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Düşmanın Tutsakları Teslim Alamayacağının İlanıdır

 Sürgün Sevkler Dursun
 Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Tedavileri Engellenmesin
 Kitap Hakkı Sınırlandırılamaz, Kısıtlanamaz
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AKP Faşizmi Mahallelerimizi Yozlaşma
ve Yıkım Saldırılarıyla
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Direnme Kararı En Güçlü Silahtır
Bir Kez Direnme Kararı Alanlar Her Türlü Engeli
Boşa Çıkararak Direnişi Zafere Taşırlar

Ö ğretmenimiz

Tutuklu Grup Yorum Üyelerinin
1 Mart 2017 Tarihinde Mahkemeleri Görülecek...
Yıkılan Kültür Merkezlerini,
Parçalanan Müzik Aletlerini,
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Bir Kez Daha Mahkeme Kürsülerinde
Savunmaya Devam Edecekler...
Gelin, Grup Yorum’la Beraber O Safları
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Zalimleri Bir Kez Daha Yenelim...
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Direniş adaletsizliğe,
haksızlığa karşı isyandır.
Direniş yol yapar, yol açar, yol gösterir.
Direniş okuldur.
Direniş zaferi getirir.
Direniş geleceğimizdir.
Direnmeyenlerin tarihleri de,
gelenekleri de olmaz. Gelecek bizimdir.
Direnişin siyasal temeli, meşruluğa
inançtır.
Meşruluk, düşmanın her türlü saldırısı
karşısında haklılığını haykırarak,
savaşarak örgütleyerek, savaştırarak,
halkın iktidarı için devrim
yürüyüşümüzü sürdürmektir.
Devrimciliğin doğası direniştir.
Direnişin doğası devrimcidir.
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Özgür Tutsaklar 11 Temmuz
2016 tarihinden bu yana, 7
aydır genel direnişteler...
“direnişimiz, kararlılık ve
kazanımlarla sürüyor”

GRUP YORUM
YALNIZ DEĞİLDİR!

24 Biz Diyoruz ki: Özgür

25

7 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Düşünen, aklını kullanan
devrimci korkuyu yener-1

8 İdeolojik mücadele
kazanılmadan siyasi zafer
kazanılamaz! İdeolojik
sağlamlık zafere, ideolojik
zayıflık yenilgiye götürür-2

13 AKP'ye yeni baskı, yasak ve

27 Halk Meclisleri: Uyuşturucu
29

31 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır:
Mahallelerimizin şahanları

kurallarımız ve
ilkelerimizle savaşacaktır

16 Silahlı mücadelenin etkisi,
18 Selam olsun evlatları için
Dersim’de direnen
ailelerimize! Kemal Gün
Dersim’de oğlunun cenazesi
için direniyor duydunuz mu?

32 Devrimci İşçi Hareketi: DİSK
34

19 10 Soruda: Birlik
23 “Fırtına olanlara rüzgar
neylesin, günü doğuranlara
gece neylesin” Grup Yorum
bitmeyen bir ezgidir. Çünkü;

faşizmin ölüm çukurlarıdır,
bataklıktır!
Mahalleler: İşkencecinin
amacı irademizi kırmaktır!

sansür kararları aldıran
DHKC'nin eylemleridir
düşmanın ruh halindedir!

tutsakların genel di̇reni̇şi̇
kazanacaktır! Çünkü bugünkü
genel di̇reni̇şi̇mi̇zi̇n tari̇hsel
kökleri̇ büyük di̇reni̇şi̇mi̇ze
dayanmaktadır
Halkın Hukuk Bürosu:
Hapishanede çekilen bir
fotoğraf “kamu güvenliği”ni
nasıl tehlikeye düşürebilir?

50. yılını alnının akı ile
kutlayamaz!
Kamu Emekçileri Cephesi:
İşimiz, ekmeğimiz,
onurumuz için direniyoruz!
direnişte 100 bin gün de
geçse biz kazanacağız!

36 Sorunlar-Çözümler: Yoldaşlık
37

ilişkileri
Devrimcilik Akıl

Umudun Türkülerini
Söyleyenleri
Susturamayacaklar!

Yalnız
Değildir!
1 Mart’ta Çağlayan
Adliyesi’nde
Olalım!

Tamirciliğidir:...

38 AKP, Taksim Meydanı’na cami
yaparak 1 Mayıs ‘77'yi
unutturamaz! Tarihi silmelerine
izin vermeyeceğiz!

39 Halkın Mühendis Mimarları:
Sürmene yangını neden çıktı?

40 Ülkemizde Gençlik:...
41 Kürt halkımıza yönelik inkâr
imha asimilasyon politikaları
Nusaybin’deki abluka ile
devam ediyor

42 Kayıp gerillaların akıbetini
açıklayın! Halk, gerillalarını
sahipleniyor

43 Cevap ver katil içişleri bakanı
soysuz Süleyman 11 DHKC
gerillası nerede?

46 Haberler...
47 Yasa dışı halay çekmek bizim
işimiz

48 Mafya, kapitalist sömürü ve
talanın çocuğudur

51 Avrupa’daki Biz: Musa
Aşoğlu’na özgürlük!

52 Avrupa’da Yürüyüş:...
55 Avrupa Dev-Genç: Avrupa’daki
sorunlar ve çözümler

56 Yitirdiklerimiz...

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

Özgür Tutsaklar 11 Temmuz 2016 Tarihinden Bu Yana,
7 Aydır Genel Direnişteler...

“DİRENİŞİMİZ, KARARLILIK VE
KAZANIMLARLA SÜRÜYOR”
Hücre-koğuş içerisi değil;
hapishanelerin her yeri
direniş, eylem mevzisine
dönüştü. Daha önce
tarihimiz boyunca defalarca
kez hücre saldırılarına karşı
Genel Direnişler, Ölüm
Orucu eylemleri
gerçekleştirdik. Özellikle
emperyalizmin 2000 yılında
başlattığı tecrit saldırısı adı
altındaki teslim alma “ya
düşünce değişikliği ya
ölüm” dayatmasına karşı
gerçekleştirdiğimiz Büyük
Direniş sürecinde tecrit
hücreleri saldırısını boşa
çıkardık. 2000-2007
direnişimizde tecrit
hücreleri ideolojimizi,
inançlarımızı,
örgütlülüğümüzü tasfiye
etmeyi başaramadı. Tam
tersine bu saldırıdan
düşüncelerimizi daha da
sağlamlaştırarak,
inançlarımızı ve savaşma
gücümüzü arttırarak ve
hücreleri işlevsizleştirerek
çıktık. Şimdi Genel
Direnişimizle ise bu
hücreleri “cayır cayır”
yakıyoruz. Bu kez de fiili bir
saldırıyla hücreleri yok
ediyoruz. Yaktığımız her
hücre emperyalizme,
işbirlikçilerine “bizi teslim
alamazsınız” meydan
okumasıdır.
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11 Temmuz 2016'dan bugüne, Genel Direniş programımız doğrultusunda direniyoruz.
7 ayı geride bıraktık.
Temel taleplerimiz şunlardır:
-Sürgün sevkler dursun!
-Hasta tutsaklar serbest bırakılsın, tedavileri engellenmesin!
-Kitap hakkı sınırlandırılamaz, kısıtlanamaz!
-Sohbet hakkı uygulansın!
Biz özgür tutsaklar olarak tüm saldırılara
karşı direnme kararı aldığımız ve bunu
Genel Direnişimizle bunu topyekün bir direniş sürecine dönüştürdük.
Biz Özgür Tutsaklarız… Direnişle yoğrulmuştur tarihimiz. Bu tarih üzerine kurulmuştur bugünümüz…
Herkes direnmekten vazgeçebilir, Özgür
Tutsaklar geçmez. Biliriz devlet bizi teslim
aldığında halkı da teslim alabilir.
Biliriz ki direnme kararı en güçlü silahtır.
Bir kez direnme kararı alanlar her türlü
engeli boşa çıkararak direnişi zafere taşırlar.
Bizler de bugün bunun için dört duvar arasında her tür olanağı ve aracı değerlendirerek
direniyoruz.
Günün belirli saatlerinde slogan atma,
kapı dövme, hastaneye, adliyeye, ziyarete,
telefona vb. hücre dışına çıkılan tüm durumlarda geri gelirken ana koridordan itibaren
oturma eylemi yapma, F tipi hapishanelerde
alt katta sayım vermeme, üst katta verme,
havalandırmadan hücreye girmeme-oturma
eylemi, hücre yakma vs. direnirken kullandığımız eylem biçimlerdir.

Toplam 21 Kez Hücre Yakma
Eylemi Yaptık
-Bakırköy Hapishanesi’nde 30 Temmuz
2016 tarihinde hücre yakma eylemi yapıldı.
Ardından tüm Cephe tutsakları Silivri Hapishanesi’ne sürgün edildi.
-Silivri’de toplam 6 kez hücre yakma
eylemi yapıldı. En son geçtiğimiz hafta,
uzun süredir tecritte tutulan ve kendisine
kitap-dergi verilmeyen İsmail Akkol hücresini
yaktı ve bunun üzerine işkenceye maruz

kaldı.
-Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde 1 kez hücre
yakma eylemi yapıldı. Tutsaklar işkenceye
maruz kaldı.
-Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’nde 1 kez hücre
yakma eylemi yapıldı. 2 hücre yakıldı. Tutsaklar aylarca yanık hücrede hiçbir eşyaları
verilmeden tutuldular.
-Kandıra 1 No’lu F Tipi’nde 2 kez hücre
yakma eylemi;
-Kandıra 2 No’lu F Tipi’nde 1 kez hücre
yakma eylemi;
-İzmir Kırıklar 2 No’lu da 1 kez hücre
yakma eylemi yapıldı.
-Şakran Kadın Hapishanesi’nde 4 kez
hücre yakma eylemi yapıldı. Ağırlaştırılmış
müebbet hapis hükümlüsü Didem Akman
uzun süre yanık hücrede günde sadece 1
saat havalandırmaya çıkarılarak tutuldu. Eşyaları verilmedi.
-Trabzon’da Ferdi İşçi hücresini yaktı,
kendisi yaralandı.
-Sincan’ da tüm Cephe tutsakları sürgün
edildiği halde hapishanede tek başına tutulan
Rabbena Hanedar hücresini yaktı.
-Adana-Kürkçüler Hapishanesi’nde tek
başına tutulan Deniz Şah hücresini yaktı.
(Hücre yakma eylemlerinin neredeyse
tamamında tutsakların hücrede kalan sağlam
eşyaları ve kitap-dergileri ya ıslatıldı ya da
çöpe atıldı.)
7 Ayı geride bırakan direnişimiz, oligarşiyi
hapishaneler cephesinde zorlarken, dışarısı
boyutuyla mücadelemiz de önemli bir etki
yarattı. Bakanlar, Tayyip Erdoğan savunmaya
geçerek hapishanelerde “işkence olmadığı”nı
açıklamaya giriştiler. Oligarşinin temsilcilerine
bu açıklamları yaptıran direnişimizdir.
Yapılan eylem ve çalışmalarla hapishanelerin bir şekilde haber konusu olması,
tartışmalar, bu yapılanların sonucudur.
Ancak direnişimizin asli gücü, özgür
tutsaklar ve mekan olarak da hapishanelerdir.
Oligarşi direnişimize sessiz kalmadı, kalamazdı da. 15 Temmuz darbe girişiminden
önce başladığı sürgün-sevkleri, özellikle
darbe girişimi sonrası yoğunlaştırdı. DHKP-

