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Örgütsel düzeyde
"her koşulda savaşı sürdürecek
bir örgütlülük yaratmak,
siyasal düzeyde
"koşullar ne olursa olsun
savaşı sürdürme kararlılığını
göstermek” kitlelerde güven
yaratmanın, darbelerden,
yenilgilerden zaferle
çıkabilmenin olmazsa
olmazlarıdır. Böylesi dönemlerin
direniş mirasını
oluşturamayanlar, ardından
gelen dönemde üzerine basacak
bir zemin de bulamazlar.

içindekiler
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Amerika’yı kendi
topraklarına davet edenler
halklarına özgürlük
getiremezler! Bu işbirlikçilik,
katliam işbirlikçiliğidir!

İdeolojik mücadele
kazanılmadan siyasi zafer
kazanılamaz! İdeolojik
sağlamlık zafere, ideolojik
zayıflık yenilgiye götürür!

GERİLLALARIMIZIN MEZAR
HAKKINI SAVUNUYORUZ!
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İdeolojik Mücadele Kazanılmadan
Siyasi Zafer Kazanılamaz!

İdeolojik Sağlamlık Zafere,
İdeolojik Zayıflık Yenilgiye Götürür!
İdeolojimiz, değerlerimiz ve geleneklerimize dayanır
Bilgehan ve Leyla komutanlarımız, değer ve geleneklerimizle büyüdüler,
değer ve geleneklerimizi büyüttüler!
Sağlam olmalı ideolojik zemininiz. Ayağınız boşlukta yürüyemezsiniz. Gölde yürüyemezsiniz,
bataklıkta yürüyemezsiniz. Yürümek için ayağınızın altında sağlam
bir zemin olmalı. O zemine sağlam
basmalısınız ki adım atabilesiniz.
Marksist-Leninist olduğumuz
için ayaklarımızı sağlam bir zemine
basıyoruz. Reformizmin, oportünizmin bataklığında değil, Marksizm-Leninizm’in doğru yolunda
yürüyoruz. Bu nedenle, boşlukta
ayaklarını sallayarak yürüdüğünü
sananlardan değiliz, her adımda
devrime bir adım daha yaklaşıyoruz.

Marksist-Leninist ideoloji, ayakları havada sallanan idealizmin
tersine, maddi gerçeklerden, yaşamdan beslenir, Marksist-Leninist
ideoloj;, binlerce yıl geriye uzanan
halkların tarihine dayanır, Marksist-Leninist ideoloji; insanın doğayla savaşıdır, halkların sınıf savaşıdır, halkların tarihinden beslenen derin köklere ve geleceğe
uzanan büyük bir gövdeye sahiptir.
Bu tarihte; dünya halklarının
yarattıkları değerler, gelenekler
vardır. Bu tarihte; halkların acıları,
sevinçleri, iradeleri, kararlılıkları,
savaşları vardır.
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“Ölüm orucunun esas işlevi, burjuvazinin inançsızlık ve karamsarlık yayan
düşüncelerine vurulan büyük bir darbe
olmasıdır. Bu direnişin asıl kazanımları
burjuvaziyle yürütülen ideolojik mücadelede kazanılan zafer ve moral üstünlüktür. Marksizm- Leninizm’in burjuva
ideolojisi karşısında üstünlüğünün bir
kez daha kanıtlanmasıdır.”
Nedir ideoloji?
Kelime köküyle fikir, düşünce bilimidir.
Düşünce, maddi yaşamdan beslenerek
oluşur. Maddi yaşamdan, maddi yaşamın
gerçeklerinden kopuk bir ideoloji olmaz.
Bunun için ideolojinin tanımı da yaşamla bağı içinde yapılabilir. Sözlük tanımıyla ideoloji şöyle tanımlanır: “Siyasi
veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir
hükûmetin, bir partinin, bir grubun
davranışlarına yön veren politik, hukukî,
bilimsel, felsefî, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü”.
Davranışlarımıza, yani yaşamımıza
yön veren bir düşünceler bütünüdür. Aynı
zamanda, politik, hukuki, bilimsel, felsefi,
dini, moral, estetik kısacası tüm boyutlarıyla yaşamımıza dayanan bir düşünceler
bütünüdür.
O halde ideolojimiz ile yaşamımızın
doğrudan bağını kurmak durumundayız.
Nasıl yaşıyor ve nasıl savaşıyorsak
öyle düşünürüz, yani öyle bir ideolojiye
sahip oluruz.
Nasıl bir ideolojiye sahipsek, öyle
yaşar ve öyle savaşırız.
O halde, ideolojimiz, yaşamımız ve
savaşımız birbirine koparılamaz şekilde
bağlıdır.
Değerlerimiz ve geleneklerimiz ise
yaşamımız ve savaşımızdır. Dünya halklarının sömürü ve zulme karşı savaş tarihleri boyunca yarattıkları değerler ve

gelenekleri bizimdir. Marksist-Leninist
ideolojiyle savaşan emekçilerin yarattıkları
değerler ve gelenekler bizimdir. Halkımızın feodalizme karşı bin yıllık savaş
tarihinde ortaya çıkardığı değerler ve
gelenekler bizimdir. Kızıldere’den günümüze, Anadolu ihtilalimizde yarattığımız değerler ve gelenekler bizimdir.
Sınıflar savaşı bu değerlerimiz ve geleneklerimizin temelidir.
Toplumlar tarihi aynı zamanda sınıflar
mücadelesi tarihidir. Bu nedenle de değer
ve geleneklerimizi belirleyen de sınıflar
mücadelesi olmuştur.Bu değerlerimiz ve
geleneklerimiz içinde,
Teslim olmamak vardır.
Teslim olmamak, ideolojik olarak
burjuva ideolojisini kabul etmemek,
Marksizm-Leninizm’i her koşul altında
savunmaktır.
Teslim olmamak, düşüncelerimizi,
ideallerimizi, gelecek umutlarımızı teslim
etmemektir.
Teslim olmamak, sosyalizmi savunmak, kapitalizme biat etmemektir.
Teslim olmamak, emperyalizmi ve
işbirlikçi güçleri, ekonomik olarak, askeri
olarak, örgütsel olarak bizden ne kadar
güçlü olursa olsun, yenebileceğimize
inanmaktır. Bu inancımızı bilimsel gerçeklere, tarihsel haklılığımız ve halklarımızın değerlerine, geleneklerine dayandırmaktır.
Teslim olmamak, kuşatmalarda ölümü hiçleyerek direnmektir.
Teslim olmamak, son anında, en zor
koşullarda devrimi büyütme iradesi gösterebilmektir.
Savaşçılarımız soruyorlar:
Kuşatma altında, yaralı, silahındaki
kurşunu bitmiş bir savaşçı, yaşamının
son anlarında, devrimi nasıl büyütebilir,
ne yapabilir?

İDEOLOJİK SAĞLAMLIK ZAFERE

İdeolojimizi Sadece Bir Teori
Olmaktan Kurtarıp, Somut Bir Güç
ve Gerçeklik Haline Getiren,
Bin Yılların Sınıf Savaşlarında
Yaratılmış Olan ve Her Gün
Yenileriyle Büyütülen Değerlerimiz
ve Geleneklerimizdir

Cevabı, kuşatmalarda kanlarıyla
tarih yazan savaşçılarımız Sıddıklar,
Güvenler, Esmalar, Ercanlar, Erkanlar, Süleymanlar’dır.
Kanlarına batırıp parmaklarını
duvara umudu yazarlar. Son anlarında,
yaralı ve şehit düşmek üzere olan
bir savaşçının en güçlü ve etkisini
emperyalizm ve oligarşinin silemeyeceği propagandayı yapabileceğini
gösterirler.
Teslim olmamak, ideolojik üstünlüğümüze inanmak ve bu ideolojiyi
yaşamda örgütlemek, yeni gelenek
ve değerlerle büyütmek ve geleceğe
taşımaktır.
Leyla ve Bilgehan komutanlarımız, bu değerlerimiz ve gelenekleri-

mizle büyüyen iki
komutanımızdır.
Sığınakları
bombalarla yerle bir edilmiş, yoldaşlarından haber alamayan, yaralı
ve silahsız üç gerilla ne yapabilir?
Leylalar’ın önündeki soru budur?
Ve Leylalar’ın cevapları, bombalarla
yerle bir edilmiş sığınağa, yerin yedi
kat dibine girerek, silahlarını yıkıntılar
altından çıkarmak, yoldaşlarının hesabını sormak, savaşı ve gerillayı,
yani devrimi dağlarda büyütmektir.
Parti-Cephe, gelenekleriyle anılan
bir harekettir. Gelenekler devrimci
bir hareketin savaşma gücü ve kararlılığının, kesintisizliğinin bir ifadesidir.
Gelenekler hem güç verirler, hem

de bir gücün sonucudurlar. Bu güç
ideolojik güçtür.
Marksist-Leninist ideolojinin, devrimci iradenin ve devrime yürüme,
umudu büyütme kararlılığının sonucu
olarak yaratılmışlardır. Ve ortaya çıktıkları andan itibaren de, o hareketin
ideolojik gücünü büyüten ve kararlılığını artıran bir misyon yüklenirler.
Şehitlerimizin yaşamlarının son
anlarına sığdırdıkları gelenekler, o
son anda söyledikleri bir kaç cümleyle
özetledikleri destanlar, geriden gelenler için kitaplar değerindedir.
Son an insanın ölüme en yakın
olduğu andır. Belki ölümden önceki
birkaç saat; belki de sadece beş-on,
hatta bir-iki dakikadır. Son nefesini
vermeden önce geçirdiği o kısacık
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Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı Sosyalizm!
Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Çünkü, her koşulda doğru
yolu gösteren bir ideolojiye sahibiz.
Marksist-Leninist ideolojinin gücüne sahibiz.
Dünyayı doğru tahlil ediyoruz.
Bugünün dünyası emperyalist sömürünün belirlediği bir dünyadır.
Bu dünyada devrimci olmak demek,
bu dünyada halktan yana olmak demek tartışmasız bir şekilde emperyalizme karşı savaşmak, yani antiemperyalist olmak demektir. Bağımsızlık bayrağını dalgalandırmaktır.
Bu dünyada, halkların sorununun
temeli sömürüdür. Sömürünün nedeni
üretim araçlarının özel mülkiyetidir.
Özel mülkiyeti kaldırmayan hiçbir
çözüm, halkların sorunlarını çözmez.
O halde, devrimci olmak, özel mülkiyeti ortadan kaldıracak bir devrimi

savunmak demektir.
Emperyalizmin, günümüz dünyasındaki sömürü biçimi yeni sömürgeciliktir. Yeni sömürgecilik demek, sürekli milli kriz (ekonomik,
sosyal, siyasi kriz) demektir. Bunun
anlamı bizim gibi ülkelerde yönetim
biçimi, sürekli olarak faşizmdir. Faşizm, tekelci burjuvazinin en gerici,
en şovenist, en katliamcı ve saldırgan
kesiminin açık baskıcı, kan dökücü
diktatörlüğüdür. O halde, faşizme
karşı savaşmak, faşist düzeni yıkarak
halkın iktidarını kurmak için silahlı
mücadeleden başka yol yoktur. O
halde devrimci olmak için silahlı
mücadeleyi savunmak gerekir.
Faşizmle yönetilen bir düzende,
halkın temel sorunlarından biri Adalet
sorunudur. Emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülke olmak demek, fa-

şizmle yönetilen bir ülke olmak demek, devletin tüm kurumlarının adaletsizlik üzerine örgütlendiği bir ülke
olmak demektir. Böyle bir ülkede
halkın adaleti için savaşmadan devrimci olmak mümkün değildir. Adaletsizlik sorununun çözümü ancak
faşizme karşı halkın iktidarı, halk
demokrasisidir. O halde, faşizme
karşı çözüm, halk demokrasisidir.
AB’den, ABD’den demokrasi gelmesini bekleyenler devrimci de olamazlar, demokrat da olamazlar.
O halde, yeni sömürge bir ülkede;
Emperyalizme karşı bağımsızlık,
Faşizme karşı demokrasi,
Kapitalizme karşı sosyalizm
savunulmadan devrimci olmak,
tutarlı bir demokrat olmak mümkün
değildir.

İDEOLOJİK ZAYIFLIK YENİLGİYE GÖTÜRÜR
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zamandır. Peki o kısacık zaman dilimi
içinde neler düşünür savaşçı?
İnsanın duyduğunda tüylerini ürperten, soluğunu kesen o düşünceler
nereden gelir o anda akıllarına? Ya
da akıllarına o anda mı gelir o düşünceler? Önceden mi hazırlanmışlardır? Nasıl bir hazırlıktır bu? Hangi
düşünce, hangi ruh hali vardır orada?
Devrimciler, özel olarak da savaşçılar,
yaşamları boyunca aslında her an
ölümle iç içe yaşarlar.
Ölümle nerede, ne zaman, nasıl
karşılaşacağı belli değildir. Elbette
devrim gibi büyük bir iddia için yola
çıkan her devrimci, daha yolun başındayken ödeyeceği bedelleri düşünür. Kendisini buna hazırlar. Bu
kavgada bir gün kendisinin de şehit
düşebileceğini bilir. O an geldiğinde
kendinden öncekiler gibi bu bedeli
ödeyecektir. Bu anlamıyla hazırdır.
Ama Parti-Cepheliler için o ana hazır
olmak, ölüme hazır olmanın çok ötesindedir. O anın geleceğe bırakacakları, bırakılan mirasın ne olacağı,
nasıl şekilleneceği de önemli.
Bu düşüncede büyük bir tarihsel
sorumluluk vardır. Geleceği şekillendirme, geleneklerin devrim mücadelesindeki misyonunun bilincinde
olma; büyük bir öngörü vardır. Ma-

hirler’in başlattığı, Niyaziler’den Sabolar’a,
Sibel’lere uzanan gelenekler Devrimci Solcular’ın, Parti-Cepheliler’in bu bilinçle donanmasını sağlamıştır.
Kadrolarımıza, savaşçılarımıza hatta taraftarlarımıza bunları
düşündürten ve yaptırtan sadece kişisel
kahramanlık ya da cesaret değildir. Düşünülenler ve yaratılanlar
Parti-Cephe çizgisiyle
hayat bulan destanlardır.
Bu geleneklerin özünde PartiCephe’nin ideolojisi, kültürü vardır.
Bu çizgide halka, kendine, ideolojisine güven; devrime ve sosyalizme
sonsuz inanç; partisine, önderliğine
büyük bir bağlılık vardır. Bütün bunların Parti-Cepheliler’de yarattığı
ruhsal ve kültürel şekillenmenin, bu
çizgide yürümenin sonucudur ki; her
şehidimiz düşmanla karşılaştığı yeri
bir mevziye, o anı savaşın tüm anlamının ifadesini bulduğu yoğunlaştırılmış bir zaman dilimine dönüştürerek, geleneklerimize bir halka daha
eklemiş ya da yeni bir geleneğin ya-

Silahlarını Gömen
İdeolojisini Gömmüştür
Silahını Yerin Altından Gidip
Alan Leylalar, İdeolojilerine
Sahip Çıkmıştır
Silah ideolojidir. Cepheli silahlarını yerin dibinde
bırakmaz, Cepheli ideolojisini toprağa gömmez. Silah
ve ideoloji emperyalizme ve faşizme karşı savaştır.
Cepheli bunlarla savaşır. Silahlarına sahip çıkmak savaşma kararlılığına, devrime, halkların kurtuluşuna,
zafere inanmak ve sömürüsüz, zulümsüz sosyalist bir
dünya hayaline sahip çıkmaktır.
Cephe’nin silahları üzerine çokça söz söylendi. Silahların eski olduğu söylendi, patlamadığı söylendi.
Yanlış... Cepheli’nin silahı en güçlü silahtır, en etkili
silahtır. Cephe’nin silahı ideolojisidir. Bu ideolojik
netlik nedeniyledir ki, silahın değerini, anlamını Cepheli’den daha iyi kimse bilemez. Cepheli silahı eline
aldığında, önce onun parlayan demirine bakmaz, önce
silahın markasını görmez, Cepheli’nin elindeki silah
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ratıcısı olmuştur.
An gelmiş; “sosyalizm çöktü”
denilirken, emperyalizme meydan
okuyarak sosyalizmin, devrimci hareketin bayrağını dalgalandırmışlar,
An gelmiş; ateş çemberlerinde
sloganlarımızı, marşlarımızı haykırmışlar,
An gelmiş; tilililerle savaşma
coşkusu ve sevincini yaşatmışlar,
An gelmiş; kurşunlara, bombalara
rağmen düşmana ve halka devrimin
propagandasını yapmışlar,
An gelmiş; duvarlara, taşlara
umudun adını kanlarıyla yazmışlar,
An gelmiş; partinin ve halkın

düşman hedefine doğrultulmuş bir kurşundur. Cepheli
önce hedefe bakar, hedef düşmandır imha edilecektir,
düşmana vurulacaktır, elde ne varsa onunla vurulur.
Çünkü Cepheli için asıl olan savaşmaktır, savaşı halklaştırmak, halkı savaştırmaktır. Saflaşmaktır. Bunun
için Cepheli, düşmana sıktığı kurşunun ışığında halkın
bilincini aydınlatmayı hedefler. Cepheli’nin hedefi
nettir. Bu nedenle de kurşunu sıkan silah yüzyıllar öncesinden de kalabilir, hatta bu silahlar tümüyle el yapımı
da olur. Yeri gelir, sadece bir taştır ve vurduğu yerden
halkı aydınlatır. Haziran Ayaklanması’nda “Sapanlı
Teyze”nin elindeki sapanın, halkı aydınlatma konusunda,
tonlarca ağırlıkta patlayan ve halka zarar veren bombalarla
kıyaslanamayacak ölçüde etkili olduğunu kim yadsıyabilir... Biri halkın tepkisini, öfkesini üzerine çekerken;
diğeri halkın sempatisini, inancını, faşizm karşısında
saflaşmasına hizmet etmiştir.
İdeolojinin önemi buradadır. Silahı tutan elin, ona
kumanda eden ideolojinin önemi buradadır. Silah, doğru
hedefe doğrultulmuşsa silahtır. Silahı doğru hedefe
yönlendiren ideolojidir.
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Erkan Dilsiz

16 yaşında Cephe’nin
Generali, Yoldaşlarının
General Cem’i Erkan Dilsiz,
Kuşatmada Düşmanı
Kendisine Teslim Olmaya
Çağırdı
Bu Kadar kendinden Emin
Bu Kadar Kendine Güvenli.
Çünkü O, Anadolu Halkının
Yüzlerce Yıllık İsyanlar,
Direnişler Tarihinin Temsilcisi
Kuşatmada, 16 yaşındaki savaşçımız Erkan Dilsiz’in yanındaki iki
yoldaşı şehit düşmüştür. Kendisi de
yaralıdır. Düşman subayı tek başına,
yaralı, üstelik genç bir gerilla için
yapılacak çağrının daha etkili olacağını düşünür;
"Gel teslim ol, seni hemen hastaneye kaldıralım, sana hiçbir şey
yapmayacağız, asker sözü veriyorum" der. Ama bunu söylediğine
pişman olur. Evet karşısındaki gerilla
tek başına kalmıştır, yaralıdır ve
gençtir. Ama yüreği ve beyni bunların
hepsini alt edecek kadar büyüktür,
çağrıyı tersine çevirir:
"Asıl siz gelin Parti-Cephe’ye
teslim olun. Size hiçbir şey yapmayacağız. Hem de Parti-Cephe sözü..."

malını koruyarak emeğe, alın terine
saygıyı öğretmişler,
An gelmiş; halkın ve yoldaşlarının güvenliği için kendilerini feda
etmişler,
An gelmiş; o “son anda” düşmana darbeler vurarak halkın zulme,
sömürüye karşı hesap sorma, isyan
geleneğini geliştirmişlerdir.
Ve an gelmiş; komutan Leyla,
komutan Bilgehan olmuşlardır. Halkın kurtuluş savaşını geliştirmek için
bombalanan sığınağa girmişler, halkın
adaleti olmak için sabırla hesap
sorma gününün gelmesini beklemişlerdir.
Nedir komutan Leyla olmak?
Savaşı büyütme kararlılığı, hesap
sorma kararlılığıdır.
Savaşı her koşul altında sürdürme
iradesidir. Emperyalizmin, milliyetçiliğin, reformizmin, oportünizmin
halk kurtuluş savaşçılarının silahlarını
gömdürmeye çalıştığı, bizzat kendi
elleriyle halkın umudunu toprağa
ve hatta betonların altına gömdükleri
yerde girip sığınağa halkın umudunu
kuşanmaktır.
Nedir Bilgehan komutan olmak? Sabır ve emektir.
Adını Aralık koymaktır, 19 Aralık
Katliamı’nın, yoldaşlarına, halkına
yönelik tüm katliamların hesabını
sormak için büyük bir sabırla beklemektir. Ama sadece beklemek değildir, büyük bir sabır ve emekle
hesap soracağı güne hazırlanmak,
savaşı bilincinde, yüreğinde, yaşamda
örgütlemektir. Yani savaş ve devrim
için sabır ve emektir.
Birçok insanın devrim gerçeğini
görmesi, devrimcileşmesi, örgütlenmesi bu gelenekler sayesinde olmuştur. Kimisi Sabolar’ın bayrağını
gördüğünde, kimisi Güner’in düşmana ve ölüme karşı çektiği tililiyi
duyduğunda, kimisi duvarlara kanla
yazılmış imzalara tanık olduğunda
etkilenmiş, sarsılmış ve bu sarsıntı
o güne kadar ki önyargılarını, şartlanmışlıklarını, korkularını, statülerini
yıkıp atarak onları devrim saflarına
getirmiştir.
Ve o da artık “ben de şunu yapacağım” düşüncesini taşımaya başlamıştır.

Gelenekler öğretmiş, örgütlemiş,
öğrenenler ve örgütlenenler yenilerini
yaratmışlardır.

Değerleri ve Gelenekleri
Olmayanların, Uğruna
Savaşacakları ve
Şehit Düşecekleri
Bir şeyleri de Yoktur
Oportünizmin, reformizmin ideolojik kökleri yoktur, halkımızın değerlerinden ve geleneklerinden, halkı
küçümseyerek kopmuşlardır.
Kendi mücadeleleriyle yarattıkları
değerleri ve gelenekleri de yoktur.
Böyle olduğu içindir ki, onları devrime bağlayan, ideolojik bağlar da
son derece zayıf ve en küçük bir
esintide kopacak durumdadır. Kopmaktadır.
Gelenek ve değerler yaratmayanlar, kendi mücadele ve kavgalarıyla
gelenekleri ve değerleri büyütmeyenler, savaş gerekçelerini de büyütemezler. Onların dilinde devrimci
teori yaşamdan kopuk bir lafız haline
gelir.
Devrimci ideoloji, ancak yaşamda
hayat bulduğunda gerçek hale gelir.
Ancak yaşamda devrim ideali için
savaşıldığında, düşmanın kuşatmaları
yarılarak, gelenekler oluşturulduğunda, o hareket köklerini tarihe,
oradan halkın içine uzatabilir. Halkla
bütünleşebilir ve savaşma gerekçelerini büyütebilir.
Ve ancak kendi emekleriyle değerler yaratanlar o değerleri korumak
için, gelenekler yaratanlar o gelenekleri büyütmek için canları pahasına savaşabilir, savaşı ve devrimi
büyütebilirler. bunların olmadığı yerde teslimiyet kaçınılmazdır. Oportünizmin yaşadığı budur.
Değerler ve gelenekler ideolojik
gücü, ideolojik sağlamlığı büyütür.
Değer ve gelenekleri olmayan
oportünizm, burjuva ideolojisine beyinlerini açmış, teslim olmuş durumdadır. Savaşmıyorlarsa, bu da
temel nedenlerden biridir.
Parti-Cephe’yi oportünizmden
farklı hale getiren temel yanlardan
biri de budur. Parti-Cephe tarihten
aldığı değerler ve gelenekleri, yeni-
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leriyle büyüterek bugünlere getirmiş
ve geleceğe taşımaktadır.

Meşruluk İnancımız,
İktidar Bilincimiz

“ASIL SİZ
TESLİM OLUN!”
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Halk Kurtuluş Savaşçıları, “TESLİM OL” çağrılarının sadece kendilerine yönelik olmadığını bilir.
Düşmanın "teslim ol" yönünde
çağrılar yapması düzenini ve katliamları meşrulaştırma amaçlıdır. Halk
Kurtuluş Savaşçıları’nı teslim aldığı
koşulda halkı da teslim alacağını düşünür.
Bu yüzden halkın umudu, geleceği
olduğunun bilinciyle hareket eden
savaşçılarımız hiçbir kuşatmada düşmana teslim olmamıştır.
Tüm savaş tarihimiz, düşmanın
"teslim ol" politikasını boşa çıkardığımıza, düşmanı vuran bir silaha
dönüştürdüğümüze yüzlerce kez tanıklık etmiştir.
Kuşatmalarda direnmek ve teslim
olmama geleneği Parti-Cephe ile özdeşleşmiştir. Bu gelenek 1 Haziran
1971 yılında İstanbul Maltepe'de
THKP-C önderleri Mahir Çayan ve
Hüseyin Cevahir ile başlamıştır. Kuşatma altında teslim ol çağrılarına
silahla ve "Yaşasın Türkiye Halk
Kurtuluş Cephesi" sloganlarıyla cevap
verilmiş ve böylece Anadolu topraklarında 47 yıl sürecek ve Cephe
geleneği olarak anılacak olan geleneğin de yaratıcısı olmuşlardır. Bu
gelenek, daha sonra Arnavutköy'de
Ulaş Bardakçı tarafından ve Kızıldere'de de Mahir Çayan ve yoldaşları
tarafından devam ettirilmiş ve Dersim'de Leylalar’a, Tekirdağ'da ise
Bilgehan’a kadar uzanan bir gelenek
halini almıştır.
Savaşçılarımız düşmanın "teslim
ol" çağrılarını “Asıl siz teslim olun”
diye cevaplamışlardır.
16-17 Nisan direnişinde, düşmanın
“kapıyı açın, çıkın” çağrılarına
Eda’nın sesinden gelir cevap; “Hadi
tanklarınızla, toplarınızla gelin, girin
içeri, ölülerimiz dahi korkutuyor
sizi, geceleri rüyalarınıza giriyoruz.
Titriyorsunuz korkudan, hadi girin,

Hüseyin Aslan
ayak parmaklarınızı dahi gösteremezsiniz. Kaybolacağınızı zannediyorsunuz.
Ama yanılıyorsunuz. Unutmayın
ki, tek bir gedik dahi kalsa oradan
gireceğiz. Devrimci adaletimizden
kaçamayacaksınız.
Yoldaşlarımız cezalandıracak
sizi.”
Meşruluk, haklılık vardır bu sözlerde. Devrimin meşruluğunu savunma, faşizmin meşrulaştırılmasına izin
vermemek vardır. Faşizm suçludur,
bugün iktidar gücüne dayanarak zulmetmesi, katletmesi onu meşru hale
getiremez. Faşizme teslim olunmaz,
biz bir tek halkımıza hesap veririz,
bizim faşizme vereceğimiz hesap
yoktur. Biz faşizmden hesap sorarız.
Bunu kuşatmalar altında, belki bir
an sonra ölecekken de yaparız.
Bahçelievler’de yoldaşlarımız
“Devrimci Sol’cular Teslim Olmaz”
diye somutlamışlardır bu tavrı. Bu
cevap çok kısa bir zamanda düşmana
yönelik bir çağrıya dönüşmüş ve
hızla yayılmıştır.
Cevap, Bağcılar’da "Asıl Siz
Devrimci Sol’un Adaletine Teslim
Olun"a, Bağcılar’dan bir yıl sonra
Sibel’in dilinde; "Siz Bizim Teslim
Olduğumuzu Gördünüz mü? Siz
Teslim Olun, Ancak Cesetlerimizi
Teslim Alırsınız"a, Gültepe’de "Korkaklar... Hadi Gelin... Gelin De
Alın. Devrimciler Ölür Ama Teslim
Olmaz..."a dönüşmüştür.
Kuşatmada, 16 yaşındaki savaşçımız Erkan Dilsiz’in yanındaki iki
yoldaşı şehit düşmüştür. Kendisi de
yaralıdır. Düşman subayı tek başına,
yaralı, üstelik genç bir gerilla için

Sibel Yalçın
yapılacak çağrının daha etkili olacağını düşünür;
" Gel teslim ol, seni hemen hastaneye kaldıralım, sana hiçbir şey
yapmayacağız, asker sözü veriyorum" der. Ama bunu söylediğine
pişman olur. Evet karşısındaki gerilla
tek başına kalmıştır, yaralıdır ve
gençtir. Ama yüreği ve beyni bunların
hepsini alt edecek kadar büyüktür,
çağrıyı tersine çevirir:
" Asıl siz gelin Parti-Cephe’ye
teslim olun. Size hiçbir şey yapmayacağız. Hem de Parti-Cephe sözü..."
Bu tavır, savaşımızın meşruluğuna
duyulan büyük inancın, bu inancı
ortaya çıkaran ideolojinin ürünüdür.
Haklı ve meşru olan devrimdir, devrimciler zulme ölümleri pahasına da
olsa, haklı demezler.
Teslim almak, fiziki değil, ideolojik bir politikadır. Bu, 26 Eylül
1999 tarihinde Ulucanlar Hapishanesi’nde, yoldaşlarımızın bedenlerine
işkence yapılırken, “teslim olun”
çağrısı ile herkes için çok daha anlaşılır hale gelmiştir. Faşizm, bedenlerini işkenceye yatırdığı devrimcilere
“Teslim mi olacaksın, ölecek misin?” sorusunda kendini gösterir. İşkence altındaki tutsaktan teslim etmesini istedikleri kuşkusuz idealleri,
devrimci kişiliği, devrimci düşünceleridir. Tek bir DHKP-C tutsağının
ağzından teslim olacağına ilişkin bir
kelime duyamazlar.
İsmet Kavaklıoğlu, Ahmet Savran, Aziz Dönmez teslim alınamayan
DHKP-C tutsakları olarak ölümsüzleştiler.
Sonraki yıllarda da çok duyduk
bu sözü, yıl 19 Aralık 2000 oldu-
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ğunda, oligarşinin faşist köpekleri 20 hapishanede birden, devrimci tutsakları kuşattılar.
Hapishanelerde teslimiyeti reddetmektir
Cepheli olmak.
F Tipi hapishaneler gündeme getirildiğinde, Parti-Cepheli tutsaklarımızın tavrı
direniştir. Ölüm Orucu direnişi örgütlenir.
Faşizm, direnişi kıramayınca 20 hapishaneye birden saldırı kararı alır ve 19 Aralık
2000 tarihinde uygulamaya geçirir. İstisnasız tüm hapishanelerde “teslim ol” çağrılarına verilen cevap aynı netlikte direniştir.
Teslimiyet dayatmaları, faşizmin, kurşun, bomba yağmurları altında barikat
barikat çatışarak, hapishaneyi tutuşturarak,
kendini feda yarışına girerek, tutsaklarımız
tarafından bedenler tutuşturularak karşılandı.
Bu tavır, iktidar iddiamızın kuşatma
altındaki ifadesidir.
Tavrımız, dosta ve düşmana gerekli
mesajı veren bir tavırdır. Parti-Cepheliler
teslim alınamazlar. Parti-Cepheliler ideolojilerinden vazgeçmezler, devrim iddialarından vazgeçmezler.

Aynı Safta, General Cem,
Komutan Sibel Yalçınlar’la,
Niyazi Aydın,
İbrahim Erdoğanlar
Aynı safta silah tutan ellerimiz arasında
kuşaklarca fark var. Halk savaşımız kuşakların farkını ortadan kaldırıp, aynı
Cephe’de savaştıran bir özelliğe sahip.
General Cem (Erkan Dilsiz), dağlara
çıkmak için gerillalardan söz aldığında
daha 14’lü yaşlarındadır, gerillaya katılıp
şehit düşme yaşı 16. Sibel Yalçın şehir
gerillası komutanı olarak şehit düştüğünde
18 yaşındadır.
Yoldaşları Niyazi Aydın, İbrahim Erdoğan’lar 40’lı yaşlarında. Aynı safta,
aynı Cephede buluşturan ve savaştıran,
Parti-Cephe’nin Halk Savaşı çizgisi,
silahlı mücadele geleneğidir.
Cephe saflarında savaşmak için yaşımızın ileri olması geç değildir, yaşımızın
genç olması erken demek değildir. Savaşımız halk savaşıdır, savaşımız, her yaştan
aynı safta düşmana karşı birleştiği bir savaştır.
Cephe bu savaş kültürü ve geleneğinin
yaratıcısı olmuştur.

Geleneklerimizi
Tarihimizden Devraldık
Yarattığımız
Yeni Geleneklerle
Geleceğe Taşıyoruz
Demirci Kawa: Efsaneye göre,
bundan 2600 yıl kadar önce Kral
Dehak’ın zulmüne “artık yeter”
der. Demirci Kawa, isyan geleneğini miras bırakır Anadolu halklarına. Tarih 21 Mart’mış ve bu
tarih, Newroz ismiyle zulme isyan
günü olarak kutlanır.
Kerbela: Hz. Hüseyin, ailesi ve
yandaşlarıyla birlikte Kerbela’da
kuşatıldı. Zalime biat etmeme,
zulme teslim olmama geleneğini
miras bırakarak ölümsüzleştiler.
Baba İshak: Babailik, Anadolu’da
ilk örgütlü, planlı ve bilinçli halk
hareketi oldu. Tarih 3 Ağustos
1239'u gösterirken; 50.000 Babai,
Selçuklu’ya karşı ayaklandı. Ayaklanmanın önderi Baba İshak’tır.
Baba İshak, Türkmen, Kürt, Hristiyan halka seslenir: “Silahlanın,
hazırlanın, işaretimi bekleyin!
Bizim de günümüz gelecek…”
Ayaklanma Amasya, Tokat, Sivas,
Malatya bölgelerine yayılır.
Şeyh Bedrettin: Şeyh Bedrettin,
ayaklanmanın önderidir. Zulme
ve sömürüye karşı halk ayaklanmalarının en önemlilerinden biridir.
Ayaklanmaların yayıldığı Ege’de
Börklüce Mustafa ve yoldaşları;
Aydın, Tire, Ayasluğ, Söke, Milas,
Yatağan, Muğla, Nazilli bölgelerinde yeni ve hakça bir düzen
kurmak için savaşırken; Manisa'da Torlak Kemal, Ahilerle
birlikte şehri ele geçirir. Bölgenin
giriş-çıkışları Osmanlının saldırılarına karşı koyabilmek için
denetim altına alınır. Ayaklanma
büyük başarılar sağlandıktan
sonra, Osmanlının merkezi ordusuna yenilir. Boynu vurulan
binler içinden pişmanlık gösteren,

af dileyen çıkmaz. Onurlarıyla,
başları dik savaştıkları gibi, ölümü de başları dik karşılarlar.
Şahkulu Ayaklanması: Osmanlı
İmparatorluğu’nun sömürü ve zulmüne karşı, ağırlıklı Alevi halkının
ayaklanmasıdır. Ayaklanma başlangıçta askeri zaferler elde ettikten
sonra, 1511 yılında Şahkulu’nun
öldürülmesiyle sona erdi.
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Celali Ayaklanmaları: Yavuz Sultan Selim’in zulmüne karşı Tokat
civarında yaşayan Şeyh Celal önderliğinde 1513 yılında başlatılan
ayaklanmalardır.
Pir Sultan Abdal: Bize inançlarını, adaleti boynuna idam ilmiği
geçirildiğinde bile savunma geleneğini miras bıraktı.
Kızıldere: 30 Mart 1972’de Kızıldere’de teslim olmama, devrimci
dayanışma geleneğini miras bırakarak ölümsüzleştiler.
Anadolu tarihi, bizlere gelenekler
miras bırakan, daha pek çok ayaklanmaya, halkın zulme karşı direnişine ve savaşına tanıklık etti.
Bu gelenekleri miras aldık. Bu
geleneklere yaslanarak büyüdük,
bu gelenekleri büyüterek bugünlere
taşıdık. Geleceğe değer ve geleneklerimizle yürüyoruz.
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
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1- Sonuç almada somut, anlaşılır
bir program olması niçin gereklidir?
Bütün kampanyalarımız, eylemlerimiz, eğitim faaliyetlerimiz tek
bir hedefe ulaşmak içindir: DEVRİM...
Nasıl ki günlük çalışmalarımızda
devrim hedefimizinden kopmak, stratejik hedeften uzaklaşmak bizi eksikliğe ve gelişmemeye götürüyorsa,
aynı şekilde her çalışmada somut
olarak ne hedeflendiğinin bilinmemesi, insanlarımıza güncel programlar
çıkarmamak da sonuç almanın önünde
engeldir.
Program, üretmek demektir. Üretmek, emek vermektir. Hiçbir başarı
kendiliğinden gelmez. Mucize ve tesadüf yoktur. Aslolan program ve
denetimdir.
Bir mahallede, fabrikada, okulda
çalışma yapan Cepheli, kendisini genel bilgilerle sınırlamamalıdır. Mutlaka o alanın, birimin çalışma yaptığı
yerin gerçeğine vakıf olmalı, bu gerçeğe uygun programlar çıkarmalıdır.
2- Program oluştururken şu sorulara cevap vermek gerekir:
- Elimizde ne var?
- İhtiyaç nedir?
- Geçmişte bu konuda ne yaptık?
- Elimizdekilerle ne yapacağız?
Herkes plana inanmalıdır. Eğer
plana inanılmazsa herkes aynı heyecan ve sahiplenme ile çalışmaz. Doğallığında sonuç da alınmaz.
3- Sonuç almak için yaptığımız
işe kendimizi tamamen vermeliyiz
Devrimci bir örgüt, büyük bir orkestra gibidir. Devrimci bir faaliyet,
bir kampanya, bir eylem, büyük bir
orkestranın çalışması gibidir. Türkümüzü, marşımızı en iyi biçimde
çalabilmek için orkestramızdaki herkesin coşkuyla, şevkle görevini yerine
getirmesi gerekir.
Bunun yanısıra sonuç almak, bir
işi (bir eylem, eğitim, kampanya)
yapanların beyniyle, yüreğiyle, ruhuyla kendini o işe vermeleri, yoğunlaşmaları gerekir. Devrimci, me-

Devrimcilik
Sonuç Almaktır-2

mur değildir. Devrimci, bürokrat değildir. Memurlar ve bürokratlar yaratamazlar, üretemezler, coşku ve
heyecan duymazlar, yaratamazlar.
İnsanlar yaptıkları işe beyinlerini ve
yüreklerini katmazlarsa, orada ya sonuç çıkmaz ya da çıkan sonuç eksik
gediktir, ruhsuzdur, çarpıktır.
4- Sonuç almada hedeflerimiz net
olmalıdır
Sonuç almak, en başta hedefi
doğru ve net tespit etmek, o faaliyeti
gerçekleştirecek olanlara bunu göstermektir.
Herhangi bir eylemde, herhangi
bir eğitimde, bir değerlendirmede,
bir kampanyada, hedef veya hedefler
net saptanmazsa, sonuç alıcı bir çalışmada da hayata geçirilemez. Eğer
bu hedefler, netleştirilmemişse, o eylem veya kampanya sonrasında eylemin, kampanyanın "başarılı mı başarısız mı" olduğunu da tam olarak
değerlendiremezsiniz. Çünkü, "şu
hedefe ulaşıldı, bu hedefe ulaşılmadı"
diye ölçü alacağımız bir netlik yoktur.
Sonuç almak için hedeflerimiz net
olmalıdır.
5- Sonuç almada disiplin çok
önemlidir
"Örgütün ve örgütsel faaliyetin
harcı disiplindir" deriz. Şimdi harçsız
bir bina düşünün... Harç olmadan
demiri döşediniz, tuğlaları üst üste
koydunuz... Ne olur? Gerçekten de
o harcı çıkarın, harçsız bina, nasıl
iki dakikada yıkılırsa, örgüt de aynı
akıbetle karşılaşır.
Yürüttüğümüz faaliyetler açısından da böyledir. Bunun içindir ki
disiplinsizlik, sonuçsuzluktur.
Sonuç almak yoğunlaşmaktır,
zamanı değerlendirirken de aynı
şekilde son derece ölçülü, hesaplı,
ilkeli ve disiplinli davranmaktır.
Her yere koşalım, her şeye müdahale
edelim denilirse orada ne disiplin
vardır ne de yapılan işte sonuç alıcılık vardır ve sonuçsuzluk kaçınılmazdır.
6- Yaptığımız her işten sonuç

almazsak gelişemeyiz.
Sonuç almak yerine "yapmış olmak"la yetinmek küçük burjuva çalışma tarzının bir biçimidir. Oysa
yaptığımız her işte, dergi dağıtımı,
piknik, anma, gece düzenleme, konser
vb. sonuç almayı hedeflemeliyiz. Sonuç alıcılık için her eylemde halkla
kurulan bağları sabırla sürdürmek
onlara emek vermeye devam etmek
ve o anmada, o geceden de örgütlülüğe dönüşen sonuçlar çıkarmak görevlerimiz arasındadır.
7- Sonuç almak için kolektivizm
önemlidir.
Kolektivizmin elbetteki uygun
koşulları olunca hayata geçirilecek
bir çalışma tarzı değildir. Kolektivizm
ideolojik bir tutumdur. Bir kültür,
bir yaşam biçimidir. Ayrıca hedeflere
ulaşmak için de bir zorunluluktur.
Aklımızı, enerjimizi, tecrübelerimizi,
olanaklarımızı birleştirmektir. Bunları
örgütlü bir şekilde ve bir hedef doğrultusunda kullanmak pek çok engelin
aşılmasını da sağlar.
Kolektif çalışmayla denetim kolaylaşır, karşılıklı eğitimin zemini
oluşur. Kolektivizm sahiplenmeyi,
sorumluluk duygusunu güçlendirir.
Bilimsel düşünmek, buna uygun
programlar oluşturmak, kolektif bir
sahiplenme yaratmak aynı zamanda
devrimci ruh ve coşkuyu da büyütecektir. Bu çalışma tarzıyla ortak bir
ruh şekillenecektir. Bu ruhun oluşturduğu her yerde işler birer yük
olarak görülmez, zafer inancımızı
büyüttüğümüz birer araca dönüşürler.
Sonuç alıcı mücadelemizi büyütür.

