldığı, susturduğu, uzlaştırdığı bütün kesimlerin yanında, savaşan ve her türlü politikasının karşısına dikilen
Cephe’yi görüyor. Düşman sınıf kiniyle ve bilinciyle yaklaşıyor bize. Örgütümüze yönelik yok etme, yok edemediğinde
ise geriletme saldırılarının nedeni sınıf bilinci ve sınıf
kinidir. Düşman bu bilinç ve kinle, elindeki bütün olanakları
örgütümüze karşı savaş aracı olarak kullanıyor.
Cenazelerimizi gizliyor, mezar hakkımızı gasp etmeye
çalışıyor. Dilek'i, Berkin'i, Yılmaz'ı katlediyor ve katilleri
ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyor.
Düşman, düzenli orduları ve elinde bulunan teknik
olanaklarla bugün için teknik bakımdan halktan güçlüdür.
Halkın bu savaştaki gücüyse haklılığı ve bu haklılık
üzerinden yarattığı Parti-Cephe örgütlülüğüdür. PartiCepheliler bu savaşta halkın öncüleri olarak yer alırlar.
Düşmanın saldırılarının örgütümüzü yok etmeyi amaçladığı koşullarda Parti-Cepheli komutanın en önemli ve
belirleyici özelliği savaşma ve hesap sorma bilinci ve
kararlılığıdır. Hesap sorma kararlılığı ve bilinci olmadan
savaşın öncüleri olunamaz. Bu kararlılık ve bilinç olmadan
savaşmak ve savaştırmak mümkün değildir. Çünkü savaş
ağır bedellerle yürümekte ve bu bedelleri ancak ve ancak
katledilen halk çocuklarının ve yoldaşlarının hesabını

sorma bilinci ve kararlılığı taşıyanlar göze alabilirler.
Feda ruhunu kuşanmış savaşçılar kuşağıyla faşizmin
tecrit ve teslim alma politikalarını boşa çıkarmayı
başardık, artık savaşımız bir ileri aşamaya sıçramıştır.
Bu ileri aşamanın somut hali her koşulda ve her şart
altında savaşan ve savaştıran yönetici ve komutanlar yetiştirmektir.
Leyla ve Bilgehan her şart ve koşul altında savaşmaya
ve savaştırmaya hazır komutanlarımızdır. Öyle oldukları
için Leyla; “yaralı ve silahsız 3 gerilla ne yapabilir” sorusunu
sormuş ve savaşmaya devam etme kararlılığını sürdürmüştür.
Yaralı ve yanıklar içinde savaşımızı sürdürerek devrimci
iradenin gücünü de bir üst boyuta taşımıştır. Ve Bilgehan,
düşmanı görür görmez silahına sarılıp çatışmış, teslim
olmayı reddederek Kızıldere geleneğini devam ettirmiştir.
Bilgehan bir Cephe komutanı olarak Kızıldere'yi günümüze
taşımış, Kızıldere’yle olan bağlarımızı güçlendirmiştir.
Parti-Cepheli komutanlık Leyla ve Bilgehan'da somutlanmış; onların savaşımızı sürdürme ve katledilenlerimizin hesabını sorma bilinçleri ve kararlılıklarında
hayat bulmuştur.
Şehit komutanlarımızdan Bilgehan'ı en iyi tanımlayan
özellik yoldaşlık ve yeni insandır. Yeni insan kendini
aşan, düzenle bağlarını koparan, bilmediğini öğrenen,
örgütüne güvenen "örgütüm söylüyorsa yapılabilir" diyebilendir. Bilgehan budur. Bilgehan örgütüne ve yoldaşlarına güvendir.
Bir devrimcinin en büyük özelliği kendini yenileyebilmesi ve yoldaşlarına ve örgütüne sonsuz bir güven
duymasıdır. Örgütüne ve yoldaşlarına güvenen devrimci
dünyayı değiştirmeye başlamıştır. Kendini yenileyen
devrimci ise, devrime başlamıştır. Yeni insan budur.
İdealize etmeye gerek yok, hiçbir şeyi idealize etmeye
gerek yok. Komutan olmak, savaşmak ve savaştırmak,
savaşı yönetmek için gerekli olan şey;

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

Ve Bilgehan,
Affetmedi,
Hesap Sordu!

-Yoldaşlarına, örgütüne ve kendine güven,
-Savaşma ve hesap sorma bilinci ve kararlılığı,
-Yenilenmek, yeni insan olmayı başarmaktır.
Güvenmek özgürleştirir. Halkına güveneceksin, yoldaşına güveneceksin, örgütüne güveneceksin. İşte
Bilgehan budur. Bilgehan güvenendir, güven verendir.
Sessiz sedasız günlerce aylarca bekleyendir.
Bilgehan yeni insan olmayı başardığı için Cephe’nin
bir komutanı oldu. Bilgehan örgütüne ve yoldaşlarına
sonsuz güven duyduğu için Cepheli bir komutan oldu. Bilgehan'ın başardığını her Cepheli başarabilir, Bilgehan kadar
isteyen, Bilgehan kadar güvenen, Bilgehan kadar kararlı
olan her Cepheli savaşabilir, savaşımızın komutanı olabilir.
Bilgehan diyor ki; şimdi devrimcilik bir adım öne
çıkmaktır; kendimizle sürekli yarışmalıyız. Devrimcilik
yapacaksak bugün yaptıklarımızdan daha fazlasını yapabilmeliyiz. Zaaflarımızla da aynı şekilde aynı savaşı
vererek savaşmalıyız ki gelişebilelim. Çelişkilerimizi
aşabilelim. Aksi, yani duraklamak, olduğumuz yerde bırakmıyor, daha gerilere sürüklüyor.

Bilgehan örgüte geldiğinde
iki şey söylemişti:
1- Kod adımın ARALIK olmasını istiyorum. (“Neden”
diye sorduk. “19 Aralık’ı unutturmamak için” dedi.)
2- Feda eylemi yapmak istiyorum 19 Aralık’ın hesabını sormak için...
ve devam etti Bilgehan;
“Az laf çok iş. Ben az laf çok iş yapmak istiyorum...”
“Pratiği entelektüel, amaçsız sohbetlerle boğmamalıyız.
Lafazanlık iş yapmamızı engeller. Yapacaklarımızı,
yapmamız gerekenleri konuşarak değil, pratikte göstermeliyiz” ve devam ediyor Bilgehan, “Varlığı bizi öldürmeye bağlı olan düşmana af yok. Onları affetmeyeceğiz... Onları affetmek kendimizi yok etmektir. Onları
affetmek intihar etmektir. Düzen ve devrimcilikten biri
diğerini yok etmek için vardır. İkisinin bir arada
yaşaması mümkün değildir. Bu yüzden bizi ezmek yok
etmek isteyen düşmanla uzlaşmamız, affetmemiz yaşama
koşullarımızı ortadan kaldırır.”

Yoldaşlık bağları, savaş
içinde, mücadele içinde paylaşımla gelişen ve büyüyen,
devrimci bilincin ortaya çıkardığı çok özel bir ilişkidir.
Yaşayanın bir daha hep yaşamak isteyeceği, bilincine
varanın başka bir hayat düşünemeyeceği kadar değerli
bir ilişkidir yoldaşlık ilişkisi.
Bu ilişkide karşılıksız ve çıkarsız saf bir sevgi, bağlılık,
güven vardır. Yoldaşlarımız için yaşar, onlar için savaşır ve
onlar için kendimizi feda ederiz. Bir çift göz olmak deyimi
bunu ifade eder. Aynı ruh, aynı bilinç ve ideolojik şekillenme
yoldaşlığı böylesine özel ve düzenin her türlü yoz ve
çürümüş ilişkisinden arındırarak özel bir yere koyar.
Bilgehan bu değerler ışığında savaşmış ve destansı
bir şekilde şehit düşmüştür. Trakya toprakları, bağrından
yarattığı evladını yine bağrına basmıştır. Anadolu’muz
Trakya’sıyla bir yiğidini daha toprağıyla kucaklarken,
Trakya'da artık köklerimiz daha da güçlü. Çünkü orda
kanımız döküldü, canımızı verdik. Toprağı vatan yapan
şey uğrunda verilen candır.
Bilgehan’ın canıdır toprağa verilen ve Bilgehan’ın
şu sözleri kulaklarımızdadır:
“BEN DEVRİMCİYİM. İLK EĞİTİM ÇALIŞMAMDA ÖĞRENDİĞİM ‘İKİ SINIF VARDIR’ OLDU:
HALK VE KATİLLER!
BEN ODTÜ’YÜ BİTİRDİM DİYELİM… KİME
HİZMET EDECEĞİM? PARA BABALARININ, KATİLLERİN KASASINI DOLDURMASINA MI? HAYIR,
ASLA BUNU YAPMAYACAĞIM. BEN HALKA HİZMET EDECEĞİM. NEYİM VARSA ONUNLA HİZMET
EDECEĞİM. CANIMLA, KANIMLA HİZMET EDECEĞİM.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DEĞERLERİNİ SAVUNANLARIN, DÜNYANIN EN SOYLU DAMARI OLAN
DEVRİMCİLERİN DEĞERLERİNİ SAVUNANLARIN
YANINDA OLACAĞIM .
BEN DEVRİMCİ OLACAĞIM. VE ÖĞRENMEYE
DEVAM ETTİM...
DEVRİMCİLER HER ZAMAN, BİR ŞEYİN NEDEN VE NASIL OLDUĞUNU ARAŞTIRMAK, KAFALARINI KULLANMAK VE BİR ŞEYİN GERÇEĞE
UYGUN OLUP OLMADIĞINI GERÇEKTEN SAĞLAM BİR TEMELE DAYANIP DAYANMADIĞINI
DİKKATLE DÜŞÜNMEK ZORUNDADIR. NE OLURSA OLSUN BİR ŞEYİ KÖRÜ KÖRÜNE İZLEMEMELİ,
KÖLELİĞİ TEŞVİK ETMEMELİDİR. HER ŞEYİN
NEDENİNİ NİÇİNİNİ SORGULAMALIYIZ.
KAFAMIZI KULLANMAK BİLGİNİN BİZİMLE
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BAĞINI KURMAKTIR. BUNA GÖRE SONUÇ ÇIKARTMAKTIR. İŞTE BENİM İLK EĞİTMENİM ŞAFAK’TAN ALDIĞIM EĞİTİM ÇALIŞMAM. DÜZENİN
KÖLESİ OLMAYACAKTIM. ‘ANLAMAYI, DİNLEMEYİ VE ARAŞTIRMAYI YASA HALİNE GETİRMELİYİZ’ DİYE ÖĞRETTİ CEPHE BANA. VE ARTIK
BEN DE BİR CEPHELİYDİM.”
Komutan; savaşan, savaşırken örgütleyendir. Şehitliğinde
dahi örgütleyendir komutan. Leyla gibi Bilgehan gibi... Savaşırken ve şehit düşerken yarattıkları değerlerle, kurtuluşun
yolunu göstererek halkı örgütleyen komutanlarımızın yerleri
boş kalmadı kalmayacak. Çünkü daha ilk andan itibaren
onların yerlerini doldurmak için sıraya giren gönüllüler ordusuna, halka, halk çocuklarına sahibiz. Halk ve vatan sevgisini, onuru ve şerefi her türlü bencil, çıkarcı ilişkiden
üstün tutan yüzbinlerce milyonlarca halkız biz. Bu halk
elbette ki komutanlarımızın yarattıkları değerlerle ve geleneklerle örgütlenecek ve savaşmaya devam edecektir.

sormak için eylem yaptılar. Savaşmaya devam ettiler.
Leyla komutan son raporunda, düşmanın bir başarısının
olmadığını bizim açıklarımızdan yararlandığını söyleyerek,
özeleştiri veriyor ve kalan 2 savaşçıyla savaşı sürdürmeye
devam ediyor. Komutanlık budur. Tek başına kalırsan tek
başına savaşırsın, 2 savaşçıyla savaşı devam ettirebilirsin.

Komutanlık Emek ve Fedakarlıktır

"3 Silahsız ve Yaralı Gerilla
Ne Yapabilir?"

Doğru düşünme ve hareket tarzını yakalayan her komutan aynı zamanda bir önderdir. Bulunduğu bölgede
kitleleri örgütler, kitle içinde kadro yetiştirmeyi ve savaşı
daha geniş bölgelere yaymayı başarabilir.
Devrimcilik inanç işidir. İnanmayan devrimcilik yapamaz, inanç bilgi ve gerçektir; işte bizim komutanlarımız
böyle inançlıdırlar.
Leyla bir öğretmendi, okulunu bitirir bitirmez Cepheye
katıldı ve Cephenin yönetici-komutanlarından oldu. Öğretmenliği meslek olarak yapmadı; halkının kurtuluş mücadelesinde öğretmen oldu. Devrimci savaşın öğretmeni oldu.

Komutanlık Öğretmenliktir,
Sabırdır, Emektir, Cürettir
Leyla 17 milyonluk İstanbul'u yönetti. 39 ilçenin 21'inde
haftada 32 toplantıya katıldı. Onun için gidilemez, yapılamaz
diye bir şey yoktur. Leyla için var olan şey yapmaktır,
emektir, kendine, yoldaşlarına, halkına güven ve cürettir.
Evet cüretli olmadan haftada 32 toplantı yapılamaz.
İstanbul öyle bir şehir ki ona valiler, emniyet müdürleri
dayanmaz. Biri gider biri gelir, gelip gidenler İstanbul'un
sokaklarını bilmezler. Ancak devrimci her yönetici, devrimci bir öğretmen olarak Leyla, 21 ilçede haftada 32
toplantı yapıyor. İşte sürecimizin komutanlığı budur.
Düşmanla girdiği çatışmalarda, yenilgilerde bir
komutan ASLA karamsarlığa kapılmaz.
Kararsızlığa düşmez.
Yenilgiden dersler çıkarır.
Hatasını bulur ve hesabını vermekten çekinmez.
Düşünür, düşünülmesini sağlar ve üretir.
Dersim birliğimizden bir grup savaşçımızın bulunduğu
sığınak bombalanmıştır, birlik komutanlarından Leyla
ve 2 savaşçı yaralı ve yanıklar içinde bombardımandan
kurtulmayı başarmışlardır. Karamsarlığa düşmediler, kararsız kalmadılar, karar aldılar, silahlarını bombalanan
sığınaktan çıkardılar ve şehit düşenlerinin hesabını
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Küba’da 12 Adam 7 Tüfekle Devrim
Yaptı!
Küba’da karaya ilk çıktıkları anda saldırıya uğradılar.
“Fidel de içlerinde 82'nin 12'si sağ kalmıştı
Fidel de içlerinde 12 kişiydiler 56'nın Kasımı’nda
Fidel de içlerinde 150 kişiydiler Aralığı’nda 56'nın
Fidel de içlerinde 500 kişiydiler Şubatı’nda 57'nin
Fidel de içlerinde 1000 oldular 5000 oldular.
Fidel de içlerinde, Fidel de içlerinde bir milyon yüz
milyon bütün insanlık oldular.”(*)

Bu soru tarihsel bir sorudur. Geleceğimize ışık tutacak
bir sorudur bu. 3 silahsız ve yaralı gerilla ne yapabilir
sorusu, Kızıldere'ye uzanan, Küba'ya uzanan bir sorudur.
Milyonlara ulaşacak olan kapıyı açacaktır 3 silahsız gerilla.
İdeolojik netlikle, siyasi doğrulukla sorulmuş bir sorudur. Savaşımızın tarihsel gelişimi ve birikimlerinin
yarattığı bir sorudur.
Hayır kesinlikle anlık bir soru veya teknik bir soru
değildir.
Öyle olsaydı 3 yaralı ve yanıklar içinde, örgütleriyle
bağlarının en az ve sınırlı olduğu, olanaklarının sınırlı
olduğu bir koşulda savaşmaya devam etme kararı alamazlardı.
Biz silahlı ve sağlam oldukları halde silahlarıyla
teslim olan 24 MKP'li gerillaya tanık olduk.
On binlerce gerilla ordusu olan FARC'ın, Tamillerin
teslimiyetine, PKK'nin uzlaşmasına tanık oluyoruz,
olduk.
Tarihsel birikimi olmadan, ideolojik netliği ve siyasi
doğruluğu olmadan hiçkimse bu soruyu sormaya ne
cesaret edebilir, ne de o koşullarda savaşmaya devam
edebilir.
"Küba Devrimi, 12 kişi ve 7 tüfekle yaratılan bir
zaferdir de diyebiliriz. Çünkü 82 kişilik gerilla grubu,
Küba topraklarına ayak bastıkları anda saldırıya uğramışlar
ve geriye işte bunlar kalmıştır: 12 kişi ve 7 tüfek!
Fakat, 12 kişi, iktidar perspektifine sahiptir. 7 tüfek,
stratejik olarak doğru yerde yerleşmiştir." (Yürüyüş
dergisi sayı 85)
Kübalı devrimciler daha devrimin başında büyük bir
darbe almışlar, ancak iktidar hedefiyle savaşmaya devam
ederek 12 adam ve 7 tüfekle iktidarı almışlardır. Yani
savaşta sorun iktidar bilinci ve doğru bir stratejidir.
Komutanlık yenilgide karamsarlığa kapılmadan savaşı
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devam ettirebilmektir, aynen Fidel Castro gibi, aynen
Leyla Aracı gibi. Ancak doğru bir iktidar perspektifi ve
strateji 12 adamı devrime götürebilir. Biz biliyoruz ki,
Leyla komutanın sorduğu "yaralı ve silahsız 3 gerilla ne
yapabilir" sorusunun cevabı DEVRİMDİR. Kayıplar
umutsuzluk kaynağı olamaz, savaş büyüdükçe kayıplar
da büyüyecektir.
900 gün süren Leningrad kuşatmasında 3 milyonluk
şehirde 1 milyon kişi ölür ve kuşatma Almanların yenilgisiyle sonuçlanır.

Stalingrad Kuşatması:
Naziler, 13 Eylül 1942'de Stalingrad'a saldırdı. 2 Şubat'ta
1943'de Almanların yenilgisiyle sonuçlandı. Stalingrad 7
ay sürer 1.300 bin Rus savaşta hayatını kaybeder.
Çin'de uzun yürüyüş 12.500 km. sürdü. Uzun Yürüyüş
başlarken komünistlerin kuvveti 100 bin kişiydi. Bittiğinde
30 bine inmişti. Buna rağmen bu yürüyüş komünistler
tarafından bir zaferin belirtisiydi. Çin devrimini gerçekleştirdi.
Vietnam'da Halk Amerika'ya karşı savaşın sadece
son 8 yılında 1.5 milyon şehit verdi, ancak savaşı Vietnam
halkı kazandı ve Amerikan emperyalizmine tarihinin en
büyük yenilgisini yaşattılar.
Küba’da 6 yılda 20 bin kişi katledildi, savaşı Kübalı
devrimciler ve Küba halkı kazandı.
Savaş büyüdükçe bedeller de artacaktır. Savaşın kurmayları bu zorlu koşullarda iktidar hedefini yitirmeden,
devrim programına sadık kalarak iktidarı alırlar. Program
çok önemlidir, başarının anahtarlarından biridir program.
Leyla haftada 32 toplantıyı program sayesinde gerçekleştiriyordu. Program olmadan komutan olunamaz.
Programın olması yetmez, programın hayata geçirilmesinde ısrarcı ve kararlı olmak gerekir. Özellikle bir
savaşçı kadro için programı hayata geçirmek, birçok durumda ölüm ve kalım arasındaki belirleyici etkendir.
Programı yaratıcılıkla birleştirerek hayata geçirmek savaşçının en büyük başarısıdır.
Kübalı 12 devrimcinin yaptığı devrim programına
yaratıcılıkla sahip çıkmaktır, Leyla komutanın yaptığı
da budur, programı yaratıcılıkla hayata geçirmek. İşte
bu kültür sayesinde bombalanan sığınağa girerek silah
çıkarma kararı alabilmişlerdir.
Silahlara yön veren politikalardır. 3 yaralı ve silahsız
Cephe gerillası doğru bir politikaya sahip olmasalardı, o
durumda savaşma kararı alamazlardı. Devrimi ve savaşı
hiçbir zaman silah sorunu olarak görmedik, öyle görenlerin
savaşı iktidara taşıyamayacaklarını biliyorduk. Dünya
devrim tarihleri bunun örnekleriyle doludur. Biz devrimi
hep insan, politika, ideolojik netlik ve bağımsızlık, siyasi
doğruluk sorunu olarak ele aldık.
Zafer önce beyinde kazanılır. Geleceği, kurtuluşu neredeyse elle tutulur gibi kafamızda somutlamalıyız. İdeolojik üstünlük, ideolojik netlik, sınıf düşmanlarımıza
karşı sınıfımızın ideolojisiyle tavır almak…. En büyük
silahımızdır bizim. Bu silahımız o kadar güçlü ki, baş

düşmanımız Amerikan emperyalizmi, örgütümüze ilişkin
bir raporunda şunu ifade etmiştir: “Dünya çapında
tehlikeli bir örgüttür ve imha edilmesi gereken insanlardan
oluşmuştur.”
Onlar için tehlikeli olan ideolojidir. İdeolojik üstünlüğümüz, tarihsel ve siyasal haklılığımız zaferi kaçınılmaz
kılıyor. Doğruyu yapana kadar yanlışla uzlaşmayacağız.
Burjuva ideolojisi tüm devasa askeri-teknik olanaklarına
rağmen güçsüzdür.
Çünkü çürüyendir.
Devrimcilerin ideolojisi tüm olanaksızlıklarına rağmen
güçlüdür.
Çünkü yeni doğandır.
Devrimci mücadelenin zafere erişmesinin garantisi
proleterya ideolojisine dayanmak ve düşman ideolojiyle
ideolojik mücadeleyi KESİNTİSİZ olarak sürdürmektir.
Böyle olduğu için emperyalizmin ve oligarşinin bütün
saldırılarını alt etmeyi başardık ve bütün dünyada sosyalizme inanç gerilerken, uzlaşmalar ve teslimiyetler
birbirini izlerken biz silahlanma kararı aldık ve savaştık.
Emperyalizme karşı bağımsızlık demeye, sosyalizm demeye, halk için demokrasi demeye devam ettik. Kızıldere'den günümüze ideolojik ve siyasi hattımızı koruduk.
Kızıldere bizim doğum yerimizdir. Teslim olmayarak
direnmenin geleneğinin başladığı yerdir.

Dünyada ve Ülkemizde Silahlı Mücadele
Veren Örgütler Silahlarını Topraklara
Gömdü, Üzerine Beton Döktü,
Silahlardan Heykeller Yaptılar…
Bizzat Amerikan Emperyalizminin
Elinden Silah ve Eğitim Alarak
Yönlerini Şaşırdılar.
Toprağa Asıl Gömülen,
Emperyalizmi ve İşbirlikçilerini
Yeryüzünden Silme İddiasıydı.
Toprağa Gömülen, Tüm Dünyanın
Yoksul Halklarının Sömürünün
Olmadığı Bir Dünya Hayaliydi

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

İrlanda’da, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA), silahların ilk kısmını emperyalistlerin izleme heyetinin tanıklığında 2001 yılında betona gömdü. İngiliz emperyalizmi için bu yetersiz bir tavizdi. 2002 ve 2004’te de
yine şahitler huzurunda silahlar betona gömüldü. Nihayet
2005’te IRA resmi bir açıklamasıyla silahlı mücadeleyi
bıraktığını ilan etti.
Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri
(FARC), silahlarını toprağa gömme sözü verdi, teslim
oldu. Birleşmiş Milletler (BM) bu silahlarla ABD'nin
New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde, Küba'nın
başkenti Havana'da ve Kolombiya'nın bir kentinde heykeller yaptıracağını açıkladı.

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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Betonlara Gömülen, Heykellere
Hammade Olan Silahlar,
Leyla ve Bilgehan’ın Elinde
Zalimden Öç Almanın Aracıydı
Leyla, yoldaşlarıyla birlikte bombalanmış sığınağa
geri girmekte tereddüt etmedi.
Ekonomilerini askerileştirmiş; en büyük karlarını
silah satışından yapan; nükleer silahlarla, yüzlerce askeri
üssüyle dünyanın dört bir yanında kontra faaliyetler örgütleyen emperyalistler; söz konusu devrimciler olunca,
düzenlerinin sarsılması olunca silahların betona gömülmesini istiyor.
Bizse yerin altından çıkartıyoruz silahlarımızı…
Çünkü; silahların namlusundan çıkan kıvılcımlarla
aydınlatacağız karanlığı…
Çünkü; sömürünün ve baskının olmadığı bir düzenin
ebeliğini yapacak halkın adaleti…
Çünkü; zalimle mazlumun savaşında söke söke
alacağız çalınan her şeyimizi… Emeğimizi, aklımızı,
onurumuzu, geleceğimizi, hayallerimizi…
Bizim silahlarımızı teslim ettiğimizi asla göremeyecekler… Değil betona gömmek, kendi silahlarımızı yapacağız.
Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017
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Şehitlerimizle Savaşıyoruz
Savaşarak Kazanacağız
47 yıllık tarihimizde hiçbir şeyi kolay kazanmadık,
ne bedel gerekiyorsa ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz.
Maltepe direnişinden bu güne bedel ödemeye devam
ediyoruz. Kızıldere ödediğimiz ilk ve en büyük bedellerdendir, ancak o gün o bedeller ödenmeseydi, bugün
Parti-Cephe geleneği diye bir gelenek olmazdı, Leyla ve
Bilgehan gibi kahraman komutanlar kuşağı yaratamazdık.
Evet savaşımız devam ediyor, Leyla ve Bilgehan
gibi sürecimizin yeni komutanlarıyla savaşımız kesintisiz
olarak sürüyor. Savaşımız sürecek, büyüyecek ve yaygınlaşacak. Elbette ki bu süreç içerisinde çok daha büyük
bedeller ödeyeceğiz. Bedel ödemeden, şehit vermeden
savaşmak mümkün değildir.
"Devrim bir akşam yemeği ya da bir deneme yazmak
veya bir resim yapmak ya da nakış işlemek değildir; öyle
saf, öyle sakin ve aheste, öyle ihtiyatlı, nâzik, seviyeli,
mütevazı ve bağışlayıcı olamaz. Devrim bir başkaldırıdır.
Bir sınıfın diğerini alaşağı ettiği bir şiddet eylemidir.” (Hunan’daki Köylü Hareketi Hakkında Bir Araştırma Raporu,
MAO-Mart 1927, Seçme Eserler, C. I, s. 28.)
Daha yüzlerce, binlerce Leyla'yı, Bilgehan'ı, Oğuz'u,
Mahir'i şehit vereceğiz. Çin, Rusya, Küba, Vietnam devrimlerinin öğrettiği budur. Savaş şehitlerle sürdürülebilir.
Komutan olmak savaşı bu şartlarda sürdürmektir. Savaşmak, savaştırmak, şehitler vermek, yılgınlığa ve karamsarlığa kapılmadan, yenilgilerden ders çıkararak
savaşı sürdürme kararlılığı taşımaktır komutanlık.
"Savaşacağız
Yenileceğiz

Yeniden savaşacağız
Yeniden yenileceğiz
İrili ufaklı, askeri, siyasi, kültürel, kanlı ve kansız
yüzlerce mücadele içinde deneyim kazanıp iktidarı alacağız, zafere ulaşacağız. Bunlar devrimin zafere ulaşması
için zorunlu manevi koşullardır." diyor Lenin.
Lenin'in öğrettiği açıktır, deneyim kazanılmadan
iktidar alınamaz. Deneyim ise savaşarak, savaşta yenilerek,
tekrar savaşarak ve tekrar yenilerek edinilebilir.
Biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz, çünkü biz
tarihin ve bilimin yasalarıyla savaşıyoruz. Lenin'in,
Mao'nun, Mahir'in, Dayı'nın öğrettikleriyle savaşıyoruz.
Bu savaşta şehitler vermekten korkmuyoruz, çünkü
şehitler vermeyi göze alamayanların kölelikten kurtulamayacağını biliyoruz.
Biz emperyalistlerin bize reva gördükleri köleliği
kabul etmiyoruz. Bir kere başkaldırdık, bir kere isyan
ettik. Ya boynumuz düşer, ya emperyalistlerin iktidarı.
Boynumuz düşecek bunu biliyoruz buna hazırız. Ancak
savaş sadece bununla kalmayacak. EMPERYALİSTLERİN
CELLADI OLACAĞIZ. Bilgehanlar’la, Leylalar’la emperyalizmin ve işbirlikçilerinin iktidarına son vereceğiz.
Ve bu uğurda düşenlerden öğrenmeye devam edeceğiz.
Bilgehan ve Leyla’nın savaş çağrısını duydunuz mu?
Onların sesine kulak verdiniz mi? Kulak verin dünya
halkları , açın yüreğinizi... en sağır kulaklara ulaşacak
Bilgehan ve Leyla’nın savaş çağrısı.
Bilgehan ve Leyla diyor ki; bilmek yetmez, bilen insan
bildiğini yapmalıdır. Bilen, bildiğini hayata uygulamalıdır;
biz entelektüel birikim olsun diye öğrenmiyoruz. Bu
kimsenin işine yaramaz. Öğrendiklerimizi hayata uygulayabilmek zordur aynı zamanda asıl iş de budur. Öğrendiğimiz
her şey bizim taşıdığımız birer sorumluluktur.
Biz Cepheliler, Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz
için yaşar ve ölürüz; yoldaşlarımızın saçının bir teline
dahi zarar geldiğinde hepimizin yüreğinin yanmasının
bir nedeni de budur. Bilgehan’ın yüreği Dilek için
yanmıştır işte.
Bilgehan diyor ki; Bir ömür boyu devrimcilik yapmalıyız.
Savaşma nedenlerimizi çoğaltarak kalıcılaşabiliriz.
Devrimciliğe ilk başladığımız zamanki heyecanı coşkuyu,
öğrenme isteğini her zaman koruyabilmeliyiz. Bu ülkede
devrim yapabilmek için devrimciliğe ilk adımı attık. Bu
adımları ilerleterek, zorluklara imkansızlıklara direnerek
inancımızı korumalıyız.
Bilgehan diyor ki; birken iki olmak için, hepimiz
önce kendimizden başlamalıyız. Kendimizi örgütlemeden
başka bir insana da o inancı taşıyamayız. Ne kadar örgütlüysek o kadarını örgütleyebiliriz. Kendimizde örgütün
niteliklerini kazanmalıyız.
Leyla ve Bilgehan diyorlar ki; Her şart ve koşul
altında, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, tek başına
savaşmayı göze almak, savaşı sürdürme cüreti ve kararlılığına sahip olmaktır.
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Leyla diyor ki; Cephe tüm mahalleyi tüm şehri tüm
ülkeyi saran dünyanın en meşru, en haklı, en güçlü halk
hareketidir. Çünkü Cephe’nin talepleri halkın talepleri
halkın talepleri Cephenin talepleridir. Tüm imkansızlıklara
rağmen tek kişi de kalsa savaşabilme, haklarını her
koşulda savunabilme gücüne sahiptir. Düşmanla uzlaşmayan, reformizme karşı her koşulda savaşabilme
iradesine sahiptir.
Sıradanlaşmak çürümektir. Küçük gördüğümüz zaaflarımızla uzlaşmamız, bunlar basit şeyler diyerek masumlaştırmamız, mücadele etmekten kaçınmamız bizi
ilerletmez tam tersine düzenle olan bağlarımızı güçlendirir.
Leyla diyor ki; DEVRİMCİLİĞİ BİLİMSEL TEMELLERE OTURTMALIYIZ... Duygularımı da düşüncelerimi de mutlaka bilimsel temellere oturtacağım.
Leyla diyor ki; Yaralı ve silahsız 3 gerilla, yoldaşlarının
hesabını sorabilir, savaşı sürdürebilir, sosyalizmi ve ML'yi savunabilir, yaralı ve silahsız 3 gerilla devrim
yapabilir. Bu ideolojik zafer demektir.
Leyla diyor ki:
“BEN DEVRİMCİYİM!
Sosyalist düşünce ile insana ait olan her şey korunur
ve geliştirilir. Üretimin, yaratıcılığın, yeteneklerin
değerlerin korunması bu sistemde mümkündür. Burjuva
kültür ise aklı ve yetenekleri çürütür. Halka faydası olmayan, yaşama sevincini yok eden maddeler haline dönüştürülüyor. BU NEDENLE OKULU BİTİRİP DİPLOMAYI TESLİM EDİP GELDİM ÖRGÜTÜME.”
Bilgehan diyor ki;
“DEVRİMCİLİK, iki ayağının üstünde insanca yaşayabilmektir. Büyük bir iradeye sahip olmaktır. Yaşamı
ciddiye almaktır. İnsana değer vermeyi ve sevmesini öğrenebilmektir. Tek başına da kalsa özgürlük için savaşma kararlılığında ve cüretinde olmaktır. Doğru düşünebilmektir.
BU NEDENLE GELDİM BEN ÖRGÜTÜME!”
Leyla diyor ki; “ideolojik zafer, yaralı ve silahsız 3
gerillanın yerin yedi kat altından silah çıkartarak yaralarını-yanıklarını unutarak, halkının, yoldaşlarının, örgütünün
sevgisini kendi yüreğine sığdırarak düşmandan hesap
sormaktır”.
Leyla diyor ki; “Küba'da 12 gerilla 7 tüfekle devrim
yaptı. Anadolu’da, Dersim dağlarında yaralı ve silahsız 3
gerilla devrim yapabilir. Çünkü zafer silah ve adam
sayısıyla değil, ideolojik netlik ve sağlamlıkla kazanılır”.
Leyla diyor ki; “teslimiyeti yerin yedi kat dibine gömeceğiz”. FARC silahlarını teslim etmeye başladı, yani gömdü,
beyniyle birlikte burjuvazinin çöplüğüne gömdü, FARC silahları gömerken, Leyla bir karar verdi. Ya teslimiyet, ya
umut. Leyla umut dedi, girdi yerin yedi kat dibine, çekti
aldı silahını, silah halkın umuduydu, silah halkın geleceğiydi.
Umudu çıkardığı yere teslimiyeti gömdü Leyla. FARC
ölüp burjuvazinin mezarlığına kendi ayaklarıyla giderken,
Leyla yüreğindeki sosyalizm umuduyla ölümsüzleşti.
Leyla diyor ki; Sadece Cepheliler iktidarı alabilir;
Çünkü; sadece Cepheliler, bombalarla yakılıp, yerle bir
edilen sığınaklara girerek silah alma cüretini gösterebi-

lir.
Leyla diyor ki; Düşmanla girdiği çatışmalarda, yenilgilerde bir komutan ASLA karamsarlığa kapılmaz.
Kararsızlığa düşmez.
Yenilgiden dersler çıkarır.
Hatasını bulur ve hesabını vermekten çekinmez.
Düşünür, düşünülmesini sağlar ve üretir.
Leyla diyor ki: Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
fiziki üstünlüğüne karşı en büyük silahımız, kalibresini
kitlelerin tayin ettiği o bozulmak nedir bilmeyen makinalı
tüfek, yani halkın devrimci bilincidir.
Leyla diyor ki; Biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz,
çünkü biz tarihin ve bilimin yasalarıyla savaşıyoruz. Lenin'in, Mao'nun, Mahir'in, Dayı'nın öğrettikleriyle savaşıyoruz. Bu savaşta şehitler vermekten korkmuyoruz,
çünkü şehitler vermeyi göze alamayanların kölelikten
kurtulamayacağını biliyoruz.
Bilgehan diyor ki; "ben olmam gereken yerdeyim."
Her cephelinin olması gereken yer halkı ve vatanı için
savaşmaktır. Her cephelinin olması gereken yer Kızıldere'den bu güne yarattığımız gelenekleri ve değerleri
devam ettirmektir. Her halk çocuğunun yeri Cephe’dir,
her halk çocuğunun safı Bilgehan'ın safıdır.
Bilgehan diyor ki; yoldaşlık sevgi demektir. Halkını
ve yoldaşlarını sevmek, faşizme karşı savaşmaktır. "Sizi
seviyorum" diyor son anlarında… Aynı Şafak gibi, aynı
Bahtiyar gibi. Cepheli olmak yoldaşlarını ölesiye sevmektir,
Cepheli olmak yoldaşlarına kendinden çok değer vermektir,
Cepheli yoldaş olmak bir çift göz, bir tek yürek, bir tek
ses olmaktır.
Bilgehan diyor ki; devrimci demek, cepheli demek
sabır demektir. "Sabır devrimcinin ikinci aklıdır." Sabretmesini bilmeyen savaşmasını da bilemez. Bilgehan
sabretti, her gün katledilen yoldaşlarının hesabını soracağı
günü bekleyerek sabretti, sabır savaşı istemektir, sabır
19 Aralık'ın, Dilek Doğan'ın, Berkin Elvan'ın, Yılmaz
Öztürk'ün, Günay Özarslan'ın, Dersim'de katledilen gerillaların hesabını sorma bilincidir.
Bilgehan diyor ki; Cepheli mütevazıdır. Mütevazılık,
tercihe bağlı değil, devrimci bir zorunluluktur. Zorunluluktur, çünkü mütevazı olunmadan DEVRİMCİ BİR
ÇALIŞMA YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Nedir
mütevazı olmak; Bilgehan gibi hesap sorma gününü
beklemek, düşmanın burnunun dibine girme cüretini
göstermek ve sakince, sade ama kahramanca, yiğitçe,
destan yazarcasına savaşabilmek, son nefesini yoldaşlık
sevgisiyle vermektir.
Bilgehan diyor ki; Cepheli her koşulda devrimciliğin
gereğini yapar. Olmam gereken yerdeyim diyor Bilgehan.
Olması gereken yer devrimciliğin gereği. Nedir devrimciliğin gereği? Tek kelimeyle: SAVAŞMAK!
Bilgehan diyor ki; Biz emperyalistlerin bize reva
gördükleri köleliği kabul etmiyoruz. Bir kere başkaldırdık,
bir kere isyan ettik. Ya boynumuz düşer, ya emperyalistlerin
iktidarı. Boynumuz düşecek bunu biliyoruz buna hazırız.
Ancak savaş sadece bununla kalmayacak. EMPERYA-
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LİSTLERİN CELLADI OLACAĞIZ.
BİZ LEYLA VE BİLGEHAN’IN
YOLDAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİYİZ.
SAVAŞIMIZ ŞEHİTLERLE DEVAM EDİYOR
ŞEHİTLERİMİZLE SAVAŞIYORUZ
SAVAŞARAK KAZANACAĞIZ
ÖLEBİLİRİZ, İMHA OLABİLİRİZ ANCAK
BOYUN EĞMEYİZ, UZLAŞMAYIZ
YENİLMEYİZ!
LEYLA VE BİLGEHAN YENİ BİR KOMUTAN
KUŞAĞININ İKİ KAHRAMANI OLARAK
ÖLÜMSÜZLEŞTİLER; BAYRAKLARI
BİZİM ELİMİZDEDİR ARTIK!
LEYLA ARACI VE BİLGEHAN KARPAT
ÖLÜMSÜZDÜR!
LEYLA VE BİLGEHAN’IN ÖZGEÇMİŞLERİ:

“Hareketi Bağımsız, Demokratik ve
Sosyalist Bir Türkiye İçin
Tek Çözüm Olarak Görüyorum.”