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

C tutsaklarına yönelik genel bir
saldırıya dönüştürdü. Örneğin Sincan F-1, Sincan Kadın, Amasya,
Bolu, Bakırköy, Adana, İzmir F 12 hapishanelerindeki bütün özgür
tutsakları sürgün ettiler. Direnişi,
"tutsakları sürerek" bitirmeyi hedeflediler. Tabii bu mümkün değildi.
Sürgün edilen özgür tutsaklar, gittikleri her yere direnişin coşkusunu
taşıdılar. Sürgün-sevkler de, oligarşi
için kolay olmadı. Çünkü özgür
tutsaklar ellerini-kollarını sallayarak
gitmeyecekti sürgüne. Ve sürgünlerdeki direniş de birer eylem olarak
tarihte yerini aldı.
Fiziki direnişimizle eylemler anlamında ufkumuz genişledi. Sadece
direnmedik, direnişi taarruza dönüştürdük. Hapishaneleri birer alev
topuna dönüştürdük. Adana, Amasya, Gebze, Bakırköy, Edirne, Sincan
F 1, Sincan Kadın, İzmir Şakran,
Kırıkkale, Silivri, Kandıra 1-2, Tekirdağ 1-2 No'lu hapishanelerinde
hücreler ateşe verildi. Pasif direniş
içerisinde olmayacağımızı gösterdik.
Hücre-koğuş içerisi değil, hapishanelerin her yeri direniş, eylem
mevzisine dönüştü. Daha önce tarihimiz boyunca defalarca kez hücre
saldırılarına karşı Genel Direnişler,
Ölüm Orucu eylemleri gerçekleştirdik. Özellikle emperyalizmin
2000 yılında başlattığı tecrit saldırısı
adı altındaki teslim alma “ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasına karşı gerçekleştirdiğimiz
Büyük Direniş sürecinde tecrit hücreleri saldırısını boşa çıkardık. 20002007 direnişimizde tecrit hücreleri
ideolojimizi, inançlarımızı, örgütlülüğümüzü tasfiye etmeyi başaramadı. Tam tersine bu saldırıdan düşüncelerimizi daha da sağlamlaştırarak, inançlarımızı ve savaşma gücümüzü arttırarak ve hücreleri işlevsizleştirerek çıktık. Şimdi Genel
Direnişimizle ise bu hücreleri “cayır
cayır” yakıyoruz. Bu kez de fiili
bir saldırıyla hücreleri yok ediyoruz.
Yaktığımız her hücre emperyalizme,
işbirlikçilerine “bizi teslim alamazsınız” meydan okumasıdır.
Direniş, oligarşi cephesinde gedikler açarken, özgür tutsaklar ve

aileleri açısından bir sıçramaya dönüştü. Yedi aylık fiili direnişimiz, bizi
daha da dinamik kıldı. Politik uyanıklığımız gelişti. Düşmanı daha iyi
tanıdık. Direnişimizin düşman cephesinde yarattığı şaşkınlığı, açmazı
bizzat gördük, yaşadık. Kendimize
olan inancımız, güvenimiz arttı. Yapabileceğimizi gördük. Özellikle ailelerimizin sahiplenmesi, öne çıkması
önemliydi. Hapishaneler önlerinde
yapılan eylemler, Ankara yürüyüşü,
Bakırköy, Silivri hapishanelerindeki
militan tavırları, kayda değerdi.
Bizler 7 yıl süren Büyük Direniş’imizin yürütücüleriyiz. Mirasçılarıyız. Bugün, büyük direnişten
aldığımız güç, öğrendiğimiz taktik
ve yöntemlerle direniyoruz.
Direnişimiz kendi mecrasında
kazanımlarla ilerliyor. En büyük kazanımımız, Özgür Tutsak cephesinin,
tutsak ailelerinin kenetlenmesi, örgütlenmede ve eylemde sıçrama
yapmasıdır. Düşmanın saldırılarına
boyun eğmeyeceğimizin gösterilmesidir. Direnişimiz aynı zamanda
OHAL'e karşı bir mevzi olarak halklarımıza umut vermektedir.
Ayrıca hapishaneler cephesinde
dışımızdaki tutsak kitlesini etkilemiş,
onları düşünmeye, konumlarını sorgulamaya dönüşmüştür.
Sonuç olarak; Büyük Ölüm Orucu Direnişi’mizden sonra, merkezi
anlamda hayata geçirdiğimiz direnişimiz ilk günkü inanç ve coşkuyla
devam ediyor. Direnişimiz ilk etapta
yeni saldırıların önünü almış ve
bazı kismi kazanımlar elde etmiştir.
Yasaklanan sohbetler başlamıştır.
Ayrıca kimi hapishanelerde özgür
tutsaklar yaptırım uygulanmayan
hapishanelere sevk edilerek sorun
çözülmeye çalışılmıştır. Bu kuşkusuz
bir adımdır ve önemli bir kazanımdır. Ancak yeterli değildir.
Arkadaşlarımızın yargılamalarının yapıldığı bölgelerdeki hapishanelere dönme talebi devam edecektir.
Direnişimiz, henüz nihai sonucu
varmadı. Ancak saldırılar karşısında
herkesin boyun eğdiği OHAL koşullarında, hapishaneleri direniş
mevzisine çevirerek önemli bir gör-

SÜRGÜN – SEVKLER
22 Temmuz 2016
Bolu F Tipi’nden Edirne’ye
Hüseyin Karaoğlan, Hüseyin Özen,
Kubilay Uçucu
1 Ağustos 2016
Bakırköy’de Kalan Kadın Tutsaklar
Hücrelerini Tutuşturdukları İçin Silivri
9 No’luya (35 Kişi)
15 Ağustos 2016
Sincan Kadın Hapishanesi’nden
Gebze Hapishanesine Sürgün Edilenler;
1-Rojda Yalınkılıç
2-Dilek Kaya
18 Ağustos 2016
Amasya’dan-Kırıkkale’ye
Mehmet Bıldırcın
Hasan Basri Yıldız
8 Eylül 2016
İzmir Kırıklar’dan Şakran Aliağa
2 No’lu T Tipi Hapishanesi’ne Sürgün
Edilenler;
1-Ufuk Keskin
2-Sercan Ahmet Arslan
3-Emre Sarıgül
4-Erdal Berk

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

26 Eylül 2016
Filiz Gencer, Şakran Kadın Hapishanesi’nden Bursa Yenişehir Kadın
Hapishanesi’ne Sürgün Edildi
3 Ekim 2016
Gülten Matur, Tekirdağ 1 No’lu T
Tipi Hapishanesi’nden Bakırköy Kapalı
Kadın Hapishanesi’ne Sürgün Edildi
14 Ekim 2016
Silivri 9 No’lu Kadın Hapishanesi’nden Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler;
1-Nurgül Acar
2-Nebiha Aracı
3-Eylem Yücel
19 Ekim 2016
Şakran Kadın Hapishanesi’nden
Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne
Sürgün Edilenler;
1-Gamze Eroğlu
2-Kinem Bozkurt
3-Songül Ökten
20 Ekim 2016

HER TÜRLÜ ENGELİ BOŞA ÇIKARARAK DİRENİŞİ ZAFERE TAŞIRLAR
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Silivri 9 No’lu Kadın Hapishanesinden – Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler
(17 Ekimde Hücre Yaktılar)
1-Yeliz Türkmen
2-Yıldız Keskin
3-Banu Özcan

lan, Emre Sarıgül Şakran T 1'e Sürgün Oldu.

lum Silivri 9 No’ludan Kandıra 2
No’lu F Tipi’ne Sürgün Edildi.

27 Aralık 2016
Hakan İnci, Maltepe Çocuk Hapishanesi’nden İzmir-Şakran Çocuk
Hapishanesi’ne Sürgün Edildi.

23 Ekim 2016
Rize Hapishanesi’nden – Adana
Kürkçüler Hapishanesi’ne Sürgün
Edilenler;
1-Cengizhan Pilaf

28 Aralık 2016
Barkın Timtik Silivri’den Şakran’a Sürgün Edildi.

18 Ocak 2017
Eren Odabaş, Tolgahan Tunç,
İleri Kızılaltun Silivri Kapalı Hapishane’den Edirne F Tipi’ne Sürgün
Edildi.

25 Ekim 2016
İnan Gök ve Serdar Karaçelik
Edirne F Tipi Hapishanesi’ne Sürgün
Edildi.
15 Kasım 2016
Ferdi İşçi Trabzon A Tipi Hapishane’den, Tokat T Tipi Hapishanes’ine Sürgün Edildi.