Kartal’da
Dayanışma Kahvaltısı Yapıldı
Halkla 12 Şubat'ta Kartal’da kahvaltı düzenlendi. Yapılan kahvaltıda gündemle ilgili konular konuşuldu. Grup
Yorum’un mahkemesi ve Kıraç Cemevi’nden tutuklananların mahkemesi
üzerine sohbet edildi. Kahvaltıya toplamda 30 kişi katıldı.
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Ai̇leler Kayıp Geri̇lla Cenazeleri̇ni̇Soruyor?
EVLATLARIMIZIN CENAZELERİ NEREDE?
“Bir Kemik Dahi Olsa Cenazelerimizi Almak İçin Mücadele Edeceğiz”
TAYAD’lı Aileler
TAYAD’lı Aileler Kayıp Gerillaların Aileleriyle Birlikte Basın Toplantısı Yaptı

Bir Kemik Dahi Olsa
Cenazelerimizi Almak İçin
Mücadele Edeceğiz
TAYAD’lı Aileler, 28 Ocak Cumartesi günü 14.00’da Çayan Dilan Kafe’de,
7 Kasım’dan beri kayıp olan DHKC
gerillalarının aileleriyle basın toplantısı
yaptı. Basın toplantısına Halkın Hukuk
Bürosu Avukatlarından Oya Aslan, TAYAD Başkanı Fahrettin Keskin, kayıp
kardeşi Ali Yıldız’ın mezarını bulmak
için ölüm orucu yapan Hüsnü Yıldız,
kayıp gerilla Bünyamin Kılıç’ın ve Murat Gün’ün babaları katıldı. İlk sözü
alan HHB Avukatı Oya Aslan; devletin
görevi suçluyu yakalamaktır, katletmek
değildir. Devletin kimseyi katletme
hakkı yoktur. Herkesin "mezar hakkı,

GERİLLALARIMIZIN
CENAZELERİNİ İSTİYORUZ!
HER NE PAHASINA OLURSA
OLSUN ALACAĞIZ!
7 Kasım 2016 tarihinde Dersim’de
AKP’nin faşist ordusu tarafından havadan
bombalanarak katledilen 11 gerillamızın
kaybedilen cenazelerini bulmak için
oturma eylemine başlıyoruz.
Bizim evlatlarımız devrimci oldukları için, bağımsız bir ülke istedikleri için AKP faşizmi tarafından
katledildi.
AKP faşizmi Kürdistan’da Kürt
halkını katlediyor, evlerini, dağlarını
bombalıyor, cenazeleri kaybediyor.
Bizler kayıp olan gerilla cenazelerimizi
bulmak için direniş başlattık. AKP faşizmi bizim evlatlarımızın cenazelerini
kaybetti. Evlatlarımızı bulacağız, nasıl
ki Ali Yıldız’ın cenazesini yıllar sonra
bulduk, kaybedilen gerillaların cenazesini yine mücadele ederek alacağız.

cenazenin aileye verilme hakkı ve defnetme hakkı vardır" dedi…
Murat Gün’ün babası Kemal Gün:
“Çocuğumun tek bir kemiği dahi olsa
alacağım onlara bırakmayacağım. Çocuklarımızı bulmak için direniş başlatacağız, neredeyseler çocuklarımızı
bulup alacağız" dedi.
Bünyamin Kılıç’ın babası Ekrem
Kılıç: “Cenazelerimizi istiyoruz. Bir
kemik de olsun istiyoruz. Cenazemizi
alana kadar durmayacağız, onları almak
için mücadele edeceğiz" dedi.
TAYAD Başkanı Fahrettin Keskin;
“Çocuklarımızın cenazesini almak için
mücadele şart. Devlet başından savmaya çalışıyor aileleri. Biz peşini bırakmayacağız" dedi.
Hüsnü Yıldız; “O çocuklar bizim
çocuklarımız. Bunun için sahiplenmeliyiz onları. Kardeşimin yerini 14 yıl
sonra buldum. Kardeşimin mezarını
bulabilmek için her yola başvurdum.

Hiçbirinden sonuç alamadım, sürekli
bir oyalama taktiği oldu. Türkiye aynı
zamanda "Toplu Mezarlar Cenneti".
Cenazemiz verilmediği için süresiz
açlık grevine başladım. 46. günden
sonra açlık grevini ölüm orucuna çevirdim. Devletin kayıtsızlığı karşısında
direnişi seçtim. Direniş 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 toplantısını bitirdi.

Dersim halkı bilir zulmün ne olduğunu, köyleri yakıldı, Dersim’den zorla
göç ettirildi. Gerillalar katliamcılardan
hesap sormak için çıktılar dağlara, halkın
adaleti oldular. Gerillalar halkını ve vatanını sevdikleri için çıktılar dağlara,
oligarşi bunun için Dersim dağlarına
bombalar yağdırıyor, yakıyor, yıkıyor.
Bizler, evlatlarımızın kayıp olan
cenazeleri bulununcaya kadar Dersim
Meydanı’nda saat 13.00-14.00 arasında
oturma eylemine başlıyoruz.

Tüm halkımızı direnişimize destek
vermeye çağırıyoruz. Mezar hakkımız
için direniyoruz. Evlatlarımızı katledenlerden hesap sormak için mücadele
ediyoruz. Bizim evlatlarımız yalnız
değildir.
KAYIP EVLATLARIMIZIN CENAZELERİ NEREDE!
KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!
KAYIP GERİLLA CEZELERİMİZİ İSTİYORUZ!

Sürgün Sevklere Son!

şadığı işkenceler
anlatıldı.
Açıklamada;
“Hemen her gün
onlarca tutsak
sürgün edilmekte, sürgünler de
eziyet ve sindirme aracı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Sürgün
sevkler sadece tutsaklara değil aynı
zamanda ailelerine de işkence anlamına gelmektedir”denildi.

TAYAD’lı Aileler 11 Şubat’ta saat
16.00’da Galatasaray Lisesi önünde
bir araya gelerek hapishanelerde giderek artan sürgün sevklerle ilgili
basın açıklaması yaptı. Açıklamada
Silivri Hapishanesi’nden Şakran Hapishanesi’ne sürgün edilen devrimci
tutsakların yaşadıkları işkenceler ve
sürgün sevkleri protesto etmek için
hücresini yakan İsmail Akkol’un ya-
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Cenazelerimizin Peşini Bırakmayacağız!
Geleneklerimiz, Geçmişimiz, Geleceğimiz Cenazelerimizdir!
Ali Yıldız'ın Kemiklerini Direnerek Aldık, Direnerek Cenazeleremizi Alacağız!

Sayı: 2

Yürüyüş
19 Şubat
2017

12

7 Kasım günü Dersim'de DHKC
gerillalalarının kaldığı sığınaklardan
birisi oligarşi tarafından, F-16 uçaklarıyla bombalanmış, bombardıman sonrasında sığınakta bulunan 11 DHKC
savaşçısından haber alınamamıştı.
Oligarşi cenazelerin akıbetlerini henüz açıklamazken, Halk Cepheliler bulundukları bütün alanlarda gerillalarını
sahiplenmeye, akıbetlerinin açıklanmasını, cenazelerinin ailelerine teslim
edilmesi için kampanyalara başladılar.
AKP iktidarı DHKC savaşçılarının
akıbetini gizleyerek, ülkemizde İsrail
politikalarını yaygınlaştırmaya çabalıyor. Sözde anti-emperyalist, sözde
anti-siyonist olan AKP, bir yandan
emperyalizmle işbirliğini, bir yandan
da siyonizmle işbirliğini devam ettiriyor. CIA başkanı daha bir kaç gün
önce ülkemizdeydi ve AKP ile Suriye'ye karşı yeni saldırı hazırlıkları ve
yeni pazarlıklar yaptılar.
AKP sadece silah almıyor İsrail ve
ABD'den, aynı zamanda halk düşmanı
politikalarını da alıyor. İsrail yıllarca
katlettiği Filistinlilerin, kaçırdığı Filistinli devrimcilerin akıbetlerini gizledi.
Bugün aynı politikayı AKP ülkemizde
yerleştirmeye çalışıyor.
Kayıp gerillalardan Murat Gün'ün
babası Kemal Gün, oğlunun akıbetini
öğrenebilmek için, katledildiyse cenazesini alabilmek için Dersim'de
oturma eylemine başladı.
Yine Halk Cepheliler, istanbul'da
Cevahir Alışveriş Merkesi önünde her
gün oturma eylemi
yapıyorlar. Gözaltılara rağmen oturme eylemi sürdürülüyor.
Gazi Mahallesi’nde halk toplantısı yapılarak,
halk savaşçılarının
akıbetlerinin açıklanması konusunda
kampanya
halkla birlikte tartışıldı. Cephe gerillaları halkın sa-

vaşçılarıdır. Halk kendi
evlatlarını, kendi geleceği
için savaşanları elbetteki
sahiplenecek, yerlerini
boş bırakmayacaktır.
OHAL saldırıları altında, halkımızın gerillalar için yapılan toplantılara katılması, Cephe gerillalarını sahiplenmeleri, Cephe’nin
halk içinde yarattığı etkinin gücüdür.
DHKC gerillalarının akıbetlerinin açıklanması talebi
ile, 50 bin adet kuşlama ve 1350
pul basıldı ve yapılmaya başladı.
Türkiye genelinde 600'den fazla duvar yazısı yapıldı, pankartlar asıldı,
eylemler ve etkinlikler düzenlenmeye
başlandı. Yurtdışında da halkımız
gerillalarını sahiplenmeye devam
ediyor. Yazılamalar, açıklamalar,
konsolosluk önlerinde yapılan eylemler... Her yöntemle gerillaların
akıbeti için mücadele sürdürülüyor.
Cenazeler bir halkın geleneğidir,
ahlakıdır. Tek bir cenaze bile faşizmin
elinde bırakılmayacak kararlıllığıyla
direniş büyüyor, yaygınlaşıyor. Gazetelere, medyaya dosyalar gönderiliyor,
aydınlar sahiplenmeye çağırılıyor. Son
derece meşru bir talep haykırılıyor.
Bombalanan sığınaktaki gerillaların
akıbetlerini açıklayın. Üzerinde hiçbir
demogoji yapılamayacak bir talep bu.
Aileler çocuklarının akıbetini soruyor,
Halk Cepheliler yoldaşlarının akıbetlerini
soruyor, halk kendi savaşçılarının akıbetlerini soruyor.
Bu arada AKP'nin katil polisi sinsi
ve haince ailelere tehditler savuruyor.
Bünyamin Kılıç'ın ailesini arayan
polis; "eve gelen gideni biliyoruz, onları evine alma cenazeyi aldığında
bayraksız, slogansız göm" diyerek
tehdit etti. Tekrar eve telefon eden
polis “Bünyamin’in ifade vermesi gerekiyor" dedi. Aile, çocuğumuzu katlettiniz ya diyerek tepki gösteriyor.
Arayan polis "ben evraklara bakan
memurum bilmem ne olduğunu" dedi.

AKP'nin ahlaksız polisi ailelerin acıları
üzerinden psikolojik savaş yürütüyor.
Halk Cephesi, OHAL olmasına,
bütün kurumlarının defalarca basılmasına, kurum çalışanlarının tutuklanmasına rağmen, direniş örgütlüyor.
İşten atılmalara karşı tek direnen yine
Halk Cepheliler oldu. Gerillalar için
de tek direnen yine Halk Cephelilerdir.
Tek bir gerillamazın, tırnağını bile bırakmayacağız kararlılığı taşıyor Halk
Cepheliler.
Bu kararlılık sonucunda Tunceli
Valisi yaptığı açıklamada, F-16’lar
bombalama yaptıktan sonra yüzeyde
olan 7 cenazenin parçalarını aldıklarını,
ailelerin bölgeye gidip kepçeyle kazarak
arama yapabileceklerini söylüyor.
Valilik açıklamalıdır, neden sadece
yüzeydeki cenazeleri toplamışlardır.
Bu 7 cenaze kimlere aittir. Aileler DNA
örnekleri vermelerine rağmen neden
hala bir açıklama yapılmamaktadır.
Bu bir politikadır. Polis tek tek aileleri tehdit ediyor, "nereden öğrendiniz, kim söyledi" diye soruyor ve
ardından, "cenazenizi bayraksız, slogansız gömün" diyerek tehdit ediyor.
Aileleri cenazeler üzerinden tehdit
etmek ahlaksızlıktır. AKP'nin ahlakı
yoktur, her türlü pis yöntemi kullanı-
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Çağrı
Kemal Gün Dersim’de Oğlunun
Cenazesi İçin Direniyor! Duydunuz
Mu?
Dersim`de Seyit Rıza Parkı'nda her
gün 12.00-14.00 arası oturma eylemine
destek verelim. Ya da bir telefon açarak
destek olalım.
İletişim: 0553 088 60 72

yorlar. Ne demek slogansız pankartsız gömün. Siz kimsiniz ve siz
neye karar veriyorsunuz?
AKP'nin ahlaksız polisi, uyuşturucu tüccarı polisi bizim cenazelerimizi nasıl gömeceğimize karar
veremez. Tehditlerle bir iki aileyi
korkutabilirsiniz ancak, cenazelerimizi sahiplenmemize engel olamazsınız. Bu güne kadar bu politikanız bir işe yaramamıştır.
Bizim hiçbir cenazemiz ortada
kalmadı, kalmayacak. Bir halkın
değerleri ve gelenekleri siz istediniz
diye ortadan kalkmaz, yasakla baskıyla da yapılamaz bu. AKP bu
yöntemden vazgeçmeli, gerillaların
akıbetlerini açıklamalıdır.
Yok burası İsrail değil. Burası
Türkiye ve Türkiye'de İsrail politikaları uygulanamaz. Halk savaşçılarının akıbetleri mücadelesi her
yöntemle devam edecektir.
Ali Yıldız'ın kemiklerinin toplu
mezardan çıkarılması mücadelesi
hatırlanacaktır. Ülkemizde yüzlerce
toplu mezar var. Sadece PKK'nin
123 toplu mezarda 2000 insanı var.
Ancak tek açılan toplu mezar, ve
bu yönde yapılan tek sonuç alıcı
mücadele Ali Yıldız'ın kemiklerinin
bulunduğu toplu mezarın açtırılması
için yürütülen, ölüm orucu eylemi
de dahil, her türlü mücadele yönteminin kararlılıkla yürütülmesi oldu.
Bugün de tek kararlı mücadeleyi
yine Halk Cephesi yürütme kararı
aldı. Afişlerle, pullamalarla, halk
toplantılarıyla, oturma eylemleriyle,
duvar yazılarıyla, yurt dışında ya-

pılan gösterilerle bu mücadele kararlı bir şekilde sürmektedir.
Kararlılık ve süreklilik, yürütülen
her kampanyanın ve hak alma mücadeleside, sonuç alma noktasında
en temel zorunluluklardır. Bir mücadelede kararlılık ve süreklilik
yoksa sonuç alınamaz. Her koşulda
sahiplenmenin ve direnmenin bir
biçimi mutlaka vardır.
Cenaze, bir halkın en önemli
değeridir. Cenazeyi sahiplenmek
ya da sahiplenmemek, mücadeledeki
kararlılığınızı da belirleyecektir. Bu
nedenle de AKP cenazeler üzerinden
saldırıyor. Manevi değerlere saldırıyor. Manevi olarak bir teslimiyet
yaratmaya çabalıyor.
Ama elbetteki bunu bizim üzerimizden yapamayacak. Bütün tarihi
direnişlerle ve bedellerle dolu olan
bir örgütlenmeyi bu yöntemlerle
teslim almak mümkün değildir. Evet,
İsrail politikalarını kendi açılarından
uygulayabilirler, ancak karşılarında
halkın politikasını uygulayan, devrimin politikasını uygulayan, intifada
politikasını uygulayanlar da olacaktır.
Bugün OHAL saldırılarına rağmen halkın, gerillaları sahiplenmesini engelleyememeleri bunun en
somut göstergesidir.
TÜRKİYE'DE İSRAİL POLİTİALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
CENAZE HAKKI EN MEŞRU
HAKTIR GASPEDİLEMEZ!
AİLELERİ CENAZELER ÜZERİNDEN TEHDİT ETMEK AHLAKSIZLIKTIR!

Cenazelerimizin Hesabını
Sizlerden Soracağız!
Dersim'de 14 Şubat'ta saat 12.00-14.00
arasında kayıp 11 gerillanın cenazelerinin
bulunması için Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda başlatılan oturma eylemine saldıran AKP’nin katil polisleri, Murat
Gün’ün babası Kemal Gün ve TAYAD’lı
Aydın Balcı’yı gözaltına aldı. Gözaltılarla
yıldıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.
Cenazelerimizi geleneklerimize göre gömeceğiz.
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Dersim’de Polis Terörüne
Son Verilsin!
Dersim’de 14 Şubat’ta Seyit Rıza Meydanı’nda evlatlarının cenazeleri isteyen Kemal Gün ve Aydın Balcı gözaltına alındı.
Açıklama yapan Elazığ Halk Cephesi;
“AKP faşizmi yaşlı analarımızdan, babalarımızdan korkuyor. Onların 7 Kasım’da
Dersim’de gerçekleştirilen bombardıman
sonrası katledilen 11 evladına sahip çıkmasında korkuyor. Korkmasında haklıdır
çünkü suçlular! Sen önce katlet bombala
ve bir cenazeyi çok gör ailelere sonra
direnen ailelere saldır gözaltına aldır. Siz
ne kadar saldırırsanız saldırın bizler yoldaşlarımızın cenazelerini ellerimizle kaza
kaza yerin yedi kat dibinde de olsa bulup
çıkaracağız. Kemal ve Aydın amcanın
başına gelebilecek her şeyden Dersim emniyeti sorumludur. Dersim’de 7 Kasım’da
katledilen 11 gerillanın cenazeleri ailelerine
verilsin.”
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Polis, Çocuğu Şehit Düşen Gerilla Ailesini
2600 Dolar Karşılığı Dolandırmaya Kalktı!
AKP’nin Polisi, Şehitler Üzerinden Cenaze Tüccarlığı Yaparken
Kürt Milliyetçi Hareket Ne Yapıyor?
HDP:"Onlarca Cenazemiz Var, OHAL'den Dolayı Bir Şey Yapamıyoruz"
PARTİZAN: “3 Cenazemizi Alamadık,
Aileleri İkna Edebilirsek Direnişe Başlayacağız”
Madem Kayıp Cenazeleriniz Var,
Neden Bugüne Kadar Direnişe Başlamadınız?

CENAZELERE SAHİP ÇIKMAK EN MEŞRU HAKTIR!
CENAZELERE SAHİP ÇIKMAK HALK GELENEĞİMİZDİR!
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Ölüyü gömmek, ona tören yapmak, son sözleri söylemek, ağıtlar
yakmak halk geleneğidir. Cenazeler,
hemen hemen bütün halkların kültüründe, bir törene sahiptir. Çünkü
ölenle, yaşamaya devam eden arasındaki fiziki, ahlaki, kültürel ve
manevi bağların göstergesidir bu törenler.
Cenaze törenleri halkların kültürlerine göre değişik biçimler almıştır. Anadolu topraklarında halkımız
ölüsünü toprağa gömer. Belli bir yeri
vardır, sürekli gidilir ve ziyaret edilir.
Manevi bağlar ölenle yaşayan arasında devam eder.
Bu yanıyla bir değerdir cenazeler.
Cenazeye sahip çıkmak, kendine,
insanlığına, inancına, kültürüne sahip
çıkmak olarak şekillenir. Ölüsüne
sahip çıkamayana, mezarının üstündeki otları temizlemeyene de iyi bakılmaz Anadolu'da.
Bizim için ise ölenlerimiz geleceğimizin simgesidir.
Emperyalizmle ve faşizmle sürdürdüğümüz savaşta, en önde savaşan
ve halkları için vatanları için kendilerini feda eden yoldaşlarımızın cenazeleri, elbetteki sonsuz değerdedir
bizim için. Çünkü her bir yoldaşımızın
cenazesi, aynı zamanda, bizim ahlakımız, inancımız, geçmiş ve gelecekle
olan bağlarımız, halk ve vatan sevgimiz, devrim iddiamız ve kararlılığımızdır. Manevi güç kaynaklarımızdır cenazelerimiz.

Düşman bu nedenle cenazelerimize saldırıyor. Cenazelerimiz üzerinden bize teslimiyeti dayatıyor. Biz
direniyoruz ve elbetteki direnmeye
devam edeceğiz. Hiçbir yoldaşımızın
bir tek tırnağıını dahi oligarşiye bırakmayacağız. Hele hele mafyacı
AKP polisinin eline kesinlikle böyle
bir fırsat bırakmayız.

Polis, Geride Bırakılan
Cenazeler Üzerinden Tüccarlık Yapıyor
Amed'de oturan bir gerilla ailesi,
bir cenaze mafyası çetesi tarafından
aranıyor ve 2600 dolar karşılığında
çocuklarını kendilerine getirebileceklerini söylüyorlar. Çocuğunuz yaşıyor diyerek yalan söylüyorlar. Aile

inanmıyor, çete aileye ilişkin bilgiler
veriyor.
“Çocuğunun Ekim 2016’da Hakkari’de çıkan bir çatışmada şehit
düştüğünü öğrenen ve tüm girişimlerine rağmen aylardır cenazesine
ilişkin bilgi edinemediğini belirten
gerillanın annesi, 10 gün önce gelen
bir telefon ile ister istemez umutlandığını söyledi. Kendisini 0535 027
42 78 numaralı telefondan arayan
kişinin ilk olarak ‘Size müjdeli bir
haber vereceğim. Oğlunuz yaşıyor’dediğini aktaran anne, ‘şok’ olduğunu"
söylüyor.
Umutlanan aile, kendisini arayanların verdiği adrese gider. Bunun
üzerine İstanbul’a gittiğini ve parayı
getirecekleri bir adres istediklerini
anlatan anne, “Bunun üzerine What-
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sapp’tan bir kağıt parçası üzerine
‘Karayolları Galeri Caddesi Dere
köprünün yanındaki Opet yazılı bir
fotoğraf atıldı. Bulunduğum eve yakın
bir adresti.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinin Küçükköy Semti’nde bir yerdi
burası. Gittiğimde gelmemin istendiği
adresin Küçükköy Polis Amirliği’nin
tam kapısına denk geldiğini fark ettim” diyor.
Evet uyuşturucu kaçakçısı polis,
şimdi de cenaze tüccarlığına başladı.
Tabi ki polisin ahlaksızlığı işin
bir yanıdır, diğer bir yanı ise, geride
bırakılan cenazeler için neden hiçbir
şey yapılmadığıdır. "Savaş koşulları"
diyerek belki bir yere kadar açıklanabilir, çatışma esnasında gerillalar,
şehitlerin cenazelerini geride bırakmak zorunda kalabilirler, ancak bu
konuda tek bir direnişin yaratılmaması, tek bir eylemin yapılmamasının
gerekçesi ne olabilir? Neden hiçbir
şey yapılmamıştır, neden şehit gerilla
cenazeleri üzerinden ticaret yapılmasına karşı bir şey yapılmamaktadır.
Bir tek aile dahi harekete geçirilemez
mi? Bir tek açlık grevi örgütlenemez
mi?
Bir tek gerilla anası, oğlunun cenazesi için harekete geçirilemez mi?

"Onlarca Cenazemiz Var,
OHAL'den Dolayı Bir Şey
Yapamıyoruz"
Dersim'de kurumları gezerek,
DHKC gerillalarının akıbeti için başlatılan kampanyayı anlatan Halk Cephelilere, HDP "onlarca cenazemiz
var OHAL'den dolayı bir şey yapılamaz" diyor.
Cenazeleri sahiplenmemek, geride
bırakmak siyasi ahlak içerisinde nereye tekabül eder? Halk değerleri ve
devrimci değerler açısından bakıldığında nereye tekabül eder?
Bu kabul edilebilir bir şey değildir.
Şehit gerilla cenazeleri tüccar polisin insafına terk edilemez.
Hayır her koşulda yapılabilecek
bir şeyler vardır. Bakın Murat Gün'ün
babası Kemal Gün, oğlunun akıbetini
öğrenmek için oturma eylemine başladı. Halk Cepheliler oturma eylem-

lerine başladılar. Daha önce Ali Yıldız'ın gömüldüğü toplu mezarı açtırmak için direnişe başladığımızda,
siz bu direnişin sonuç vereceğine
inanmıyordunuz, bugün de inançsızsınız. Bu nedenle hiçbir şey yapmıyorsunuz.
Kürt halkının çocuklarının cenazelerini düşmana terk ederek, Kürt
halkından kopuşunuzu hızlandırırsınız. Çünkü cenazeler bir halkın tarihidir, en önemli manevi değerleridir.
Geride bıkarılanlar, halkın değerleridir. Halkın değerlerini geride bırakmak, sahiplenmemek hiçbir gerekçeyle açıklanamaz. Tabi bu durumun tarihsel kökleri de vardır. Mesela, 123 toplu mezarda 2000 PKK'li
gömülüdür ve bu güne kadar toplu
mezarlar konusunda, kararlı ve ısrarlı
tek bir mücadele yürütmemişlerdir.
Toplu mezarlara gömülenler unutulmuştur. Biz ise Ölüm Orucu yaparak,
yoldaşımız Ali Yıldız'ın kemiklerini
toplu mezardan çıkartarak, bir mezara
kavuşturduk.
Tabi sorgulanmak zorundadır, toplu mezarlar için neden tek bir kararlı
direniş örgütlenmemiştir, şehit gerillaların cenazeleri için neden tek
bir kararlı direniş örgütlenmemektedir?
Bir halk, oligarşinin meclis kürsüsünde temsil edilmez. Halkın temsil
edilmesi kendini cenazeleri sahiplenip
sahiplenmemekte gösterir.
Halk Cepheliler, Dersim'de kurumları bilgilendirirlerken Partizan,
kendilerinin de 3 cenazelerini alamadıklarını, aileleri ikna edebilirlerse
direnişe katacaklarını söylüyorlar.
Peki Halk Cephesi direniş başlatmazsa ne yapacaksınız, eliniz kolunuz bağlı oturacak mısınız? Ya da
aileler ikna edilemezse ne yapacaksınız?
Neden bugüne kadar bir şey yapmadınız, bugünden sonra ne yapacaksınız? Bunların cevapları mutlaka
verilmelidir. Bunların cevapları verilmeden, cenazelere sahip çıkılamaz.
Cenazelerine sahip çıkmayanlar, siyasi olarak ölürler. Geride bırakılan
bütün manevi değerlerdir, sahiplenilmeyen bütün manevi değerlerdir.

Direnmek, Sonuç Almak,
Kararlı Olmak Siyasi Bir
Çizgidir ve Geleneklerle
Ortaya Çıkar
Gelenek; bir toplumun, bir topluluğun tarihinden gelen kültür, alışkanlıklar, bilgi vb. geleceğe, gelecek
kuşaklara aktarılmasıdır. Yani gelenek,
geçmiş ve gelecek arasındaki bağıdır.
Bugünü belirleyen de bu bağdır.
Bir konuda geçmişten günümüze
bir değer yaratılmamışsa bu bir geleneğe dönüştürülemez. Cenazeler
sorunu da böyledir. Halkımız için
bir gelenektir ölüsünü sahiplenmek
ve gömmek, binlerce yıllık bir geçmişi
vardır.
Ancak ne yazık ki, halkın öncüsü
olduğunu, halk için yola çıktığını,
halkın çıkarları için mücadele ettiğini
söyleyenlerin, binlerce yıllık halk
geleneği olan cenazeleri sahiplenme
konusunda son derece geri bir tavır
sergiliyorlar.
Tabi bu tavrı belirleyen, içinde
bulunulan ideolojik ve siyasi yozlaşmadır. Başka hiçbir açıklaması
olamaz. Çünkü, halk açısından böylesine büyük bir manevi değer olan
cenazeler konusunda hiçbir şey yapmamanın başka bir gerekçesi olamaz.
OHAL sadece bir bahanedir. Çünkü OHAL'e karşı direnenler de var.
İşi için, eğitim hakkı için, örgütlenme
hakkı için ve mezar hakkı için...
Halk Cepheliler hemen hemen
bütün alanlarda direniyorlar. Derneklerimiz defalarca basıldı ve kapatıldı, kapıları mühürlendi. Biz mühürleri kırarak tekrar girdik ve derneklerimizi açtık. Bizden başka kimse
buna cesaret edemedi. HDP, parti
binalarını kapattı. Parti binalarına
yapılan saldırılar karşısında tek bir
direniş sergilemediler. Sur'da bodrumlarda yakılarak katledilenler için
hemen hiçbir direniş örgütlemediler.
Neden?
Evet neden katledilenler için bir
direniş gerçekleştirilmedi? Meclis’te
Anayasa değişikliği oylaması yapılırken HDP Genel Başkanı Selehattin
Demirtaş, tutuklu bulunduğu hapishaneden, "Oy kullanma hakkı isti-
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yoruz" diye açıklama yapıyor, ancak
"cenazelerimizi istiyoruz" açıklaması
yapmıyor. Neden?
Anayasa oylamasında "Hayır deme
hakkımızı kullanacağız" diyor ve halkı,
hayır diyerek oy kullanmaya çağırıyorlar. Ancak şehit gerilla cenazelerini
sahiplenmeye çağırmıyorlar, "OHAL
var bir şey yapamayız" diyorlar. Neden?
Tabi bu soruları cevaplamak da,
cenazeleri sahiplenmek gibi siyasi bir
cüret işidir. Cenazeleri sahiplenme cüreti gösteremeyenler, neden sahiplenmediklerini açıklama cüretini hiç gösteremezler.
Gerilla cenazeleri resmen ortalıkta
bırakılmıştır, akbabaların insafına terk
edilmiştir. Bu nasıl bir siyasi ahlaktır,
bu nasıl bir kültürdür, halk çocuklarının
cenazelerini ortada bırakmak ne demektir?
Evet ısrarla soruyoruz, Partizan da
sormalı ve cevap vermelidir. Neden
bu güne kadar şehit gerilla cenazeleri
için kıllarını kıpırdatmamışlardır?
Direnmemeyi meşrulaştırarak bu
günlere gelinmiştir. Nasıl ki direnenler
bir gelenek yaratıyorlarsa, direnmeyenler de çarpık ve halk kültüründen
kopuk bir "gelenek" yaratıyor.
Sol, bu durumla hesaplaşmak zorundadır. Bu durumuyla hesaplaşmadan, gerilla cenazelerini sahiplenmemenin, ortada bırakmanın siyasi ve
ideolojik hesaplaşmasını yapmadan
halk içinde barınamaz. Halk bunu
kabul etmez.
Sonuç olarak;
-Şehit gerillaların cenazelerini sahiplenmemenin hiçbir açıklaması olamaz,
-"OHAL var bir şey yapamayız"
demek, cenazeleri ortada bırakmaktır,
cenazesini ortada bırakanın siyasi
ahlakı kuşkuludur.
-Şehit gerillaların cenazeleri,
AKP'nin mafyacı polisinin eline bırakılamaz.
-Şehit gerillaların cenazeleri için
mücadele, bir halkın kurtuluş mücadelesinden bağımsız düşünülemez. Cenazesini ortada bırakan, tarihini, geleceğini, ahlakını da ortada bırakır.

Evlatlarımızı Buluncaya
Kadar Mücadelemizi
Sürdüreceğiz
Dersim’de şehit düşen gerilla Murat Gün’ün babası, 7 Kasım 2016 tarihinde Dersim’de katledilen 11 gerillanın cenazelerinin bulunması için
9 Şubat'ta başlatmış oldukları direnişi
anlatan bir basın toplantısı yaptı.
Açıklamada: "Evlatlarımızı katlettiniz,
cenazelerini kaybettiniz. İlk önce Malatya Adli Tıp’a gittik, adli tıp kabul
etmedi. Evlatlarımızın bulunması için
ben mücadele etmeye devam edeceğim. Cenazeleri bulmak için Dersim’de Seyid Rıza Meydanı’nda bugünden itibaren çocuklarımızın cenazesini almak için oturma eylemine
başladım. Çocuklarımızı katlettiler,
sonra da cenazeleri kaybettiler, evlatlarımızın mezar hakkı vardır” dedi.
Ayrıca, "Tüm Dersim halkını direnişimize destek vermeye çağırıyoruz"
denildi.
OOO
TAYAD'lı Aileler: Kaybedilen
gerillalarının cenazelerinin akıbetini
sormak ve geri almak için 10 Şubat'ta
Kadıköy'de “Dersim’de Katledilen
Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi
İstiyoruz! TAYAD’lı Aileler” imzalı
pankart asıldı. Halk Savaşçıları sahipsiz değildir. Şehitlerimizin cenazelerini ne pahasına olursa olsun geri
alacağız. Kayıp politikalarına izin
vermeyeceğiz.

Halkın Umudu
Yürüyüş Dergimizin
Halka Ulaşmasına
Hiçbir Güç Engel Olamaz
Elazığ’da 11 Şubat günü Fevzi
Çakmak Mahallesi'nde dergi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında
halka Dersim'de 11 gerillanın cenaze için başlatılan oturma eyleminden bahsedildi. Şehit düşen gerillalar hakkında sohbetler edildi.
Olaydan haberi olmayanlar mahallede yapılan afişlemelerden gördüklerini ve üzgün olduklarını dile
getirdiler. Dergi dağıtımı 2 saat
sürdü toplam 88 dergi halka ulaştırıldı.

Gazi Mahallesi - Sekizevler: Kazım Karabekir Caddesi’nde, Dersim’de 7 Kasım’da bombardımanda
katledilen DHKC gerillaları için pullama çalışması yapılarak, oligarşinin
mezar hakkını gasp etmesini tüm
halka teşhir edildi. 11 Şubat'ta yapılan
çalışmada 30 adet pullama yapıldı. 9
Şubat'ta Gazi Mahallesi Sekiz Evler
Bölgesi’nde bulunan Kazım Karabekir
Caddesi’ne DHKC gerilları için pullama yapıldı. Yapılan çalışmada 50
adet pullama yapıldı.
OOO

Açıklayın Kaybettiğiniz
DHKC Gerillaları Nerede?
Taksim Meydanı’na bakan köşe
başına 15 Şubat’ta saat 06.30 sularında
temsili tabut bırakıldı. 7 Kasım’da
Dersim’de bombardımanda katledilen
11 DHKC gerillasının cenazesini istiyoruz, yazılı temsili tabut eylemi
gerçekleştirildi. TAYAD’lı Aileler şu
açıklamayı yaptı: “AKP’nin faşist
ordusu tarafından 7 Kasım’da bombardımanda katledilen 11 DHKC gerillasının cenazeleri verilmemekte,
cenazeler hakkında hiçbir açıklama
yapılmamaktadır. Cenaze hakkı kutsaldır; cenazelerimizi ne pahasına
olursa olsun faşizmin elinden alacağız;
yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı emperyalizmin ve onun işbirlikçi iktidarına bırakmayacağız.
Cenaze hakkını gasp eden, ülkemizde İsrail politikası uygulamaya
çalışan AKP iktidarını uyarıyoruz,
cenazelerimizi saklamanıza izin vermeyeceğiz. Cenazelerimizi bulana
kadar durmayacağız, usanmayacağız
şehitlerimizi bulacağız. Cenazelerimizi
bulana kadar her yerde bizleri karşınızda bulacaksınız. Nerede olduklarını
onlara ne yaptığınızı açıklamadığınız
müddetçe her an karşınıza çıkarak
cenazelerimizin hesabını soracağız.
Sözümüzdür, şehitlerimiz bulacağız.
Açıklayın Kaybettiğiniz DHKC
Gerillaları Nerede? Açıklayın Kaybettiğiniz DHKC Gerillalarına Ne
Yaptınız? Cenaze Hakkı Kutsaldır
Engellenemez!”
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+ Biz diyoruz ki;

GELENEĞİ OLMAYANLARIN
GELECEĞİ DE OLAMAZ BEDEL
ÖDEMEYEN GELENEK YARATAMAZ

+ Biz diyoruz ki; gelenekler bir toplulukta saygın tutulup kuşaktan kuşağa

iletilen ve yaptırım gücü olan özelliklerdir. Kısaca örnek verecek olacak olursak, ülkemizdeki devrim tarihine baktığımızda, hapishane direnişleri, çatışma anında teslim
olmama, gözaltına alınırken direnme denildiğinde akla ilk gelen örgüt Parti-Cephe’dir
ve bunun günümüze taşınmasına neden olan geleneklerimizdir.

+ Biz

diyoruz ki; gelenekler üzerine yaptığımız vurgular, öngördüklerimiz,
devrimci savaş açısından belli bir somutluğa karşılık düşmektedir. Bu Parti-Cephe
geleneklerinden ve halk geleneklerinden söz edilirken de böyledir. Gelenek kavramını
en çok kullanan siyasi hareketiz ve zaten bu kavramın asıl anlamı da Cephe kültürü
içinde somut karşılığını bulduğundandır

+ Biz diyoruz ki; uzun zorluklarla dolu yolları aştık, aşmaya devam ediyoruz.

Kimi zaman milim milim hesaplayarak adım attık, kimi zaman cüretle kilometrelerce
yol aldık. Her şeyi emek ve sabırla yarattık, büyüttük, kökleştirdik ve gelenekleştirdik.
Adalet anlayışımız, kendimize güvenimiz, cüret ve kararlılığımız, ideolojik sağlamlığımız… işte bunların hepsi halkın içinde kök salarak bizi bu günlere PartiCepheliliğe taşıyan geleneklerimiz sayesindedir.

+ Biz diyoruz ki; bedel ödemeyenlerin geleneği olmaz. Geleneğin bir çizgi

olarak devamlılığı ve kesintisizliğini sağlayan ilkeler ancak bedel ödenerek korunabilir.

+ Biz diyoruz ki; geleneklerimiz

bulunduğumuz her alan ve bölgede kazanacağımızın teminatınıdır. Örneğin, ölümle nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağımız
belli değildir. Elbette devrim gibi büyük bir iddia için yola çıkan her devrimci daha
yolun başındayken ödeyeceği bedelleri düşünür. Kendisini buna hazırlar. Bu kavgada
bir gün kendisinin şehit düşebileceğini bilir. O an geldiğinde kendinden öncekiler
gibi bu bedeli ödeyecektir. Bu anlamıyla hazırdır. Ama Parti-Cepheliler için o ana
hazır olmak, ölüme hazır olmanın ötesinde, o anı geleceğe bırakacakları, bırakılan
mirasın ne olacağı nasıl şekilleneceği önemlidir.

+ Biz diyoruz ki; iktidar iddiası olanların gelenekleri olabilir.

Halkımız! İşçi
Kardeşlerimiz! Bugün
Sizlere Sesleniyoruz!
Devrimci İşçi Hareketi, Mersin’de
hukuksuzca işkencelerle gözaltına alınıp ve günlerce işkencede kalan ardında
tutuklanan Halk Cepheliler için yazılı
açıklama yayınladı. Ayrıca açıklamada
gerillada şehit düşen ablasının cena-

zesine sahip çıkıp katılan Seval Aracı’yı
sahiplenme çağrısında bulundu. 8 Şubat’ta yapılan açıklamada kısaca şu
sözlere yer verildi: “Halkımız! Dünyanın neresinde var ablasının cenazesine sahip çıktığı için tutuklanan ve
işkence gören? Biz söyleyelim. İsrail’de
var bir de Türkiye’de var. İsrail, Filistin
halkına yapıyor bu zulmü. Seval
Aracı ablasını Dersim’de katledilen

Leyla Aracı’yı sahiplendiği için tutuklanmıştır. İşçilerin hep yanında olduğu için tutuklanmıştır. Seval Aracı’ya
mektup yazalım yanında olduğumuzu
hissettirelim. Onu sahiplenmek mezar
hakkımızı sahiplenmektir. Direnme
hakkımızı sahiplenmektir.”
Adres: Tarsus C Tipi Kadın Hapishanesi
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Amerika Rojava Bölgesindeki Yedinci Üssünü Açıyor

Dünyanın Lanetli Gücü Amerika’yı
Kendi Topraklarına Davet Edenler,
Halklarına Özgürlük Getiremezler!
BU İŞBİRLİKÇİLİK, KATLİAM İŞBİRLİKÇİLİĞİDİR
Amerikalılar tarafından eğitilen YPG’liler şimdi de askeri düzene göre techizatlandırılıyor. Amerikalılar,
eğitim verdikleri YPG’lilere poşu ve mekap yerine kullanacakları askeri bir üniforma veriyor.