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Leyla ARACI,
1983 İskenderun doğumlu. 2007 Haziran’ında Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu,
bir öğretmendi. Demokrat bir ailede yetişen Leyla, amcasının
oğlu Yusuf Aracı’nın (*) örgütlenmesiyle birlikte devrimcileri
tanımaya ve onlara sempati duymaya başladı. Asıl örgütlenmesi üniversiteyi bitirdikten sonra oldu.
Özgeçmişinde yazdığı bir ayrıntı, onun Dersim’de
gösterdiği komutanlığın temellerini gösteriyor: “Yanlış
yapmaktan çok korkuyorum. Özellikle yapacağım bir
yanlışın yoldaşlarıma, halkıma ve partime zarar vermesinden korkarım sürekli. Bir gün önemli kararları benim
vermem gerekirse kimseye zarar gelmeden en doğru
kararı nasıl veririm diye sürekli düşünüyorum. Bir yandan
da önemli olan alacağım kararın devrime bir adım daha
yaklaşmamızı sağlaması diye düşünüyorum…”
Leyla en doğru kararı verdi. 3 silahsız gerilla, bombalanmış sığınakların içinden aldı silahlarını ve düşmanla
sonuna kadar çatışarak yoldaşı Mahir Bektaş ile birlikte
şehit düştüler.
Leyla, savaşma kararlılığını şöyle anlatıyordu: “Bedenimi silah yapar düşmanın beyninde patlarım, dağlarda
savaşabilirim. Böyle bir görev bana verilirse partime ve
yoldaşlarıma layık olacağıma inanıyorum… Bana verilen
her yeni görev ayrı bir coşku ve heyecan katıyor. Ben
gerilla olmak istiyorum.”
Leyla, Hareket’i şöyle anlatıyordu:
“Hareketi bağımsız, demokratik ve sosyalist bir
Türkiye için tek çözüm olarak görüyorum. Hareket ile
tanışmam benim yeniden dünyaya gelmemi sağladı.
İnsan yaşamını değerli kılan ne varsa hareketimizde toplanmış. Hareket devrimi ve sosyalizmi ifade ediyor.”
Bilgehan KARPAT
4 Temmuz 1989 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. ODTÜ
Kimya Mühendisliği bölümünde okurken Cephe ile
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tanıştı. 2007 Ekim ayında Ankara’da devrimci ilişkiler
içine girdi. Asıl olarak Kevser Mırzak’ın (*) şehitliğinin
ardından devrimcilik yapma kararı aldı.
2008 yılında 5 aylık bir tutsaklığı oldu. Ardından
2009 Ekim - 2012 Temmuz arasında Sincan F Tipi Hapishanesi’nde özgür tutsaklık yaşadı. 1,5 yıllık bir
tutsaklığı da Yunanistan’da yaşadı. O Şafak Yayla ve
Elif Sultan Kalsen’in öğrencisiydi. Özgeçmişinde onları
şöyle anlatıyordu: “İstanbul gençlikte yöneticim Şafak
ve Elif idi. Şafak’tan nasıl yönetici olunur konusunda
birçok şey öğrendim. En başta da yönetici olmak için insanları sevmek gerektiğini öğrendim. Elif’te de cüretin
ve pratiğin içine balıklama dalma cesaretini gördüm.”
Bilgehan, kendisini mücadelenin tam ortasında görüyordu:
“Kendimi mücadelenin ortasında görüyorum. Hareketimin
hedeflerini, sürecin niteliğini, savaşımızı kavradıkça daha
büyük sorumluluk duyuyorum. Ve savaşın gerisinde kalmamak, sürecin önünü açan bir savaşçı olmak için daha da
mücadelenin içine girmek istiyorum.”
Bilgehan, örgütünü şöyle anlatıyordu: “Hareketim dünya
ölçeğinde bugün M-L’nin tek sürdürücüsüdür. Tarihsel misyonu ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Tüm dünya halklarının
umudunu biz temsil ediyoruz. Adaleti biz temsil ediyoruz.
Adalet bizimle özdeşleşmiş durumda. Böyle bir hareketin
bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Benim yaşamım
hareket ile anlamlandı. Çünkü sevmeyi, sevgiyi hareketim
ile öğrendim. En büyük acıları da, sevinçleri de, üzüntüleri
de, korkuyu da hareketimin içinde yaşadım. Örgütlülük
içinde geçen yıllarım için güvenle ‘yaşadım’ diyebiliyorum.
Düzen içindeki yaşam ufku sınırlandırılmış, yetenekleri
köreltilmiş bir yaşamdır. Bencilce istekler ve duygular
peşinde geçen bir yaşamdır. Beni böyle bir yaşamdan kurtarandır örgütüm.”
(*) Nazım Hikmet, Havana Röpörtajı şiiri
(*) Yusuf Aracı: 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 8. Ekipte yer alarak 26 Mart 2003 tarihinde
zorla müdahale işkencesi altında şehit düştü.
(*) Kevser Mırzak: Bir DHKC savaşçısı olan Kevser,
10 Aralık 2007’de Ankara’da, çatışarak şehit düştü.
Not :7 Kasım'dan bu yana kendilerinden haber alamadığımız gerillalarımıza Tarık Demir’in adını da ekliyoruz. Bu haliyle haber alamadığımız gerillalarımız;
Kenan Günyel,
Naciye Yavuz,
Hünkar Derya Güneş,
Mustafa Doğru,
Hüseyin Gülmez,
Tuncel Ayaz,
Murat Gün,
Aysun Saban,
Bünyamin Kılıç,
Melih Işık ve
Tarık Demir

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1- Haklılığın ve meşruluğun verdiği
manevi güç bizim savaş alanındaki üstünlüğümüzdür. Moral üstünlük sonuç
alıcı bir öneme sahiptir, bunu aklımıza
kazımalıyız. Halk savaşının askeri sanatında Giap, zaferi getiren faktörleri
anlatırken, "Yeni durum karşısında, dinamizm, inisiyatif, hareketlilik ve karar
almada çabukluk, fakat hepsinden daha
önemlisi, kahramanlık ruhu, yüksek fedarkarlık duygusu ve kazanma azmiyle
çarpışan askerlerimizdi..." demektedir.
2- Moral de her şey gibi ideolojiktir.
Yani emperyalizme ve faşizme karşı yürüttüğümüz savaşın haklılığı ve meşruluğu
karşısında netsek, halkların tüm sorunlarının yalnızca sosyalizmde çözüleceğinde netsek, halkın örgütlendiğinde ve
savaştığında emperyalizmi ve işbirlikçilerini yeneceği konusunda netsek moral
üstünlük bizdedir.
3- Yani moral devrimci bilincin sonucunda ortaya çıkar ve öyle her şeyden
etkilenmez. Unutmamalıyız ki; moral
üstünlük olmadan savaş yürütülemez.
Peki moral üstünlüğümüzü nasıl sağlayacağız, bunun araçları nelerdir?
1) İdeolojik eğitim
2) Propaganda ve ajitasyon

3) Düşmanın ideolojik psikolojik
saldırılarını asla cevapsız bırakmama
Bu üç temel madde,
COŞKU, SAHİPLENME, DAYANIŞMA KARARLILIK İRADE BAŞARMA İDDİASI ÖZGÜVEN yaratır.
Bunların bütünü ise MORALDİR. Kendini eğiten insanın gücünün ve yeteneklerinin sınırı yoktur.
4- Savaş moralle yürür, biz eğitimle
ustalaşırız.
Her yenilginin bir adım öncesi, teslimiyettir. Moral çöküntüdür.
Her türlü saldırıya karşı kalkanımız
moral ve iradedir.
5- Moral üstünlük devrimin en büyük
silahlarından biridir. Denilebilir ki, nasıl
ki askeri yan, oligarşinin savaşa güçlü
olarak başladığı bir yansa, moral de devrimcilerin savaşın daha en başından sahip
oldukları güçlü yanlarıdır. .
6- Moral güç ve değerler sistemi siyasal mücadelede kritik bir öneme sahiptir.
Öyle ki sınıflar savaşımında moral değerler “diz bağı” gibidir. Buradan yaşanacak bir çözülmenin ya da kırılmanın
gerek kişileri gerekse siyasal yapıları
ayakta duramaz hale getirebildiğini, zorluklar karşısında deyim uygunsa yere

serebildiğini mücadele içerisinde karşımıza çıkan sayısız örnekten biliyoruz.
7- Moralimizi düşmanın moralinden
daha yüksek tutabiliriz.
Çünkü bizim moralimizi üstün kılan
değerlerimiz, geleneklerimiz var. Tarihimize şehitlerimize her daim bakabilmek
moral üstünlüğümüzü sağlam tutmamıza
yetecektir.
8- Moral değerler tarihsel ölçekte yaratılan mücadele birikimine yaslanmalıdır.
9- Moral ve manevi kuvvetin beslendiği bir başka temel alan ise tarihin
devrimci-ilerici birikimidir. Yani pratik
olarak geride kalan mücadele tarihi bugünün tüm zorlu koşulları karşısında
bizi güçlü kılan bir başka dayanaktır.
10- Savaşta zaferi yaratan irade ve
direncin sürekliliğini sağlayan temel
etken; motivasyon, cüret ve yaratıcılıktır,
Mahir Çayan; “devrimcilik bir ruh
bir coşku ve bir yurtseverlik duygusudur”
der devrimci savaşta zafere ulaşmanın
yolu da bir ruh ve coşku işidir, doğal
olarak. Eğer bir savaşta ruh, coşku, motivasyon ve yaratıcılık yok ise, zafer sadece tesadüflerin eseri olabilir.

girip tutsakları dövmüş ve
yine ağır biçimde sözlü ve
fiziki işkence uygulamıştır.
Tutsakların kıyafetleri, kitapları, mektupları kendilerine teslim
edilmemektedir. Kadın tutsaklar 15 gündür revirde mikrop ve hastalık koşullarında tutulmakta ve koğuşlara gönderilmemektedir. Üstüne üstlük hücrelere
atılmakla tehdit edilmektedir. Gardiyanlara tepkisini gösteren tutsak yakınlarına
karşı gardiyanlar tüm bunları alaycı
tavırla karşılamakta ve söylenilenlerin
filmlerde olduğunu söyleyerek durumu
yalanlamaktadır. Bu ülkede 15 yaşındaki
çocukların beyni sokağa akıtılıyor, genç
kızlarımız evinde kan uykularından
uyandırılıp kalbinden vuruluyor. Fakat
katiller elini kolunu sallaya sallaya sokakta dolaşıyor. İşkenceciler ise işkencenin eski yıllarda filmlerde olduğunu
söylüyor. Tutukluların tutsaklık sebepleri

ise gerçekten komik ve faşizmin aciziyetini gün yüzüne çıkarıyor. 14 yaşındayken tatil yaptığı için tutuklanan kızı
için iki yıl önce basın açıklaması yapan
baba Nizam Erhan Arslan ve arkadaşları
Sinan Okur, Fehim Bolat bu sebepten
tutuklandı. Pikniğe giderken “semaveri
getirmeyi unutma” diyen veterinerlik
öğrencisi Devrim Deniz Karataş semaver
dediği için şifre kullandığı söylenilerek
tutuklandı. 1994 doğumlu Kübra Sünnetçi 1994 yılında kurulan bir örgütün
kurucusu olduğu söylenilerek tutuklandı.
Yine aynı şekilde Bahar Uçucu, Mert
Aldıcıoğlu, Kudret Arslan, Gökhan Demir, Deniz Yücel, Karip Polat, Orhan
Çapar da sırf “Anayasal Haklarını” kullandıkları için ve eski kapanmış dosyalar
yeniden açılarak hukuksuzca tutuklanmışlardır. Özgür Tutsaklar derhal serbest
bırakılsın. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”

Hatay Yayladağı T Tipi
Hapishanesi’nde İşkence Var!
İstanbul Avcılar Mahallesi’nden olan
Özgür Tutsak Devrim Deniz Karataş,
ailesi Hatay’a görüşe gittiğinde tutsakların
yaşadığı işkenceleri ailesine anlatmıştır.
Ailelerin anlatımına göre; Hatay’da Yayladağı T Tipi Hapishanesi’nde bulunan
13 siyasi tutsağa işkence yapılmıştır.
Hapishane gardiyanları tarafından hapishaneye girişte çıplak aramaya maruz
bırakılan ve direnme hakkını kullanan
Halk Cepheli tutsaklar onursuz aramayı
kabul etmedikleri için onlarca gardiyanın
işkencesine maruz kalmıştır. Gardiyanlar
tutsakların üstüne çıkarak tepinmiş ve
küfür ve hakaretlerle birlikte tutsaklara
fiziki ve sözlü şiddet uygulamıştır. İlk
beş gün boyunca sayım bahanesiyle tutsakların koğuşlarına onlarca gardiyan

Moral Üstünlük Her Daim,
Haklı Olanındır, Bizimdir
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+ Biz diyoruz ki;

KOMUTANLARIMIZI YARATAN
GELENEKLERİMİZDİR

 Biz

diyoruz ki; Leyla Aracı ve Mahir Bektaş gibi komutanlarımız var
bizim. Bombaların altında silahlarını çıkaran, savaşa devam eden. AKP il
merkezi gibi halk düşmanı karargahları düşmanın burunlarının dibine girerek
vuran. Son sözleri halk ve vatan sevgisi olan komutanlar onlar.

 Biz diyoruz ki; Cepheli komutanların bugünkü hedefi savaşı süreklileştirmek
ve yaygınlaştırmaktır. Ve her Cepheli komutan, şehirlerin bütün yoksul mahalleleri
ve Anadolu’nun bütün dağları bizim olacak kararlılığımızın teminatıdır.

 Biz

diyoruz ki; komutanlık askeri bir terimdir ve komutan savaşın
yöneticisidir. Askeri bir terim olması komutanlarımızın tek başına askeri niteliğe
sahip olacakları anlamına gelmez. Parti-Cepheli komutan, askeri yanı kadar
hatta ondan daha da ileri olarak siyasi ve ideolojik sağlamlığa sahip olmalıdır.
Başka türlü bu savaş yürütülemez. Dünya halkları üzerindeki kuşatma başka
türlü ortadan kaldırılamaz.

 Biz diyoruz ki; Parti-Cephe komutanı savaşı, siyasi-ideolojik-askeri-kültürel… her alanda yürütebilendir. Sınıf bilinci taşıyan, yani emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin her politikasının altında halklara karşı bir düşmanlık olduğunu
bilen ve buna karşı hedefini şaşırmadan vurandır.

 Biz diyoruz ki; her Cepheli komutan ideolojik üstünlüğünün ve zaferi kazanacağına olan inancıyla hedefini asla unutmadan kadro, komutan ve savaşçı
yetiştirendir. Savaşımızı yaymak ve süreklileştirmek hedefini temel alan, her
şart altında savaşabilen ve savaştırabilendir.

 Biz diyoruz ki; Cepheli komutanlar ideolojisine, kendine ve yoldaşlarına
güven duyan, güven verendir. Çünkü günümüzde yarım asırdır silahlı mücadele
vermiş ve sosyalizme güvensizleşen örgütler halklara umut yerine teslimiyetin
yolunu gösterirken, her Cepheli komutan bu umudu ve güveni taşıyan olmalıdır.

 Biz diyoruz ki; komutanlar savaşta uzlaşmazlar. Çünkü savaş iki tarafın
iradelerini birbirlerine kabul ettirmek için başvurulan bir şiddet hareketidir. Ve
savaşta ara yol yoktur.

 Biz diyoruz ki; Parti-Cephe komutanlarının her biri bir Parti örgütü olmak
zorundadır. Çünkü komutanların her türlü zorluğa rağmen birliklerini savaştıracak,
programı hayata geçirecektir. Komutanlar bunları yaptıkları oranda savaşımız
büyüyecek ve halk kitlelerini sarıp sarmalayacaktır.
12

“KURTULUŞA KADAR SAVAŞ”
BİZİM GERÇEĞİMİZ VE
YAŞAM YOLUMUZDUR
"... Bir düşüncenin sonsuzluğuna,
ebedi gerçeğin zaferine olan inanç,
bu düşüncenin hiçbir zaman ikileme
düşmeyeceğinden, yolunu hiçbir zaman
şaşırmayacağından emin olmaktır;
tüm dünya ona karşı çıkıyor olsa da...
Varsın bizim için, düşüncelerimiz
uğruna kolaylıkla feda edebileceğimiz
sevgi, çıkar, zenginlik olmasın; bu
düşünce bize her şeyin kat kat fazlasını verecektir! Savaşacak ve kanımızı
dökeceğiz, düşmanın acımasız gözlerine korkusuzca bakacağız ve son
nefesimize kadar savaşacağız!
Bayrağımızın, dağların doruklarında nasıl dalgalandığını görmüyor
musunuz? Yoldaşlarımızın kılıçlarının
nasıl parıldadığını... görmüyor musunuz? Onların orduları dört bir
yandan harekete geçmiş, vadilerden
bize doğru koşuyor, şarkılar söyleyerek dağlardan iniyor. Büyük karar
günü, halkların kavga günü yaklaşıyor
ve zafer halkların olacaktır!" (Engels,
Ateşi Çalmak, Cilt 5, Syf:268)
Biz; Parti-Cepheliler olarak işte bu
inancın, zaferin halkların olacağı inancının ve bunu sağlayacak olan devrimci
ideolojinin insanlarıyız. Adaletsizliğe
karşı halkın adaletini kuşanıyoruz.
Halkların emperyalist sömürüden, faşist
zulümden kurtulması için hayatın her

alanında direnip savaşıyoruz. Bu savaşta
bir kez bile görülmedi, elleri havada
teslim olduğumuz. Çünkü haklıyız.
Çünkü dünyanın en onurlu damarıyız
biz. Devrimciyiz. Yok edilemezliğimizin
sırrı buradadır. Çünkü bilimsel bir gerçektir ki, halk düşmanları devrim gerçeğini ve zorunluluğunu yok edemezler.
Tarihi tersine çeviremezler. Böyle olduğu içindir ki, halkın öncüsü olan
devrimcileri asla bitiremezler.
İşte bu bilimsel ve tarihsel güvenle,
ideolojik sağlamlıkla diyoruz ki; yeryüzünde tek bir Cepheli kalmasa bile,
hepimiz bir gecede imha edilsek bile
Parti-Cephe ideolojisinin kendini küllerinden yeniden yaratacağına inanıyoruz. Onun için ölmekten zerre kadar
korkmuyoruz. Ve her katliam saldırısının ardından "Bize Ölüm Yok" diyoruz. Onun için düşmanlarımız karşısında bu kadar güçlüyüz. Bizi yok
edemezler. Bizi yok etmeleri için bütün
halkı yok etmeleri gerekir. Bu ise imkansızdır. Halk varolduğu sürece halkın
sömürü ve zulümden kurtuluş ideolojisi
de olacaktır. Halk gerçeği var olduğu
sürece, devrim gerçeği ve devrimcilerde
var olacaktır.
Biz her seferinde yeniden ayağa
kalktık ve kazanan hep biz olduk.
Lenin de bizdik, Mao da. Dimitrov,

Stalin, Fidel, Che, Cabral, Neto, Ho
Chi Minh'in zafer türkülerinin besteleri bizimle yapıldı. Halkların yaşadığı her yerde savaş ve zafer türkülerini silahlarımızın ezgileri eşliğinde yeniden besteleyeceğiz. Bakmayın siz emperyalistlerin dayattığı
tasfiyeciliğe boyun eğip teslim olanlara. Zamane Dönek Kautskyler'i değil, tarihi direnip savaşanlar kanlarıyla
yazdılar daima. Tarihi biz yazıyoruz
ve kanımızla yazılan tarihe halkların
zaferini de yazacağız.
Halklar var oldukça "Kurtuluşa
Kadar Savaş" gerçeği de olacaktır.
Bu bizim gerçeğimiz ve yaşam yolumuzdur. Kızıldere'den bu yana yaşadığımız gerçek budur. Mahir Hüseyin Ulaş'lardan bu yana, Mahir
Hüseyin Ulaş’ça savaşmaya devam
edişimiz bundandır.
Pati-Cephe, Anadolu ihtilalini yeniden başlatmıştır. Hem de tarihimizdeki
o bölünmüşlüğü, ayaklanmaların ayrı
ayrı kanallardan akışını tersine çevirerek. Samsunlu Mahir, Dersimli Cevahir ve Nevşehirli Ulaş'ın önderliğinde
Türk ve Kürt halkının ortak ihtilalidir.
Yeniden başlayan dedik ve bu gerçeği
Arap, Kürt, Türk, Laz, Çerkes... tüm
yeni savaşçılarımızla, dağlarda ve şehirde YENİDEN yaratıyoruz.
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"Biz Bu Toprağın
İnsanıyız. Halkız.
Halktan Biriyiz.
Halkın Öncüsüyüz."
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Sevgili Dayımızın ifadesiyle söylersek; "Biz bu toprağın insanıyız.
Halkız. Halktan biriyiz. Halkın öncüsüyüz."
Böyle olduğumuz içindir ki, Hataylı
Arap yoldaşımız Leyla Aracı ve Karadenizli yoldaşımız Mahir Bektaş, Dersim
dağlarına çıkıp gerilla olarak savaştılar.
Ve bu savaş içinde birer kahraman olarak
çarpışarak şehit düşmüşlerdir. Dersim
dağlarının doruklarında halkların kurtuluş
bayrağını, devrimin kızıl bayrağını dalgalandırıp çatışarak ölümsüzleşmişlerdir.
Yoldaşlarımızın yadigarı olan o tarihsel
kılıcı yani halkın adaletini kuşanmaya,
devrim bayrağını şehirlerin yoksul mahallerinde, dağların doruklarında dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Bu dünyada halkların maddi ve
manevi hayatını yeniden inşaa etmek,
yarını yaratmak, geleceği kazanmak
konusunda şehitlerimiz ve yoldaşlarımızın harcadığı EMEK ve CÜRETten
daha göz kamaştırıcı bir değer yoktur.
Sözkonusu olan Leylaların, Mahirlerin
devrimci iradesidir.
Kahraman şehitlerimiz bu uğurda
delikanlı ömürlerini vermiştir. Biz de
bu ömürlere yeni ömürler katacağız.

Leyla ve Mahirleri
kurşunlayarak bitiremezsiniz.
Seyhanları diri diri yakarak
bitirebildiniz mi. Hayır!
Seyhanların külünden bir
savaşçılar kuşağı yaratmayı
başardık biz. Ve şimdi bu
savaşçıların, Leyla ve
Mahirlerin ayak izlerinden
ilerleyerek zafere giden halk
ordusunu da karşınıza
çıkartacağız. Ve siz;
emperyalizmin işbirlikçisi
gerici-faşist sürüsü, siz yıkılıp
gideceksiniz. Zafer halkların
olacaktır...
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Savaşan, direnen, kazanan ömürler katacağız. "Kurtuluşa Kadar
Savaş" bayrağını doruklarda dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Dersim şehitlerimizin tarihsel
mesajı bellidir: Savaşı büyütün
ha...
Savaşı büyütmek namus
borcumuzdur. Şehitlerimize söz
olsun: "... savaşacak ve kanımızı dökeceğiz, düşmanın acımasız gözlerine korkusuzca bakacağız ve son nefesimize kadar
savaşacağız!.."
Bu toprakların Leyla ve Mahirleri tükenmez. Onlar ki soyları
tükenmeyen birer şahandırlar,
bir gider bin gelirler. Tarihin kanunu, hayat denilen kavganın
gereği ve bizim gerçeğimiz işte
budur.

Dağlardan Şehirlere
İhtilalin Yolu'ndan
Devrime
Yürüyoruz...
Sol içinde akıllı solculuğun, teslimiyet
ve tasfiyeciliğin hakim olduğu bugünün
dünyasında feda ruhunu kuşanıp savaşan
devrimciler kuşağı yarattık. 19-22 Aralık
katliamında yoldaşlarımızı diri diri yakarken "bitirdik, yok ettik" diyenlerin o
kirli heveslerini bir kez daha kursaklarında
bıraktık. Hasan Selimlerden Mahir Bektaşlar’a... Elif Sultanlar’dan Leyla Aracılar'a savaşçılar kuşağımız halk ve vatan
sevgisini kuşanarak İhtilalin Yolu'nda
devrim yürüyüşümüzü sürdürüyorlar.
Bu yolda attıkları her bir adımla her
türden tasfiyeci, düzen içi düşünceyi
ezip geçiyorlar.
Bir yanda dün emperyalizmi "özgürlükçü", faşizmi "demokrat" ilan
edenlerin bugün içinde düştükleri ideolojik sefillik...
Bir yanda Leyla ve Mahirler'in
dünden bugüne güçlenerek süren ideolojik sağlamlığı...
İşte bu sağlamlığın temelini atan
Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nda şöyle
diyordu: "... Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddetine karşı,
silaha sarılmaktan başka çare yoktur.
Partimiz, kurtuluşun yolunu, halkın
silahlı savaşında görmektedir. Kurtuluş

savaşımızın bugünkü biçimi gerilla savaşıdır."
Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddetine karşı dünden bugüne "Kurtuluşa Kadar Savaş" diyoruz.
Kurtuluşumuzdan yani halkın silahlı
savaşından vazgeçmiyoruz. Leyla ve
Mahirler işte bu kararlılığın bayrağını
dağlarda dalgalandıranlar olarak şehit
düştüler.
Soruyoruz: Emperyalizmin tahakkümüne, faşizmin şiddetine karşı silaha
sarılmaktan başka bir yol var mı...
Böyle bir yol dünde yoktu, bugün
de yoktur. Öyle ki, AKP faşizmi artık
kendisine karşı mizahi cümleler kurup
hiciv yapan düzeniçi unsunları bile
susturmak için saldırmaktadır. Tablo
ortadadır. AKP faşizminin zulmü dört
bir yanı tutmuştur.
Halk düşmanları yönetememe krizleri derinleştikçe bütün maskelerinden
arınıp saldırılarını dizginsizce yoğunlaştırıyor. Öyle ki, bütün demokratik
örgütlenmeleri basıp kapısına kilit asıyor, demokratik tüm kapıları kapatıyor.
Şiddetini artırarak devrimci mücadeleyi
bitirmeye çalışıyor. Hatta düzen içi
muhalefete bile izin vermiyor, gözaltına
alıyor, işkence ediyor ve tutukluyor.
Özel olarak da saldırılarını silahlı mücadele cephesine yönlendiriyor. Silahlı
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mücadeleyi tasfiye etmeye çalışıyor.
AKP faşizmi kandisinden başka hiç
kimse konuşmasın istiyor. Kendi dışındaki herkesi susturmak için saldırıyor.
Demokrasicilik oyunun maskelerine
artık ihtiyaç duymuyor. Faşizmin gerçeği
budur. Demokrasicilik oyununa bel bağlayıp düzen için olanlar kendi ifadeleriyle
söylersek "şok" içinde ne yapacaklarını
bilmez durumdadırlar. İşte herkes görüyor; faşizmin saldırıları karşısında bir
tek direniş bile örgütleyemiyorlar.
Biz ise savaşımızı ülkemizin tüm
dağlarına, şehirlerine ve yoksul mahallelerine yaymak istiyoruz. Faşist şiddetin
karşısına halkın örgütlü gücüyle birleşmiş
devrimci şiddeti çıkartıp sürekli hale
getirmek istiyoruz. Temel sorun silahlı
mücadeleyi geliştirip halkımıza maletmemizdedir. Halkı örgütleyip savaştırmamızdadır. Savaşı halklaştırıp halkı
savaştırmaktır. Bunun gereğini ne kadar
yaparsak ülkemizdeki devrimci mücadele
o kadar ileri adımlar atacaktır.
İhtilalin Yolu'ndan başka bir kurtuluş yolumuz yoktur. "Var" diyen
eğer kandırılmamış ise akıllı solculuğun yalanlarını söylemektedir. Onların
bütün yolları kapitalist sömürü düzenine çıkmaktadır. Katillerimizle, halk
düşmanlarıyla uzlaşmayı yani boyun
eğmeyi, yani teslim olmayı içeren bütün reformist-oportünist yolları reddediyoruz. Biz devrimciyiz.
Hedefimize ulaşmakta ısrarlı ve kararlıyız. Devrim için savaşacak ve savaştıracağız. Elbette, bu savaş içinde
şehirde ve kırda bir dizi olanaksızlıklarla
karşı karşıyayız. Ancak olanaksızlıklara
teslim olmamak, koşullara yenilmemek
bizim geleneğimiz ve gerçeğimizdir.
Savaşmak için her şeyi ama her şeyi,
bir taşı bile silah olarak kullanmak

bizim kültürümüzdür. Biz
Mahir Hüseyin
Ulaş'ın yoldaşları, Dayı'nın
öğrencileriyiz.
Her koşulda, her
zaman "Kurtuluşa Kadar Savaş" diyen ve
bu uğurda savaşanlarız. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin hiçbir saldırısı, kuşatması
bizi 'İhtilalin Yolu'ndan döndüremez...
Bugünün dünyasında devrim meşalesini Anadolu'dan yükseltiyoruz.
Bu tarihsel gerçeğin onuru, coşkusuyla
dopdoluyuz. Elbette, çeşitli nedenlere
savaşımızın şu aşamasında hedefimiz,
hayalimiz olan birçok görevin gereğini
yerine getirmekte zorlanıyoruz. Bu
yanıyla halkımızın, dostlarımızın beklentilerinin de farkındayız. Kimse merak etmesin tarihsel görevlerimizi yeni
sürecin savaşçıları, komutanlarıyla
yerine getireceğiz. Bir adım öne çıkanlar devrimin adımlarını atmaya
devam edeceklerdir. Emperyalistler
ve işbirlikçileri, ne kadar saldırırlarla
saldırsınlar devrim yürüyüşümüzü sap-

tıramayacak, durduramayacaklardır.
En fazla bedenlerimizi kurşunlayabilirler ama BİZ'e kar etmez, çünkü düşüncelerimizi teslim alamaz, yok edemezler. Bu toprağın yoksul çocukları
bizim gerçeğimizi, Parti-Cephe yeniden
yeniden yaratır ve zafere kadar savaşır.
İşte bu denli özgüvenliyiz. Çünkü,
biz, kaybedecek zincirlerinden başka
bir şeyi olmayanlarız.
Halk düşmanları "bellerini kırdık,
yok ettik" gibi her zamanki demagojileriyle avunabilirler. Ancak halkımız
için bu türden açıklamaların bir değeri
yoktur. On yıllardır bu türden açıklamalar
yapanların hiçbir inandırıcılığı olmadığını
halkımız iyi bilir. Dersim halkı çok
daha iyi bilir. Bu tür demagojilerle şehitlerimizin bedenlerine ne yaptıklarını,
cenazelere ne yaptıkları gerçeğini örtbas
ettirmeyeceğiz.
Halkların kanıyla yazılan tarih ve
savaş hukuku, savaşta ölenlerin cenazelerinin yakınlarına verilmesini şart
koşar. Ve fakat halk düşmanlığını ahlak
edinmiş Süleyman Soylu gibi soysuzların ve onun emrindeki eli kanlı gerici-faşist sürü için bu değerlerin geçerli
olmadığını biliyoruz. Ancak hiç unutulmasın ki, bir tek gerillamız dahi
olsa -şehit Ali Yıldız- ondan geriye
kalan bir kaç kemik,
bir avuç toprağı geri
almak için can vermeyi
Bugünün dünyasında devrim
alanlarız. Şehitmeşalesini Anadolu'dan yükseltiyoruz. göze
lerimizin hesabını yeni
Bu tarihsel gerçeğin onuru, coşkusuyla şehitler vererek sormayı
dopdoluyuz. Elbette, çeşitli nedenlere ahlak edinenleriz.
Leyla ve Mahirler’i
savaşımızın şu aşamasında hedefimiz,
kurşunlayarak bitirehayalimiz olan birçok görevin gereğini mezsiniz. Seyhanları diri
yerine getirmekte zorlanıyoruz. Bu
diri yakarak bitirebildiniz mi... Hayır! Seyyanıyla halkımızın, dostlarımızın
beklentilerinin de farkındayız. Kimse hanlar’ın külünden bir
savaşçılar kuşağı yaratmerak etmesin tarihsel görevlerimizi
mayı başardık biz. Ve
yeni sürecin savaşçıları,
şimdi bu savaşçıların,
komutanlarıyla yerine getireceğiz. Bir Leyla ve Mahirlerin
izlerinden ilerleadım öne çıkanlar devrimin adımlarını ayak
yerek zafere giden halk
atmaya devam edeceklerdir.
ordusunu da karşınıza
çıkartacağız. Ve siz; emEmperyalistler ve işbirlikçileri, ne
kadar saldırırlarsa saldırsınlar devrim peryalizmin işbirlikçisi
gerici-faşist sürüsü, siz
yürüyüşümüzü saptıramayacak,
yıkılıp gideceksiniz. Zadurduramayacaklardır.
fer halkların olacaktır...

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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Sol’un
Köşe Taşları
OHAL Uygulamaları Dostu
Düşmanı Yeniden Saflaştırıyor
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EMPERYALİZM VE
OLİGARŞİ OHAL'LE,
KHK'LARLA SALDIRIYOR;
DEVRİMCİ İRADE
DİRENİYOR, SAVAŞIYOR,
ZAFERLER KAZANIYOR;
OPORTÜNİZM VE
REFORMİZM SALDIRILARI
KINIYOR, DAYANIŞMAYA
ÇAĞIRIYOR;