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

22 Kasım 2016
Neslihan Albayrak, Elazığ E Tipi
Hapishane’den, Tarsus Kadın Hapishanesi’ne Sürgün Edildi.
8 Aralık 2016
Sevcan Göktaş ve Gülay Efendioğlu, Gebze Hapishanesi’nden
Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishane’ye
Sürgün Edildi.
14 Aralık 2016
Mehmet Özdemir, Silivri 6 No’lu
L Tipi Hapisane’den Silivri 9 No’lu
Hapishane’ye Sürgün Edildi.
16-17 Aralık 2016
Taner Korkmaz, Murat Kaymaz,
Mecit Şahinkaya Kandıra 1 No’lu
F Tipi’nden Van Yüksek Güvenlikli
Kapalı Hapisane’ye Sürgün Edildi.
16 Aralık 2016
Rabbena Hanedar Sincan 1 No’lu
F Tipi’nden Van Yüksek Güvenlikli
Kapalı Hapishane’ye Sürgün Edildi.
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2 Ocak 2017
Neslihan Albayrak Tarsus Kadın
Kapalı Hapishanesi’nden Hatay Yayladağ Çocuk Hapishanesi’ne Sürgün
Edildi
13 Ocak 2017
Kadir Durukan Adıyan, Alişan
Taburoğlu Silivri 2 No’lu/Burhaniye
T Tipi Hapishane’ye Sürgün Edildi.
13 Ocak 2017
Aziz Arslan, Caferi Sadık Eroğlu, Muharrem Çay Silivri 2 No’ludan
Bandırma T1 E Sürgün Edildi.
13 Ocak 2017
Vedat Aktemur, Serkan Fikir silivri 2 No’lu L Tipi’nden BalıkesirKepsut 2 No’lu L Tipi’ne Sürgün
Edildi.
17 Ocak 2017
Yurdagül Gümüş Elazığ E Tipi
Hapishanesi’nden Elazığ T Tipi Hapisahenesi’ne Sürgün Edildi.
18 Ocak 2017
Sibel Yücel ve Sevda Hasırcı
Çanakkale E Tipi’nden Gebze Hapishanesi’ne Sürgün Edildi.
18 Ocak 2017
Volkan Pamuk, Metin Yavuz,
Veysel Şahin, Feridun Osmanağaoğlu, Ali Gökmen, Volkan Bakbak,
Hüseyin Mutlu, Hasan Karapınar
Silivri Kapalı Hapishane’den Bolu
F Tipi’ne Sürgün Edildi.

23 Aralık 2016
Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde
Tutuklu Bulunan Müvekkillerimiz
Talat Şanlı ve Yusuf Kenan Dinçer
Van’a Sürgün Edildi.

18 Ocak 2017
Gökhan Yıldırım Silivri 9 No’ludan Tekirdağ 1 No’luya Sürgün Edildi.

25 Aralık 2016
Şakran T 2 Hapishanesi’nde Kalan Ufuk Keskin, Sercan Ahmet Ars-

18 Ocak 2017
Ulaş İnci, Ozan Oğuz, Gürkan
Türkoğlu, Deniz Eriş, Çağatay Maz-

18 Ocak 2017
İbrahim Devrim Top, Fatih Çınar,
Caner Koç, Mazlum Arslan Silivri
9 No’lu Kapalıdan Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi Hapishane’ye Sürgün Edildi.
30 Ocak 2017
Serkan Fikir ve Vedat Aktemur
Balıkesir 2 No’lu L Tipi’nden Kandıra 2 Nolu F Tipi’ne Sürgün Edildi.
10 Şubat 2017
Silivri’den 6 Kadın Tutsak Şakrana Sürgün Edildi. Sürgün Edilenler
Aysun Akdağ, Bahar Ertürk, Tuğçenur Özbay, Meral Dönmez, Güzin
Tolga, Halime Keçeli.
10 Şubat 2017
Silivri 6 No’ludan Muzaffer Elmastaş ve Çağrı Avcı Van Yüksek
Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'ne
Sürgün Sevk Edildi.
10 Şubat 2017
Neslihan Albayrak Hatay Çocuk
Hapishanesi’nden Diyarbakır E Tipi
Hapisane’ye Sürgün Edildi.
10 Şubat 2017
Hatay T Tipinden Erhan Arslan,
Sinan Okur, Gökhan Demir, Fehim
Bolat, Orhan Çapar Kırıkkale F Tipi'ne Sürgün Sevk Edildi.
10 Şubat 2017
Hatay T Tipi’nden Gülbahar Uçucu, Devrim Deniz Karataş, Kübra
Sünnetçi Ve Deniz Yücel Gebze M
Tipi Hapishanesi'ne Sürgün Sevk
Edildi.
Tarihlerini bilmemekle birlikte
Halil Yakut Mersin’de tutuklandı,
Buradan Hatay T Tipi’ne, oradan
da Şakran’ a sevk edildi.
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1-Devrimcinin bir insan olarak
korkusu, cüreti ve daha birçok duygusu olacaktır. Hareket saflarında
bir bölgede, bir birimde, bir alanda
çalışma yapıyor, belki kısa bir süre
önce devrimci oldu, belki de yıllardır
devrimcilik yapıyor ve bir gün "korkuyorum" diyor. Ya bu korkusunu
yeniyor ve devrimciliğe devam ediyor
ya da “bırakıyorum” diyor. Duygular,
içgüdüler; düşünerek, deney ve birikimle dost haline getirilebilir, düşman
olmaktan çıkarılabilir. Korku; bilmemek, düşünmemek ve pratik
yetersizliğidir. Korkuyu yaratan da,
azaltan da, yok eden ya da arttıran
da bilinçtir. Bilgidir. Pratiktir.
2-Bir devrimci, tehlikenin ne olup
olmadığını anlamalı, nasıl aşılabileceğini düşünerek, içgüdüsüne teslim
olmadan, yapılması gerekenleri yapmalıdır. "Gözüm korktu" denilir mesela.
Bu sözü, işin çokluğundan ve çok zaman alacağından, meşakkatli ve çok
emek, sabır isteyen bir iş olması sebebiyle duyarız çoğu zaman. Kuşkusuz
sıradan, devrimci olmayan bir insanın
böyle düşünmesi bilinçsizliğinden,
zorlukları sevmemesi, göğüsleyememesindendir. Ama bir devrimci sıradan
bir insan değildir... Ancak bir devrimci
,sıradanlaştığında korkacaktır.
3-Devrim saflarına adım atan,
devrimci olan bir insan, düzenden
getirdiği kültürü, eksiklerini, hata ve
zaaflarını, Cephe ailesi içinde, mücadele içinde devrimcileştikçe atacaktır. Devrimci insan, Cephe ailesi
içindeki insandır. Korkusuyla statükolar kuran ve zaaflarına teslim olan
bir devrimcinin korkusu, her süreçte,
her işte artarak büyüyecek, korkusu
onu kısır döngüye, geri dönüşe, devrimciliği bırakmaya, ihanete götürecektir. İç dünyasını, düşüncelerini
ruh halini çözümleyen, kendisini tanıyan bir devrimci için korkuları da,
zaafları da tehlike olmaktan çıkacaktır.
Çünkü o devrimci korkusunun üzerine
gitmekte ısrarcı ve inatçı olmakta,

Düşünen, Aklını Kullanan
Devrimci Korkuyu Yener-1

kendisiyle kavga etmektedir. Kendisiyle kavga eden bir devrimci korkusunu da, zaaflarını da aşacak, başarılar kazanacak.
4-Devrimci; düşüncesini, aklını,
beynini kullanarak, yapılması gereken
işleri planlayarak ve programlayarak
en verimli şekilde çalışarak sonuç
alır. Ancak kaygılı, tereddütlü "acaba"
gibi durumlar çokça yaşanır. Düşünülerek, iradi olarak programlanmayan ve denetlenmeyen birçok çalışmanın sonuçları da gelişigüzel, istenildiği gibi olmamaktadır. Yapılmayan
daha da ilerisinde kaçılan her işte
düşünce yoktur. İçgüdüler kişiyi o
işten uzak tutar. Yapma, yapamama,
başarma, başaramama duygusu giderek o kişiyi tembel ve hareketsiz
kılar. Alışkanlıklar düşünmenin, bilgi
edinmenin, içgüdülerin disipline edilmesinin önünde engeldir. Alışkanlıklar, düşünce tembelliği ile birlikte
düşünmekten korkmayı ve kaçışı getirecektir. Bir insan korkuyorsa düşünmüyordur. İçgüdülerine teslim
olmuştur. Düşünen, aklını kullanan
devrimci korkuyu yener. Yani düşünce üretilmelidir ki, yürek korkunun
esiri olmasın, yürek kavga ateşini,
cüreti büyütsün.
5-Halkını ve vatanını seven, devrimi ve savaşın gerçekliğini bilen
devrimci, önüne çıkan engelleri aşarak,
devrim yolunda güvenle ilerleyecektir.
Bilgili olan, öngörülü olan, yaşamda
ve kavgada ustalaşmış bir devrimci
için eğer varsa korkusu bir düşman
olmaktan çıkmış onun dostu olmuştur.
Bu korkusuzluktur. Yaşamak ve yaşatmak için savaşmaktır. Bilmemek
ve yapmamak korkunun kaynağıdır.
İlk insanlar zorlu yaşam koşulları altında, doğayla savaşlarında bilmedikleri her şeyden korkmuşlar, kaçmışlardır. Bu kimi zaman güneş olmuştur,
kimi zaman yağmur, fırtına, sel ya da
kimi zaman bazı hayvanlar olmuştur.
Hayatta kalabilmek için, asgari yaşam
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ya-

şayarak öğrenmişler, kendilerine gerekli olan araçları, aletleri yapmaya
başlamışlardır. Taşla, sopayla, ok ve
yayla avlanarak beslenme ihtiyaçlarını
karşılamışlar, giderek tarım ve hayvancılığı geçim ve yaşam alanı haline
getirmişlerdir. Bilgileri ve yaşam deneyimleri arttıkça korktukları kimi
şeylerin bazılarından artık korkmamaya başlamışlar, korkuları yaşamlarının bir parçası, dostları olmuştur.
Neyin nasıl yapılacağını bilmeyen,
öğrenmeyen devrimci başlangıçta az
da olsa var olan korkusunun giderek
esiri haline gelecektir.
6-Kapitalizm, kendine güvensiz,
güçsüz, çaresiz, zayıf insan tipi yaratmaktadır. Düşünce anlayışıyla, yaşamıyla, bencilliğiyle düzenin insanı
adeta bataklıktadır. Bir devrimci ise
kararlı, inançlı ve sağlamdır. Örgütüne,
yoldaşlarına ve halkına güvenmektedir.
Böyle bir devrimci, büyüyecek, gelişecek ve geliştirecektir. Bu devrimci
kendisine de güvenendir. Ona bu güveni devrimci düşünce, partinin Marksist-Leninist ideolojisi, devrimci mücadele, halkın mücadelesi kazandırmaktadır. Yaşamıyla, düşüncesiyle,
yaptıklarıyla, bağlılığıyla güvenmiş,
güven vermiştir. Kendine güvenmeyen
bir devrimci yoldaşlarına, halkına,
Cephe'ye güvenmeyecektir. Güvensizliği çalışmalarına, düşüncesine, ilişkilerine, yaşamına da yansıyacaktır.
Devrimci güvensizleştikçe korkacak
ve korkusu büyüyecektir. Korkusu
büyüyen devrimci inançsızlaşacak,
devrimin meşruluğuna inanmayacaktır.
Devrimci değerlerden, kültürden uzaklaşan devrimci, kendisine güvenmeyecek ve korkacaktır. Güvensizleşen
devrimci, yeniden kendine güvenini
sağlayacak, korkularını aşacaktır. Korku aşılmaz değildir. Devrimci, korkuyu
aşabileceğine, yenebileceğine güvenmelidir. Buna güvenen devrimci güçlenecek, ideolojik eğitimiyle, pratiğiyle,
halka ve vatanına olan sevgisiyle,
kendine, yoldaşlarına, örgütüne güvenini kazanacaktır.
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İdeolojik Mücadele Kazanılmadan
Siyasi Zafer Kazanılamaz!