Sayı: 2

Yürüyüş
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2017

Son olarak Amerika Suriye’nin kuzeyinde Haseke yolu üzerindeki Til Beder Köyü’nde bir üs daha kurdu.
Amerika'nın bu üssü "Rakka ve Deyr ez Zor operasyonuna katılan Demokratik Suriye Güçleri’ne destek
vermek için kurduğu" söyleniyor (Sputnik, 22.01.2017)
Til Beder’deki üs şu ana kadar Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki bölgede kurulan en büyük
Amerikan üssü olacak. Öyle ki ilk aşamada üsse 1000 Amerikan askeri gelecek. Üs 5000 askeri barındırabilecek
kapasiteye sahip. "Demokratik Suriye Güçleri Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus da Til Bêder köyünde
ABD askerlerinin var olduğunu doğruladı. Yunus 'Hepimiz biliyoruz ki ABD askerleri Rojava bölgesinin
birçok yerinde yerlerini alıyorlar. ABD askerleri birçok noktada varlar. Til Bêder’de de varlar ve işlerini
yapıyorlar' dedi." (Birgün, 25.01.2017)
Demokratik Suriye Güçleri’nin ana gövdesini PYD ve onun askeri gücü YPG oluşturuyor. Uzun sözün kısası
Demokratik Suriye Güçleri demek gerçekte Kürt Milliyetçi Hareket'in kendisi demektir. Kürt milliyetçilerinin
işbirliğiyle Amerikalılar Suriye’ye daha fazla yerleşme olanağı buluyorlar. DSG Dış İlişkiler Sorumlusu
Yunus'un "çok normal" karşıladığı gibi ABD askerleri orada "işlerini yapıyorlar."
Bu arada son olarak Amerika, Suriye Demokratik Güçleri’ne zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar gönderdi.
Araçlar tam teçhizatlı, 10 askeri personeli taşıyabiliyor. Araçlara makinalı tüfek, füze ve bomba atar monte
edilebiliyor. Yangın söndürme sistemi, elektrikli vinç, monitörlü termal kameralar... vb. bulunuyor.
Bernard Show Amerika'nın açgözlülüğünü ve saldırganlığını tanımlarken
"kan kokusu almış bir köpekbalığı"
gibi kavramını kullanıyor.
Şimdi de Amerika tıpkı kan kokusu
almış bir köpekbalığı gibi Ortadoğu'ya
saldırıp hegemonyasını sağlamak istiyor.
"Amerikan köpekbalığı"nın şimdiki
saldırı araçları Rojova bölgesine kurduğu üsleri... Eğittiği, giydirdiği, silahlandırdığı YPG’li güçleri de bu
saldırının araçları haline getirmeye
hazırlanıyor. Önce Ortadoğu halklarını
teslim almak için IŞİD’i yarattı. Şimdi
IŞİD'i bahane ederek Suriye'ye yer-
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leşmeye çalışıyor.
Bölgede Kürt milliyetçi hareket,
IŞİD'e karşı mücadele adı altında güçlendirildi. Amerika açıktan ilan etmişti
zaten... Obama dönemininin Dışişleri
Bakanı H. Clinton "Kürtleri kara gücü
olarak silahlandırmaya devam edeceğiz" diyordu.
IŞİD’e karşı mücadele, Kürt milliyetçilerini kara gücü olarak silahlandırma, Amerikan işbirlikçiliğinin
meşrulaştırılması için bir zemin olarak
yaratıldı. Amerikalıların deyimiyle
Kürtlerin "IŞİD vahşeti"ne karşı savaşı
çok başarılıydı. Hatta bölgede IŞİD e
karşı savaşan tek güç "Kürtler"di. Bir

yandan da Kürt Milliyetçi Hareket
bölgede "laik" "demokratik" bir güç
olarak güçlü bir alternatif olduklarını
vurgulayarak Amerika'ya "bizi kullanabilirsin" diyordu.
Amerika'nın Suriye halkına saldırıları, daha önce diğer bölge ülkelerini
işgal etmesi, halklara çektirdiği acılar,
El Gureyp zulümleri, işkenceler... vb.
Bunların adı bile geçmemeye başladı.
Tüm halkların karşısına "ORTAK
DÜŞMAN IŞİD" konuldu.
"ORTAK DÜŞMAN AMERİKA"
gerçeğini silmek istediler böylece
halkların hafızasından...
Birleşmiş Milletler amblemli poşet-
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lerle kamufle edilerek Amerika tarafından
Kürt milliyetçilerine verilen yardım
malzemeleri... "Spor salonu" dolusu
verilen silahlar... Amerikalı askerler tarafından eğitilen YPG güçleri... Doğrudan Obama'nın özel temsilcisi Mc
Gurk ile YPG’lilerin yaptığı toplantılar...
Üniformalarından her türlü techizatlarına kadar Amerikalıların oluşturduğu, aylık maaşlarını dahi Amerikalıların verdiği bir orduya dönüşen
YPG’liler...
Ve son olarak da yedinci ve en
büyük Amerikan üssüne kendi topraklarını açan Kürt milliyetçi hareketinin işbirliği...

Dünyanın Lanetli Gücünü
Kendi Topraklarına Davet
Edenler Halkına Özgürlük
Getiremez
Daha şimdiden Kürt topraklarında
yedi tane Amerikan üssü var. Amerikalılar helikopter pistleri, havaalanları,
barınakları ile bu alana yerleşmeye
devam ediyor. DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Yunus ABD askerleri orada
"işlerini yapıyorlar" diyor. Bu kadar
normal yani! Amerika gelip kendi
topraklarına bu üsleri birer birer kurarken onları yaptığını "iş" olarak
gören anlayışı kim yarattı...
Katliamları, işkenceleri, işgalleri
"iş" olarak görmek değil midir bu...
Bir halkın Amerika gibi bir düşmana karşı bilincini bu kadar bulandıran nedir.
Anadolu halkları, Ortadoğu halkları
bilir ki her zulmün altından Amerika
çıkar bu topraklarda...
Cahit Külebi'nin "Amerika" isimli
şiirindeki dizeleri tüm halkların yaşadıklarının özetidir aslında...
"Bir çocuk ağlarsa dağ başında
Gözyaşlarında Amerika akar
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika
var" diye düşünür halklarımız...
Halkların sınıf bilincini tahrip eden
anlayışın sahibi Kürt milliyetçileridir.
Kürt milliyetçi ideolojinin yarattığı
çıkmazdır.
Bağımsızlık, anti-emperyalizm içermeyen bir milliyetçiliğin bir halka
verebileceği “en iyi” olanak “kendi”

ulusal bayrağı altında sömürülmeye
devam etmektir. Kaldı ki bugünkü
tabloya ve gidişata bakıldığında Güney
Kürdistan'da Amerika'nın yaratmak
istediği yeni Kürt bölgesinde Kürt
halkına "ulusal bir bayrak" verip vermeyeceği bile şüphelidir. Tıpkı
UÇK’lılara yaptıkları gibi bugün giydirip donattığı YPG’lilerin üniformalarına birer tane Amerikan bayrağı
takmayacaklarının bir garantisi yoktur.
Hayır, sorun basit bir sembol meselesi
kesinlikle değildir. Sorun Amerika’nın
kiralık ordusu olup olmamaktır. Amerika bayrağının dalgalandığı her yerde
Amerika adına yapılan katliam ve işkenceler vardır. Bu katliam ve işkencelerde Amerika ile suç ortaklığı yapıp
yapmama kararını vermektir.
Amerika'nın istediği yeni bir İsrail'dir. Kürdistan toprakları üzerinde
halklara karşı yeni bir saldırı üssü
yaratmaktır.

Amerika'nın Rakka ve
Deyr Ez Zor
Operasyonları İçin Yedi
Tane Amerikan Üssüne
İhtiyacı Yoktur
Kaldı ki Amerika bugüne kadar
IŞID’e karşı verilen tüm mücadelede
Kürt milliyetçilerini ve diğer işbirlikçilerini kullandı. Bu kadar üs sadece
IŞİD’le mücadele için kurulmaz. Amerika açıkça Ortadoğu'da hegamonyasını
kurmaya çalışıyor. Ekonomik, siyasi,
askeri, kültürel, ideolojik tüm varlığıyla
oraya yerleşmeyi hedefliyor. Daha
önce dünyanın her yerinde üsleri aracılığıyla yaptığının benzerini Kürt
topraklarında da yapmak istiyor.
Suriye’nin kuzeyinde Amerika'nın
kurduğu üsler şunlar:
Birinci askeri üs: Irak ile sınırı
bulunan Kamışlı şehrinin doğusundaki
Rimelean Havaalanında bulunuyor.
Amerikalıların ilk askeri üssü... Ekim
2015’te kurdular.
İkinci askeri üs: Bu üs Kamışlı
şehrinin batısında El-Mebruke köyünde
bulunuyor.
Üçüncü askeri üs: Bu üs, Siman
Lafaric fabrikası yakınlarında ve Ayn
Asi şehrinin batısında bulunan Harab
Aşk köyü yakınlarında bulunuyor.

Dördüncü üs: Ayn Asi şehrinde
bulunuyor.
Beşinci üs: Bu üs Halep’in kuzeyindeki Ayn El-Arap şehri etrafında
bulunan Ruyariyar havaalanında yer
alıyor. 35 hektarlık bir alana yayılıyor.
Altıncı üs: Suriye ve Türkiye sınırında Tel Ebyez şehrinde bulunuyor.
Amerikalılar bu şehirdeki devlet binalarına kendi bayraklarını asmışlar.
Yedinci üs: Haseke nin kuzeyinde
Tel Bider bölgesinde yer almaktadır.
5000 askeri barındıracak bir kapasiteye
sahip olacak.
Sadece IŞİD’e yapılacak operasyonlar için bu kadar üsse ihtiyaç yoktur. Bunca hazırlığın tek bir nedeni
vardır. Amerika bölge üzerindeki tahakkümünü sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu gelişmelerin varacağı tek
sonuç yeni sömürgecilik ilişkileri,
daha fazla kölelik ve sömürüdür.
Amerikan üsleri Amerikan emperyalizminin ekonomik ve politik amaçlarına ulaşması için kurulurlar. Üsler
Amerika'nın bir ülkeyi gizli ya da
açık olarak işgal etmesiyle kurulurlar.
Ve o ülke, bağımsızlığını kazanmadığı
sürece de oradan ayrılmazlar. "Bir
savaşta kazanılan üs, gelecek savaşlar
için bir merkez noktası ve olası yeni
bir düşmanın varlığına karşı bir güçtür.
ABD senatasonun dış ilişkiler bakanlığının, Gizli Anlaşmalar ve Yabancı
Taahhüdü (21 Aralık 1970) raporuna
göre, Amerika bir kez deniz aşırı bir
üs kurduğunda bu onun kendi sorumluluğundadır" O üssün kuruluş amacı
değişmiş olsa da yerine var olan bağımlılık ilişkileri içinde yenileri getirilir. Ve süreç devam eder.
Afganistan ve Orta Asya'daki üsler
Afganistan'ın işgal edilmesi sonrasında,
Irak'taki üsler ise Irak'ın işgal edilmesinden sonra inşa edilmiştir. Kısacası
her işgal sonrası Amerikan çıkarlarının
güvence altına alınması ve devamlılığının temel araçlarından birisi üsler olmuştur. Üsler halklara ait olan topraklara
yapışmış birer işgal adasıdır. Tüm yozlaşmanın, zulmün, talanın, sömürünün
başı olan birer ada...
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Amerikan Üsleri
Bulundukları
Ülkelerin Halklarının
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Sırtına Saplanmış
Birer Hançerdir

Sayı: 2

Yürüyüş
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Amerikan ordusunun en önemli
operasyon noktalarından biri, Hint
Okyanusu’nda, Diego Garciada'da bulunan büyük ABD donanma üssüdür.
Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine
göre bu üs aynı zamanda yasa dışı
şekilde yüzlerce insanın gözaltında
tutulduğu bir yerdir.
Filipinler'deki Subic Körfezi'nde
bulunan ABD üssünün yanındaki
Olongapo şehri, ABD askerlerine dinlenme ve eğlence yeri olarak hazırlanmış ve şehir 50 bin fahişeye ev sahipliği yaptı.
Japonya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Chalmers Johnson'un
2000 yılında yayınladığı Blowback
isimli kitabında "Okinawa adası resmi
olarak Japonya'nın sorumluluğunda
olmasına rağmen bölge Pentagon'un
askeri sömürgesi altındadır." Yine bu
kitaba göre "Beyaz Saray, Yeşil Bereliler ve İstihbarat Savunması korumasındaki bu bölgede ABD'de yapamadığı hava ve deniz kuvvetlerinin
denemelerini Asya'da uygulamıştır.
Yine Okinawa'da üç Amerikan askerinin 12 yaşındaki bir kızı araba kiralayarak bölgeden uzaklaştırdıktan
sonra ırzına geçmesi sonucunda bu
bölgede yapılan protestolara ABD Pasifik Güçleri komutanı Amiral Richard
C. Macke basın açıklamasında şunları
söylüyordu: "Bence bu kesinlikle aptalca. Arama kiralamak için ödedikleri
parayla kıza sahip olabilirlerdi."

Kürt Milliyetçiliği
Ne Yapıyor? Amerikan
Emperyalizmini
Ortadoğu'ya Yerleştirmenin
Sorumluluğu Ağırdır
Bu İşbirlikçilik, Katliam
İşbirlikçiğidir
Bu İşbirlikçilik,
Emperyalizmin
Sömürgeciliğine Aracılık
Yapmaktır
Kürt Milliyetçi Hareket'in puşiler,
mekaplar yerine Amerika'nın verdiği
üniformaları giymeleri basit bir giysi
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değişikliği değildir. Amerikan silahlarını kullanmak da öyle..
Birincisi; Amerika'nın "kara
gücü"ndenden Amerika'nın "işbirlikçi
ordusu" olmaya geçişin sonuçlarıdır.
İkincisi; giysi, silah... vb hepsi
ideolojik birer sorundur. Nasıl bir
ideolojiye sahipseniz öyle yaşar, öyle
giyinirsiniz. İdeolojiniz neyse ona
göre de silahlar kullanırsınız.
Bugün Kürt milliyetçilerinin Amerikan emperyalizmini Ortadoğu'ya
yerleşmesine aracılık etmeleri de aynı
ideolojik tercihin sonucudur.
İdeolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı uzlaşma, tasfiye
ve teslimiyet sürecinin sonuçlarıdır
yaşananlar...

İdeolojik Bağımsızlığını ve
İktidar İddiasını Yitiren
Kürt Milliyetçi Hareket,
Emperyalizmin İdeolojik
ve Siyasi Etkisi Altına
Girerek Bugüne Gelmiştir
İdeolojik bağımsızlığa sahip olmayanlar kendilerine ve ideolojisine
güvensizleşirler, hızla düzen içine
savrulurlar.
İdeolojik güvenin, ideolojik sağlamlığın olmadığı yerde başka güçlere
bel bağlamak kaçınılmazdır. Ülke gerçeğinden kopuk üretilen stratejiler ve
politikalar hayata geçirilmeye kalkıldığında arka arkaya gelen sonuçsuzlukları yaratır, bunun sonucu olarak da
kendine ve halka güvensizlik yaşanır.
Kendi ideolojisine, gücüne güvenmeyenler savaşamazlar...
1990’lı yılların başında Kürt Milliyetçi Hareket oligarşi karşısında
ciddi bir güç konumuna gelmeyi başarmıştı. Ama aynı dönemde en güçlü
göründüğü bir aşamada politik olarak
en güçsüz dönemini yaşamaya başladı.
Gerilla gücüne ve kitle desteğine rağmen bağımsızlık hedefinden giderek
uzaklaşması, düzen içi çözümlere bel
bağlamasıyla politik olarak güçsüzleşti.
İktidar hedefi zorlu koşullarda devrimin sarp yollarında yürülen devrimci
bir örgüt için sigorta gibidir. Mücadeleyi her türlü sapmadan, olumsuz
koşulların yol açabileceği zaaflardan
koruyan bir güvencedir. Devrime inan-

mayanlar savaşamazlar. Devrim inancını, iktidar iddiasını yitiren Kürt milliyetçi hareket içinde ideolojik bunalım
ve çürüme kaçınılmazdı.
Kürt milliyetçi hareketi de o yıllarda
hızla uzlaşmacılık noktasına getiren
nedenleri onun sınıf temelinde, Marksist-Leninist temellere oturmayışında
aramak gerekir. Dönemin koşullarında
sosyalizmden etkilenmiş, küçük burjuva
milliyetçi temelde de olsa önüne koyduğu bağımsızlık hedefiyle oligarşi
karşısında silahlı bir güç olan Kürt milliyetçileri'nin uzlaşmacı çizgisi giderek
belirginleşmiştir.
1990'ların başında Kürt milliyetçi
Hareket hem oligarşiye hem de emperyalizme doğruda yada dolaylı uzlaşma mesajları gönderiyordu. Neden
böyle bir tercih yaptıklarına o dönem
verdikleri cevap aslında bugüne nasıl
gelindiğinin de cevabını içeriyor:
“Geçtiğimiz on yılda, dünya ölçüsünde büyük bir değişim yaşandı. Dengeler parçalandı, deyim yerindeyse dünyanın çivisi çıktı. Şimdi ise yapılan,
çiviyi tekrardan çakma faaliyetidir. Dünyanın yeniden şekillendiği, 20. yüzyıl
anlayışlarının önemli değişiklikleri yaşadığı, yine siyasi yapılanmaların, dünya
düzeyinde de ittifaklar ve sistemlerin
çok ciddi, köklü bir değişimi yaşadığı
bir süreç oldu. Geçen on yıl bu anlamda
bir değişim süreciydi. Bunu yürüten,
buna hakim olan ABD, buna 'Yeni
Dünya Düzeni' dedi ve dünya ölçüsünde
gelinen noktada, bu konuda da önemli
bir düzey tutturuldu. Bunu görmek, anlamak ve kabul etmemiz gerekiyor.”
(Serxwebun, Ağustos 1999, Sayı: 212)
Evet, Kürt milliyetçi hareket bu
"çivisi çıkmış” dünyada "Yeni Dünya
Düzeni" denilen talan, sömürü ve katliam düzeninde emperyalizmden çözüm beklemeye; bu "güç"ten medet
ummaya başlamıştır.

HEP, Meclisteki Çekiç Güç
Oylamasına "Hayır"
Diyememişti
Amerika'nın Kuzey Irak'taki varlığına TBMM tarafından onay verildiği
süreçte Kürt Milliyetçi Hareket net
bir tavır alamadı. O dönem mecliste
bulunan HEP, kendi içinde ortak bir
tavır belirleyemedi. Böylece kendi
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topraklarındaki Amerikan varlığına
karşı özünde onay veren bir tavrı sürdürmüş oldular.
O dönem Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Mücadele dergisinde
şunları yazdık:
"HEP, Meclis’teki Çekiç Güç oylamasında ‘hayır’ diyemedi, ortak bir
tavır dahi belirleyemedi. Oylama öncesinde Genel Başkan Ahmet Türk
yaptığı açıklamada, yapılan tartışmalarda kabul oyu verilmesinden yana
olan milletvekilleri ile red oyu verilmesini savunan milletvekillerinin kendilerince haklı gerekçeler önü sürdüklerini ifade ederek, bağlayıcı bir
karar almadıklarını bildirdi.
Küçük burjuva dar milliyetçi bakış
açısının bir ürünüdür bu. Kendi topraklarında işgal kuvvetlerinin varlığının
devamı için ‘evet’ demek, bir halk adına
konuştuğunu söyleyenler için utanç vericidir. Bu mandacılıktır. Reddedilen
bir efendinin yerine başka bir efendiye
gönüllü köleliği kabul etmektir, ki bu
öncekinden daha aşağılayıcıdır. Yeni
dünya düzeninin baş efendisi Amerikan
emperyalizmine kölece boyun eğenler,
Kürt halkı adına konuşamazlar. Amerikan emperyalizminin, Amerikan barışının ne menem bir şey olduğunu tarihten ders alarak öğrenmişlerse, şimdi
Ortadoğu’da Kürt halkının yaşadıklarına bir baksınlar yeter. Ama bir kez
gözler dar milliyetçi bakış açısıyla boyanmaya görsün, Amerikan postallarının
Kürdistan topraklarındaki işgali onları
için hiçbir şeydir.
Bugün Kürdistan’da terör estiren
ordular kimin desteğiyle sürdürmekte
katliamlarını, silahlar nereden gelmektedir? T.C. ordusu kimin desteğiyle Irak
topraklarında operasyonlarını sürdürüyor, kontrgerillacılar hangi ülkede
derslerini alıp, Türkiye ve Kürdistan’da
bu öğrendiklerini uyguluyorlar? Daha
başka soruya gerek yoktur ama sonuç
ortada. Kürt burjuva ve küçük burjuvalarının platonikAmerikan aşkı devam
ediyor. Bunun adı bir kölelikten bir köleliğe geçişten başka bir şey değildir"
(Emperyalizme ve oligarşiye karşı
mücadele, 26 aralık 1992, sayı 26, Aktaran Milliyetçilik Çıkmazı, sayfa 470)
İdeolojik bağımsızlığı ve iktidar
iddiası olmayan Kürt Milliyetçileri

eninde sonunda emperyalizmin etki
alanına gireceklerdir.
Kürt milliyetçilerinin Yeni Dünya
Düzeni’ni kabul etmesi yetmiyordu.
Aynı şekilde Yeni Dünya Düzeni tarafından da kabul edilmesi gerekiyordu. Bunun için Kürt milliyetçileri
"Amerika'ya hiç kurşun sıkmadıklarını" üzerine basa basa anlatıyorlardı:
"Amerika’ya Kurşun Sıkmamak
Meziyet Değil, Neden Sıkmadınız?
Öcalan’ın geçmişte söylediği ve
bizim de çeşitli yazılarımızda andığımız
bir sözü vardır: 'Biz ABD’ye ne yapmışız da üzerimize bu kadar geliyor?'
diye soruyordu Öcalan.
Geçtiğimiz günlerde, Öcalan’ın
İtalya sürecinin başladığı bu süreçte,
aynı şey bir ARGK komutanı tarafından dile getirildi: 'biz Amerika’ya ne
yapmışız ki, tek kurşun sıkmış mıyız?'
diyordu komutan.
Doğrudur. PKK çıkışından bu yana
ABD emperyalizmine kurşun sıkmamış,
Kürdistan’ın orta yerindeki üslere dokunmamıştır. Ama mesele de tam da
bu noktadadır zaten. Neden sıkmadınız? Neden sıkmıyorsunuz?
ABD emperyalizmine kurşun sıkmıyorsunuz. Avrupa emperyalizmine
kurşun sıkmıyorsunuz. Nedir o zaman?
Yürütülen ulusal kurtuluş savaşının
ulusallığı ve bağımsızlıkçı özü nerededir?
Kürt ulusalcılarının gazetesinde
Faysal Dağlı, 'artık eskisi gibi bakmamak lazım, Amerika düşmanımız
değil' diyor. O halde düşman kimdir
PKK sorgulamalıdır; daha çıkış
bildirgesinden itibaren emperyalizme
karşı pek çok şey söyleyen, devrimcilerin anti-emperyalist yanının zayıf
olmasıyla eleştirmesi karşısında bu
eleştiriyi kabul etmeyen PKK, nasıl
olmuştur da, 14 yıllık mücadelesinde
ABD’ye bir kurşun sıkmamıştır?
Söylemler mi gerçeği söylemiyordu
bugüne kadar? Pratik mi çıkıştaki
söylemlerin tersine gelişmiştir? Bu
nasıl mümkün olabilmiştir?"
(Milliyetçilik Çıkmazı, sayfa 281)
Yani bugün Güney Kürdistan'a
Amerikan emperyalistlerinin üslenmesine aracılık eden, onun işbirlikçi
ordusu haline dönüşen Kürt Milliyetçi
Hareket'in geçmişteki söylemleri bu-

gün varacağı yolu çizer nitelikteydi.
“Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre istikrar yaratmasına bir şey
demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre düzenleme yapabilir.” (Cemil Bayık, Özgür
Politika, 20 Haziran 1999)
Evet, Amerika'nın bugün yaptığı
da zaten budur... Ortadoğu'ya Kürt
milliyetçi hareket eliyle düzen veriyorlar.
Kürt milliyetçi hareketin varolduğu
günden bu yana sahip olduğu ideolojik
güçsüzlük, sosyalist ülkelerdeki revizyonist yönetimlerin yıkılmasıyla
hızla kendisine dayanacak yeni bir
güç aramaya yöneltmiştir.
Emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni'ne biat etmekten bizzat emperyalistleri bölgeye davet etmeye, onların
"Kara gücü" olmaya ve işbirlikçileşmeye kadar uzanan bir sürecin her
aşamasında Kürt milliyetçi hareketin
dönüşümünü izlemek mümkündür.
"BİZ ÇAĞIRMADIK!"
"Ülkemizin her yanını işgal ettiler,
her metrekaresini üsleri, tankları, topları, nükleer bombaları ve füzeleriyle
donattılar. Onları biz çağırmadık!..
İTİRAF EDİYORUZ: Emperyalistleri, ayak izlerine kadar ülkemizden
silmek için, bağımsızlık şiarını haykırma suçunu işledik! "Kemer sıkma"
diye diye, halkımızın boğazına IMF
zincirini doladılar. IMF ile masaya
biz oturmadık.
İpotek anlaşmalarına biz imza atmadık!"
Bu sözleri Devrimci Sol ana davası
tutsakları yaptıkları savunmada söylemişlerdi. Bugün de bu sözleri söylemeye devam ediyoruz. Ancak bir
ek yaparak tekrarlıyoruz.
Evet, onları biz çağırmadık. Ama
onları bu ülke topraklarından kovacak,
bağımsızlığa ve kurtuluşa götürecek
olan savaşı verecek olan bizleriz.
Ülkemiz ve tüm Ortadoğu halkları
emperyalistleri son ayak izi kalana
kadar silecekler...
Halklarımızın kurtuluş yolu yine
ülkemizde ve dünyada emperyalizme
karşı savaşmaktan; emperyalizme karşı
bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi,
kapitalizme karşı sosyalizmi savunmaktan geçiyor.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
Faşizm, Halklara Yönelmiş En Büyük Terördür.
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1- Gerçeğin tartışılmasının engellendiği yerde, demokrasiden değil, ancak faşizmden sözedilebilir.
2- Faşizmin olduğu yerde, temel hak ve özgürlükler
“zulmün izin verdiği” kadardır! Temel hak ve özgürlükler mücadelesi, faşizme karşı mücadeledir!
3- Demokrasi değil faşizm var tesbiti yaparsanız;
faşizme karşı demokrasi
için; ülkemiz yeni-sömürgedir derseniz emperyalizme
karşı bağımsızlık için; kapitalizm sömürü ve zulmün
kaynağıdır diye bakarsanız,
kapatilazme karşı sosyalizm
için savaşırsınız. Yok hayır,
zaten faşizm yok, bağımsızlık da artık geçerli değil,
sosyalizm de iflas etti, zafer
kapitalizmindir derseniz, yapacak bir şeyiniz yoktur.
4- Ya Demokrat Olursunuz, Ya Faşizmin Destekçisi
Ülkemizde faşizm gerçeğini kabul etmeyenlerin

yaşananları kavraması ve
açıklaması mümkün değildir. Mevcut düzeni nasıl
tahlil ediyorsanız, mücadele ve örgütlenmenizi de
ona göre yaparsınız.
Sınıflar mücadelesinde
bir düzen gücü değil de, sol
bir güç olarak, halktan,
emekten yana bir güç olarak
yer almak isteyen herkes,
Türkiye'nin düzeni konusundaki düşünce ve pratiğini
gözden geçirmeli, kendini
faşizm gerçeğine göre yeniden şekillendirmelidir...
Evet, faşizm mi, demokrasi
mi? Faşizmse, devrime yönelmek zorunludur. Demokrasiyse, düzen içinde, parlamenter hayallerle yaşamaya devam edersiniz.
5- Faşizm koşullarında
halka, mücadeleye değil,
AB’ye güvenenler, hiç bir
şey kazanamaz. Kan denizinin içinde attıkları kulaçlarla AB’ye varmaya çalışanlar, işkencecileri, susurlukçuları aklayarak AB’ye
uyum masalları anlatanlar,
F tiplerinde katliamı sürdürenler, faşizmin temsilcileri
ve uygulayıcılarıdır.

RAKAMLARLA FAŞİZM
OHAL sürecinde yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile 4 bin 464 kişi devlet memurluğundan atıldı.
686 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin
585, Yükseköğretim Kurulu'ndan ise 350 akademisyen
görevlerinden ihraç edildi.

Grup Yorum Onurumuzdur
Zulmün Elinden
Çekip Alacağız
İkitelli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta
Grup Yorum'un 1 Mart'taki mahkemesine yapılan yazılamalarla
çağrı yapıldı.
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ÖZLÜ SÖZ
"Faşizm
kapitalizm
artı cinayettir."
Upton
Sinclair

Faşizm Halklara Yönelmiş
En Büyük Terördür
Faşizm, Halklara Yönelmiş En Büyük Terördür.
Çeşitli faşist propaganda biçimleri ile terör, birbirinden
ayrılmaz bir bütündür. Birbirini destekler tarzda sürekli
kullanılır. Faşist terör bir güç gösterisi olarak uygulanırken
propaganda yoluyla da kitleler, görsel ve işitsel anlamda
tam bir bombardımana tabi tutulur. Faşizm, bununla “yenilmezlik”, “karşı çıkılmazlık” düşüncesini hakim kılmaya
çalışır. Kitleler bu yolla ya korkuya kapılıp sinecek ya da
kendinden geçmiş bir şekilde faşizmin destekçisi olacaktır.
Korku içinde bırakılanlar yaşamak için desteklemeye,
“coşku” içerisinde bırakılanlar ise faşizmin aktif destek
gücü haline getirilmeye çalışılır. Terörle sindirilen,
demagoji ve yalan ile aldatılan kitleler tarafsız da kalsalar
bu azgın terörden kurtulamazlar. Toplumun bütün değerlerini yıkan ve talan eden faşizm, sınıfsal özünü gizlemek
için her türlü aracı kullanır, her türlü yalanı söyler, her
türlü provokasyonu yapar, katliamlar düzenler.

FAŞİZME KARŞI DİRENMEK
MEŞRUDUR
Nazilere karşı zaferin
ne pahasına kazanıldığını
sayılar ortaya koymaktadır.
Sömürü, tahakküm ve emperyalist iştah uğruna insanın insana neler yapabileceğinin kanıtı bu rakamlardır.
2. Paylaşım Savaşı sırasında ölen insan sayısı
55 milyondur. Ölenlerin 5
milyonu Alman, 3 milyonu
Japon, 6 milyonu Yahudi,
160 bini Yunanlı, 6 milyonu
Polonyalı, 600 bini Fransız,
500 bini İngiliz, 6 milyonu
Çinli, 1,5 milyonu Yugoslav’dır. Sovyetler Birliği
ise bu savaşta 27 milyon
yurttaşını kaybetmiştir. Tüm
savaşta ölenlerin yaklaşık
yarısıdır bu rakam. Hitler
faşizmini Berlin kapılarında
durduran; işte bu insanlardır.
Diğerleri sömürgelerde
emperyal güçlerini büyüt-

İDEOLOJİK SAĞLAMLIK ZAFERE

meye çalışırken Kızıl Ordu
askerleri ve komünist partizanlar Avrupa’nın kurtuluşu uğruna can vermişlerdir. Avrupa halklarını özgürlüklerine kavuşmasında
en büyük pay sahibi, Nazi
cehennem ateşinin yayılmasını önce durduran ve
sonra da söndüren, Berlin’i
her şeye rağmen zaptedenlerdir. Tundralardan, Urallardan, Asya steplerinden,
Volga boylarından gelerek
cehennemi iptal eden sosyalizmin halk çocuklarıdır
onlar. Bu tarih, bu zafer
Sosyalizmin hanesine yazılıdır.
Ve bu zaferi sahiplenmek faşizme, kapitalizme
ve emperyalizme karşı mücadele etmek anlamına gelmelidir.
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SORUDA

da ancak stratejiyi kavramış ve onun doğruluğuna inanmış insanlarla
mümkündür. Onun için
savaş sanatının bu iki temel kavramını öğrenmeli,
ülkemizdeki biçimleniTarihten, bilimden,
şini tarihimizle birlikte
önderlerimizden, geleneklerimizden
incelemeliyiz.

Strateji ve Taktik
Bilgi
güçtür

öğrendiklerimizle güçleneceğiz

2- Strateji Nedir?

1- Devrimci Mücadelede
Strateji ve Taktiğin
Önemi Nedir?
Strateji ve taktik birbirinden ayrılmayan ama tamamen farklı olan,
çoğu kez birbiriyle karıştırılan ve
devrimci mücadele içinde sıkça başvurduğumuz, kullandığımız iki kavramdır.
Bu kavramların bilinçli veya bilinçsizce günlük hayatta da çokça
kullanıldığını görüyoruz. Kimi zaman
“taktik” adına, aslında devrimci bir
strateji ve taktik içinde değerlendirilemeyecek politikalar savunulur. Öyle
bir kavram kargaşası yaşanmaktadır
ki, çoğu zaman da neyin taktik neyin
stratejik olduğu birbirine karıştırılmaktadır. Veya “taktik politika”
adına “stratejik hedef”lerden vazgeçilir. Ve yine TV’leri açtığımızda,
gazetelere baktığımızda “bir bilen”
edalarıyla, bilmem neyin strateji uzmanlarından geçilmez...
Elbette her işin, her eylemin belirlenen bir hedefe, sonuca ulaşabilmesi için izlemesi gereken bir yolu
ve bir programı olmak zorundadır.
İşte, devrimci savaşın da zafere ulaşabilmesi için bir stratejisinin ve bu
stratejinin hayat bulduğu politikalarının olması gerekir. Marksist-Leninist
ideolojinin gösterdiği bu yolun klavuzu devrimci strateji ve taktiklerdir.
Yani savaş sanatının iki temel kavramıdır strateji ve taktik.
Ülkemizde, 47 yıldır kesintisiz
bir mücadele sürdürüyoruz. Kesintisizliğin kaynağı kuşkusuz ki doğru
Marksist-Leninist ideolojiyle şekillenmiş bir devrim stratejisinin varlığıdır. Gelişim ise bu stratejinin doğru
taktiklerle beslenmesi ve stratejik
hedefe yönelmiş olmasıdır. Ki, bu

larıdır.
Mesela, kendi gücüne, halkların
gücüne güvenmek yerine sosyalist
sisteme yaslanarak devrim yapılabileceğini düşünenler, sosyalist sistemin
yıkılması karşısında devrimden vazgeçip düzene savruldular.
Bu anlamdadır ki zafere giden
yol; ideolojik, politik, stratejik, taktik,
kültürel, bütün yönleriyle birlikte düşünmemiz gerekir. Bu yol, bir ideolojiyi, stratejiyi, ona uygun düşen
örgütü ve çalışma tarzını, kültürel
ve ruhi şekillenmeyi içerir.

Strateji; önceden
belirlenen bir amaca ulaşmak için
izlenen yol demektir. Biz esas olarak
strateji dediğimizde bundan “devrim
stratejisi”ni anlarız. Bizim amacımız 3- Bir Strateji Belirlerken,
devrim yapmaksa, kelime anlamından Temel Alınması Gereken
hareketle stratejiye devrim hedefine
Kıstaslar Nelerdir?
varana kadar izlenmesi gereken
Bir strateji oluştururken:
yoldur diyebiliriz.
- Ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal
Demek ki strateji bir ülkede devkoşulları nasıldır?
rimci savaşı zafere ulaştırmanın birinci
- Ülkede egemen sınıf kimdir, ülkoşulu. Tabi, burada önemli olan bir
keyi nasıl yönetmektedir? Egemenstratejiye sahip olmak değil, doğru
lerin sömürü biçimi nedir?
bir stratejiyi belirlemiş olmaktır.
- Düşmanın gücü nedir, hangi
Strateji, bir savaş planıdır. Devbaskı kurumlarına, araçlarına sahiptir,
rimci savaşın stratejisi, devrime ulaşbunlar ülkenin nerelerine kadar uzanır,
mak için geçilecek ara aşamaları ve
nerelerde güçlü, nerelerde zayıftır?
hedefe ulaşmak için hangi sınıflara
dayanacağını belirler ve tüm bunları kapsayan bir planı ortaya koStrateji, önceden
yar. Dolayısıyla, bir stratejik plan,
belirlenen bir amaca
savaşın askeri seyrinden, sınıfların
mevzilenmesine kadar askeri, poulaşmak için izlenen yol
litik, ideolojik bir çok yönü içerir.
demektir. Biz esas olarak
Bu konu Savunma’da şöyle
strateji dediğimizde bundan
açıklanıyor: “Tabii ki, bir strateji
“devrim stratejisi”ni
bundan ibaret değildir. Tümüyle
bir savaş yönetme sanatıdır. Saanlarız. Bizim amacımız
vaşın yasalarını bulup çıkarmak
devrim yapmaksa, kelime
ve bu yasaları inceleyerek mücaanlamından hareketle
deleye uygulamaktır. Strateji kısa
dönemin değil uzun dönemin planstratejiye devrim hedefine
laması, bu uzun dönem boyunca
varana kadar izlenmesi
çelişki ve çatışmaları belirleyip,
gereken yoldur diyebiliriz.
onları çözebilecek yöntemleri buDemek ki strateji bir
labilmektir.” (Haklıyız Kazanacağız, Cilt 2, syf. 752)
ülkede devrimci savaşı
Her ülkede devrimin zaferi,
zafere ulaştırmanın birinci
doğru, devrimci bir stratejiden
koşulu. Tabii, burada
geçer. Ama strateji de tek başına
önemli olan bir stratejiye
her şey değildir. Kendi halkına,
kendine, ideolojisine güven, kasahip olmak değil, doğru
yıplardan korkmadan o stratejide
bir stratejiyi belirlemiş
ısrar ve kararlılık gibi unsurlar
olmaktır.
da zafer yolunun olmazsa olmaz-
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Taktik; sürecin belli bir kesitine, belli bir
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- Egemenlerin diden kalır” buna karkonuya veya belli bir alana ilişkin olarak
ğer ülke egmenleşılık “Taktik, stratejik
izlenen politika ve yöntemlerdir. Taktiği,
riyle ilişkisi nasıldır,
dönem boyunca birçelişkileri nelerdir?
çok kez değişir (ya da
“stratejik hedefe ulaşmayı kolaylaştıran,
- Ülkede ezilen
değişebilir); çünkü
hızlandıran tüm politika, eylem ve
sınıflar hangileridir?
taktik, tüm savaşı deörgütlenmelerdir” diye de tanımlayabiliriz.
Nitelik ve nicelik
ğil, yalnızca savaşta
olarak durumları nezafere ya da yenilgiye
Tanımın ortaya koyduğu gibi, taktik stratejiye
dir? Egemenlerle çeyol açan tek tek çartabidir. Savaşın bütününü değil, çeşitli
lişkileri nelerdir?
pışmaları kapsar.
dönemlerini,
kesitlerini,
- Egemenlerin
Stratejik dönem,
hatta “an”larını kapsar.
kendi içinde ve ezitaktik dönemden daha
lenlerle olan çelişuzundur. Taktik, strakileri nelerdir?
tejinin çıkarlarına
liolarak
stratejik
hedefimize
yaklaş- Ülkenin tarihi, bu tarihin halkta
bağlıdır. Genel olarak, taktik başarılar
tırmasında, bizi hep ileriye taşımayarattığı dinamikler nelerdir?..
stratejinin başarısını hazırlar. Taktiğin
sındadır. Belirlenen politika, yöntem,
Bu sorulara doğru cevaplar bulgörevi, kitleyi mücadeleye sokmak,
eylem
biçimi,
bunu
sağlamıyorsa,
o,
mak zorunludur. Verilen doğru cesloganları ortaya atmak, kitleleri
Marksist-Leninist anlamda bir taktik
vaplara savaşın yasaları uygulanır.
yeni durumlara hazırlamaktır.” (Stadeğildir. Esas olan hangi tavrın, hangi
Artık o ülkede devrime nasıl yürülin, Strateji ve Taktik /Evrensel Yay.
politikanın
devrimin
önünü
açacağıdır.
neceği, hangi yolun izleneceği beSyf.7)
Gözümüzü hep ileriye, Parti-Ceplirlenmiş, strateji oluşturulmuştur.
Stratejinin temel aldığı mücadele
heyi büyütmeye, savaşı büyütmeye
Görüldüğü gibi strateji belirlemek,
biçimi, yöntemi, hedefi taktiğin de
dikip, bunun için ne lazımsa onu
sıradan bir tespit değildir. Ülkenin
temel yöntemidir. Taktiğin başarısı
yapmak,
bunun
için
gereken
kararsosyo-ekonomik yapısının tahlilinden
aynı zamanda stratejinin de başarılılığı, siyasal cüreti ve ısrarı ortaya
başlayarak adım adım devrimin yosıdır.
koymak, devrimci taktiğin gereği ve
lunun netleştirilmesidir.
Burada bir yanlış anlama olmaifadesidir. Ancak bunu yapabildiğiması açısından şunu belirtelim: Stramizde taktikten söz edebiliriz. De4- Peki, Taktik Nedir?
tejinin tesbitinde o anki somut örgütsel
ğilse, taktik boş bir söz olarak kalTaktik; sürecin belli bir kesitine,
gücün bir önemi yoktur. O strateji
maktan, ustaların kitaplarından yabelli bir konuya veya belli bir alana
tespit edilirken, örgüt henüz yeni kupılmış teorik bir belirleme olmaktan
ilişkin olarak izlenen politika ve yönruluyor, hatta kurulmamış bile olabilir.
öteye geçmez.
temlerdir. Taktiği, “stratejik hedefe
Ama taktiklerde mevcut güçler
ulaşmayı kolaylaştıran, hızlandıran
çok
daha önemlidir. Hem kitlelerin,
5- Strateji ile Taktik
tüm politika, eylem ve örgütlenhem devrimci örgütün, hem en genel
Arasındaki Fark Nedir?
melerdir” diye de tanımlayabiliriz.
anlamda örgütlü güçlerin içinde buStrateji, sürecin bütününü ele alan,
Tanımın ortaya koyduğu gibi, taktik
lunduğu koşullar, taktikleri büyük
belirlenen hedefe -devrime- ulaşınstratejiye tabidir. Savaşın bütününü
ölçüde etkiler.
caya kadar izlenmesi gereken temel
değil, çeşitli dönemlerini, kesitlerini,
yoldur; gelişmelere ve süreçlere göre
6- Taktik Nasıl Belirlenir?
hatta “an”larını kapsar.
değişmez.
Oysa
taktik,
daha
kısa
vaEsasında taktiğin belirlenmesi
Stalin taktiği şöyle tanımlar; “Takdeli, sürecin belli bir kesitini ele alır
için bakılması gerekenler, stratejinin
tik, her verili anda somut savaş duve değişkendir.
bir parçası olarak sayılan unsurların,
rumuna en çok uygun düşen şu ya
Stalin,
taktik
ve
strateji
arasındaki
belli bir süreç ve belli bir alan içinde
da bu çarpışmayı, şu ya da bu müfarka ilişkin şöyle diyor:
tahlil edilmesidir diyebiliriz.
cadeleyi kazanmayı, şu ya da bu
“Strateji tarihsel dönüşümlerde,
Yani mevcut ekonomik, siyasi
kampanyayı, şu ya da bu eylemi baköklü değişikliklerde değişir, bir dödurum nedir, mevcut krizin derinliği
şarıyla gerçekleştirmeyi hedefler.”
nüşümden (köklü bir değişiklikten)
ne durumdadır, derinleşme mi yoksa
(Stalin, Eserler, Cilt 5, syf. 145)
bir diğerine kadar olan dönemi kapyumuşama yönünde midir, emperTaktik, parçalarda, çeşitli alansar; bu nedenle hareketi, tüm bu döyalizmin ve oligarşinin halka ve devlarda, mevzilerde durmaksızın, ısrarla
nem
boyunca
proletaryanın
çıkarlarimcilere yönelik politikaları nelerdir,
sürdürülen çatışmalardır. İşte bu anrını yansıtan belli bir ortak hedefe
neyi hedeflemektedir? Bütün bunların
lamda taktik üstünlüğün bir yanı da
doğru yöneltir. Strateji tüm bu dönem
cevaplanması gerekir.
bu ısrardan geçer. Bu ısrar olmadan
boyunca
süren,
sınıflar
arasındaki
Taktik, bir başka açıdan sınıflar
taktikler bir ileriyi, bir geriyi gösterir.
savaşı kazanmayı amaçlar ve bu yüzmücadelesinde sürece müdahale etTaktik adına yalpalamalar başlar.
den de bu dönem boyunca değişmemektir; onu yönlendirmek, inisiyatif
Taktiğin asıl anlamı, bizi sürek-
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Strateji ve taktik sorununu
ele alışta, karşımıza çıkan üç
temel yanlış anlayış vardır.
Bunlar: Birincisi;
şablonculuktur. Şu veya bu
ülkedeki bir devrim stratejisini
olduğu gibi tüm aşamaları ve
şekillenmesiyle ülkemize
taşımaya kalkmaktır.
İkincisi; değişen koşullar,
karşı-devrimin dayatmaları
karşısında stratejileri hemen
vazgeçilebilir, değiştirilebilir
olgular olarak görmektir.
Akşamdan sabaha, nesnel
koşullarda bir değişiklik
olmadığı halde, sırf
mücadelenin çeşitli zorlukları
veya başka kaygı ve düzen içi
hesaplar nedeniyle stratejiler
değişemez.
Üçüncüsü; statükoculuktur.
Ki bu da stratejiyi, bizi hedefe
götürecek tarzda açıp
geliştirmeme tavrıdır. Stratejiyi
bu şekilde ele almak da
dogmatizmin yansıması olan bir
başka eksikliktir.
almaktır. Yani devrimci örgütün süreç
üzerindeki inisiyatifidir. Bu anlamda
taktiği belirlerken dikkate alınması
gereken iki unsur öncelik kazanır:
Birincisi; o an içinde bulunulan koşullar, ikincisi; hareketin (veya kitlelerin) içinde bulunduğu koşullardır.
Taktikleri belirlerken politik analizin
yanında güçlerin subjektif durumunun
tahlili de mutlaka yapılır.
Bu subjektif durum tahlilinde;
kitlelerin hoşnutsuzluğu, tepkileri ne
düzeydedir? Oligarşinin politik-ideolojik saldırılarının ne kadar etkisi altındadırlar? Devrimcilere nasıl bakmaktadırlar? Çelişkiler en çok hangi
kesimlerde yoğunlaşmaktadır? Devrimci hareketin örgütsel durumu ne
düzeydedir, kitlelerle ilişkilerinin

yaygınlığı ve etkinliğinin düzeyi nedir... vb. Bunların da
belirlenmesi gerekir.