OHAL saldırıları dostu da düşmanı da yeniden
saflaşmaya zorlamaktadır. Düşman kendi içindeki
çıkar çelişkilerinden dolayı yeniden bir saflaşma yaKÜÇÜK BURJUVA
şamaktadır. Hatta emperyalizmle de belirli noktalarda
MİLLİYETÇİLİĞİ MAĞDUR
çelişkiler varmış gibi yaparlar. Ama halkın sömürüsünü
POLİTİKASI YAPIYOR!-2
sürdürmek ve devrimci halk hareketini ezmek konusunda her zaman ortaktırlar. Halk düşmanlarının
kendi içlerindeki çelişkileri “kullanma” adına hareket yazıyor, söylüyor. Bol bol “birlik olma, omuz omuza
edenler boş bir hayal içindedir. Onların tek derdi sömürüden savaşma” çağrıları yapılıyor. Onlarca örgüt bir araya geliyor
kimin daha fazla pay alacağıdır, yani halkımızın canına ama yapılan şaşalı açıklamaların dışında ortada bir şey yok!
hangisinin daha fazla kastedeceğidir. Onların arasında yarış, Bırakın bir direniş örgütlemeyi, direnenlerle dayanışma
halkı hangisinin daha fazla sömürüp, ezeceğidir. Ve yap- içinde bulunma adına dahi tek bir örnek yok.
mayacakları tek şey de halkların kurtuluşu ve bağımsızlığından
- TİP'inden CHP'sine, Haziran Hareketi'nden “Yetmez
yana tavır almaktır. Bugün, emperyalizmin kara gücü haline ama evet”çilerine kadar bir çok kurum ve partinin bir
gelenler halen, büyük politikalar yaptıkları konusunda halka araya gelerek oluşturduğu "Demokrasi İçin Birlik (DİB)",
demagoji yapıyor.
23 Ekim'de İstanbul'da yaptığı toplantıda, OHAL ve başDaha düne kadar “barış” politikalarına angaje olarak kanlık sistemine karşı olduğunu açıklayarak, Aralık ayının
çözüm bekleyenler, bugün ne haldedir? Halka umut olarak ikinci haftasında OHAL'in sonlandırılması talebiyle
gösterdikleri seçimlerden kazandıklarını ellerinde bile tuta- alanlara çıkma kararı almış! “Uzatma” sloganıyla, farklı
mıyorlar. Belediyeler ellerinden alınıyor, milletvekilleri ve kentlerde forum, imza kampanyaları, toplantı ve sokak
belediye başkanları tutuklanıyor... Ama halen bu politikanın etkinlikleri düzenlemiş.
yanlış olduğu konusunda tek bir özeleştiri vermemişlerdir.
- "Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi
Ama buna rağmen halktan medet ummaktadırlar. Halk sahip birleştiriyoruz" denilerek Ağustos ayında kurulan ve tasçıksın, halk onlar için bedel ödesin istiyorlar. Peki “barış” fiyeci solun her çeşidinin bulunduğu Emek ve Demokrasi
politikalarını yaparken halka mı sordular da, şimdi o için Güç Birliği; “Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten,
politikanın sonucu olan tam teslimiyet dayatmasını halkın demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana
bedel ödeyerek engellemesini istiyorlar? ABD ve emperya- güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin
lizmin çıkarları için, Suriye'de ABD'nin kara gücü olmayı
geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı,
kabullenirken halka mı sordular? Sormadılar. Şimdi de,
barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek
halkın sahiplenmemesine “lanet” okuyabiliyorlar.
kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz” diİşte bu şartlar altında dost güçler de yeni bir saflaşma
yerek dayanışmayı ve mücadeleyi büyüteceklerini söylüile yüzyüzedir. Ya içinde halk olmayan teslimiyet cephesinde
yorlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı; faşizmin olduğu
yerlerini alıp, emperyalizmden medet umacaklar. Yani
bir ülkede bırakın bağımsızlık, özgürlük, barış ve adalet
emperyalizmin cephesinden yana tavır alacaklar. Ya
için mücadele etmeyi OHAL saldırılarına karşı bile yapdahalk düşmanlarına karşı halkımız ve devrimci halk hatığınız açıklamanın dışında attığınız bir adım yok.
reketinin yanında saflaşarak devrimci tavır alacaklar.
Evet, az değil tam 21 örgüt, "Faşizme, darbelere ve
Başka yolları da yoktur. Biri bitişi, diğeri de bedeller
uğruna halkın devrimci direnişinin kaçınılmaz zaferine OHAL'e karşı" mücadele etmek için bir araya gelmişti.
Aradan 6 ay geçti; ama ortada faşizme karşı, OHAL'e ve
ortak olmayı getirecektir.
sonuçlarına karşı örgütlenmiş bir mücadele, tek bir direniş
hala yok.
OHAL'e ve KHK'lara Direnmek,
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenleri de
Devrim İçin Savaşmaktır
Amed
Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak
Bugün, reformistinden Kürt milliyetçisine, oportünistinden
meslek örgütlerine kadar hemen tüm kesimler OHAL saldı- ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmalarının ardından yaptıkları
rılarının tüm halka yönelik olduğunu ve direnilmesi gerektiğini açıklamada;
"Ülke kanlı ve karanlık bir sürece sürüklenmek isten-
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mektedir" uyarısında bulunarak, saldırıları boşa çıkara- durmak veya devrimci tavırla yanıtlamak için devrimci
caklarını söylüyorlar ve ‘OHAL ve AKP saldırılarına eyleme başvurmak zorunludur." diyor ama ortada ne
karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz’ diyorlardı. stratejik bir mücadele hattı ne de buna denk düşen bir ta(ANF, 26 Ekim 2016)
vır-direniş göremiyoruz.
Ülke kanlı ve karanlık bir sürece sürüklenmek isteniKHK ile kapatılan dernekler arasında DHF'ye bağlı
yormuş! Ne zaman çıkmıştı bu kanlı ve karanlık süreçten kurumlar da var: DHF, "Devrimci mevzilerimizi savunmaya
bilemiyoruz ama buyrun, durdurun bu sürüklenmeyi! devam edeceğiz" diyor ve "devrimci-demokratik kurumları
Parlamentoya kapağı atınca ülkeye demokrasi geldiğini daha güçlü sahiplenmeye" çağırıyor. Nasıl savunacağına
sandınız; unutmayın, demokrasicilik oynadığınız o mecliste dair -basın açıklaması dışında- tek bir örnek yok. Halka
onaylanıyor halka saldırı yasaları ve siz de ortak oluyor- nasıl örnek olacak, doğru tavrı göstereceksin, yok!
sunuz.
- "Baskınlarla ve gözaltılarla adalet mücadelemizi
- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Meclisi, de, sokaklardaki özgürlük haykırışlarımızı da durdura7. Olağan Genel Kurul’dan sonra, 4 Aralık’ta yaptığı mayacaksınız. OHAL ile söz, eylem ve örgütlenme özgürtoplantının sonuç bildirgesinde: OHAL'e karşı kapsamlı lüğüne yönelik yapılan saldırılara direneceğiz" diyen
bir kampanya yürütme kararı aldığını açıklayarak, hak ESP Genel Merkezi, 23 Ağustos tarihli açıklamasında;
ve özgürlüklere sınırlama getiren OHAL’e “Son Verelim” “Polis baskınlarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında
kampanyası başlattığını duyurdu. (13 Aralık 2016-Yeni 'Ne darbe ne diktatörlük. Özgürlük istiyoruz' diyen sosÖzgür Politika)
yalistleri ezmeye yönelik savaşın bir parçası olduğu”nu
Kampanyanın duyurusunda "Kaybedecek vaktimiz yok. söylüyor ve "Bu operasyon Saray'ın savaşına karşı boyun
Kaybettiğimiz her an katliam, baskı olarak geri dönüyor eğmeyen, Antep başta olmak üzere Suruç'tan 10 Ekim
ve dönecek. Bu dönemde biz “insanların Cepheye sürül- Ankara'ya katliamlara karşı adalet mücadelesi yürütenlere,
mesini nasıl engelleriz” diye sormalıyız. Bu dönemin kadın ve nefret cinayetlerine karşı alanlara çıkanlara
siyasal durumun gereği olarak eylem birliği ve yol karşı gözdağı verme operasyonu" olduğunu söylüyordu.
birliğiyle başarabiliriz” diyen
Öyle ya komünist ESP'liHDK "Demokrasi İçin Birlik,
lerin sesini susturmak için
Emek ve Demokrasi İçin Güç
Saray Çetesi savaş açmış,
OHAL'in ilan edildiği günden bu saldırıyordu. Şu Saray Çetesi
Birliği gibi demokrasi ve özyana yüzlerce Halk Cepheli gözaltına olmasa herşey bir başka olagürlük güçlerinin birlikte mücadele zeminlerine tüm gücüyle
caktı. Halktan, sınıflar müalındı ve tutuklandı.
destek vereceğini" açıklayarak;
uzaklaşmanın,
HDP'li milletvekillerinden belediye cadelesinden
“Biz HDK olarak bundan sonra
kuyrukçuluğun bakış açısı
başkanlarına, Cumhuriyet gazetesi ancak bu kadar olabilirdi zada bu sürecin takipçisi olacağız”
diyordu.
çalışanlarından akademisyenlere, ten. Emperyalizm "müttefik"
Geç de olsa bir kampanya
kamu çalışanlarına kadar binlerce in- olunca faşizm de faşizm olbaşlatmaları “iyidir” diyorduk
maktan çıkıyor tabii.
san işinden oldu, tutuklandı, soruşancak açıklamalarında da görüPeki Sol'un görevi nedir?
turmalara uğradı, açığa alındı.
leceği üzere asıl olarak direniş
Siz kontrol memuru musunuz
örgütlemek, mücadele etmek için
AKP faşizmi saldırılarını sürdürü- da "süreci takip" ediyorsunuz.
değil, “cepheye sürülecek”insanyor. Saldırıların arttığı böylesi süreç- Siz "akıl hocası" mısınız da
ları nasıl engelliyeceklerinin ve
halka akıl verip, kendi yürülerde düzen içi, reformist, oportünist, mediğiniz yoldan halkın gitsürecin takipçisi olacaklarının derdindeler. Bir de “kaybedecek vak- uzlaşmacı politikaların da faşizm kar- mesini istiyorsunuz.
timiz yok” diyorlar; bunca saldırı şısında nasıl son bulduğunu görüyor,
Alternatif olarak sunduyaşanırken niye beklediler ya da
ğunuz kurumlarınızın kapıyaşıyoruz.
bundan sonra ne yapacaklar, nasıl
sına kilit vuruluyor, siz bir
Uzlaşmacılık, icazetçilik, “akıllı sol- açıklamanın ötesine geçemiyapacaklar belli değil.
- Halkın Günlüğü web site- culuk” iflas etmiştir. Tüm düzen içi yorsunuz. Binlerce insan işinsinin manşet haberinde "İçinden politikalar, faşizmin çizdiği sınırlarda den oluyor, tutuklanıyor siz
geçilen süreç devrimci eylemi
anlamsız, içi boş "direnecebüyük bir ihtiyaç olarak dayat- biter. Faşizme karşı direnmekten, sa- ğiz, boyun eğmeyeceğiz" sözmaktadır. Devrimci eylemin genel vaşmaktan ve düzeni değiştirmekten lerini sarfetmekten başka birdevrimci çalışmadaki stratejik başka yol yoktur. Faşizmle yönetilen şey yapmıyorsunuz. Bol bol
geçerliliği bir kenara, somutta
bir ülkede direniş içinde olması gere- birlikler, bloklar kurarak kenkarşı-devrimin saldırılarını gödi görevinizi başkalarına hakenler,
bedelleri
göğüsleyenler
en
başta
ğüslemek, faşist tırmanışı durvale etmeye, mücadeleden
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devrimcilerdir.
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kaçışın üzerini örtmeye çalışıyorsunuz.
Bu şekilde hak ve özgürlükler mücadelesi yürütülmez.
Bu şekilde faşizme karşı direnilmez, OHAL saldırılarına
cevap verilemez. Söylediklerinize kendiniz bile inanmıyor,
direnmemenin teorisini yapıyorsunuz.

Uzlaşmacılık, İcazetçilik,
“Akıllı Solculuk” İflas Etmiştir!
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OHAL'in ilan edildiği günden bu yana yüzlerce Halk
Cepheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
HDP'li milletvekillerinden belediye başkanlarına,
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarından akademisyenlere,
kamu çalışanlarına kadar binlerce insan işinden oldu,
tutuklandı, soruşturmalara uğradı, açığa alındı.
AKP faşizmi saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların
arttığı böylesi süreçlerde düzen içi, reformist, oportünist,
uzlaşmacı politikaların da faşizm karşısında nasıl son
bulduğunu görüyor, yaşıyoruz.
Uzlaşmacılık, icazetçilik, “akıllı solculuk” iflas
etmiştir. Tüm düzen içi politikalar, faşizmin çizdiği sınırlarda biter. Faşizme karşı direnmekten, savaşmaktan
ve düzeni değiştirmekten başka yol yoktur. Faşizmle
yönetilen bir ülkede direniş içinde olması gerekenler,
bedelleri göğüsleyenler en başta devrimcilerdir.
Devrimciler kurumlarının kapısına vurulan kilitleri
söküp attı. Çünkü devrimciler "OHAL'i, KHK'ları tanımıyoruz, AKP faşizmi 80 Milyon halkı teslim alamaz"
diyordu. Bu meşruluk ve kararlılıkla mücadele ediyordu.
Yüzlerce akademisyenin açığa alındığı yerde bir tek
Nuriye Gülmen direniyor! Binlerce kamu emekçisinin
açığa alındığı yerde birtek Acun ve Semih direniyor! Niye?
En başta haklılıklarına ve meşruluklarına inanıyorlar.
Ekmek ve adalet için direnmenin tek şart olduğunu biliyorlar.

Kazanmanın Tek Yolu Direnmektir
Direnmek isteyen bir yolunu bulur; "Adalet istiyoruz"
diyerek zulmün başkentine yürüyüşler düzenledik, mahallelerimizde açlık grevleri yaptık, çadırlar açtık. Faşist düzeninizi, yozlaşmış kurumlarınızı tanımıyoruz dedik. Gazi'de
HFG Uyuşturucuyla Mücadele ve Kurtuluş Merkezi’mize,
Halk Meclislerimize, park ve çay bahçelerimize yönelik
saldırılara karşı silahlı, silahsız her yöntemi kullanarak direniyoruz. Kurumlarımızın kapısına vurulan kilitleri kırıp
atmamız bu kararlılığın sonucudur. Tutsaklarımız bu kararlılıkla direniyor, hücreleri yakıyorlar.
Biliyoruz ki direnmek kazanmanın tek yoludur.
Direnmenin binbir yolu vardır; bildiri dağıtmaktan,
afişlemeye, yazılamaya, gösteri, korsan, oturma eylemi,
miting, halk toplantıları, protestolara kadar birçok
direnme aracı vardır. Direnmek için illa da milisleri
olması gerekmiyor. Hiçbir şey yapamıyorsan direnenlerin
yanında yer alır, destek olursun. Teslimiyeti kabul etmeyenler direnmek zorundadır.
Direnmek için örgütleneceksin, halkı örgütlemeyen di-
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renemez. Her şey, halkı örgütlemeye ve düşman karşısında
saflaştırmaya bağlıdır. Sol, kuyrukçuluk yaptığı Kürt milliyetçiliğinin kitlesel yapısının da etkisi altındadır. Ancak,
savaşılarak kazanılan kitlenin, savaşmadan elde tutulması
ve önderliğinin yapılması imkansızdır. Sol halen, Kürt
milliyetçilerinin tabanına seslenerek sözde kitle çalışması
yapmaktadır. Oysa, bu tabanı yaratanların da direnmek ve
savaşmaktan vazgeçmelerinden dolayı; el konulan belediyelere, tutsak edilen belediye başkanları ve milletvekillerine
sahip çıkmamaları karşısında şaşkınlık yaşamaktadırlar.
Daha düne kadar, Türkiye ve Kürdistan'ın yanısıra, Avrupa'larda da nasıl bir kitle hareketi yaratmak gerektiği
üzerine teoriler yürütüyorlardı. Hayatları boyunca bir kitle
direnişi örgütlememiş olanlar, Avrupa'nın tüm duvarlarını
dev çizimlerle oligarşinin teşhir alanı haline getirmekten,
Avrupa'nın tüm meydanlarını dolduracak Kürt gençlerinin
lobi faaliyetlerine kadar teori üretiyorlardı.
Kitle çalışması ve halk örgütlenmelerine tepeden bakanların, kendilerine güvenlerinin olması da beklenemezdi.
Belediyeleri kayyumlara devredilmesi ve milletvekillerinin
tutuklanmaları da bu kesimler için yine şok etkisi yaratmıştır.
Nasıl ki, Sur'la başlayan süreçte “düşmanın bu kadar
acımasız saldıracağı”nı beklemiyorduysa, belediyelere el
konulacağını, belediye başkanları ve milletvekillerinin tutuklanacağını da beklemiyorlardı. Özellikle de düşmanın
bu acımasızlıkları karşısında Kürt halkının yüzbinlerle,
milyonlarla sokağa döküleceği beklentisinde olanlar hayal
kırıklığına uğradı. Kendi özgücüne güvenmeyenlerin, güce
tapanların kendi politikaları olması da imkansızdır. Onlarca
yıldan beridir, onbinlerce şehit vermiş, milyonlarcası toprağından edilip sürülmüş ve her türlü bedeli ödemiş olan
Kürt halkının, bugün neden belediyelere ve milletvekillerine
sahip çıkmadığını da anlayamamaktadırlar. Çünkü savaşla
kazanılan halkın, savaşı reddedip teslimiyeti kabullenen
politikalar için bedel ödemeyeceği çok açıktır.
Peki solun bu tablodaki yeri nedir? Sol bu tabloda
kendi yerine sahip değildir. Kuyrukçuluk yaptığı gücün
gölgesindedir. Bu yüzden bağımsız bir politika üretemiyor.
Sol halka güvenmiyor, halktan kopmuştur; bu yüzden
halkı örgütleyemez, halkı savaştıramaz. Sol iktidar ve
devrim iddiasını kaybetmiştir, bu yüzden direnemiyor,
herhangi bir direniş örgütleyemiyor. Sol çürümüştür,
bütün çözümleri düzen sınırları içinde arar, bedel ödemekten kaçar.
Saldırıların “stratejik” olduğunu söyleyenler buna
uygun örgütlenmek zorundadır. Solun görevi dayanışma
çağrısı yapmak değil, bizzat direniş örgütlemektir. Demokratik mücadeleyi günü kurtarmak için değil, devrim
ve iktidar perspektifi ile ele alınmak zorundadır. Solun
asıl sorunu, bu iddiaya sahip olmayan bir perspektifle
var olmaya çalışmasıdır. Ancak sınıflar savaşı, bu
anlayışa yaşam hakkı vermez.

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

Umudumuzun Mevzileri,

TÖDEF, Gençlik Federasyonu
Gençlik, Devrimci Dinamiklerin
En Güçlü Olduğu Yer
evrimci Gençlik, faşizmin karanlıklarını
aydınlatan bir ışıktır.
evrimci Gençlik, devrimci dinamiklerin
en güçlü olduğu kesimdir. Bu nedenle
faşizmin sürekli öncelikli hedefleri içinde
yer almıştır.
ençliği apolitikleştirmek, devrimci dinamiklerini öldürmek için 12 Eylül faşist
cuntası eliyle YÖK kuruldu. Baskı ve terörle,
yasaklarla, dejenerasyon ve apolitikleştirme
politikalarıyla gençliğin beyinleri teslim alınarak, “düzene uygun kafalar” oluşturulmaya
çalışıldı.
evrimci Gençlik, faşizm saldırılarının karşısında direniş meşalesi olmuştur. Ne 12
Eylül faşist cuntası, ne sivil kıyafetli devamcıları, Devrimci Gençliği teslim alamadı.
Devrimci Gençlik, bağımsızlık, demokrasi ve
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AKP faşizmi tüm kurumlarımıza
saldırıyor, kapatıyor. Kırıyoruz kilitlerini açıyoruz, tekrar saldırıyorlar.
Bunlar içinde arka arkaya saldırdıkları
ve hemen tüm duvarlarını kırıp, kullanılmaz hale getirmeye çalıştıkları
yer Gençlik Federasyonu oldu.
Çok sayıda akrep isimli polis aracını yollarda konvoy haline getiriyorlar. Yukarıda helikopter, yerdeki
bu teneke kutulara eşlik ediyor. Ellerindeki uzun namlulu silahlarla
kendilerini yeterince güvende hissetmedikleri için, her yanları kurşun
geçirmeyen demirlerle mumyalanmış
görünümlü polisler, saldırı ekibini
oluşturuyor.
Yanlarında itfaiye araçları, mahalleyi işgale gelmiş işgal kuvvetleri gibi
giriyorlar Okmeydanı Mahallesi’ne,
Gençlik Federasyonu binasının duvarlarını kırıyorlar, bilinçleri ve dev-

sosyalizm bayrağının taşıyıcısı olmaya devam
etti.
lkemizin dağlarında, şehirlerinde faşizme
karşı silah kuşananların içinde DevGenç’liler vardı. Faşizmin zindanlarında, direnişlerde, 1 Mayıs alanlarında, sokak çatışmalarında, işçilerin, emekçilerin eylemlerinde, gecekondu halkının direnişlerinde
Dev-Genç’liler vardı.
nadolu’nun devrim tarihinde Dev-Genç’lilerin çok özel bir yeri vardır. Anadolu’nun
gençliği bugün de faşizme karşı savaşımızın
en güçlü dinamiklerini barındırıyor. Bugün,
“ülkemizin tüm dağlarında gerillalarımız dolaşacak, mahallelerimizden düşmanı çıkarıp,
şehir merkezlerine hapsedeceğiz” diyebiliyorsak, bu gücü öncelikle gençliğimizin devrimci dinamiklerinde buluyoruz.

Ü
A

rimci iradelerinden başka silahı olmayan gençliğimize saldırıp, gözaltına
alıp, işkencelerle işkencehanelerine
taşıyor, günler süren işkencelerden
sonra tutukluyorlar. Sonra yeniden
aynı tablo ve yeniden aynı tablo sahneleniyor.
Ne Dev-Genç’lilerimizin iradesini
kırabiliyorlar, ne Dev-Genç’i bitirebiliyorlar.
Faşizmin, gençliğimizden duyduğu korkunun ifadesidir bu. DevGenç’imizin devrimci dinamiklerinin,
devrimci iradesinin gücüdür bu.
Onlar Dev-Genç’li. Onlar mücadelenin her alanında oldular.
Sadece kendi talepleri için mücadele etmediler. İşçilerin grevlerinde
grev gözcüsü oldular. Devletin terörüne, faşist saldırılara karşı en önde
çatıştılar. Topraksız köylü için toprak
işgalinde, evsiz şehirlinin gecekondu
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yapımında onlar vardı. Bağımsızlık
için al kanlara boyandılar. Ve cesarette, fedakarlıkta hep en öne atıldılar.
Ülkemiz devrim tarihinde en büyük bedelleri onlar ödedi.
Ülkemizde gençliğe saldırı politikalarının uygulanmasında, 12 Eylül
faşist cuntası ve faşist cunta ile kurulan YÖK’ün özel bir yeri olmuştur.
Faşizmin temel hedefleri içinde gençlik vardı. YÖK, gençliğin üzerindeki
faşist baskı ve terörün, apolitikleştirme
ve dejenerasyon politikalarının kurumlaştırılması için kuruldu.
Cunta duyarsız, ilgisiz, bilgisiz,
tepkisiz ve en önemlisi örgütsüz bir
gençlik hedefliyordu. YÖK, açık faşizmin gençlik üzerinde sürekli hale
getirilmesiydi. Onun içindir ki 30
yıl sonra bugün hala “12 Eylül sonrası” kavramı kullanılabilmektedir.

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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12 Eylül faşizminin politikalarını
bugün daha da yoğunlaştırıp, güncelleyerek AKP iktidarı sürdürmektedir. YÖK’ün bu misyonundan dolayı, 12 Eylül sonrası Devrimci Gençlik’in mücadele tarihi aynı zamanda
YÖK’e karşı da mücadeledir.
Yazı dizimizin bu bölümünde
umudun yok edilemeyen mevzilerinden Devrimci Gençlik’in mücadelesinde önemli bir yere sahip olan
gençlik örgütlenmelerine, oligarşinin saldırılarına ve bu alanda örgütlenmedeki ısrara değineceğiz.

Dernek Kurma
Hakkı İçin ve Bu Hakkın
Kullanımı İçin de
Bedel Ödendi
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nununa karşı başlatıldı.
Bu kanuna göre, dernek
kuruluş izni rektörlerin
onayına bağlanmıştı.
Rektörlükler ise onay
vermiyordu.
İlk başvuruyu Ankara Hukuk Derneği
yaptı. Ankara Hukuk’ta
dernek kurma fikrini ortaya atanlardan biri de
daha sonra devrimci hareketin bir savaşçısı olarak şehit düşen Av. Fuat
Erdoğan’dı... Gençliğin
mücadelesi sonucunda Ankara Hukuk
Fakültesi’nde dernek kuruldu ve
onu başka dernekler izledi.
Gençlik, üniversitelerde örgütlenmenin ilk adımlarını atmıştı. Fakat
yasalarda kazanılmış olan örgütlenme
hakkını kullanabilmek için de bedel
ödemek gerektiriyordu. Faşizm, bir
yandan gençliğin mücadelesi sonucunda dernek kurma hakkını tanımak
zorunda kalmış ama aynı zamanda da
gençlik örgütlenmelerinin kitleselleşmesini engellemek için “12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsunuz” tehditleri ile baskı uyguluyordu.
1985 Şubatı’nda üniversite kapılarına okullardan atılanların listeleri
asıldı. Tam 5 bin öğrenci okuldan
atılmıştı.

‘86-87, Dev-Genç’in bir yandan
militan mücadele hattıyla gençlik
hareketinin önünü açtığı, diğer yandan demokratik, legal, illegal her
düzeyde örgütlenmesini geliştirdiği
12 Eylül cuntası sonraki süreçte
bir dönemdir.
ilk eylemlilikler, YÖK’ün vize baGençliğin dernekler aracılığıyla
rajları, disiplin cezaları, okuldan atörgütlenmesi ve mücadelenin giderek
malarına ve gözaltılara karşı devrimci,
kitleselleşmesi ile iktidarın yeni salilerici gençlik tarafından başlatıldı.
dırıları da devreye girdi. 2 Nisan
Dev-Genç’lilerin de içinde olduğu
1987’de ANAP iktidarı, YÖK yabir grup genç, toplu dilekçe eylemleri
sasının öğrenci dernekleriyle ilgili
örgütledi. Dilekçeler reddedildi. Dimaddesini değiştiren bir karar çılekçe verenler hakkında soruşturmalar
karttı. Kararda bütün derneklerin
açıldı. Eylemleri örgütleyenler gözaltına
kapatılması ve tek tip dernek kurulalındı, okullardan uzaklaştırıldı. Ancak
ması öngörülüyordu. Yasaya karşı
gençliğin hak alma mücadelesi başlailk eylem 10 Nisan 1987’de Ankara
mıştı. Cuntanın “örgüt fobisi” oluşODTÜ’de gerçekleştirildi. Daha sonturma politikalarına karşı örgütlenme
ra direniş dalga dalga yurdun dört
ihtiyacı yakıcıydı.
bir yanındaki üniversitelere yayıldı.
Örgütlenmek için ilk mücadele ör1987 Nisan Eylemleri
14-15-16 Nisan günleri, kitlesel
gütlenme hakkını gasp eden YÖK kaÖğrenci Hareketinde Bir
açlık grevleri, yürüyüşler, polisle çatışmalar, yüzlerce öğrencinin gözaltına
alınması ile süren eylemlerle geçti.
21 Ekim 2016’dan 18 Ocak 2017’ye
Beyazıt Meydanı’nda başlatılan açlık
3 Ay İçinde 3 Kere
grevine 500’ün üzerinde öğrenci
Gençlik Federasyonu’na Saldırılar ve Tutuklamalar: katıldı. Ankara’da Kızılay Meydanı’na kitlesel bir yürüyüş yapıldı.
21 Ekim 2016
Gençliğin ilk kez kampüsler dıGençlik Federasyonu ve İdil Kültür Merkezi Basıldı. Okmeydanı’nda bulunan
şına
çıkan eylemleri, ANAP iktidarını
İdil Kültür Merkezi ve Gençlik Federasyonu AKP’nin katilleri tarafından basıldı,
geri adım atmak zorunda bıraktı.
6 kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2016
Gençlik Federasyonu AKP’nin paralı katillerince tekrar basıldı. Derneğin
tüm duvarları, pencere ve kapıları, eşyaları kullanılamaz hale getirildi, 7 Dev
Genç’li işkencelerle gözaltına alındı.

18 Ocak 2017
Gençlik Federasyonu binası binlerce polisle basıldı. 2 ay içinde yapılan
üçüncü baskında 5 Gençlik Federasyonu çalışanı gözaltına alındı, 4 Gençlik
Federasyonu çalışanı tutuklandı.
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Dönüm Noktasıdır

Oligarşinin
Örgütsüzleştirme
Saldırısına
Devrimci Gençlik’in
Cevabı: TÖDEF
TÖDEF kurulmadan önce ihtiyaca göre yüksek okulların bulun-
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duğu illerde öğrenci dernekleri kuruldu. Bu iller ve kurulan dernekler
şunlardı: İstanbul’da İYÖ-DER, Bursa’da UL-DER, Ankara’da AYÖDER, Ege’de EYÖ-DER, Eskişehir’de AÜÖD, Trabzon’da TYÖDER, Kayseri’de KAYÖ-DER, Kütahya’da KÜYÖ-DER, Konya’da
SÜ-DER. İl düzeyindeki bu dernekler, gençliğin akademik demokratik
mücadelesinin sesi oldular.
Devrimci gençliğin örgütlü olduğu
20’yi aşkın ilde düzenlenen koordinasyon toplantılarıyla, geniş kitlelerin federasyon tartışmalarına katılımı sağlandı. Koordinasyon toplantılarının sonuncusunda, 1991 Martı’nda, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Diyarbakır temsilcileri federasyonun geçici yönetim kurulunu
oluşturarak ilk adımı attılar.
TÖDEF Kurultayı, 6 Nisan
1991’de toplandı. Kurultaya İstanbul,
Ankara, Bursa, Trabzon, Eskişehir,
Diyarbakır, Bolu, İzmir, Adana,
Kayseri, Kütahya, Zonguldak Ereğlisi, Balıkesir ve Aydın’dan delegeler
ve ayrıca delege barajını geçemedikleri için Gaziantep, Samsun, Sivas, Elazığ, Malatya, Isparta, Denizli, Konya, Ceyhan, Çanakkale
ve Kırklareli’nden de gözlemciler
katılıyordu. Kurultay bu geniş katılımla toplandı.
Federasyonun kuruluşuyla gençliğin
‘80 sonrası merkezi örgütlenme süreci
tamamlanmıştı.
TÖDEF birim derneklerden platformlara, platformlardan iller ve bölgeler düzeyinde kurulan merkezi derneklere kadar mücadele ile oluşturulmuştu. TÖDEF, gençliğin merkezi
örgütlenmesi misyonuna uygun olarak
‘90’lı yıllar boyunca gençlik mücadelesine damgasını vurdu. ‘90’lı yıllar
boyunca gençliğin belirleyici her eyleminde, her örgütlenme atılımında
TÖDEF vardır.

Gençliğin
Yeni Örgütlenmesi
Gençlik Dernekleri ve
Gençlik Dernekleri
Federasyonu
Oligarşinin fiziki, ideolojik, kültürel

Gençliğe yönelik bazı polis baskınları:
 31 Ekim 1991: TÖDEF’in 1.
Gençlik Kurultayı’na polis saldırdı.
İki yüze yakın gözaltı.
 7 Ekim 1991: EYÖDER kapa
tıldı Ege Yüksek Öğrenim Gençliğiyle
Dayanışma Derneği (EYÖDER) ka
patıldı.
 26 Nisan 1991: Devrimci Genç
lik dergisi polis tarafından basıldı.
 23 Aralık 1992: Devrimci
Gençlik dergisi Ankara bürosunda
polis kuşatması.
 28 Kasım 1993: Devrimci
Gençlik dergisi Konya bürosu kun
daklandı.
 26 Kasım 1994: Devrimci

Gençlik dergisi’ne polis baskını.
 15 Mart 1997: Devrimci Genç
lik dergisi Taksim irtibat Bürosu, iş
kenceci polisler tarafından basıldı.
Otuz iki kişi gözaltına alındı.
 7 Ekim 1988: Devrimci Gençlik
dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selma
Kubat tutuklandı.
 12 Ekim 2001: Ülkemizde Genç
lik dergisi basıldı ve dergi çalışanları
tutuklandı.
 20 Ağustos 2002: Ülkemizde
Gençlik dergisi’nin irtibat bürosu
basıldı.
 Nisan 2004: Gençlik Gelecektir
dergisi basıldı.

saldırılarının sürekliliği özellikle ‘90’lı
yılların sonundan itibaren gençliğin
mücadelesinde gerilemeler yarattı.
2000 yılında başlayan tecrit saldırısı,
19 Aralık katliamı ve sonrasında oligarşinin her türlü örgütlü mücadeleyi
tasfiye saldırısı Devrimci Gençlik
örgütlenmeleri üzerinde de etkili
oldu.
12 Ekim 2001’de Ülkemizde
Gençlik dergisi basıldı, dergi çalışanları tutuklandı. Gerekçe, “Ölüm
oruçlarını yönlendirmek ve desteklemek”ti.. Oligarşi ölüm orucunu
kıramamanın aczini, devrimci kurumlara saldırarak gösteriyordu. Aynı
haftalar içinde, TAYAD, Vatan dergisi,
Küçükarmutlu’daki direniş evlerine
da polis saldırıları yaşanmıştı.
Bu dönemde, Ülkemizde Devrimci Gençlik dergisi dışında, kimi
birim dernekleri kapatılmış, kimisinin
faaliyetleri durma noktasına gelmişti.
Bununla birlikte, DevGenç’liler oligarşinin
tecrit saldırısı karşısında Cananlar’la, Zehralar’la, Özlemler’le
Büyük Direniş içinde
yer alarak yeni kahramanlıklar ve kahramanlar yaratmaya
devam ettiler.
2002 yılından itibaren birçok ilde,
YÖK’ün ve polisin saldırılarına rağmen ye-

niden Gençlik Dernekleri kuruldu.
Oligarşinin devrimci mücadeleyi tasfiye politikası uyguladığı bir süreçte,
ülke çapında örgütlenme faaliyeti
yürütmek büyük bedelleri göze almak
demekti. İlklerden biri kuruluşunu
26 Aralık 2002’de ilan eden Ankara
Gençlik Derneği oldu. 2003’ün
Ocak, Şubat ayları İzmir’den Zonguldak’a birçok derneğin kuruluşuna
tanık oldu.
Aynı yılın ekiminde Dicle Gençlik
Derneği, polisin bütün yıldırma ve
gözdağı saldırılarına rağmen 10 Ekim
2003’te kuruldu. Afyon’da gençliğin
örgütlenmesine karşı polis-sivil faşist
işbirliğiyle gerçekleştirilen saldırılara
“Yargı” da katıldı ve Gençlik Derneği’ni kapatma kararı verdi. Fakat
bütün bu engellemelere rağmen ülke
çapında 30’a yakın şehirde dernekler
kuruldu.
2003 Şubatı’nda ise, gençlik uzun
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süredir sürdürdüğü örgütlenme çalışmalarını yeni bir aşamaya ulaştırdı.
18 Gençlik Derneği’nin katılımıyla
GENÇLİK BİRLİK KOORDİNASYONU kuruldu! Koordinasyonda, Adana, Ankara, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir,
Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir,
Kocaeli, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Zonguldak Gençlik Dernekleri yer aldı.
Gençlik Birlik Koordinasyonu,
2003 Mayıs’ında “Nasıl Bir Üniversite, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz”
adlı bir kurultay düzenleyerek, gençliğin
daha geniş kesimleriyle bağlarını güçlendirdi.
Koordinasyon çalışmalarını belli
bir noktaya getirerek, öğrenci gençliğe
yeni bir federasyonun kuruluşunu müjdeledi. Artık öğrenci gençlik mücadelesini Gençlik Dernekleri Federasyonu önderliğinde sürdürecekti.
Gençlik Dernekleri Federasyonu
tarafından henüz girişim halindeyken,
2003 Ekim’inde 30’u aşkın ilden öğrencilerin katılımıyla “YÖK’e, işgal
ortaklığına ve tecrite hayır demek
için adım adım Ankara’ya yürüyoruz” eylemi gerçekleştirildi. Yolda
üç kez polis saldırısına uğrayan öğrenciler, buna rağmen Ankara’ya
ulaştılar. Ankara’da da AKP iktida-

rının, gençliğin taleplerine cevabı:
panzer, gaz bombası, cop ve gözaltılar,
oldu. Gençlik Dernekleri Federasyonu girişimi, 3 kez saldırıya uğrayıp,
gözaltına alındığı, işkencelerden geçirildiği Ankara yürüyüşünün hemen
ardından da, 6 Kasım’da gençliğin
dinamizmini ve kararlılığını Kızılay’a
taşıdı. YÖK’e karşı uzlaşmaz direniş
ve mücadele yine Dev-Genç’lilerin
önderliğinde sürdü, sürüyor.
Gençlik Federasyonu 18 Haziran
2004’te kuruldu. Federasyon kurulduğu aşamada, ülke çapında 27 ilde
dernekleşmiş, 5 ilde ise girişim halinde toplam 32 gençlik derneği bulunmaktaydı.
Bu durum, oligarşinin gençliği
örgütsüzleştirme saldırısının bir kez
daha Dev-Genç kararlılığıyla etkisizleştirildiğinin ilanıydı.
Bugün AKP iktidarı eliyle gençliğe
örgütsüzlük dayatılmak isteniyor. Bu
nedenle arka arkaya Gençlik Federasyonu binasına saldırılar yaşanıyor.
AKP iktidarına Gençlik Federasyonunun kuruluş sürecini öğrenmesini
öneriyoruz. Direnişlerle, mücadele
ile büyüttüğümüz Umudumuzun
Mevzilerini yoketmeye AKP iktidarının gücü de yetmez.
(Sürecek)

Biz Dev-Genç’liyiz
Biz Dev-Genç’liyiz
Bağımsızlık şiarını
6. Filolar karşısında haykıran
Şanlı Haziran günlerinde
sınıfla kaynaşan
Biz Dev-Genç’liyiz
Savaşıyoruz emperyalizme karşı
işçi köylü öğrenci gençlik
zafere kadar
Cesaretle inançla atıldık kavgaya
yöneldik aydınlıklara
okulda fabrikada kırda
işgalleri kıra kıra
Biz Dev-Genç’liyiz
Savaşıyoruz faşizme karşı
savaşacağız döktüğü kanda
boğana kadar
Doğrulup gürledik
Nisan direnişinde
kavganın izindeyiz
özgür bir gelecek müjdecisi
yükselen sesiyiz
Biz Dev-Genç’liyiz
Savaşıyoruz oligarşiye karşı
savaşacağız halkla birlikte
kurtuluşa kadar
Biz Dev-Genç’liyiz!

AKP İktidarı Yönetememe Krizini
Halka, Devrimcilere Saldırarak Gidermeye Çalışıyor!
Mersin Halk Cephesi gözaltına alınan ve işkence gören
Halk Cephelilerle ilgili 29 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlara değinildi: "AKP’nin eli kanlı katil polisleri
21 Ocak günü Mersin’de hiçbir gerekçe göstermeden evleri
basarak devrimci, demokrat insanları işkencelerle gözaltına
almıştır. 11 Halk Cepheli, gözaltına alındığı günden beri
açlık grevindeler. Gözaltına alındıkları günden beri kendilerine
şeker verilmiyor. Ailelerin başvurusu sonucu savcılık gözaltındakilere şeker verilmesini kabul ederken karakol polisi
tarafından savcının bu isteği dikkate alınmayarak işkenceye
devam ediyor. AKP’nin katil polisleri gözaltındaki arkadaşlarımıza şeker vermediği için, iki gündür su dahi almamaya
başladılar. Arkadaşlarımızın durumunun iyi olmadığını ailelerinden, avukatlarından öğrendik. Gözaltındaki kadınların
tuvalet ihtiyacının karşılanması dahi engelleniyor. Kadın
tutsakları erkek ahlaksız polisler lavaboya götürüp kapıya
dikilmelerinden dolayı, kadınlar tuvalete çıkamıyor. Arkadaşımız Haydar Yıldırım, götürüldüğü sağlık muayenesinde
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doktorun saldırısına uğramıştır.
Erkan Konukçu uğradığı saldırı
sonucu kafası kırılmıştır. Seval
Aracı parmak izi alırken 5 saat
boyunca işkence görmüştür ve
durumu çok ağırdır. Haklı olan,
meşru olan, güçlü olan biziz…
Saldırıların her dönem hedefinde
olmamız da bunun kanıtıdır. Faşist
AKP’nin OHAL’ine, baskı ve
saldırılarına, gözaltı ve tutuklama
terörüne boyun eğmeyeceğiz!
Buradan AKP’nin eli kanlı katil
polislerini uyarıyoruz! İşkenceyle
gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı
derhal serbest bırakın, arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını misliyle sorarız” denildi.
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SORUDA

sanlar nasıl özgür olabilir, Böylece feodal beyin toprağında çaekip biçebildikleri top- lışırken artı emek harcayıp artı ürün
rakları olmadan nasıl ya- sağlarken, kendilerine verilen toprakta
şayabilirlerdi ki!
çalışıp verdiği pay ile de yeni bir
Genellikle feodal bey- toprak rantı, ayrı bir artı ürün yaratmış
lerin hâkim olduğu top- oluyordu.
raklarda yaşayan serfler
Görünürde her şey yolunda yüTa
rih
ten,
bi
lim
den,
Bilgi önderlerimizden, geleneklerimizden (köylüler), toprakları rüyordu. İnsanlar köle olarak damsürmek, işletmek, yeri galanıp kırbaçlanmıyor, alınıp satılgüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
geldiğinde feodal bey- mıyor ve özgürce yaşıyordu! Ancak
lerin her türlü buyru- özel mülkiyet daha da gelişmiş, köğunu
angarya adı altında ye- leciliğe göre baskı ve şiddet hafifle1- Feodal Toplum Düzeni
rine getirmekle mükellefti.
mekle birlikte yoğun sömürü varlığını
Nedir, Nasıl Oluşmuştur?
Feodal beylerin, köleciliğin sonunu koruyordu.
Feodal toplum esas olarak toprağa getiren ayaklanmaların bilinciyle habağımlı toplumdur. Çünkü temel üre- reket etmekten başka şansları yoktu. 4- Feodal Toplumun
tim aracı topraktır. Ne kadar çok top- Kölecilikten elde edilen toprakların
Zengin ve Yoksulları
rağın olursa o kadar çok eker, biçer, sahibi haline dönen kral, bey, ağa,
ürün alırsın. Toprak, zenginlik de- sömürücü sınıf içinde yer alan kilise Nasıl Oluştu?
Bir toplum yıkılıp yeni bir toplum
mektir. Toprağın yoksa toprak sa- de farkındaydı. Bu nedenle toprakların
ortaya
çıkınca her şey yeniden başhiplerine kul-köle olursun.
işletilmesi için serf köylüleri kullanlamış
olmuyordu.
Bir önceki toplumda
Bu düzende, bir tarafta toprağa manın dışında, kendilerininde işlesahip olanlar, diğer tarafta bu top- tilebileceği küçük topraklar dağıtma zengin ve varlıklı olanlar yeni topluraklarda çalışanlar vardır. İşte bu üre- yoluna gitmişlerdi. Böylece yoksul mun yaratılmasında ve değişen üretim
tim tarzının biçimlendirdiği ekonomik, insanlar başını sokacak bir eve işle- ilişkilerinde de belirleyici olabiliyorsosyal ve hukuk düzenine “feodalite” tebilecekleri küçük bir toprağa sa- lardı. Bu belirleyicilik, feodal toplumun kurulma aşamasında da sürdü.
diğer bir ifadeyle “derebeylik” denir. hiptiler ve sözümona köle olÜretim ilişkilerinin temeli, feodal maktan kurtulmuşlardı.
beyin üretim araçları üzerindeki özel
Feodal sistemde, artık köleler
mülkiyeti ve üretici serfin üzerindeki 3- Feodal Toplumda
ve köle sahipleri yoktur. Onların
sınırlı mülkiyetidir.
Sömürü Nasıl
Yıkılan köleci devletlerin ve dü- Gerçekleştiriliyordu?
yerine, feodal düzenin sınıflarını
zeninin yerine kurulan feodal sistem
oluşturan zengin, sömürücü
Feodal toplumda üretim ilişher yerde ayrı süreçler izleyerek farklı
kilerinin temeli feodal beylerin,
feodal beyler (derebeyi), soylular
zamanlarda kurulmuş olsa da asıl
sömürücü sınıfın toprak üzeolarak Batı Roma İmparatorluğu’nun
(senyörler) ve köleciliğin yerine
rindeki özel mülkiyetine ve bu
yıkılışıyla birlikte başladığı kabul
topraklarda çalışmak zorunda
geçen serfler yani topraksız ya
edilir.
bırakılan serflerin- köylülerin
da küçük toprak sahibi köylüler
sömürüsüne dayanıyordu.
2- Feodal Toplum Hangi
almıştı
Toprağın sahibi olan feodal
Sınıf ve Tabakalardan
beyler, kilise, toprak ağası, soyYoksul insanlar kölelik
Oluşuyordu?
lular ve elbette krallık toprakları
zincirinden kurtulmuş ama
Feodal sistemde, artık köleler ve işletmek için köylülere serflere
özgür de sayılmazlardı. Çünkü
köle sahipleri yoktur. Onların yerine, verirken bir anlamda onların
feodal düzenin sınıflarını oluşturan mülkiyet hakkına da sahip olubu kez de feodal beylerin, toprak
zengin, sömürücü feodal beyler (de- yorlardı.
ağalarının zincirsiz kölesi
Serfler bir yanda “soylularebeyi), soylular (senyörler) ve köolmuşlardı. Yaşamak için en
leciliğin yerine geçen serfler yani rın” toprağını işletip her türlü
topraksız ya da küçük toprak sahibi angarya işlerini yaparken, diğer
temel ihtiyaçlarını bile
yandan mülkiyeti soylu sınıfa
köylüler almıştı.
karşılayamayan insanlar nasıl
Yoksul insanlar kölelik zincirinden ait ama kendilerinin kullanıözgür olabilir, ekip biçebildikleri
kurtulmuş ama özgür de sayılmaz- mına verilen küçük topraklarda
çalışarak
yaşamaya
çalışıyor,
lardı. Çünkü bu kez de feodal beylerin,
toprakları olmadan nasıl
toprak ağalarının zincirsiz kölesi ol- ürettiğinin büyük kısmını da
yaşayabilirlerdi ki!
muşlardı. Yaşamak için en temel ih- toprağın sahibine kira olarak
tiyaçlarını bile karşılayamayan in- vermek zorunda kalıyordu.