İdeolojik Sağlamlık Zafere,
İdeolojik Zayıflık Yenilgiye Götürür...
İdeolojimiz; değerlerimize ve geleneklerimize dayanır
Bilgehan ve Leyla komutanlarımız; değer ve geleneklerimizle büyüdüler, değer ve geleneklerimizi büyüttüler (2.BÖLÜM)
Zaferi Kazanma Tutkumuz
BAYRAK;
UMUTTUR, ONURDUR!
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Çiftehavuzlar’da dalgalanan
orak-çekiçli bayrak, sosyalizmin ölmediğinin ilanıydı. O bayrak zaferin,
umudun, direnişin bayrağıydı. Eylem
içinde eylemdi bu.
Bağcılar’daki Halk Kurtuluş Savaşçıları, kuşatılmış üslerinde bayrağımızı dalgalandırmayı gelenekselleştirdiler.
Kurşun ve bomba yağmuru altında, inançlarının sembolünü, kurtuluş umudunu, sosyalizm inancını
asmışlardı pencerelerine. Savaşçılar
gururluydu. Hüseyin’in, bayrağı astıktan sonra geri geri giderek yaptığı
zafer işareti her şeyi anlatıyordu.
Hüseyin işte tam o anda vurulmuştu.
Bayrak zaferdi. Bayrak dalgalandırılmış, zafer kazanılmıştı.
Çaytaşı’nda, köy evinin penceresine asılan orak çekiçli bayrak altında sürdü çatışma. Tıpkı Çiftehavuzlar ve Bağcılar’da olduğu gibi.
Adalet savaşçılarımız orak çekiçli
bayrağımızı dalgalandırma geleneğimizi, düşmandan halk çocuklarının
hesabını sorarken bayrağımızı eylem
yerine bırakarak devam ettirdiler.
Evet dağda, şehirde, kuşatmalarda,
çatışmalarda ve düşmandan hesap
soran eylemlerimizde bayrağımızı
dalgalandırıyoruz. Çiftehavuzlar’da
dalgalanan ve yoldaşımız Sabahat
Karataş'ın "Bayrağımız ülkenin her
yanında dalgalanacak!" sözünü yerine getiriyoruz. Sadece kuşatmalarda
değil, düşmandan hesap sorarken de
bu geleneği devam ettiriyoruz. Şehitlerimizin mirası olan bayrağımız,

Cephe savaşçılarının hesap sorma
bilincine dönüşüyor. Her eylem yerine
bırakılan bayrak, aynı zamanda şehitlerimizin "yoldaşlarımız hesap
soracak!" güvenini yerine getirme
bilincimizin de somut ifadesi oluyor.
Bayrak umuttur, namustur, onurdur.
Bayrağımız düşmanın kabusu,
halkların umudu olmaya devam edecektir.
Bayrağımızı ülkenin her tarafında
dalgalandırmak! şehitlerimizin baş
talimatı olarak kalacaktır hep.
Savaşçılarımız zafere kadar bu
bayrak altında, bayrağı dalgalandırmak için ölecek, öldürecek.
Ve biz, şehitlerimizin bedenlerini
sardığımız o bayrağı bağımsız, demokratik, özgür bir ülkede dalgalandırıncaya kadar savaşacağız.

Susmayacağız!
Susturamayacaklar!
MARŞLARIMIZ,
SLOGANLARIMIZ...
Hemen hiçbir kuşatma, çatışma
yoktur ki, orada savaşçılarımızın sloganları, marşları duyulmasın.
Bu gelenek Maltepe’de Mahir ve
Cevahir’in "Yaşasın Türkiye Halk
Kurtuluş Cephesi!" sloganıyla başlar.
Ölüm nedir ki Parti-Cepheli’lerin
karşısında? Marşlarla, coşkuyla karşılanacak, boyun eğdirilecek bir andır.
12 Temmuz’da söylenen marşlar
Devrimci Solcular’ın asla yok edilemeyeceğinin, emperyalizme ve
oligarşiye kafa tutmanın sembolü
olur.
Marşlar, sloganlar, ıslık olur; türkü
olur Çaytaşı direnişçilerinin dilinde.
Bağcılar’da tilili olur.

Sloganlar bazen yoldaşlara, bazen
de halka iletilmek istenen son mesajlara dönüşmüştür. Veya Eda’nın
"Yoldaşlarımız Sizi Cezalandıracak!" sloganında olduğu gibi, ikisi
tek bir sözde birleşir.
"Yaşasın Devrimci Sol!"
"Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş
PartisiCephesi!"
“Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!”Hangi kuşatmada bu sloganlar
duyulmamıştır ki?
Kimi zaman da eldeki tek silah
olarak kullanılmıştır sloganlar. Adana’da silahları olmayan Sıddıklar
sloganlarıyla karşılar düşmanı. Dersim’de çatışma sırasında cephaneleri
biten 5 gerilla yumrukları sıkılı inşaat
halindeki bir eve doğru yürürken
sloganlarıyla sürdürürler direnişlerini.
12’lerin beşi işte bu anda kurşuna
dizilir...
Ümraniye Hapishanesi’nde en
önde çarpışan Mecit, düşman subayının "seni öldüreceğiz" sözüne
"Bize Ölüm Yok!" sloganıyla cevap
verir.
Ege Balkıca direnişinde tam 20
saat boyunca düşman iki Cepheli’nin
sloganlarını susturamadı.
Düşman bir an önce susturmak
ister bu sesi. Çünkü bu sloganlar,
marşlar halklara umut taşıyor, güven
veriyor, savaşa çağırıyor.
Kuşatılmışlardı. Ölecekleri kesindi. Ama onlar birazdan ölecek olmanın değil, halka bir şeyler anlatmanın kaygısını taşıyorlardı. Hep
halklarını düşünmüşlerdi. Fedakarlık,
özveri, devrime ve halka bağlılık,
onların yaşam ilkesiydi. Bu yaşamlarının son anlarında da hayata geçirilecek bir ilkeydi. Bazen sloganlarla,

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

ilanıdır.

Kanla Atılan İmza
İnancımızın Gücüdür
Kanla Yazılan İnancı
Hangi Güç Yok Edebilir...

bazen doğrudan propaganda konuşmalarıyla ne için silaha sarıldıklarını,
ne için öleceklerini anlatmak son
anda dahi ertelenemeyecek bir görevdi onlar için. Ve en çok onların
hakkıydı bunları anlatmak.
Muharrem Karataş, Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol, bu geleneğimizin sürdürücüleri oldular. Muharrem Karataş kuşatıldığında, türkü
söyleyerek sloganlarla çatıştı. Koynunda ise eşinin yazmasını taşıyordu.
Şafak ve Bahtiyar, şehit düşmeden
önce marşlarımızı söylüyorlardı. Son
ana kadar slogan atmaya ve marş
söylemeye devam ettiler.
Türkülerle, sloganlarla çatışmak
bir cephe geleneği olarak varolmaya
devam ediyor.
İşkencelerde sloganlarımız direnişimizin ifadesidir. İşkencehanede
sloganlarımızı kim duyacak diye düşünmeyiz, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” sloganı işkencehanedeki tüm devrimcilere direniş tavrını taşır, düşmana teslim alamayacağı
mesajını taşır. Hiç kimse duymayacak
olsada, işkencede kendimiz duyarız
sloganlarımızı, kendi sloganlarımızla
direnme kararlılığımızı büyütür, irademizi güçlendiririz.
Hapishanelerde faşizmin saldırıları, yüzlerce tutsağın bir ağızdan
sloganlarıyla cevaplandı her defasında. Sloganlarımız kuşatmalarda,
işkencehanelerde, zindanlarda, zaferimizin, devrimin yenilmezliğinin,
devrimci iradenin kırılamayacağının

SON ANINDA HALKA
ULAŞMAK İÇİN KANIYLA
DUVARLARA SLOGAN YAZANLARIN HALKI ÖRGÜTLEMESİNİ HANGİ GÜÇ ENGELLEYEBİLİR?
Bombalar, kurşunlar altında yaralarından sızan kanı mürekkep
yapıp, devrimin öncüsünün adını
duvarlara nakşedenlere sadece Parti-Cephe tarihinde rastlanır.
Daha zorlu bir koşul düşünmek
mümkün değildir. Kişi, Marksist-Leninist bir ideolojinin sahibi değilse,
kişi kendini tereddütsüz devrim için
feda edebileceek bir ideolojik netliğe
sahip değilse, daha çaresiz bir an
düşünmek mümkün değildir.
Ama söz konusu Parti-Cephe’liler
olduğunda, durum bu değildir. Parti-Cepheliler, devrimi büyütmeye kilitlenmişlerdir. Devrimi büyütmeye
kilitlenenlerin önünde bir engel olamaz, devrimi büyütmeye kilitlenenlerin aşamayacağı bir engel olamaz,
çaresiz bir an olamaz.
30 Nisan 1992 günü Adana Kurtuluş Mahallesi yüzlerce işkenceci
katil tarafından kuşatılmıştı.
Başlarında polis şefi Mete Altan’ın
da olduğu katiller sürüsü, sardıkları
eve yaklaşamıyorlardı. Evin içinde
üç kişi vardı: Sıddık Özçelik, Güven
Keskin, Esma Polat. Ellerinde ateş
edecek silahları yoktu. Tıpkı, Leyla Aracı, Mahir Bektaş,
Oğuz Meşe’nin bombalanmış sığınaktan
çıktıklarında ellerinde
silahlarının olmaması
gibi.
Ama çaresiz değildir Sıddık, Güven
ve Esma, her şeyi silah haline getirebilirler.
Tıpkı, Leyla, Mahir ve Oğuz’un çare-