7- Strateji ve Taktik
Belirlerken Düşülen
Yanlışlar Nelerdir?

Strateji ve taktik sorununu
ele alışta, karşımıza çıkan üç
temel yanlış anlayış vardır.
Bunlar: Birincisi; şablonculuktur. Şu veya bu ülkedeki
bir devrim stratejisini olduğu
gibi tüm aşamaları ve şekillenmesiyle ülkemize taşımaya
kalkmaktır.
İkincisi; değişen koşullar,
karşı-devrimin dayatmaları
karşısında stratejileri hemen
vazgeçilebilir, değiştirilebilir
olgular olarak görmektir. Akşamdan sabaha, nesnel koşullarda bir değişiklik olmadığı halde, sırf mücadelenin
çeşitli zorlukları veya başka
kaygı ve düzen içi hesaplar
nedeniyle stratejiler değişemez.
Üçüncüsü; statükoculuktur. Ki, bu da stratejiyi, bizi
hedefe götürecek tarzda açıp
geliştirmeme tavrıdır. Stratejiyi bu şekilde ele almak da
dogmatizmin yansıması olan
bir başka eksikliktir.
Yani, strateji oluşturulduktan sonra, artık mesele, bu
stratejinin yaratıcı ve kararlı bir tarzda
uygulanması meselesidir. Doğru strateji, dıştan gelecek her türlü engele,
kuşatmaya, dayatmaya rağmen sağa
sola yalpalamadan uygulanabilirse,
halkı hedefine ulaştırabilir. Yoksa,
doğru bir stratejiye sahip olmak, sonuç almak için yeterli olmaz.

8- Devrimlerini Yapmış
Ülkelerin Stratejilerini
İzlemek Neden Yanlış,
Bunların Doğruluğu
Kanıtlanmamış mı?
Her ülkenin sosyo-ekonomik koşulları farklıdır. Dolayısıyla her devrim, kendi koşullarına özgü bir strateji
izlemek zorundadır. Bazı temel nok-

talarda kimi ülkelerin devrim stratejileri paralellik taşısa da mutlaka somuttaki şekilleniş, kendi koşullarına
uygun olmalıdır. Şablonculuk, taklitçilik daha baştan yenilgiye mahkum
olmaktır.
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca dünya,
onlarca muzaffer devrime tanık oldu.
Bunların ilki Sovyet devrimiydi. Sovyet devrimini, Doğu Avrupa ülkelerindeki halk iktidarları izledi. Sonra
Çin, Vietnam, Küba, Nikaragua devrimleri gerçekleşti. Her devrim, diğer
ülkeler için yalnızca moral güç olmakla kalmadı, aynı zamanda o ülkelerin devrim süreçlerini politik,
stratejik, askeri pek çok açıdan da
etkiledi.
Bu etki doğaldı elbette, ama işte
şablonculuk dediğimiz olgu da bu
noktada ortaya çıktı.
Şablonculuğu ortaya çıkaran esas
etken, Marksizm-Leninizm’in bir eylem kılavuzu olarak değil, dogma
olarak kavranması hastalığıdır.
Marksizm-Leninizm’in ortaya
koyduğu evrensel ilkeler, bir reçete
değil, her ülkenin kendi somutluğuyla
şekillendirilecek ilkelerdir. Esas olan,
devrimdir, iktidarın devralınması ve
sosyalizmin inşasıdır. Marksist-Leninistler, bu hedeflere yönelik olarak,
ülkelerindeki ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel durumun değerlendirmesini yapar, bunu çeşitli ülkelerin
devrim deneyimleriyle birleştirerek
kendi stratejisini belirlerler.
Ülkemizde sosyalizm hedefiyle(!)
siyasi arenaya çıkan ilk örgüt TKP’dir;
ve TKP aynı zamanda şablonculuğun
da taşıyıcısıdır.
Sonraki yıllarda kah Sovyet, kah
Çin veya Arnavutluk veya Küba devrimlerini, olduğu gibi ülkemize uyarlamak isteyen daha pek çok siyasi
harekete de tanık olduk. Sovyetik
çizgiyi izleyen veya Çin modelini
tekrarlamaya çalışan bu gruplar, ülkemiz solunda birbirine oldukça uzak
görünen gruplardır. Ama bu anlayışların özüne inildiğinde aynı şeyle
karşılaşılır. Bu, Marksizm-Leninizm’i
dogmalaştıran, donduran, ondaki yaratıcılığı öldüren bir düşünce tarzıdır.
Her devrim kendi özgünlüğü içinde zafere ulaşmıştır. Mesela, Çin’de
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halk savaşı stratejisi temeldir. Küba’da
da öyle. Ama ikisi çok çok farklı şekillenmiş iki devrimdir. Mesela, Nikaragua ve Küba devrimleri PASS
temelinde şekillenmiştir. Ama Küba’da öncü savaşı aşaması oldukça
kısa sürerken Nikaragua’da uzun yılların ardından kitleler son sekiz ayda
savaşa katılmış ve sonucu belirlemiştir.
Dünya devrimler tarihi bize,
hiçbir devrimin bir diğerinin tekrarı olmadığını göstermiştir.

9- Uzlaşmacılığın,
Düzeniçileşmenin “Taktik”
Olarak Savunulmasının
Sebebi Nedir?

Sayı: 2
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Devrimci mücadele ve devrimci
politika, belli bir hedefe yönelik
olarak yapılır. Bu hedef kaybolduğunda veya devrimci hedeften vazgeçilip yerine düzen içi hedefler konulduğunda aslında o mücadelenin
niteliği değişir. Yani o mücadele
“devrimci mücadele” olmaktan çıkar.
Önemli olan, devrimci örgütün
hedefinin netliği, açıklığı ve o hedef
doğrultusunda kararlılıkla yürümektir.
Strateji ve taktikte esas olan budur.
Değilse eğer, stratejik hedefiniz ana
doğrultusundan sapmışsa, MarksistLeninist bir hedef olmaktan çıkıp
düzen içi bir hedef olmuşsa, taktikleriniz de öyle olacaktır.
Stratejisi reformist, düzen içi
olanın taktiğinin devrimci olması
da mümkün değildir. Bu nedenle;
Kürt milliyetçiliği, reformizm ve her
türden sapma akımlar, uzlaşmacılıklarını, düzen içi tercihlere yönelmelerini hep “taktik” olarak sunarlar.
Tabii, bu “taktikler” de bir süre sonra
stratejiye dönüşür.
Bu anlamdadır ki, reformizmi belirleyen, mesela silahlı eylem yapıp
yapmamak değildir. Reformist de
çeşitli hesaplarla silahlı eylemler yapabilir; PKK buna bir örnektir. Yani
falan hareket “reformist” olmuştur,
eylem yapmaz, silaha başvurmaz,
radikal, militan davranmaz diye bir
şey yoktur. Tersine, her şey “barış”
ve “uzlaşma” amacıyla yapılmaya
başlanır.

İşte strateji-taktik arasındaki ilişki
bu noktada belirleyici bir önem kazanır. Asıl mesele, eylemin “ne için,
hangi hedeflere ulaşmak uğruna
yapıldığı”dır. Oligarşiyi barış’a zorlamak için eylemler yapmak, silahlı
mücadeleyi bu amaçla yükseltmek,
özünde uzlaşmacı, emperyalist çözüm
çizgisini sürdürmektir.
Hatırlanacağı üzere, Kürt milliyetçi hareketin 90’lı yıllardan itibaren
girdiği uzlaşmacı politikaları, ateşkesleri ve silah bırakma çağrıları hep
“taktik” olarak savunulmuştur. Kürt
milliyetçilerinin dün “taktik” diye
savundukları bu politikalar bugün
stratejileri olmuştur.
Devrimci anlamda strateji ve taktik, bir partinin iktidar iddiası ve bilincinin ifadesidir. Stratejisinde kararsız, taktiklerinde tutarsız bir
hareket, pusulasız bir gemi gibidir
ve onun istediği limana varması
mümkün değildir...

10- Ülkemizin Devrim
Stratejisi Nedir?
Devrim mücadelesi, politik
bir savaştır ve her politik savaşın önceden belirlenmiş politik hedefleri, askeri stratejisi
olur.
Türkiye halklarının sömürü
ve baskıdan kurtuluşunu sağlayacak olan stratejiyi Dayı
şöyle ifade etmektedir; “Stratejik hedefimiz, anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrimdir, yani
devrimci halk iktidarıdır. Bütün
çabamız, bütün faaliyetlerimiz,
çalışma tarzımızın esasları, bütün alan ve bölgelerin, birimlerin, tek tek kadroların, özel
görev ünitelerinin programları
bu stratejik hedefe kilitlenmek
zorundadır.” (Kongre Belgeleri-1 / Dursun Karataş)
Türkiye Devriminin Yolu’nda;
bizi, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim hedefine ulaştıracak olan stratejinin adı Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (PASS) olarak belirlenmiştir.
Silahlı Mücadelenin temel
alındığı, Öncü Savaşını içeren,

şehirlerde ve kırlarda Birleşik Devrimci Savaş perspektifiyle yürütülen,
işçilerin ve köylülerin temel sınıflarını
oluşturduğu bir Halk Savaşı Stratejisidir bu.
Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrimin hedefi nettir; emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizmdir.
Bu yolda, tüm mücadele araç ve
biçimleri silahlı mücadele temelinde
şekillenir. Dolayısıyla, legal, illegal
tüm örgütlenmelerin görevi, stratejik
hedeflerimiz doğrultusunda silahlı
mücadeleyi örgütlemek, geliştirmek
ve yaygınlaştırmaktır.
Bugün hareketin önümüze koyduğu iki temel görev vardır: Birincisi;
bütün Anadolu bizim olacak. Bunu
Halk Meclisleri ve halk milisleriyle
örgütleyeceğiz. İkincisi; bütün ülkenin dağları bizim olacak, bunun
ihtiyaçlarını olanaklarını oluşturacağız.

Devrim mücadelesi, politik
bir savaştır ve her politik
savaşın önceden belirlenmiş
politik hedefleri, askeri stratejisi olur.
Türkiye halklarının sömürü
ve baskıdan kurtuluşunu
sağlayacak olan stratejiyi Dayı
şöyle ifade etmektedir; “Stratejik hedefimiz, anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrimdir, yani
devrimci halk iktidarı dır. Bütün
çabamız, bütün faaliyetlerimiz,
çalışma tarzımızın esasları,
bütün alan ve bölgelerin,
birimlerin, tek tek kadroların,
özel görev ünitelerinin programları bu stratejik hedefe
kilitlenmek zorundadır.”
(Kongre Belgeleri-1 / Dursun
Karataş)
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Faşizmin Psikolojik Savaşı Değil

Örgütlü Halk Güçlüdür
Örgütümüz Halk Meclisleri
düşündüğü için söylemiyor
bunları. Faşizm, karşısında örgütlü bir halk istemiyor. Ve her
fırsatta bizlere “BAŞARAMAZSINIZ” diyor.
Faşizmin psikolojik savaş hedeflerinden biri de budur. Halka, kendi kendini
yönetemeyeceği mesajını vermek, kendine
güvenini, inancını sarsmak. Faşizmin bu
demagojilerine inanmamalıyız. Faşizmin
psikolojik savaş politikalarının etkisi altında kalmamalıyız. Tersine, örgütlendiğimizde başarırız. Örgütlendiğimizde,
tüm sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz,
kendi kendimizi yönetebiliriz.

Burjuvazi Üretemez
Burjuvazi Yönetemez
Üreten ve Yöneten Biziz

Faşizm diyor ki; elinize silah alıp
Burjuvazi için değil, kendimiz için
savaşmayın, ölürsünüz diyor.
üretmeli, kendimiz için yönetmeliyiz.
Oysa her gün fabrikalarda, madenlerde,
Burjuvazinin, halkı her gün aşağılainşaatlarda 6 işçi ölüyor. Faşizm fabriması da psikolojik savaş yöntemlerinden
kalarda, madenlerde çalışmayın ölürsünüz,
biridir. Halkın kendine inancını sarsmak,
demiyor.
kendini küçük görmesini, cahil görmesini
Oysa Suriye’den neredeyse her gün
sağlamaktır. Gerçekte halk değil, burjuvazi
asker cenazeleri geliyor, faşizm Suriye’ye
aşağı, beceriksiz ve cahildir. Bu ülkede
savaşmaya gitmeyin, askerliğe gitmeyin
tarımdan sanayiye üreten halktır. Üstelik
demiyor.
de burjuvazinin tarım bilgileriyle değil,
Demek ki, faşizm halkın silahlanmahalk bin yılların getirdiği deneyimleriyle
sını istemiyor, bunu engellemek için deüretir. Bilim ve devlet olanaklarının tümü
magoji yapıyor, psikolojik savaş yönbir avuç asalağın elinde toplanmış olduğu
temlerini kullanıyor.
ve halka bir şey sunmadıkları halde,
Faşizm diyor ki; örgüthalk tarımda da hayvancılıkta
lenmeyin, hak arama
da burjuvazinin sözde
mücadelesine katılmaeğitimli kadrolarından çok
Kooperatifler halkın ekonomik örgütlenmesinde rol
yın, faşizme karşı
daha bilgili ve uzçıkmayın, gözoynarlar. Özellikle kapitalizm koşullarında, halk işsizliğe ve
mandır. Üretimi
altına alınırsınız,
açlığa mahkum edilerek, patronların ucuz işgücü haline
halk yapıyor.
işkence görürBurjuvazi bir Sayı: 2
getirilir. Kooperatifler, halkın gücünü birleştirerek, kısmen
sünüz, kurşun ve
avuç işbirlikçisi ara- Yürüyüş
de olsa patronların sömürü çarkı dışında bir
gaz bombası yağmuru
cılığıyla, halkı baskı al- 19 Şubat
alternatif oluşturmaya hizmet eder.
2017
altında kalırsınız.
tında tutarak sisteme boyun
Kuşkusuz faşizm bizi
eğdirir. Faşizmin yönetimden anladığı
budur. Faşizm yönetemez. Halkı sömü-

Kooperatif

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Atasözü:
Atasına düşman olan
Evladına dost olmaz

halk saflarında olmak, zalimin zulmüne direnmektir
- Faşizm, halk kurtuluş savaşçılarının sığınağını bombaladı, halk kurtuluş savaşçılarının bedenleri halen
kayıptır. Kayıp çocuklarını isteyen ailelerimiz Dersim’de oturma eylemi yapıyorlar. 14 Şubat günü Dersim Seyit
Rıza Meydanı’nda evlatlarının cenazelerini isteyen Kemal GÜN ve Aydın
BALCI gözaltına alındı.
Faşizm, katlettiği gerillaların bedenlerinden de korkuyor. Mezarlarımızdan korkuyorlar. Bunun için devrimcilerin ailelerini de bir mezar yerinden yoksun bırakmak istiyor. Faşizmin ahlakı yoktur, vicdanı yoktur.

Faşizm, mücadeleden anlar. Faşizme
dur demek için çocuklarının bedenlerini
isteyen, direnen Kemal GÜN ve Aydın
BALCI’yı destekleyelim, yanlarında
olduğumuzu bildirelim.
- Biz halk olarak kendi kendimizi
yönetme kararı aldık. Biz tüm sorunlarımızı halk olarak çözme kararı aldık.
Artık, bir avuç soytarının zenginler
ahırı olduğunu çok açık görebildiğimiz
faşizmin meclisinden geleceğimiz için
umut beklemek durumunda değiliz.
- Bilgimizi artırmak, gerçekleri
öğrenmek, ideolojik gücümüzü büyütmek, sınıf bilincimizi geliştirmek

için okuyalım.
Halk okulu çalışmalarımıza katılalım. Halk okullarımızla, kendi eğitim
sistemimizi oluşturalım.
- İstanbul Cevahir AVM önünde,
Düzce’de, AnkaraYüksel Caddesi’nde,
Malatya’da Kamu Emekçileri Cepheliler oturma eylemleriyle, faşist AKP
iktidarının işten atma politikasına karşı
direniyor ve işlerini geri istiyorlar. Mesajlarımızla, ziyaretlerimizle sahiplenelim, destek verelim.
Dayanışma emekçi halkın en büyük
gücüdür. Dayanışmamızı gösterelim.

İDEOLOJİK ZAYIFLIK YENİLGİYE GÖTÜRÜR

27

renler, adaletsiz bir düzeni dayatanlar yönetemezler de. Faşizmin
gücü, halk olarak bizim örgütsüzlüğümüzden kaynaklıdır.

Halk Meclislerinde
Örgütlü Bir Halk,
Faşizmden Çok Daha
Güçlüdür
Halk olarak kendimize güvenmeliyiz. Faşizmi, emperyalizmi
dünya tarihinde çok kez yenilgiye
uğrattık.
Çünkü, örgütlendik.
Vietnam’da, Çin’de, II. Paylaşım Savaşı’nda, Nikaragua’da, Küba’da, Rusya’da, Avrupa’da pek
çok kez yendik. Buraların hepsinde
de halk örgütlenmeleri faşizmin
yenilgisini sağlayan temel örgütlenme biçimlerinden oldu. Bugün
de halk meclisleri, halk komiteleri,
milislerimiz faşizme karşı örgütlenmemizin temel araçlarından olacaktır.
Bilmeliyiz ki, gücümüz örgütlülüğümüzdür. Örgütsüzlük ise
güçsüzlüktür. Bunun için örgütlenmeliyiz.
Yine bilmeliyiz ki, faşizm krizi
derinleştikçe daha fazla demagojiye
başvuracak, daha fazla yalan söyleyecek, psikolojik savaş yöntem-
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lerini daha fazla kullanacaktır.
Bu saldırılar beyinlerimizi, kişiliklerimizi, çocuklarımızı, evlerimizi, evimize giren üç kuruş parayı, işlerimizi, maaşlarımızı yani
tüm yaşamımızı hedef alıyor.
Kendimizi savunmalı ve korumalıyız. Bunun için örgütlenmekten
başka bir çözüm yolu yoktur.
Sonuç olarak;
Faşizmin psikolojik savaşı
değil, örgütlü halktır güçlü olan.
Bizim güçsüz yanımız, örgütsüzlükten kaynaklanmaktadır.
İdeolojik olarak güçlü olan halktır. Üretme gücüne sahip olan
halktır. Moral değerleri güçlü
olan halktır. Ahlaki olarak güçlü
olan halktır. Eksiğimiz örgütlenmelerimizin zayıflığıdır. Güçlendirmeliyiz. Halktan, tek bir
kişinin bile örgütsüz kalmasına
göz yummamalı, bunu kabullenmemeli, örgütsüz her bir kişiyi
örgütlemek için seferber olmalıyız.
Bilmeliyiz ki, örgütsüzlük halkı faşizmin demagojilerinin etkisinden kurtarmaz, faşist ideoloji ve propagandanın zehrine
terk etmemek, onları halk meclislerinde örgütlemekle mümkün
olur.

TEMMUZ
bir oğlum olacak adı
Temmuz
uykusuz, korkusuz
beter mi beter...
ben beynimi satarak
yaşıyorum
o benden de proleter
bir oğlum olacak adı
Temmuz
Karataş’ın göbeğinde aşk
Karataş’ın göbeğinde
barış
karataş çatladı çatlayacak
bende bitmeyen kavga
onda yeniden başlayacak
...
ben ki yalınayak bastım
kızgın dişlerine açlığın
iri bir çizme gibi
Balkanlar'a basarken
faşizm
dağlarda silah atmayı
sevdim
ben ki silah taşıdım gizli
gizli
dünyanın bütün
devrimlerine
boşuna dönmüyor bu
rotatifler
boşuna bağırmıyor bu
kara

boşuna dinlemiyor bu
korku kapımızı
anamın ak sütü gibi
biliyorum ki
doyumsuz günlere
doğacak temmuz
doyumsuz günler görecek .
hani şu hep andıkça
sızlatan yüreğimizi
hani şu hep dalıp dalıp
gittigimiz andıkça
beklediğimiz beklediğimiz
beklediğimiz...
ve tam görecekken göçüp
gittiğimiz günler gibi
günler
ama mutlaka Karataş’ın
göbeğinde aşk
Karataşı’n göbeğinde
barış
karataş çatladı çatlayacak
ben direndim yorulmadım
o yorulup yıkılmayacak
Hasan Hüseyin
Korkmazgil
Ankara/Temmuz 1965

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Reformizm zaten devrimci değildir. Düzen içidir. Faşizmin
icazetinde elde edecekleri hak kırıntılarına razıdırlar. Yıllar
olmuştur ki, ülkemizde oportünizm de devrim kelimesini
unutmuştur. Kürt milliyetçiliğinin, reformizmin düzen içi politikalarının destek gücü haline gelmiş durumdalar.
Bunun sonucu olarak, düzen partilerinden birinin politikalarının peşine takılmaktan başka bir şey yapmıyor, kendileri
politika üretmiyorlar. Halkın sorunlarına, taleplerine kendi
politikalarıyla çözüm üretmiyorlar. Sistem içi çelişkilerden
birine yedeklenmek, sistemin krizini büyütmez, tersine sistemin
krizine çözüm olur. Referandum tartışmalarının herhangi bir
cephesine bizi yedeklemeye çalışanlar, bilelim ki, devrimcilikle
ilgisi olmayan faşizmin düzenini güçlendirmeye hizmet eden
kesimlerdir.
Bizleri, oligarşinin başkanlık sistemi ya da parlamenter
sisteminden birini seçmeye sandığa çağıranlar, devrime inanmayan, halka inanmayan devrim kaçkınlarıdır. Bu kesimlerin,
halk olarak sorunlarımızın çözümü için önderlik etme misyonları
yoktur. Bu kesimlerin peşine takılmayalım. Faşizme değil,
kendi iktidarımıza, halkın iktidarına güç taşıyalım.

Halkız biz, sorunlarımızı çözmek için kendimizi eğitmeliyiz.
Faşizmin sorunlarımızın çözümü için bizleri eğitmesini bekleyemeyiz, faşizmin eğitimi kendi sisteminin çıkarları içindir. Kendi eğitimimizi nasıl yapacağız?
Halk okulları kendi eğitimimiz için kullanacağımız araçlardan
olabilir. Halk okullarında kendi sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı eğıtim
konusu yapabiliriz.
Açlık sorunu mu var? Halk okulları bize kendi besinimizi üretmenin eğitimini verebilir. Halk okullarında aldığımız eğitimle, evlerimizde, bahçelerimizde üreteceğimiz mantar gibi besleyici değeri
yüksek besinlerle hem açlık sorunumuza çözüm üretebilir, hem de
üretip pazarlayarak, yaşam koşullarımızı daha iyi hale getirebiliriz.
Faşizmin saldırılarına karşı mücadele sorunumuz mu var? Halk
okulları faşizme karşı mücadeleyi öğretebilir.
Örgütlenme sorunlarımız mı var? Halk okulları örgütlenme
sorunlarımıza çözüm üreten bir eğitim programı uygulayabilir.
Halk okullarında kendimiz araştırıp, kendi kendimizin eğitmenleri olabiliriz. Halk okuluna katılan herkes hem eğitimci hem eğitilen
olaibilir. Herkes belirlenen bir konuyu disiplinli bir şekilde ve
zamanında araştırıp halk okullarında anlatabilir.
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Devrimcilik Her Alanda Düşmana Karşı
Savaşmaktır

Psikolojik Üstünlük Bizdedir

Kitle çalışması yapıyoruz, halkı örgütlemek istiyoruz. Neden?
Çünkü, savaştayız.
Halk düşmanı sınıflar ittifakı oligarşiye ve emperyalizme karşı savaşıyoruz.
Eylemler örgütlüyoruz. Neden?
Çünkü, savaştayız.
Savaşımız haklı bir savaştır ve savaşıyorsak, kazanmak için savaşıyoruz
demektir.
O halde savaşı, kazanacak şekilde
yürütmemiz gerekir.
Savaşta kazanmak için savaşı, her
alanda örgütlemek ve her alanda küçük
küçük başarılar kazanmak, giderek bu
başarıları büyütüp ilerletmek gerekir.
Mahallelerimiz, savaşımızda temel
alanlarımızdan, psikolojik savaş ise
savaş yöntemlerinden biridir. O halde,
düşmanın psikolojik savaş yöntemlerine
karşı nasıl savaşacağız?
Düşman, psikolojik savaş yöntemleriyle, halkta ve devrim saflarında
moral bozukluğu, inançsızlık, güvensizlik oluşturmayı amaçlar.

Emperyalizmin ve onların
uşaklarının uyguladığı psikolojik savaşın hedefleri şunlardır:
1- Halkların örgütlerini, isyan geleneklerini, direniş ruhlarını, inançlarını, kültürlerini
yok etmek.
2- Var olan örgütlenmeler ara-sında,
taraflar arasında anlaşmazlık-lar yaratmak.
3- Halkta moral bozukluğu yaratmak.
4- Halkları yalnızlaştırmak, devrimcilere desteğin önüne geçmek.
5- Kitlelerde bilinç bulanıklığı yaratmak.
Bunun için açıktan yalan da söyler,
gerçekleri yalanlarla karıştırarak inandırıcılık kazandırmaya da çalışır.
Düşman, psikolojik savaş yöntemlerini kullanırken, gerçekleri söyleme
kaygısı taşımaz, amacına kilitlenir.
Biz de savaşta olduğumuz gerçeği
ile hareket etmek durumundayız. Bunun
anlamı, düşmanın psikolojik savaş
yöntemlerini boşa çıkarmak ve düşmanın psikolojisini yıpratacak, kendi
saflarımızda inancı, güveni artıracak
yöntemler kullanmak durumundayız.
Bunu yapabilmek için öncelikle savaşta olduğumuz gerçeğini ve kazan-

mak için savaştığımızı unutmamamız
gerekir.

Biz Gerçeklere Dayanarak
Savaşırız. Birinci Gerçek:
“Emperyalizme ve
Faşizme Karşı
Halk Savaşı Veriyoruz”
Bizim psikolojik savaş yöntemimiz
halka gerçekleri anlatmaktır.
Nedir gerçekler?
Birinci gerçek, emperyalizme ve
faşizme karşı savaştayız. Temel gerçek
budur. Bu gerçeğin üzerinden atlarsak,
halka anlattığımız hiçbir şey gerçeği
ifade etmez.
Savaş gerçeği anlaşılmadan, düşmanın psikolojik savaşı da anlaşılmaz,
düşmanın psikolojik savaşına karşı savaş yöntemleri geliştirilemez.
İkinci gerçek, düşman bu savaşta
Sayı: 2
her türlü yalanı söyleyebilir.
Üçüncü gerçek, devrimci hareket, Yürüyüş
faşizme ve emperyalizme karşı savaş- 19 Şubat
2017
tığının bilincindedir. Bu savaşı kazanmak için savaşmaktadır. Tüm gücü ve
iradesiyle bu savaşa kilitlenmiştir.
Dördüncü gerçek, savaş bedellerle
yürür, kazanmak istiyorsak, bedel ödemekten kaçamayız. Savaşı, haklılığı,
doğruluğu, ideolojik çizgimizin doğ-

çözüm

n
u
r
tam olarak güven duyduğu yerde kendini sınırsız olarak verir,
so sizlik yaptığı işe sınırsız olarak katar. Güvensizlik, kendini bütün olarak
n
e
mücadeleye vermeyi engeller.
v
gü
Güvensizlik bilinmezliklerden, kurgulardan beslenir. Yalanlardan beslenir. Düşmanın
Çözüm, bilimsel düşünce yöntemini kullanmaktır. Kişi

ideolojik saldırılarından ve psikolojik savaşından beslenir.
Peki nasıl kendimize, partimize, halkımıza, yoldaşlarımıza, devrime güvenimizi güçlendireceğiz? Güvensizlik, kişinin ideolojik zayıflığından ve bilimsel olmayan düşünce yönteminden yararlanarak kendine yerleşecek
zemin bulur. Aynı zamanda, güvensizliğin beslendiği çeşitli kaynaklar vardır. Bunlardan birisi de düşmanın
psikolojik savaşıdır. Düşman psikolojik savaş yöntemlerini kullanarak güvensizlik oluşturmaya çalışır. Bu
durumda, güven kazanmanın yöntemlerinden biri bilimsel düşünce yöntemi ile düşmanın yalanlarını
etkisizleştirmek, gerçeklerle düşünmektir. Kendini ideolojik olarak donatmaktır. Bunlar bize halkın devrimci dinamiklerini, yoldaşlık, Parti-Cephe gerçeğini gösterecektir. Gerçekler halktadır. Halkın içine giren, halkın sorunlarıyla ilgilenen devrimci, güvensizliklerini
yenecek, devrimci dinamiklerini büyütecektir. Aranan sorunların tek
çözüm adresi, halktır.
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Sayı: 2

Yürüyüş
19 Şubat
2017

ruluğu, politikalarımızın doğruluğunu,
kapasitemiz ve deneyimli komuhalkta yarattığımız etki üzerinden değil
tan ve savaşçılarımızı da savaş
de ödediğimiz bedellerin büyüklüğü
alanı içinde pratikte yetiştireceüzerinden tartışmaya başlayanlar pek
ğimiz gerçeğidir. Savaşta düşmana
çok oportünist-revizyonist grubun düşvurduğumuz darbeler ve eylemtüğü bataklığa sürüklenmekten kurlerimiz de ödediğimiz bedeller
tulamazlar.
de bizleri eğitir, yetkinleştirir ve
Çünkü, bedelsiz savaş yoktur.
kadrolaştırır. Bu yolu yürümekten
Küçük bir hatırlatma yapalım:
başka bir seçenek yoktur. Başka
Düşmanın Psikolojik
- Leningrad kuşatmasında, 1 milseçenek arayanlar, düzenin bataklığında
Savaşına Karşı Ancak
yon kişi öldü. Kuşatma, Almanların
bulurlar kendilerini.
yenilgisiyle sonuçlandı.
Örgütlü Beyin Direnebilir
Düşmanın Psikolojik
-Stalingrad kuşatmasında, 1 milDüşmanın psikolojik savaşından
Savaşına Ancak
yon 300 bin Rusya vatandaşı öldü,
halkı korumak için öncelikle devrimNaziler yenildi.
cinin psikolojik savaşta donanımlı ve
Örgütlü Halk Direnebilir
-Çin'de uzun yürüyüşte komüyetkin olması gerekir. Bu da devrimHalkı düşmanın psikolojik savaşının
nistlerin 100 bin kişilik kuvvetinden,
cinin beynini örgütlemesi ile mümkün
etkisinden kurtarmak için, halkın di30 bin kişi kaldı. Bu yürüyüş koolur.
renişini örgütlemeli, savaşa katılımını
münistler tarafından bir zaferin beBeynin örgütlenmesi, kurallı ve ilörgütlemeli, halkın katılımıyla düşünen,
lirtisi sayıldı. Çin, devrimini gerkeli olmaktır. Nedir kurallarımız:
üreten, savaşan, yaşamı ve savaşı örçekleştirdi.
- Örgütün açıklamaları olmadan
gütleyen mekanizmalar oluşturmalıyız.
-Vietnam'da Amerika'ya karşı
yorum
yapmamak. Örgütün dediği
Bu mekanizmalar, halk meclisleri,
savaşın sadece son 8 yılında 1.5 mildoğrudur, düşmanın dediği yalandır,
halk komiteleri, milislerdir.
yon şehit verildi, savaşı Vietnam
diye düşünmek.
Düşmanın psikolojik savaşının halkı
halkı kazandı.
- Dedikodu yapmamak.
etkilemesini engellemek için halkı
-Küba’da 6 yılda 20 bin kişi kat- Kim olduğumuzu, kime karşı ve
devrim saflarında örgütlemeli ve birledildi, savaşı Küba halkı kazandı.
niçin savaştığımızı unutmamak.
leştirmeliyiz.
O zaman bilimsel gerçekler göste- İdeolojik netlik ve ideolojik bariyor ki, savaştaki başarımız, ödediğımısızlıktan taviz vermemek, ideolojik
ğimiz bedeller esas alınarak
mücadeleyi bırakmamak.
değerlendirilemez.
- Çok laf değil, çok iş
Devrimci Kişilik:
Ve, halk savaşında
üreterek;
olanaklarımızı
Düşmanın psikolojik savaşını kendi kişiliğinde, görev yaptığı
daha büyük bedeller
büyütmek için çalışsavaş cephesinde, örgütleme yaptığı halk içinde etkisizleştiren,
de savaş gerçeğidir.
mak, kayıplarımızın
çalışma tarzıyla, devrimci disiplini ve kurallı yaşamıyla halka
Diğer bir gerçek,
yerini doldurmak için
savaş gücümüzü, savaşma
moral güç, coşku ve inanç taşıyan kişidir.
öne çıkmak.

Eğitim:

Eğitim halkta, kitlelerde,
kadrolarda devrim inancını büyütüyorsa, coşku ve
morali yükseltiyorsa devrimci bir eğitim olarak
işlevini yerine getiriyor demektir. Değilse, sadece
teorik bilgiyi ortaya koymak, karşımızdaki kişiye
yüklemek eğitim görevini yerine getirmek değildir.
Eğitim devrim inancını nasıl büyütür, coşku ve
morali nasıl yükseltir? Bunu başarmak için eğitimi
sadece teorik bilgi çerçevesinde ele almamak gerekir.
Eğitim, devrimciyi disipline eden, kendi yanlışları
ile hesaplaşıp, doğruları büyüten, ilke ve kuralları
daha eğitim sürecinden başlayarak yaşama hakim
kılan, başarma gücü ve güvenini daha eğitim sürecinde
vermeyi başaran, devrimci ideolojinin dönüştürücü
gücünü bizzat eğitim sürecinde kişiye gösteren bir
biçim ve içerikte olmalıdır. Ancak böyle bütünlüklü
ele alınan bir eğitim, devrimci duygu ve düşünceleri
geliştirecek, moral güç ve güven verecektir.