FEODAL TOPLUM
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mürücüleri tehdit etmeye
Kölecilikten vazgeçmek zorunda olan
Feodal çağ uzun bir dönemi kapsar. Ve bugün de başlamıştı.
Sömürü ve zulüm
büyük toprak sahipsık
sık
kullanılan
“Ortaçağ
Karanlığı”
sözü
işte
bu
aynı
zamanda büyük bir
lerinin toprakları böyoksulluk ve adaletsizliği
lüşülüp, daha küçük
dönemi anlatır. Feodal ilişkilerin kuruluş dönemi
de beraberinde yaratıtoprak sahiplerince
aşağı yukarı 500 yıllık bir dönemdir. Bu tarihte,
yordu. İşte bir yanda kalalınınca yeni bir zenyani
11.
yy’dan
itibaren
feodal
ilişkilerin
geliştiği,
falar, iflas etmiş zanaatgin sınıf oluşmaya
başladı. Zenginleşen
kentlerin yeniden canlandığı kısaca feodalitenin al- çılar, topraksız yoksul
köylüler artarken öte yantoprak sahipleri, bu
tın çağını yaşadığı dönemdir ve bu dönem 15. yy’a dan da tacirler, tefeciler,
üstünlüklerini kullazengin zanaatkarlar ve
kadar devam eder.
narak topraklarını
Bu dönemde Avrupa’da ruhban sınıfı dediğimiz toprak ağaları, feodal
daha da büyütürken,
aristokrasi toplumun egediğer bir kesim ise
kilise ve manastırların hakimiyet ve baskısı “aydın- men durumdaki zengintopraklarını kaybedilanma” süreciyle aşılmaya başlamış, dini kullanan lerini oluşturuyordu.
yor ve gün geçtikçe
feodal beykiliselerin halk üzerinde oluşturduğu baskı bilgiyle lerinBöylece
daha da yoksullaşıartan sömürü ve
yordu.
alt edilerek dinin etkisi zayıflatılmıştı.
baskısına karşı ilk savaşİlk başlarda bir bilarda yine kentlerde orrinden bağımsız olan
taya çıktı. Bu savaşların
bu zengin aileler, kasonunda
kimi şehirlerde
ilk dönemlerinde eski önemlerini de
bile soyluları ve askeri gücü elinde
özel yargısıyla, silahlı askeri güçleyitirmişti. Çünkü şehirlerde kölelerin
bulunduran kesimler kendi arasında
riyle kendi kendini yöneten, bağımsız
çalıştığı büyük atölyeler çökmüş yedevleti ifade eden iktidarlar kurdular.
kent cumhuriyetleri kuruldu.
rine tek tek zanaatkarlar kalmış ve
Krallık adı verilen bu oluşumlar,
Elbette bu süreçler Avrupa’da,
bunlar da ancak kendi kendilerini
daha büyük bir güce ulaşmak için
Asya’da hatta Afrika’da farklı gelişgeçindirebiliyordu. Bu süreçte kentle
daha çok toprağa sahip olmak zomiştir. Krallıkla yönetilen yerlerde,
kır arasında bir alış-veriş yoktu.
rundaydılar. Hızla zenginleşen bu
kilise ve manastırın yani ruhban sıKırda tarımsal hammaddelerin işkrallıklar, işgal ettikleri topraklarda
lenmesi ve zanaatın gelişmesiyle birnıfın etkisiyle Avrupa’da farklı yayaşayan yoksul köylüleri de kendilikte kır ile şehir arasındaki ticaret
şanırken, Rusya ve Osmanlı’da çarlık
lerine bağımlı hale getirerek, kilise
de giderek gelişti. Çünkü kasaba ve
ve padişahlık gerçeğiyle daha farklı
ve manastırı kullanarak yeni, kendi
şehirlerde yaşayanların tarım ürünyaşanmıştır. Farklılığı sömürücü sıfeodal düzenlerini oluşturdular.
lerine, kırlarda yaşayanlarında zanaat
nıfın niteliği ve üretim ilişkilerini
Toprağı elinde bulunduran krallık
eşyalarına ihtiyaçları vardı. Bu durum
değişme zorunluluğu belirlemiştir.
yakınlarına ve işbirlikçilerine kilise
ticaretin gelişmesini sağlarken bir
6- Feodal Toplumun
ve manastıra, ömür boyu kullanacağı
yandan da işi sadece ticaret olan tave mülkiyetini başkasına devredebicirleri ortaya çıkardı. (Bu süreç daha
Yıkılmasına Kadar Giden
leceği şekilde topraklar dağıtıyordu.
sonrasında da tefeci-tüccarların ve
ve Ortaçağ Diye
Dağıtılan bu topraklara feod denibankaların ortaya çıkmasını berabeAdlandırılan Dönem
yordu, ki feodalizm adı da buradan
rinde getirecektir.)
Nasıl Başladı?
gelmektedir.
Zamanla feodal beylerin kırsal
Feodal çağ uzun bir dönemi kapkesime
yönelik
yoğun
sömürü
ve
Cesur Yürek filmini izleyenler
sar. Ve bugün de sık sık kullanılan
baskıları kentlere doğru yoğun bir
bu düzenin, neden ve nasıl toprağa
“Ortaçağ Karanlığı” sözü işte bu dögöçü başlatır. Şehirlere göç eden inve sömürüye dayalı olduğunu hatırnemi anlatır. Feodal ilişkilerin kuruluş
sanlar
angarya
işleri
dışında
zanaatlayacaktır.
dönemi aşağı yukarı 500 yıllık bir
çılığı da öğrenmeye başlarlar.
5- Toprağa Bağımlılığın
dönemdir. Bu tarihte, yani 11. yy’dan
Şehirlerdeki bu yoğunlaşma reitibaren feodal ilişkilerin geliştiği,
kabeti
büyütmüş,
feodal
beylerin
Temel Olduğu Feodalizmde
Şehirlerin Öne Çıkması ve artan baskı ve sömürüsüne karşı za- kentlerin yeniden canlandığı kısaca
feodalitenin altın çağını yaşadığı dönaatçıların birleşmesini de beraberinde
Değer Kazanması
nemdir ve bu dönem 15. yy’a kadar
getirmişti. Avrupa’da loncalar, OsNasıl Oldu?
devam eder.
manlı’da Ahilik şeklinde bir araya
Bu dönemde Avrupa’da ruhban
Büyük kentlerin (İtalya, Roma,
gelen ve örgütlenen zanaatçılar, birsınıfı dediğimiz kilise ve manastırların
Londra...) bir çoğu kölecilik dönebirleriyle dayanışmayı büyütürken,
hakimiyet ve baskısı “aydınlanma”
minden kalmıştı. Ancak feodalizmin
pazarda hâkimiyet kurmaya ve sö-
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Osmanlı Beyliği’nden
Osmanlı
Devleti’ne, işOsmanlı devlet geleneğinde
gallerle toprak büyüdükçe
toplumsal zenginliğin kaynağı toprak ordu büyüdü, padişahın
mülkü büyüdü, reaya ve
ve işgal bölgelerinden alınan
zanaatkarlar üzerindeki
vergilerdir. Toprakların, toplanan
sömürü büyüdü. Ama bir
vergilerin ve devletin tek sahibi tek
tek şey vardı büyümeyen:
Tüm bu zenginliklerin
hakimi padişah olunca, “adalet
ana kaynağı, bilim ve
mülkün temeli” oldu. Daha fazla
teknikle geliştirilen üretici
toprak, daha fazla haraç alınacak
güçler ve buna uygun düinsan, orduyu genişletecek daha fazla şen yeni üretim ilişkileri!
Osmanlı devlet geleinsan gücü demekti. Ve bunlar yeni
neğinde toplumsal zenfetihler için kamçılayıcı bir silah
ginliğin kaynağı toprak
ve işgal bölgelerinden
olunca; Osmanlı sarayındaki tüm
alınan vergilerdir. Topra
yasalar, iktidar uğruna ana, baba,
ha özgür ve istekli işlekardeş boğma planları ve kurumları, tilsin diye yarıcı olarak
köylülere verilir, kiralakısacası feodal despotluğun vahşi
nır, marabacılık gelişir
biçimleri ortaya çıktı.
yine değişmez. Öyleki
toprak sahibi, yeri geldiğinde toprak ile birlikte
üzerinde çalışan köylüleri
süreciyle aşılmaya başlamış, dini
bile satılığa çıkardığı bilinmektedir.
kullanan kiliselerin halk üzerinde
oluşturduğu baskı bilgiyle alt edilerek
8- Feodal Toplumun
dinin etkisi zayıflatılmıştı.
Gelişimiyle Birlikte Çeşitli
Aynı zamanda tarım ve hayvancılığın gelişmesi, zanaatçılığın zenDüşünce
ginleşmesi, tekniğin ilerlemesi üretici
Akımları da Çıkmıştı;
güçlerin gelişmesini de hızlandırmıştı.
Nelerdir Bunlar?
Madenler eritilerek yaygın olarak
Feodal dönem boyunca, toplumkullanılmaya başlanmış, barut budaki
eşitsizlik ve sefaletin nedenleri
lunmuş, matbaa ve pusula icad edilüzerine
çeşitli düşünceler ortaya çıktı.
mişti. Yeni keşifler ve ticaret yollarının
Bu çağda öne çıkan ve yaygın
açılması, deniz taşımacılığının yayolarak halkı etkileyen düşüncelerin
gınlaşmasıyla pazarlar da büyümüştü.
başında ise din gelmektedir. Hemen
15. Yüzyıla damgasını vuran bu
pekçok dini görüş, çıkış itibariyle
gelişmeler “Ortaçağ karanlığı” denilen
halkların çeşitli ihtiyaç ve taleplerini
dönemin sonunu hazırlarken, feodal
dikkate alarak gelişse de zamanla
üretim ilişkilerinin dağılıp, parçaegemenlerin elinde bir silaha dönüşlanmasını ve kapitalist ilişkilerin ormekten kurtulamaz. Bu çağdaki getaya çıkmasını da sağlamıştır.
lişmelerin, buluşların karşısına dikilen

7- Feodalizm Osmanlı’da
Nasıl Gelişti,
Sömürü Nasıl İşliyordu?
Osmanlı Devleti, klasik feodal
devlete, onun biçimsel yapılanışına,
örgütlenişine, toplumsal iç çelişkilerinin ayırt edici özellikleri nedeniyle
sahip değildi. Merkezi feodal bir yapıya sahipti.

en başta dini kurumlar olmuştur. Örneğin, 1600 yılında evrenin sonsuz
olduğunu söyleyen Bruno, Roma
meydanında yakılarak cezalandırılmıştır.
Ki bugün bile egemenlerin sömürü
ve zulmünü gizlemek için kullandığı
araçların en başında din gelmektedir.
Hiç kuşku yok ki bu sürecin en
önemli akımı Rönesans’dır. Feodal

düzenin sonunu da getirecek olan
Rönesans ile birlikte sanattan mimariye, edebiyattan müziğe, felsefeden bilime kadar her alanda, patlama denilebilecek derecede ilerlemeler olmuştur. Bu dönemin “Yeniden Doğuş” anlamındaki Rönesans
adını almasının nedeni Antik çağın
kültür ve sanatının geliştirilmesi ve
matbaadan baruta, pusulaya kadar
pek çok yeni icadın keşfedilmesiydi.
Tabii yeni kıtaların keşfedilmesi ve
sömürgeciliğin yaygınlaşması da yine
bu süreçte başlar.
Rönesans’ın ortaya çıkardığı akımlardan biri de 16. yy’da “özel mülkiyet”in olmadığı bir toplum düzeni
düşüncesini ortaya atan “Ütopik Sosyalistler”dir. Bu düşünceye göre;
toplumun her üyesi hem zanaat hem
de tarımsal işlerle uğraşır. Toplumun
bütün üyeleri günde 6 ya da 4 saat
çalışırlar. Ve bu çalışma ihtiyaçlarını
karşılamak için yeter. Çalışma sonucu
elde edilen ürünler herkesin ihtiyacına
göre dağıtılır...
Bu görüşler her ne kadar gerçekleştirilebilir düşünceler olmasa da,
toplumsal düşüncelerin gelişmesine
katkı sağladı. Zaten bu nedenle “ütopik” diyoruz. Çünkü bu düşüncelerin
savunucuları toplumsal gelişmenin
yasalarını bilmiyorlardı. Varolan toplum ilişkileri, üretici güçlerin gelişmesini engellemeye başladığında bir
üst toplum aşamasına geçiliyordu.
İşte bu yasaya göre feodal toplumdan
sonra gelecek toplum kapitalist toplumdu. Çünkü üretici güçlerin gelişmesi o dönem ancak kapitalizme
geçişle mümkündü.
Yine feodalizmin bağrında gelişen
ve Rönesansın biçimlendiği burjuva
ideolojisi de bu süreçte oluşmaya
başladı. “Eşitlik, özgürlük, kardeşlik” temelinde yükselen talepler etrafında oluşan bu ideoloji ilk zamanlar
doğrudan feodal düzene yöneldi.
Feodal toplumun ekonomik, politik,
dinsel ve ahlaki temellerini eleştirerek
burjuva devriminin hazırlanmasına
önemli katkı sağladı.
Bu nedenle o dönem burjuvazinin
dünya görüşü yani ideolojisi ilerici,
devrimci bir karaktere sahiptir. Ortaya
çıktığı dönemdeki ilerici niteliği, öz-
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gürlükçü söylem ve çağrılarıyla işçi
sınıfını ve yoksul köylüleri de yanına
alan burjuvazi feodal sistemi devirerek egemenliğini ilan etti...

9- Feodal Toplumun
Yıkılmasında
Halk Ayaklanmalarının
Etkisi Nedir?
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Çıkışı itibariyle köleciliğe göre
ilerici bir toplum düzenini ifade eden
feodalizm, devamında zulümle, zorbalıkla, baskıyla dininde kullanımıyla
halklar üzerinde korkunç bir sömürüyü de beraberinde getirmiştir.
Sömürü ve zulmün olduğu yerde
isyanı kaçınılmazdır. Ortaya çıkış
sebepleri ve sonuçları farklı farklı
olsa da; yüzyıllarca süren feodal düzende de halkların öfkesi birikmiş
ve ayaklanmalar, isyanlar kaçınılmaz
hale gelmiştir. Feodal düzenin hemen
her aşamasında firarlardan silahlı
ayaklanmalara kadar çeşitli ayaklanmalar yaşanmıştır. Bu kendiliğinden
ve birbirinden kopuk ayaklanmalar
kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkumdu. Ama ayaklanmalar, isyanlar,
feodal beylerin keyfi yönetimine
karşı serfleri biraz olsun koruyordu.
Avrupa’daki köylü ayaklanmaları
ve yine Osmanlı’yı hop oturup-hop
kaldıran, Anadolu’yu bir boydan bir
boya saran halk ayaklanmaları da
böyle başlamıştır.
Anadolu’da Baba İshak önderliğinde başlayan ve iktidarı hedef alan

Babai Ayaklanmalarından ardı arkası
kesilmeyen Celali isyanlarına ve ortakça bir yaşamı temel alan Bedreddin
Ayaklanmalarına kadar halkların isyanı hiç bitmemiş, feodal Osmanlı
düzenini derinden sarsmıştır.
Hiçbir sömürücü, egemen, derebeyi, kral, padişah halkların emeği,
alınteri, kanı ve canı üzerine kurulu
düzenlerinden vazgeçmek istemez.
Ancak, tarihin çarkı hep ileriye doğru
döndüğünden eskiyen yıkılıp, tarihin
çöplüğüne atılmak zorundadır.

10- Feodalizmin Sonunu
Getiren, Yeni Bir Toplumsal
Düzenin Ortaya Çıkmasını
Sağlayan Ne Oldu?

Köleci üretim tarzı tarihten silinmeden önce, artık gelişimi durmuş,
üretici güçlerin gelişimi önünde engel
olmaya başlamıştı. Aynı kaderi bu
kez feodal sistem yaşıyor, bağrında
yeni bir toplumsal düzen yeşeriyordu.
Şehirlerde yoğunlaşan üretim ve
yaşam, feodal bağımlılıktan kurtulmayı sağlarken, her ne kadar üretim
vb. özgürleşmiş gibi görünse de, vergiler, haraçlar, ticaret yapıldığında
uygulanan kısıtlamalar, gümrük kotaları vb. bu özgürleşmenin ve üretiminin yeni pazarlarla buluşmasının
önünde de engel oluşturuyordu.
Yeni aletler üretiliyor, üretim şekilleri, teknikleri geliştiriliyor, kır
ve şehir arasında iş bölümü sağlanıyor, ticaret ile birlikte meta dolaşımının koşulları yaratılıyor,
Şehirlerde yoğunlaşan üretim bölünmüş, parçalanmış devletler
ve yaşam, feodal bağımlılıktan üzerinden ulusal pazarlar açığa
çıkarılıyor – ancak tüm bu dekurtulmayı sağlarken, her ne
ğişim ve gelişmelere karşın feokadar üretim vb. özgürleşmiş
dal üretim anlayışı engelde ısrar
ediyordu.
gibi görünse de vergiler,
Toprağa bağlı serflerin, yeharaçlar, ticaret yapıldığında
rini işçi sınıfına bırakması, feouygulanan kısıtlamalar,
dal toplum ilişkilerinin artık tıkandığı, toprak ve toprağa bağlı
gümrük kotaları vb. bu
serflerle sağlanan üretimin, topözgürleşmenin ve üretiminin
lumu geliştirmek bir yana geyeni pazarlarla buluşmasının
lişimini engellediği bir dönem
önünde de engel oluşturuyordu. başlamıştı. Feodal üretim ilişkilerinin yerini kapitalist üretim
ilişkilerinin alması artık bir zo-

runluluktu.
Kuşkusuz bu süreçte yaşanan ne
kilisenin etkisinin kırılması ne yeni
icatların olması, keşiflerin yapılması
ne de ayaklanma ve isyanlar çok
önemli olmakla birlikte feodalizmin
yıkılması için yeterli değildi. Yeni
bir toplumsal düzenin kapılarını açan
en başta üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk
yasasının bozulması ve buna uygun
ekonomik altyapının oluşmasıydı.
Yeni üretim anlayışının zorunluluğu ve toplumsal düzenin değişimi
bu çelişkiler ve çatışmaların çözümü
sonucu ortaya çıktı. Ticaret haklarını
elinde bulunduran, kapitalist oluşumları sağlayan burjuvazi kralların
desteğini de yanına alarak, şehirlerdeki örgütlenmenin ve hareketliliğinde gücüyle feodalizmi tasfiye etmeye başladı.
_______
- Lonca: Feodal dönemde, aynı
ya da birbirine yakın işleri yapan
zanaatçıların kurduğu birlikler-örgütlenmelerdir. Bu örgütlenmeler Osmanlı’da ise Ahilik şeklinde gelişmiştir.
- Angarya: Bir kimseye veya
topluluğa ücret vermeden yaptırılan
iş. Köylünün derebeyine yaptığı zorunlu, ücretsiz hizmet.
- Meta: Pazar için üretilen mal.
- Serf: Feodal beylere çalışan,
toprak ile birlikte alınıp satılabilen
“köle”, topraksız köylü. Serflerin evlenmeleri, ev değiştirmeleri, kendi
malını başkasına bağışlamaları feodal
beyin iznine bağlıydı. Hatta kimin
kiminle evleneceğine feodal bey karar
veriyordu. Yine pek çok yerde “ilk
gece hakkı” denilen gelenek oldukça
yaygındı. Kısacası feodal beyler,
serflerin üzerinde çok geniş haklara
sahiptiler.
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"Eğer bir toplumda, devrim ve
toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bur güç yoksa, o toplum için için çürümeye
başlar." (Lenin)
Ya çürümeye boyun eğeceğiz, ya
örgütlenip toplumsal değişimi gerçekleştirecek gücü oluşturacağız.
Emperyalist sistem çürümüş bir
sistemdir. Çürümenin nedeni emperyalist sistemin krizidir,
krizlerin nedeni üretim araçlarının bir avuç zenginin elinde, özel
mülkiyet yapılmış
olmasıdır. Bunun sonucu, dünyanın en alçak 8
kişisinin mülkiyeti,
3.5 milyar yoksul
halkın mülkiyetine
eşit hale gelmiştir.
Bu çürümeye boyun eğersek
halk olma özelliğimizi yitiririz.

Kendi Kendimizi
Yönetmek Haktır
Bu Hakkımızı
Kazanmalıyız
Onurumuzu yitiririz, kişiliğimizi yitiririz, ahlakımızı, değerlerimizi yitiririz.
Kültürümüzü, geleneklerimizi yitiririz.
Her gün ekranlarda izlediğimiz toplumsal çürümenin göstergesi haberler,
işte bu çürümenin göstergeleridir.

Hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş, her
tür yozlaşma almış başını gidiyorsa,
bu çürümenin göstergesidir. Çürümenin birinci nedeni emperyalist sistemdir, fakat ikinci nedeni de bu sisteme karşı savaşmamaktır.
Çürümenin önüne geçmenin yolu
faişzme boyun eğmemek, faşizmin
yönetimini reddetmektir.

Örgütsüz Halk,
Boyun Eğmeye
Mahkum Olur
Faşizmin karşısında, tek tek beriylerin direnme gücü çok yetersiz ve zayıf bir güçtür.
Faşizm de bunun farkındadır. Bu nedenle de böylesine çürümüşlüğü ayyuka çıkmış
bir sistemi sürdürebilmenin tek yolunun
halkın örgütsüzlüğü olduğunu bilir.

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat KapıHer Eve Girmektir

Çat kapı tüm halkı devrime katmaktır
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atasözü:
Akan Su Kokmaz
Kapı Menteşesi
Pas Tutmaz

faşizme karşı beynimizi yüreğimizi ellerimizi silahlandırmalıyız
- Faşizm, emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin her gün üzerimize kurşun
yağdırdıkları silahıdır. Bilgehanlar,
Leylalar, Oğuzlar, Mahirler ise halkın
faşizme karşı silahıdır. Faşizmin
karşısında çok güçlü silahlara sahip
olmalıyız, bu silah mahallelerimizde
Şahanlarımız, dağlarda, şehirlerde
şahanlarımızdır. Onları sahiplenelim,
destekleyelim, her birimiz bir şahan
olalım.
- İstanbul’un Gazi, Okmeydanı,
Çayan mahallelerinde her hafta
uyuşturucu satıcılarına karşı oturma
eylemleri yapıyoruz.
Gazi mahallesinde Hasan Ferit

Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’mizi açtık. Okmeydanı’nda da açacağız. Diğer gecekondu mahallelerimizde de açmalıyız.
Uyuşturucu faşizmin halka karşı silahıdır. Uyuşturucuya karşı silahımız
birliğimiz, eylemlerimiz ve HFG Uyuşturucuyla Savaş Merkezlerimizdir.
Kendimizi savunmak için silahlanalım.
Faşizmin halkı uyuşturma politikasına
karşı savaşabilmek için silahlanalım.
Elimizdeki silahları çoğaltalım.
- Bilgi güçtür. Burjuvazinin her
gün gazetelerden, televizyonlardan,
internet sitelerinden yayınladıkları
yalanlar bilgi değildir. Yalan, faşizmin

halka savaşta kullandığı silahtır.
Faşizmin, yalanlarla, demagojilerle
saldırılarına karşı beynimizi silahlandıralım.
Beynimizi ancak doğru bilgilerle
silahlandırabiliriz. Bunun için doğruları, gerçekleri, halktan yana yayınları okumamız gerekir. Yürüyüş
dergimiz, bizim faşizme karşı silahımızdır. Yürüyüş dergimizi bunun
için okumalıyız. Bunun çiin yürüyüş
dergimizi tüm halkımıza götürmeli
okutmalıyız. Her okurumuz, yürüyüş
dergimizi komşusuna vermeli, okutmalıdır.
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GÜNEŞİ SEN ÇEKECEKSİN BULUTTAN
En küçük örgütlenmeye, bir kaç
kişinin bile bir araya gelmesine saldırmaları örgütlenmeyi engellemek
içindir. Önümüzde iki yol vardır. Ya
faşizme karşı örgütlenir ve kendimizi
savunabiliriz. Ya da faşizm, karşısında
tek tek birey olarak duran milyonlara
boyun eğdirir. Aslında bu iki yol değildir. Bunun anlamı tek bir yolumuz
var demektir, o da faşizme karşı örgütlenmek. Kültürümüzü, değerlerimizi, ahlakımızı korumanın yolu her
alanda örgütlenmektir. Ekonomik
alanda, siyasal, askeri, ideolojik,
kültürel, sosyal, demokratik her
alanda kendi örgütlerimizi oluşturmalıyız. Bunların tümünün birleştiği
yer HALK MECLİSLERİ’mizdir.
Neden?
Çünkü, Halk Meclislerimiz yaşamın her alanını örgütleyecek halkın
kendi kendini yönetim organlarıdır.

Şehitlerimiz Bizlere
Örgütlenme Çağrısıdır
Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017
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Örgütlenebilir miyiz?
Evet, bu gücü zulmün üzerine ölümüne yürüyen şehitlerimizin cüretinden,
iradesinden, kararlılığından alabiliriz.
Bilgehanlar, Leylalar, Mahirler,
Oğuzlar, bizlere yol göstermek için
düştüler önümüze. Bizlere örgütlenme
ve faşizme karşı mücadele yolunu
gösteriyorlar. Faşizmin yönetimine,

Yitirilince güneş
esmer bir bulutun gölgesinde
hayata kulak ver
deniyor seni
yeni bir iklimde
Hayata kulak ver
dinle toprağın sesini
nasıl da anlatır gürül gürül
pir sultan'ı, bedrettin'i, dadal'ı ve
köroğlu'nu
Nice baharları suladılar
zindanlarda onlar
Filizlenerek karanlık ülkesinde
ihanetin
budandıkça büyüyen
serpilen
gül dalıydılar
Eksiltemedi dudaklarından
türküleri
boğazlarına ilmiğini geçirirken
hain
zulmüne, adaletsizliklerine boyun eğmeyin diyorlar.
En zor koşullarda bile halk olarak
çaresiz olmadığımızı gösteriyorlar. Halkın gücünün sınırsızlığını gösteriyorlar.
Ve en önemlisi örgütlü bir halk gücünün
yenilmezliğini gösteriyorlar.
Evet, şehitlerimizin yaşam ve eylemlerinde örgütün gücünü görmeli,
öğrenmeliyiz. Leylalar, Bilgehanlar
bu halkın çocuklarıdır. Onlara faşizme
karşı savaşma gücü veren örgüttür.

Örümcek
bağrında
zındanların
nasıl da
solmuşlar
deme
mahpusluk
en eski
yiğitlerinden
mirastır bu topraklara
nasıl da özümlemiştir
sevdalı yüreklerini onların
Yitirilince güneş
esmer bir bulutun bölgesinde
düşmesin yüreğine
hüznün bakır çalığına dönen
sancısı
güneşi sen çekeceksin buluttan
hayatı sen yeşerteceksin
unutma
AHMET TELLİ
Onlara, faşizme karşı savaşma bilincini
veren, ideolojik netlik kazandıran örgüttür.
Çünkü, örgüt halkın tarihsel birikimini birleştirmesi demektir. Çünkü,
örgüt halkın birlikte karar alması,
düşmandan daha güçlü olmak demektir. Çünkü, örgüt mücadelede süreklilik kazanmak demektir. Çünkü;
örgüt halkın gücünü birleştirmesi, iradesini ortaklaştırması demektir.

İdeolojik Mücadele

Yöntem ve Araç

İki ideoloji ve iki yaşam var. Burjuvaların ideolojisi.
Bunun karşısında proletaryanın ideolojisi. Burjuvazinin yaşamı ve halkın yaşamı.
Biri sömürülen, diğeri sömürendir. Faşist düzeni meşrulaştıracak politikalar yapmak demek, sömürü düzenine
onay vermek, halkı da buna ikna etmek demektir.
Faşizmin sömürü düzenine boyun eğmemizi, razı olmamızı, faşizme karşı savaşmamamızı isteyenler, faşizme
karşı direnişlerimizden rahatsızlık duyanlar, bizi faşizme
mahkum etmek isteyenlerdir. Eğer bizlere faşizm koşullarında
da yaşanabilir diyorlarsa, bilin ki, onlar bizim gibi yoksul
değillerdir. Faşizm, önce ekonomik olarak en yoksulları
ezer, faşizmin zulmü de en önce en yoksul halka yönelir.
Bu nedenle de yoksul halk olarak bizim faşizme karşı savaşmaktan ve direnmekten başka yolumuz yoktur.
Faşizmin terörü karşısında silahlanmamızı engellemeye
çalışanlar bilelim ki, biz yoksullarla aynı sınıftan da değillerdir. Bizden çok burjuvaziye daha yakınlardır.

Halk ve faşizm arasındaki savaş her an ve her yerde sürer. Bu
savaşın bir boyutu ideolojik zeminde süren savaştır. Bu savaşı kazanmak istiyorsak, ideolojik alanda süren savaşımı da iradi hale
getirmemiz gerekir.
Bunun için kullanabileceğimiz yöntem ve araçlardan birisi, halk
toplantıları olabilir. Halk toplantıları faşizmin ideolojik saldırılarına
karşı halk olarak kendimizi doğru bilgi ve devrimci politikalarla silahlandırdığımız yerler olabilir.
Haftada bir halk toplantıları yaparak, kendi politik gündemimizi
birlikte belirleyebilir, ortaklaştırabilir, kolektif tartışma ve değerlendirme
olanağı ile bilinç düzeyimizi geliştirebiliriz. Bunun için kullanabileceğimiz çok çeşitli araçlarımız vardır. Dergimiz bu araçların
başında gelenlerinden biridir. Çünkü, dergimiz faşizme karşı halk
cephenisnden yürüttüğümüz ideolojik mücadele aracımızdır.
Çünkü, faşizm, her gün kendi gündemini bizlere dayatıp, saflaşmayı kendi politikaları çerçevesinde örgütlemeye çalışırken,
bunun karşısında dergimiz, devrim için, halkın çıkarlarını esas
alarak gündem oluşturuyor.

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

Şehitlerimizin Hesabını
Sormak
Halkı Örgütlemektir
Halkı Savaştırmaktır
“Şehitlerimizin hesabını soracağımıza olan inanç ve dağlarımızda
gerillalarımızın hiç bitmeyeceğine
dair sözümüzle kucaklıyoruz...
Savaşı büyütmeye devam ediyoruz.” DHKC Dersim Kır Gerilla Birliği Komutanlarından Leyla Aracı
En değerli yoldaşlarımızı şehit
veriyoruz. Halk Kurtuluş Savaşçıları
devrimi bir adım daha ileriye taşıyarak
şehit düşüyorlar.
Dağlarda umudu, halk kurtuluş savaşımızı büyütmek, düşmana darbeler
vuran, halkı örgütleyen bir gerilla
tarzını oluşturmak ve büyütmek için
çıktılar Dersim’in doruklarına. Dağların koşullarıyla savaştılar, kendi eksikleriyle savaştılar, oligarşinin faşist
ordusuyla savaştılar.
Savaş gerçeğinin sonucu olarak
şehit düştüler.
Leyla, Oğuz, Mahir girdiler bombalanmış sığınaktan silahlarını alıp çıktılar. Umudu dağlarda büyütmeli ve
yoldaşlarının hesabını sormalıydılar.
Moralliydiler. Moral, Umudu

dağlarda büyütmektir. Moral, şehitlerimizdir, moral
ideolojimizdir, moral haklı
savaşımızdır. Halktır. Vatandır.
Hepsi orada, onlarla birlikteydi.
O zor koşullarda bir haber iletmek istediler bizlere, şehitlerimizin
hesabını soracaklarını, savaşımızı
büyütmeye devam ettiklerini söylüyorlardı.

Mahallelerimizde
Şehitlerimizin Hesabını
Sormak İçin
Ne Yapmalıyız?
Şehitlerimiz moral değerlerimizin başında gelirler. Neden?
Çünkü; moral savaştır. Sömürülen, zulme uğrayan, onuru ayaklar
altına alınan bir halkın en büyük
moral değeri bu onursuzluğu kabul
etmeyerek savaşmasıdır. Şehitlerimiz
hem bu savaşımızı en önde yürütenlerimiz hemde bu savaşımızın bedelini
en ileri düzeyde ödeyenlerimiz.
Savaştığımız için şehitler veriyoruz. O halde şehitler vermemiz bizde
moral bozukluğu değil, yoldaşlarımızı

katleden düşmana öfke, kin oluşturmalıdır. Savaşma, düşmandan hesap
sorma kararlılığımızı, moralimizi yükseltmeli, coşkumuzu büyütmelidir.
Çünkü; şehitlerimiz düşmanın önünde diz çökmediğimizin ifadesidir. Düşmana her koşulda vurmaya devam ettiğimizin göstergesidir. Şehitlerimiz,
devrimin iradesinin faşizmin iradesinden
daha güçlü olduğunun göstergesidir.
Bu moralle yoldaşlarımızın hesabını sormalıyız.
Hesap sormak, tek başına düşmana
vurmak değildir. Yani bu anlamda,
hesap sormak sadece silahlı eylem
demek değildir. Hesap sormak demek,
devrimi büyütmek demektir.
Hesap sormak demek, halkı daha
çok örgütlemek demektir. Daha çok
eve gitmek, daha çok insanla konuşmak, propaganda yapmak demektir.
Hesap sormak demek, bir dergi
satıyorsak, bunu ikiye çıkarmak demektir. Bunu yapmamak, şehitlerimizin
hesabını sormamak demektir. Bunu
yapmamak, duygularımız ne kadar içten ve samimi olursa olsun, düşmandan
hesap sorma isteğimizin soyut ve söz-

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Çözüm

Unutkanlık temel olarak, yeterince beynimizi
u n l ı k meşgul
r
etmediğimiz zaman ortaya çıkar. Okuduğumuz bir
s o k a n şeyi, üstünkörü
okumuşsak unuturuz, bir randevuyu belirledikten
t
u
sonra
bir
daha
üzerinde
unuturuz. Yani unutkanlık
u n yoğunlaşma eksikliğinden ortayadüşünmemişsek
çıkar. O zaman unutmamak için önem vermek
ve üzerinde düşünmek, yoğunlaşmak gerekir.
Yoğunlaşmak, programlamak, örgütlemektir. Programladığımız ve örgütlediğimiz işler
gündemimizden hemen çıkmaz, unutkanlığımızın önüne böyle de geçeriz. Programlamak,
örgütlemek, o işin ne zaman, kimlerle, nasıl, hangi araç ve yöntemle yapılacağını belirlemektir.
Bunların belirlenmesi yapmamız gereken işimizi beynimize kazımak anlamına gelir.
Unutmanın önüne geçer.
Bunların yanında, hatırlatıcı önlemler almak gerekir. Çoğunlukla bir randevuya
gitmek, bir toplantıya gitmek, eğitim çalışmasına gitmek unutulan işler
arasındadır. Bunları unutmamak için hatırlatıcı önlemler
alabiliriz.
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den ibaret kalması demektir.

"Şehitlerime Yoldaşlarıma
Layık Olacağım,
Halkımı Seviyorum.”