siz olmadıkları gibi.
Nitekim, yoldaşlarımızı kuşatan
katiller sürüsü yine de üsse girmeye
cesaret edemiyordu. Hiçbir devrimci
ile göğüs göğüse, yüz yüze çarpışmayı
göze alamayan düşman, nefes alabilen
bir devrimcinin bulunduğu mevziye
girmeye de cesaret edemezdi. Bombalar, kurşunlar yağdırdılar ve ancak
slogan sesleri kesildiğinde içeri girebildiler. Üç Halk Kurtuluş Savaşçısı’nın direnerek şehit düştüğü odaya
girdiklerinde ise kurşun yemiş gibi
çakıldılar oldukları yere...
Duvara kanla yazılmış bir “Devrimci Sol” yazısı vardı karşılarında.
Türkiye ve dünya halkları ilk kez
Adana’da tanık olur böylesi bir direnişe.
Savaşçılarımız bu görkemli tavrı
gelenekselleştirir.
13 Ağustos 1992’de Ankara Maltepe ve Küçükesat’ta DevrimciSol savaşçıları saatler süren bir direniş
sonrası şehit düşerken, kanlarının
son damlalarıyla “Devrimci Sol
SDB” yazarak ölümsüzleştiler.
Çok değil 2 yıl sonra Bağcılar’da
üç savaşçı üç ayrı yere yazdı umudun
adını...
Bedii Cengiz, bulunduğu üste kazayla yaralanır. Her zamanki sakin
haliyle son nefesini vermeden önce
kanıyla umudun adını yazar o da.
Parti-Cephe’nin kuruluş kongresinde
bulunduğu halde, henüz partinin kuruluşu resmen açıklanmadığı için, o
son anında da büyük ve değerli
sırrını korur, “Devrimci Sol” yazar...
Genç Cephe savaşçısı Sezgin Engin Gazi Ayaklanması’nın içinde vu-
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rulduktan sonra kaldırıldığı hastanede
sürdürür geleneği. O “DHKP-C”
yazabilecektir artık kanıyla.
Geleneğin mekanı sınırlanamaz.
Kanla umudun adını yazmak Dersim’e taşınır.
"Hep düşünürdüm, şehit düştüğümde bir taş olacak mı yanıbaşımda, o taşa kanımla DHKP-C yazabilecek miyim diye. Ve şehit düşüyorum. Yanımda bir taş var, bu
isteğim oldu...“ Böyle der Aydın
Bulmak o son anında.
Bir yıl sonra Paşacık köyü... TİKKO gerillaları tanıklıklarını anlatır:
"...Bir yoldaş bizi yanına çağırdı.
Bir taşın üzerinde kanla yazılmış
olan ‘DHKP-C SPB’ yazılarını gösterdi. Bu yazıyı ‘General Cem’ yoldaşın yazmış olabileceğini düşündük.
Çünkü en son şehit düşen oydu..."
18 Ocak 1996’da Buca Göksu
mahallesinde kuşatılan Cephe savaşçısı Ercan Özçeken yaralı halde
iken duvara kanıyla ancak "DHK"
yazabilir.
Süleyman Örs, imzayı tamamlar.
Bu tarih, Anadolu halkının, Anadolu’nun yiğit savaşçılarının kanlarıyla yazılan bir tarihtir. Anadolu
toprağı Halk Kurtuluş Savaşçılarının kanlarıyla sulanıyor. Dağlar,
taşlar, duvarlar kanla yazılan umudun
adıyla doluyor.
Kanla yazılan bu imzayı silebilirler
mi!

Örgütün Güvenliğini ve
Malzemelerini Korumak
Görevimizdir...

Maltepe direnişinden...

Erhan
Yılmaz

Aldülmecit
Seçkin
alıp, çatışarak çekilir. Kuştepe’de
kaldıkları eve doğru giderken mahallede oturan bir polis onu av tüfeğiyle vurur. Mehmet Tepe öleceğini
anlayınca üzerindeki iki silahı 56
metre ötesindeki kumun içine gömer
ve son bir gayretle oradan uzaklaşmaya çalışır ancak şehit düşer. Evinin
penceresinden bu çatışmayı izleyen
bir kadın, olayın tek tanığıdır. Daha
sonra silahları Mehmet’in sakladığı
yerden çıkarır ve devrimcilere ulaştırır.
-14 Şubat 1984. Ali Hüseyin Avcı,
Dersim’de son mermisine kadar çatışır. Şehit düşeceğini anlayınca düşmanın eline sağlam geçmemesi için
silahını parçalar...

Parti emaneti namusumuzdur!
-Mahirler’in Kızıldere’de kuşatıldıklarında yaptıkları
ilk şey; üzerlerinde
bulunan paraları, kimlikleri ve Parti-Cephe
çalışmalarıyla ilgili
bütün notları yakmak
olur.
-’80 öncesi şehitlerimizden Mehmet
Tepe, Mecidiyeköy’de faşistlerle girdiği
çatışmada yanındaki
yoldaşı şehit düşünce
Ercan Özçeken
yoldaşının silahını da
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Bedii Cengiz

-İzmir’de üslerinin kuşatıldığını
anlayan Olcay ve Faruk’un yoldaşlarıyla birlikte yaptıkları ilk iş tüm
örgütsel dökümanları yakmak olur.
Perihan Demirer, tek başına kuşatıldığında aynı refleksi gösterir.
-17 Nisan... Sabo: “Tüm belgeleri
banyoda yaktık. Bir çöp bile bırakmadık... Zaten bir bidon gazımız
her zaman bulunur. Kimlikleri yaktık. Paraları da. Onlara bir şey
kalsın istemiyoruz... Tüm bunları
iletmenizi istiyoruz.”
O kızgın çatışmanın içinde, telefonda görüştüğü kişiye defalarca
tekrarlar bunu.
Örgüte karşı duyulan sorumluluk
bu kadar büyük ve güçlüdür.