30

Ajitasyon-Propaganda:
Olağanüstü hal yasalarıyla yönetmek, referandumla AKP’nin
iktidarını tümüyle güvenceye alma çabası ve oligarşinin
krizine çözüm arayışları, devrimden duydukları korkunun
sonucudur. Bu korkularını büyütmeliyiz.
Faşizm yönetemez durumdadır. Ekonomik olarak yönetemiyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle işsizler ordusuna yenileri
ekleniyor. Siyasi olarak yönetemiyor, öyle ki, AKP iktidarına
her türlü kararı istedikleri gibi aldıkları bu sistem bile
yetmiyor. Başkanlık sistemi adı altında, tek kişinin her türlü
kararı alabildiği bir sisteme ihtiyaç duyuyorlar. Bu da siyasi
olarak yönetememe krizlerini çözemeyecektir. AKP’nin daha
fazla yapacağı, zulmü ve sömürüyü artırmaktan başka bir
şey değildir. Bu da devrim cephesini büyütmeleri anlamına
gelecektir. Sınıf farkları her geçen gün büyüyor. Bu faşizmin
yıkılıştan kurtulamayacağı bir sona ilerlediğini gösteriyor.
Halk olarak her zamankinden daha fazla kendimize güvenli
olmalıyız.
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Mahallelerimizin Şahanları
Halkımızın Moral Gücüdür
kararlılığıdır. Savaşma
kararlılığı devrime
inancından beslenir.
Emperyalizm, faşizm halklarda savaşma kararlılığına saldırıyor. Silahlı mücadeleyi bitirmek
istiyor. Biliyorlar ki, silahlanmış halk
gücü karşısında, devasa silah güçleri
de olsa kazanma şansları yoktur. Bu
bilgiyi tarihlerinde yaşadıkları yenilgilerle öğrenmişlerdir.
Tonlarca bomba yağdırdıkları Vietnam’da silahlanmış halk gücü karşısında yenildiler.
Dünyada hiçbir yer yoktur ki,
silahlı halk gücü emperyalizm ve faşizm karşısında yenilmiş olsun. Böyle
bir örnek yoktur. Emperyalizm, ancak
silahlı halk güçlerinin moral üstünlüklerini kaybetmelerini sağlamayı
başardığında, devrim inançlarını sarstığında ve silah bırakmaya ikna ettiğinde kazanmıştır. Bu nedenle, Cephe’ye saldırırken de temel hedefi silahlı mücadeleye inançsızlık, güvensizlik oluşturmaktır.
Bugüne kadar emperyalizm ve Türkiye oligarşisi bu saldırılarından sonuç
alamadı. Kürt milliyetçiliği aracılığıyla,
tasfiye politikasını tüm Anadolu topraklarında başarıya ulaştırmak istedi
ama bu tasfiyecilik rüzgarına Cephe’yi
katmayı başaramadı. Cephe, gerillalarıyla, Mahallelerin Şahanlarıyla silahlı
savaşı büyütmeye devam ediyor.
Bu nedenle moral güç devrim
cephesindedir. Halk Cephesi’ndedir. Fakat moral üstünlük bizdedir
demek yetmez, moral üstünlüğü
süreklileştirmek için, süreklileşmiş
bir çaba, emek, savaş gerekir.
Bunun için sürekli olarak moral değerlerimizi büyütmemiz,
halka taşımamız, halkı moral değerlerimizle beslememiz gerekir.
Moral Güç
Değerlerimizdir
Moral gücümüzü büyütmek
için değerlerimize sahip çıkacağız
ve geliştireceğiz.
Nedir bu değerlerimiz?
İdeolojimizdir.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Faşizme ve emperyalizme karşı
Halk Kurtuluş Savaşı yürütüyoruz.
Savaşın belirleyici unsurlarından
birisi de moraldır. Moralsiz savaş kazanılamaz.
Moral üstünlük bizdedir. Halk
Cephesi’ndedir. Bu düşmanlarımızın
da kabul ettikleri gerçektir. İşkencehanede işkenceciler bu gerçeği yoldaşlarımıza “bir tek moral üstünlüğünüz var” diyerek itiraf etmişlerdir.
Nedir moral üstünlük?
Moral üstünlük, kavgayı kazanma
inancıdır. Cepheli bu inancın gücünü
tarihinden, ideolojisinden, halk ve şehitlerinden alır. Moral üstünlüğün Cephelilerde olmasının nedeni, böylesine
güçlü moral değerlere sahip oluşudur.
Faşizm, bu nedenle savaşırken,
katliamlarıyla, işkenceleriyle, tutuklamalarıyla, psikolojik savaşın her
yöntemini kullanarak, aynı zamanda
moral üstünlüğümüzü hedef alır.
“Kararlılığımızı, moralimizi simgeleyen zafer işareti yapan ellerimizi
indirmek için adliye koridorlarında
yeniden saldırdılar, sloganlarımızı
engellemek için ağzımızı kapattılar.”
Bu anlatım da moral üstünlüğün
savaştaki önemini gösteriyor. Devrimcilerin zafer işareti yapan iki parmağı
direndiklerini gösterir, moral güçlerini
gösterir. Halka moral verir. Faşizm o
nedenle bu iki parmakla yapılan işarete
tüm gücüyle saldırıyor, halka moral
vermemizi engellemeye çalışıyor.
O halde, Mahallelerimizin Şahanları
hem eylemleriyle, hem de örgütçülükleriyle devrim saflarına ve halkımıza
moral güç de taşıyacaklardır. Faşizmin,
moralini bozacak, devrimci mücadeleyi
boğma hayallerini yerle bir edecek,
halkta devrim ve kazanma umudunu
her geçen gün daha da büyütecektir.
Moral Güç Savaşma
Kararlılığımızdır
Cephe’nin moral gücü, savaşma

İdeolojimiz, her koşulda faşizme
karşı savaşı büyütmemiz gerektiğini
anlatır. İdeolojimiz, faşizme karşı savaşta
mutlaka kazanacağımızı anlatır. Geleceğin halkın iktidarında olduğunu,
bunun bilimsel bir gerçek olduğunu
anlatır. Bunu bilmek büyük bir güçtür.
Şehitlerimizdir.
Şehitlerimiz, ideolojimize yaşam
veren değerlerimizdir. İdeolojimiz, uğruna savaştığımız için somuttur. Şehitlerimiz bu savaşımızın en yalın
göstergeleridir. Reformizmin karamsarlığı, güçsüzlüğü uğruna bedel ödedikleri bir ideolojileri, düşünceleri olmamasındandır.
Halkımız değerimizdir. Biz bir
avuç sömürücü azınlığın çıkarları için
savaşmıyoruz, biz emeğiyle yaşayan
onmilyonlar, milyarlar için savaşıyoruz.
Onların hakları için savaşıyoruz. Biz,
açlıktan ölen çocuklarımız, zulme uğrayan halkımız için savaşıyoruz. Bu
bizim için büyük bir haklılık zemini
ve moral güçtür.
Gerillalarımız, milislerimiz moral
gücümüzdür. Halk kurtuluş savaşımızın haklılığının, bunun için bedel
ödemeye hazır genci, yaşlısı halkımızın
olduğunun somut göstergeleridir onlar.
Gerillalarından ve milislerinden güç
alıyor halkımız. Savaş gücümüzü büyütmek, düşmanın psikolojik savaş
saldırılarını da boşa çıkarmanın, moral
değerlerimizi büyütmenin de yoludur.
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G rup Yorum, Zor Zamanlarda Halka
Doğruları Gösteren Şaşmaz Bir Pusuladır
Çünkü; Doğru Olan, Haksızlıklara,
Adaletsizliklere ve Zulme Karşı Direnmektir!
Grup Yorum’un türküleri faşizmin
korkulu rüyasıdır.
Çünkü halk, türkülerde umut ve
geleceği görürken düşman kendi tükenmişliğini görür. Bundan dolayı
Grup Yorum’un kasetleri görüldüğü
yerde kurşunlanır. Grup Yorum’un
elemanları her daim tutuklanır.
Grup Yorum tüm halkların kültürünü dile getirir.
Çünkü her dilden, kültürden halka
hitap etmeyi başarabilmiştir. Yeri
gelmiş “çîya ezim” demiş Kürt halkımızın acılarını dile getirip mücadeleye çağırmış, yeri gelmiş “maşu
rahu hibabına hibabına bir cephe”
demiş, Arap halkımızın devrim mücadelesinde yitirdiği devrim şehitlerinin çağrısını dile getirmiş. Şehitlerimizin hesabını sormanın üzülmekle
olmadığını, mücadelelerini sahiplenerek olacağını anlatmıştır.
Grup Yorum bir pusuladır.
Çünkü, en zor zamanlarda sapla
samanın karıştığı süreçlerde halkı
doğru yönlendirmiş, direnişi, umudu
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türkülerinde örmüş umut ve özveri
olmuştur.
Grup Yorum enternasyonalisttir.
Çünkü, dünyanın öbür ucunda mazluma vurulan tokadı kendi yanağında
hissetmiştir. Bundan dolayıdır ki
Grup Yorum’a destek eylemleri, Grup
Yorum’la dayanışma faaliyetleri dünyanın her yanında yayılmaktadır.

diliğindencilik yoktur.
Çünkü seçtiği şarkılar günün mücadelesiyle bir bütündür. Şarkılarında
ülkemizde ve dünyada yaşanan acıları,
açlığı, sömürüyü, katliamları işlemiş
ve halklara zalimlerden hesap sorma
bilinci vermiştir.

Grup Yorum eskiyle yeniyi müziğinde bütünleştiren bir köprüdür.
Çünkü, sadece eskiye takılıp kalmamış kendini sürekli yenilemiş günün
ihtiyaçlarına uygun türküler, müzikler
üretmiştir. Baş eğmeden kasetindeki
“Sor Beni” şarkısı buna örnektir.

Grup Yorum düşmanı sağır eden
bir çığlıktır.
Çünkü her geçen gün bu çığlığa
yeni sesler ekleniyor. Düşmanın hazımsızlığı bundandır. Düşmanın hazımsızlığı Yorum’un milyonları biraraya getirmesinedir.

Grup Yorum her zaman gecekondu
halkının yanında yer almıştır.
Çünkü, Grup Yorum bir açıklamasında şunları söylemiştir: “...Bizim
türkülerimizin gerçek kahramanları,
villasında şömine karşısında oturup
ahkam kesenler değil, yoksul gecekondularında sıcak bir ekmeği bölüşenlerdir...”
Grup Yorum’un müziğinde ken-

Grup Yorum halkın bağrında taht
edinmiştir.
Çünkü Grup Yorum nasıl ki halkı
bütün sorunlarında yalnız bırakmadıysa, yanlarında durup acılarını acısı
hissettiyse bizler de onu 1 Mart’ta
mahkemede yalnız bırakmayacağız.
Zulmün elinden çekip alacağız...

Parti-Cephe Komutanlığı Kızıldere Gibi Yeni Başlangıçlar Yaratmak

BİZ MİLYONLARIZ ONLAR BİR AVUÇ
AÇ OLAN BİZİZ, TOK OLAN ONLAR

NEDEN?
Bizi her dönem bölüyorlar ve böylece de rahat
sömürüyorlar. Oysa kendi çıkarları söz konusu
olduğunda hemen bir araya gelip, emekçilere karşı
birleşirler.
Katil AKP, işçilerin bir çok sorunu varken
şimdi de işçileri Başkanlık sistemi için yapılacak
olan sözüm ona "referandum" da "evet" veya
"hayır" diyecekler olarak bölüyor. Bölüyor, çünkü
onlara verdiği sözleri ve ellerinden alınan haklarını
unutsunlar istiyor.
Bakın, AKP iktidara geldiğinden bu yana kaç
bin işçi hayatını kaybetmiş. 18602 işçi. OHAL ilan
edildikten sonra ise işçi katliamlarında artış olmuş.
2016 yılının Ocak ayında ölen işçi sayısı 153 iken
2017 yılında 171 olmuş. OHAL ilan edildikten
sonra ilk üç ayda 513 işçi hayatını kaybetmiş.
Katil iktidar her gün anayasa oylamasında evet
deyin yoksa terör bitmez demagojisi yaparken işçileri nasıl da katlediyor.
Yüzyıllardır işçilerin sömürülmesi, sayıları çok
olmasına rağmen bölünmüş olmalarındandır.
İşçiler, yani bizler bu seçimlerin malzemesi
yapılıyoruz. Neden hep onların dediğini yapıyoruz.
Yukarıdaki rakama bakarsak en çok iktidar öldürmüş
o zaman terörist bu iktidar. Biz bölündükçe ölüyorsak o zaman birleşmeliyiz.

Kazanmak İçin Birleşmeliyiz
Nasıl bizim bölünmüşlüğümüz onlara güç katıyor, bizi daha rahat sömürüyorlarsa, biz de birleşelim. Hangi konularda birleşebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Soralım bugün oy için bize
gelenler ve bizden oy isteyenlere, ANAYASA için
bizim oyumuzu istiyorsunuz REFERANDUM diyorsunuz, ASGARİ ÜCRET tesbit edilirken neden
REFERANDUM yapmadınız?
SÖMÜRÜLMEMİZİ VE BU KADAR ÇOK
ÖLMEMİZİ ANCAK BİZ ENGELLEYEBİLİRİZ.
Katil AKP bizi bölecek ve sömürecek. Buna
ancak örgütlenerek hayır diyebiliriz. Bu nedenle
örgütlenelim ve güçlenelim. İktidarların bizi bölmesine, yönetmesine izin vermeyelim.
BİZ MİLYONLARIZ ONLAR BİR AVUÇ.

REFERANDUM ÇÖZÜM DEĞİL!
İŞÇİ SINIFININ
SORUNLARININ ÇÖZÜM YOLU
EVET-HAYIR REFERANDUMUNDAN GEÇMEZ!
DİSK yönetimi, işçilere evet-hayır oylamasıyla, faşizmin
parlamenter sisteminde mi yoksa faşizmin başkanlık sisteminde
mi daha çok hak olur, bunu araştırmış?
Burada hak alma mücadelesi yok.
Burada işçi sınıfının mücadelesi yok.
Burada işçi sınıfının örgütlülüğü yok.
İşçi sınıfına hak alma mücadelesini, örgütlenmesi ve güç
olması gerektiğini, ancak böyle haklarını alabileceğini anlatmıyor.
Sadece bir dilenci gibi iktidarın kendilerine ne verebileceğini
tartışıyor, buna göre politika belirlemeye çalışıyor.
İşçi sınıfına parlamentodaki AKP'yi mi yoksa başkanlık
sistemindeki AKP'yi mi tercih etmesi gerektiği üzerinden
politika geliştirmeye çalışıyor. Düzeniçi politikanın da en
pespaye haliyle işçilerin karşısına çıkıyor.
- İşçi sınıfına tüm önerebildiği, bugünkü faşist parlamentonun devamını sağlamak için oy kullanmak oluyor. DİSK
bugünkü sistemden, Türkiye'de işçi sınıfının durumundan
çok memnun ki, bugünkü sistemin devamını sağlamayı işçi
sınıfına görev olarak belirliyor.
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"İSTENEN REJİMDE ÇOK İŞ, AZ SENDİKA VAR"
DİSK’in "başkanlık ve parlamenter” sistemlerle yönetilen
ülkeleri karşılaştırarak hazırladığı “Başkanlık ve Parlamenter
Rejimlerde İşçi Hakları ve İnsani Gelişme Raporu" açıklandı.
Raporun bulguları özetle şöyle:
- Başkanlık rejimine sahip ülkelerde temel işçi hakları ve
sendikal haklar daha yoğun biçimde ihlal ediliyor.
- Sendikal hakların en güvencede olduğu ülkelerin yüzde
84’ü parlamenter rejime sahip.
- Sendikal hakların en ağır biçimde ihlal edildiği ülkelerin
yüzde 71'i başkanlık ve yarı başkanlık rejimine sahip.
- Parlamenter rejimlerde sendikalaşma yüzde 29, başkanlık
rejimlerinde yüzde 12.
- Parlamenter rejimlerde toplu sözleşme kapsamı yüzde
48 iken, başkanlık rejimlerinde yüzde 27’dir.
(......)”

ÖZLÜ SÖZ
Nereye Gittiğini Bilmiyorsan
Nereye Gittiğinin Hiçbir Önemi Yoktur.
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TAŞERON İŞÇİLER HAKLARINI; MÜCADELE EDEREK,
ŞİİR
BEDEL ÖDEYEREK KAZANACAKTIR
DAYANILMAZ
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12 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da,
Ankara Taşeron İşçi Meclisleri Girişimi
bir panel gerçekleştirdi.
Panel ODTÜ Emekçi Meclisi’nden
Belgin AYDIN’ın açılış konuşması ile
başladı.
ÇHD Genel Başkanı Selçuk KOZAĞAÇLI, Av. Süleyman GÖKTEN, Taşeron İşçileri Haydar BAŞKÖY, Hacı
ANIL, Düzce PTT İşçi Meclisi’nden
Murat KABAK’ın konuşmacı olarak
katıldığı paneli Semiha EYİLİK sundu.
Açılış konuşmasında Belgin AYDIN
şunlara değindi:
“Biz Kimiz? Biz ODTÜ’de NUMUNE HASTAHANESİ”nde BELEDİYE'lerde çalışan taşeron işçileriyiz.
Sorunlarımızı, çözümleri ve direnişleri
konuşmak için bir araya geldik.
Bizler işyerlerinde daha çok iş yapıp
daha az ücret alan, bölünmüş olduğumuz
için daha çok sömürülen, seçim meydanlarında seçim malzemesi olarak kullanılan ve kadro vereceğiz aldatmacası
ile oyalanan milyonlarca taşeron işçisiyiz.
Biz milyonlarız ve bizi sömüren asalaklar bir avuç. Daha fazla sömürülmemek
ve gücümüzü birleştirmek için sendikalar
ile yola devam edemeyeceğimizi fark
ettik. Bu nedenle işçilerin öz örgütlülüğü
olan meclislerde örgütlenmeye karar verdik. Bu panelde sorunları, çözümlerini
ve bizden önce meclis deneyimi yaşamış
arkadaşları dinlemek ve neden sendikalarda
örgütlenmediğimizi anlatmak istedik.”
dedi.
Selçuk KOZAĞAÇLI da bugün
mevcut sendikalar ile bir sınıf mücadelesi
yürütmenin mümkün olmadığını tarihten,

Marx’tan bu yana sendikaların nasıl
bir mücadele hattı izlediğini anlatarak
aktardı. İşçiler için günümüzde sınıf
mücadelesi ve sınıf çıkarlarını koruyabilecekleri örgütlenmenin işçilerin öz
örgütlülüğü olan meclisler olduğunu
vurguladı. İşçilerin haklarını almak için
mutlaka direnmesi gerektiğine değinen
KOZAĞAÇLI’dan sonra sözü Süleyman
GÖKTEN aldı.
Süleyman GÖKTEN ise taşeron işçileri lehine açılmış olan muazza davaları
ile ilgili işçileri bilgilendirdi. Yeni yasalarda yapılan değişiklik ile taşeron işçilik
yasasında değişiklik yapılacağını ve muazzalı durum olan asıl iş bölümünün
değişeceğini ve bu durumda işçilerin
mahkeme haklarının da olmayacağını
aktardı. Süleyman GÖKTEN’ den sonra
ise sözü taşeron işçilerden Hacı ANIL
aldı.
Hacı ANIL ise taşeron işçilerinin
örgütlenmeleri sırasında ÇANKAYA
BELEDİYESİ’nde yaşadıkları sorunları
aktardı. Aynı işyerinde çalışan Haydar
BAŞKÖY de yaşadıkları sorunların bir
kısmının örgütlenme sırasında aynı konfederasyona bağlı sendikaların yetki
tespit davalarından kaynaklı olmalarına
da değindiler. Sorunun taşeron işçilerinin
örgütlenme sorunundan kaynaklandığı
ve taşeron çalışma sisteminin işçileri
böldüğüne değinen işçilerden sonra,
işçi meclisleri konusunda deneyimleri
olduğu için Düzce PTT İşçi Meclisi’nden
Murat’a söz verildi.
Murat, meclislerinin nasıl kurulduğunu ve nasıl işlediğini anlattığı konuşmasında, “bürokratik bir takım oyalanmalara takılmadan, kararlar alıp uyguladıklarını ve haklarını
daha çabuk aldıklarını
anlattığı konuşmasında
kararları nasıl aldıklarını
aktardı. Bir komitelerinin olduğuna ve kendi
kendilerini yönettiklerine de değinen Murat,
bu şekilde işyerindeki
sorunların daha çabuk
çözüldüğü ve işverenin
onların varlığını tanımak zorunda kaldığını
vurguladı...

Gözlerini ölüm bürüdü onların
Korkulu rüyalarla uyanıyorlar
uykularından
Günden güne daha cana
yakın
günden güne daha yaşanacak
hale gelsin diye her gün daha
sağlam daha usta
daha kahraman ellerle onarılan
yeryüzü
eskisinden dar geliyor onlara
eskisinden düşman
Ne günün ilk ışığı
ne balık sürülerinin
ışıldaması suda
ne güneşe uzanan dal
ferahlık vermiyor içlerine
çalınan insan emeği yaşatmaz
oldu
korkulu rüyalarla uyanarak
uykularından
korkunç kararlar verdiler .
Karşı koyamazsak eğer
tehlikededir günlük ekmeğimiz
bacamızın tütmesi tehlikededir
evimiz, aşkımız, çocuğumuz
pencerede saksı
kitap sevgisi, insan sevgisi
tehlikededir .
Gözlerini ölüm bürüdü onların
uyumak, uyanmak tehlikededir,
tehlikededir çiçek koklamak
bardakta su, ateşte yemek
bahçede güneş tehlikededir
Tehlikededir gözbebeklerimiz
Adana'nın pamuğunu
yabancılar işliyor
dokuma tezgahları
tehlikededir, İzmir' in üzümü,
fındığı Giresun'un
Samsun'un tütünü tehlikededir.
Kapanıyor fabrikalar birer birer
varımız yoğumuz tehlikededir.
Fakat korkunç kararlara ve
tehlikelere aldırış etmeden
boy atan başakların şarkısı
devam eder
topraktan güneşe avaz avaz .
(......) (Arif Damar)
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

DEV-GENÇ’LİLER!
UMUT BİZİZ, GELECEK BİZİZ, HİÇBİR GÜÇ
BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ...
Halkın özlemlerine, taleplerine
cevap verebilecek, halkın umudu
olabilecek tek güç devrimcilerdir.
Halkını devrimciler kadar düşünen,
vatanını devrimciler kadar seven başka hiç kimse yoktur. Düzenin çürümüşlüğünün o pis kokusu her tarafa
yayılmış durumda. Halkımızı zehirliyor düzen. Bu zehrin panzehiri ne
düzen ne reformizm ne de oportünizmdir. Halkımızı bu ölüm uykusundan, bu zehirden kurtaracak olan
biz devrimcileriz. Bizden başka kurtuluş yoktur derken bunu ideolojik
olarak bilimsel olarak söylüyoruz.
Halkın en dinamik kesimi olan gençliğin enerjisini ortaya çıkaracak ve
onu örgütleyecek olan tek güç ise
biz DEV-GENÇ’lileriz. Bunu kafamıza bilincimize iyice kazımalıyız.
Gençliğin tek umudu bu yalan iktidarının bu zulüm düzeninin yıkılması
için savaşanlardır. Kandıranlar değil,
oyalayanlar değil, yaraya tampon
yapanlar değil, biz her şeyi yeniden
yaratmaya aday devrimcileriz.
Bu büyük iddiaya sahip olanların
saflarında yani bizim saflarımızda
neye yer yoktur? Örgütsüzlüğe ve

kararsızlığa.
Her zamankinden daha fazla örgütlenmeye ve örgütlemeye ve yine
örgütlenmeye ihtiyacımız vardır.
Her koşulda, her şartta, her zorlukta gençliğin taleplerine cevap verecek gençliğe önderlik edebilecek
örgütlülüğe ve gençliğin o büyük
potansiyelini devrime örgütlemeye
ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek
tek güç biziz. Bunu yapabilecek ideolojiye ve bilgiye sahibiz. Daha geniş
düşünmeliyiz. Boşluk bırakmamalıyız. Hayatın her alanında gençliğin
alternatifi biz olmalıyız. Herkesi örgütleyebiliriz diye düşünmeliyiz.
Kendimizi anlatınca, doğru yöntemle
düzenin çelişkilerini gençliğin ve
halkın kurtuluş yolunu gösterince
örgütleyemeyeceğimiz hiç kimse
yoktur.
Meşru olan biziz, gerçek olan biziz. Bu meşrulukla bu netlikle hareket
etmeliyiz. İktidarı almayı hedefleyen
bir ideolojinin gençleri olarak daha
kararlı olmalıyız. Örgütlülüklerimizi
daha kararlı hayata geçirmeliyiz.
Programlarımızı hayata geçirmekte
daha kararlı olmalıyız. İki sınıf vardır.

İki ideoloji vardır. Başka bir yol yok.
Başka iki saf yok. Başka bir seçenek
yok. Bu iki ideolojiden hangisinin
yaşayacağını, hangisinin kazanacağını
bizim savaşımız bizim örgütlülüğümüz belirleyecek.
Biz böyle büyük iddialara sahibiz.
Büyük düşünmeli, örgütlenme yapmalıyız. Bizim işimiz örgütlemek.
Bizim işimiz yolumuzda yürümek.
Düşman bu yolda önümüzü kesecek,
bize engel olacak; yakacak, yıkacak,
tutuklayacak, katledecek bize engel
olmaya çalışacak. Onun varlığı bizim
yokluğumuz olduğu için böyle azgınca saldıracak. Ancak biz yolumuzda yürüme kararlılığımızı, gençliği örgütleme kararlılığımızı bozmayacağız. Son olarak önderimiz
Mahir Çayan’ın dediği gibi “Her
şey bizim kararlı, tutarlı ve inançlı
savaşçılığımıza bağlıdır.
Hiçbir zaman yılmamalıyız.
Darbeler ve bozgunlar yılgınlık
değil tam tersine devrimci inanç ve
öfkemizi bilemelidir.
Daha tutarlı ve daha az hatalı
savaşmamızı sağlamalıdır.”
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Dev-Genç’li Olmak Sürecin Yeni İnsanı Olabilmektir
Ülkemizde bugün açık faşizm ezilen halkların enselerinde soluyor. Faşizmi iliklerimize kadar hissediyoruz.
Daha birkaç gün önce KHK ile toplam 330 akademisyen
ihraç edilmiş oldu. Cumhuriyet tarihinden bu yana kamudan ihraç edilenlerin 20 katı insan OHAL sürecinde
ihraç edildi. Bu akademisyenlerin tek suçu duyarlı demokrat insan olmalarıdır.
AKP, tüm üniversitelere kendi işbirlikçi rektörlerini
atayarak akademisyenler ve öğrenciler üzerinde baskı
oluşturmaya çalışıyor. Üniversitelerde her geçen gün
sivil faşistlerin örgütlenmesinin önü açılırken, ihraç
edildiği için hakkını arayan akademisyenlere ve onlara

destek veren öğrencilere polis eşliğinde sivil faşistler
saldırıyor. Bu AKP’nin bir politikasıdır. Hem işten atıyor,
hem de hakkını arayanı terörize ediyor. Eğer suçsuzsan
“terörist” değilsen bunu kanıtlamanı istiyorlar.
Bugün Türkiye’nin her köşesinde üniversitelerden
ihraçlara karşı tepki sesleri yükseliyor. Öğrenciler
hocalarını sahipleniyor. Bunun bile bir bedeli var. Bu
adaletsizliğe ses çıkarınca gözaltına alınıyor, faşistler
tarafından saldırıya uğruyorlar.
Bugün biz Dev-Genç’lilerin görevi üniversitelerde
akademisyen ve öğrencilerin AKP’ye olan bu öfkelerini
örgütlemektir. Öfkeyi doğru yere kanalize etmektir.

İDEOLOJİK ZAYIFLIK YENİLGİYE GÖTÜRÜR
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Ülkemizde Gençlik
Büyük bir öfke var. Çünkü artık kimsenin garantisi yok.
Faşizm herkes için bir tehdit. Bu yüzden AKP’nin bu
sindirme politikalarını boşa çıkaracak politikalar üretmek
gerek. Tarihimizden ders almalıyız. Boykotlar uzun süreli
işgaller düşünmeliyiz gerekirse. İhraçların bir sorumlusu
üniversite rektörleri ve dekanları. Bunlar üzerinde gerekli
baskıyı oluşturabilmeliyiz. İşgaller yapabilmeliyiz.
Bugün AKP, biz Dev-Genç’lilerin yapabileceklerinden
korkuyor. Üniversitelerde tek başımıza da olsak yarattığımız direniş gelenekleri, verdiğimiz militan mücadele
düşmana korku saçıyor. Tarihimizde Nisan direnişleri,
işgaller, boykotlar, sivil faşistlere karşı mücadele pratiğiyle
doludur. Bizler üniversitelerde bu militan mücadele anlayışıyla mevziler yarattık, yine aynı şekilde bu mevzilerimizi koruyabiliriz. Bunun için bedel ödemeyi göze
almalıyız.
Her süreç kendi insanını yaratır. O sürecin ihtiyaçlarına
göre devrimci kişilik şekillenir. Şimdiki süreç bizden
Bilgehan olmamızı istiyor. Daha hızlı koşmamızı, kendimizi aşmamızı yeni insanı yaratmamızı istiyor. Bir
ODTÜ öğrencisi olan Bilgehan Karpat’ın öğrencilikten
savaşçılığa uzanan yaşamı rehberimiz olmalı. Devrimin
ihtiyacı yeni Bilgehanlar’dır. Daha çok kafa yoracağız
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daha cüretli olacağız. Herkesin korktuğu, umutsuzlaştığı
bir süreçte halka umut taşıyacağız. Bize bu zulmü reva
gören AKP’den hesap soracağız. Sadece savunmada kalmamalı fiili direnişler yaratmalıyız. Bu süreçte yaratılacak
bir direniş çok önemlidir. AKP’nin OHAL’ini sarsmak
diğer üniversitelere örnek olacak, önünü açacaktır. Nuriye
Gülmen direnişinde olduğu gibi. Kıvılcım olma zamanıdır.
Sürecin ihtiyacı cesaret cesaret daha fazla cesaret…

Dev-Genç Sahiplenmektir, Dev-Genç Kararlılıktır,
Dev-Genç İnançtır
Dev-Genç kavga demektir. İnanç, kararlılık, fedakarlık,
cüret demektir. Sonsuz bir halk sevgisi, devrime olan
sonsuz inançtır.
Dev-Genç’lilerin kavga adına son sözü söylenmedi
daha.
47 yıllık kavga tarihinde nice bedeller ödemek pahasına direnmekten, kavgayı büyütmekten halkın öncüsü
olmaktan vazgeçmedi Dev-Genç.
Liselerde, üniversitelerde, meydanlarda, mahallelerde,
barikat başlarında halka dönük saldırılarda hep en önde
olmuştur Dev-Gençliler. Bugün de AKP’nin OHAL
bahanesiyle baskı ve saldırılarına karşı yine en önde
direnen, kavgayı büyütendir Dev-Genç.
OHAL’iniz varsa direnmek haktır diyen bir DevGenç’imiz var. KHK’larla kapatılan dernek-kurumların
sesinin soluğunun çıkmadığı bir süreçte 2 ayda 3 kez
basılan derneğimizde yıkıntılar arasında yaşayıp, kurumunu terk etmeyen, teslim etmeyen, sahiplenmeyi onur
sayan bir Dev-Genç’imiz var!
Kurumlarımız bizim evimizdir. Bu yüzdendir ki kurumumuzu bedeller ödeme pahasına savunuyor, koruyor,
sahipleniyoruz. Korkuyla baskıyla sindirdiğiniz, kurumlarını sahiplenmekten korkan ülkemiz sol hareketlerine inancımızla, kararlılığımızla umut oluyoruz.
2 ayda 3 kez basılan kurumumuzda yıkılmadık bir
yer bırakılmadı. Mutfak, tuvalet, banyo gibi temel
yaşam alanlarımız özel olarak kırıldı, harap edildi, kullanılamaz hale getirildi. Bunun nedenini biliyoruz. Bizi

bu yıkıntılar arasında yaşamaya mahkum ederek yok
edeceklerini, bitirebileceklerini sanıyorlar. Ama biz
yine geleneklerimize sahip çıkacak kurumlarımızdayız,
kurumlarımızı sahiplenmeye korumaya devam ediyoruz.
Bundan sonra da böyle olacaktır.
Kurumlarımızı yıkıp viran etseler de biz inançla ille
de kavga demeye devam edeceğiz. Hiçbir sağlam yeri
kalmasa, tek bir taş parçası kalsa da biz o taş parçasını
onurla sahiplenir, koruruz. Biliriz ki o taş parçası kararlılığımızdır, ödediğimiz bedellerdir, toprağa düşenlerimizin mirasıdır. Biliriz o tek taş parçası gelecektir!
Biz kurumlarımızla geleceğimizi sahipleniyoruz
Kurumlarımızı sahiplenmek, geleceğimizi, mücadelemizi, devrimi sahiplenmektir. Kurumlarımız devrimin
okullarıdır. Biz kurumlarımızla devrim iddiamızı, halkımızı sahipleniyoruz.
Sadece yıkıntıların olduğu bir binayı sahiplenmek
değildir bu. Ülkemiz halklarının umudunu sahiplenmektir.
Bu umudu sahiplenmeye devam edeceğiz.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!

"Kimin olursa olsun köleci haline gelmektense adanın deniz dibine batıp yok olmasını görmeyi tercih ederiz."
(Ya Vatan Ya Ölüm-Fidel Castro-Syf-105)

İDEOLOJİK SAĞLAMLIK ZAFERE

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

EMEĞİMİZİN ONURUNA SAHİP ÇIKMAK DİSİPLİNLİ OLMAKTIR
Liseli Dev-Genç’liler!
Sorunlar karşısında elimizde, her sorunu çözebilecek bir sihirli değneğimiz
yok. Elimizdeki en büyük güçlerden
biri emek, diğeri disiplindir.
Sonuna kadar emek vereceğiz. Bir
sorunun üstünden gelmek için son yönteme, son çözüme kadar emek vereceğiz.
Her sorunun üstesinden gelecek bir çözüm vardır, yeter ki aramaktan vazgeçmeyelim.
Her zaman dediğimiz gibi bizim ölçümüz son noktaya kadar emek vermektir. İnsan emek verdiği şeyi sever,
emek verdiği şeyi korur, emek verdiği
şeye gözü gibi bakar yıkılmasını, bozulmasını, dağılmasını istemez.
Ancak böyle olduğu halde emeğin
en temel düşmanı da disiplinsizlik. Ne
kadar emek verirsek verelim bir disiplin
çerçevesinde yapmıyorsak kendi emeğimize yazık ediyoruz demektir. DİSİPLİN; doğru düşünce ve ideolojik netliktir.
Bir insan doğru düşünce tarzı ve ideolojik
netliğe sahipse disiplinli olur. Emek denildiğinde aklımıza ne geliyor? Bütün
gün koşturmak mı? Derneğe yorgun
argın bütün gün çalışmış olarak gelmek
mi? Bir bina inşa etmek mi? Bütün gün
dergi satmak, bütün gün afiş yapmak
mı? Evet bunlar bizim emeğimiz alınterimizdir. Ancak en temel noktası şudur:
Emek yaratır... yaratıcıdır.
Emek üretir... üreticidir.
Emek vermek, sonuç almak üzerine
kurulmalıdır. Bir hedefi, bir programı,
bir disiplini olmalıdır verdiğimiz emeğin.
Aksi durumda çabalayan koşturan ama
sonuç alamayan insanlar olarak bitkin
ve mutsuz düşeriz. Programsız ve bir
disiplini olmayan emek bir denizin ortasında yönünü belirlemeden kulaç atmak
gibidir, dersek yanılmış olmayız sanırım.
Bu noktada kastettiğimiz; emeğimizin
verimliliği, emeğimizin geri dönüşümüdür. Nedir emek verimliliği; emek
verimliliği bir hedefe ulaşmak için
bilinçli bir gücün ortaya çıkarılmasıdır.
Yani disiplindir. Belli bir disiplin, bir

program, bir hedef çerçevesinde
çalışmak demektir. Emek onur
ilişkisi... Disiplin buradan başlar.
Her şey bizim iyi niyetlerimizle
alakalı değildir. Emek verirken
iyi niyetli olabiliriz, güzel düşünebiliriz fakat bir programı, bir
disiplini olmadan verdiğimiz emeğe en büyük haksızlığı yine kendimiz yapmış oluruz. Örneğin derneğe gelen her arkadaşımızla oturup ilgileniyoruz onlarla saatlerce
konuşuyoruz. Evet bu bir emek,
bir çaba ama devamında bir programımız yok. Bu arkadaşlarımız
dernekten çıktıklarında yeniden
okullarına, ailelerine, düzen ideolojisinin hakimiyetine gidiyorlar.
Bizim verdiğimiz iki-üç saat sohbet
karşısında düzenin kurmuş olduğu
bir çark onu bekliyor. Sonuç ne
olacak? Burada belirleyici olan
bahsettiğimiz disiplindir. Herkes
üzerine bir programımız olmalı,
önümüze her örgütlemeyi düşündüğümüz arkadaşımız için hedefler
koymalıyız. Bu çerçevede emek
vermeliyiz. Her gün bir saat mi
göreceğiz. Haftada iki gün mü
göreceğiz, bunu netleştireceğiz.
Gördüğümüzde ne konuşacağız,
ona ne düşündüreceğiz, onunla ne
yapmak istiyoruz, bir sonraki adımımız bu arkadaşımızın gerçekliğine göre ne olabilir? Bunları
düşünüp gideceğiz. Böyle olduğunda her gün yarım saat bile
görsek bir disiplin çerçevesinde
ısrar ve süreklilik sayesinde sonuç
alırız.
Sonuç olarak; yaptığımız işten
yaptığımız örgütlenmeden sonuç
almak emeğimizin karşılığını görmek istiyorsak o işe programlı
başlamalıyız. Bir disipline oturtmalı ve o disiplini bozmamalıyız.
Ve ölçümüz son noktaya kadar
hedefimiz doğrultusunda emek
vermek, olmalı.
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Liseliyiz Biz
LİSELİLER AKP’NİN POLİTİKALARINA TESLİM OLMAYACAK!
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AKP, iktidara geldiğinden beri tüm
halka pervasızca saldırıyor. Kadınerkek, yaşlı-genç ayırt etmeksizin bütün
bir halkın kendisine biat etmesi için,
düzeninin bozulmasından korktuğu için
özellikle şu son süreçte daha da pervasızca saldırıyor. Tabi liselilere yönelik
saldırılarında devletin korkusunu çok
daha net görebiliyoruz. 16-17 yaşındaki
liselileri gözaltına alıyor, tutukluyor
aylarca işkence yapıyor, Hakan İNCİ
gibi… Liselilere yönelik saldırıları sadece fiziksel saldırıyla sınırlı kalmıyor
elbette ki. Aileleri arayıp tehdit ediyor,
onlara yalan söylüyorlar. Yıllardır hiç
değişmeyen yalanlardır bunlar: “Kızınızoğlunuz dağa çıkacak”, “Çocuğunuz
canlı bomba olacak” gibi. En son
Malatya’da yaşayan Liseli Dev-Genç’li
Barış’ın ailesi aranıp bunlar söylenmiş
ve ailesine kayıp ihbarı verdirilmiş.
Devletin böylesine ahlaksızca saldırmasının tek nedeni var o da liselilerin
cüreti ve atılganlığıdır. Haksızlık gör-

dükleri yerde müdahale etmeleri, arkadaşlık bağlarının güçlü olması, meraklı ve sorgulayan olmaları… Bütün
bunlar devletin “gücünü” sarsacak şeylerdir.
Aileleri aramalarının bir diğer nedeni
ise onları korkutup liselilerin üzerinde
bir baskı kurmalarını sağlamaktır. Çünkü
ailelerin evlatlarına karşı olan aşırı
sevgi duyguları aslında bencilce bir
sevgidir ve devlet çocuğunu kaybedeceğini söyleyerek aileyi tehdit ettiğinde
bu sevgi duygusu, ailelerin çocukları
üzerinde baskı kurmalarına neden olur.
Yani işkence ile gözaltı ile tutsaklık ile
teslim alamadığı liselileri aile faktörü
ile teslim almaya çalışır. Barış’ın ailesine
verdirilen kayıp ihbarı sonucu Barış
bir gün içinde üç kez gözaltına alınmış
ama vazgeçmemiş her defasında devrimcilik yapabilmek için yeni yol ve
yöntemler düşünmüştür.

Devrimcilik Yapmak Suç

Değildir!
Birçok aile de biliyor ki bugün
temiz kalabilen insanlar, biz, devrimcileriz. Bu ülkedeki en onurlu insanlar,
biz, devrimcileriz. Devrimciler ülkedeki
adaletsizliklere karşı duran, uyuşturucu,
fuhuş ve kumara karşı çıkan, parasız
eğitim isteyen, halk için mücadele eden
vatanseverlerdir. Vatansever olmak da
zaten bunu gerektirir, halk için vatan
için mücadele etmeyi. Bu nedenle de
devrimcilik yapmak suç değildir. Suçlu
olan korkar, tıpkı AKP’nin yaptığı gibi
karşısında duran herkese saldırır. Ama
biz suçlu değil devrimciyiz. Yaptığımız
her şeyde haklı ve meşruyuz. Ancak
bugün ailelerimizi arayan AKP, halk
düşmanıdır. Bu suçlulukla böyle ailelerimizi arayıp tehdit ediyor ve devrimcilerin önüne engel çıkarmaya çalışıyor. Ama elbette ki başaramayacak.
Bizim haklı ve meşru olan mücadelemiz
galip gelecektir.
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Yoldaşımızın Saçının Tek Bir Teline Zarar Gelirse Sorumlularından Hesap Soracağız
İstanbul Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi yakınlarında,
10 Şubat’ta Dev-Genç’li Rojda Yalınkılıç yolda yürürken
AKP’nin katil polisleri tarafından kaçırılarak işkence ile
gözaltına alındı.
Ardından tutuklanan Yalınkılıç’ın daha önceden hapishanede olduğu sırada, dışarıda olan gelişmelerden ve eylemlerden sorumlu tutulmaktadır. Bunun üzerine yazılı
açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca şu sözlere yer verdi:
“Halkımız; AKP’nin polisleri sivil olarak göstere göstere
yeni tahliye olan birini haftalardır takip ediyor, ‘peşinizdeyiz’
algısı yaratarak devrimcileri korkutmaya, sindirmeye
yönelik bir politika izliyor. AKP’nin bu saldırıları psikolojiktir, moral olarak kendisine muhalif olanı baskı ile zulüm
ile çökertip kendisine kul köle haline getirmeye çalışıyor.
Devrimciler haklılığı ve meşruluğu ile hareket ederek,
AKP’nin bu saldırılarına karşı moral üstünlüğü sağlıyor.
AKP gençlikten korkuyor, çünkü biliyor ki gelecek gençliğin
elindedir, gençlikten duyduğu korkudan dolayı gençliği
gericileştirip, yozlaştırıyor.
Liselerde, üniversitelerde terör estiriyor, Gençlik
Federasyonu’nu bir ayda iki defa basıp her yeri darmaduman
ediyor, eşyaları kullanılamaz hale getiriyor, dernek çalışanlarını
işkence ile gözaltına alıyor, günlerce işkenceli gözaltılarda
bekleterek komplolar ile tutukluyor. AKP gençliği baskınlar
ile bitiremedi, şimdi de kaçırmalar ile psikolojik saldırılar ile
komplolar ile bitirmeye çalışıyor. AKP’nin gençliğe olan bu
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saldırıları boşunadır. Basınlar, gözaltılar, kaçırmalar ile DevGenç’i bitiremezler! Bitirmeye çalıştığı gençliğin içinden
Şafaklar, Çiğdemler, Bernalar, Bilgehanlar ve daha nice adalet
savaşçıları çıkıyor. Bunun içindir ki AKP aynı zamanda
adalet savaşçılarından korkuyor. AKP halkımıza ve devrimcilere
yönelik saldırılarını büyüttükçe, halk savaşçıları da hesap
soran eylemleri ile düşmanın korkularını büyütecektir. İşbirlikçi
oligarşi ve eli kanlı katil polislerini uyarıyoruz. Yoldaşımızın
saçının tek bir kılına zarar gelir ise bunun sorumlularından
hesabını soracağız!”

Canımız Kanımız Pahasına
Gerillalarımızı Bulacağız!
İstanbul Beşiktaş’ta Dev-Genç’liler, Dersim’de katledilip
kaybedilen gerillaları akıbetini sormak için 13 Şubat’ta birçok
yere yazılama ve pullama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda,
“11 Gerilla Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! Dev-Genç”
imzalı yazılamalar yapıldı. Ve 25 adet “Dersim’de Katledilen
Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! TAYAD’lı
Aileler” pullamaları yapıldı. Yapılan çalışmada ayrıca gerçeğin
sesi Yürüyüş dergisi, esnaflara ulaştırıldı. Son olarak
“Gerillalarımızın yerlerini öğreneceğiz, cenazelerimizi alacağız,
şehitlerimiz sahipsiz değildir…” denilerek çalışmalar iradi
olarak sonlandırıldı.