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Bunlar Bilgehan Karpat’ın son
sözleridir. O, son sözlerinde, halkımıza ve şehitlerimize layık olacağını
söylerken, teslim olmama geleneğimize yeni halkalar ekliyor. Peki teslim
olmamak nedir?
dik, dergi dağıtmaya gitmedik”, “yoleşmek gerektiğini, pratikte örgütleTeslim olmamak, düşmanın katliğunluğumuz vardı, anmamız vardı,
yerek göstermelidirler.
amlarına, faşizmin azgın saldırılarına
eylemimiz vardı ... gitmedik” demek,
Şehitler veriyorsak, bu da örgütrağmen, devrimi büyütmektir, halkı
örgütlenme çalışmasını anlamamak
lenmenin, kitle çalışmasının, ajitasörgütlemeye devam etmektir. Düşmanın
demektir. Tersine bunlar halkı öryon-propaganda faaliyetinin konusudur.
saldırılarına rağmen demokratik mevgütlemenin araçlarıdır.
Bunu yapmamak, gündemimize şezilerimizi korumaktır, geliştirmektir.
Kitle çalışması sürekli bir çalışhitlerimizi almamak anlamına gelir.
Düşman onlarca akrep aracıyla, helimadır. Kitle çalışması yapmak demek,
En iyi ihtimalle şehitlerimizle ilgili
kopterle, uzun namlulu silahlarla kuhalkla birlikte yaşamın, mücadelenin
duygularımızı kendi iç dünyamızda
rumlarımıza baskına geliyorsa, bunun
tüm sorunlarını sadece paylaşmak
yaşamak anlamına gelir ki, bunun anamacı bir yandan da halka gözdağı
demek de değildir, bunları birlikte
lamı ödediğimiz bedeller ve savaş
vermek, korkutarak kurumlarımızı çayaşamak demektir.
gerçeğimiz karşısında zayıftır.
lışmaz hale getirmeye çalışmaktır. BuHalk biziz, bizim dışımızda bir
Şehitlerimizin son sözlerini annun karşısında, halkı kurumlarımıza
güç değildir. Sorunlarımızı, güçlerilatalım herkese. Ne diyor son sözlegetirmenin yollarını bulursak, faşizmin
mizi birleştirerek mi çözeceğiz? Yokrinde Bilgehan Karpat yoldaşımız:
bu politikasını boşa çıkarmış oluruz.
sa sorunlarımıza bir başımıza mı çö“... Ben halkımın onurlu bir evlaBunun için düşmanın kapattığı
züm arayacağız? Sorunlarımızı birdıyım. Bu doğal savaşın bir savaşkurumlarımızı ısrarla çalıştırmak gelikte çözmek için örgütlenmeye devçısıyım, özel biri değilim. Sizi sevirekir. Bu kurumlarımızda faaliyet
rimciler kendilerinden başlamalıdırlar.
yorum. Ben onurlu bi halk çocuğu
örgütlemek gerekir.
Halka sorunların çözümü için birolarak olmam gereken yerde yapHalkı örgütlemekten vazgeçmemam gerekeni yapıyorum".
mek gerekir. Her sorun
Bunu tüm halkın bilhalkı örgütlemek için
meye hakkı var. Bunu
araçtır. Devrime
tüm halka anlatmaÖrgütleyendir. Halkı örgütleyendir. Kitle
ait olan her şey
çalışmasını örgütleyendir. Derneklerimizde kültürel yan, görevini yaphalkı örgütlemek
mıyor demektir.
sosyal faaliyetlerimizi örgütleyendir. Halkın
için araçtır.
Halk olmayı da,
ekonomik sorunlarına çözüm örgütleyendir.
“Şehitlerimiz
devrimci olmayı da
Devrimci kişilik devrimi örgütleyen
vardı ev ziyaretlerine,
anlamamış demektir.
kişiliktir.
örgütleme çalışmasına gitme-

Devrimci Kişilik:

eğitim:
Eğitim sadece bir çalışmadan, diğer çalışmaya gündemimize gelen, çalışma bittikten sonra ortadan kalkan,
mekanik bir çalışma değildir. Eğitim yaşamın bütününde
hayata geçirilmesi gereken, yaşamımızın ayrılmaz parçası
haline gelmiş olan bir faaliyettir. Ki, biz istesek de istemesek
de zaten yaşam eğitim demektir. Sorun bu eğitim sürecinde
bizim ne ögreteceğimizi planlayıp, planlamadığımızdır. Eğer
yaşamı iradi olarak örgütlemezsek, yaşam yine de öğretmeye
devam eder, ama yaşamın öğreticiliği devrimci içerikte olmayacaktır. Yaşam devrimi değil, kişiye düzeni anlatacak,
düzeni öğretecektir. Biz devrimci bir içerikle yaşamı örgütlersek, yaşam devrimi öğretecektir. O halde, eğitimin ilk
adımı olarak, yaşamı devrimci tarzda örgütlemeliyiz.
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ajitasyon propaganda:
Ajitasyon ve propaganda faşizme ve her türlü burjuva
ideolojisine karşı ideolojik mücadelenin iki temel aracıdır.
O halde, ajitasyon-propaganda faaliyeti yürütmek demek,
düzen-devrim çatışmasına halk cephesinden katılmak
demektir. Tersi, devrim düzen saflaşmasında yerini almamak demektir. Düzenin her pisliği bizim için halka
düzeni teşhir etme aracıdır. Bu görevimizi her an yerine
getirmeliyiz. Devrimin her güzelliği, devrime ait her
değer, bizim halka devrimi anlatmamız için vesiledir.
Düzen açlığımızdır, halka anlatalım, düzen ırkçılıktır,
faşizmdir, halka anlatalım, düzen ahlaksızlık, uyuşturu
tacirliği, mafya, ekonomik krizdi. Düzen katliamcılıktır.
Evlerimizden sokaklara atılmamızdır. Halka anlatalım.

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Faşizmin saldırıları karşısında halkın
en meşru ve reddedilemez haklarından
birisi kendini savunmaktır. Peki ama,
kendimizi nasıl savunacağız?
Mahallelerimizin Şahanları, bu sorumuzun cevabıdır. Kendimizi savunmak için oligarşinin mahkemelerine
gidemeyiz.
Halk Kurtuluş Savaşı’mızın meşruluk zemini, oligarşik düzenin tüm
kurumlarıyla, halka karşı örgütlenmiş
olması, halk düşmanı yüzüdür.
Böyle olduğu için, bu düzene karşı
savaşmak ve bu düzeni yıkmak meşrudur. Halk düşmanı yüzü açık olan
bir düzenin, mahkemelerinden adalet
beklemenin anlamsızlığını, artık ülkemizdeki hemen herkes görmüş olmalıdır. Çünkü, faşizmin adaletsizliği en
canlı örnekleriyle, neredeyse hepimizin
gözleri önünde yaşanıyor.
Soma’da 301 işçi katledildi, faşizmin mahkemelerinde neredeyse suçlu
çıkarılacaklar.
Dilek Doğan evinde katledildi, Berkin Elvan sokakta katledildi, aileleri
suçlandı. Ethen Sarısülük Haziran
ayaklanmasında polis tarafından hedef
alınarak katledildi, Ethem’i katleden
polise madalya takmadıkları kaldı.
AKP iktidarıyla şu ya da bu düzeyde
çıkarları çelişen her kesim hemen kendisini bir mahkeme hakiminin karşısında buluyor, soluğu hapishanede aldırıyorlar.
Faşizmin bu mahkemelerinde halk
için adalet aranmayacağı açık. Peki
kendimizi faşizmin saldırılarına karşı
nasıl koruyacağız? Kendimizi nasıl savunacağız?
Kendimizi savunmak için, faşizmin
karşısına tek başımıza da çıkabiliriz,
ama bu onurumuzu korumaya yeterli
olsa da kendimizi ve ailemizi, yakınlarımızı korumaya yeterli olmaz.
Kimileri faşizmden kaçarak, mücadelenin dışında kalarak kendini korumayı düşünebilmektedir. Yanılgıdır.
Bu yanılgı ile hareket edip, faşizm kapısına dayandığında pişmanlık yaşa-

Kendini
Savunmak
Reddedilemez Haktır
Mahallelerimizin Şahanları
Halk Savunma Güçleridir

yanların hikayeleri ibretlik örnekler
olarak anlatılır.
Özellikle, oportünizmin, reformizmin tavrı, faşizmin icazetine sığınmaktır.
Fakat görüyoruz ki, faşizmin saldırılarından kurtulmak için bu da yeterli
değildir.
Çünkü, faşizmin halk düşmanlığı
ve halka saldırısı, tek başına halkın
eylemlerine bağlı değildir. Faşizmin
saldırısının zemini kendi krizidir.
Bu ne demektir?
Faşizm, emperyalist tekellerin krizleri nedeniyle halkı yönetemez hale
geldiklerinde uyguladıkları yönetim
biçimidir. Faşizm, tüm halk güçlerini
hedef alır. Tüm yoksul halka düşmandır.
Bu nedenledir ki, halk olarak faşizme karşı kendi savunmamızı örgütlemekten başka yolumuz yok.

Mahallemizin Şahanları,
Savunma İhtiyacımızın
Örgütleridir
"Ordu saldırılarına karşı semtlerin
savunmasına genç-ihtiyar, kadınerkek bütün Katolikler katılmaktadır.
Yetişkin erkekler, tüfekler ve ateşli silahlarla, gençler ve çocuklar, benzin
ve çivi bombalarıyla askerlere nefes
alacak zaman bırakmamaktadırlar.
Kadınlar ise, çöp teneke kapaklarının
birbirine vurulmasına dayanan bir
alarm sistemiyle, ordunun habersizce
bastırmasına engel
olma görevini yüklenmişlerdir.” (İrlanda Sorunu, Georg Kramer,
syf.197)
Bu basit bir şekilde
halkın kendi savunmasını örgütlediği bir örnektir.
Aynı şekilde örgütlenme ihtiyacı bizim
mahallelerimiz ve alan-

larımızda da daha yakıcı hale gelmiştir.
Kendimizi bireysel çözüm arayışlarından kurtararak, halk olarak gücümüzü görmeliyiz. Görmeliyiz ki, gücümüzü birleştirdiğimizde, faşizmin
karşısında güçsüz değiliz, zayıf değiliz.
Görmeliyiz ki, gücümüzü birleştirdiğimizde, faşizmin karşısında daha
az bedel ödeyerek, kendimizi savunma
olanağı elde edebiliriz.
Hızla silahlı güçlerimizi oluşturmalıyız. Bir gün mahallelerimizde faşizm kapımıza silahlarla dayanmadan,
biz mahallelerimizden faşizmi tüm kurumlarıyla söküp atmak için örgütlenmeliyiz.
Faşizmin saldırıları karşısında tüm
mahalle halkı olarak örgütlü hareket
edip, direnebilmek için örgütlenmeliyiz.
Ve bilmeliyiz ki, faşizme karşı mücadeleyi sadece demokratik eylemler
ve yöntemlerle sürdüremeyiz. Faşizm,
tekelci burjuvazinin en gerici, en
şovenist, en katliamcı ve saldırgan
kesiminin açık baskıcı, kan dökücü
diktatörlüğüdür.
Eli kanlı faşizmin karşısında elimizde silahımız yoksa, kendimizi savunabilmemiz, koruyabilmemiz mümkün olmaz. Bunun için Mahallelerimizin
Şahanları içinde silahlanmalı, Mahallelerimizin Şahanlarını daha etkili savaşabilmeleri için silahlandırmalıyız.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

“Volta Atarak Direniyoruz Soğuğa...
Hareket Ederek Direniyoruz…
Hareket Etmek Gerekir Evet...
Hep İleriye Yürümek Gerekir...”

Adalet istiyoruz…
Bulana kadar sürecek mücadelemiz…
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Adliye meydanında dört haftadır
nöbet tutuyoruz. Tamamdır artık
aşina olduk banklarla, parke taşları
ile. Simitçi, salepçi dilekçeci tanıdı
bizi. Daha pilavcıdan pilav yemedik
ama O da tanıdı bizi. Memurlar,
bilirkişiler, icra çalışanları tanıdı
bizi. Biz onları tanımıyoruz yeteri
kadar ama onlar bizi tanıyorlar.
Bir geçişlerinde önlüğümüzün
üzerindekini, diğer geçişlerinde dövizimizde yazanı gördüler. Bir defasında sözlerimizi duydular. Bir
defasında misafirlerimizle konuştuklarımızı duydular. Adliye meydanı bize alıştı. Artık hangi saatte
nerden eser rüzgâr biliyoruz.
Burada en çok işittiğimiz laf
“adalet mi var ki bulasınız” oluyor.
Sanki adalet istediğimiz için kabahat
işlemişiz gibi kızıyor kimisi de.
Acaba, Adalet arıyorsanız burada
ne işiniz var? diye mi kızıyorlar
düşünüyoruz..
Adliye meydanı bize alıştı; oranın
öyle bir paçası olduk ki, bizi yol
sormak için dikilen görevliler sanıyorlar. Kimi dilekçeci zannediyor
bizi, kimi avukatlık bürosunun reklamını yapmaya çıkmış avukatlar
sanıyor. Siz hangi davalara bakıyorsunuz; nerde büronuz, icraya da
bakar mısınız ?
Bunlar günlük dertleri adalet
meydanının. Ama en bilinen yüzü;
kaygılı, çaresiz insan yüzü. Evet
burdan mutlu ayrılan yok neredeyse.
Kimse içerdeki duruşmadan memnun olarak ayrılmıyor. Taraflardan
birinin lehine sonuçlandı ise karşı
taraf ile tartışarak çıkıyor. Davayı
kaybedenin de razı olacağı bir
karar çıkmalı diye düşünüyoruz
kendi aramızda. Aklımıza Anadolu
Alevilerinin hak mahkemeleri ge-

liyor. Cezaya rıza gösteren taraflar
olduğunu hatırlıyoruz. Razı değilse,
halk mahkemesinin adaletine güvenmiyorsa karara katlanmaz, cezayı
çekmez kişi. Ama çoğunlukla herkes
kuralları bilir, gereklerini anlar ve
içselleştirir. İşte bizim mahkemelerimiz de böyle olmalı.
Biz tanıyoruz diye mi yoksa
ifade özgürlüğü davaları bu kadar
çok mu idi her zaman. Amma gazeteci yargılıyoruz. Zaten herkes
kendi haberini yapıyor. Facebook,
Twiter paylaşımları sebebi ile yargılanan da çok tutuklanan da.
Avukat arkadaşımız Sera Kadıgil
kendi yargılandığı bir davada ifade
vermeye gelmişken başka bir soruşturma sebebiyle gözaltına alınıyor. İçerde olup bitenler meydanımızın gündemine düşüyor hemen.
Meslektaşımız Sera, Bilal Erdoğan’a zengin dediği için yargılanıyorken bu sefer de halkı kin ve
düşmanlığa sevk etmekten soruşturma açılmış kendisine. Kimse
2011 yılında bu yana sosyal medya
paylaşımları sebebiyle gözaltına
alındığına inanmıyor. Bir çoğu için
dava engeli var gerçekte. Üstelik
de savcı Avukat Kadıgil’i ifadeye
çağırmış da Kadıgil ifadeye gitmemiş değil. Ama görünen o ki gözdağı pek etkili olmayacak. İnsanlar
iktidara kızmak için bir gerekçe
daha bulmuş gibiler.
Önce tutuklamaya sevk ediliyor
sonra da mahkeme tarafından serbest
bırakılıyor Kadıgil. Adliye meydanımız onunla ilgili yapılan açıklamaya da tanıklık ediyor.
Gazeteciler mahcubiyet içinde.
Daha dün haber için yolumuzu kesen,
ısrar eden onlar değilmiş gibi sessizce
geçip gidiyorlar yanımızdan. Şim-

dilik sadece Cumhuriyet muhabiri
selam veriyor. Anlıyoruz ki gazete
müdürlerinin otokontrolü muhabirlerine kadar yansıyor. Faşizmin yarattığı bu özdenetim hali de incelenmeye değer... Bunu unutmayacağız. Onları anlıyoruz ama hak
vermiyoruz. Anlıyoruz ama ülkenin
halini en iyi bilenler olarak onlardan
kanıksamamalarını bekliyoruz.
TAYAD’lılar her gün ziyaretimize geliyorlar. Adliye önünde olup
da müvekkile rastlamamak mümkün
mü?
Daha geçen hafta Silivri’den Balıkesir’e sevk edilen müvekkillerimiz
bu hafta da Kandıra F Tipi’ne sürgün
sevk olmuşlar. Onlar bir eşya gibi
ordan oraya atılmaya rıza göstermemekte haklılar.
Öte yandan halkın parasını da
nasıl çarçur ediyor Adalet Bakanlığı… Bir kez daha anlıyoruz ki sürgün sevk bir cezalandırma yöntemi
imiş… Artık müvekkillerimizin aileleri büro yerine meydana uğruyorlar. Herkesin bir derdi var, durur
içerisinde… Ama meydanın yüzüne
yansıyor o içerdeki dert.
Soğuk var... Volta atarak direniyoruz soğuğa.. Hareket ederek direniyoruz… Hareket etmek gerekir
evet... Hep ileriye yürümek gerekir..
Adliye meydanındaki voltamıza
bekliyoruz sizi de…Salı - Çarşamba
-Perşembe saat 10.00 ile 15.00 arası…bir volta atalım ve meydanın
yüzüne bakalım birlikte…
Barkın’ın da yargılanacağı dava
açıldı ve duruşma günü verildi. 16
Şubat’ta bu kez içerden dışarıya
doğru voltalayacağız. Adalet istiyoruz… Bulana kadar sürecek mücadelemiz….
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Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Çağrısıyla Büyük Uluslararası Hukuk Konferansı
Ankara’da Toplandı

OHAL öncesinde de bağımsız, tarafsız bir yargının
olmadığı açıkça görüldü

13-14-15 Ocak tarihlerinde Ankara’da toplanan büyük uluslararası hukuk
konferansı gerçekleşti. İki ay önce bir
KHK ile kapatıldığı söylenen Çağdaş
Hukukçular Derneği’nin çağrısı ile
toplanan konferans dosta düşmana
KHK ile kurulmadığını ve KHK ile
kapatılamayacağını gösterdi. Çağdaş
Hukukçular Derneği’nin üyesi olduğu
büyük ulusarası hukuk örgütleri çağdaş
hukukçular derneğini sahiplenmek ve
destek sunmak için organizasyonu örgütlemeyi üstlenirken basına ve kurumlara çağrıda bulunuyordu;
“13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara / Türkiye’de birçok
Uluslararası, Avrupalı ve mümkün
olursa Türkiyeli hukuk ve yargıç örgütleri tarafından bir Uluslararası
hukuk konferansı düzenlenecektir.
Konferansın temel amacı, Türkiye’de OHAL koşullarının hukuki arka
planı ve dayanakları ile Avrupa ve
Uluslar arası hukuku ihlal eden boyutları ile tartışılması ve analiz edilmesidir. Konferans, Türkiyeli avukatlarla yakın bir işbirliği ile hazırlanmaktadır. Bu aşamada, aşağıdaki
örgütler, konferansın ortak örgütleyicisi olma konusunda anlaşmıştır.
ELDH Dünyada Demokrasi ve
İnsan Hakları için Avrupalı Hukukçular Birliği
EDL-AED / Avrupalı Demokrat
Avukatlar
IADL / Uluslararası Demokrat
Hukukçular Birliği
Tehlikedeki Avukat Günü Vakfı

Örgütleyici ya da destekçi olmak isteyen diğer
avukat ve yargıç örgütlerinin en kısa zamanda bizimle iletişime geçmeleri
rica olunur”
Çağrıya kulak veren Barolar ve hukuk örgütleri
Türkiye’ye geldiler. Hazırlık komitesinin çağrısına
Türkiye’den hukuk örgütleri de cevap verdiler.
MEDEL / Demokrasi
ve Özgürlükler için Avrupalı Yargıçlar, NRV / Yeni Yargıçlar
Örgütü, IDHAE/ Savunma Hakları
ve Avukatlara Karşı Saldırılar İçin
Dünya Gözlem Örgütü, Barselona
Barosu, Padova Barosu ve Palermo
Barosu destekleyici olarak adlarının
anılmasını istediler.
Türkiye’den Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Ankara
Barosu, Antalya Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu,
Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu,
Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa
Barosu, Şırnak Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu toplantının çağrıcıları arasındaydı.
Demokrat Yargı Derneği ve Yargıçlar Sendikası Bursa Barosu Iğdır
Barosu, Kars - Ardahan Bölge Barosu,
Mardin Barosu, Sınır Tanımayan Avukatlar ve İnsan Hakları Savunucuları
Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği,
OHAL’e Karşı Hukuk Örgütleri Platformu da konferanstaki yerini aldı.
İlk gün atölye grup çalışmaları
yirmibeş kişi ile toplanan belgeleri
ve tanıklıkları değerlendirdi. Çözüm
önerilerini oluşturdu. Konferans atölyelerinde şu başlıklar konuşuldu: 15
Temmuz 2016 sonrasında mahkeme,
yargıç ve savcı kararlarının hukuki
değerlendirmesi, OHAL uygulamalarında avukatlık, yasama – yürütme
– yargı ilişkileri, kapatılma birimleri
/ idari ve yargısal uygulamalar, hapishaneler karakollar, spor salonları
ve benzeri yerlerde yaşananlar.
KHK’lar ve normlar hiyerarşisi

atölyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve 15 Temmuz 2016 öncesinde verilmiş olan mahkeme, yargıç
ve savcı kararlarının hukuki değerlendirmesi Av. Selçuk Kozağaçlı,
nın idaresinde toplandı.
Toplantılarda en değerli sonuç
kimsenin yalnız olmadığı ve mücadele
edildiğinde sonuç alınabildiğinin görülmesi idi.
Cumartesi Pazar günleri dışarıdan
katılmlara açık olarak gerçekleşen
paneller oldukça verimli idi;
“OHAL’ de Baroların Görev ve
Yetkileri”, “ OHAL’de Bağımsızlık,
Tarafsızlık ve Yargıç Güvencesi”
(yargıç ve savcılar oturumu),“OHAL
ve Medya”, “Dünya’da ve Türkiye’de
Olağanüstü Hallerde Avukatlık”,
“Olağanüstü Hallerde Yasama Yetkisi
ve Milletvekili Güvencesi”(parlamento özel oturumu), Dünyada ve
Türkiye’de Anti-Terör, OHAL ve sıkıyönetim uygulamaları” konuşuldu.
Sonuç olarak; Adil yargılama
yüzyıllar boyu süren bir mücadelenin
sonucu, bedeller ödenerek kazanılmış
bir temel haktır. Hiçbir koşulda dokunulamaz, sınırlanamaz. T.C. Anayasasının 13 ve 15. maddeleri de bu
konuyu düzenlemiştir. OHAL nedeni
ile ister kanun ister KHK ile konulan
hiçbir sınırlama adil yargılanma hakkını ihlal etmemelidir. Bugün silahların eşitliği ilkesi ortadan kalkmış,
savunma hakkı kullanılamaz durumda
olup, adil yargılanma hakkı temin
edilemez duruma gelmiştir.
Türkiye yargı pratiği üzerinden
savunmayı etkisiz hale getiren hüküm
ve uygulamalar tek tek sayıldı ve
örneklendi.
Binlerce hakim ve savcının tutuklanması, ihraç edilmesi sonucu
diğer hakim ve savcıların kaygı duyması ve kendilerini baskı altında hissetmesi, Adliye içinde güvenli bölge
adı altında koridorlara giriş yasağı
getirilmesi sebebiyle savcılara fiziki
olarak ulaşılamaması, görüşememesi;
gözaltına alınan şahıslar ile ilgili
savcı görevlendirilmesi ve soruşturma
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numarası verilmesi işlemlerinin gözaltı
süresinin ilerleyen aşamalarında verilmesi. Tüm soruşturma işlemlerine
farklı savcı veya hakimlerin bakması
gibi sebeplerle ne avukatların ne de
şüphelilerin kendilerini yargı güvencesi
altında hissedememektedirler.
Avukatların genel gözlem ve tecrübeleri özellikle OHAL sonrasında işkence gören kişilerin şikâyet etmekten
korktuklarını, “kimi kime şikâyet edeceksin” diyerek yargısal sürece dair
umut ve güven beslemediklerini göstermektedir. Avukat, kişiler mağdurun
rızası olmaksızın suç duyurusunda bulunamadıklarından, böylece işkenceye
sessiz kaldıkları için duydukların rahatsızlıktan şikâyet etmektedir.
Tutuklamanın bir koruma tedbiri
olmaktan çıkıp cezai bir müeyyede
olarak uygulandığını yalnızca OHAL,
in varlığının bir tutuklama sebebi sa-

yıldığını tüm katılımcı avukatlar tereddütsüz olarak görmektedirler.
Tutuklu kişilerin yargı bölgesinin
dışındaki hapishanelere keyfi olarak
nakil edilmesi, bazı hapishanelere
kitap dergi kanun vb. hiçbir basılı evrakın giremiyor oluşu savunmayı güçleştirmektedir.
Gözaltına alma, gözaltı süresini
uzatma, kısıtlama ve gizlilik kararı,
tutuklama kararı gibi hakimlik savcılık
kararlarının neredeyse bütün örneklerde
gerekçesiz halde yazılması itiraz ve
hukuksal başvuru yollarının kullanılabilmesini zorlaştırmaktadır.
Konferansta Baroların ve konferans
bileşenlerinin OHAL’DE CMK avukatlığı konusunda eğitim programı
hazırlamalarının ve CMK avukatlarının
eğitiminin sağlanması kararlaştırıldı.
Konferans sonunda savunma mesleğinin asgari kurallarını belirleyen bir

Devrimcilik Yapmak Suç Değildir!
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın
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Hapishanelerdeki İşkence ve hak gasplarının ardından
tutsak aileleri Timur Doğan ve Eda Kaya direnişe başladı.
Tutsak Dev-Genç’li Mahir Doğan’ın babası Timur Doğan
ve Seda Kaya’nın ablası Eda Kaya, evlatlarına yapılan
işkencenin son bulması ve serbest bırakılmaları için Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapıp oturma
eylemine geçtiler.
Basın açıklamasında şunları ifade ettiler: "AKP kendinden olmayan her kesime saldırılarını artırmıştır.
Kendinden olmayan herkese düşmandır. En küçük hak
taleplerinde dahi insanları işkenceden geçiriyor, günler
süren göz altılardan sonra tutukluyor. Kimsenin sesi çıkmasın, kendisine biat edilsin istiyor.
Halkın her kesimine pervasızca saldırıyor. Şimdi de
OHAL bahanesiyle tüm muhalif kesimleri susturmak istemektedir. Her gün çıkardığı KHK’lar ile kendi hukuksuzluğunu meşrulaştırmaya çalışıyor. İşi, ekmeği, onuru , namusu için direnen emekçilerden öğrencilere, hak arama
mücadelesi veren işçilerden avukatlara her kesimi hedefine
koymuştur.
Tutuklamakla kalmayıp hapishanenin her gününü işkenceye çevirmektedirler. Her gün işkence-kaba dayakfiziki-psikolojilk taciz- hücre cezaları-soğukta bekletmedomuz bağı işkencesi, telefon-görüş cezaları ve birçok
tecrit politikası uygulanıyor. Devrimci tutsaklar aylardır
kitap haklarının ellerinden alınmasını istemediklerinde
dahi gardiyanların saldırısına uğruyor. Saatlerce işkenceye
ve tacize maruz kalıyorlar. Kitap okumayı istemek bile
bedel ödemeyi gerektiriyor bu ülkede.
Tutsakların en temel ihtiyaçları bile karşılanmıyor.

metin hazırlanması ve OHAL durumlarında dahi ihlal edilemeyecek hususların yer aldığı bir bildirge yayınlayarak
bu ölçüler yerine getirilmediğinde orada
savunmanın varlığından söz edilemeyeceğini ilan edecek.
Katılımcılar toplantıdan avukatların
yaşadıkları sorunların çözümünde görev yapacak ülke çapında bir Avukat
Dayanışma Ağı kurulması temennisi
ile ayrıldılar.
Üç çalışma gününün ardından sonuç
raporları açıklandığında ortaya çıkan
tablo, mücadele edenler açısından umut
verici idi. Çünkü yalnızca mevcut tabloyu ortaya çıkardığımızda OHAL öncesinde de bağımsız tarafsız bir yargının
olmadığı açıkça görüldü. OHAL sonrasında ise bir yargı mekanizmasının
bile bulunmadığı açığa çıktı. Bunun
karşısında hukukçulara düşen görevler
bir kez daha görüldü.

Devrimci tutsakların kan-can bedeli kazandığı tüm hakları
bir gecede ellerinden alınmak isteniyor. Tüm işkenceler
bizzat Adalet Bakanlığı talimatı ile hapishane idareleri
tarafından yapılmaktadır....Bu ülkede adalet yok! Bu ülkede
tecavüzcüler, hırsızlar, katiller ellerini kollarını sallayarak
dışarıda geziyorken devrimcilerin yeri hapishaneler oluyor.
7 aydır bu hukuksuzluğa karşı binlerce suç duyurusu,
binlerce dilekçe, binlerce itirazda bulundum. Hiçbiri Adalet
Bakanlığı ve Silivri Hapishanesi idaresi tarafından dikkate
bile alınmadı. Aksine 50-60 yaşındaki analarımıza babalarımıza biber gazları ve coplarla saldırdılar. AKP tüm
hukuksal yolları da tıkamıştır. İçerde her türlü işkenceyi
yapıp gizleme yolunu tercih etmiştir. Bizde tüm bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı devrimci tutsakların sesi olmaya karar verdik. Tüm bunların son bulması için her
Cumartesi-Pazar 15.00-17.00 arası GS Lisesi önünde
oturma eylemi yapacağız. Hapishanede işkencelerin son
bulmasını istiyoruz. Tüm tutuklu ailelerini bu direnişi büyütmeye ve direnişime destek olmaya çağırıyoruz." denildi.
AKP’nin hapishanelerdeki işkencesi bu kez işkenceye
karşı direnen tutsak ailelerine oldu. Gözaltına alınırken
ve gözaltı aracı içinde uzun süre işkence yapıldı.

Faşist AKP’nin Hapishanelerde Tecrit
ve Sürgün Politikaları Son Bulsun
TAYAD'lı Aileler 27 Ocak’ta hapishanelerde sürgün
ve tecrite son pankartıyla Galatasaray Lisesi önünde saat
16.00’da bir protesto eylemi yaptı.
Hazırlanan basın bildirisi okundu. “Tecrit ve Sürgünlere
Son!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!” sloganları
atıldı. Eyleme 7 kişi katıldı
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DİRENİŞ, İNSAN DEĞERLERİNİ BÜYÜTEN
VE İNSAN ONURUNU YÜCELTEN BİR EYLEMDİR
Ülkemizde ve dünyada, TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADAR milyarlarca olaylar yaşandı ve yaşanmaya
devam ediyor.
Tarihler sadece, HALK ve VATAN
SEVDASIYLA, HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER için, direnenleri yazdı
ve sadece direnenleri yazmaya devam
edecek.
TARİHİMİZDEN ÖĞRENMEYİ
AKSATMADAN SÜRDÜRMELİYİZ.
Faşizmin 1984 yılında, devrimci
tutsaklara dayattığı TEK TİP ELBİSE'ye DEVRİMCİ SOL ve TİKB dışında direnen olmamıştı. Devrimci
tutsaklar ‘84 Ölüm Orucu ile direndiler
ve dört şehit verdiler.
Yakın tarihimizde, işten atılmalara
karşı Oya BAYDAK, Türkan ALBAYRAK, Cansel MALATYALI, Salih SAVAŞ; direnişlerini ZAFERLE
TAÇLANDIRARAK işbaşı yaptılar.
DEV-GENÇ'li Hakan İNCİ; İstanbul
Maltepe Hapishanesi’nde, HERGÜN
GARDİYANLARIN SALDIRISINA
KARŞI DİRENDİ. 27 GÜNLÜK AÇLIK GREVİ' sonucunda, TAHLİYE
EDİLEREK ZAFERE ULAŞTI.
Ankara Yüksel'de İnsan Hakları
Anıtı önünde Akademisyen Nuriye
GÜLMEN, Öğretmen Acun KARADAĞ, ve Semih ÖZAKÇA 83 gündür
İŞE İADE HAKLARI İÇİN DİRENİ-

HÜRRiYET KAVGASI
Yine kitapları, türküleri,
bayraklarıyla geldiler,
dalga dalga aydınlık oldular,
yürüdüler karanlığın üstüne.
meydanları zaptettiler yine
Beyazıt'ta şehit düşen
silkinip kalktı kabrinden,
ve elinde bir güneş gibi taşıyıp

YORLAR.
Düzce'de, Kamu Emekçisi
Mimar Alev ŞAHİN; tek başına
direniyor. Mimar Alev ŞAHİN,
diyor ki “hırsızlar, katiller, tecavüzcüler ortalıkta dolaşırken,
yeri yurdu belli olan kamu
emekçisine yönelik azgınca tavrı, AKP faşizminin bir sonucudur. emekçilere boyun eğdirmek, teslim almaktır amaçları… ama boşuna… emekçileri
teslim alamayacaksınız.”
Malatya'da KHK'larla ihraç
edilen, Kamu Emekçileri Öğretmenler.
Sürekli gözaltına alınıyorlar. İşini istemek
suç değildir! Yaptığınız zulüm karşısında
direnmek en büyük haktır. AKP’nin
polisleri, haklarını arayan emekçilere
işkence yapıyor. Hayata geçirdiğimiz
direnişler onlarca kitaba sığmaz.
Bugün emperyalizme ve faşizme
karşı, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için savaşan, BÜTÜN DÜNYADA
BİR TEK BİZ PARTİ-CEPHE VAR.

Hayatın Öğrettiği
Gerçekler Yalın ve Açıktır
Teslimiyet; itilip horlanmaktır.
Teslimiyet savrulmaktır. Teslimiyet
insan yerine konulmamaktır. Teslimiyet onursuzlaşmaktır.
Teslimiyet korkuya teslim olmaktır.
Teslimiyet ölümdür.

Düşmanın en büyük korkusu direniştir-direnişlerdir.
Direniş haklı olduğuna inanmaktır.
TEK TEK DİRENİŞLER CÜRETTİR. EMEKTİR- İNANÇTIR- KENDİNE GÜVENDİR.
DİRENİŞ ÖRGÜTLEYİCİDİR.
ÇÜNKÜ CANLI BİR ÖRNEKTİR.
DİRENİŞ EĞİTİCİDİR VE ÖĞRETİCİDİR. TEK BAŞIMA DA
KALSAM ÇOK ŞEY YAPABİLİRİM
DİYEBİLMEKTİR.
Tek tek ağaçlar yan yana geldiğinde
ORMAN OLUR.
Tek tek su damlaları birleştiğinde
SELLER, ÇAĞLAYANLAR OLUR.
Tek tek direnişler de, kitlesel direnişlere öncülük edebilir.
Direniş, insan değerlerini büyüten
ve insan onurunu yücelten bir eylemdir.

yarasını
yıktı Şahmeran'ın mağarasını.
Daha gün o gün değil,
derlenip dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz
çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı,
bu kavga hürriyet kavgasıdır.
(Nazım Hikmet)
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"BİR KIVILCIM,
BOZKIRLARI
ALEVLENDİRİR."
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AKP FAŞİZMİNE BİAT ETMEYECEK

TÜM HAKLARIMIZI
DİRENEREK KAZANACAĞIZ
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“Çileyi kayalara vermişler. Dayanamayınca insana vermişler” der
Ermeni atasözü. İnsanı bir kayadan
daha dayanıklı kılan nedir? Elbette
inançtır. İnancı yaratan sevgidir. Sevgiyi büyüten bağlılıktır. Bu bağlılık
halka, vatana ve insanı insan yapan
değerlere sıkı sıkıya sarılmaktır. İnsanın insan kalabilmesinin, değerlerine karşı yabancılaşmadan ayakta
durabilmesinin yegane yolu faşizmin
tüm saldırılarına karşı direnmektir.
Direnme gücüdür ki insanı kayadan
daha sağlam hale getirir.
Bugün işten atmaların, saldırıların,
işkencelerin, tutuklamaların nedeni
tam da budur. İnsanı kendisine ve
değerlerine yabancılaştırmaktır. Tüm
haksızlıklara, adaletsizliklere karşı
insanın onur damarını kırıp atmak
içindir. Korku yayarak, umutsuzlaştırarak, yalnızlaştırarak, bencilleştirerek yaptıkları tüm adaletsizlikleri
kanıksatmaya çalışıyorlar. İstiyorlar
ki karşılarında ses çıkaran kimse
kalmasın. Onlar doğmamış yetimin
hakkını dahi çalsın çırpsın, saraylara
kurulup şatafat içinde yaşasınlar.
Ama aç bıraktıkları milyonlar seslerini çıkarmasın. Avrupa ve ABD emperyalistleriyle birlikte el ele, kol
kola ülkemizi iliklerine kadar rahatça
sömürsünler.
Bu amaçlarına ulaşabilmek için
halkın emekçilerin kazanılmış haklarını rahatça gasp edebilmek için
önce Fethullahçıların darbe girişimini
bahane edip OHAL adı altında çıkardıkları KHK’larla haklarımızı
gaspedip binlerce kamu emekçisini
işinden attılar. İşte bugün bu emekçi
düşmanlarına karşı mücadele ediyoruz ve direniyoruz.
Direnişimiz sadece kamu emekçilerinin değil, tüm halkımızın geleceği için de önemlidir. Sadece işe
geri dönmek değil faşizmin halkımızın üzerinde yaratmaya çalıştığı

yıldırma politikasını yıkıp geçmek
Herkesin yapacağı bir şey mutlaka
istiyoruz.
vardır diye düşünerek kiminden bir
Onla rda bu gerçeği bildikleri
çiçek alıp direnişe gelmesini, kiminiçin basına sansür uygulayıp direniden kuşlama yapmasını, afiş asmasını,
şimizi halkın gözünden uzak tutmaya
kiminden sadece bir telefon etmesini
çalışıyorlar. Direnişe katılımın enisteyebiliriz...
gellenmesi için direnişcilere saldırıKamu emekçileri cephesi olarak
yor, gözaltına alıyor, işkence yapıemeğide, cüretide bedelide ödeyerek,
yorlar.
direnişi daha da büyüteceğiz bu diBinali Yıldırım meclisteki korenişide biz kazanacağız.
nuşmasında “Biat et rahat et” diyor.
“Zorluklardan
Bizde halkın kürsüsünden, tarihin
korkup kaçan, eninde
kürsüsünden diyoruz ki; size biat etsonunda onun içine
meyeceğiz.
Biat etmek AKP faşizmini onaydüşer.”Gasson
lamak ve güçlendirmektir. Evet, bugün KESK gibi DİSK gibi sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve
GELECEĞE DAİR
kendine sol, sosyalist diyen birçok
Gelecek,
kesim susuyor.
Sadece Zaman Değil
Herkesin sustuğu yerde biz koMekan Değil
nuşuyoruz. Direnişimiz konuşuyor.
Hayattır Yaşanmaya Değer
Yarın, bugünler konuşulduğunda
Ve Şimdilik
onların suskunlukları değil bizim
Ve Sadece
direnişimiz konuşulacaktır.
Daha yüksek sesle konuşmak
Ve Ancak
için direnişimizi büyütmeliyiz.
Yumruğun Kadar Yer Tutar
Ankara’da, Malatya’da, Düzce'de
Zamanın Ve Mekanın İçinde
sürdürmüş olduğumuz direnişler
Gelecek
halkımıza tüm kamu emekçilerine
Yumruğunun İçindedir Çünkü
çağırımızdır aynı zamanda.
Sağlam Tut
Kayaları delen nasıl ki suyun
Ve Dalgalandır
gücü değil de damlaların sürekliliği
Yumruğunu Tarihin Şerefine
ise bizler de her gün önümüze yeni
İşte Ancak O Vakit
hedefler koyarak direnişlerimizi
Geleceğin Gelmekte Oluşunu
güçlendirmeliyiz.
Direnişimizi, haklılığımızı, meşGörür Dost Düşman Herkes
ruluğumuzu daha fazla kişiye anDostlar Sevinir
latmak için ajitasyon ve proganda
Düşman Korkar
yöntemlerimizi geliştirmeliyiz.
Korkuları Zulümdür Büyür
Direnişimizin sesi soluğu olacak
Kar Etmez Fakat Ecellerine
direniş bülteni ile daha geniş keGelecek
simlere sesimizi duyurmalıyız.
Çıkıp Gelir Çünkü Kondulardan
En yakınımızdakilerden başlaAsalak Gırtlakların Peşine Düşen
yarak herkesi direnişin bir parçası
Aç Bir Bıçak Gibi Hem De...
haline getirmek için emek vermeliyiz.
Ümit İlter

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
FAŞİZM, TEKELCİ SERMAYENİN
SÖMÜRÜSÜNÜ SÜRDÜRMESİNİN
ARACIDIR
Faşizm, tekelci burjuvazinin, gerici, şovenist ve en
emperyalist unsurların açık terörcü diktatörlüğüdür. Bu
diktötürlüğe ihtiyaç duyar çünkü dünyanın en büyük
soyguncusu, emek hırsızı, açgözlüsüdür.
Dünyada yaşayan 3.6 milyar insanın gelirini sadece
8 tane tekelci burjuva kazanıyor. Böylesine büyük bir
soygun faşizm olmadan gerçekleştirilemez. Faşizme
karşı mücadele etmek bu nedenle meşrudur, zorunludur.
İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşecek olan Dünya
Ekonomik Forumu öncesinde İngiltere’de gelir dağılımı
konusunda çalışan araştırma merkezi Oxfam, dünya
üzerindeki gelir eşitsizliğini ortaya koyan bir rapor hazırladı. Raporda “bir avuç dolusu insanın, dünyanın
geri kalan yüzde 50’sinin mal varlığına sahip olması şaşırtıcı ve garip olmanın ötesinde bir olaydır” denildi.
Listelenen sekiz kişi 426 milyar dolarlık gelir ile 3.6
milyar insanın toplam gelirine sahip.
3.6 milyar insanın gelirine sahip olan 8 kişinin

isimleri şöyle:
1- Microsoft'un sahibi Bill Gates
2- Zara’nın sahibi Amencio Ortega,
3- Berkshire Hathaway yönetim kurulu başkanı
Warren Buffet,
4- Telekom devi Meksikalı iş adamı Carlos Slim
Helu,
5- On-line alışveriş sitesi Amazon’un sahibi Jeff Bezos,
6- Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg,
7- Amerikan teknoloji markası
Oracle’ın yönetim kurulu başkanı Larry Ellison,
8- New York belediye başkanı ve ekonomi haber
servisi Bloomberg News’in kurucusu ve sahibi Michael
Bloomberg.
BİZDEN ÇALDIKLARINI GERİ ALACAK, ZALİMLERİN SALTANATINA SON VERECEĞİZ!
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FAŞİZM NEDİR?
* Kuşkusuz faşizme
karşı, devrimci bir cephe
gereklidir. Ama bu, hayatın
içerisinde silahlı-silahsız
her türlü mücadele biçimini
hayata geçirip faşist iktidarı
yıkmayı amaç edinen devrimci bir cephe olmalıdır.
Faşizmi yıkmayı hedeflemeyen her blok veya cephe,
yeni dünya düzeninin sınırları içinde kalmaya ve
düzen sınırları içinde boğulmaya mahkumdur.
* Emekçilerin Birliğini
Sağlamak da Faşizme Karşı
mücadeledir. Faşizme karşı
sürdürülen mücadele her
cephede sürdürülen mücadeledir. "Faşizmin sendika
hareketine karşı politikası
şu sloganla ifade edilebilir:
'Böl ve yönet!' Faşizm, proletaryayı çeşitli kategorilere
bölmeye, hepsini birbirine,
işsizi çalışana, yerli işçiyi

yabancı işçiye düşürmeye
ve sendikal sınıf hareketinin
yıkıntıları üzerinde fakşist
örgütlerini kurmak için bu
bölünmüşlüğü sendikalara
yaymaya çalışır." Dimitrov
* Faşist saldırılara karşı
mücadele etmemek, kitleleri faşizme teslim etmektir.
* Faşizme karşı mücadele, silahlı mücadeleyle
bütünleşmiş kitlesel mücadeledir.
* Faşizmin mevcudiyetini veya yokluğunu belirleyen "devletin kendi yasalarına uyup uymaması"
değil, bizzat o yasaların
muhtevasıdır.
* Faşizm, kapitalizmin
bir üst ve en son aşaması
olan emperyalizm döneminde ortaya çıkmış bir diktatörlüktür. Diktatörlüklerin
en gerici, en şovenistidir.