Aydın Bulmak

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

Sıddık Özçelik

-Ulaş’la yaratılan
soylu miras; ’84 Ölüm
Orucu’nda son anlarında bile kendi sağlığı
için değil, yanındaki
yoldaşın sağlığı için
gösterilen özende, Çiftehavuzlar’da kuşatma
altındayken "Sinan’ı
sorun", "Amca beyimi
Ali Hüseyin Avcı
Perihan Demirer
Faruk Bayrakçı
sorun" dedirten kaygıda yaşar.
-"Teslim olun" sesini duyar duysavaşçılarını koruması; ilkesel, ör-28 Haziran 1991’de İstanbul Begütsel, ahlaki ve kültürel yanlar taşır.
maz sırt çantasındaki belgeleri çıkarıp
şiktaş’ta çatışarak şehit düşen Perihan
Bir yanı sorumluluğunun gereğidir.
yakar 12’lerden Selvi... Kemal Asiçin "kadın kahraman" denmiştir.
Bir yanı da manevidir.
keriler düşman askerlerini görür görÇünkü Perihan; bulunduğu üs kuşa-Diğer yandan komutan olsun olmez imha ederler tüm örgütsel beltıldığında arka kapıdan çıkma imkanı
masın her Parti-Cepheli’de aynı dügeleri... Gelenek sürer, her şehit bir
varken çıkmamıştır. Çıkıp gitmesi
şünce vardır. Bir kuşatmayı yarmak
halka daha ekler zincire.
yoldaşlarının pusuya düşmesi desöz konusu olduğunda kim olursa
-12 Kasım 1996... Dersim... Kadir
mektir. Kendini yoldaşları için feda
olsun kendini değil yanındakileri düGüven, Devrim Aslan Güler ve Erkan
eder.
şünmüş, önce kendini feda edip yolDilsiz... Kadir ve Devrim yoldaşları
-'92 ve ‘93’lerde Ankara’da Halil
daşlarını kuşatmadan çıkarmaya çaşehit düştükten sonra çatışmayı tek
Ateş’le, Murat Gül’le yaşatılır gelelışmıştır. Denilebilir ki çoğu zaman
başına sürdüren Erkan Dilsiz (General
nek. Murat Gül çatışırken iki yoldaşını
bu bir yarış haline dönüşmüştür.
Cem) şehit düşmeden önce silahların
bulundukları evin bahçe kapısından
-Yoldaşları düşman çemberinden
düşmanın eline geçmemesi için onları
çıkararak kurtarmaya çalışır...
çıkabilsin diye 11 saat boyunca kurtoprağa gömer. Çatışma sonrası ça-Komutan Ali Rıza, yaralanan saşunlarını tek tek harcayan Mürseltışmanın olduğu yerde keşif yapan
vaşçısı Hamiyet’i götürmeye çalıler’in, elindeki pimi çekilmiş bomTİKKO gerillaları gördükleri manşırken, Hamiyet de "komutanım gelbayla yoldaşlarını yanından gönderzaradan çok etkilenirler:
me, buradan uzaklaş. Sen halkımıza
mek için iknaya çalışan ve düşmanı
"... Komutan yoldaş 'bakın ne
lazımsın" diyerek onu korumak ister.
bekleyen Aydın Bulmaklar’ın fedabuldum“ diyerek bizi yanına çağırdı.
-Bahattin komutandır Canik dağkarca
tavırlarıyla
doludur
bu
tarih.
larında. Birliği ile şehirden gelecek
Komutan yoldaş kazdığı yerden iki
-Bütün tavırlardaki düşünce aybirini beklemektedirler. Nöbetçi, koadet silah çıkarmıştı. O an çok duynıdır;
gerekirse
bedeniyle
düşmanın
mutana konakladıkları yerin çevregulandık. Slogan mı atalım, ağlayalım
önünde
set
oluşturmak
ama
ne
olursa
sindeki hareketlilikten bahsedince birmı? Ne yapacağımızı şaşırdık...“
olsun yoldaşlarına zaman kazandırliğe beklemesini söyleyip yanına saParti-Cepheli için, partinin verdiği
mak.
dece komutan yardımcısı Yücel Maher şey öncelikle korunacak, sakla-Şehitlerimizin
birbirleriyle
yarış
ral’ı alarak, gidip durumu görmek
nacak, güvenliği alınacaktır. Çünkü
edercesine kendilerini feda edecek
ister. Köye girdikleri an yaşanan kalonlar partinin emaneti, güvenliği, samanevi
güçlerinin
kaynağı
yoldaşlık
leşliği anlar. Çatışma başlar başlamaz
vaş gücü demektir.
sevgisidir. Halka, devrimci savaşa
Yücel Maral’ı geri gönderir. Ondan
duydukları
büyük
bağlılıktır.
Yoldaşı Sahiplenmenin Yeri,
bir an önce gidip, birliği bölgeden çıkarmasını ister. Bahattin Anık’ın bu
Zamanı, Koşulu Yoktur
Bu geleneğin ilk mimarları THKPkahramanlığı ile gerilla birliği çatışma
Yoldaşlarımız Gözbebeğimizdir
C önderleridir.
bölgesinden uzaklaşmayı başarır.
-Yoldaşlarını korumak Parti-CepTarih 13 Şubat 1972. Ulaş ve yol-Emirgan direnişi, yoldaşlarını
heli’nin bir ilkesidir. Başta komudaşları Levent’te kaldıkları evde kukorumanın adeta zincirleme bir destanlarımız olmak üzere şehitlerimiz
şatılır. Düşmanın ateşine ateşle kartanıdır.
bu geleneğin yaratıcıları ve sürdüşılık verirler. Bu direniş mevzisinden
Çatışmanın ilk anlarında gerillanın
rücüleri olmuşlardır.
dışarıya üç el bombası atarlar. Bomgüvenlikli bir şekilde konumlanabil-Komutanlık başlı başına bir sobalardan biri pencerenin panjuruna
mesi için el bombası atıp öne çıkan
rumluluktur. Savaşı o yönlendirir.
çarparak odaya düşer. Ulaş yoldaşHalil İbrahim Ekicibil, "Yanıma gelSavaşçıları o savaştırır. En olumsuz
larına zarar gelmesin diye kendisini
meyin, siz gidin, elimde el bombası
koşullarda, zorluklarda ve tabii düşbombanın üzerine atar. Fakat bomba
var, pimini çektim" diyen Aydın Bulman karşısında öne atılan odur. Kopatlamaz. Bu tavır kahramancadır
mak, "Silahımı al ve ona layık ol.
mutanlarımızın savaş meydanında
demek, tavrı anlatmaya yetmez.
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Ayakkabıların yırtılmış.
Benimkiler sağlam. Onları
al. Çantamı, kütüklüğümü
al. Uygun bir şekilde çekil.
Yoldaşlara ulaşmaya çalış"
diyen Adnan Berber...
Aynı fedakarlıkla, aynı
kaygılarla yaratılan bir geleneğin halkaları...
Bu geleneğin adı Sibel
Ulaş Bardakçı
Mürsel Göleli
Bahattin Anık
olur daha sonra. Adalet
olur. Zindanlarda Ahmet
ve daha sonra yoldaşının hesabını
karıştırır ve elini çeker, parmakları
İbili, Gazi Mahallesi’nde Hasan Selim
arasındaki kendi isminin yazılı olduğu
sormalıdır, hem de komutanının emri
Gönen olur.
kağıdı çıkarır ve kendi ismini okur.
olduğu için. Ancak komutan olarak
Yer Ümraniye Hapishanesi; 19
Ahmet İbili kendini yoldaşlarına yöHasan Selim yoldaşını ve savaşçıyı
Aralık Katliamı’nda hapishaneye yönelik saldırıyı durdurmak için feda
düşünür, beni kurtar demez, geri
nelik saldırıyı durdurmak için feda
eder.
eylemi yapılacaktır. Bir çok kişi göçekil der. Çünkü geri çekilmek daha
Hasan Selim Gönen çatışmada
nüllü olur. Bunun üzerine kura çekme
sonra düşmana darbe vurmaktır. Yolyaralanır, yoldaşı kendisini bırakmak
kararı alınır, kurayı Ahmet İbili çedaşlık ise son nefesini verirken de
istemez, Hasan Selim Gönen komutan
kecektir, herkes ismini yazar ve bir
yanındaki yoldaşının canını düşünolarak yoldaşına geri çekilmesi talitorbaya atar, Ahmet İbili de ismini
mektir.
yazar ancak torbaya atmaz, parmakmatını verir. Evet çekilmelidir, hem
larının arasına sıkıştırır ve torbayı
örgütsel karar gereği geri çekilmeli
(devam edecek)
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2000-2007 Büyük Ölüm Orucu Direnişi
Direnişin Her Adımında Bir Gelenek Vardı
Türkiye’nin onlarca şehrinde, kasabasında ve
köyünde, 122 mezar açıldı...
122 cenaze töreni yapıldı...
122 kez mezarların başında and
içildi.
122 şehidin 34’ü, dışarıda şehit
düştü. İçeriyle dışarının bu kadar
bütünleştiği bir başka hapishaneler
direnişini tarih yazmadı.
Oligarşi 19 Aralık Katliamı’nın
bir benzerini, tahliye olmuş veya
TAYAD’lı Ölüm Orucu Direnişçilerine ev sahipliği yapan Küçükarmutlu’ya karşı düzenledi. 5 Kasım
2001’deki saldırıda dört kişi katledildi.
12 Cepheli tutsak, tahliye edildikten sonra direnişi dışarıya taşıyarak dışarıda şehit düştüler.
122 şehidin 4’ü dışarıda, katledilen yoldaşlarının hesabını sormayı
amaçlayan feda eylemlerinde şehit
düştüler.
122 şehidin 48’i kadın şehitlerimizdir. Denilebilir ki, bu direniş,

kadınların mücadeledeki yeri açısından ülkemizdeki sınıflar mücadelesinde en ileri noktayı oluşturmaktadır.
Direniş her yaştan insanı birleştirdi. 19 yaşındaki Özlem Durakcan’la iki çocuk annesi Şenay Hanoğlu, 1 yıllık devrimci Canan Kulaksız’la 25 yıllık devrimci Sevgi
Erdoğan, 22 yaşındaki İlker Babacan’la 45’indeki Veli Güneş omuz
omuza yer aldılar bu direnişte.
Direniş her milliyetten insanımızın Halk Kurtuluş Savaşı’mızdaki
birlikteliğini gösterdi. 122 şehit
içinde Türk, Kürt, Arap, Terekeme,
Çerkes, Laz, Çingene milliyetinden
direnişçiler vardı.
Büyük direnişte 10 TAYAD’lı
şehit düştü. 8 TAYAD’lı ölüm orucunda şehit düşerken, 2 TAYAD’lı
da Küçükarmutlu Katliamı’nda katledildi.
TAYAD’lılar direniş boyunca hapishanelere ilişkin üç büyük kurultay
ve sempozyum gerçekleştirdiler. 5

kez Ankara Yürüyüşü yaptılar. “Tecrite son verilmesi” talebiyle 155 bin
imza topladılar.
TAYAD’lıların Abdi İpekçi Parkı’nda başlattıkları oturma eylemi,
direniş içinde bir direnişe dönüştü.
16 Eylül 2003’de başlayan eylem,
27 Ocak 2007’ye kadar, tam 3 yıl, 4
ay, 2 hafta, 1 gün yani 1230 gün
sürdü.
Devlet, direnişi bitirmek için akla
gelebilecek her yola başvurdu. Direniş, bu kuşatma altında, iradesini
tam 24 kez alevler içindeki bedenlerle
ortaya koydu. 122 şehidin 24’ü bedenini tutuşturup dikildi zulmün karşısına.
Büyük Direniş’te, Faruk Kadıoğlu
gibi direnişinin 17. gününde bedenini
tutuşturarak şehit düşenler olduğu
gibi, Berkan Abatay gibi 589 gün,
Feride Harman gibi 512 gün
hücre hücre eriyerek ölümsüzleşenler
oldu. Bu direnişle tıbbın bugüne kadarki tüm açlık ölçüleri alt üst oldu.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

AKP'YE YENİ BASKI, YASAK VE SANSÜR
KARARLARI ALDIRAN DHKC'NİN EYLEMLERİDİR
Görgü tanıklarının anlatımlarını bazı TV kanalları keserek, kendilerine göre yorumlasalar
da, tanıklarından birinin anlatımı, ne kadar
gizlenirse gizlensin yaşanan gerçekleri ortaya
çıkarıyordu;
"Normal vatandaşa sıkmıyor, direk polise...
aramızda yarım metre yoktu, ben de geçtim yanından ama bana sıkmadı... Direk polisleri hedef
aldı... “Sen aradan çık” dedi bana. Elinde silah
vardı, polislere silahlı saldırı düzenledi ama
bize, vatandaşa değil. Arabaların arka camına,
lastiklere sıktı... sıkaydı ya polise" diyor.
AKP faşizmine bu baskı ve sansür kararnamelerini çıkartan DHKC eylemleridir.
AKP iktidarı geçtiğimiz haftalarda
çıkardığı OHAL KHK’ları ülkemizde
yaşanan toplumsal olaylar ve olağanüsütü durumlarda yayın yasağı kararlarının içeriğini genişletti, aynı
zamanda yayın yasaklarına uyulmaması durumunda kanalların kapatılmasının koşulları da düzenlendi.
Hükümetin çıkardığı sansür yasağını RTÜK Başkan Yardımcısı İlker
Ilgın İzleme ve değerlendirme Dairesi
Başkanı Mehmet Çaktırtaş, TV kanal
yöneticileri ile bir toplantı yaparak
sansürün ayrıntılarını "kafa karışıklığını" önleme adına ayrıntılandırdı.
Sansür yasağı kapsamında sadece
resmi görüntü ve bilgiler paylaşılabilecek. Bunun dışında görüntü kullanılmayacak bilgi verilmeyecek.
Tanıkların anlatımlarına, olay yeri
görüntülerine de yer verilmeyecek.
Özellikle olay anı ve sonrasındaki
tanık anlatımlarının yayınlanması
kesin yasak kapsamına alınmış.
Ayrıca olayın nerede olduğu, konumu yayınlanmayacak bu doğrultuda
sözlü ya da yazılı bilgi verilmeyecek,
örgüt ismi kullanılmayacak, eleştiri
ve yorum yapılmayacak, sunucu ve
muhabirler abartılı ifadeler, ajitasyon
içeren konuşmalar yapmayacak, "son
dakika" uyarısı yapılamayacak, yayın

Daha önce tonlarca miktarlarda yapılan bombalamalar ya da benzeri eylemlerin hiçbirisinde
bu kararları almamışlar; “tanıkların anlatımlarına, olay yeri görüntülerine de yer verilmeyecek” türünden yasaklamalar getirmemişlerdir.
Eylemin siyasi niteliği, hedefin netliği ve eylemin yapılış tarzı…. hepsi AKP faşizminin korkusu olmuştur.
Bu yasaklama kararları halkın katledildiği
kontra eylemlerde alınmamıştır. Atatürk Havaalanı bombalandığında, Suruç’ta, Ankara
Garı’nda insanlarımızın vucütları parçalanırken,
kanları sokaklara akıtılırken de alınmamıştır.