İDEOLOJİK SAĞLAMLIK ZAFERE

Ülkemizde Gençlik
Canımız, Kanımız Pahasına
Gerillalarımızı Bulacağız!
İstanbul Beşiktaş’ta DevGenç’liler Dersim’de katledilip kaybedilen gerillaların
akıbetini sormak için 13 Şubat’ta birçok yere yazılama
ve pullama çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalarda; “11 Gerilla Nerede? Cenazelerimizi
İstiyoruz! Dev-Genç” imzalı
yazılamalar yapıldı. Ve 25
adet “Dersim’de katledilen
Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! TAYAD’lı Aileler” pullamaları yapıldı. Yapılan çalışmada
ayrıca gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi esnaflara ulaştırıldı. Son olarak
“Gerillalarımızın yerlerini öğreneceğiz, cenazelerimizi alacağız, şehitlerimiz
sahipsiz değildir…” denilerek çalışmalar iradi olarak sonlandırıldı.

Kaybedilen İnsanlarımızın Yerlerini
Bulana Kadar Susmayacağız!
İstanbul Kadıköy Dev-Genç’liler 14 Şubat’ta Moda bölgesinde Dersim’de katledilip, kaybedilen DHKC Gerillaları için pankart ve pullama
çalışması yaptı. Yapılan çalışmada üzerinde “Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! Dev-Genç” yazılı pankart ve
25 adet aynı içerikte pullamalar
Moda sokaklarına donatıldı.
Son olarak “Kaybedilen insanlarımızın akıbetini sormaya devam edeceğiz, kaybedilen insanlarımızın yerlerini öğrenene
kadar susmayacağız…” denilerek çalışmalar iradi olarak
sonlandırıldı.

Malatya Polisi Ailelerimizden
Arkadaşlarımızdan Kanlı Ellerinizi Çekin
8 Şubat’ta Malatya’dan İstanbul’a gitmek üzere olan
Liseli Dev-Genç’li Barış Erkuş’un ailesi Malatya TEM
Şube tarafından aranılarak “oğlunuz canlı bomba olacak
kayıp ihbarı verin” denmiştir. Aile kayıp ihbarı verdikten
sonra Barış Erkuş Malatya Havaalanı’ndan alınıp ailesine
teslim edildi ve yine akşam otobüsüne binmek üzere iken
işkence, hakaret ve küfürlerle çocuk şubeye götürüldü.
Ailesi çağrılıp “kayıp ihbarı verin çocuğunuzu yollamayın…” diye tehdit edilmiş. Bunun üzerine 9 Şubat’ta
yazılı açıklama yayınlayan Malatya Liseli Dev-Genç
kısaca şu sözlere yer verdi; “Soruyoruz size; aldınız bir
daha gittik, aldınız bir daha gittik arkadaşımızın sizin
yaptıklarınız arkadaşımızın yolunu daha hızlı gitmesine
sebep olacaktır kinle ve düşmana nefretle büyüyecektir.”

Amed Zindanında Direnen
Dev-Genç’lilere
Selam Olsun!
Kürdistan Dev-Genç’in, Amed Hapishanesi’nde direnişte olan Neslihan
Albayrak’ın direnişi ile ilgili 14 Şubat’ta
yayınladığı açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi: “Amed zindanında bu günlerde bir direnişin ayak sesleri duyuluyor.
Diyarbakır E Tipi Hapishanesi’nde 6
gündür açlık grevinde Dev-Genç’li Neslihan Albayrak direniyor. Bir yıl içerisinde 4 hapishane değişti, Neslihan arkadaşımızın talepleri aynı davadan yargılandığı kişilerle aynı hapishanede kalmak. Neslihan Albayrak Dersim’de
komplolarla tutuklanan bir Dev-Genç’lidir. Dersim halkı iyi tanır Neslihan’ı
tek başına kalsa da nasıl direndiğini
umudu büyüttüğünü iyi bilir. Amed zindanında arkadaşımızı sindirmeye teslim
almaya çalışan hapishane yönetimi ve
savcılığa; Sizler 36 yıl sonra Esat Oktay
olmaya karar vermişseniz araştırın bakın
Esat Oktay’ın sonu nasıl oldu. “Ben
savcımızı şehit eden örgütten kişileri
muhatap almam, istekleri kabul etmem”
diyen savcı. Bu gücü sen nereden alıyorsun? O taptığınız devlet işi bitince
sizi de diğerleri gibi bir köşeye atacak.
Diyarbakır E Tipi Hapishanesi idaresi,
yoldaşımızın başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz.
BIMRİ FAŞİZMAN BIJİ
TEKOŞİNA ME!
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Malatya Polisi Ahlaksız ve Yalancıdır
Malatya’da Liseli Dev-Genç’li Barış Erkuş AKP’nin
işkenceci polisleri tarafından gözaltına alınmış ve ailesi
tehdit edilmiştir. Sürekli polisin taciz, tehdit ve gözaltılarına
rağmen düşüncelerini teslim alamadığı Erkuş için Elazığ
Dev-Genç 10 Şubat’ta yaptığı kısa açıklamada şu sözlere
yer verdi; “Koskoca(!) Malatya polisinin tek işi 16 yaşında
bir liseli olmuştur. Hiç bir gerekçe göstermeden evi basılmıştır.
İki de bir aileye zorla kayıp ilanı verdirilmektedir bunu başaramayınca hukuksuzca kendileri arkadaşımızı gözaltına
almaktadırlar. AKP’nin ahlaksız, işkenceci polisleri 16 yaşındaki bir liseli korkunuz olmuş. Halk çocuklarından bu
kadar korkmanızın bir tek sebebi vardır o da halka işlediğiniz
suçların hesabını kimlerin soracağını iyi bilmenizdir...
Biz Dev-Gençliler koca yüreğiyle düşmanın tüm
engel olma politikalarına rağmen hala direnen Barış Erkuş’un yanındayız.”
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AKP BİR GECEDE 4 BİN 464 KAMU EMEKÇİSİNİ
İŞİNDEN ATTI AKP FAŞİZMİNİN
ÖNÜNÜ DİRENİŞ BARİKATIMIZLA KAPATACAĞIZ
4 bin 464 kişi mesleklerinden atıldı.

Sayı: 2

Yürüyüş
19 Şubat
2017

Resmi Gazete’de 686 sayılı yeni
bir Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) yayımlandı. Olağanüstü hâl
(OHAL) kapsamında çıkarılan
KHK’yla birlikte toplam 4 bin 464
kişi kamu görevlerinden ihraç edildi.
‘‘Barış İçin Akademisyenler’’ bildirisine imza atan akademisyenlere soruşturma açılmasıyla başlayan akademi dünyasına yönelik yoğun baskılar sürdü, 330 akademisyen daha
görevlerinden uzaklaştırıldı.
AKP faşizmi dizginsizce saldırmaya devam ediyor. Aydın, demokrat
330 akademisyeni işinden atması, ki
bazı AKP yanlısı gazetecilerin dahi
artık isyan ettiği bu durum AKP’ nin
önünde engel olarak gördüğü her kesimi yok etme politikasının sonucudur.
Ekonomik kriz had safhaya ermişken,
dış borç cumhuriyetin ilanından bu
yana en büyük boyuta ulaşmışken,
işsizlik ülke tarihinin rekorunu kırarken, sanayi üretimi neredeyse dibe
vurmuşken AKP sistemi ayakta tutabilmek adına yapabileceği tek şeyi
yapıyor. Kriz dönemlerinde sistemi
ayakta tutmanın yolu, sömürüyü artırmak ve ekonomik olarak halkı daha
fazla yoksullaştırmak, bunun sonucu
oluşacak tepkileri bastırmak için baskı
ve terörü daha fazla artırmaktır. AKP
faşizmi bu politikaları uygulamasının
önünde şu ya da bu ölçüde engel
olabileceğini düşündüğü tüm kesimleri
işten atıyor.

AKP, Ya Bendensin Ya Da
Düşmanımsın Diyor
AKP kendisinden olmayan, kendisi
gibi düşünmeyen herkesi düşman ilan
etmiş durumda. Ya bu faşist düzenin
saflarında yer alacaksın ya da bedelini
ödeyeceksin diyor. Bir gecede 4 bin
464 kamu emekçisini işinden atarak
tam teslimiyeti dayatıyor. Artık ara
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yol, orta yol yok diyor. Kendisinden
olmayan herkesi işsizlikle, aç bırakmakla tehdit ediyor. İşinden attığı
kamu emekçilerinin yerine kendi yandaşlarını doldurarak her alanda iktidarını sağlama almaya çalışıyor. Demokrasi, özgürlükler, hak, hukuk,
adalet diyene kapıyı gösteriyor.

İşten Atmalara, İşsizliğe,
Adaletsizliğe Karşı,
İnsan Onuruna Layık
Bir Yaşam İçin
Direnişimizi Büyüteceğiz
Ömrümüzü adadığımız işimizden
atılıyoruz. "Terörist", "FETÖ"cü diye
yaftalanıyoruz. Onurumuz olan işimiz,
emeğimiz AKP tarafından yerlere çalınıyor. Üniversiteden ilkokula kadar
tek bir aydın, demokrat eğitimci, kamuda görevli bir tek memur bırakmayarak hepsinin yerine kendi yandaşlarını yerleştirmeyi amaçlıyor. Kabullenin, susun, bana direnmeyin diyor. Tüm bu saldırılara karşı direnmek
o nedenle bugün için çok daha anlamlıdır. Ankara, Malatya, Düzce,

İstanbul gibi yurdumuzun dört bir
yanını direniş alanına çevirmeliyiz.

Faşizm, Sandıkta Hayır
Demekle Durdurulamaz
Ancak halkın direnişiyle önü alınabilir. Bugün KESK gibi sendikalar
teslim olmuş durumda. Kendi üyesini
dahi savunmaktan aciz bir durumda.
İcazet almadan sokağa çıkamayan,
AKP’nin çizdiği sınırların dışına adım
atamayan bir sendika konumunda.
Çağrımız tüm kamu emekçilerinedir;
İşinden atılan her kamu emekçisi
direnişe başlamalı.
Ya da süren direnişlerin bir parçası
haline gelmeli.
Haklarımız için, işimiz, emeğimiz,
onurumuz için örgütlenmeliyiz ve
direnmeliyiz.
AKP Faşizmine Teslim Olmayacak
Direne Direne Kazanacağız!
AKP Faşizminin Saldırılarılarına
Yeni Direniş Mevzileri İle Cevap Verelim.

İDEOLOJİK SAĞLAMLIK ZAFERE

AKP FAŞİZMİ 80 MİLYON HALKI TESLİM ALMAYACAK!
DİRENECEĞİZ TESLİM OLMAYACAĞIZ!
7 Şubat’ta 686 No’lu KHK ile kamuda çalışan 4 bin
464 kişi ihraç edildi. Bunun 2 bin 585’i öğretmen ve
330’ u akademisyen.
AKP İktidarı, faşizmi OHAL ile resmileştirerek halkın
her kesimine zulüm yapıyor, saldırıyor. Gözaltına alınmayan,
işkence görmeyen tutsaklık yaşamayan kesim kalmadı.
Yönetememe krizini faşizm ile aşma çabasında.
Son KHK ile 330 bilim insanı işinden edildi. Üniversiteler
bilim yuvası olması gerekirken, 12 Eylül Faşizmi sonrası
kurdukları YÖK ile birlikte iktidarların istedikleri gibi at
koşturabilecekleri yerlere dönüştürdüler. Bir çok demokrat
öğretim üyesini üniversitelerden uzaklaştırdılar. Bizler
AKP’nin 12 Eylül’ün devamcısı dediğimizden bugüne 15
yıl geçti. 15 yılın somut durumu, bugün 12 Eylül’ ü bile
aşan bir faşizmi yaşıyoruz. Sadece 686 No’lu KHK ile
330 akademisyen ihraç edildi. Ve bundan önceki KHK’lerle
onlarca akademisyen üniversite kürsülerinden uzaklaştırıldı.
Aydın olmak haksızlıklara karşı mücadele etmek, karşı
durmaktır. Bugüne kadar atılan akademisyenler gerçek
anlamda direnselerdi, bugün AKP faşizmi bu kadar pervasız
olmayacaktı. Bugün ihraç edilen akademisyenler, faşizmin
uygulamalarına direnmekten başka bir yolun olmadığını
gösterdi. Haksızlığa, saldırıya karşı tepkisini göstermek
isteyen akademisyenler Ankara üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde eylem yapmak istediler. AKP’nin katil polisleri
gözlerini kan bürümüş şekilde akademisyenlere azgınca
saldırdı. 12 kişiyi işkencelerle gözaltına aldılar. Birçok
insanı yaraladılar, köpeklerle saldırdılar. Faşizmin saldırılarını haberleştirerek halka ulaştırmak isteyen basın
emekçilerine de saldırarak, yaptıkları işkencenin ortaya

İŞTEN ATILAN KEC’ LİLER BULUNDUKLARI
İLLERDE YENİ DİRENİŞLER
YARATMALIDIR
- Biz diyoruz ki; direnme hakkı kutsaldır,
yok edilemez. “Baskıya karşı direnme hakkı”,
insanın en doğal, vazgeçilmez, yasaklanamaz
hakkıdır. Direnme hakkını dünya ve Türkiye
halkları olarak direnerek kazandık, direnerek
koruyacağız.
-Faşizme karşı direnmenin onuru devrimcilerindir. Direnme hakkımıza sahip çıkalım.
Faşizme karşı birleşelim.
-Direnme hakkının hangi koşullarda ve
hangi biçimlerde olursa olsun direnme hakkının
yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
-Ülkemizde direnme hakkı her dönem yasalarla sınırlanamayan direnişlerle kullanılmış
ve haklar böyle kazanılmıştır. İşçi, memur,
gecekondulu, köylü, öğrenci, halkın her kesimi
kaçınılmaz olarak bu yolu izlemiştir.

çıkmasını engellemeye çalıştılar.
Okullarda, üniversitelerde sadece kendi düşüncelerinin
var olmasını istiyorlar. Kürsülerde sadece onların sesi
söylemi olmalı. Farklı sese düşünceye tahammülleri yok.
İşte bu yüzden halk düşmanlıklarını burada da gösterdiler.
Hiç şaşırmadık. AKP faşizmi kendi düzenin gereğini
yapıyor. Sorun bizim buna karşı ne yapacağımız ve ne yaptığımızdır. Onlar okuldan üniversitelerden hastanelerden
devrimci demokrat aydın insanları atacaklar, atıyorlar. Peki
biz ne yapacağız? Temel sorun bu… Biz emeğimize ekmeğimize sahip çıkmak için direneceğiz, başka yolumuz seçeneğimiz yok. 330 akademisyen emeğini alınterini AKP faşizmine bırakmamalı. İhraç edilen devrimci demokrat aydın
öğretmenler akademisyenler kendilerine yönelik bu saldırılara
karşı ortak direnişi büyütmek zorunda. Ankara Yüksel’de,
İstanbul’da Düzce’de, Malatya’da direnen emekçilerle diKANDAN KINA
renişi büyütmek bugün hepiYAKILMAZ
mizin omuzlarında. Direnerek
haklarımızı alacağımızı unutvurma dedim
madan, direniş alanlarını çovurulursun
ğaltmak artık zorunluluktur.
kandan kına yakan
BASKILAR İHRAÇLAR
var mı
BİZİ YILDIRAMAZ!
kandan kına bre yezit
HALK İÇİN BİLİM
yakınıp da ona var mı
YAPMAK SUÇ
sen yarını ne sanırsın
DEĞİLDİR!
yarın vuran bre yezit
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ
bu dünyada barınır mı
KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ Nasıl kıydın şu sabaha
ürkmedi mi ellerin
ellerin bre yezit
İKİ FARKLI DÜŞÜNCE
ekmekten korkmadı mı
nasıl kıydın şu insana
İKİ FARKLI TAVIR
kolların bre yezit
KEC emekçileri direnişe sokaklara
kırılıp sarkmadı mı
ve mücadeleye çağırıyor.
kanlı el kanlı ekmek
KESK, emekçileri sandıkta AKP'nin
sofra değil leşbaşı bu
oligarşinin ve AKP iktidarının parlesofra değil bre yezit
menter sistemdeki devamı için oy kulsardı
dünyayı kokusu
lanmayı çağırıyor.
sevmek ağlamak
Ne diyecek KESK emekçilere, fagülmek
şizmin parlamenter sistemini övecek...
hakkın
değil bre yezit
evet oyu verin diyen, başkanlık sistemli
seninki kahpe korkusu
faşizmi övüyor, hayır oyu kullanmaya
çağıran da parlanmenter faşizmi övüyor.
akrep desem yılan küser
Burada biri diğerinin karşısında değil,
yılan desem sırtlan kızar
ikisi de faşist yönetimin iki biçiminden
soyun sopun bre yezit
birinin propagandasını yapıyor. Bu
soyun sopun nerde
propagandayı "daha kötüsü olmasın
yazar
demagojisi" ile perdelemeye çalışıyor.
bu susar o susar
Ama her şey açık, daha kötüsü olmasın
susmaların bre yezit
adına, faşizmin parlamenter sisteminin
elbette ki bir sonu var
propagandasını yapıyor.
(Hasan Hüseyin)
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MEZARLARDA YATAN ŞEHİTLERİMİZ BİZİM YALNIZCA
GEÇMİŞİMİZ DEĞİL, GELECEĞİMİZDİR
BİZİM ŞEHİTLERİMİZ MEZARSIZ YATMAYACAKLAR
2. BÖLÜM

Sibel Yalçın'ın Cenazesini
Almak İçin Altı Gün
Altı Gece Direndik

Sayı: 2

Yürüyüş
19 Şubat
2017
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Sibel Yalçın yoldaşları ile birlikte
gerçekleştirdiği bir eylemin ardından
ölüm mangaları tarafından kuşatılır
ve yoldaşlarının güvenliğini sağlamak
için düşmanı üzerine çekerek yoldaşlarının kurtulmasını sağlar. Çatışarak
geri çekilen Sibel, Okmeydanı'nda
girdiği evin ev sahiplerini dışarı çıkararak, çatışmaya orada devam eder
ve düşmanın teslim ol çağrılarına "siz
bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz" sözleriyle cevap verir ve şehit
düşer. Sibel şehit düştüğünde henüz
18'inde genç bir komutandır.
Düşman, Sibel'in direniş ve iradesine yenilmiş olmanın hazımsızlığıyla yoldaşımıza layık bir şekilde
cenazesinin kaldırılmasını engellemeye
çalışmıştır. Fakat düşmanın bu çabası,
11 Haziran 1995'de her yaştan, her
meslekten yüzlerce insanımızın Sibel'i
sahiplenmek ve cenazesini alabilmek
için Yenibosna'daki Yeşilkent Sitesine
akın etmelerine engel olamamıştır.
Cenaze evine ulaşan kitle balkona
"Cenazemizi Vermiyorlar" pankartı
asarak sokakta Sibel'in resimleri ile
oturma eylemine başlamıştır. Akşama
saatlerinde evin etrafında toplanan
kalabalığın sayısı 1500 kişiye ulaşmış
ve kitle adli tıpa otobüs konvoyları
ile yola çıkmıştır. Polis kitleyi engellemeye çalışsa da kitle Adli Tıp'a girmiş ve "cenazenin yarın" alınacağına
dair söz aldıktan sonra Yenibosna'ya
cenaze evine dönerek polisin saldırısına
taş ve sopalarla karşılık verebilmek
için hazırlığını yapmış ve sabaha
kadar nöbet tutmuştur.
Ertesi gün cenazenin verilmemesi
üzerine, cenazeevinin penceresine
"Cenazemizi Vermiyorlar" pankartı
yeniden asılmış ve altı gün altı gece
sürecek direniş kitlenin "Cenazemizi
Alacağız" sloganları ile yürüyüşe
geçmesi ve saldırılara karşı barikatlar

Sibel Yalçın’ın cenaze direnişinden...
kurması ile başlamış oldu.
13 Haziran günü polis kitleyi dağıtmak için panzer ve çevik otolarıyla
mahalleye direniş bölgesine yöneldi,
fakat saldırmaya cesaret edemedi,
çünkü polisi karşılayan kitle cenazeyi
almak için barikatlar arkasında çatışmaya hazırdı. Bunu üzerine vali
yardımcısı görüşme talebinde bulunarak cenazenin Alibeyköy Mezarlığı’na gömülmesini kabul etti.
Sibel'in cenazesi 16 Haziran günü
alınarak Alibeyköy Cemevi'ne getirildi. Alibeyköy'ü kuşatan polis cemevinde toplanan öfkeli kalabalığa
saldırmayı göze alamadı ama Yenibosna'dan gelen otobüsleri durdurarak
içindekileri gözaltına aldı ve bu sayede cenazeye katılımı engellemek
istedi. Polisin gözaltı haberini duyan
kitle yürüyüşü erteledi ve bundan
sonra olacaklardan polisin sorumlu
olacağını belirterek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını şart koştu.
Polis kitlenin kararalığı karşısında
geri çekilmek ve gözaltına alınanları
serbest bırakmak zorunda kaldı.
Sibel Yalçın olgarşinin tüm engellemelerine rağmen altı günlük bir
direnişle binlerin eşliğinde geleneklerimize uygun olarak gömüldü.

Adalet Yıldırım'ın
Cenazesine
Halk Sahip Çıktı
22 Haziran 1996 tarihinde DHKC
savaşçıları tarafından düzenlenen bas-

kında faşizmin bekçiliğini yapan bir
kişi ölümle cezalandırılmış, diğer ikisi
ise yaralanmıştı. Eylem sonrası geri
çekilen savaşçılarımızla polis arasında
çıkan çatışmada Adalet Yıldırım şehit
düşmüştü. Oligarşi her türlü yöntemle
cenazenin sahiplenmesini engellemek
için 28 Haziran günü İstanbul'a gelen
Adalet'in ailesini gözaltına alarak uzun
süre tehdit etmiş, ailenin cenazeyi sahiplenmesini engellemek istemiştir.
Adalet'in ailesinin tehditler karşısında
yılmaması ve çocuklarının cenazesini
sahiplenmesi üzerine, polis cenazenin
İstanbul'da kaldırılmasının önüne geçmek için elinden geleni yaparak,
halkın evladına sahip çıkmasını ve
öfkelerini haykırarak Adalet'i uğurlamalarını engellemek istedi.
Polisin, cenazenin Elazığ'a götürülmesi noktasında dayatmasına, Adalet'in ailesinin cevabı; 30 Haziran
pazar günü cenazenin İstanbul'da Sarıgazi Cemevi'nden alınarak Sarıgazi
Mezarlığı'nda toprağa verileceğiydi.
29 Haziran günü defin ruhsatı ve
mezarlıktan yer tapusu alan aile ve
HHB avukatlarını polis Mezarlık
Müdürlüğü'nde yerlerde sürükleyerek
gözaltına aldı ve gömü belgelerine
el koydu. Gözaltına alınanlar aynı
gün serbest bırakılırken, 30 Haziran
günü HHB avukatları Mezarlık Müdürlüğü'nce arandı ve gasp edilen
belgelerin geri getirildiği ve cenazenin
kaldırılabileceğini söyledi. Belgeleri
almak için Mezarlık Müdürlüğü'ne
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ve geleceği için savaşan, şehit düşen evladını, gelenkelerimize uygun gömülebilmesi için asker postalı,
polis copu altında direnmiştir.

giden HHB avukatına ve aileye polis
tekrar saldırdı ve gözaltına alarak,
aileye cenazeyi Topkapı ya da Esenler
Mezarlığı'na gömmelerini yada Elazığ'a götürmeleri yönünde baskı yaptı.
Aslında polisin niyeti cenazenin hiçbir
şekilde İstanbul'da kaldırılmamasıydı
ve polis cenazeyi kaçırarak Elazığ'a
gönderdi. Şehidimizin cansız bedenini
Elazığ'a kaçırarak halkın evladını sahiplenmesinin önüne geçtiğini sanıyordu polis. Oysa halkımız Cemevi'nin bahçesinde cenazenin kaçırıldığını öğrenir öğrenmez daha da
öfkelenerek, ne koşulda olursa olsun
şehidimizi sahipleneceklerini haykırdı.
Cenazenin kaçırıldığını öğrenen
beş yüze yakın insan, protesto yürüyüşüne geçtiler. Mahalle aralarından
yürüyen kortejin yolu, cadde üzerinde
jandarma tarafından kesildi. İnsanlardan dağılmasını isteyen jandarma
direnişle karşılaştı. İnsanlarla jandarma arasında çatışma sürerken,
mahallenin yakınında bulunan Alay
Komutanlığı’ndan çok sayıda asker
bölgeye yığınak yaptı.
Sayıları bine yakın olan askerler
insanların üzerine coplarla, kalaslarla
vahşice saldırdılar. Saldırıya taşlarla
karşılık vermeye çalışan kitleden pek
çok insan postallarla ezilerek, yerlerde
tekmelenerek, kalaslarla dövülerek
gözaltına alındı. Cenazenin kaçırılmasını protesto etmek için kepenk
kapatan mahalle esnafıda bu saldırılardan payını aldı. Jandarmalar kepenkleri tekmelerle kırdı.
Cansız bedenlerimizden dahi korkan ve korkusunu halka azgınca saldırarak, sahiplenmenin önüne geçmek
isteyen oligarşi istediğine ulaşamamıştı, Adalet'in sahiplenilmesini cenazesinin geleneklerimize uygun gömülmesinin önünde engel olamamıştı.
Çünkü halkımız onun onuru, değeri

Toplu
Mezarları
Açtırmak İçin Bedenimizi
64 Gün Açlığa Yatırdık...
Direndik ve Kazandık
Ali Yıldız 1997 yılında 18 gerilla
ile birlikte oligarşi tarafından katledildi ve cenazesine ailesi ve yoldaşları
yıllarca ulaşamadı. Ali, 123 yerde
yaklaşık 2000 kişinin gömüldüğü
toplu mezarlardan birindeydi.
Hüsnü Yıldız, kardeşinin ve 18 gerillanın Çemişgezek'te bir toplu mezarda
gömülü olduğunu basından öğrenir ve
HHB avukatlarının vasıtası ile hukuksal
süreci başlatır. 14 yıldır kendi çocuklarını arayan ve bir mezar taşı isteyen
ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kalır.
AKP iktidarı katilleri bilmesine rağmen
katilleri koruduğu gibi, aileye çocuklarının ölüsünü gömmeyi, ona bir
mezar taşı vermeyi dahi çok gördü.
Her hak arama talebinde olduğu gibi
"olay yargıya intikal etmiştir" diyerek
sorunun çözülmesini engelledi. Çünkü
oligarşi toplu mezarlarda, yıllardır işkence yaparak katledip, cesetlerini dahi
parçalayarak -ki otopsi raporları bunu
doğruluyor, bütün gerilla cesetleri parçalanmış- insanlık dışı muamele ettiği
gerilla cesetlerini gizliyor.
Toplamda üç aylık süreçte hukuksal olarak çaresiz bırakılan aile
ve avukatları, sürecin hukuksal yollarla sonuçlanamayacağını, ancak siyasi olarak direnerek bir sonuç alınacağının bilinci ile, 10 Haziran
2011'de Dersim Meydanı’na çadır
kuran ve süresiz açlık grevine başalayan Ali'nin abisi Hüsnü Yıldız toplu
mezarların açılması talebiyle 45. günde süresiz açlık gerevini ölüm orucuna
çevirdi. Direnişinin 62. gününde Çemişgezek'te mezarların açılması savcılık tarafından onaylandı.

Direniş, Hüsnü Yıldız'ın

Ölüm Orucu, Ak Saçlı
TAYAD'lı Ana ve
Babalarımızın Emeği,
DEV-GENÇ'lilerin
Cürreti İle
Zaferle Sonuçlandı
Ülkemizde ve örgütlü olduğumuz
dünyanın her yerinde insanlar harekete geçti, afişler astı, bildiriler dağıttı,
açıklamalar yaptı, başvurular yaptı,
imzalar topladı. En meşru hakkımız
olan şehitlerimize mezar hakkı temelinde yürütülen demokratik mücadelede sonuç alındı.
İktidar bize istediğimiz hiç bir
hakkı vermeyecektir. Haklarımızı,
bizler meşruluk temelinde örgütlenerek, ısrarlı, kararlı mücadele vererek
kazanırız. Çemişgezek'de direnişle
açılan bu mezar zincirin sadece bir
halkasıdır. Daha binlerce gerilla toplu
mezarlarda, çukurlarda. Direnerek
tüm cenazelerimizi alacak, toplu mezarları kendi ellerimizle kazacağız.
Sayı: 2

Hasan Ferit’e Saygı,
Babasına Son Görev
Düşman, TOMA’larıyla,
Kalkanlarıyla Armutlu’yu
Zaptedemedi

Yürüyüş
19 Şubat
2017

30 Eylül 2013 günü Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı
yürüyüş düzenleyen mahalle halkının
üzerine çeteler tarafından ateş açıldı
ve pusuya yatmış çeteciler tarafından
Hasan Ferit Gedik kafasından dört,
bedeninden iki kurşunla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hasan Ferit 1 Ekim
günü sabaha karşı şehit düştü ve cenazesi doğduğu büyüdüğü Armutlu
Mahallesi'ne getirildi. Armutlu Mahallesi'nde toplanan Halk Cepheliler,
Hasan Ferit'in vurulduğu yerde bir
anma gerçekleştirip sonrasında cenazesi
Gazi Mahellesi'ne götüreceklerdi.
Fakat katliamcı oligarşi cenazenin
Armutlu Mahallesi'nden çıkışını engellemek için, mahalle önüne neredeyse bir karakol kuracak kadar polis
gücünü yığmış, tüm TEM otoyolu
boyunca da yığınaklar yapmıştı. Halk
Cepheliler ve Hasan Ferit'in ailesi
polisin cenazeyi Gazi'ye götürülme-
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sini engellemesi karşısında oturma
eylemine geçti. Bu Armutlu'da 3 gün
sürecek direnişin başlangıcı oldu.
Geceli gündüzlü, hiç dinmeyen yağmur altında direnen Halk 3 Ekim
günü polisin geri çekilmesi ile Gülsuyu'na hareket etmek için hazırlıklara
başladı ve öğlen saatlerinde Gülsuyu'na varıldı. Gülsuyu halkı Hasan
Ferit'i "Hasan Ferit Gedik Ölmüsüzdür" pankartları ile karşıladı. Yürüyüşe geçen binler Hasan Ferit'in
şehit düştüğü yere vardığında, "isterse
kurşun sıksınlar gideceğim, çocuğumun beynini alacağım" diyerek üç
gün boyunca direnişin içinde olan
dedesi bir konuşma yaptı. Ardından
kitle Gazi Mahallesi'ne doğru yola
çıktı. Gazililer, kızıl flamalardan
oluşmuş, kızıla kesmiş bir yol kurarak,
büyük bir öfkeyle ağızlarda patlayan
“Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz ” sloganıyla Karşıladı Hasan
Ferit'i...
Kitle içinden yüzleri maskeli 7
Cepheli sloganlar atarak ortaya çıktı.
Hasan Ferit Gedik’in cenaze konvoyu
yolda görününce Cepheliler konvoyu
üçer kez silah atışları ile karşıladılar.
Gazi Karakolu önüne TOMA’lar,
çevik kuvvet otoları ve akrepler dizilmişti. Gazi mezarlık önünde bir
ring aracı vardı. Halk Cephesi’nin
“Hasan Ferit’e Saygı, Babasına Son
Görev” kampanyası cevabını bulmuştu.
Düşman aldığı yenilgi karşısında
hazımsız ve acizdi.

Günay Özarslan Cenaze
Direnişi; Her Anı Eylem
Olan 80 Saatlik Direniş
Tüm halka savaş açan AKP iktidarı, halkı teslim alma ve sindirme
politikalarının bir parçası olarak, 24
Temmuz sabahı yoldaşımız Günay
Özarslan'ı katletti. Halkı sindirmenin
yolu önce devrimcileri yok etmekten
geçer, bu bilinçe ve saldırganlıkla
hareket eden oligarşi yoldaşımızı
katletmekle kalmamış, onun halk ve
yoldaşları tarafından sahiplenilmesinin de önüne geçerek, cenazemizi
geleneklerimize göre gömmemizi
engellemek istemiştir.
Yoldaşları Günay'ın şehitlik ha-
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berini öğrenir öğrenmez vasiyetini
bilmedikleri için
Gazi Mezarlığı'nda
hazırlık olsun diye
mezar yerini kazıp
çevrelediler ve
Gazi Mahallesi'nde taziye çadırı
açtılar. Aynı zamanda da cenazenin evde mi yoksa
Adli Tıp'ta mı olduğunu tespit etmek için girişimlerde
bulundular. Adli Tıp'ta olduğunu öğrenir öğrenmez çağrı yaparak tüm
halkımızı Adli Tıp önünde nöbet tutmaya çağırdılar. Adli Tıp önünde
toplanan kitle, Günay'ın cenazesini
almadan gitmeyecekti, kararlıydı.
Polis, cenazenin Gazi'ye götürülmesini engellemek için "biz gömeceğiz"
diyerek Adli Tıp önünde bekleyen
kitleye saldırıp dört kişiyi gözaltına
aldı. Kitle kararlıydı, geri çekilmek
yoktu, cenaze alınana kadar her koşulda beklenecekti.
Aynı kararlılık Gazi'de taziye çadırında da vardı, polisin defalarca
saldırmasına karşın kalabalık bir kitle
polisle çatışıyordu. Yürüyüş saati
yaklaştıkça halk akın akın geliyordu.
Polisin saldırması, halkın cenazesine
sahip çıkmasını engelleyemiyor, aksine öfke ve kararlılığı biliyordu.
Yürüyüşe geçen kitleye polis bu
sefer daha da azgınca saldırdı, her
koşulda engellemekti hedefi, kitle
ise her koşulda yürüyecekti. Gaz
bombaları, plastik mermiler, ses bombaları altında çatışıyordu halk, dağılmıyordu, korkmuyordu...
Gazi'de çatışmalar devam ederken
bir yandan da Adli Tıp'ın önüne grup
grup insan gelmeye devam ediyordu.
Gece saat 01:00 gibi cenaze alındı
ve sonrasında yürüyüşle cenaze cemevine taşındı, cenazenin başında nöbet
tutulmaya başlandı.
25 Haziran Cumartesi günü sabah
saatlerinden itibaren kitle Cemevi'nin
önünde toplanmaya başladı.
Saat 17:00'de Günay'ın cenazesi
Gazi Halk Meclisi önünden yürüyüşle
mezarlığa getirilerek defnedilecekti.
Cenazesi hazırlanan Günay, yoldaş-

Hasan Ferit Gedik’in cenaze direnişinden...
larının omuzlarında dışarı taşındı,
saygı nöbetinden sonra yürüyüş hazırlığına geçileceği sırada poliste bir
hareketlilik başladı. Düşman flama
ve pankartlara izin vermeyeceğini,
yürünürse bu şekilde yürüneceğini
söylemiş. Günay'ın cenazesinin güvenliği alındıktan sonra, önceki günden hazırlıklı olan kitle, çatışmaya
başladı. Molotoflarla TOMA patlatıldı
ve akreplerin kaçırılması sağlandı.
Çatışma gece saat 01:00'a kadar devam etti. Polisin geri çekilmesinden
sonra barikatlar kuruldu ve sloganlarla
marşlarla bir sonraki gün karşılandı.
26 Haziran pazar günü cenazeye
saldırının, infazın, katliamın üstünü
kapatmak, kitleyi terörize etmek için
olduğunu, cenazemizi geleneklerimize
göre gömmekte kararlı olduğumuzu
anlatan basın açıklamaları yapıldı.
Saat 13:00'daki çağrıda cenaze
aracı önde kitle onun arkasında yürüneceği kararı açıklandı. Açıklamanın ardından düşman tekrar saldırıya
geçti, çatışmalar başladı. Akşama
doğru saldırıyı boyutlandırıp, özel
haraket timleri zırhlı araçlarla Cemevi'ne yöneldi. Cenazemizi hiçbir
koşulda düşmana vermeyecektik. Gerekirse feda eylemi yapılacaktı ve
bunun hazırlıkları yapıldı. Milislerimiz cemevinin etrafını sardı. Polis
geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat
çatışmalar gece saat 02:00'a kadar
devam etti. Her sokak arasına akreplerle giren polis, insan olsun olmasın gazlarla saldırıyordu.
27 Haziran Pazartesi günü sabah
saatlerinde polis tekrar gazla saldırmaya başladı. Barikatları temizleyip
cemevine ulaşmaktı hedefleri. Kitle
akın akın cemevinin önünde toplandı.
Saat akşam 16:00'da cenazeninin
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omuzlarında kırmızı flamalar ve
pankartlar eşliğinde hak ettiği gibi,
80 Saatlik bir direnişin, ölümlerin,
fedaların göze
alındığı bir çatışmanın ardından,
kendi geleneklerimize göre yine
Günay Özarslan’ın cenaze direnişinden...
Gazi'de toprağa
verildi.
kaldırılacağı açıklandı. HHB avuSonuç olarak; tarihimizde, cenakatları suç duyurusunda bulundu.
zelerimizi
düşmanın elinden alıp geDüşman saat 12:00'da istediğimiz
leneklerimize
göre defnetmek için
gibi yürüyebileceğimiz kabul etmek
yarattığımız
pek
çok direniş örneğinde
zorunda kaldı.
de gördüğümüz gibi, cenazemizi Adli
Saat 16:00'da Günay, yoldaşlarının

Tıp'tan alabilmek için günlerce çatışarak, sokaklarda barikatlar kurarak
cenazemizin kaçırılmasını engelleyerek, yağmur-çamur altında günlerce
oturma eylemleri yaparak, ölüm oruçlarına yatarak şehitlerimize karşı görevimizi yerine getirdik. Bundan sonra
da her şehidimizi kendi geleneklerimiz ile defnedeceğiz. Düşmanın elinden, karanlık kuyularda yatan Dersim'de şehit düşen yoldaşlarımız Kenan Günyel, Naciye Yavuz, Hünkar
Derya Güneş, Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat
Gün, Aysun Saban, Bünyamin Kılıç,
Tarık Demir ve Melih Işık'ı alacağız...
Tarihimiz verdiğimiz sözün, kararlılığımızın ispatıdır.

DHKC Gerillalarının Cenazelerini Mutlaka Alacak,

en beklemediğiniz andan halkın adaletine hesap vereceksiniz.”
Altınşehir Halk Cephesi - 11
Şubat: "Katil Oligarşi Cevap Ver!
7 Kasım’da Dersim’de bulundukları
sığınağın bombalanmasından bu
yana, bugünle beraber 96 gündür
haber alınamayan 11 DHKC gerillası;
Bünyamin Kılıç, Melih Işık, Tarık
Demir, Aysun Saban, Murat Gün,
Tuncel Ayaz, Hüseyin Gülmez, Naciye Yavuz, Hünkar Derya Güneş,
Kenan Günyel ve Mustafa Doğru
nerede? Gerillalarımızın bedenlerine
ne yaptınız?
Öfkemizi, inadımızı, teslim olmayışımızı 7 yıl süren Büyük Ölüm
Orucu Direnişi’nde gördünüz. Hesap
soruşlarımızı, hiçbir şeyi yanınıza
bırakmayışımızı tarihin her sahnesinde gördünüz. Başbakan Nihat
Erim’i, Adalet Bakanı Mehmet Topaç’ı, Sabancı’yı… ne çabuk unuttunuz? Siz unutmaya devam edin.
Biz tekrar tekrar hatırlatacağız size
yeni Bahtiyarlarımızla! 11 DHKC
gerillasının cenazelerini derhal istiyoruz. Aradan aylar değil yıllar da
geçse isteyeceğiz, hesabını soracağız!
Bir an önce açıklama yapın 11
DHKC Gerillası Nerede?"

Ailelere Yaptığınız Zulmün
Hesabını Soracağız
And olsun ki şehitlerimizi geleneklere göre gömeceğiz. Ailelere ve
halka yaptığınız zulüm yanınıza kalmayacak sizlerden hesap soracağız!