FAŞİZM AKLA DÜŞMANDIR

5 Şubat
2017

"Sonra, iyiye, daha iyiye, güzele, daha güzele karşı
dehşetli bir hasretim vardır. Bana öyle geliyor ki bu
hasret mükemmel bir şeydir, sinyorita... İşte faşizm bu
hasreti öldürüyor. Faşizm ölümün methiyesini yapıyor,
hayatın en inanılmaz kıvılcımını, zekayı, aklı sevmiyor.
Faşizm ümidi mahvediyor. Bize, 'Herkes olduğu yerde
ebediyen kalacak', diyor. Daha adil, daha güzel bir
insan hayatına karşı duyduğumuz hasretle alay ediyor..."
(Nazım Hikmet, Yeşil Elmalar)

SORU-CEVAP
Ülkemizde faşizm neden süreklidir?
- Yeni-sömürgeleşmenin bir sonucu alarak tekelci
burjuvazi en baştan beri emperyalizme bağımlıdır. Bu
nedenle çarpık ve zayıftır.
Güçsüzdür çünkü kendi iç dinamikleriyle gelişmemiştir. Çarpıktır çünkü emperyalizmle bağımlıdır.

FAŞİZMDEN HESAP SORACAĞIZ!
AKP faşizmi, 2004-2015 yılları arasında 241 çocuğu
katletti.

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

DEV-GENÇ’liler;
Savaşan Savaştıran Kadrolarla Karanlıkları Yaracağız
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Örgütleneceğiz. Örgütleyeceğiz.
İnancımızı büyüteceğiz.
Disiplinimiz ve programlı çalışmamız bize yol gösterecek. Ne zaman
yolumuzu kaybetsek, ne zaman işlerimiz çıkmaza girse ne zaman işlerden, yoğunluktan elimiz ayağımıza
dolaşacak olsa durup düşüneceğiz.
Ana halkayı yakalayacağız.
Sakin olacak eksiğimizi hatamızı
bulacağız. Program yapıp disiplinli
bir şekilde uygulamaya çalışacağız.
Disiplin, burjuva kültür ile devrimci
kültür arasına çekilen kalın bir çizgidir.
Savaşımızın sürekliliği ve zaferi için
en temel silahlarımızdan biridir. Belki
yine eksik bırakacağız belki yine yanlış
yapacağız ama yılmayacağız. Yeniden
yeniden savaşacağız. Çünkü biz DevGençli’yiz çünkü biz savaşçıyız. Çünkü
biz savaşan ve savaştıranız. Biz Ma-

hirler’den bu güne her dönemde halkın
umudu olmuş ve olmaya devam edecekleriz. Dün Mahir’dik bugünde Mahir’iz, liseli Bünyamin’iz. Dün
ULAŞ’lardık bugün BİLGEHANlarız.
Eğitimi eksik bırakmayacağız.
Eğitim ile;
1- Doğru düşünmeyi öğretmek
istiyoruz.
2- Güçlükleri yenmeyi öğretmek
istiyoruz.
3- Sorun çözmeyi öğretmek istiyoruz.
4- Dayanıklı olmayı öğretmek istiyoruz.
5- Savaşma ve kazanma azmini
geliştirmek istiyoruz.
Bu doğrultuda bakacağız eğitimlerimize kendimizi geliştirmeye. Yapmamız gereken bir iş gibi değil, yapmamız zorunlu bir iş gibi değil. Hayat

kurtaracak bir ilaç gibi sarılmalıyız
eğitime. Bir kişi, iki kişi örgütleme
hedefi koymalıyız.
Hedeflerimiz olmalı. Tek tek zaferler kazanmayı hedefleyelim. Her
Dev-Genç’linin devrimcileştirmeyi
kafasına koyduğu bir kişi olmalı.
Sosyalizm insana umutlu olmayı, geleceğe inanmayı, zorluklara teslim
olmamayı öğretiyor.
Sosyalizmin eğittiği insanlar, zorluklara dayanacak bilince ve iradeye
sahip oluyor. Bizlerde bu iradeyi
göstermeliyiz. İrade emek ve cürettir.
Cüretli olmalıyız daha fazla emek
vermeliyiz.
Her Dev-Gençli’nin bir gerilla
hedefi olmalı. Her Dev-Genç’li Bünyaminler’in, Mahirler’in, Hünkarlar’ın
yerini dolduracak bir Dev-Genç’li
olma ve yaratma iddiasını taşımalıdır

Eğitimle Zafere Ulaşacağız
Ankara Dev-Genç’liler 30 Ocak’ta bir araya gelerek
her hafta düzenledikleri Okuma Grupları çalışmasını
yaptı. Yapılan çalışmada George Politzer’in “Felsefenin
Temel İlkeleri” adlı kitabının okunması yapıldı. Ardından
diyalektik üzerine sohbet edildi ve yapılan tartışmalarda,
her şeyin birbirine bağlı olduğu, hayatın her alanında
burjuva ideolojisinin etkisi bulunduğunu örnekler ile
somutlaştırdı. Tartışmaların sonunda dört kişinin
katıldığı program başka bir hafta kaldığı yerden devam
edilmek üzere sonlandırıldı.

Yürüyüş’ümüzün Sesini
Gençliğimizle Halka Ulaştırıyoruz
Umudun gençliği Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler
bulundukları bölgelerden halkın ve Cephe’mizin sesi
olan Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya devam ediyor.
Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:
İzmir: Liseli Dev-Genç’liler 25 Ocak’ta dergi
dağıtımı yaptı. Üç kişinin katıldığı çalışmada halka son
süreçte yaşanan ülke gündemi hakkında bilgi verildi.
Malatya: Liseli Dev-Genç’liler dergiyi 25, 26 Ocak’ta
halka ulaştırdı. Cemal Gürsel Mahallesi’nde yapılan ça-
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lışmada halka, ahlaksız ve onursuz bir düşmana karşı savaşıldığı anlatıldı. Ayrıca iki aydır DHKC gerillalarının
cenazelerinin ailelerine verilmediği anlatıldı. Bunun
üzerine halkın yorumları genel olarak “hangi toplumda
olursa olsun cenazelere saygı duyulur ama bunlar onursuz
insanlar bu zulümleri onların sonlarını getirecek” idi.
Çalışma sonunda 30 adet dergi halka ulaştırıldı.
İstanbul-Kartal: Dev-Genç’liler 27 Ocak’ta Merkez
ve Cumhuriyet (Erzincan) Mahallesi’nde umudun sesi
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada,
Dersim’de katledilen DHKC Gerillaları hakkında bilgi
verildi. Çalışma sonunda halka 59 dergi ulaştırıldı.

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

Grup Yorum Hapsedilemez!
Çünkü, Grup Yorum Özgürlüğün Ta Kendisidir!
Grup Yorum’u hapsettiklerini düşünenler büyük yanılgı içindedir.
Çünkü, Grup Yorum’u hapsetmeye
çalışan faşist iktidar, yozluğun, yalanın batağında çürümeye ve yok olmaya mahkumdur. Onlar özgürlüğün
anlamını bile bilemez çünkü emperyalistlerin uşaklığını yaparlar.
Grup Yorum direnişin yükselen
sesidir.
Çünkü; 12 Eylül döneminin en
ağır baskı koşullarında ve bugün yaşanan OHAL koşullarında direnişin,
kararlılığın ve yükselen örgütlü mücadelenin sesi oldu.

gerçeğidir. Grup Yorum’un ise, onurlu
mücadelesinin bir parçası…
Grup Yorum ülkemizin aydınına,
sanatçısına sahip çıkandır. Çünkü,
yurtdışına çıkması engellenerek ölüme
mahkum edilen Ruhi Su, vatan özlemiyle yanıp tutuşarak yurt dışında
yaşama veda eden Yılmaz Güney
gibi onurlu aydınlarımızın geleneğini
devam ettirmiştir.
Grup Yorum halaylarla halkları
birleştirendir.
Çünkü, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı,
Çerkez’i… ülkemizin tüm halklarını
geleneksel halaylarla birleştiren ve
bu anlayışıyla zafer halaylarını hep
beraber çekeceğimizin müjdesini verendir.

Grup Yorum inancın, cesaretin
sesidir.
Çünkü, “Düşüncelerimizi tarihimizin / Örs ve çekicin arasında dövüp
/ Kavganın suyunda çelikleştirdik /
İpte geçirsen boyunlarımıza / Ya da
bir kurşun alınlarımıza/ Asla soyunmayız inancımızdan” sözleriyle hiçbir
baskının, zulmün kendilerini haklının,
adaletin, ezilen halkların yanında olmaktan alıkoyamayacağını göstermişlerdir.

Grup Yorum’un hapishaneden
yazdığı mektuplar yasaklanır.
Çünkü “moral verici unsurlar”
gerekçe gösterilir. Grup Yorum’un
yazdıklarıyla dahi halka umut vermesinden, moralini yükseltmesinden
korkulur. Halka zulmeden korkar.
Grup Yorum halkın, umudunun sesi
olmaya devam edecek.

Grup Yorum tutsaklığa “alnımızın
ak cefasıdır” der.
Çünkü, emekçi yığınların, yükselen devrimci mücadelenin sesi, soluğu, eylemcisi, örgütleyeni olmanın
bedeli olacağını bilir. Bu, faşizmin

Grup Yorum hapishanede albüm
çalışmalarına devam eder.
Çünkü, engel tanımaz. Hapishaneden yazdıkları şu satırlar bile engel
tanımadıklarının kanıtıdır: “… Enstrümanlarımızı aldık, ama akort aleti

problemi çıktı. Hepsini çözeceğiz,
gerekirse akordu su sesinden, kuş
sesinden alacağız.”
Grup Yorum’a özgürlük için milyonlar harekete geçer.
Çünkü, Grup Yorum milyonların
kalbine taht kurmuş, duygularına tercüman olmuş, isyanın, direnişin, özgürlüğün sesi olmaya devam edecek.
Ve şu bir gerçektir ki, “Türküler sürdükçe Grup Yorum bitmez.”
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Grup Yorum’a özgürlük için sorumluluk duygusuyla hareket etmeyen
herkes kendine dönüp bakmalıdır.
Çünkü; Grup Yorum’a özgürlüğü istemek, bunun için harekete geçmek,
emek harcamak devrimci bir sorumluluktur.
Grup Yorum’u zulmün zindanlarından mutlaka alacağız.
Çünkü, adaleti biz sağlayacağız.
Her gün dünyaya yayılarak yükselen
sesimizle Grup Yorum’u tutsak eden
faşizmi sağır edeceğiz. Kazanan direnen Grup Yorum, halklar olacak…
Grup Yorum’u her hafta buradan
selamlayacağız. Çünkü, Grup Yorum
bizleri asla yalnız bırakmadı. Bizler
de her an onların yanında olmaya,
onlara özgürlük talep etmeye devam
edeceğiz. Ve onlara diyoruz ki; Biz
de sizleri çok seviyoruz. Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçindir…

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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AKP'NİN PANİĞİ CEPHE SAVAŞÇILARINA ENGEL OLAMAMASINDANDIR

Kedilere Teslim Ol İhtarı Çeken, Freni Patlayan Kamyoneti Tarayan
AKP Polisi; Daha Çok Panik Yaşatacağız Size!

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

AKP il binası ve İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne yönelik eylemler sonrasında
AKP iktidarı ve onun polisi tam bir panik
havası yaşadı. İstanbul sokakları 24 saat
boyunca Cephe savaşçılarının silahlarıyla
yankılandı. Cayır cayır bir gece ve ardından
panik ve korkuyla ne yapacağını bilmez,
panik halinde bir iktidar ve polis görüntüsü
ortaya çıktı. Evet Cephe savaşçıları 6 kat
bariyerleri aşarak emniyeti ve 25 metreden
AKP il binasını Law silahıyla vurdular.
Korkularının nedeni budur, değil 6 kat,
60 kat bariyer kursalar adalet savaşçılarını
engelleyemezler.
İstanbul polisi eylemimizi engelleyememenin çaresizliği içinde, önce çalılar arasındaki hışırtıdan paniğe kapılarak çalılara yönelmiş, savaşçımızın
orda saklandığı düşüncesiyle teslim ol
çağrıları yapmış ancak çalıların içinden
çıka çıka bir kedi çıkmıştır. Kedi iyi
günündeymiş ki AKP'nin katilleri panikle
taramamışlar kediyi.
Ertesi gün ise freni patlayan bir
kamyonun, emniyetin bariyerlerini aşması, zaten korku içindeki polisi iyice
kudurtmuş, silahını kapan kamyoneti

taramış. Yine şöför de şanslı
günündeymiş ki kurşunlardan
korunabilmiş ve katledilmemiş.
Tabi AKP'nin panik havası
bunlarla da sınırla kalsa iyi.
Ama bunlarla sınırlı kalmıyor,
yurtdışındaki AKP il ve ilçe
başkanlarını göreve çağırarak
"durum nelere gebe belli değil"
değerlendirmesi yapıyorlar.
AKP'ye bu korku ve paniği
yaşatan siyasi eylemin gücüdür.
Korkularının esas nedeni DHKC savaşçılarının yanlarına kadar sokulmuş
olması, her türlü güvenlik önlemlerini
aşmalarıdır. Düşman devrimci iradenin
gücünden korkuyor. Yarın bir gün savaşçıların yatak odalarına kadar gireceğini biliyorlar. Devrimci iradenin en
görkemli saraylara, en güvenlikli önlemleri aşarak gireceğini biliyorlar. İşte
Şafak ve Bahtiyar… Berkin'in hesabını
sormak için, dünyanın en korunaklı
"adalet sarayı"na girdiler.
Engelleyemediler, engelleyemezler.
Devrimci iradenin önüne hiçbir güç

geçemez. Katledilen halk çocuklarının
hesabını sormaya kararlı, adaleti uygulamakta kararlı, halkını ve vatanını
seven devrimcilerin iradesinin önüne
geçilemez. En fazla barikatlarına bir
kaç kat daha ekleyebilirler, en fazla kameraları bir kaç kat fazlalaştırabilirler,
bunun ötesine geçemezler. Teknoloji
hiçbir zaman insanın yaratıcılığının ve
iradesinin önüne geçemez.
Bu nedenle korkmaktan, paniklemekten başka seçenekleri yok. Korkmaya devam edecekler çünkü, adeletsizlik olduğu sürece, burunlarının dibine
yaklaşan adalet savaşçıları da olmaya
devam edecektir.

Gözaltılarla
Adalet
Mücadelesini
Engelleyemezsiniz!
Emekli Meclisi 29 Ocak'ta basın açıklaması yaparak Hasan Güzel’in serbest bırakılması için yapılacak kampanya başlatıldı.
Hasan Güzel mahkemeye çıkartılarak serbest
bırakılana kadar her gün Beşiktaş Meydanı
Kartal heykeli önünde saat 13.00 ile 17.00
oturma eylemine devam edileceği söylendi.
Bugünkü eylem oldukça güzel geçti. Önce
iki sivil polis gelerek ne için eylem yapıldığını
sordu. Emekçi Meclisi eylemi anlattıktan
sonra gittiler ve bir daha gelmediler. Daha
sonra halktan insanlar ve dostlardan birileri
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gelerek eylem hakkında bilgi aldılar. Saat
başlarında “Adalet İstiyoruz” “Hasan Güzel
Serbest Bırakılsın” “Emekliyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarını atarak akşam
saat 17.00 kadar eylem sürdürüldü. Eylem
arasında Ankara, Malatya ve İstanbul Kadıköy’de direnen emekçiler dayanışmalarını
dile getirdiler. Yarın tüm emekli arkadaşlarımızı ve emekli dostlarımızı dayanışmaya
bekliyoruz. 2. gün adalet nöbetine başlayan
Hasan Kaşkır ve Kadir Horlu AKP’nin
katil polisleri tarafından gözaltına alındılar.

Kızıl Maskeliler Grubundan

Cephe Milislerine Klip!
Kızıl Maskeliler adlı grup 31
Ocak'ta "Yaşasın Halkın Adaleti!" adlı rep şarkısını yayınladı.
Şarkıyı aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz.
Link:
https://www.youtube.com/watch?
v=PKxmYGbBZm0

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

11 OCAK 2017: BERKİN İÇİN GELENLER DİLEK İÇİN DE GELECEKLER!
20 OCAK 2017; BU DEFA BERKİN İÇİN GELENLER,
DİLEK İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE
AKP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA GELDİLER

KATLEDİLEN HALK ÇOCUKLARI
HİÇBİR ZAMAN ADALETSİZ KALMADI!

AKP OHAL ADI ALTINDA TEKELLERİ İHYA EDERKEN
HALKA KARŞI DİZGİNSİZ BİR SAVAŞ SÜRDÜYOR
HALK DÜŞMANI AKP’NİN POLİTİKALARINI DİRENEREK,
SAVAŞARAK BOŞA ÇIKARACAĞIZ
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AKP OHAL ilan ettiğinden bu
güne kadar geçen altı aylık süre zarfında 12 Eylül cuntasının yaptıklarını
birkaç ayda geçti. Bu durum oligarşi
ile halk arasındaki derin açmazın doğal sonucudur. Türkiye AKP’nin iktidarda olduğu 14 yıl içerisinde 30
dolar milyarderi çıkardı. Bu otuz
aileyi dünyanın sayılı zenginlerinden
yapmanın bedelini ise halkımız ödedi.
Türkiye istatistik kurumunun yaptığı
araştırmaya göre ülkemizde bugün
otuz milyona yakın insan “yardıma
muhtaç” bir şekilde yaşamını idame
ettirmek zorundadır deniliyor. Elbette
bu sayının açıklanan resmi rakamın
çok çok daha üzerinde olduğunu tahmin etmek için müneccim olmaya
gerek yoktur. Biliniyor ki AKP her
işinde olduğu gibi bu konuda da
yalan söyleyerek var olan gerçek rakamları gizliyor. Ancak bu rakamların
ışığında halka karşı sürdürmüş olduğu
savaşını da her geçen gün bir adım
daha ileriye taşıyor.

30 Aileyi Dolar Milyarderi
Yapmak İçin
30 Milyon İnsanımızı
Yardıma Muhtaç Bırakan
AKP, OHAL Adı Altında
Halka Karşı
Savaş Açmış Durumda
OHAL ilan edildikten sonra geçen
161 gün içerisinde ortaya çıkan bilanço 12 Eylül’ü 10’a katlamış ve
bu rakam her geçen gün daha da artmaktadır. Sadece aşağıdaki rakamlar
bile AKP’nin nasıl pervasız bir halk
düşmanı olduğunu göstermeye yetmektedir.
“2015 yılında Dünya Demokrasi
Endeksi sıralamasında 167 ülke
arasında 97’inci sırada yer alan
Türkiye’de, darbe girişimi sonrası
ilan edilen 161 günlük OHAL uygulamaları ile 12 Eylül 1980 bilan-
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çosu 10’a katlandı.
İktidara geldiği 2002 yılından
2016 yılına kadarki yönetme sürecinde elde edilen istatistiklere göre,
AK Parti’nin insan hakları karnesi
oldukça kötü durumda. Bu süre
zarfından adalet, hukuk, demokrasi,
kadın, çocuk, basın özgürlüğü ve
yaşam hakkı konularında Türkiye,
dünya sıralamasında oldukça geriledi.
OHAL döneminde ortaya çıkan
tablo ise, Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak
kabul edilen 12 Eylül darbesinin
bilançosunu dahi geride bıraktı.
OHAL bilançosu 12 Eylül’ü aştı
(....)
4 yıldır ülke kötüye gidiyor...
İnsan hakları kurumlarının tutuğu bilançolara göre, iktidarın
2012-2016 yılları arasındaki hak
ihlali karnesi şu şekilde:
* 2010- 2015 yılları arasındaki
faili meçhul cinayet sayısı 432 iken,
bu dönem arasında faili meçhul
olarak bırakılan siyasi cinayetlerin
araştırılması için verilen araştırma
önergeleri 21 kez salt Ak Partililerin
oyları ile reddedildi.
* 2002’de 59 bin olan tutuklu ve
hükümlü sayısı 2016 yılında 197
bin 297’a çıkarak rekor seviyede
arttı. 2002-2016 yılında Türkiye nüfusu yüzde 13,8 artmasına rağmen,
tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış
ise yüzde 231,9 oldu.
* 2000-2007 yılları arasında
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin son bir buçuk
yılında 26 kişiye hakaret davası açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
görev süresinin son bir buçuk yılında
ise 139 kişiye aynı gerekçeyle dava
açıldı. 2014-2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresinin
son bir buçuk yılında hakaret davası
açılan kişi sayısı bin 845 kişi olarak
kayıtlara geçti ve tüm zamanların

rekoru kırıldı.
* Dünya Hukukun Üstünlüğü
Endeksi’nde Türkiye 113 ülke arasında 99’uncu sırada yer alırken,
Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde iktidar üstünde denetimin
en az olduğu ülkeler kategorisinde
ise 113 ülke arasında 6’ncı sırada
yer aldı.
* 2015 yılında Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma maddesini 20 kez, ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ise 28
kez ihlal kararı verildi ve Türkiye
Avrupa ülkeleri arasında 1’inci sıraya yükseldi.
* 2002-2015 yılında tutuklanan
gazeteci sayısı 184 iken, sadece 2016
yılında bu rakam 148’e çıktı. Ayrıca
Türkiye 2015 yılında Dünya Basın
Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke
arasında 151’inci sırada yer aldı.
Türkiye 2016 yılında Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ‘özgür olmayan
ülke’ konumunda gözükmeye başladı.
* 2002-2016 yılları arasında 112
bin 24 internet sitesi kapatıldı ve
Türkiye İnternet Özgürlüğü Endeksi’nde ‘özgür olmayan ülke’ seviyesine indirildi.
* 2016 yılında 9 il ve 35 ilçede
111 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağı
döneminde yaşam hakkı da yok sayıldı. Bu dönemde 78’i çocuk, 69’ü
kadın, 30’ü 60 yaş ve üzeri olmak
üzere toplam 338 sivil yurttaş hayatını kaybetti. Bu dönemde ‘Bu
suça ortak olmayacağız’ bildirisine
imza atan 37 akademisyen tutuklandı, 39’u görevden uzaklaştırıldı,
40’ı gözaltına alındı ve 4 akademisyen tutuklandı.
(.....)”
Tüm bu saldırılar AKP’nin sahip
olduğu ideolojiden bağımsız değildir.
AKP’de kendisinden önce gelen tüm
iktidarlar gibi bir Amerikan emper-

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

yalizmi projesidir. Adnan Menderes’ten bugüne gelene kadar tüm iktidarlar istisnasız emperyalizmin ve
onların yerli işbirlikçileri olan tekellerin çıkarları için halkı iliklerine
kadar soymaktan imtina etmemişlerdir.
AKP ise kendisinden önceki iktidarları
aşarak halka düşmanlıkta hiçbir sınır
tanımayacağını bugüne kadar uyguladığı politikalar ile göstermiştir. AKP
kuruluş amacına uygun hareket etmektedir. Bunda şaşılacak bir durum
yoktur. Bugün AKP’nin karşında durabilen tek güç devrimcilerdir. Cephedir. Çünkü biz bunları yeni söylemiyor. Bunu AKP kurulduğu günden
bu güne defalarca dile getirdik. Kimi
gibi sorunu salt Tayyip Erdoğan’a da
mal etmedik. Sorun tek başına Erdoğan sorunu değildir. Bugün iktidarda
bir başka düzen partisi olsa Erdoğan’ın
yaptıklarından farklı bir şey yapamayacaktır. İktidarda olanların dizginlerini emperyalizm ve oligarşi elinde tutmaktadır. Bakmayın şimdilerde
Suriye’de ABD’nin Kürtler ile işbirliğini derinleştirmesinden kaynaklanan
sorundan kaynaklı kötü gibi görünmesine ve yüksekten atıp tutmalarına.
Bugün AKP iktidarı ABD’nin onaylamadığı hiçbir şeyi yapacak kudrete
sahip değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Emperyalizme göbekten
bağımlı bir partinin emperyalizme
kafa tutması söz konusu dahi olamaz.
Olsa olsa kendi kitlesinin duygularını
elinde tutabilmek için basın önünde
atıp tutarlar. Ancak asla emperyalizmle
olan bağlarını koparmayı akıllarının
ucundan dahi geçirmezler. Ne ekonomik ne de askeri bir yaptırım uygulayamazlar. Mesela İncirlik üssünü
kapatmayı dillerine dahi alamazlar.
Ya da ekonomik ilişkileri durdurmayı
düşünemezler dahi. Bağımlılık iliklerine kadar işlemiştir.

AKP halkın değil bir avuç tekelin
ve emperyalizmin partisidir. Böyle
olduğu içindir ki halkın haklarını
yok sayarken, asgari ücret durmadan
yükselen dolar karşısında kaybederken
tekellerin çıkarları için KHK (Kanun
Hükmünde Kararnameler) çıkararak
onların borçlarını sabit kur üzerinden
ödemelerini sağlayarak milyonlarca
dolarlık borçlarını halkın üzerine yıkmaktadırlar.

AKP, OHAL İlan Ederek
Tekellerin Kasalarını
Dolduruyor
“OHAL’le gelen büyük servet
transferi
(.....)
OHAL kararnamesinde belirtilen
sabit kurun tarihi 2 Ocak 2017.
O tarihte Merkez Bankası döviz
alış kuruna göre; dolar 3.53, Avro
ise 3.70 TL.
2 Ocak’tan bugüne dek 23 gün
içinde, dolar 23, Avro 34 kuruş arttı.
Döviz alacaklarında kur sabitlemesinin ne anlama geldiğini somut
bir örnekle açıklayalım.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) 26 Ağustos 2015’te
4.5 G ihalesi yaptı. 4 milyar Avro
bedelle sonuçlanan bu ihalenin son
taksiti nisanda yapılacak.
Vodafone kendine düşen ihale
bedelini peşin ödemişti.
Turkcell ile bu ihaleye o zamanki
Avea markası altında giren Türk
Telekom’un nisanda ödeyeceği taksidin toplam tutarı: 657 milyon 171
bin Avro.
Geçen aralıkta başlatılan “TL’ye
dönüş” kampanyasında, taksitin TL
üzerinden ödeneceği haberlerini, ilgisi hatırlar.
O söz işte şimdi hayat bulacak.

(!)
4.5G ihalesinden devlete gelecek
657 milyon 171 bin Avro’luk son
taksitin iki şirket arasındaki dağılım
şöyle:
Türk Telekom: 243 milyon 349
bin Avro
Turkcell: 413 milyon 822 bin
Avro
Referandum ayı olan nisandaki
Avro kurunu şimdiden kestiremiyoruz. Ama bugünkü kuru esas alarak
basit bir hesap yapalım:
-Türk Telekom nisan taksitini
eğer bugünkü Avro kuru üzerinden
ödemek istese
983.1 milyon TL ödemesi gerekiyor. Ancak son OHAL KHK’si sayesinde Nisanda 3.70 TL üzerinden
900 milyon 391 bin TL ödeyecek.
Aradaki fark: 82 milyon 738 bin
TL.
-Aynı hesabı Turkcell için yapalım. Turkcell nisan taksitini bugün
ödeyecek olsa 1 milyar 671 milyon
840 bin TL ödemesi gerekiyor. Ancak
Turkcel nisan geldiğinde OHAL
KHK’sının sağladığı imkândan yararlanarak (2 Ocak 2017 tarihli kur
üzerinden) 1 milyar 531 milyon 141
bin TL ödeyecek.
Aradaki fark: 140.7 milyon TL.
Böylece AKP iktidarının OHAL
düzenini kullanarak iki şirkete yapacağı servet transferinin toplamı
223.4 milyon TL olacak.
(.....)
(Çiğdem Toker Cumhuriyet 25
Ocak)”
AKP OHAL adı altında çıkardığı
yasalar ile asıl derdinin ne olduğunu
da ortaya koyuyor. Çiğdem Toker’in
yazısında somut örneklerle belirttiği
gibi AKP’nin yaptığı her iş tekellerin
çıkarları içindir. Onların çıkarlarını
aykırı bir politika izlemek bir yana
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OHAL koşullarını da onların karlarına
daha fazla kar katmaları için fırsata
çevirerek yasaları uygulamalara koydu. Tekellerin borçlarını asgari ücret
ile yaşam mücadelesi veren halkın
üzerine yıkmakta hiçbir beis görmedi.
Ülkemiz 1950’lerden bu yana
adım adım emperyalizmin sömürgesi
haline getirilmiştir. Marshall yardımları adı altında başlayan sömürgeleşme
sürecine istinasız iktidara gelen her
parti tarafından yeni bir halka eklenmiştir. Emperyalizm bazen demokrasicilik oyunu oynayarak bazen
de çıkarları için 12 Eylül’de olduğu
gibi işbirlikçilerine darbe yaptırarak
istediğini elde etmektedir. 12 Eylül’ün
asıl sebebinin 24 Ocak ekonomik
kararlarını hayata geçirmek olduğunu
artık bilmeyen kalmamıştır. Ne zaman
halkın muhalefeti yükselse sömürücü
sınıfların çıkarları zedelenmeye, istedikleri gibi at oynatamadıkları ortamları kalmadığında askeri darbeler
yapmaktan da şimdi AKP gibi OHAL
ilan etmekten de geri durmuyorlar.
AKP OHAL ilan ederek halk ile
tekeller arasındaki açmazda tekeller
adına hareket ettiğini ve onların partisi
olduğunu ortaya koymuştur. Bir yandan FETÖ derken öte yandan OHAL
ile hiç ilgisi olmayan konularda yasalar çıkararak halkın cebinden çalıp
tekellerin kasalarını dolduruyor. Yaşanan siyasi ve ekonomik krizi tekellerin adına fırsata çeviriyor. 30

milyon insanımızı yardıma muhtaç
haline getiren işte bu 30 dolar milyarderinin daha fazla kazanması için
elinden geleni ardına koymayan AKP
iktidarıdır. Bu ülkemizde egemen
sistemin bir sonucudur. Çünkü milli
krizlerin hiç bitmediği ülkemizde
halk ile egemen sınıflar arasındaki
çelişkiler her geçen gün daha da artmaktadır. AKP’de artan çelişkileri
azaltmak bir yana uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalar ile yaşanan
krizi daha derinleştirmekte ve uyguladığı OHAL ile halkın üzerinde tedhiş yaratarak tekeller adına halka
zulmetmektedir.
Bugün yaşanan başkanlık sistemi
tartışmaları ise hiçbir soruna merhem
olmayacaktır. Kaldı ki yargıyı, medyayı, yasamayı… Her gücü elinde
tutan AKP başkanlık sistemi ile halka
karşı savaşında daha rahat hareket
etmek istemektedir. Başkanlık sistemi
olsa da olma da sorun emperyalizme
bağımlı bir yeni sömürge olduğumuz
gerçeğidir. Bu gerçek değişmedikçe
ülkemizde bir avuç tekel kazandıkça
kazanacak yoksullar ise çığ gibi büyümeye devam ederken halkın isyanını bastırmak için AKP ve benzeri
partiler halkımıza karşı OHAL ile
ya da başka adlarla saldırmaya, tüm
demokratik halklarımızı yok sayarak
açlıkla, terörle halkımız sindirmek
için haksız savaşını sürdürmeye devam edecektir.

AKP’nin FETÖ bahanesiyle çıkardığı OHAL yasasının üzerinden
aylar geçmesine rağmen hala kaldırılmamıştır. Aksine OHAL’i halka
karşı savaşında fırsata çevirip hem
tekeller için yeni yasalar çıkarmakta
hem de kendisine karşı olan kim
varsa günlerce gözaltında tutarak, işkence yaparak, tutuklayarak susturmak için kullanmaktadır.
Bir yanda bir avuç milyarder öte
yanda milyonlarca yoksul yaratan
bu düzende ne ekonomik krizler ne
de buna bağlı olarak siyasi krizler
son bulmayacağı gibi her geçen gün
kriz daha da derinleşecektir.
Bizim sorunumuz başkanlık ya
da adına cumhurbaşkanlığı denilen
sistemle değildir. Evet ya da hayır
demek bizi kurtarmayacaktır. Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa
halka karşı savaşta AKP veya adı ne
olursa olsun iktidar olacak olan düzen
partisi tekeller adına halka karşı savaşmaya devam edecektir.
Halkımız; kurtuluş seçimlerde,
sandıklarda değil devrimci halk iktidarındadır. Kendi meclislerimizi kurup
kendi öz yönetimimizi oluşturacak
örgütlenmelerde örgütlenerek, faşizmi
karşı savaşacak gerilla ve milis hareketimizi büyüterek bu savaşı halkımızın lehine çevirebiliriz.
Faşizmin iktidarına karşı savaşalım
halkın iktidarını kuralım!

Katledenlerden Öğrendiğiniz Sözlerle
Bugün Katliamları Meşrulaştıramazsınız!
Hatay Halk Cephesi, Bayrampaşa Belediyesi’nin
“Bayrampaşa Hapishanesi” açıklamasına karşın 26 Ocak’ta
yazılı bir açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer
verdi: “… Tüm halkımız katledilen yoldaşlarımızın aileleri
ve bizler sizleri iyi tanıyoruz! 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı 12 yoldaşımızın atılan kimyasal bombalarla,
sıkılan kurşunlarla katledildiği Bayrampaşa Hapishanesi’nin
yeri şimdi Bayrampaşa Belediyesi tarafından “Yaşama
Dönüş, Modern Binalar” denilerekten pazarlanmakta,
inşaat tekellerinin hizmetine sunulmakta. Ne yaparsanız
yapın, ne kadar süslü laflarla bezeseniz de oradan diri
diri yaktığınız insanların hala tüten yanık et kokularını
silemezsiniz. Bunları silemeyeceğiniz gibi ne bizim ne
de evlatlarının yanmış bedenine sarılan ana-babalarımızın
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öfkesini silemeyeceksiniz. Çünkü bizim kulaklarımızda
hafızalarımızda “6 Kadını Yakarak Katlettiler, Bizi
Taradılar Kalleşçe Bizi Öldürdüler” diyen insanlarımızın
sesleri-görüntüleri var. Buradan Bayrampaşa Hapishanesi’nde ki katliamı süslü laflarla meşrulaştırmaya çalışan
AKP’nin çanak yalayıcı Belediye başkanı Atilla Aydıner’e
sesleniyoruz. Aramızda 1.116 kilometre olsa da sahiplerinin
kimyasal bombalarla yaktığı Yazgülü Güder Öztürk’ün
ve diğer katledilen tüm yoldaşlarımızın öfkesi-kini bizim
yüreğimizde, bilincimizde. Bu öfke ve kin seni de Sahiplerini de cayır cayır yakar. 19 Aralıklardan, Dersim Dağlarında Bombalanan Yoldaşlarımızın Öfkesi Yüreğimizde!
AKP Faşizmi ve Onun Çanak Yalayıcı Tüm Bürokratlarından Hesap Soracağız!”