akışı durdurulmayacak, yayına devam
edilecek, İstanbul-Antalya-İzmir illerinde alt yapı tesislerine yönelik
olaylar yayın yasağı kapsamına alınacak... Cumhurbaşkanı, başbakan,
bakanlar, vali, emniyet müdürü gibi
resmi makamların açıklamaları, onların dağıttığı görüntüler yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sansür Yasağının Nedeni
DHKC'nin Eylemleridir
AKP iktidarına bu denli kapsamlı
bir sansür yasağını aldıran nedenleri
irdelediğimizde altında yatan nedenin,
aslolarak, kendi yönetememe krizleri
ve halkın gerçekleri görmesini engelleme olduğunu bulabiliriz. Düşman
her alanda yoğun bir piskolojik savaşla halkı ve devrimcileri sindirmek
istemekte ve bu savaşta üstün gelebilmek için her yolu denemektedir.
Medya, bu psikolojik savaşta düşmanın önemli bir mevzisidir. Devletin
"gücünü", "yenilmezliğini" görsel ve
ideolojik açıdan gösterebildiği bunu
propagandasını anında yapabildiği
bir alandır. Bunun için de gösterilen
her görüntünün, yapılan her yorumun
önemi vardır ve düşman bunun hangi
kapsamda, nasıl olacağına karar verip
ancak kendi istediği kadarının kendi

isteği doğrultusunda yayınlanmasına
izin vermektedir.
Ama tüm bu önlemlere rağmen,
TV ve basını susturmasına, AKP iktidarının yedek gücü haline getirmesine rağmen, yine de basında kendi
iradesi dışında görüntü ve haberler
yayınlanmakta, yapılan röportajlarla,
ya da olay yeri görüntüleri ile burjuvazinin piskolojik savaş doğrultusunda uyguladığı devrimcileri karalama kampanyası ters tepmektedir.
Sansür kararından yaklaşık bir
hafta önce, 20 Ocak 2017 tarihinde
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ve
AKP İstanbul İl Binası’na lavlı bir
eylem gerçekleştirildi. TV'lerde ve
basında bu her iki eyleme de çok sınırlı ve sansürlenmiş bir şekilde yer
verildi.
Fakat sansüre rağmen, polisin
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ne kadar aleyhimize olursa olsun,
halka zarar vereceğini bilerek asla
bir eylem örgütlemez, bir silahlı çatışmada bile halkın zarar görmemesi
için kendi canımızı ortaya koyarız.

Oligarşi
Halkın Örgütlü
Gücünden Korkar

AKP İstanbul İl Binası
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acizliği, devrimcilerin düşmanın inine
kadar girip eylem yapıp, kayıp vermeden çekilmesi, korku, baskı ve
sindirme üzerine kurulu olan oligarşinin "yenilmez" imajını sarsan bir
eylemdi. Bilgehan 25 metre mesafeden yaklaşarak yapmıştı eylemini.
Emniyet Müdürlüğü’nün önünde 56 kat bariyerlere rağmen yapılmıştı
eylem. Düşman "giremediler", "lav
duvara çarptı" vb. açıklamalarla kendi
durumunu, gerçekleri gizlemeye çalışsa da, görüntüler bu açıklamaları
yalanlar tarzdaydı.
OHAL yasaları, artan yasaklar ve
muhalif tüm sesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda Cepheliler hedeflerini vurmuş, hangi şart altında
olursa olsun burjuvazi ile olan kıran
kırana bu savaşta bedel ödeme ve
ödetmeyi göze aldığını göstermiş,
ülkemizde adalet bekleyen halkların
adalet özlemine cevap vermiştir.
Düşmanın asıl korkusu, sansür
kararları çıkartıp medyayı tamamen
kontrolü altına aldıran, var olan tüm
yasal düzenlemeleri iptal ettiren de
budur. Devrimcilerin halkın adalet
özlemine cevap vermesi, her silahlı
eylemin kendi propagandasını yaparak, dalga dalga halka adalet ve umut
götürmesi, eylemlerdeki hedefin netliği, cürreti aldırmıştır bu yasak kararını.
Alınan sansür yasağının altında
yatan gerçek budur.

Her Zaman Korku İçinde
Olan Oligarşinin
Korkusunu Cepheliler
Daha da Artırmışlardır
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Oligarşi, silahlı eylemlerimizin
adaletimiz olduğunu gizlemek, halkın
hesap sorma bilincini köreltmek için,
eylem görüntülerini sansürler, "sıkaydı
ya polise" diyen, suçlunun devrimciler
değil polis olduğunu anlatan görüntüleri istemez. Halkın silahlı mücadele
perspektifiyle örgütlenmesini, yaşanan
sorunların gerçek kaynağını, çözümünün gösterilmesini istemez. Çünkü
halkı silahlandırmak, silahlı eyleme
katmak yine silahlı eylemle olur.
Halk silahlı eylemlerle düşmanın devasa gücünün yenilebileceğini, silahlı
gücümüzle savaşıp devrim hedefimize

Eylemden sonra Cephelileri yakalamak için binlerce polis seferber
edilmiştir ve eylemden bir gün sonra
21 Ocak 2017 tarihinde, Esenyurt'ta
kimlik kontrolüne denk gelen DHKC
savaşçısı ile polis arasında çatışma
çıkmıştır. Bu çatışma görüntüleri
TV'lerde sansürlenerek ve ikitidarın
talimatları doğrultusunda yapılan yorumlarla verilmiştir. Görgü tanıklarının anlatımlarını ise bazı TV
kanalları keserek, kendilerine
göre yorumlasalar da, tanıkla- Zulüm Korkuyla Beslenir, Biliyoruz!
"Dehşet gecesi", "çifte saldırı"...
rından birinin anlatımı, ne kadar
gizlenirse gizlensin yaşanan
manşetleriniz; "isabet etmedi",
gerçekleri ortaya çıkarıyordu:
"Normal vatandaşa sıkmı- "sıyırdı geçti", "girişim oldu", "bomba
yor. Direk polise... aramızda patlamadı", "silah ateş almadı"... Bu
yarım metre yoktu, ben de geç- fabrikasyon yalanlarınızın kaynağını
tim yanından ama bana sıkçok iyi biliyoruz.
madı... Direk polisleri hedef
aldı... “Sen aradan çık” dedi
Yalanlarınızla, eylemlerimizin
bana. Elinde silah vardı poyarattığı siyasi gücün üzerini
lislere silahlı saldırı düzenledi
alelacele kapatmak istiyorsunuz.
ama bize, vatandaşa değil. Arabaların arka camına, lastiklere
Halkı yalanlarla beslemek
sıktı... sıkaydı ya polise" diyor.
istiyorsunuz. Sansür halktan duyulan
Sansür kararında geçen görderin korkudur; halkın gücünden
gü tanığı röportajlarına yer verilmemesi kararını aldıran yuduyulan dehşetli korkudur; fakat
karda aktardığımız, halktan biçabanız nafiledir; yalanlarınız sizi
rinin mikrofona söyledikleridir.
kurtaramayacak!
Çünkü, devrimcilerin kendi
canları pahasına bile olsa halkı
Burjuva medya, altyazılarına
korumak için önlem aldıkları
varıncaya kadar AKP tarafından
gerçekliğini gizlemek ister. Çünkü bilir ki, biz devrimciler asla kontrol ediliyor. Sansür ve ideolojik
halka zarar veren silahlı bir eybaskı, halkı kuşatmak, hareketsiz
lem içine girmeyiz, hedef ne
kılmak istiyor. Bu kuşatmayı
kadar önemli olursa olsun ya
eylemlerimizle yaracağız!
da içinde bulunduğumuz durum

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

ulaşabileceğimizi ve bu savaşta kendi
rolünü kavrar. Haklıyı haksızı, suçluyu suçsuzu ayırt eder ve böylece
devrimciler halk kitleleri arasında,
halkın haklı talepleri ve kurtuluş
için, kök salarlar. Halkın gözünde
kurtuluşun, umudun, sorunlarının çözümünün ve adaletin temsilcisi durumuna gelirler.
Halkın örgütlü gücünden korkan
oligarşi, gerçeğin kenarından bile
olsa görünmesini bunun için istemez.
Aldığı "önlemlerle" devasa olan gücünü, daha da devleştirmek, yok
olma korkusunu, devrimcileri yok
ederek bastırıp, halkın üzerindeki
hakimiyetini pekiştirmek ve bunu
engelleyecek her görüntü, çıkacak
her ses, yapılacak her eylem sansür
duvarına çarpıp boğulsun ister.
AKP FAŞİZMİNE BU BASKI
VE SANSÜR KARARNAMELERİNİ ÇIKARTAN DHKC EYLEMLERİDİR.
DAHA ÖNCE TONLARCA
MİKTARLARDA YAPILAN BOMBALAMALAR YA DA BENZERİ
EYLEMLERİN HİÇBİRİSİNDE BU
KARARLARI ALMAMIŞLAR;
“TANIKLARIN ANLATIMLARINA, OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİNE DE YER VERİLMEYECEK”
TÜRÜNDEN YASAKLAMALAR

GETİRMEMİŞLERDİR.
EYLEMİN SİYASİ NİTELİĞİ,
HEDEFİN NETLİĞİ VE EYLEMİN YAPILIŞ TARZI…. HEPSİ
AKP FAŞİZMİNİN KORKUSU
OLMUŞTUR.
YA DA BU YASAKLAMA KARARLARI ÖRNEĞİN HALKIN
KATLEDİLDİĞİ KONTRA EYLEMLERDE ALINMAMIŞTIR.
ATATÜRK HAVAALANI BOMBALANDIĞINDA, SURUÇ’TA,
ANKARA GARI’NDA İNSANLARIMIZIN VUCÜTLARI PARÇALANIRKEN, KANLARI SOKAKLARA AKARKEN DE ALINMAMIŞTIR.
Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, aldıkları yasak kararları yetmemiş gibi basını tehdit etmeye devam ediyor: “Medya ayağını denk
almalıdır”, “Medya terör destekçisidir”, “Medya dingonun ahırı değildir” diyor. Çıkardıkları onca yasak
ve sansür kararnamelerine, tutuklama
terörüne, tehditlere rağmen hala basına gözdağı vermeye devam ediyorlar. Çünkü içinde bulundukları
yönetememe krizi başka türlüsüne
izin vermiyor.

Zulüm Korkuyla Beslenir,
Biliyoruz!