İSTANBUL
Esenyurt - 13 Şubat: "Oligarşi
Dersim’de katledilen 11 gerillamızın
cenazelerini ailelerine teslim edene
kadar savaşacağız! Her ne pahasına
olursa olsun toprağı tırnaklarımızla
kazarak cenazelerimizi alacağız..."
(13 Şubat)
İkitelli - 13 Şubat: "... Mezar
hakkı kutsaldır. Savaş alanında bile
kısa süreli ateşkesler vardır ve bu
ateşkeslerde iki tarafta cenazelerini

alır. Mezar hakkını gasp eden AKP
ahlaksızdır. Toplu mezarlarla halkı
korkutmak, kahramanlarımızı unutturmak istiyorlar. Başarmayacaksınız!
Hüsnü yıldız, kardeşi Ali Yıldız’ın
cenazesi için 14 yıl sonra ölüm orucuna başladı ve mezar hakkını kazandı. DHKC gerillası Ali Yıldız’ın
cenazesini almak için yeni bedeller,
yeni ölümler göze aldık. Cenaze
hakkımızı yine direnerek kazanacağız. 11 kahramanımızı hak ettikleri
gibi defnedeceğiz... Katlettiğiniz insanlarımızın kaybedilen cenazelerin
hesabını vereceksiniz. Yeni Bilgehanlar, Leylalar, Oğuzlar sizi bulacak

Sayı: 2

Yürüyüş
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Bahçelievler: Bahçelievler’de
bulunan Adlı Tıp Kurumunun girişine
15 Şubat’ta “Kaybedilen 11 Gerilla
Nerede TAYAD’lı Aileler” İmzalı
pankart asıldı.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: Korkularımız var.
Çözüm: Halk ve vatan sevgimiz. Sınıf ve tarih bilin-
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cimiz. İdeolojik gücümüz. Değerlerimiz.
Faşizm, yüreklere saldığı korkuyla yönetir. İktidarını
korku üzerine kurar. Bir halk, neden kendini yönetenlerden
korksun? Bu o sistemin çürümüşlüğünün, adaletsizliğinin
de göstergesidir. Eğer, halk bir düzenden korkar hale
gelmişse, bu düzenin sonunun geldiğinin de göstergesidir.
Faşizmin yüreklere saldığı korku aşılmaz değildir.
İnsanlar derneklerimize rahatlıkla gelemiyorlar, çünkü
korkuyorlar.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş Ve Kurtuluş
Merkezi’mizin açılışını yapacağız, polisler adeta kuşatmaya
alıyor bölgeyi. Korku salmak istiyor, açılışı böyle engellemek istiyor. Normal olarak binlerce kişinin katılabileceği
bir açılışa, katılım küçük rakamlarla sınırlanıyor.
Faşizm, korkutarak yönetiyor. Dergi dağıtımını engellemek için, oturma eylemlerini engellemek, her türlü
protestoyu engellemek için faşizm saldırıyor, işkence
yapıyor, gözaltına alıp tutukluyor.
Tüm bunlarla yüreklerde korku oluşturmaya çalışıyor.
Eğer biz bu korkuyu aşamazsak, faşizm bu yöntemiyle
geçici başarılar da kazanabilir. O halde, faşizmin korkusunu
yeneceğiz.
Faşizmin korkusunu yenmek için bizim de korkunun
karşısına koyabileceğimiz şeylerimiz olacaktır. Çünkü,
bir çelişkiyi ancak karşıtı ile çözebiliriz. Çelişkiyi tersine
çevirerek çözebiliriz.
Korku kelimesinin sözlük anlamına bakıyoruz.
Şöyle yazıyor; “Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi
karşısında uyanan kaygı duygusu.”
Bu haliyle korku, doğrudan kendini koruma sonucunu
ortaya çıkarmaz. Eğer kaygımız bireysel olursa, bu kendimizi koruma sonucunu ortaya çıkarır, tersine kaygımız
sınıfsal olursa, bu sınıfsal çıkarlarımızı, yani devrimi
koruma sonucunu ortaya çıkarır. Demek ki, tek başına
korku ile tanımlamak yetersizdir. Bireysel kaygıları tetikleyen bir korku duygusu, kendini koruma sonucunu
ortaya çıkarmaktadır.
Bu durumda karşımızdaki düşman, korku duygusu
değildir, bireysel kaygılardan ortaya çıkan korku duygusudur.
O halde, mücadele etmemiz gereken düşman bireyciliktir.
Halk olarak korkularımız vardır, olacaktır. Bu
korkularımız nedeniyle savaşmalı ve halkın iktidarını
kurmalıyız.
O halde, halkın bireysel korkularını yenmek için çalışmalıyız. Bunun için bireyciliğin yerine, kolektivizmi
koymalıyız. Bu ise, kapitalizmin halkı da bir ölçüde et-

kileyen burjuva ideolojisine karşı savaşmalıyız. Burjuva
ideolojisinin, bireyciliğin etkilerini ne kadar yok edebilirsek,
halkın korkularını da o oranda yenebiliriz.
Halkta, halk ve vatan sevgisini ne kadar büyütebilir,
toplumsal kaygılarını bireysel kaygılarının önüne geçirebilirsek, bireysel kaygılarını da yenebiliriz.
Halkta, ideolojik birikimi ne kadar artırabilirsek, o
kadar bireysel kaygı ve korkularını da yenebiliriz.
Bireysel kaygı ve korkuların yerine, faşizmin halk
olarak tüm kazanımlarımıza saldıracağı, evlerimizi yıkacağı, mahallelerimizi bugünü aratacak ölçüde uyuşturucu
batağına çevireceği, açlık ve yoksulluğun, zulmün
bugünleri bile aratacak ölçüde büyüyeceği gibi gerçek
korkuları ve kaygıları geçirebilmeliyiz.
O halde, sorun halkın korkuları sorunu değildir. Sorun,
halkı ne kadar eğitebildiğimiz, bilinçlendirebildiğimiz,
örgütleylebildiğimiz sorunudur.
Burada kendimize döneceğiz. Bizim kadrolarımız kendi
kaygılarını, korkularını yenecekler. Halka önderlik ederken,
devrim için kaygılanmayı, halk ve vatanımız için kaygılanmayı öğretecekler. Aç bırakılan çocuklarımız, uyuşturucu
batağındaki gençlerimiz, her gün ölüm tehlikesi altında
çalıştırılan işçilerimiz, çocuklarına besin bulamamanın
acısını yaşayan anne babalarımız için kaygılanmayı öğreteceğiz.
Sonuç olarak;
Sorun tek başına korkular değildir. Sorun korkularımızın kişisel olarak korumaya yöneltmesidir.
Dünya tarihi deneyimlerle öğretmiştir, faşizme karşı
bireysel korkularla ve kaygılarla hareket etmek, kendimizi korumaya hizmet etmez. Tersine faşizmin işini
kolaylaştırır. Faşizm, karşısında örgütsüz bir halk
bulur ve örgütsüz bir halkı ezmek, teslim almak çok
daha kolaydır. Görev devrimcilerindir.Faşizm karşısında örgütsüz olmaktan korkmalıyız. Faşizm karşısında silahsız olmaktan kormalıyız. Bu korkuyu örgütleyerek, devrim saflarını güçlendirmeli, büyütmeliyiz.

Ocaklara Ateş Düşürenlere Karşı
Gücümüz Birliğimizdir!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, Okmeydanı Özel
Hastane sokağında torbacılara karşı süren oturma eylemlerini
kararlılıkla devam ettiriyor.6 Şubat’ta yapılan eylemde
alınan yeni kararlara göre sokak sakinleri artık özellikle
akşam vakitlerinde kapı önlerinde nöbet tutmaya başlayacak.
Ayrıca bir sonraki oturma eylemi ateş başında yapılacak.
Ayrıca 10 Şubat’ta yapılan eylemde Hastane Sokağı sakinleri
uyuşturucu tacirlerine karşı kapı önlerinde nöbet tuttu.
Nöbetin başladığı sırada sokak içinde bulunan torbacılar
koşarak hızla uzaklaştı. Ayrıca ağaç altı bölgesinden
uyuşturucu temin etmeye gelen bir grup genci halk bir
takım uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Nöbetlerin sıklaşacağı çağrısı yapılarak eylem iradi olarak sonlandırıldı.
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aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr

4+3

DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

BEYNİMİZDEKİ
YENİ SÖMÜRGECİLİK
SIZMASINA KARŞ
UYANIK OLALIM!

Emperyalizm, 1. Paylaşım Savaşı’nda dünyanın
altıda birini; 2. Paylaşım Savaşı’nda ise dünyanın
üçte birini kaybedince YENİ SÖMÜRGECİLİK ilişkilerini geliştirmeye karar vermiştir.
Yeni sömürgecilik, düşmanın içimize sızması demektir. Hatta o kadar sızar ki, beynimize-düşüncelerimize hükmetmek ister.
Yeni-sömürgecilik bizimle aynı dili konuşuyor;
bizim deri rengimize ve milliyetimize sahip... Düşmanı
tanımak o kadar kolay değil. Emperyalizmin beynimizdeki sızmalarına karşı kesintisiz olarak ideolojik
mücadele vermeliyiz.
Nasıl ki, emperyalizmin içsel olgu haline gelmesi
yeni sömürgecilik ilişkilerini ortaya çıkarmışsa; beynimizdeki yeni sömürgecilik de, Bize ait olmayanı
bizimmiş gibi; anormal olanı normalmiş gibi; kabul
edilemez olanı makulmuş gibi gösteriyor. Bu ince
sızmaya karşı dikkatli olmalıyız.
Unutmayalım, iki sınıf-iki ideoloji var. Yeni sömürgeciler ve buna karşı direnenler... Safımız belli!
Safımız emperyalizme direnenlerin safıdır.

BÖL-PARÇA-YÖNET
BİRLEŞELİM-SAVAŞALIM-KAZANALIM
Burjuvazi, herşeyi bölüp parçalar. En küçük parçalarına
kadar bölmek ister herşeyi. Parçaları yönetmek ya da
yok etmek daha kolaydır çünkü. Ve parçalar, bütünden
koptuğu için gerçek anlamını da kaybederler. Yani parçalanmak, anlamını yitirmek, güçten düşmektir.
Sadece Yugoslavya’yı 7 parçaya böldüler:
Bosna-Hersek
Hırvatistan
Slovenya
Makedonya

Sosyalizmin Sovyetler Birliği’deki deneyimi ise
bize birleşmenin gücünü göstermiştir. Meclislerin Birliği
anlamına gelen Sovyetler Birliği’nde tam 15 cumhuriyetin
birliği sağlanmıştır:
Rusya
Kazakistan
Kırgızistan
Gürcistan
Özbekistan
Azerbaycan
Türkmenistan
Ermenistan

Bugün Bodrum alanda bu dilekçe
ve öğrencimin yaptığı bu resimle
çıktım. Polis elimden alırken resmi,
sıkıca kavradım ama üç-dört kişiydiler. Amirler bugün, Posta gazetesi
ve bazı internet gazeteleri dünkü direnişimi haber yaptığından rahatsız
olmuşlar ki alanda 10-15 dakika
ancak durabildim. Öğrencilerle birlikte dövizleri yazıp yapıştırdım.
Alanda daha uzun süre kalabilmek
için dövizleri orada yazıyorum. Çocukların yaptığı resimleri orada mukavvaya yapıştırıyorum. Hiç acele
etmeden yavaş ve sakince. Yazarken
yanıma gelen öğretmen arkadaşlarımla, velilerle ve öğrencilerle sohbet
etme fırsatını hiç kaçırmıyorum. Laf
lafı açarken polisler bekleyip ifrit
oluyorlar. Bugün bir velinin el yazı-

Tacikistan
Estonya
Letonya
Litvanya
Belarus
Ukrayna
Moldova

Sayı: 2

Yürüyüş

Sonuç olarak, kapitalizm böler, parçalar, dağıtır;
sosyalizm ise birleştirir, biraraya getirir, güçlendirir.

Direnişi Büyütenlere Selam Olsun!
Engin Karataş, Direnişinin
2. Gününde- 15 Şubat

Sırbistan
Karadağ
Kosova

19 Şubat
2017

latıyorum. Artık tanıyanlar çoğaldı.
Hastaneden yürüyerek sendikaya geliyorum. İçimde doğru bir şey yapmanın huzuruyla. Açığa alınan ve
ihraç edilenlere tavsiyem. Kesinlikle
direnin...

sıyla benim için OHAL komisyonuna
yazdığı dilekçeyi a1 boyutunda büyütüp yere yapıştırdım. Gazeteciler
varken polis müdahale etmiyor. MOBESE’den takip
edip ona göre müdahale edi- Tutuklu Maden İşçileri Yalnız Değildir!
yorlar. Bu durumu gazeteVolkan Çetin, Gökhan Ayaydın ve Gürdoğan
cilere bildirdim. Başlarken İşçi hakları için direnen ve bedel ödeyen üç işçi.
ortalıkta hiç gazeteci yoktu. AKP, madende katledemediği işçilere şimdi tecrit
Aradım “hocam alandayız hücrelerinde işkence yapıyor.
saklandık, uzaktan kayıttaMektuplarımızla maden işçilerinin yanında
yız” dediler. Çok güldüm. olalım. Soma, Ermenek, Şirvan… Bu işçiler
Gün geçtikçe öğrendiğim- böylesi katliamlar yaşanmasın diye mücadele
den karakolda daha rahatım. ettiler, tutsak düştüler. Mektuplarla, kartlarla onlara
Telefonumu vermiyorum. uygulanan tecriti delelim.
Hiçbir evrakı imzalamıyo- Mektup Adresi: Volkan Çetin, Gökhan
rum... Bugün polis biber Ayaydın, Gürdoğan İşçi
gazı spreyi ile geldi. Yuh
Şakran 1 No’lu T Tipi Hapishanesi
dedim. Sanki grubu dağıtıyor. Hastanede herkesle ko- Aliağa-İzmir
Devrimci İşçi Hareketi
nuşuyorum. İşimi istediğim
15.02.2017
için buraya getirildiğimi an-
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REFERANDUM; HALKIN TALEBİ VE
GÜNDEMİ DEĞİLDİR!
16 Nisan’da “Kırk Katır
mı, Kırk Satır mı”
Seçimi Yapılacak!

Sayı: 2

Yürüyüş
19 Şubat
2017
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”Bu bir seçim değil; anayasadaki
bazı değişikliklere ve Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir referandum” deniyor.
Referandum, halk oylaması demektir. Siyasi veya toplumsal sorunlar
karşısında, olumlu veya olumsuz görüşünü belirtmek için halka sorulmasıdır. Oysa böyle bir şey yoktur;
ne başkanlık sistemi ne de anayasada
yapılacak değişiklikler halkın gündemindedir.
Halka iki tercih sunuluyor; “kırk
katır”ı ya da “kırk satır”ı seçmeye
zorlanıyor. Normal seçimlerden farklı
olarak en birbirine benzemezler bile
bir araya gelip, EVET ya da HAYIR
cephesinde yerini alarak halkın da bu
demokrasicilik oyununa alet olması
isteniyor. Peki ne için? Emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin sömürü
ve zulüm düzenlerinin nasıl süreceğinin yasal biçimini belirlemek için!
Yani faşist düzeni meşrulaştırmak için
“sen de oy kullan” diyorlar...
Türkiye’de 1961, 1982, 1987,
1988, 2007 ve 2010 yıllarında olmak
üzere, benzer gerekçelerle toplam 6
kez referandum yapıldı. Şimdi yedincisi için kılıçlar çekilmiş durumda!
Halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş
gibi, dincisi, faşisti, gericisi, solcusu,
reformisti, oportünisti sandık peşine
düşmüş; neden “EVET” ya da “HAYIR” denmesi gerektiğini anlatıyor!
Televizyonların, gazetelerin, düzenin
sağından soluna hemen herkesin gündemi referandum. Kimileri “Toplumda
var olan bölünmeleri birleştirmek” gerektiğini anlatıyor döne döne.
Kimileri de referandumun “normal
şartlarda, eşit koşullarda” yapılmadığından şikayetçi... Demokratik bir
ortamdan uzak, OHAL koşullarında
yapılması referanduma gölge düşürüyormuş!..
Halka; EVET - HAYIR saflaşmasında yerini al! Unutma; EVET dersen
gerici, diktatörlüğü seçersin, HAYIR

dersen terörist, vatan
haini olursun... Ama
“ille de birisini seç”
diyorlar.

Onların
Gündemi
Seçim; Halkın
Derdi Geçim!
Başkanlık sistemi
mi olsun Cumhurbaşkanlığı mı, yoksa
eski sistem mi kalsın? Anayasa değişirse rejim değişir
mi? Yetkiler tek kişide mi toplanacak,
çok kişide mi olacak?.. Bütün meseleleri bu. Sanki bugüne kadar herşey
normaldi de referandumda evet çıkarsa “vay halimize” olacak öyle
mi? NE FARKEDER? Bunların hangisi ilgilendiriyor halkı?
Halkı temsil etmeyen bir parlamentonun, başbakanın ya da cumhurbaşkanının; halkın kendi yapmadığı bir anayasanın bir kısmının ya
da tamamının değişmesi ya da hiç
değişmemesi halkın yaşamında nasıl
bir değişiklik yaratacak ki?
Bugün bağımsız, demokratik bir
ülkede yaşıyoruz da; EVET denirse
faşizm mi gelecek? Ya da faşizmle
yönetilen ülkemiz; HAYIR denirse
demokratikleşecek mi?
Açlık, yoksulluk, işsizlik son mu
bulacak. Halklarımız özgür mü olacak!..
Soruları uzatabiliriz ama nasıl sorarsanız sorun, referandumdan EVET
de çıksa HAYIR da çıksa halk için
değişen bir şeyin olmayacağıdır.
Hatta bu referandumun faturası da
yine halkın sırtına yüklenecektir.
Çok partili sisteme geçildiği
1946’dan bu yana 69 yılda, -referandumlar hariç- 17 genel seçim yapıldı.
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne
93 yılda 63 hükümet kuruldu. Halkımız,
her seçim, her değişen hükümet sonrası,
bir öncekini arar duruma geldi.

Sol’un Görevi Sandığa
Çağırmak Değil, Faşizme

Karşı Mücadele Etmektir
Bunu da düzenin solunda yer alan
örgüt ve partilere yaptırırlar. 7 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi,
HDP ve onun kuyruğuna takılan
oportünist-reformist sol, bir yandan
faşizmin demokrasicilik oyununu
meşrulaştırırken bir yandan da düzenden umudunu kesmiş halka kurtuluş yolunun faşizmin parlamentosu
olduğunu anlatmaya çalışmışlardır.
Ki 80 milletvekili kazanınca da ayakları yerden kesilmiş, bunun bir devrim
olduğu ve yeni bir çağın başladığı
ilan edilmişti!
Ama ne devrim oldu, ne çağ değişti. Faşizm kendi oyununu bile kabul etmedi; seçimleri çöpe attı ve
sonucu belli yeni bir seçim dayattı...
Sonrası malum; “seçilmiş millitvekilleri”nin bir kısmı hapiste bir kısmı
da meclise dahi giremez durumda,
ya aranıyor ya da soruşturmalarla
boğuşuyor. Öyle ki kendi haklarını
bile arayamaz durumdalar.
Kuşkusuz bu bir tercih meselesi;
burjuva politikacılığı böyle yapılıyor,
düzen içi siyaset böyle yürüyor. İktidar
iddiası olmayanların, düzenin çizdiği
sınırlar içinde solculuk yapanların
EVET ya da HAYIR blokunun birinde
yer almaları kaçınılmazdır.
Her düzen partisi Amerikancıdır,
işbirlikçidir ve sömürü düzeninin devamından yanadır. Halkın çıkarlarıyla
sömürücülerin çıkarları aynı olamaz.
Bu düzenin yasalarını, parlamenter
sistemini savunmak, demokrasicilik
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Faşizm AKP ile başlamadı ve onunla
da bitmeyecek. Faşizm, tekelci burjuvazinin yönetim biçimidir. Faşizmi yenmek için direnmek, mücadele etmek
gerekir.
Halkımız; kurtuluş sandıkta, faşizmin
parlamentosunda değil, devrimci halk
iktidarındadır. Biz bağımsızlık istiyoruz,
adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz, onurlu bir yaşam istiyoruz;
iş, ekmek istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir konut, parasız eğitim ve
sağlık istiyoruz. Bu düzenin parlamentosu, başkanlık sistemi ya da herhangi
bir kurumu bu taleplerimizin hiçbirini
karşılayamaz. Bu taleplerimiz uğrunda
mücadele edersek kazanabiliriz.
Halk meclislerinde örgütlenelim, kendi anayasamızı yapalım, faşizmin iktidarına karşı savaşalım, kendi iktidarımızı, bağımsız, demokratik bir ülkeyi
birlikte kuralım.
TEK YOL DEVRİM!
TEK ÇÖZÜM FAŞİZME KARŞI
MÜCADELE!
HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
oyununun parçası olmak halkı sandık
başına çağırmak faşizmin değirmenine su taşımaktır. Solun görevi halkı
sandık başına çağırmak değil, faşizme
karşı mücadele etmektir.
Halkın gündemi referandum
değildir. EVET ya da HAYIR diyerek
bu düzene güç vermek halkın sorunlarına çözüm getirmez.
Halk, iş derdindedir. İşsizlik almış başını gidiyor. 20 milyonu aşan
işsizliğin olduğu bir ülkede referandum kimin karnını doyurur ki. Şu
tabloya bir bakın; Elbistan Devlet
Hastanesi’ndeki 50 kişilik işçi kadrosuna tam 3 bin 646 kişi başvuru
yapmış. Yine İstanbul’da 127 kişinin
alınacağı icra takipliği sınavına ise
2 bin 540 kişinin başvuru yaptığını
yazıyordu gazeteler.
Halk, ekmek derdindedir. Türkiye, AKP’nin iktidarda olduğu 15
yıl içerisinde 30 dolar milyarderi çıkardı. Bu otuz aileyi dünyanın sayılı
zenginlerinden yapmanın bedelini
ise halkımız ödedi. Gelir dağılımın-

daki adaletsizlik gün geçtikçe büyüyor. Türkiye’de aylık geliri 340 liranın
altında olan 790 bin 642 hane ve bu
hanelerde yaşayan 3 milyon 361 bin
346 kişi var.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
yaptığı araştırmaya göre, ülkemizde
otuz milyona yakın insan “yardıma
muhtaç” bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Ki, gerçek rakamların bunun
çok daha üstünde olduğunu biliyoruz.
Türkiye’de en zengin yüzde 10’luk
grubun geliri ile en yoksul yüzde
10’luk kesimin geliri arasındaki fark
tam 12.6 kattır. Yani en zengin yüzde
10, en yoksul yüzde 10’un tam 12.6
katı daha fazla gelirden pay alıyor.
Halk, adalet peşindedir. Türkiye’de sadece geçen yıl en az iş cinayetlerinde öldü. Ve yine en az öldürüldü.
30 aileyi dolar milyarderi yaparken, 30 milyon insanımızı yardıma
muhtaç bırakan AKP, OHAL adıyla
halka karşı yürüttüğü savaşın bilançosu 12 Eylül Cuntasını çoktan geçmiş durumda.
12 Eylül darbesi sonrası ihraç
edilen öğretmen sayısı 3 bin 854 kişiyken, 15 Temmuz sonrası 160 gün
içinde ihraç edilen öğretmen sayısı
30 bin 470’dir. Yine 12 Eylül döneminde ihraç edilen akademisyen
sayısı 120 iken, 15 Temmuz’dan sonraki dönemde ihraç edilen akademisyen sayısı 4 bin 811’dir. OHAL
kapsamında 93 bin memur görevden
uzaklaştırılırken 59 bin personel açığa
alındı ve 40 bin kamu personeli hakkında soruşturma başlatılmıştır.
AKP iktidara geldiğinde 59 bin
olan tutuklu ve hükümlü sayısı 2016
yılında 197 bin 297’ye çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.
2002-2016 yılında Türkiye nüfusu
yüzde 13,8 artmasına rağmen, tutuklu
ve hükümlü sayısındaki artış ise
yüzde 231,9 oldu.
Sadece 2016 yılında tutuklanan
gazeteci sayısı 148’e çıktı. Bu rakamlarla birlikte Türkiye Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180
ülke içinden 151. sıraya yükseldi.
2016 yılında 9 il ve 35 ilçede 111
gün boyunca sokağa çıkma yasağı
uygulandı. Sokağa çıkma yasağı döneminde 78’i çocuk, 69’ü kadın,

30’u 60 yaş ve üzeri olmak üzere
toplam 338 sivil hayatını kaybetti.
Bu bir kaç örneğe daha onlarcası
eklenebilir; bu tabloyu yaratan işbirlikçi faşist AKP iktidarıdır. Peki
AKP’den önce farklı mıydı? Elbette
hayır ve hiç kuşku yok ki AKP’den
sonra da farklı olmayacak. Çünkü
bu sistem, bu düzen sömürücülerin
iktidarıdır. Ve onların, çıkarları uğruna
yapamıyacakları ahlaksızlık, saldırı
ve katliam yoktur.
Bütün bunlar yaşanırken parlamenter sistem vardı. Daha önceki
yıllarda, farklı siyasi partilerin iktidarlarında da aynı sistem vardı. Referandum sonrasında da farklı olmayacak! Kullanılan her oy emperyalizmin ve oligarşinin iktidarının devamı ve güvencesi içindir.
Faşizm, AKP ile başlamadı ve
onunla da bitmeyecek. Faşizm, tekelci
burjuvazinin yönetim biçimidir. Faşizmi yenmek için direnmek, mücadele etmek gerekir.
Bugün, oligarşinin vitrinindeki yönetim biçiminin başkanlık sistemi ya
da parlamenter sistem olması onun
emperyalizme bağımlı, yeni sömürge
bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmez.
Bu gerçek değişmedikçe ülkemizde
bir avuç işbirlikçi tekel karlarına kar
katmaya, halkımızın açlığı ve yoksulluğu artmaya devam edecektir. Bu
eşitsiz, adaletsiz düzen aynı zamanda
halkların isyanını ve öfkesini daha da
büyütecektir. Yönetenler için halkların
öfkesini bastırmanın yolu daha fazla
baskı ve teröre başvurmak olacaktır.
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
bu krizleri daha da derinleşecektir.
Bizim sorunumuz başkanlık ya da
adına cumhurbaşkanlığı denilen sistemle değildir. EVET ya da HAYIR
demek sorunlarımızın çözümü değildir.
Sandıktan “evet” de çıksa “hayır” da
çıksa halka karşı savaşta AKP veya
adı ne olursa olsun iktidarda olan
düzen partisi tekeller adına halka karşı
savaşmaya devam edecektir.
Görevimiz, bu düzenden umudunu
kesen halk kitlelerini yeniden düzen
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içine çekmek değil, faşizme karşı
direnişler örgütlemektir. Devrimcilerin
işi düzenin krizini büyütmektir. Halk
oylamasının bir aldatmaca olduğunu,
bu aldatmacaya alet olmamak gerektiğini anlatmaktır. Onların düzenlerine soluk aldırmak değildir.
Halkımız; kurtuluş sandıkta, faşizmin parlamentosunda değil, devrimci halk iktidarındadır. Biz bağım-

sızlık istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz,
onurlu bir yaşam istiyoruz, iş-ekmek
istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz
bir konut, parasız eğitim ve sağlık istiyoruz. Bu düzenin parlamentosu,
başkanlık sistemi ya da herhangi bir
kurumu bu taleplerimizin hiçbirini
karşılayamaz. Bu taleplerimiz uğrunda
mücadele edersek kazanabiliriz.

Halk meclislerinde örgütlenelim,
kendi anayasamızı yapalım, faşizmin
iktidarına karşı savaşalım, kendi iktidarımızı, bağımsız, demokratik bir
ülkeyi birlikte kuralım.
TEK YOL DEVRİM!
TEK ÇÖZÜM FAŞİZME KARŞI MÜCADELE!
HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

Halktan Çalmak Suçtur,
Şerefsizliktir!

birçok insan Halk Meclisi Girişim
üyelerini evine davet etti. 12 Şubat'ta
eyleme başlamadan önce kahvelerde
ajitasyon çekerek eyleme çağrı yapıldı.
Saat 16.00’da Karaduman Market’in
karşısında eylem başladı. "Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir ”, "Çeteler Halka
Hesap Verecek ” sloganları atılarak
düzenli olarak ajitasyon çekildi. Yaklaşık bir saat süren eyleme 20 kişi katıldı ve haftaya tekrar aynı yerde olunacağı sözü verdikten sonra eylem
alkışlarla sonlandırıldı.

sonuç alana kadar sürdürmeye ve gencecik insanları bu zehir tüccarları ve
onların baronlarının elinden çekip almaya kararlı olunduğu dile getirildi.

Küçük Armutlu Cemevi ve Kültür
Merkezi inşaatından kablo çalan hırsız, ikinci girişiminde yakalanıp cezalandırıldı. Halkın bin bir zorlukla,
kendi emeğiyle, örgütlü gücüyle inşa
ettiği Cemevi ve Kültür Merkezi binasını soymak, zarar vermek en hafif
tabiriyle alçaklıktır, şerefsizliktir.
Uyuşturucu bağımlısı bir gencin yaptığı hırsızlık, Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatında büyük maddi hasara
sebep olmuştur.
Armutlu Halk Cephesi'nin bu konuyla ilgili 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada şunlara değinildi: "Bizler
uyuşturucu satın almak için halkın
ibadethanesini, kültür merkezini soyacak kadar gözü dönen bu gençleri
kurtarmanın mücadelesini verirken
devlet uyuşturucu ticareti yapıyor,
uyuşturucuyla savaş merkezini kapatıyor, uyuşturucuya karşı verilen
mücadeleyi engelliyor. Bütün bunlara
karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu düzenin uyuşturucuya alıştırdığı, yozlaştırdığı gençlerimizi o
bataktan söküp alacağız…”

Uyuşturucuya ve Çeteleşmeye
İzin Vermeyeceğiz
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Nurtepe-Güzeltepe: Halk Meclisi'nin uyuşturucuya karşı düzenlediği
oturma eylemi kar, yağmur demeden
büyük bir kararlılıkla 13. haftasına
girdi. Hasan Ferit Gedik’in katillerini
mahallede barındırmamak için yapılan
oturma eyleminden bile korkuyorlar.
Bu korku faşizmin korkusudur faşizm
bugün devrimcilerin bulunduğu mahallelere her türlü pislikle saldırıyor
ve buna karşı çıkan devrimcileri gözaltına alıyor tutukluyor. 14 Şubat'ta
yapılan eyleme katil polis saldırdı.
Yoldan geçen insanlara, kafelere,
Halk Meclisi çalışanlarına plastik
mermi ile hedef alarak ateş etti.

İkitelli: Uzun bir süredir uyuştu-

Nihai Hedefine Ulaştırana
Kadar Mücadelemize
Devam Edeceğiz!

rucu satılan ve birçok gencin uyuşturucu kullandığı Beşkat bölgesinde
uyuşturucuya karşı ikitelli Halk Meclisi
Girişimi eyleme başladı. Eyleme başlamadan önce 10 ve 11 Şubat günlerinde bu bölgede kapı çalışması yapılarak halka, yaşanan uyuşturucu sorunu
ile ilgili bilgi verildi. Halkın birliği ve
gücüyle birçok sorunun üstesinden
gelineceği anlatıldı. Kapısı çalınan

Uyuşturucuya ve her türden yozlaşmaya karşı oturma eylemi yirminci
haftası 4 Şubat’ta ve yirmibirinci haftasını 11 Şubat’ta Okmeydanı Şark
Kahvesi Eski Telefon Kulübelerinin
bulunduğu mevkiide her hafta olduğu
gibi sürdürmeye devam etti. Geçen
hafta ve bu hafta yapılan oturma eylemine toplam 7 kişi katılmıştır. Bir
kişi dahi olsa bu konuda mücadelenin

Okmeydanı

İkitelli

Çare Oligarşinin Meclisinde Değil,
Halkın Öz Örgütlülükleri Olan
Halk Meclisleri’ndedir!
İstanbul Okmeydanı Halk Cephesi,
ileriki süreçlerde yapılacak referandum
ile ilgili 15 Şubat’ta yayınladığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “… Halk Cephesi referandumda “evet” ya da “hayır”
demeyecektir. İlgili boykot çalışması da
yapmayacaktır. Oligarşinin seçim oyununa
katılmak, teşvik yoluyla kampanya yürütmek mevcut bozuk düzeni baştan kabullenmektir. Kısacası ”Hayır” demek
“Evet”i meşrulaştırmaktır. Düzene Yedeklenmeyeceğiz! Düzenin meclisini çare
olarak göstermeyeceğiz. Oligarşinin meclislerinde değil, Halk Meclisleri’nde Örgütlenelim, Savaşalım, Kazanalım!”
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Silivri Özel Tip Hapishanesi,
Sabancı Ailesinin Talimatlarına Uyarak
İsmail Akkol’a İşkence Yapıyor!
Armutlu Halkı 2.Hafta’da Oturma
Eylemine Devam Etti
İstanbul Armutlu Mahallesi'nde, Armutlu halkı
11 Kasım 2016'da mahallenin "Afet Riskli Alan"
ilan edilmesiyle birlikte başlattığı eylemlere bir
yenisini daha ekledi. 12 Şubat'ta yapılan eylem kar
ve soğuk havaya rağmen kararlılıkla son durakta
coşkuyla yapıldı. 25 mahalle sakininin katıldığı eylemde "Halkız Haklıyız Kazanacağız! Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak! Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız! Rantsal Dönüşüm İstemiyoruz" sloganları
atılarak eylem sonlandırıldı.

Ne Pahasına Olursa Olsun Mahallemizi
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde, 8 Şubat’ta
iki Halk Cepheli yunus polis ekipleri tarafından yolu
kesilerek GBT yapılmak istenmiştir. Ardından keyfi
üst araması dayatılmış ve Gülay adındaki Halk Cepheli
gözaltına alındı. O esnada hakaret eden polise tepki
gösteren Halk Cepheli’yi hazmedemeyen polis, aynı
şekilde onursuz arama dayatmıştır. Bu olay üzerine 8
Şubat’ta yazılı açıklama yayınlayan Bahçelievler Halk
Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi: “… Günlerdir mahallemizi ablukaya alıp çevremizde görüştüğümüz insanları tehdit edip amaçlarına ulaşmaya çalışan asalak
polisler amacına ulaşamayacak. Biz ne pahasına olursa
olsun mahallemizi sahiplenmeye devam edeceğiz.”

Halkın İş Yerlerini Yıkmanın
Bedelini Ödeyeceksiniz
AKP’nin katil polisleri 11 Şubat’ta gece saatlerinde
İstanbul Nurtepe Sokullu Caddesi’ni ablukaya alarak
Halkın Çay Bahçelerini yıktı. Bu olay üzerine Çayan
Halk Cephesi 15 Şubat’ta yayınladığı yazılı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi: “… Bu korku örgütlenmemizden korkmalarıdır, bizlerin bir araya gelip
sohbet etmemizin korkusudur, halka nefes alacağı
bir yer sunmamızın korkusudur, evlatlarımızın gözlerimizin önünde halkın çay bahçesinde birlik olmasının
korkusudur. Korkmuyoruz! Siz bizim bahçelerimizi
yıksanız da mahallemize gecenin bir yarısı azgınca
saldırsanız da korkmuyoruz. Halkın adım attığı her
yer bizimdir siz bugün yıktıysanız yarın daha güzelini
daha yenisini kurarız... Halkın dükkanlarını talan
etmek insanların onurlu yaşayıp kazanç sağladığı
yerleri yok etmenin bedelini ödeyeceksiniz!”

Silivri Hapishanesi idaresi
tarafından müvekkilimiz İsmail Akkol tecrit ediliyor,
işkenceye maruz kalıyor, kitapsız, görüşsüz ve insansız
bırakılıyor. Yaptığımız görüşmede müvekkilimizin gördüğü işkence sonucunda sağ
elinde ciddi bir his kaybı
oluştuğunu öğrendik. Müvekkilimiz İsmail Akkol’un
anlatımları şöyledir: “Silivri
Kapalı Hapishanesi Müdürü
benimle görüşmüyor, ısrarla
görüşmek istememe rağmen
günler, haftalar sonra görüşüyor. Görüştüğünde de sürekli oyalıyor. Beni arkadaşlarımla aynı hücreye koyun,
o olmadı aynı koridora götürün dedim ama bir senedir
bu talebim hiçbir şekilde yerine getirilmiyor, sürekli oyalıyorlar... Hiçbir şekilde hiçbir
sorunuma çözüm ve muhatap
bulamadığım için ben de
hücremin içinde yatak ve diğer malzemelerle bir ateş
yaktım. Ama ateşi yaktıktan
sonra havalandırmaya ya da
hücrenin dışına çıkmadım.
Özellikle havalandırma kapısını ve pencereleri kapattım. 'Artık yanayım ne olursa
olsun' diye düşündüm. Bilincim kapanmaya başladı,
yere düştüm. Gardiyanlar
geldiğinde de onları flu görmeye başlamıştım. Yarı baygın revire götürdüler. Doktor
nabzıma baktı, genel kontrolleri yaptıktan sonra gardiyanlar doktorun yanında
saldırmaya başladılar. Özel
olarak yüzüme vurmayıp,
kafamın arkasına vurdular.
Silivri’nin başgardiyanlarından Mustafa ismindeki kel
kafalı kişi de bu işkenceyi
yönetti.'Hücresinden alırken
niye ıslatmadınız, kafasının
arkasına vurun' diyerek tali-

mat verdi. Bu başgardiyan
A Takımı’nın başıdır. İşkence sonucunda kafamın
arkasında şişlikler oluştu. Bu
işkencenin ardından iç çamaşırım dışında soydular ve
ters kelepçeleyip süngerli
hücreye attılar. Ters kelepçeyi
bileklerimi iyice sıkacak biçimde taktılar ve bileklerime
kan oturdu. Süngerli hücreden sonra tekrar yanmış hücreye koydular. Tüm yiyeceklerimi ve kıyafetlerimi
suyun içine attılar. Kitaplarımı ve evraklarımı yırtarak,
suya atmışlar. Bütün kullandığım eşyaları ıslatmışlar.
Bunun üzerinden yaptıkları
bir tartışmada 'sen böyle yaparsan biz de böyle yaparız,
etkiye tepki' dediler. Ben bu
duruma daha fazla sessiz
kalmayacağım”(......)
Silivri Hapishanesi, Sabancı ailesinin ve siyasi iktidarın talimatlarıyla müvekkilimizin kişiliğini, ideolojisini ezmeye çalışmaktadır
ve sistematik olarak işkence
yapmaktadır.
İnsanlık onuruna aykırı
bir suç olan işkence yapılması
talimatı veren, işkence uygulayan, yapılması talimatı
veren tüm sorumlular suç işlemektedir. Bu işkencelerin
hukuki ve siyasi zamanaşımı
yoktur. İşkence suçunu işleyen tüm sorumlular er ya da
geç işkence suçunun hesabını
verecektir. Bir memurun “ben
ne yapayım bu iktidarın talimatı, bakanlığın talimatı, idarecilerin talimatı” diyerek bu
sorumluluktan kurtulma şansları yoktur. İşkencenin meşrulaşmasına, kanıksanmasına
asla izin vermeyeceğiz!
Halkın Hukuk Bürosu
Tarih: 11.02.2017
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Sağlık nedenleriyle hapishaneden
tahliye olan eski Mardin Büyükşehir
Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk,
Elazığ’da hastaneye götürülürken çekilen ve tartışma yaratan fotoğrafın
izahını yapıyor; “Bir yere götürürken
hastaneye giderken yerde kar var,
kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı” diyor.
Ve öyle “hoşgörülü” anlatıyor ki;
“Cezaevinde şahsıma yönelik bir
kötü muamele olmadı. Ama bazı kısıtlamalar vardı. Özellikle Silivri’de
iken Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlar üzerinde kısıtlamaların uygulandığını gözledik. Yine HDP’li
milletvekili arkadaşlarımız üzerinde
de kısıtlamalar vardı. Onlar tek başlarına kalıyorlardı. Ben yaşadığım
sağlık sorunları nedeniyle yanımda
bir kişi ile birlikte kalıyordum ama
onlar tek başlarına kalıyorlardı. Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse
hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı.” diyor.
Duyan da tatilden dönüyor sanacak.
Ahmet Türk, “Bir yere götürürken
hastaneye giderken yerde kar var,
kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı.”diyor. Askerlerin iki koluna
yapışmalarını böyle anlatıyor. Oysa
devrimci tutsaklar hastane ve mahkemelere gidiş gelişlerde, düşmanın
tutsakların kollarına girmek istediği
için çoğu kez tedavilerini bile olmadan geri dönüyorlardı.
Ahmet Türk, Türkiye hapishanelerini anlatmak için bula bula bu
cümleleri buluyor. Türkiye hapishanelerini aklayan bu cümleleri, kuşkusuz bilinçli olarak seçiyor. Peki,
neden faşizmin hapishaneler politikasını aklıyorsun? Binlerce arkadaşın
o hapishanelerde işkence altındayken,
sana iyi davranmış(!) olmaları neyi
değiştirir?
Neden, faşizmin binlerce devrimciyi, yurtseveri, HDP’liyi, milletvekillerini, belediye başkanlarını, hapsetmesine tepki göstermiyorsun?
Diyelim ki, birebir bir baskı, işkence görmedin, sana özel davranıldı;
peki, bilmiyor musun, hiç mi duy-

madın hapishanelerde
yapılan işkenceleri?
Devrimci tutsaklar
hergün işkence görüyorlar, sürgün ediliyorlar, bunları da mı
bilmiyorsun?
Şahsına yönelik
kötü bir muamele olmamış! Sanki sen
böyle söyleyince hapishanelerdeki işkenceler yok sayılacak,
unutulacak öylemi.
Evet, sayın Ahmet
Türk sen unutabilirsin, -ki “Diyarbakır’ı da unutmaya hazırız” diyen
sendin- hayır biz unutmayacağız.
Biz o hapishanelerden bir avuç kül
olarak aldığımız yoldaşlarımızın cesetlerini unutmayacağız, Seyhan’ın
kömürleşen bedenini unutmayacağız,
122 kahramanımızı, 7 yıl boyunca
neler yaşadıklarımızı unutmayacağız.
Bir kitabın, bir insan yüzünün, sesinin
yasaklandığı, sessiz mezarlara dönen
o hücreleri asla unutmayacağız. Ve
bunları yaşatanları affetmeyeceğiz...
Peki, Ahmet Türk’ün bu sözleri,
faşizme övgüleri neyin karşılığı?
Tahliye olmanın bedeli mi? Öyle ise
o zaman tutuklanmanın karşılığı ne?
Seni tutuklayanlara, bu yaşında seni
hapse atanlara karşı öfkelenmeyecek,
kin duymayacaksın; serbest bırakıldığına sevinip, bırakanlara da teşekkür
edeceksin! Ölümü gösterip sıtmaya
razı olmak böyle bir şey olsa gerek!
Sol’dan sağa herkesin sevdiği,
saygı duyduğu “duayen politikacı”
böyle olunuyor demekki!
Düzen içi politika yapmak öylesine meşru görülüyor ki Kürt milliyetçiliği cephesinde, AKP faşizminin
suçlarını örtmek öyle meşrulaşmış
ki, kimi zaman burjuva muhalefet
kadar bile muhalefet edemez hale
geliyorlar.
Roboski Katliamı’nda Tayyip Erdoğan’ı akladınız, Paris Katliamı’nda
MİT’i akladınız, Reyhanlı’da, Ankara’da, Suruç katliamlarında AKP
iktidarını, katliamların örgütleyeni

değilmiş gibi katliamın faillerini bulmaya çağırdınız. Peki ne oldu? AKP
faşizmi Kürt sorununu mu çözdü?
Hayır! AKP faşizmi HDP’nin milletvekillerini, eşbaşkanları dahil hapse
atmaktan, binlerce yöneticisini, çalışanını tutuklamaktan geri durmadı.