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: Teslimiyet
Çözüm: Direniş
Teslimiyet, burjuva ideolojisi karşısında ideolojik
yenilgi ile başlar. Bu nedenle oportünizm, reformizm,
Kürt milliyetçiliği, faşizm karşısında direnemiyor.
İdeolojik yenilgi ne demektir? İdeoloji: Siyasi veya
toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir
partinin, bir grubun (biz buna bir sınıfın da diyebilirizb.n.) davranışlarına yön veren politik, hukukî, bilimsel,
felsefî, dinî, moral, estetik düşünceler bütünüdür.
Oportünizm, reformizm ve Kürt milliyetçiliği de özünde
burjuva ideolojisinin, yani burjuvazinin yaşam biçiminin,
yani kapitalizmin üstünlüğüne inanmaktadır. Kapitalizme
hayrandırlar. Sistemle sorunları, kendilerine sistemin içinde
yer verilmemesinden dolayıdır. Dikkat edelim, Kürt milliyetçileri oligarşi ve emperyalizmle ilişki kurmayı başardığı
anda düzenin açık savunucularından biri haline dönüşmektedir. Kürt milliyetçilerinin kuyruğundaki oportünizme
bakalım, TÜSİAD’la muhatap olmaktan memnundur,
meclise bir milletvekili ile girdikleri andan itibaren, faşizmin
meclisinin açık savunucusu haline gelmişlerdir.
Düzen içine kabul edilmek bile denilemez, düzenin
kendilerine bir göz kırpması bile kırıntı düzeyindeki muhalifliklerini söndürmeye yetiyor.
Çünkü ideolojik olarak gerçekte burjuva ideolojisine,
yaşam olarak burjuvazinin yaşamına hayrandırlar.
Bu nedenle, emperyalist sisteme övgüler diziyorlar, her
fırsatta emperyalist sistemin gelip, Türkiye’deki sorunları
çözmesini istiyorlar. Emperyalizmin çözümlerine razılar,
yani, emperyalist sistemin sömürü düzenine itirazları yok,
sadece kendilerine de yer verilmesini isterler.
Bunun için de emperyalizm ve oligarşi ile girilen her
çatışmada, hemen teslimiyet bayrağını dalgalandırmaya
başlarlar.
Oportünizmin, reformizmin, Kürt milliyetçiliğinin, faşizm karşısında direnmek için nedenleri de yoktur. Devrim
idealleri yoktur. Emperyalist sistemin dışında, inandıkları
bir çözümleri yoktur.

Devrimci Avukatlar Onurumuzdur
TAYAD’lı Aileler
31 Ocak'ta Çağlayan
Adliyesi önünde,
halkın avukatlığını
yaptığı için tutuklanan Avukat Barkın
Timtik için oturma
eylemi yapan halkın
avukatlarını ziyaret
etti.

Burjuva İdeolojisini Proletaryanın İdeolojisi
ile, Teslimiyeti Direniş ile Yenebiliriz
Eğer, burjuvaziyle savaşımızda zayıflık gösteriyorsak,
kitle çalışması yapmıyorsak, örgütlenme çalışmalarımızı
aksatıyorsak, eylem örgütlemiyorsak, ajitasyon propaganda
çalışmalarımızı sürdürmüyorsak, bilmeliyiz ki, burjuva
ideolojisi karşısındaki zayıflıklardan kaynaklıdır.
İdeolojik güç, kapitalist düzene karşı her alanda savaşarak kazanılır.
İdeolojik güç, kapitalist düzenle bağları kopararak kazanılır.
Proletaryanın ideolojisi olan Marksizm-Leninizm’i
öğrenerek kazanılır.
Kolektif yaşam alışkanlıklarını güçlendirmekle kazanılır.
Kültürel, ahlaki olarak, burjuvazinin kültürü ve ahlakını
reddetmek ve yaşamımızda buna yer vermemekle kazanılır.
Örgütlenerek kazanılır.
Halk olmak ideolojik güç kaynaklarımızdan biridir.
Bu gücü hissedebilmek için yaşamda da halkla birlikte
olmak gerekir.
İdeolojik güç, teorik eğitim ve pratiği örgütlemekle
büyür.
O halde, direniş önce ideolojik güçle büyütülür.
Cephe, direniş demektir. Bizim tarihimiz direnişler
tarihidir.
Çünkü, direnmek devrime inanmaktır. Çünkü, direnmek
devrimci tavırdır.
Biz, düşmanlarımız işkencelerde sırlarımıza sahip
olmak istediğinde, kuşatmalarda savaşma irademize sahip
olmak istediklerinde, hapishanelerde beyinlerimizi teslim
almak istediklerinde, sokaklarda hak arama bilincimize
sahip olmak istediklerinde, tek bir tavır gösterdik: DİRENİŞ. Teslim alma saldırılarına tek bir kez bile teslimiyetle cevap verdiğimiz görülmemiştir.
“Siz bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz?”
“Asıl siz halkın adaletine teslim olun!”
“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!”
direniş irademizin ortaya çıkardığı sloganlar oldu.
Sonuç olarak, direnişi büyütmek, devrim tercihidir.
Direnişi büyütmek, ideolojik sağlamlılık ve halk ve
vatan sevgisi ile başarılabilir.

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Direnen Kamu Emekçileri Onurumuzdur!
TAYAD’lı Aileler 28 Ocak'ta işi, onuru, ekmeği
için 82 gündür direnen kamu emekçileri
akademisyen Nuriye
Gülmen, Acun Karadağ ve Semih Özakça’yı, direnişlerini
sürdürdükleri Yüksel
Caddesi’nde ziyaret
ederek, direnişlerine
destek verdi.

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Okmeydanı Halk Meclisi olarak
her hafta cumartesi günü Şark Kahvesi
telefon kulübelerinin bulunduğu mevkide gerçekleştirilen uyuşturucuya ve
yozlaşmaya karşı oturma eyleminin
19. haftası geride bırakıldı. 28 Ocak'ta
yapılan oturma eylemine toplam 8
kişi katıldı. Torbacı olarak nitelendirilen
zehir tacirleri eylemin sürdürüldüğü
alanlarda büyük oranda azalmış olsalar
da, semtin belirli nahiyelerinde varlıklarını kısmi olarak halen devam ettirmektedirler. Halkın da bu konuda
rahatsızlığı ve mücadele hususunda
görüş alışverişleri sürekliliğini korumaktadır. Mahallelerin bu pisliği yok
edene kadar savaşılacağı söylendi.

Yozlaşmanın Her Türlüsüne
Savaş Açtık
Okmeydanı Halk Meclisi yozlaşmaya karşı yapılan eylemlerle ilgili
31 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Okmeydanı Halk Meclisi
olarak, uyuşturucuya, kumara ve her
türden yozlaşmaya karşı savaş açmış
ve bunun pratik mücadelesi içerisine
girerek bu sorunlara dair çözüm ve
politikalar üretmeyi temel şiar edinmiştik. 18 Ocak'ta akşam saatlerinde
mahallemizde gerçekleşen bir olay bu
sorunun ne kadar yakıcı ve mücadele
edilmesi gereken bir sorun olduğunu
bizlere göstermiştir. Mahallemizde bir
aile, babası ve kızı bakkaldan alışveriş
yapmaya çıkmış, bu esnada küçük
kızın ayağı yoldan geçen aracın kaportasına değmiş, bunun üzerine araç
sürücüsü aracından inerek küçük kıza
tekmeler savurmaya başlamıştır. Araç
sahibi, aracının torpidosundan jop tarzı
bir sopa çıkartarak kızı ve babasının
üzerine yürümeye tekrar yeltenmiştir.
Halk meclisi emekçileri olarak bizler
de o anda yol üzerinden geçtiğimiz
sırada araç sahibini; küçük bir kız ço-
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cuğuna uyguladığı şiddetten dolayı
yanlış ve ahlaksızca hareket ettiğini
belirterek kendisini uyarmıştık. Bunun
üzerine bizlere de tehditler savurarak
araya girmemizi engellemeye çalışmıştır. Akabinde kendisine gereken
tarzda cevap verilerek aracına geri
bindirilmiş ve mahalle halkının tepkisiyle alandan uzaklaştırılmıştır. Sorunların temelinde kapitalizm ve onun
en vahşi, ilkel ve barbar yönetme metodu olan faşizm vardır. Faşizmin,
halkımızın geçmişten geleceğe taşımış
olduğu olumlu ve kadim değerleri
parçalayarak yerine ikame etmek istediği kendi çirkin ve ahlaksız kültürüne
karşı halkımızı mücadeleyi yükseltmeye ve dayanışma kültürüne sahip
çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

Yozlaşmaya-Çürümeye Karşı
Eylemliliklerimizi Bütün
Kararlılığımızla Sürdüreceğiz

Halk Kurtuluş
Savaşçılarının İsimleri
ve Ölümsüzlükleri
Uğruna Öldükleri

Yoksul Halkın
Duvarlarına
Nakşedildi!
Bu hafta DHKC gerillalarını
selamlamak için yapılan çalışmaların bazıları şöyledir:
ANTEP
Dersim dağlarında katledilen
halk kurtuluş savaşçılarının
isimleri Antep’in Düztepe Mahallesi’nde 25 Ocak’ta Cepheliler
tarafından duvarlara nakşedildi.
Yapılan yazılamalar ile DHKC
savaşçıları selamlandı. Yapılan
yazılamalar şunlardır; 1 Adet
“Aysun Saban Ölümsüzdür”, 2
Adet “Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür”, “2 Adet ‘DHKC Savaşçıları Ölümsüzdür”, 1 Adet
“Halkımız Gerillaya Katılın”, 5
Adet “DHKC”, 5 Adet “DHKPC”, 1 adet “Dersim’de Katledilen
DHKC Savaşçıları Ölümsüzdür”.

İstanbul Gazi Mahallesi’nde, Gazi
Halk Meclisi 29 Ocak’ta Şair Abay
Konanbay Lisesi önünde “Uyuşturucuya Kumara Fuhuşa ve Yozlaşmaya
Karşı” oturma eylemi yaptı. Yapılan
eyleme Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
tedavi olan insanların aileleri de katılım
gösterdi. Eylemde yapılan kısa açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi:
“Bizler Gazi Halk Meclisi olarak mahallemizi yozlaşmaya karşı savunacağız. Gençlerimizin zehirlenmesine
çetelerin ve polisin mahallemizde cirit
atmasına izin vermeyeceğiz. Tek kalsak
bile kanımızın son damlasına kadar
savaşacağız. Bu pisliği ancak devrim
temizler. Vatan topraklarına devrimi
getirene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz…” yapılan açıklamanın
ardından eylem sonlandırıldı.

ELAZIĞ
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde
22 Ocak’ta çeşitli durak, direk
ve çeşmelere Dersim’de 7 Kasım
günü katledilen 10 DHKC Gerillalarıyla ilgili resimler ve afişler asıldı. Afişlerde DHKC gerillalarının cenazelerinin akıbeti
soruldu ve halktan gerillalara
sahip çıkmasından bahsedildi.
Toplam 30 afiş asıldı.

Nurtepe-Güzeltepe: İstanbul
Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi 29
Ocak’ta uyuşturucuya karşı eylemini
11. haftasında yine kararlılıkla devam
ettirdi. Yapılan kısa açıklama da ise;
“oturma eylemimizin 11. haftasındayız.
Dün olduğu gibi bugünde oturma eylemimiz kararlılıkla devam ediyor.
Halk Meclislerinde örgütlenip bu bataklığı mahallemizden temizleyelim!”
sözlerine yer verildi.

İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler
Zafer Mahallesi’nde 26 Ocak'ta
“Halk Savaşçıları ölümsüzdürHalk Cephesi” imzalı pankart
asıldı.
Alibeyköy: Cengiztopel Mahallesi’nde Cepheliler Dersim'de
şehit düşen DHKC Gerillaları
için 29 Ocak'ta yazılama yaptı.

Yayınlarımızı Her Koşulda
Halka Ulaştıracağız

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
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Bu hafta da tüm zorluklara, baskılara ve yasaklara rağmen yayınlarımızı halka ulaştırmaya
devam ettik. Yaptığımız
dergi dağıtımları şöyledir:
Okmeydanı: Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri 18
Ocak’ta Okmeydanı’nda
Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. 9 ev ziyaretinde
bulunup halkın ikram ettiği sıcak çayları yudumlarken, ülke gündemi
üzerine sohbet edildi.
Çalışmaya 2 kişi katıldı. 44 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri Okmeydanı’nda
Yürüyüş dergisi 27 Ocak'ta dağıtımı yaptı. Halkla,
faşizm üzerine sohbet edilen çalışmaya 2 kişi
katıldı. 1,5 saatlik çalışma sonunda 44 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırılırken, 5 ev ziyaret
edilerek ailelerle sohbet edildi. Gerçeğin sesi
Yürüyüş dergisi halka ulaştırılmaya devam edilecek.
Kadıköy: FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri) 29 Ocak'ta Kadıköy’de TAVIR dergisi dağıtımı yaptık. Yeni kavga yılının ilk sayısı halkla
buluşturuldu. Grup Yorum’un tutsaklığı üzerine
sohbet edildi. 7’den 70’e herkesin dinlediği,
halkın susmayan dili Grup Yorum için özgürlük
isteklerini dile getiren halk, Kadıköy sokaklarında
Grup Yorum’a Özgürlük için bir imza da sen at
kampanyası kapsamında imza toplayan çalışma
arkadaşlarıyla da sohbet edip imza atarak destekte
bulundular. 2 saatlik çalışma sonunda 75 adet
Tavır dergisi halka ulaştırıldı.
Elazığ: Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 29
Ocak'ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi
dağıtımı sırasında halkla, Dersim’de şehit düşen
gerillalar hakkında konuşuldu. Halkın ilgisi yoğundu, toplam 2 saat süren çalışmaya 3 kişi
katıldı ve 67 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Baskınlarınız Bizleri Yıldıramaz!
İdilcan Kültür Merkezi 1 Şubat'ta öğlen saatlerinde polis tarafından basıldı. Kültür merkezinin olduğu sokak ve çevresi, çevik kuvvet
ve sivil polislerce ablukaya alındı. Kültür merkezinin içerisine giren polis, binada arama yaptı.
İçeride kültür merkezi çalışanlarından 3 kişinin
olduğu bilgisi geldi.
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Şehitlerimizi Unutmayacak
Her Şehidimizin Hesabını Soracağız
Bilgehan Karpat’ın Tekirdağ’daki mezarı
başında 29 Ocak’ta anma yapıldı. Anmaya
4 Halk Cepheli katıldı. 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından marşlar söylenip anma
bitirildi ve aile ziyaret edildi. Halk Cephesi
bu konuyla ilgili açıklamasında şunlara
değindi: "Bizler Halk Cepheliler olarak
şehitlerimizi ve onların ailelerini yalnız
bırakmayacağız. Anadolu’nun dört bir yanında şehitlerimiz var. Onlar Anadolu halklarına eşitlik, özgürlük,
bağımsızlık getirmek için sömürüsüz bir toplum kurmak için
mücadele ettiler, savaştılar, şehit
düştüler. Bizlere düşen görev,
şehitlerimizin bizlere açtığı yolu
takip etmek, onları tanımak, onlardan öğrenmek ve onların bıraktığı bayrağı devralmaktır.
Unutmak ihanettir. Unutmayacağız. Her şehidimizin hesabını
soracağız. Şehitlerimize devrim
sözümüz var. Devrim mücadelemizi yeni tutsaklıklar, yeni şehitlikler vererek devam ettireceğiz." denildi.

Hapishanelerde
Başeğmeyen Direniş
Geleneklerine Yenisini
Ekleyen
Şehitlerimizi Unutmayacak Unutturmayacağız
İstanbul Cebeci Mezarlığı’nda 19-22 Aralık'ta hapishanelerde
kimyasal gazlarla yakılarak katledilen ve hapishanelerdeki tecrite
karşı ölüm orucunda şehit düşen devrim şehitlerinin anması 29
Ocak'ta yapıldı. Anma öncesinde şehitlerin mezarlarının üzerleri
temizlendi. Mezarların her birine karanfiller bırakılıp bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Halk Cephesi açıklaması yapıldı ve
sonrasında "Bize Ölüm Yok" marşı söylenilerek anmaya son
verildi. Halk Cephesi açıklamasında tutsaklığın bir direniş
mevzisi olduğuna, insan onuru, namusu ve haysiyeti için hapishanelerdeki işkenceye, tecrite karşı direnişlerin her zaman
olacağına vurgu yapıldı. Açıklamanın devamında "Yeri gelecek
hücre hücre yanarak yeri gelecek ölüm oruçlarında şehit düşerek
düşmana direneceğiz. Ama asla geri adım atmayacağız. Taviz
vermeyeceğiz. Tutsaklığımız, dört duvar arasında olmamız, işkenceleriniz, tecritiniz direnmemizi engelleyemeyecek. Yoldaşlarımızın katledilmesinde bilfiil katılan halk düşmanlarından
hesap soracağız. Mücadelemizi yok edemeyecekler. Bizleri bitiremeyecekler. Bizler teslim olmama geleneğini devam ettiren
şehitlerimizin yoldaşlarıyız. Onların yolundan devam edeceğiz.
Haklı mücadelemizi savaşarak sürdüreceğiz. Çünkü biz halkız
ve haklıyız." denildi.
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AKP Faşizmi Kamu Emekçilerinin İradesini
Teslim Alamaz!
mi?’ diye sorguladıklarını biliyoruz.
Ankara, Malatya, İstanbul, Düzce…
Çoğalıyoruz, çoğalacağız! 'Az olmamız
felaket değil milyonlar bizimle olacak'
diyen Lenin’in, canları pahasına bizlere
direniş geleneği bırakan Mahirlerin öğrencileriyiz. Direniş var olma umudumuzdur, umudumuzu o kanlı ellerinize
bırakmayacağız."denildi.


Mimar Alev Şahin
Direnişe Başladı!

Kamu Emekçileri Cephesi Malatya'da direnen ve 21 gündür gözaltına
alınmasıyla ilgili 30 Ocak'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: "Kamu emekçilerinin
OHAL’i tanımayıp hakkını istemelerindeki ısrarından korkuyor AKP. 'Katil
değiliz, hırsız değiliz, darbeci değiliz
emekçiyiz biz emekçi!' diyen dillerden
korkuyor. 'Biz gerçekten kazanacağız'
diyebilen kamu emekçilerinin inancından ve kararlılığından korkuyor. 'OHAL
80 milyon halkı teslim alamaz' diye
haykırmamızdan korkuyor. Halkımızın
'ekmeğini istiyorlar, suç mu bu?' diye
bize sahip çıkmalarından korkuyor.
OHAL’le yaratmak istedikleri teslimiyeti
tanımamamızdan korkuyor. Korktukça
saldırmak size ait, zulme boyun eğmemek de bize aittir. Halkımız görüyor
ve yazıyor bir kenara suçlarınızı…’Öğretmenlerine bile bu şekilde saldıran,
oturma eylemine dahi tahammül edemeyen bir devletten demokrasi beklenir

Kamu Emekçileri Cephesi ihraç
edilen Mimar Alev Şahin'in direnişe
başlamasıyla ilgili 30 Ocak'ta şu bilgileri
verdi. Alev Şahin mimar olarak çalıştığı
Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki işinden 6 Ocak’ta yayımlanan
679 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.
Alev Şahin uğradığı haksızlığı şu şekilde ifade ederek direnişe başlayacağını
açıkladı: “Katil değilim, hırsız değilim,
darbeci değilim. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak hayatı boyunca hep açların,
yoksulların, ezilenlerin yanında; onları
aç bırakan, yoksulluğa mahkûm 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, müteahhitleri, siyaseten güçlü sermayedarları karşıma
aldım. Düzceli değilim evet ama baskıya ve komploya maruz kalacağımı
da bilsem ‘sallabaşı al maaşı’ demedim,
komşum açken tok yatamadım, haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmadım,
ne makamda ne mevkide gözüm oldu.
Makamlara, mevkilere halkı da vatanı
da mesleğini de satanlardan olmadım.
Düzceli olup da koltukları kendi çıkarları için kullananlardan olmadım,
usulsüzlükleri görmezden gelmedim,
arsa alıp satarak haksız kazançlarla
zenginleşmedim, kamu kurumundaki
odamı akrabalarımın üzerindeki işyerlerinin işlerini görmek için kullanma-

dım, genç yaştaki kız çocuklarına tacizden yargılandığı konuşulanlar gibi
koltukların arkasına saklananlardan olmadım.” dedi.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
Mimar Alev Şahin’in yanındayız.
Hakkını arayan kamu emekçilerinin
direnişi bizim de direnişimizdir.


Dayanışmak Suç Değildir!
Öğretmen Sibel Balaç
Derhal Serbest Bırakılsın!
Kamu Emekçileri Cephesi direnen
kamu emekçilerine destek olmak için
gelen ve gözaltına alınan öğretmen
Sibel Balaç'la ilgili 1 Şubat'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: " Malatya’da gözaltına alınan emekçilerin 6’sı serbest
bırakılırken Sibel Balaç’ ın bu gece
nezarethanede tutulacağı söylendi. Niçin
aynı eylemden 6 kişi bırakılırken Sibel
serbest bırakılmıyor? Katil polis komplo
kuruyor. Sibel Balaç aleyhine 4 polis
rapor almış. Oysa ki videolarda belli
olduğu üzere, Sibel Balaç polise rapor
alacak ne yapmış olabilir? Videolarda
açık ki onlar Sibel’i sürüklüyor, darp
ediyor yerlere yatırıyor. Buradaki amacınız komplo kurmak ve arkadaşlarını
sahiplenmesinden vazgeçirmek. Biz
birimiz hepimiz, hepimiz birimiz diyenlerdeniz! Birbirimizi sahiplenmekten
asla vazgeçmeyiz! Sibel Balaç bir kamu
emekçisidir. KHK ile atılan, direnişe
geçen arkadaşlarına destek vermektedir.
Nasıl bir onurdur ki, kendini evine yaşantısına, sizin dayattığınız bireyciliğe
hapsetmeyip, alanlarda dostlarının yanında olmuştur! Arkadaşlarımızı sahiplenmekten asla geri durmayacağız!
Kamu Emekçisi Sibel Balaç serbest
bırakılsın!" denildi.
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AKP Hükümeti Türkiye Topraklarını Halkın,
İşçilerin, Devrimcilerin Kanıyla Suluyor
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Günler ölüm haberleriyle doluyor.
Öylesine sıradan ki ölümler, durup
bakmaya, yas tutmaya vakit kalmıyor
biri bitmeden diğeri karşılıyor bizleri.
Dağda, kırda, şehirde halkı için savaşan devrimciler öldürülüyor. Cenazeleri bile verilmiyor. Caddelerde
düğünlerde eğlence merkezlerinde
katliamlar yapılıyor. İşçiler katlediliyor sesiz sedasız kimi çöpe atılıyor.
Kimi sesiz sedasız gömülüyor. Daha
38 günlük bebeğe tecavüz ediliyor.
Grevler yasaklanıyor. Memurlar ihraç
ediliyor hastane kapıları yüzümüze
kapanıyor. Sokaklarımız, evlerimiz
işyerlerimiz kocaman hapishane oldu.
Hapishanelerden sürekli işkence haberleri geliyor. Bizleri ölümle, tutuklamayla, açlıkla korkutuyor faşist
AKP hükümeti.
2016 yılında resmi makamlarca
yayınlanan iş kazası ölümlerinde 970
işçi ekmek parası için öldü her gün 6
işçi karnını doyurmak için ölüyor.
Yani kar için katlediliyor. Çöpten işçi
cesetleri çıkıyor. İşçiler çalışırken yanıyor, kolu bacağı kopuyor. Sarıyer
Belediyesi’nde çalışan iki çöp işçisi
Semai Güneş İSKİ kuyusuna düşerek,
diğeri işçi Ramazan Hoşgör’de çalıştığı
çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürüldü. Bu isimlerini bildiklerimiz.
Bilmediğimiz yüzlerce işçi var. Fabrikalarda kazanlar patlıyor yangınlar
çıkıyor kısa bir haber 5 işçi yaralandı,
birinin durumu ağır. Sadece ikinci
sayfa haberi oluyoruz. İşçi katliamlarının nedenini ve niye öldüğümüzü
yazmıyorlar, utanmadan işçilerin tedbirsizliğinden bahsediyorlar. Diyemiyorlar ki biz onları kar için öldürüyoruz. 100’lerce işçiye ekmek verdiğini
söyleyen asalaklar baş sayfa haberi
oluyor bizim ölülerimizin adı ve mezarları yok. Bu yıl da Metal işçilerinin
grevi olağan üstü hal nedeniyle yasaklandı. Patronlar her yıl grev ertelemek için bir sebep bulunuyor. Haklarını korusun diyerek üye oldukları,
sendikalarda işverenle sözleşmiş gibi
işçilere sırtını dönüp lüks sendika
odalarına oturmaya gidiyor. Fabrikalar
atölyeler kapanıyor işsiz ordusu OHAL
düzmecesiyle çoğaldıkça çoğalıyor.
İşçileri katleden hiçbir patron tutuklu

değilken 301 madencinin katledildiği,
Soma mahkemesi üç yıldır sürüyor.
o katliamdan kurtulan Soma maden
işçisi, Gökhan Ayaydın ve Volkan
Çetin çalışırken ölmemek için örgütlendiklerinden dolayı üç aydır tutuklu;
üç aydır çocukları aç, ve babasız.
Binlerce memur ihraç edildi. Sorgusuz sualsiz sokağa atıldı. Ölün,
diyor AKP, benden olmayana hayat
hakkı tanımıyorum, diyor. KESK süt
dükmüş kedi gibi pusmuş otururken
kamu emekçileri Ankara’da, Malatya’da, Düzce’de faşizme karşı direniyorlar. İşimizi geri istiyoruz diyorlar,
bütün ihraç edilmiş memurları direnişe çağırıyorlar. Direnen kazanır diyorlar. Biz fırtınanın geçmesi için
beklemiyoruz diyorlar. Ölü taklidi
yapmayacağız diyorlar, işimizi onurumuzu geri istiyoruz diyorlar. Salih
Savaş da olağanüstü hali fırsat bilen
Çerkezköy CHP belediyesi tarafından
işten atılmıştı. 17 gün direndi 17 kez
gözaltına alındı ve işine geri döndü.
Salih olağanüstü halin baskılarına
boyun eğmedi ve kazandı. Kamu
emekçileri de kazanacak.
Adaletsizlik her yanı sarmış tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları, hırsızlar ülkemizin her köşe başını tutmuş. 38 günlük bir bebeğe tecavüz
edecek caniler yaratan bu düzenin
koruyucusu değil bu düzeni değiştirecek neferler olmalıyız. Avukatların,
sanatçıların, işçilerin, memurların
tutsak edildiği, halkın onurlu evladı
olan devrimcilerin katledildiği, işçilerin ekmek parası için öldükleri bir
ülke burası. Bu ülkenin kaderi direnişlerle değişecek. Direneceğiz işimiz
için, direneceğiz çalışırken ölmemek
için, direneceğiz halk ve adalet için
ölen devrimcilerin mezarı için, direneceğiz adalet için. Direneceğiz...
Devrimci İşçi Hareketi

Katil Polislerin Yalanları,
Bizim İse
Kararlı Mücadelemiz
Son Bulmayacak
Malatya’da 30 Ocak’ta, Elazığ’dan
İstanbul’a otobüsle gidecek olan Liseli
Dev-Genç’li Barış Erkuş, ailesinin
haberi olmasına rağmen Malatya Emniyeti’nin ailenin haberi olmadan
kayıp ihbarı verdirterek otogarda gözaltına aldırtmıştır. Bu konu ile ilgili
30 Ocak’ta yazılı açıklama yayınlayan
Malatya Liseli Dev-Genç kısaca şu
sözlere yer verdi: “Korkak, aciz, pislikler hangi kanunda anne veya baba
olmadan kayıp ihbarı verilebiliyor
soruyoruz size. Kendi şerefsizliklerini
yine kendileri açıklamıştır aileyi arayarak “Oğlunuzu gidip Elazığ’dan
alın istediğimiz zaman biz istediğimiz
yerde alırız demişlerdir”. Ailenin daha
önceden vermiş olduğu imzayı kullanarak Malatya Emniyeti arkadaşımıza kayıp ihbarı verdirterek İstanbul’a sadece bugünlük gidilmesi engellenmiştir. Savcılıksa savcılık ya
da diğer yollar her yere şikâyet edeceğiz, her yerde teşhir edeceğiz 16
yaşındaki bir liseliden korkunuzu. Ne
yani yanınıza kar mı kalacak ailenin
imzasını kullanıp istediğinizde kayıp
ihbarı verdirteceğinizi mi sanıyorsunuz. Katiller sizler alçaksınız bugün
yaptıklarınız bir kez daha korkunuzu
ortaya sermektedir, arkadaşımızdan
ne istiyorsunuz, ailesinden ne istiyorsunuz. Bizim ailelerimiz emeğiyle
parasını kazanır sizin gibi çanak yalayarak değil ailelerimizin kazandığı
parayı yollara harcatmayız sabrımızı
sınamayın! Arkadaşımızı rahat bırakın
yoksa Bilgehanlar gibi halk kurtuluş
savaşçıları sizden birebir hesap sordurtacak o zaman kan kusacak ağızlarınız öfkemizde boğulacaksınız! Arkadaşımızı ister İstanbul’a, ister Dersim’e nereye giderse gitsin peşini bırakın, ailesini tehdit etmeyin altından
kalkamayacağınız işlere bulaşmayın
gidin çocuklarınıza onurlu şerefli bir
hayat yaşatın polisliği bırakın halkın
yanında yer alın bu dediklerimizi
unutmayın halkın adaleti sizden hesap
sorduğunda hatırlarsınız. Polis Olma
Onurunla Şerefinle Simit Sat!”
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Avrupa’da
ALMANYA - UZUN YÜRÜYÜŞ 27. gün
Uzun yürüyüşün 27. gününde çadır eylemi yapıldıktan sonra Almanya'nın Strasburg şehrine geçildi.
Burada Alevi Derneği’nde panel gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı panel büyük ilgilyle dinlenildi.
Son olarak kitle daha fazla derneğe gelip paneller verilmesini istedi.

 Hamburg'ta Adalet Nöbeti
Almanya'nın Hamburg şehrinde 26 Ocak günü
Adalet nöbetinin beçincisi gerçekleştirildi. Devrimci
tutsak Musa Aşoğlu'nun tutsak olduğu Dammtor hapishanesi önünde yapılan eylemde sloganlar atıldı.

Essen Halk Cephesi'nden Açıklama
Essen Halk Cephesi Dersim'de şehit düşen gerillalar
için açıklama yaptı. Açıklamada: "7 Kasım 2016 Tarihinde Dersim`de Katledilen
10 DHKC Gerillası Nerede?
Emperyalizmin Köpeği Olan
Türkiye Oligarşisi Dersim’de
Katlettiğiniz DHKC Gerillaları NEREDE?
Emperyalizmin ve onun
işbirlikçisi, köpeği, halk düşmanı olan Türkiye oligarşisinin korkularını büyütmeye
devam edeceğiz.
AÇLIK, YOKSULLUK,
ZULÜM, FUHUŞ, YOZLAŞTIRMA, SÖMÜRÜ politikalarınız sürdüğü müddetçe
savaşan, halkı savaştıran bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm savasımız da devam
edecek. Devrim için, güzellik
için, mutluluk için, onur, namus, için yaşayan savaşan
DHKC gerillalarını Cephelileri, milisleri hep karşınızda
göreceksiniz. Karşınıza Şafak,
Bahtiyar olup, Çiğdem, Berna
olup; Kenan, Naciye, Mahir,
Leyla, Bilgehan olup çıkan
bizleri hep bulacaksınız.
Soruyoruz? Cevap İstiyoruz…

Duy Bu Sesi Turkiye Oligarşisi!..
Eğer cevap vermezseniz
Şafaklar, Bahtiyarlar, Bernalar, Leylalar, Bilgehanlar kapınıza dayanacak YİNE GELECEGİZ…
Hey düşmanlarımız! Şafaklar çıkacak karşınıza.
DHKC savaşçıları ölümsüzdür.
Umudunuz Umudumuzdur.
SÖZ SİZE YOLDAŞLAR HESABINIZI SORACAGIZ…" denildi.

Mannheim'da Kahvaltı ve
Anma
Almanya Mannheim’da
her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kahvaltılardan
sonuncusu 29 Ocak Pazar
günü gerçekleştirildi. Saat
11.00’da ilk ailelerimizin gelmesi ile kahvaltılıklar hazırlanmaya başlandı. Sonrasında
ise kahvaltıya geçildi. Kahvaltıdan sonra ise Dersim`de
katledilen gerillalar ve Tekirdağ`da çatışarak şehit düşen Bilgehan Karpat için
anma gerçekleştirildi. Etkinliğe 26 kişi katıldı.

 Mannheim'da Grup Yorum'a
Destek Eylemi
Almanya'nın Wiesloch şehrinde Alevi derneğinde ve
Frankfurt şehrinde düzenlenen Grup Abdal konserinde
Grup Yorum için stant açıldı. Stand'da "Grup Yorum'a Özgürlük" imzaları toplandı, tutsaklara mektup yazıldı.
Konserde sahne alan Mustafa Özarslan ve Grup Abdal,
Grup Yorum'a destek mesajını yolladı.
Ayrıca devrimci tutsak Musa Aşoğlu için bildiri dağıtıldı.
Grup Yorum için yaklaşık 400 imza toplandı, 60 mektup
yazıldı.
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 Mannheim'da Şehit Gerillaları
Mahir ve Leyla İçin Anma Yapıldı
28 Aralık tarihinde Dersim`de yaşanan çatışmada
düşmana kayıp verdirerek şehit düşen Mahir Bektaş ve
Leyla Aracı Almanya Mannheim´da anıldılar.
8 Ocak Pazar günü saat 14:30´da başlayan anmada öncelikle Mahir ve Leyla´nın şehitlikleri ile ilgili bir konuşma
yapılarak saygı duruşuna geçildi. Sonrasında Almanya
Halk Cephesi´nin açıklaması okundu. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı anmada ayrıca şehitlerimizin sevdiği şiirler
okundu. Saat 16:30´da son bulan anmaya 28 kişi katıldı.

 Hamburg’da Dersim Şehitleri ve Bilgehan Karpat
Anıldı
Dersim’de katledilen gerillaları ve çatışarak şehit düşen
Bilgehan Karpat'ın anması 29 Ocak pazar günü Hamburg’da
yapıldı. Saat 15.00 de sürecin anlatıldığı bir konuşma ile
başlatılan anmada açıklama okundu ve sinevizyon izlendi.
Gençlik tarafından hazırlanan ve yaşananları özetleyen bir
skeç sergilendi, şiirler okundu. Tüm şehitler için Grup
Yorum şarkıları ve türküler söylendi.
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Yunanistan'da Anarşistlerden Bilgehan Karpat ve Şerif Turunç İçin Açıklama
Yunan anarşistlerin yaptığı açıklamada: "Yeni ağır bir haber daha aldık.
Tanıdık iki yüz, iki kişi Türk polis
kaynaklarında ve haberlerde geçiyor.
Şerif Turunç, AKP binasına ve İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik lavlı
saldırılarla ilgili olarak gözaltına alındı.
Bu ayrıcalıklı saldırıların ardından polisler aynı eylemlerle bağlantılı eylemci
olarak Bilgehan’ı da katletti.
Şerif ve Bilgehan bir dönem Yunan
hapishanelerinde kalmışlardı ve kendilerini o zaman tanımıştık.
Türkiyeli devrimciler bizlere yoldaşlık eden bu anıları bıraktılar.
Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan
bu gerilimli süreçte, baskılar artmakta,
Erdoğan’ın faşist politikalarıyla istikrarsızlık kaygan bir zeminde hareket
etmektedir. Uluslararası dayanışmanın
hem sözlerle hem eylemlilikle güçlendirilmesi direnmenin tek yoludur.

Sayı: 559

Bizler için bizler olmadan kararlar
alan, yerel ve uluslararası iktidarların
planlarını alt üst edeceğiz.
ŞERİF TURUNÇ VE TÜRKİYE
DEVLETİNİN HÜCRELERİNDE
OLAN TÜM DEVRİMCİLERLE DAYANIŞMAYA!" denildi.

Anti-kapitalist, Devrimci,
Komünist Sol ve Radikal
Çevreciler Cephesi
Açıklamada: "ANTARSYA (Antikapitalist, Devrimci, Komünist Sol ve
Radikal Çevreciler Cephesi) ülkemizde
yıllarca sosyal mücadeleye katılan devrimci Şerif Turunç’un gözaltına alınmasını kınamaktadır. Kendisi geçtiğimiz pazar günü Türkiye’nin Tekirdağ ilinde gözaltına alınmıştır.
Tutsaklarla dayanışma komitesinin
aktif üyesi olan Şerif'i sahipleniyoruz.
Tüm dayanışma duygularımızı iletiyor ve Şerif Turunç’un bir an
önce serbest bırakılmasını talep
ediyoruz" denildi.

Yürüyüş

Yunanistan Devrimci
Komünist Hareketi
Şerif Turunç İçin Açıklama

5 Şubat
2017

Yunanistan
Antiemperyalist Cephe'den
Şehitler İçin Afişleme
1 Şubat 2017 tarihinde Yunanistan
sokaklarına Antiemperyalist Cephe tarafından Dersimde 7 Kasım 2016 tarihinde şehit düşen 10 DHKC gerillasını
selamlayan afişler asıldı. Afişlerde Dersim
şehitlerinin resimleri yer alırken Yunanistanlı devrimci şair Yannis Ritsos’un
şiirine yer verildi.
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Yapılan açıklamada: "EKKE
(Yunanistan Devrimci Komünist
Hareketi) 22 Ocak tarihinde Türkiye’de yaralı olarak gözaltına
alınan Şerif Turunç’a ve Türkiye
halkı ile beraber faşizme ve emperyalizmden kurtuluş ve tüm
halkların kardeşçe yaşayabileceği
sosyalizm için verdikleri zorlu
ama bir o kadar da haklı mücadelede Türk, Kürt tüm devrimcilere sonsuz dayanışmalarını
ifade eder.
Şerif, Yunanistan’daki sol demokratik mücadelede Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi çizgisinde
verdiği en nazik yaklaşımlarıyla
tanınan biriydi. Yunan halkının
her eylemliliğinde yunan halkının
yanında yer aldı" denildi.