Ahmet Türk: “Bizim de
Hatalarımız Oldu!..” Diyor
Düşman: “Daha Yüksek
Sesle Söyleyin” Diyor
Ahmet Türk, tutuklandığı süreçte
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kendisi için Mardin’e gelişi
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi ile ilgili açıklamalarını, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili
önemli mesajlar” olarak değerlendiriyor ve “Tutuklandıktan sonra
sağdan sola kadar, her insan büyük
bir duyarlılık gösterdi. Türkiye’deki
vicdan sahibi herkes tutuklanmama
karşı tepkilerini ortaya koydu. Tahliye
edilmem konusunda kamuoyunda yoğun bir baskı oluştu. Bu konuda
emeği olan herkese teşekkürlerimi
iletiyorum” diyor.
Açıklamalarının devamında “Bizim de hatalarımız oldu ama tüm
sorumluluğu bize yıkmak yanlış
olur. Adım atılırsa karşılık veririz”
diyerek hala uzlaşmanın kapılarını
aralamaya çalışıyor. Ancak düşman
Kürt milliyetçileri kadar hafızasız
değil; kinci ve intikamcı!
AKP adına Numan Kurtulmuş’un
Ahmet Türk’e cevabı gecikmiyor;
“Yıllardır HDP’lilere halkın oy-
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larıyla seçilen bir partinin varlığının önemli olduğunu söyledik.
Ama dönüp halka ihanet eden, silah kullanan bu terör örgütüne
karşı ‘Durun, biz sizinle beraber
değiliz’ deyin, terörle aranıza mesafe koyun dedik. Ne yazık ki
HDP’deki bazı siyasetçiler bunu
yapamadı. Kendilerine oy veren
halkın iradesine ihanet etti. Biz
Sayın Türk’ün bu sözlerinin çok
daha yüksek sesle söylemesinin
faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Maalesef geç oldu. Acımasızca
terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka
hiçbir imkan elimizde kalmadı.”
diyor.
Düşman, bir yandan “diz çökeceksiniz” derken bir yandan da
HDP milletvekillerini neden tutukladıklarını, nasıl bir kin ve intikamla hareket ettiklerini de anlatıyor aslında, tabii anlayana!
Faşist Devlet Bahçeli ve Ahmet Türk Arasındaki Büyük
Sevgi!
MHP Genel Başkanı, faşist
Devlet Bahçeli birden vicdana
gelmiş ve “74 yaşındaki Ahmet
Türk rahatsızlığı nedeniyle insani
boyut gözönünde bulundurularak
tedavisine fırsat verecek şekilde
tutuksuz
yargılanmalı”
(12.01.2017-Basın) diye açıklama
yapıyor. Oysa yeminli bir halk
düşmanı olan faşist Bahçeli’yi ilgilendiren bir durum yoktur ortada.
Ki, faşist Bahçeli ne zaman Kürtlerden söz etse ağzından kan damlar. Ne olduysa birden Kürt sevgisi,
özelde de Ahmet Türk sevgisi
başlayıvermişti...
Sonuç olarak Ahmet Türk sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek
tahliye edildi. Hem de Adli Tıbbın
aksi yönde rapor vermesine rağmen!
Tahliye olan Ahmet Türk de
Bahçeli’nin ilgi ve sevgisini karşılıksız bırakmadı: “Sayın Bahçeli,
vicdani bir sorumluluğu yerine
getirdi... Kendisine teşekkür etmek
istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğim.” Ve devamında bu sevginin nedenlerini de

anlatıyor; “Diyalogdan başka bir
seçenek yok. Umut ediyorum ki
kısa bir süre içinde ortak bir akıl
ortaya çıkar, silahlar tamamıyla
Türkiye’nin gündeminden çıkar.”
(05.02.2017-Basın) diyor...
Uzlaşmacılık ve teslimiyetçilik
Kürt milliyetçiliğinin gözlerini
öyle bir kör etmiş ki; hala, faşizmden adım atmasını, çözüm
için el uzatmasını istiyor. Ahmet
Türk’ün tahliye edilmesinin ardından açıklama yapan BDP Eş
Genel Başkanı Kamuran Yüksek,
“Ahmet Abi bırakıldı, yüzlerce siyasetçi, belediye eşbaşkanlarımız,
milletvekillerimiz halen tutuklu.
Siyasetçilerin tutuklu olduğu bir
dönemde çözüm sağlanamaz.” diyor ama hemen devamında “Bu
nedenle öncelikle siyasetçilerin
serbest bırakılması gerekiyor. Bu
anlamda Ahmet Abi’nin serbest
bırakılmasının bir adım almasını
umuyoruz” diyebiliyor.
Numan Kurtulmuş “silah kullanan bu terör örgütüne karşı ‘Durun, biz sizinle beraber değiliz’
deyin, ‘terörle aranıza mesafe koyun’ dedik. Ne yazık ki HDP’deki
bazı siyasetçiler bunu yapamadı.”
diyerek, söylediklerini yapmayanları nasıl cezalandırdıklarını açık
açık söylemesine rağmen Kamuran
Yüksek Ahmet Türk’ün tutuklanmasını “büyük bir ayıp” olarak
değerlendiriyor ve serbest bırakılmasının da bu ayıbı örtmediğini
söyleyebiliyor.
İşte, hafızasızlık burada başlıyor; Faşizm kin ve intikamla saldırıyor ama milliyetçilik bunu
“ayıp” olarak değerlendirmeye
devam ediyor. Defalarca söyledik,
bir kez daha tekrarlıyacağız; Hayır,
bunun adı “ayıp” değil, faşizmin
terörüdür. Faşizmin “ayıbı” olmaz,
faşizm halka düşmandır, suç işler.
Ve bu şuçu işlemeye devam ediyor,
siz “ayıp” diyerek geçiştiriyorsunuz.
AKP bas bas bağırıyor; boyun
eğmek yetmez, “diz çökeceksiniz”
diyor. Ve siz hala “ayıp”tan, çözümden, demokratik siyasetten,
umuttan söz ediyorsunuz.

Armutlu Haber Gazetesi'nin
1. Sayısı Çıktı
Bir süredir çalışmaları devam eden
Armutlu Haber Gazetesi 14 Şubat'ta yayın
hayatına başladı. “Armutlu Bizimdir
Bizim Kalacak” sloganıyla her hafta Armutlu duvarlarında halkla buluşacak olan
gazetenin ilk sayısında Kentsel Dönüşüm
saldırısına karşı her hafta yapılan oturma
eylemi, mahallede yapılan sondaj çalışması, Cemevi ve Kültür Merkezi’ndeki
malzemeleri çalan hırsızın cezalandırılması
haberleri yer aldı. Haftalık olarak yayınlanacak olan gazete, Armutlu halkının
yayın organı olarak her hafta kendisini
yenileyerek ve geliştirerek yayınlanmaya
devam edecek.

%%%

Kentsel Dönüşüm Projesiyle
Mahallemizin Yıkılmasına İzin
Vermeyeceğiz
Kasım ayında afet ve riskli alan ilan
edilen Küçük ve Büyük Armutlu mahallelerinde, mahalle halkını bilgilendirmek
için broşür basıldı. Armutlu Yıkımlara
Karşı Halk Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar sonucu basılan broşür 14 Şubat'ta
halka ulaşmaya başladı. Dağıtımda 100
tane broşür halka ulaştırıldı.
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Yıkım Saldırılarına
Sessiz Kalmayacak
Mahallelerimizi Örgütlü
Mücadelemizle
Savunacağız!
AKP hükümetinin Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü yetkilileri, bir süre önce
Afet Riskli Alan ilan ettiği Büyük ve
Küçük Armutlu mahallelerinde 2 gündür
zemin etüt çalışmaları yürütüyor. Küçük
Armutlu’da yapılan sondaj çalışması öğrenildikten sonra mahalle halkı 8 Şubat'ta
Cemevi’nde toplandı. Yapılan toplantıda
bundan sonraki sondaj çalışmasını yaptırmama kararı alındı. 60 kişinin katıldığı
toplantıda yıkımlara karşı her hafta son
durakta yapılan oturma eylemine dair
öneriler getirildi. Sürecin daha sert geçeceği ve buna hazırlıklı olmak gerektiği
belirtilerek toplantı bitirildi.
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1.BÖLÜM
Egemenler kendilerine ve çıkarlarına karşı olan her şeyi "terör" ya
da "terörist" ilan ederek, çıkarlarını
korumak ve sömürü sistemlerini devam ettirmek isterler. "Terör" kavramı,
onların, uluslararası alanda mücadele
eden örgüt, kişi ya da kurumlara
karşı kullandıkları siyasi yalan ve
demagojidir. Kim neden neye göre
"terörist" ilan edilir, bu emperyalizmin
çıkarına, ülkelerle olan çıkar ilişkilerine bağlıdır ve değişkendir. Ama
özünde "terör" ve "terörizm" kavramları halkların özgürlük mücadalesine saldırının meşrulaştırıldığı bir
zemin olarak kullanılır.
Emperyalizm "terörist” ilan ettiği
ülkelere, örgütlere ve kişilere saldırırken, imha ve katliam uygularken
sihirli bir söz gibi, kendi halkını
dünya halklarını uyutmak, "haklılığını" kanıtlamak için hep bu demagojiye başvurur.
Terörizm kavramına emperyalizmin bu denli sarılmasının altında,
iddia ettikleri gibi halklara özgürlük
götürme, dünya halklarının barış ve
huzuru içinde yaşaması yatmaz. Emperyalizmin doğası gereği temel dürtüsü, sömürü, talan ve daha fazla
kar üzerine kurulu olduğundan, kendi
geleceğini dolayısıyla sömürüsünü
garantilemek ve sağlamlaştırmak üzerine kuruludur.
Dünyada kurtuluş hareketlerinin
gelişimi ile orantılı olarak da emperyalzmin vahşeti artmıştır ve bugünlere gelindiğinde ise bir söz dahi
"terörist" ilan edilmeye, emperyalizmin mahkemelerinde yargılanmaya
yeterli hale gelmiştir. Emperyalizm
açısından sözün ya da eylemin nerede
gerçekleştiğinin ne hukuksal anlamda
ne de siyasi anlamda bir önemi vardır.
Onun için belirleyici olan emperyalizme karşı olunması ve bu uğurda
mücadele edilmesidir. Bu nedenle
kara listeler çıkarır, örgütleri terörist
ilan eder, iç hukukunu buna göre

düzenleyip dünyanın diğer ucunda
ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi veren örgütleri, kişileri yargılar. Yine bu nedenle devrimcilerin
başlarına ödüller koyar, terörist ilan
ederek yargılanmalarını ya da katledilmelerini meşrulaştırmaya çalışır.
Emperyalizmin devrimcilere saldırı politikasının altında yatan temel
neden halkların özgürlük mücadalesini boğmak ve meşruluğunu mahkum
etme çabasıdır. Bu gerçeklik sömürü
var olduğundan bugüne bu şekilde
sürüp gitmiştir. Nerede halklara, devrimcilere yönelik bir saldırı varsa
orada işbirlikçi iktidarı yönlendiren,
saldırı ve katliama ortak olan emperyalist ülkelerde vardır. Hedef ise
açıktır, devrimcileri teslim almak,
devrimci düşünceyi ve halkların kurtuluş umudunu yok etmek.
Çünkü emperyalizmin bildiği bir
gerçek vardır; ezilen, sömürülen,
baskı altında tutulan, haksızlığa uğrayan her halk sömürü ve zulüm düzenine karşı direnme, savaşma hakkına sahiptir. Bu tarihsel ve sınıfsal
bir haklılıktır. Bu nedenle de emperyalizme karşı savaşmak halkların,
devrimcilerin en meşru görevidir,
bütün vatan severlerin boynunun borcudur.
Bir devrimci ve vatansever olan
Musa Aşoğlu da devrimciliği, emperyalizmin baskı ve sömürüsüne
karşı bir görev olarak görmüş, bu
nedenle ABD emperyalizmi ve Türkiye oligarşisi tarafından başına ödüller konmuş ve Alman emperyalizmi
tarafından tutuklanmıştır.
Avrupa emperyalizminin devrimcilere yönelik tutuklama, terörist ilan
ederek yıllara varan hapis cezalarına
çarptırma politikası yeni değildir.
Dünyada ve ülkemizde devrimci mücadele yükseldikçe, buna orantılı olarak Avrupa emperyalizmin baskıcı
ve yok etmeye dayanan tavrı da yükselmiş ve her dönem devrimcier
hedef tahtasına oturtulmuştur.

Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde devrimciler tutsaktır, tecrit işkencesine maruz bırakılmaktadır.
Çünkü Avrupa emperyalizmi "ya benim gibi düşüneceksin ya da yok
olacaksın"ı dayatmaktadır. Dayatılan
"yok olma" salt fiziki bir yok oluş
değildir. Dayatma, beyinlerin yok
olması dayatmasıdır. Çünkü emperyalizm bilir ki fiziken yok oluş aslolarak düşününcenin yok edilmesinde
bir araçtır. Eğer düşünce yok edilememişse her daim o düşünceyi ve
direnişi seçecek olanlar çıkacak ve
emperyalizme karşı savaşacaktır.

Avrupa Emperyalizminin
Baskı ve Zulüm Politikası;
İşgal, Katliam, İşkence,
Tecavüz
Emperyalizm, kişileri, örgütleri,
ülkeleri baskı altında tutarak, yıldırarak, kendi düşüncesini hakim kılmak ve sömürüsünü devam ettirmek
için Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan
Afrika'ya baskı, katliam götürmüştür.
Emperyalizmin bu terör politikası,
en tepede Beyaz Saray ve Pentagon
olmak üzere tüm emperyalist ülkelerin
ve işbirlikçi iktidarlarını da içine
alan bir yapılanma içinde hiyeraşik
olarak örgütlenmiştir.
Bu yapılanma içinde olan ve kendilerini demokrasinin beşiği olarak
adlandıran, gittiği her yere demokrasi
götürdüğünü iddia eden Avrupa emperyalizmi, sadece yakın geçmişe
baktığımızda dahi halklara karşı gerçekleştirilen açık ya da gizli terör
eylemlerinin, kontrgerilla örgütlenmelerinin içinde yer almış ve dünyanın neresinde halklara karşı bir
suç işlenmişse bunun bizzat uygulayıcısı ya da suç ortağı olmuştur.
Hitler Faşizminin Anayurdu Almanya'nın Suçları:
Faşizm deyince ilk akla gelen ülkedir Almanya. SS’ler, SA’lar, gaz
odaları, yakma fırınları, 70 milyonun
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için Suriye halklarına ödettiği bedel
yıkım ve ölümdür.
- Almanya, Yugoslavya'nın parçalanmasından birebir sorumludur.
Yugoslavya'yı denizden abluka altına
alarak bizzat donanmasını gönderen
ve 1993'te Bosna Hersek'te uçuş yasağını sağlamak için kendi hava kuvvetlerini devreye sokan, 1998 yılında
Bosna'yı bombalayarak 2000'in üzerinde sivilin öldürülmesinden birebir
sorumlu olan ülkedir Almanya.
katledilmesi, talan, yağma, katliam...
Kısacası Almanya, uyguladığı vahşetle halkların beleğine kazınmıştır.
Alman emperyalizmin saldırganlığı ve kendine pazar alanı yaratma
hırsı her ne kadar tarihle sınırlandırılıp, bugünün Almanyası’nı "barışı
koşulsuz savunan" bir ülke olarak
adlandırılsa da ve her türlü yalana
başvurularak yaratılan bu imaj korunmaya çalışılsa da, Almanya'nın
gerçeği, yağmacı ve saldırgan emperyalizm gerçeğinden farklı değildir.
Alman emperyalizmi dün olduğu
gibi bugün de ırkçılığın hamisi ve
en büyük destekçisidir. Çıkardığı Yabancılar Yasası ve Anti-terör yasaları
ile hiçbir hukuk normunu tanımayan,
insan haklarına, devrimci düşünceye
saldıran tam bir polis devletidir.
Almanya'nın belli başlı suçlarını
sıralayacak olursak;
- Anti-emperyalist RAF örgütüne
yönelik düzenlenen saldırılarda infazlarla, önder kadrolarının hapishanelerde katledilmesiyle, hapishanlerde tecrit işkencesi ugulayarak, hukukta suçun tespiti ilkesini hiçe sayıp,
kanaat üzerinden on yıllara varan
cezalar vererek tam bir pervasızlık
örneği sergilemiştir.
- Almanya'da yaşayan yabancılara
karşı yapılan Neo-Nazi çetelerinin
saldırılarının arkasında bizzat Alman
devleti vardır. Açıklanan 2016 yılı
verilerine göre, Ocak ayından Eylül
ayına kadar olan sürede, toplam 507
fiziki şiddet, aynı süre içinde mültecilere yönelik 1800 suç işlendiğini

gösteriyor. Görülmekte olan NSU
davası da her ne kadar delliler karartılsa ya da gizlense de, yabancılara
yönelik saldırıları Alman devletinin
tüm kurumları ile desteklediğini ve
bunu bizzat devlet politikası olduğunu
göstermektedir.
- Almanya, Türkiye'deki faşist
rejmin destekçisidir. Siyasi desteğinin
yanısıra silah ihracatı ile Türkiye,
Almanya'nın önemli bir pazarıdır.
2016 yılının ilk yarısında Türkiye
Almanya'dan aldığı 76,4 milyon Euro
tutarında silah ile Almanya’nın silah
ihraç ettiği ülkeler arasında 8. sıradadır. Almanya, özellikle Güney Kürdistan’da yer edinebilmek için çeşitli
oyunlar peşindedir. Kürt, Türk tüm
Anadolu halklarının sömürülmesi,
baskı altında tutulması ve işkencelerin
-eğitim, lojistik ve teçhizat sağlayarak- birinci dereceden suç ortağıdır.
- Almanya, Ortadoğu'da sömürü
ve pazar hakkı alabilmek için Suriye
halklarına yönelik savaş ve katilamın
sorumlusudur.
Günümüzde Almanya'nın Suriye'deki savaş "görevini" kabul etmesinin altında elbette Suriye halklarının kurtuluş değil, Alman emperyalizminin pazar elde etmek için
yürüttüğü saldırgan politika yatıyor.
Çünkü Almanya I. Paylaşım savaşından bugüne yeraltı zenginlikleri
ve stratejik açıdan önemli olan bu
bölgeye sahip olmak istemiş, savaş
esnasında bu bölgenin elde edilmesi
stratejik bir rol oynamıştır.
Emperyalizmin sömürü ve talan

- Afrika, emperyalistlerin ucuz iş
gücü, devasa hammadde kaynakları
ile özel ilgi gösterdiği bir kıtadır.
Almanya'da Afrika üzerinde oynan
oyunun içinde ve aynı zamanda sömürü pastasından pay alabilmek için
Somali'ye, Çat'a askeri yığınak yaparak ve bu ülkelere silah satarak,
kendine yeni pazar alanları yaratmaktadır.
Alman emperyalizminin Afrika
kıtasında uyguladığı stratejiyi istemeden de olsa CDU'nun (Alman Hıristiyan Demokrat Birlik partisi)
genel başkan yardımcısı Armin Laschet, FAZ gazetesinde yazdığı makalesinde şu şekilde özetliyordu: "Suriye'de Hıristiyanları katleden cihatçı
grupları muhalifler diyerek destekliyoruz, ama Mali’de aynı cihatçı
grupları terörist diye kovalıyoruz.
Bu saçmalığa bir son vermek lazım"
Alman emperyalizmi, silah pazarları oluşturabilmek için tıpkı diğer
kıtalarda, yakın tarihte Yugoslavya'da
olduğu gibi Afrika'da da halkları parçalayarak, dil, din, mezhepsel ayrılıkları körükleyerek kendine alanlar
yaratmaktadır.
Almanya, yıllardır bölgede uyguladığı politikalara bir resmiyet kazandırmak için, 13 Kasım 2015'te
Paris saldırılarından sonra Fransa'nın
"anavatanı teröre karşı korumada
destek" istemesini gerekçe göstererek,
Alman ordusunun Afrika'ya doğrudan
müdahalesinin önünü açmıştır.
(devam edecek)
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“Hayran olduğum bir toplum için mücadele ettim. Devrim
için, Sosyalizm için ve nihayetinde komünizm için. Ve bütün bu
güzellikleri, özgürlüğü ve gerçek insan olmanın hazzını ise umudumuzun içinde tattım. İnsanın beyin ve kol emeğinin ilk birleştiği
yer devrimciliktir, derler. Ve beynin ve yüreğin birlikte attığı yer
de burası. Sizleri seviyorum. Çok sevdim.”
Günay Öğrener

28 Şubat - 5 Mart
Ali TOPALOĞLU:
Rize, Ardeşen ilçesi Duygulu Köyü’nde
doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğu olan Ali, devrimci mücadeleyle lise yıllarında tanıştı. Devrimci
hareketin bir taraftarı olarak mücadele içinde
yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle
1992’de Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
Ali Topaloğlu
tedavi görürken Karadeniz’de devrimci harekete
karşı gerçekleştirilen bir operasyonda işkenceciler tarafından
hasta yatağına zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı.
Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle Rize’de
28 Şubat 1993’te yaşamını yitirdi.
Günay ÖĞRENER:
Büyük Direniş’in 109. şehididir Günay Öğrener. Günay, 18 Kasım 1973’te Mersin'de doğdu.
Aslen Burdurlu’dur.
Erdemi ve adaleti savunmak için devrimci
oldu. Ege Bölgesi’nde illegal alanda çeşitli göGünay Öğrener revler aldı. 1995’te tutuklandı. 9 yıldır tutsaktı.
Tutsaklığı süresince üç yoldaşının katledildiği
Buca Katliamı’na tanık oldu. 19 Aralık 2000'deki katliamda
Uşak Hapishanesi'ndeydi. Yoldaşlarından Yasemin Cancı ve
Berrin Bıçkılar yanında şehit düştü. Günay aynı hapishanede
alnına kızıl bandı takıp, zulme karşı bedenini tutuşturarak
ölümsüzleşti. Tahliye olmasına sadece 6 ay kalmışken gerçekleştirdi feda eylemini. 4 Mart 2004’te devrime meşale oldu.

Cemal Ördek

Cemal ÖREK:
Genç yaşta faşizmin karşısına dikilme yürekliğini gösteren ve halkına layık bir genç
olma sorumluluğunu duyan bir liseliydi. Liseli
DEV-GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. 29 Şubat
1980 yılında, İstanbul Etiler’de oligarşinin
askeri güçleri tarafından vurularak katledildi.
Raul REYES:
FARC’ın (Kolombiya Silahlı Devrimci
Güçleri) yönetici kadrolarındandı. ABD’nin
desteğiyle Kolombiya ordusu tarafından düzenlenen baskında 1 Mart 2008’de Ekvator’da
15 yoldaşı ile birlikte katledildi.

Raul Reyes

Josef STALİN, 5 Mart 1953:
Ekim devriminin, sosyalizmin inşasının
ve Nazi işgaline karşı direnişin önderlerinden Josef Vissarionoviç Cugaşvili, tarihe
bu adıyla değil, örgüt içinde aldığı kod
adıyla geçti. Kod adı Stalin’di. Stalin
“çelik” demekti ve onun tüm siyasal yaşamına çok yakışan bir addı bu. En zor
Josef Stalin
dönemlerin, zor görevlerin insanı oldu
hep. Yılgınlığın, kaçışın revaçta olduğu
zamanlarda kararlılığıyla öne çıktı. Umutsuzluk yıllarında
sosyalist inşada büyük zaferlere önderlik yaptı. Devrimin
emekleme yıllarında bir örgütçü, sürgünlerden yılmayan bir
direnişçi, iktidarın devralınması kavgasında Boşlevik Parti
yönetiminde yer alan bir önder, devrimin ardından sosyalizmin
inşasının mimarı, Nazi saldırganlığı karşısında iradesi kırılmayan bir komutan... Stalin’in yaşamı ve dünya halklarının
mücadelesinde yüklendiği roller bu sözlerle özetlenebilir.
Stalin, yani asıl adıyla Josef Vissarionoviç Cugaşvili, 1879'da
Tiflis’te doğdu. 15 yaşında mücadeleye katıldı. 1898'de Rus
Sosyal Demokrat İşçi Partisi Tiflis Örgütü'ne üye oldu.
Bundan sonrası her devrimcinin yaşadığı aşamalardan, tutuklanmalardan, sürgünlerden geçti. 1902'de Kafkasya Birliği
Komitesi'ne seçildi. Partide yaşanan Bolşevik-Menşevik ayrışmasında safını Bolşevikler’in içinde belirledi. Stalin,
1910'dan itibaren partinin Merkez Komite üyesi olarak sürdürdü faaliyetlerini. Devrimin hemen ardından Kızıl Ordu’da,
ulusal sorunun çözümünde görevler üstlendi. Lenin'in
önerisiyle 3 Nisan 1922'de Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Stalin bu görevi ömrünün sonuna kadar layıkıyla yerine getirdi. Bu dönemde en önemli sınavını Hitler
faşizminin saldırısı karşısında verdi. Faşizme karşı sosyalizmi
savunma kararlılığıyla Sovyet halklarını seferber etti. Emperyalistler arası bir paylaşım savaşı olarak başlayan savaşın
rotası değişmiş, savaş Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği
nezdinde, halklar ve emperyalizm arasında bir savaş haline
dönüşmüştü ve bu savaş, sosyalizmin geleceği açısından belirleyici olacaktı. Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu ve Sovyet
halkları işte bu dönemde "Anayurdu Savunma Savaşı"nda
destanlar yarattılar. Kızıl Ordu Sovyet topraklarından Naziler-i
atmakla kalmayıp, onları Avrupa içlerine kadar sürüp bozguna
uğrattı. Büyük ölçüde yıkılmış, tahrip olmuş Sovyetler
Birliği'ni yeniden inşa edip ekonomide, sanayide dünyanın
en ileri ülkelerinden biri haline getirmek yine Stalin'in önderliğiyle başarıldı. Önce devrimi, ardından sosyalizmi savunma kararlılığı ve uzlaşmazlığı, yaşarken de, öldükten
sonra da Stalin'e çok sayıda düşman kazandırdı. Ama düşmanlarının çoğu tarihin çöplüğündeler şimdi. Geride kalanları
bekleyen akıbet de aynı. Stalin ise, dünya halklarının
sosyalizm mücadelesinde yaşamaya devam ediyor.

Anıları Mirasımız
Günay Öğrener'in kaleminden:

Canlı, Güzel Ne Varsa
Bizimledir
Dünyada hiçbir şey tek ve bir başına yani öncesi ve
sonrası olmadan var olamaz. Yarın olacaklarsa yaşayan,
yaşamı temsil edenlerdir. Canlı cansız, soyut veya somut
hemen her şey bu kıstasta ayrılır. Örneğin dil bunlardan
biridir. "Ölü diller" deriz kimine, zamanı geçmiş bugün kulanılmayan vaya yeni kelimeler eklenmeyenlerdir. Yaşayanlarsa
öyle veya böyle günlük yaşamda yeri vardır. Yeni kelimeler
yeni kullanım şekilleri eklenerek ihtiyaca cevap verirler.
Buna göre, “yaşayan” veya “ölü” sıfatı eklenir başına.
“Yaşayan gelenek” gibi.
20 Ekim 2000'de başlayan direnişimiz de yaşayan bir direniştir. Üstelik oldukça aktif dinamik bir şekilde capcanlı
yolunda ilerleyen bir direniş eylemi. Ölüm üzerine kurulu
olması bir çelişki gibi gözükse de bu gerçeği değiştirmez.
Lenin, bir taktiğin, eylemin, politikanın değişebilmesi için
onu oluşturan nedenlerin ortadan kalkmış olması gerektiğini
söylüyor. Ki dünya devrim tarihlerine baktığımızda da
kazanma pratiğinin buna ne kadar bağlı olduğunu gösteren
pek çok örnek vardır. Öyleyse 20 Ekim 2003'te 107 şehit ve
500 gazi vermişken 10. ekiplerle yola devam edişimizi anlamayanlarla 20 Ekim 2000 öncesine gidelim. O günden bugüne
direnişi belirleyen etkenlere bakalım.
20 Ekim 2000 öncesi ABD emperyalizmi Ortadoğu
üzerine planlarını kurmuştu. ABD ekonomik açlığını en iyi
doyurabileceği yer olarak Ortadoğu petrollerini görüyordu.
Oraya varışında ise Türkiye'yi kullanmayı hedefliyordu. Bu,
Kafkas ve Balkanlar için de geçerliydi.
Avrupa emperyalizmi ise ABD gibi tıkanık bir ekonomiye
sahip değildi ama yeni pazarları ABD'ye kaptırırsa onun da
sonu farklı değildi. ABD karşısındaki ekonomik üstünlüğü
siyasi üstünlüğü de getirecekti. Ve bu üç yıl boyunca Avrupa
emperyalizmi de -euro dışında- fazla risk almadan bu
doğrultuda hareket etti.
Velhasıl emperyalizmin içinde bulunduğu bunalımı aşmak
ve politikalarını hayata geçirebilmek için halkları susturması
gerekiyordu. Varlık koşulu emperyalizmin politikaları içinde
yer almasına bağlı olan ülkemiz işbirlikçileri kolları sıvadı.
Halkı susturmanın yolu, öncelikle hapishanelerden geçiyordu.
Halkın örgütleyici gücü olan devrimcileri yok etmek, ezmek
halkın moral gücünü bozacak ve gözdağı olacaktı.
Hapishanelerden başlamalıydılar, çünkü bizler hem

Mevlüt Çınar

Mevlüt
ÇINAR:
1979’da mücadeleye katıldı. Mart
1980’de mücadelesini sürdürdüğü
Kars’ta bir evde
ölü bulundu.

Kadri Güldü

ellerinde olmamız nedeniyle kolay hedeftik, hem de ideolojimizi, inançlarımızı her yerde koruyor olmamız nedeniyle
"teslim alınmalıydık." Hapishanede de olsak ideolojik, politik
güç bizdeydi ve bu gücün ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu,
devlet için "olmazsa olmaz" önemdeydi ve inceden inceye
hesaplar yapıldı. Öncelikle bu politikanın hassas propagandalarla
beslenmesi, amacın iyi gizlenmesi ve "kabul görmesi" gerekiyordu. "Cezaevlerinde teröristlerin hakimiyetine son vermek,
devletin denetimini sağlamak”, “kabul edilebilir" bir gerekçe
olurdu. Buca ve Ümraniye katliamları, tecrübeleri vardı. 26
Eylül '99'da Ulacanlar'da, büyük saldırının provasını yaptılar.
10 devrimcinin vahşice katledildiği bu kanlı provayla birlikte
F tipi propagandasına hız verildi. F tipleri mutlaka açılacaktı.
Ancak F tipini olumlayan süslü yalanlar 20 Ekim 2000'de
başladığımız ölüm orucu direnişine çarptı. Direnişimizi
bitirmeli, ideolojik, politik üstünlüğü ele geçirmeliydiler. Ve
bu çırpınışla 19 Aralık'ta 20 hapishanede 10 bin kişilik bir
ordu sürdüler üzerimize...
Zafer yine bizim oldu. Teslim alamadılar. 3 yıldır sürüyor
direnişimiz...
Ana Cephe, F Tipleri
F tipi politikası, emperyalizmin dünya politikasının işbirlikçi
oligarşi aracılığıyla ülkemize yansımasıdır. Ülkemizde ana
cephe F tipleri. Bu, herkesin gördüğü, görmesi gereken bir
gerçektir. Sorun ana cephede çarpışıp çarpışmamada, işbirliğine
ortak olup olmamada somutlanıyor. Biz en doğal olanını, bir
Marksist-Leninist gibi, bir devrimci, bir vatansever gibi çarpışmayı seçtik.
Ölüm orucu eylemimiz canlılığıyla sürüyor. Canlılık, nedenleri-niçinleriyle bütünleştiği gibi her gelişmeye ayak uydurabilmesi, her şart altında ihtiyaca cevap vermesiyle de ölçülür. Yaşama cevap veremeyen ölür.
3 yıldır direnişimizi bitirmek için saldırıyor, yeni taktikler
geliştiriyorlar. Zorla müdahale işkencesini denediler. Ölüm
orucu eylemine yenik düştü bu müdahaleler, ölmek zordu
ama başarılmaz da değildi. Yüzlerce ölüm oruççumuzla yüklendik bu saldırıya. 107 şehit 500 gazimizle bir delik açtık,
zorla müdahale cephelerine.
Tahliyeler geldi. Bu yalnızca rüşvet değil saf dışı bırakma
manevrasıydı. Ama Armutlu'da direniş devam etti. Aya bile
gönderse direnişin ve çatışmanın süreceği, kararlılığı görüldü.
Bizim ölüm orucu silahımız değil onların tahliye silahı saf
dışı oldu. Ve karşı cephe bir darbe daha aldı.
Bugünse en güçlü silah olarak sansürü devreye soktular.
Mezarlıklarımıza saldırıları bile bunun bir parçasıdır. İşte
idealist düşmanın idealist silahı! Teferruatına bile girmeye
gerek yok. Böyle silahlar sonuçta hep bize hizmet eder.
Çünkü doğanın kanunu bu.

Kadri GÜLDÜ:
Liseli Dev-Genç
içerisinde fedakar çalışmalarıyla tanınan
bir devrimciydi. 1980
Martı’nda İstanbul
Kuştepe’de jandarma
tarafından katledildi.

Mazlum Güder

Mazlum GÜDER:
Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğuydu. Genç yaşında devrim mücadelesine katıldı. Cunta yıllarında
mücadelesini bir tutsak olarak sürdürdü. 3 Mart 1983’te Elazığ Hapishanesi’nden tahliye edilmesi gerekirken işkencede katledildi.

Berna YILMAZ,
Çiğdem YAKŞİ:
Berna Yılmaz Dev-Genç'liydi.
Gece bekçisi bir babanın, ev
kadını bir annenin kızı olarak
1989 yılında Malatya'da doğdu.
Berna Yılmaz
Çiğdem Yakşi Çocukluğu, gençliği ise Kıbrıs'ta
geçti. Ankara ve İstanbul’da
üniversite gençliğinin akademik-demokratik üniversite mücadelesinin en önünde yer aldı. İlk gözaltısını 2007 yılında;
"Ortak Düşman Amerika’dır" kampanyası sırasında bir başka
adalet savaşçımız olan Bahtiyar Doğruyol ile birlikte oldu.
Adalet savaşçıları olarak 3 Mart 2016’da Çiğdem Yılmaz ile
birlikte omuz omuza çatışarak şehit düştü.
Çiğdem Yılmaz 1989 yılında Eskişehir’de doğdu. Ev kadını
bir anne, inşaat isçisi bir babanın çocuğuydu. Eskişehir Anadolu

Üniversitesi Arkeoloji bölümüne giriş̧ yaptı ama harç parasını
yatırmadığı için okuldan atıldı. Defalarca gözaltına alındı, tutuklandı. Sincan'da 7 ay ve Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanelerinde 23 ay tutsak kaldı. Dev-Genç'liler ve Armutlu halkı
onu yakından tanıdı. Gülüşlerine, hareketliliğine, içtenliğine
bir o kadar da sözünü esirgemezliğinden, militanlığından güç
aldı. En son annesinin kucaklarında katledilen Dilek Doğan'ın
cenazesindeki fotoğraf karesiyle tarihe geçti, tabutunun başında
gördü onu Türkiye halkları. Dilek'e verdiği, çocukluğunu
bildiği Yılmaz'a verdiği sözü tuttu. Adalet istedi. Adalet
savaşçısı olarak adaleti sağlamak için çatışarak şehit düştü. 3
Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek Doğan'ın
ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını sormak için Bayrampaşa Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırı
düzenledi. Eylemin ardından geri çekilirken çatışmada yoldaşı
Berna Yılmaz ile birlikte şehit düştü.

Adalet Bakanı Yalan Söylüyor
Hapishanelerde Özgür Tutsaklara Yapılan
İşkenceler Devam Ediyor

çamaşır suyu ve deterjan dökerek kullanılmayacak hale getirdi.
(......) Başta Adalet Bakanı olmak üzere çocuklarımıza
işkence yapan hapishane müdürünü ve işkenceci gardiyanları
uyarıyoruz. Evlatlarımıza işkence yapmaktan vazgeçin. Evlatlarımızın saçlarının teline zarar gelirse dünyayı başınıza
yıkarız!" denildi.

TAYAD'lı Aileler Silirvi Hapishanesi'nde Özgür tutsaklara
sürgün sevklerle yapılan işkenceler ve saldırılarla ilgili 10
Şubat'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "8 Şubat’ta Silivri
Hapishanesindeki 6 Özgür Tutsağın hücreleri işkenceci gardiyanlar tarafından basıldı. Özgür tutsaklar işkencelerle, elleri
ters kelepçelerle zorla ring arabasına bindirildi. Kadın tutsakların
sürgün edilmesini protesto etmek için hücresini yakan İsmail
Akkol da gardiyanlardan tarafından işkence gördü. Gördüğü
işkenceler sonucu bayılan İsmail Akkol revire kaldırıldı. İsmail
Akkol’a gardiyanlar revirde de işkence yaptı. İsmail Akkol 5
saat boyunca ters kelepçeyle revirde bekletildi. Ters kelepçeden
dolayı İsmail Akkol parmaklarını kullanmakta zorlanıyor.
İsmail Akkol revirden sonra tekrar yakılmış hücreye getirildi.
Silivriden Şakran hapishanesine sürgün edilen tutsaklar 18
saat boyunca ters kelepçeyle bekletildi. Şakran Hapishanesine
geldiklerinde kadın tutsaklara onursuz, çıplak arama yapıldı.
11 kadın tutsak yakılmış hücrede tutuluyor. Su ve kantin ihtiyaçları idare tarafından karşılanmıyor. Sürgün sırasında kadın
tutsakların üzerindeki kıyafetleri gardiyanlar tarafından
parçalandı. Tutsakların Silivri’deki kıyafetlerine ise gardiyanlar

Amed Halkın Hukuk Bürosu
– Açıklama No: 32
Diyarbakır E Tipi Hapishanesi’ne
Sürgün Edilen Neslihan Albayrak 6
Gündür Açlık Grevinde!
Talebi Kendisine Yönelik Sürgün
– Sevk Politikasına Son Verilmesi, Aynı
Davadan Yargılandığı Diğer Tutsakların Yanına Konulmak
Neslihan Albayrak Dersim Merkez
de yapılan bir keyfi operasyonla gözaltına
alındı ve tutuklandı. Bir yıla yaklaşan
tutsaklığı boyunda Elazığ, Tarsus, Hatay,
Diyarbakır E Tipi Hapishanesi’ne sürgün
edildi. Son olarak getirildiği Diyarbakır

Hasta Tutsakları Katletmenize
İzin Vermeyeceğiz!
Ankara’da TAYAD’lı Aileler 15 günde bir yaptıkları ‘Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın’ konulu basın açıklaması 12 Şubat'ta
düzenlendi. Düzenlenen açıklama sonrasında ajitasyonlarla halka
hapishanelerdeki devrimci tutsaklara yapılan baskılar işkenceler
anlatıldı. Hasta tutsakları faşizmin katletmesine seyirci kalınmayacağı onları zulmün elinden çekip alacaklarını söyledikten
sonra atılan sloganlarla eylem bitirildi. Eyleme 15 kişi katıldı.

Çayan: TAYAD’lı Aileler 8 Şubat'ta Çayan Mahallesinde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. İki saatte toplam 30 dergi halka
ulaştırıldı. Çat kapı yapılan dağıtımda halkla gündeme ilişkin
sohbetler yapıldı ve Çayan halkı TAYAD’lı Aileleri evlerine
davet ederek, onları her zaman görmek istediklerini söyledi.
Dergi dağıtımına 3 TAYAD’lı katıldı.

E Tipi Hapishanesinde sürgün – sevkleri
protesto etmek, aynı davadan yargılandığı
arkadaşlarının bulunduğu bir hapishaneye
götürülmesi…
Neslihan bu talepler için 6 gündür
açlık grevinde.
Halkımız hangi yaşta olursa olsun faşizmin saldırısına uğruyor. 7’den 70’şine
saldırıya uğramayan yok. 17 yaşındaki
Neslihan’da bu saldırılardan nasibini alıyor. Tüm Adalet Bakanlığı Neslihan Albayrak’a baskı yapmak için uğraşıyor.
Bunun için yasaları, hukuku da bir kenara
atmış durumdalar. Diyarbakır Hapishanesi’nde savcı ile görüşen Neslihan Al-

bayrak’a savcı kini kusuyor. Müvekkilimize “Ben Savcımızı şehit eden örgütten
kişilerin taleplerini kabul etmem, onların
isteklerini yerine getirmem” diyerek
Savcı – Hâkim ve Cellat oldu. Henüz ilk
duruşmasına çıkan müvekkilimizi DHKPC üyesi ilan etti! Üstelik bunu yapan bir
savcı!
Müvekkilimiz moralli, kararlı ve coşkulu... Kaldığı diğer hapishanelerde idarelerin saldırılarına, keyfiliklerine boyun
eğmediği için derhal sürgün edilen müvekkilimiz şimdi arkadaşlarının yanına
konulmak için açlık grevi yapmak zorunda
kalıyor.(...)
14.02.2017