Atina'da Dersim
Şehitleri ve Bilgehan
Karpat İçin Anma
29 Ocak günü Atina'da Dersim

şehit düşen gerillalar ve Tekirdağ’da
kendisini kuşatan oligarşinin kiralık
katilleriyle girdiği çatışmada şehit
düşen Bilgehan Karpat için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesi
helva dağıtılırken saat 15.00’da başlayan
anma programında öncelikle Dersim
şehitleri ve Bilgehan Karpat nezdinde
tüm dünya devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşu yapılıp hazırlanan sinevizyon izlendi. Ardından
DHKC açıklaması okundu. Şehitler
için şiirler okunup marşlar söylendi.
Yaklaşık bir saat süren programa 25
kişi katılırken şehitler için verilen yemekle program sonlandırıldı.

Londra'da Perşembe Kahvaltıları
İngiltere'nin Londra şehrinde kadınlar
perşembe günü 12:00'da toplanarak kolektif bir şekilde kahvaltı yaptı. Kahvaltının
gündemi 1998’de Adana’da katledilen
Bülent Dil, Behsat Ayyıldız ve Mehmet
Topaloğlu’nun anmaları ve ABD işbirlikçisi AKP faşizminin saldırıları, gözaltıları
ve katliamlarıyla nasıl halkları korkutup
sindirdiği hakkındaydı.

York'ta Yürüyüş Dağıtımı
İngiltere'nin York şehrinde Yürüyüş
dergisi dağıtıldı. Dergi dağıtımı sırasında
esnaflarla Türkiye’de ve dünyada yaşanan saldırılar ve halkların direnişleri
anlatıldı.
ABD’nin işbirlikçisi Alman emperyalizminin tutukladığı devrimci Musa
Aşoğlu, Grup Yorum ve tutsaklar ile
ilgili sohbet edildi.
2 saat süren ziyaretler boyunca 20
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Londra Dev-Genç'liler, Şehit Düşen
Dev-Genç'liler İçin Pankart Astı
Londra Dev-Genç Dev-Genç’li Şehitler İçin Pankart Astı ve Yazılama
Yaptı
24 Ocak günü İngiltere’nin başkenti
Londra’da Dev-Genç’liler şehit düşen
Dev-Genç’li DHKC Savaşçılarını selamladı. Arabaların ve yayaların çok
yoğun olduğu dört yol ağzındaki köprüye
“DEV-GENÇ” yazılı pankart asıldı.
Dört ayrı mahallenin çeşitli yerlerine
toplam 10 adet yazılama yapıldı.

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

Londra'da Musa Aşoğlu
İçin Eylem
İngiltere'nin Londra şehrinde 25
Ocak günü Alman Elçiliği önünde
devrimci tutsak Musa Aşoğlu için
eylem yapıldı. Her çarşamba 12:00
ile 13:00 arası yapılan eylemde sloganlar atıldı, alkışlarla, zılgıtlarla elçiliğe Halk Cepheliler sesini duyurdu.

Grup Yorum'a Destek
İngiltere'nin Londra şehrinde Türkiye Elçiliği önünde eylem yapıldı.
Her çarşamba günü yapılan eylemde
ingilizce bildiriler dağıtıldı.
Londra Dev-Genç'liler Stant Açtı
İngiltere'nin Londra şehrinde 30
Ocak günü Londra Dev-Genç'liler stant
açtı. 1 saat süren çalışmada insanlarla
sohbet edilerek Dev-Genç tanıtıldı.
Çalışmaya toplamda 3 Dev-Gençli katıldı ve stantta yaklaşık 50 adet “Grup
Yorum’a Özgürlük” başlıklı bildiri, 3
adet halay mendili ve 1 adet “Bizim
Gençlik” dergisi halklara ulaştırıldı.

Londra'da Adana ve
Dersim Şehitleri Anması
İngiltere'nin Londra şehrinde 28
Ocak günü Bülent Dil'in ailesi ziyaret

edildi ve 29 Ocak günü, Adana'da
şehit düşen Mehmet Topaloğlu, Besat
Ayyıldız ve Bülent Yıldız için anma
yapıldı. Ayrıca Dersim'de şehit düşen
gerillaları için de anma yapıldı.
Anma'da Bülent'in ablaları onu
anlattılar. Anmaya yaklaşık 60 kişi
katıldı.

Gençlik Toplantısı Yapıldı
29 Ocak Pazar akşamı 11 DevGenç’linin katılımıyla gençlik toplantısı
ve tutsak Dev-Genç’lilere mektup yazma etkinliği düzenlendi. Toplantının
konusu “Musa Aşoğlu’na Özgürlük”
kampanyası adı altında gençlik ne yapabilir? Nasıl destek sunabilir? Diye
konuşuldu. Toplantı tutsak Dev-Genç’lilere mektup yazdıktan sonra sonlandırıldı.

Dev-Genç’liler Stant Açtı
30 Ocak Pazartesi günü saat 16.2017.20 arası Londra’nın Wood Green
bölgesinde gençlik stantı açıldı.
1 saat süren çalışmada İnsanlarla
sohbet edilerek Dev-Genç tanıtıldı.
Çalışmaya toplamda 3 Dev-Genç’li
katıldı ve stantta 50 adet “Grup Yorum’a Özgürlük” başlıklı bildiri, 3
adet halay mendili ve 1 adet “Bizim
Gençlik” dergisi halklara ulaştırıldı.

Viyana T.C. Konsolosluğu
Önünde Eylem
Dersim'de şehit düşen gerillalar için 24
Ocak günü Avusturya'nın Viyana şehrinde
konsolosluk önünde eylem yapıldı.
Yapılan açıklamada, katliam ve infazların
devletin halkı dize getirme yöntemleri olduğu,
AKP’nin kayıp politikasını yeniden hayata
geçirmeye çalıştığı ve buna izin verilmeyeceği
söylendi. Darbe girişimi bahane edilerek on
binlerce insanın işinden atıldığı, 200 binden
fazla insanın hapishanelerde işkence, taciz ve
tecrit altında olduğu hatırlatıldı. Açıklamada
şöyle denildi: “AKP’nin kendinden olmayan
herkesi terörist ve vatan haini gördüğü, Berkin
ve Dilek’in infazı gibi kamuya mal olmuş
olaylarda bile katil polisler yargılanmıyor,
kolluk güçlerinin eli soğutulmuyor. İstanbul’daki
lavlı saldırılar bahane edilerek, katil AKP’nin
katil polisleri Bilgehan Karpat’ı infaz etti.
Elinde silah olması, polise insan katletme
hakkı vermez. Siz halka adaletsizliği reva
gördüğünüz sürece, halkın onurlu evlatları
adaleti uygular, bundan kaçamazsınız. Berkin’in, Dilek’in, Bilgehan’ın katilleri, DHKC
gerillalarına katliam operasyonu düzenleyenler cezalandırılmalıdır. Akıbetlerini açıklamayan, cenazeleri vermeyen Valilik, jandarma katliamın siyasi sorumlulularıyla birlikte cezalandırılmalıdır.”

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Antakya-Samandağ’da Gözaltı ve Tutuklama Terörüne Karşı Açıklama
“İşkenceye son verilmelidir”
Geçtiğimiz günlerde şafak operasyonları ile gözaltına alınan ve tutuklanan devrimci ve aydınların aileleri
Samandağ CHP İlçe Binası’nda bir
araya gelerek tutuklulara cezaevinde
yapılan işkenceleri kınadılar. İlçe binasında yapılan basın açıklamasına
CHP Milletvekili Serkan Topal, İlçe
Başkanı İbrahim Aydoğan, Avukat
Anıl Cevahir Can katıldı. Özgür Tutsak
Nizam Arslan’ın eşi İpek Arslan; “Bilindiği üzere 2 hafta önce yapılan
şafak operasyonları ile ilimizde sol
görüşe sahip devrimci aydınlarımız
gözaltına alınmış. Daha sonra sevk
edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Hatay T Tipi Cezaevi’ne gönderilmişlerdir. 34 aydınımız da hala
gözaltı sürecindedir. Suçları; ülkemizin
içinde bulunduğu durumu dikkate alınarak her türlü platformda demokratik

haklarını kullanmalarıdır. Yakınlarımızın anayasal haklarını kullanması
terör örgütü propagandası yaptıkları
anlamına gelemez! Gözaltında süre
olarak keyfi muamele uygulanmış,
ceza evine sevk edildikten sonra, ceza
evlerinde uygulanması gereken evrensel
ilkeler çiğnenmiştir. Fikri ve fiziksel
müdahale ile karşılaşmışlardır. Cezaevindeki bir arkadaşımızın saç şekline
karışılmış, 12 Eylül’deki gibi zorla
tıraş edilmiştir. Bir diğer arkadaşımızın
bileği burkulmuş. Bir arkadaşımız da
baygınlık geçirmiştir, revire dahi gitmelerine izin verilmemiştir. Kantin
hakları kısıtlanmış bazı infaz koruma
memurlarınca sözlü ve fiziki tacize
maruz kalmışlardır. Tutukluların sayımı
bile çağ dışı şekilde yapılmaktadır.
Halkımıza bir an önce tutuklu aydınlarımız için harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz…” Konuya ilişkin

açıklamada bulunan Topal; “Yayladağı
Cezaevinde tutuklu olan arkadaşlarımıza yapılan muameleleri kesinlikle
kınıyoruz. Yetkili mercilerle bu konuyu
görüştük bu konunun takipçisi olacağız.
Hukuk dışı uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz! 20 Temmuz
sürecinden sonra bir sindirme politikası
başlamıştır” dedi.
CHP İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan;
“AKP hükümetinin aydınlarımıza,
gençlerimize uyguladığı keyfi gözaltıları kınıyoruz. Gözaltında bulunan
ve tutuklu arkadaşlarımızın bir an önce
serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Tutuklu aydınların Avukatlığını yapan Av. Anıl Cevahir Can
ise: “Aydınlarımıza yapılan keyfi muameleleri asla kabul etmiyoruz. Çağ
dışı uygulamalara bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kuşatma Altında Dahi Programı Uygulamaktır!
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AVRUPA’dakiBİZ

CEPHE GERİSİNDE SAVAŞMAK

Sayı: 559

Yürüyüş
5 Şubat
2017

Biz anti-faşist, anti-emperyalist bir
savaş veriyoruz, biz halkın iktidarını
kurabilmek için her alanda mücadele
ediyoruz. Avrupa'da da bu mücadelenin
bir parçasıyız. Kendi vatanımızda iktidarı alabilmek için cephe gerisinde
örgütleniyoruz. Evet nerede olursak
olalım, bir Cepheli her yerde antifaşist, anti-emperyalist olduğunu bilir,
buna göre hareket eder. Bizler de Avrupa'da örgütlenirken bunu aklımızdan
çıkartmamalıyız. Hayatımızı buna göre
şekillendirmeliyiz. Bir panel, piknik,
konser, toplantı, film akşamı, kahvaltı,
eylem, yani herhangi bir faaliyet örgütlerken ilkeli ve kurallı olmalıyız.
Biz bir savaş örgütüyüz ve bu savaşta
disiplinli, kurallı-ilkeli olmak bizim
en değerli silahımızdır. Unutmamalıyız
ki; BİR ÖRGÜTTE NE KADAR ÇOK
İLKE VE KURAL VARSA SAVAŞMA GÜCÜ O KADAR ARTAR.
Aynı oranda ilke ve kuralsızlıklar
ne kadar çok ise bir örgütün savaşma
gücünü o kadar düşürürler. Bu nedenle
yaşamımızı savaşa göre örgütlemek
derken, ilkeli ve kurallı bir yaşam
anlaşılması gereklidir.

Bir Cepheli
Doğru Düşünmelidir
Bizler cephe gerisinde savaşıyoruz,
sıcak mücadeleden uzak olabiliriz
ama savaşın bir parçası olduğumuzu
unutmayacağız. Attığımız her adım
ülkedeki mücadeleye hizmet ettiğimizi,
iktidarı alabilmek için bir adım yaklaştığımızı untumamalıyız. Unutmazsak, yaptığımız iş bize bir yük olmaz,
her işi çoşkuyla istekle yaparız.
İktidarı alabilmek için örgütlenmeliyiz, her yerde daha kitlesel olmalıyız.
Örgütlenebilmek için ise biz önce kendi
hayatımızı örgütlemeliyiz. Biz disiplinli,
ilkeli ve kurallı olacağız. Biz doğru
düşünerek hayatımızı politikleştireceğiz.
Doğru düşünmek nedir? Doğru
düşünmek, diyalektik materyalizmdir.
Diyalektik çelişki demektir, ayrıca
bir yöntemdir. Yani biz her sorunun
içinden çelişkiyi bulacağız ve bunu
diyalektik yöntemle değiştireceğiz.
Materyalizmin diğer anlamı madde
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demek. Biz önce maddenin ne olduğunu anlayacağız. Bu ancak yorum
yapmadan, 5 duyumuzla olur. Soru
soracağız, 5N 1K... Ne, nezaman, neden, nerede, nasıl ve kim.
Bunları bulduktan sonra çelişkiyi
ortaya çıkartacağız, yani sorunun kaynağı nedir, neden bu sorun ortaya
çıkmıştır ve biz bu sorunu nasıl çözebiliriz. Bunların cevabını bulmalıyız.

Yorum Yapmamalıyız…
Bilmediğimiz konular hakkında biliyormuş gibi davranmamalıyız. Kişisel
bilgimizle hareket etmemeliyiz bu çok
tehlikelidir. Bu yanlış sonuca varmamıza
neden olur, bu şekilde sorunları çözemeyiz. Biz yorum yapmamalıyız. Yorum
yapmak, gerçeklere dayanmaz, yorum
yapmak savaş gerçekliğinden uzaklaşmaktır. Buna izin vermeyeceğiz.
Örneğin bir arkadaşımız sürekli geç
kalıyor ve biz yorum yaparak "o zaten
hep geç kalıyor, onunla iş yapılmaz"
diye bir sonuç çıkartırsak, örgütlenemeyiz. Avrupa'da kitleselleşemeyiz, örgütü büyütemeyiz. Dediğimiz gibi biz
bir savaş örgütüysek eğer, cephe gerisinden buna hizmet etmek istiyorsak
eğer doğru düşüneceğiz. Önümüzde
olan bütün engelleri aşacağız. Engellere
izin vermeyeceğiz. Nedir burada ki
engel? YORUM YAPMAK, soru sormadan "hep geç kalır" sonucu çıkartmak. Biz soru sormalıyız. Neden geç
kalıyor? Ne oldu da geç kaldı? Neredeydi ki geç kaldı? Kiminleydi? Bunların cevabını bulduktan sonra ve geç
kalan arkadaşımızı dinledikten sonra
biz bir sonuç çıkartmalıyız. Geç kalmasına ilişkin ana halkayı bulmalıyız
ve diyalektik yöntemle onu karşıtına
çevirip değiştirmeliyiz. Ancak bu şekilde
halkı örgütleyebiliriz, ancak bu şekilde
bu savaşı büyütebiliriz.
Ama tabi biz önce kendimizden
başlayacağız. Biz, birini değiştirmek
istiyorsak, önce kendimizi değiştireceğiz. Karşımızdaki kişiye doğru düşünmeyi öğreteceksek, önce biz doğru
düşüneceğiz.

Düşmanı Tanıyacağız
Düşman alanımızı daraltmak için

her türlü yöntemi deniyor, bir
kaç ay önce başına 3 milyon
dolar konulan devrimci Musa
Aşoğlu tutuklandı. Suçu ise devrimci
olmak, ezilen halklarlar için emperyalizme karşı mücadele etmekti.
Konser düzenledikleri için tutsaklarımız var Avrupa'da.
Irkçılığa karşı konserlerimiz yasaklanıyor Avrupa'da.
Irkçılığa karşı piknik bileti satmak
suç sayılıyor Avrupa'da.
İşte bu koşullarda örgütleniyoruz.
Her geçen gün düşman daha azgınca
saldıracaktır, örgütlenmemize engel
olmaya çalışacaktır. Evet Avrupa'da
demokratik bir mücadele veriyor olabiliriz, ama buradan savaş örgütüne
hizmet ettiğimizi unutmayacağız. Düşmanı küçüsmemeliyiz ve büyütmemeliyiz. Düşmanı tanımalıyız.
Düşmanı tanımak, savaşı belirlemektir, yani nasıl örgütlenmemiz gerektiğini bilmektir. İlke ve kurallarımızı
hayatımızda içselleştirmektir. Düşmana
açık kapı bırakmamaktır. Bu düşman
gerçekliği içerisinde nasıl daha kitlesel
olabiliriz diye düşünmektir. Yasaklanan
konserlerimiz için, konseri nasıl yapabiliriz diye düşünmektir. Konserimizin meşruluğunu unutmamaktır,
ona göre politika üretmektir.

Savaşı Büyütüyoruz
Savaşın temel unsuru insandır ve
insanı da savaştıracak temel unsur
moraldir. Moralli olacağız, düşman
gerçekliğini bilerek bir CEPHELİ olarak her alanda gerektiği gibi mücadele
edeceğiz. Bir örgütü örgüt yapan onun
ilke ve kuralları ise o zaman biz ilkeli
ve kurallı olacağız. Kurallarımızdan
taviz vermek, düşmana açık vermektir.
Buna izin vermeyeceğiz, sürekli kendimizle bir savaş yürütecek, doğru
düşüneceğiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak eğer, önce kendimizi değiştireceğiz. Düşman karşısında moralli
ve çoşkulu olacağız, bu bizi güçlü
kılacaktır. Düşman istediği kadar baskılarını, tutuklamalarını arttırsın, ideolojik ve moral üstünlüğümüzle biz
hep bir adım önde olacağız. Antifaşist, anti-emperyalist mücadeleyi
büyütüp halkın iktidarını almak için
Avrupa'da bir adım öne çıkacağız.

SADECE
İNANÇLI İNSANLAR
ÖZELEŞTİRİ VEREBİLİR
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SAYGI DEĞERDİR.
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NAMUSTUR.
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ELEŞTİRİ
EMEĞİN VE SEVGİNİN
EN YOĞUNLAŞMIŞ HALİDİR

HER TÜR EKSİK VE
HATADA
BİR DEVRİMCİ, ÖNCE
KENDİSİNE BAKMALID
IR

GEÇMİŞİN ÖZELEŞTİRİSİNİN GÜCÜ GELECEĞİN
NE KADAR GÜÇLÜ KURULACAĞINI BELİRLER
- NEYİ NASIL YAPIYORUZ.
- YAPAMADIKLARIMIZ NELER
- NEDEN YAPAMADIK
- NASIL YAPACAĞIZ
HİÇBİR AYRINTININ ÜSTÜNDEN ATLAMADAN
KENDİMİZLE HESAPLAŞMADIKÇA, KENDİMİZİ TEKRAR EDER DURURUZ
KENDİNİ TEKRAR, SIRADANLAŞMAKTIR!
SIRADANLAŞMA, ÇÜRÜMEKTİR!
ÇÜRÜME, YOZLAŞMAKTIR!
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"Dediğimizi yapmalıyız!"
Ulaş Bardakçı

13 Şubat - 19 Şubat
İrfan BARLIK:
1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan köyünde
doğdu. Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da öğrencilik yıllarında, öğrenci gençliğin
anti-faşist mücadelesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1983 yılında tutsak
düştü. 1991 Eylül’ünde Ortadoğu’ya kamp
İrfan Barlık
alanına gitti. Daha sonra Hareketin Ortadoğu
Komitesi üyeliğine atandı. Gerillanın lojistik ihtiyaçlarını
karşılamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken, 14
Şubat 1995 gecesi çıkan çatışmada şehit düştü.

Ali Necip BOZALİOĞLU:
Sivas Zara doğumluydu. Dev-Genç örgütlenmesi içinde yer aldı. Şubat 1977’de
Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okulu’nu basan
sivil faşistler tarafından katledildi.
Ali Necip Bozalioğlu

Ulaş BARDAKÇI:
Mavzeri, türküsü
ve partisi mirastır
bize. THKP-C’nin önder kadrolarından olan
Ulaş, 1947’de Kırşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. ODTÜ’de okuduğu yılUlaş Bardakçı
larda devrimci mücadele içinde aktif olarak yer aldı. 60’lı
yıllarda Türkiye devrim mücadelesine
egemen olan reformist kesimlere karşı
tavır alarak doğru devrimci bir çizgi
oluşturma mücadelesinde Mahir Çayan,
Hüseyin Cevahir’le birlikte aynı safta
yer aldı. 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e dönüştürülmesinde yer alanlardan biri de Ulaş’tır. 60’lı
yılların sonlarında gerek reformizme
karşı ideolojik mücadelede, gerekse de
emekçilerin tütün, fındık gibi direnişlerinde, köylünün toprak direnişlerinin
içinde yeraldı.

Ali Rıza AĞDOĞAN:
16 Şubat 1991 İstanbul Okmeydanı’nda, emperyalist savaşa karşı halkı mücadeleye çağırırken
gözaltına alındı. İşkenceciler önünde boyun eğmediği
için Beyoğlu Emniyeti’nin 3. katından aşağıya
atıldı. Kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Ali Rıza,
Ali Rıza Ağdoğan 1971 Tunceli Ovacık doğumluydu. Yedi çocuklu
yoksul bir Kürt işçi ailesinin oğlu olan Ali Rıza,
ortaokuldayken öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Oturdukları
Okmeydanı Örnektepe Mahallesi’nde çocukluk arkadaşları, çevresinde bulunan insanlar gibi o da devrimci harekete sempati
duydu ve mücadeleye katıldı.
Ali Turgut AYTAÇ, Duran ERDOĞAN:
Amerikan 6. Filosu 10 Şubat
1969’da İstanbul boğazına gelip demirlediğinde vatansever devrimci
gençlik ve emekçiler “ABD defol”
Ali Turgut
Duran Erdoğan demek ve 6. Filoyu protesto etmek
için 16 Şubat'ta İstanbul’da bir yürüyüş düzenlerler. Yürüyüş Beyazıt’tan başlayıp Taksim’de
bitecektir. Devrimciler, vatanseverler, yürüyüşe hazırlanırken,
gerici, faşistler de yürüyüşü engellemek için hazırlıklarını sürdürdüler.
Gerici, faşist gazetelerde “ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız”,
“kızılları boğmanın vakti geldi” gibi yazılar yazılır. 16 Şubat
günü yürüyüş kolundaki ilk gruplar, Taksim alanına girerken, aralarında şu anki AKP’nin yöneticilerinin de olduğu gericilerin ve
faşistlerin saldırısına uğradılar. Saldırıda Ali Turgut Aytaç ve
Duran Erdoğan adındaki devrimci işçiler katledildiler.

Dev-Genç mücadelesinin en ön saflarında örgütleyicilerinden biriydi. 6 Ocak
1969'da ODTÜ’ye gelen ABD Ankara
Büyükelçisi Robert Commer'in arabasını
yakan öğrencilerin başında yer alanlardan
biri de yine Ulaş’tı. Türkiye devrim
mücadelesine yön verecek bir partinin
zorunluluğunu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yanında, Ulaş’ı da görüyoruz.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ni
birlikte kurarlar. Ulaş, partinin ilk Genel
Komitesi’nde yer alır. THKP-C’nin kuruluşundan tutuklanmasına kadar geçen
sürede, partinin tüm eylemlerinin içinde
yeralanlardan biridir. 1971 yılında İstanbul’da gözaltına alınır, işkencelerden geçirilerek tutuklanır. Konulduğu Maltepe
Askeri Hapishanesi’nde, devrimci bir
tutsak olmanın bilinciyle hareket eder.
Bir yandan örgütlenen “özgürlük eyleminin” örgütleyicilerinden olurken diğer
yandan Selimiye Kışlası’nda hücrede tutulan Mahir Çayan’ın da Maltepe Hapishanesi’ne getirilmesi ve “firar” eyle-

minden yararlanması için yollar ararlar.
Mahir Çayan’ın da Maltepe’ye getirilmesiyle 29 Kasım 1971 günü firar eylemi
gerçekleştirilir. Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin,
Ömer Ayna Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firar ederler. Firar sonrası kendi
canlarını kurtarmanın derdine düşmezler.
Savaşı kaldığı yerden sürdürmek isterler.
Mahir, Ulaş ve bazı THKP-C yönetici
ve kadrolarının tutuklanması ve Cevahir’in
şehit düşmesinden sonra dışarıda mücadeleyi sürdürmek yerine, partiyi hareketsiz
hale getirip can derdine düşen Münir,
Yusuf ihanetçileriyle hesaplaşıp partiden
uzaklaştırırlar. Mahir ve Ulaş başta olmak
üzere partiyi yeniden organize edip, mücadeleye kaldıkları yerden devam etme
kararı alırlar. Bu süreci yaşarlarken, 19
Şubat 1972’de İstanbul Arnavutköy’de
Ulaş’ın kaldığı ev kuşatılır. Tereddütsüz
çatışmayı seçer. Silah elde çatışan Ulaş
katledilir. Mavzeri, türküsü ve partisi
miras kalır Türkiye halklarına.

Anıları Mirasımız
Çalışma Arkadaşları İrfan Barlık'ı Anlatıyor:

İrfan Barlık (Ferhat) Yoldaşımızı Kavgamızda
Yaşatıyor, Hesabını Sormaya Devam Ediyoruz
Şehitlerimiz kavgayı bize öğreten, devrim yolumuzu aydınlatanlardır. Onların yaşamları da şehit düşmeleri de birer
okuldur. Eğer Parti kültürü, Parti inancı, önderlik sevgisinden
bahsedeceksek Ferhat'ın yaşamını ve şehit düşmesini anmadan
geçemeyiz.
Ferhat'ta bir hedefe ulaşmak için iki gün bile sabretmemenin
eserini bulamayız. Hedeflerini en genel olarak belirler ve
ortaya çıkacak sorunların çözümünde her zaman en ağır sorumluluğu kendine alır. Beyni oportünizmin ve teslimiyetçiliğin
suyunda kırk kere yıkanmış nice insanlara aylarını vermiştir.
Bu derece gözleri kör edilmesine rağmen Ferhat onlara muhakkak bir şeyler öğretmiştir. İlgilenmeye başladığı insan
bir süre sonra deyim yerindeyse büyülenir. Ferhat'ın çok ilgilendiği insanla az ilgilendiği insan arasındaki farkı çok
bariz görmeniz mümkündür. Her insanın en sıradan sorunu
bile onun için üzerinde saatlerce durulması gereken, çözüm
bulunması gereken sorunlardır. Her insanı her ilişkiyi sabırla
işler ve her zaman uzun vadeli düşünmemiz gerektiğini anlatırdı. Bu sabır bir dervişin veya İsa'nın sabrı değil; bilakis
gerektiği yerde patlamak için bekleyen bir bombanın sabrıdır.
Coşku, inanç, devrimin bir adım daha ileri taşınması özlemleri
içini yakıp kavurmaktadır. Ama O sakin, sabırlı bir şekilde
yapısını inşa etmekle meşguldür.
Kendi alternatifini yaratma, onlara çaba sarf etme onda
bir tutkudur. Kesinlikle bıkmaz. Tekrar tekrar anlatır. Karşısındaki
anlamadığı veya hata yaptığı zaman sebebini ilk önce kendinde
arar. Tekrar tekrar “niye anlatamadım” diye düşünür. En son
karşısındakini sorgulamaya başlar. Öğretebileceği her şeyi
öğretmeye ve bir an evvel Parti'ye yeni bir kadro yetiştirmeye
çalışır. Yanında çalışanlar anne babalarından öyle itina, öyle
çaba, öyle ilgi görmemiştir dersek yanlış olmaz.
Parti'nin kendisine verdiği görevlerin yerine getirilip getirilmemiş olması onun kendi kişiliğini tartarken alacağı
temel ölçüdür. Eğer bir görev yerine getirilmişse, Ferhat
Parti'mizle bütünleştiğini düşünür. Yok eğer görev şu veya
bu sebeple yerine getirilmemişse Ferhat'ın sorgu sandalyesinde
göreceğimiz yine Ferhat'tır. Bizim insanlarımızla çalışırken
de, sıradan insanlarla çalışırken de yöntemi budur. İşler ters
gittiğinde "Parti'nin karşısına çıkacak yüzüm kalmadı"
demiştir birçok kere.
Hayat onun için yaşanılacak değerdedir. Hayatı sever ve
dolu dolu yaşar. Esprilerinden nasibini almayan yoktur. Esprileri de kendi kişiliğinin göstergelerinden biridir. Hedef

Çağlar Coşkuner

Ercüment Aksoy

yine öğretmek ve kırmamak.
Her davranışından hareketimizin yoğun tecrübesini taşıdığını görmek mümkündür. Ama ondan ne konumuna ne
de yılların insanı olduğuna dair en ufak bir hareket göremezsiniz. Hareketimiz içinde 16 yıldır bulunduğunu anlattığımızda insanların saygısı bir kat daha arttı. Ayrıca ne kadar
emek harcadığını, yorgun olup olmadığını da anlamak
mümkün değildir. Bunları asla konu etmez. Çalışma alanını
dirhem dirhem, taş taş kendi inşa etmiştir. Bununla övündüğü
asla görülmemiştir. Ama yarattıklarını, Parti'nin olanaklarını
koruma söz konusu olduğunda Ferhat bombası patlar ve
asla affetmez. İlişkilerin çarçur edilmesine, küçük burjuva
zaaflardan, kuralsızlıklardan dolayı Parti'mizden soğutulmasına
asla anlayış göstermez. Şehitlerimizin her damla kanının,
yılların emeğinin o ilişkilerde ve olanaklarda cisimleştiğini
görür ve bunların ziyan edilmesine yönelik bir davranış
Ferhat'ı kesinlikle karşısında bulur. Yani tam anlamıyla bir
sahiplenme ve mütevazilik okuludur Ferhat...
Kılavuz, cephanenin geçirilmesi aşamasında çalışma kuralsızlıklarına düştü. Ferhat onu sorgularken "Başıma her
şey gelebilir. Ama cephane sapasağlam gerillaya ulaşmalı."
demişti. Bu sahiplenme duygusuna kılavuz şaşırıp kalmıştı.
Şehit düşmesi de bir okuldu, yaşamı gibi. Parti'ye, gerillaya,
yani Ferhat'ın özlemlerine, sevdiklerine cephane ulaştırma
emri almıştı. Bu emri yerine getirmek için can atıyordu. Cephaneyi geçiren kafileye katılmak zorunda değildi. Ama yoldaşlarıyla uzun bir süre tartışarak kendisi gitmeye karar verdi.
Tehlikeli diye hamallar fünyeleri taşımak istemediler. Fünyelerin
olduğu çantayı o sırtlandı. Kafasında eğer pusuya düşülürse,
fünyelere bir mermi sıkıp onlarla beraber düşmana sıkılan bir
kurşun olmayı planlamıştı. En önde sınırı geçti. Onun yaptığı
bu davranış diğerlerine cesaret kaynağı oldu. En önde çatışarak
şehit düştü, ne yazık ki, fünyeleri patlatmaya zamanı olmadı.
Ama Ferhat bombası düşmanın beyninde patladı. Artık
düşmanın korkması için bir sebebi daha var.
Parti'yi ve yeni insanı bu denli özümsemiş bir yoldaşımızın
kendi çevresinde bıraktığı etki yüksek olmalıdır kuşkusuz. Nitekim öyle de oldu. Onlar Ferhat'ı iyi tanıyorlardı. Ferhat
onlara emek harcayandı. Onların dert ortaklarıydı. Hatta bir
kısmının hayata bağlanma sebebiydi. Bugün Şam'ın, Halep'in
yoksul Kürt evlerinde onun resmini görmeniz mümkün. Çünkü
Ferhat, Kürt halkının Kawalar kervanının bir neferidir artık.
Bize, yoldaşlarına, onun anısını yaşatmak, hesabını
sormak görevi kalıyor. Düşmanın korkusunu, halklarımızın
umudunu büyütmek görevimiz var. Sana ve bütün şehitlerimize
and olsun ki, başaracağız.
"Ferhat Yoldaş Yaşıyor, Partimiz Yol Gösteriyor, Cephemiz
Savaşıyor!"
"Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!"

Çağlar COŞKUNER,
Ercüment AKSOY:
Çağlar Coşkuner 1956, Ercüment Aksoy
1958 doğumluydu. Anti-faşist mücadele içinde
yer alan iki devrimciydiler. Şubat 1978’de
Ankara’ya giderken geçirdikleri bir trafik
kazası sonucu aramızdan ayrıldılar.

Fikret Kara

Fikret KARA:
1957 doğumluydu. Bir
emekçi olarak mücadeleye
katıldı. Şubat 1978’de İstanbul Şehremini’de çalıştığı
inşatta sivil faşistler tarafından katledildi.

Ali Hüseyin AVCI:
Elazığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. İlkokulu ve liseyi Hozat’ta okuyan Ali
Hüseyin, gerillaya katılmadan önce örgütlenme
faaliyetleri yürütmüş, 1983’de gerillaya katılmıştır. 14 Şubat 1984’de Tunceli Çemişgezek
Ali Hüseyin Avcı bölgesi Hadişar Köyü'nde birliğinin öncüsü
olarak jandarmayla çatışmaya girdi. Yoldaşları
için, öğretmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız
ölümün üstüne gitti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının
kuşatmayı yarması için tek başına çatışarak şehit düştü.

Arzu ÇOLAK:
Sesi-soluğu yettiğince tutuklu-devrimci
evlatlarının sesi olmaya çalışan, onlar için
bedenini açlığa yatırıp, yeri geldiğinde polislerin yakasına yapışan biriydi. Hapishanelerle
ilk tanışıklığı 12 Eylül cuntasıyla oldu. Oğlu
tutuklanmış ve Mamak Askeri Hapishanesi’ne
Arzu Çolak
konmuştu. O günden itibaren tutuklu aileleri
mücadelesi içinde yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 16 Şubat 2009’da aramızdan ayrıldı.

karşısında devlet mezarları açmak zorunda kaldı. Mezar hakkı
herkesin hakkıdır. Vicdanen çok rahatız. Annemin gidip ziyaret
edeceği, başında ağlayıp yas tutabileceği bir mezarı var. Evlatlarımızın düşünceleri evlatlarımıza, evlatlarımız ise bize
ait.” dedi. Son olarak söz alan Av. Oya Aslan; “Bu bir kayıp
politikasıdır. Buradaki sorun bu ailelerin sorunu değil yalnızca.
Buradaki mücadele ortak bir mücadele, herkesin sahip çıkması
gerekir bu mücadeleye…” diyerek basın toplantısı sonlandırıldı.
Basın toplantısına 25 kişi katıldı.

Bir Kemik Dahi Olsa Cenazelerimizi
Almak İçin Mücadele Edeceğiz

Kayıp Gerillaların
Cenazelerini İstiyoruz Alacağız!

TAYAD’LI Aileler 28 Ocak’ta İstanbul Çayan Mahallesi
İstanbul TAYAD’lı Aileler 1
Dilan Kafe’de, 7 Kasım’dan beri kayıp olan DHKC GerillalaŞubat’ta, 7 Kasım 2016’da Derrı’nın aileleriyle basın toplantısı yaptı. Basın toplantısına
sim’de katledilen ve kaybedilen
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarından Av. Oya Aslan,
DHKC Gerillaları için Cevahir
TAYAD Başkanı Fahrettin Keskin, kayıp kardeşi Ali Yıldız’ın
AVM önünde eylem düzenledi. Yamezarını bulmak için ölüm orucu yapan Hüsnü Yıldız, kayıp
pılan eyleme bombalamada şehit
gerilla Bünyamin Kılıç’ın ve Murat Gün’ün babaları katıldüşen Murat Gün’ün babası da kadı… İlk sözü alan HHB Avukatı Oya Aslan: devletin görevi
tıldı. Bir buçuk saat süren eylemde aileler kaybedilen gerilsuçluyu yakalamaktır, katletmek değildir… Devletin kimseyi
laların cenazelerini istediklerini ve alacaklarını belirtti.
katletme hakkı yoktur. Herkesin “mezar hakkı, cenazenin
aileye verilme hakkı ve defnetme hakkı vardır” dedi.
Murat Gün’ün babası Kemal Gün; “Çocuğumun tek bir Dersim’de Katledilen Gerillaların Cenazelerini
kemiği dahi olsa alacağım, onlara bırakmayacağım. Ço- Saklayan Oligarşiyi Teşhir Etmeye Devam Edeceğiz
cuklarımızı bulmak için direniş başlatacağız, neredeyse
“Ülkemizde İsrail Politikası Uygulanmasına İzin Vermeyeçocuklarımızı bulup alacağız” dedi. Bünyamin Kılıç’ın ceğiz!”
babası Ekrem Kılıç; “Cenazelerimizi istiyoruz. Bir kemik
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Sekiz Evler Bölgesinde 1 Şubat’ta,
de olsun istiyoruz. Cenazemizi alana kadar durmayacağız, 7 Kasım 2016’da Dersim’de katledilen DHKC Gerillaları’nın ceonları almak için mücadele edeceğiz.” dedi. TAYAD nazelerini saklayan oligarşi yazılamalar ile teşhir edildi. 7 Kasım’da
Başkanı Fahrettin Keskin ise; “Çocuklarımızın cenazesini AKP’nin faşist işbirlikçi ordusu tarafından Dersim’de dağlar bomalmak için mücadele şart. Devlet başından savmaya balanmış ve bu saldırılarda DHKC Gerillaları katledildi. Bunun
çalışıyor aileleri. Biz peşini bırakmayacağız” sözlerini üzerine katledilen gerillaların cenazeleri ailelerine teslim edilmemiştir.
ekledi. Daha önceden kardeşinin kayıp kemikleri için Bu nedenle Gazi Halk Cephesi halkın matbaası duvarlara bu
ölüm orucu direnişi yapan Hüsnü Yıldız; “O çocuklar durumu teşhir eden yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada; “DHKC
bizim çocuklarımız. Bunun için sahiplenmeliyiz onları. Gerillaları Nerede? DHKC Gerillalarına Ne Yaptınız? Ülkemizde
Kardeşimin yerini 14 yıl sonra buldum. Kardeşimin İsrail Politikası Uygulanmasına İzin Vermeyeceğiz! Halk Cephesi”
mezarını bulabilmek için her yola başvurdum. Hiçbirinden imzalı yazılamalar işlendi. Yapılan kısa açıklamada ise “İsrail’in
sonuç alamadım, sürekli bir oyalama taktiği oldu devletin. Filistinli askerlerin cenazelerini yok ettiği gibi, Türkiye oligarşisi
Türkiye aynı zamanda “Toplu Mezarlar Cenneti”. Cena- de DHKC gerillalarını yok etmeye çalışmaktadır. Cenazeler
zemiz verilmediği için süresiz açlık grevine başladım. 46 hakkında bir açıklama yapılmamaktadır. AKP faşizmi yanılıyor,
günden sonra açlık grevini Ölüm Orucu’na çevirdim. ne pahasına olursa olsun DHKC gerillalarını bulacağız…” sözlerine
Devletin kayıtsızlığı karşısında direnişi seçtim. Direniş yer verildi.