Ablukalarla Baskınlarla Bizleri
Mücadelemizden Vazgeçiremezsiniz!
Avcılar Halk Cephesi, katil polislerin mahalleyi ablukaya almasına
ve halka baskı yapmasına yönelik aynı gün bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"22 Şubat'ta Avcılar Emniyeti, Cepheliler tarafından eylem yapılacağı
istihbaratı aldığını halka söyleyerek mahalleyi ablukaya alıp gün boyu
arkadaşlarımızı adım adım takip edip, taciz etmiştir. Avcılar Emniyeti
acizliğinden mahalleye çevik, TOMA onlarca sivil polisiyle mahallenin
sözde güvenliğini alıyorlarmış. Halk için tehlikeli olan sizlersiniz. Kimi
kimden koruyorsun. Katleden, zulmeden sizler halkın güvenliğini nasıl
alabilirsiniz? AKP binasının önünden 1 dakika olsun ayrılmıyorsunuz.
Uşaklığını yaptığınız devletinizi koruduğunuz kadar halkı ne zaman korudunuz. Acizsiniz ve korkaksınız. Gün boyu taciz edip kafa sallayarak
elinize ne geçti bunları yaptığınızda bizler çalışma yapmayacağımızı
düşündünüz. Yanılıyorsunuz. Bizler her koşulda ne pahasına olursa
olsun tek bir adım geri atmayacağız. Arkadaşlarımızı taciz etmek sizin
ne kadar korkak olduğunuzu göstermekte. Avcılar emniyetini ve polislerini
iyi tanıyoruz! Halka ve devrimcilere yönelik saldırılarınızdan iyi tanıyoruz.
Demokratik eylemler yapmak suç değildir. Sizler bizlerin verdiği mücadelenin önüne geçemeyeceksiniz. Haklı meşru olan mücadelemiz de
sizlerin baskılarına, tehditlerine boyun eğmeyeceğiz..."denildi.

"Dehşet gecesi", "çifte saldırı"...
manşetleriniz; "isabet etmedi", "sıyırdı
geçti", "girişim oldu", "bomba patlamadı", "silah ateş almadı"... Bu
fabrikasyon yalanlarınızın kaynağını
çok iyi biliyoruz.
Yalanlarınızla, eylemlerimizin yarattığı siyasi gücün üzerini alelacele
kapatmak istiyorsunuz. Halkı yalanlarla beslemek istiyorsunuz. Sansür
halktan duyulan derin korkudur; halkın gücünden duyulan dehşetli korkudur; fakat çabanız nafiledir; yalanlarınız sizi kurtaramayacak.
Burjuva medya, altyazılarına varıncaya kadar AKP tarafından kontrol
ediliyor. Sansür ve ideolojik baskı,
halkı kuşatmak, hareketsiz kılmak
istiyor. Bu kuşatmayı eylemlerimizle
yaracağız.
Sonuç olarak; Aldığınız yasaklar,
sansürler, tüm bu psikolojik savaş
yöntemleri boşunadır. Devrimci eylem
o eylemi yapan değerler üzerine örgütler, kendi propagandasını yapar
ve kendi yolunu bulur. Aldığınız sansür kararları sizin acizliğiniz, devrimci
eylemlerimiz karşısında çaresizliğinizdir.
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AKP’nin Katil Polislerinin
Hamiliğini Yaptığı Torbacıları
Mahallemizde Barındırmayacağız!
Sarıgazi'de 11 Şubat'ta 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen Cepheliler, şüphelendikleri kişileri çevirip kim olduklarını
sordular. Bunun üzerine içtikleri uyuşturucunun etkisi ile konuşamayan kişilerin
üzerini aradılar. Üzerlerinden yüklü miktarda uyuşturucu çıkan torbacıları Cepheliler halka ajitasyon çekerek, döverek
cezalandırdı. Cepheliler’in bu konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindiler: "Torbacıları ve onların hamisi
AKP’nin katil polislerini uyarıyoruz. Mahallemizde uyuşturucuya ve yozlaşmaya
geçit vermeyeceğiz! Halk evlatlarını zehirleyen torbacılardan ve onların hamisi
AKP’nin katil polislerinden hesap soracağız!” denildi.

HER TÜRLÜ ENGELİ BOŞA ÇIKARARAK DİRENİŞİ ZAFERE TAŞIRLAR
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SİLAHLI MÜCADELENİN ETKİSİ, DÜŞMANIN RUH HALİNDEDİR
DEVRİMCİ EYLEM, DÜŞMANA İKTİDAR KORKUSU YAŞATAN EYLEMDİR...

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

İslamcısı, milliyetçisi, işbirlikçisi,
oportünisti vb. herkes eylemler yapabilir, kendi ideolojik çizgisine göre
kimi hedeflere saldırabilir. Bu eylemler askeri anlamda kimi kesimler
tarafından başarılı da görülebilir.
Tonlarca patlayıcılarla, füzelerle,
mayınlarla, adı ilk defa duyulan kimi
silahlarla... Evet herkes kendince eylem yapabilir ancak HERKES DEVRİMCİ EYLEM YAPAMAZ!
Çünkü devrimci eylemi şekillendiren şey, tek başına silahla, ölü sayısıyla veya tek başına hedefle de
ilintili değildir. Devrimci eylemi şekillendiren şey devrimci ideolojidir.
Marksist-Leninist ideolojiye sahip
olunmadan, İDEOLOJİK NETLİĞE
VE BAĞIMSIZLIĞA SAHİP
OLUNMADAN DEVRİMCİ EYLEM YAPILAMAZ.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve
İstanbul Sütlüce'de bulunan AKP
İstanbul İl binasına yönelik, DHKC’
nin LAW silahlarıyla yaptığı eylemler
sonrasında AKP, yurtdışında bulunan il ve ilçe başkanlarını ve yöneticilerini acilen ülkeye geri çağırdı.
Gürcistan'da bulunan H.M. isimli
AKP'li bu çağrıyı aldığını söyleyerek
iş görüşmelerini yarıda bırakarak
ülkeye geri döndü.
AKP, yöneticilerine; "gelişmeler
neye gebe bilemiyoruz" diyor.
İşte devrimci eylemin gücü buradadır, düşmana korku ve panik yaşatmasındadır.
Çünkü düşmanı korkutan esas
şey, eylemin halka iktidarı gösterip
göstermediğidir. Esas korktukları kaçınılmaz sonlarının yakınlaşmasıdır.
Bilgehan, AKP İl binasının 25 metre
dibine girerek AKP'yi beyninden
vurdu. Diğer DHKC savaşçı, 6 kat
bariyetleri aşarak İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nü vurdu. Korku ve panik
bunun üzerine yaşandı. Mesele burada
LAW silahı kullanılması meselesi
de değildir, mesele AKP'nin burnunun
dibine girme cüretidir.
Cüret, ideolojinin ortaya çıkardığı
kararlılık ve kahramanlıktır.
Herkes AKP'den korkuyor, herkes
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silahları şu veya bu biçimiyle
bırakmakla kalmadı, düzeni
hedef alan demokratik mücadele veren bile kimse yokken,
CEPHE AKP'nin beynine vuruyor. Bayrampaşa Çevik Kuvvet’e yönelik eylem sonrasında
AKP medyası "DHKP-C bu
cesareti nereden alıyor" manşetleri atmıştı. İşte devrimci
eylemin gücü buradadır, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
iktidarını hedeflemek ve çaresiz
bırakmaktır devrimci eylem.
Mahir Çayan, silahlı eylem
için "silahlı propagandanın
muhtevası askeri değil politiktir" diyor. Silahlı eylemin gücü,
silahları yöneten politikaların gücündededir. Politikaları belirleyen
ise İDEOLOJİK NETLİK VE BAĞIMSIZLIKTIR. Bu bağımsızlık olmadan emperyalizme karşı da savaşılamaz.
İstanbul ABD Konsolosluğu’na
yapılan bir eylemden sonra bir Cephe
savaşçısı kuşatılır, mermisi biter ve
düşmana taş atmaya başlar. Amerikan
emperyalizmi her atılan taşta kafasının
ezildiğini, iktidarının sarsıldığını hisseder. Neden?
Çünkü her atılan taş, Amerika'nın
dünya halklarının baş düşmanı olduğu
bilinciyle atılmıştır, her atılan taş Amerika'nın dünya imparatorluğunu hedef
almıştır, her atılan taş; Amerikan'ın
işgallerini, komplolarını, sömürüsünü
hedeflemiştir, her atılan taş, kapitalist
düzenin yerini sosyalizmin alacağı
zorunluluk yasasının bilinciyle atılmıştır. Bu bilinçle atılan taş, Amerikan
emperyalizmine korku salmış, kırmızı
donlu Amerikan timleri konsolosluk
çatısına çıkmış, konsolosluk işlemleri
durdurulmuş, Amerikan vatandaşlarına
uyarılar yapılmıştır.

Parti-Cephe’nin Gücü
İdeolojik Üstünlüğüdür
"Biz, Cephe olarak, karşı-devrim
rüzgarlarının en şiddetli haliyle estiği
günlerde de, sosyalizmden asla vazgeçmeyeceğimizi, emperyalizmle asla
uzlaşmayacağımızı haykırdık. Ne

bayraklarımızdan orak ve çekici çıkarmayı düşündük, ne de silahlarımızı
bırakmayı. “Sosyalizmin sorunlarının
çözümü sosyalizmdedir” şiarıyla,
geçmişten sosyalist deneylere eleştirel
bakıp dersler çıkarmaya evet, sosyalizmi inkara hayır dedik. Silahlı
mücadelemizde de, hayatın diğer
alanlarındaki mücadelemizde de orak
çekiçli kızıl bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettik. Türkiye oligarşisinin, emperyalizmin tam desteğiyle devrimci harekete karşı azgınca saldırısının altında yatan asıl
neden budur. Yoldaşlarımızın olağanüstü bir kahramanlıkla direnmelerinin altında yatan ideolojik güç
de budur." (Dursun Karataş)
CEPHE her eyleminde düşmana
panik ve korku yaşatmaya devam
ediyor. Çünkü Cephe, hiçbir zaman
emperyalizmin beyinlerimizi bırakın
teslim almasını, etkilemesine bile
izin vermedi. ÇÜNKÜ; CEPHE 122
ŞEHİTLE DİRENDİ, çünkü Cephe
herkesin silahları terkettiği süreçlerde
savaşma kararlılığını sürdürdü. Herkes
bayraklarından orak çekiçleri çıkarırken Cephe, kuşatmalarda, direnişlerde, yürüyüşlerde, çatışmalarda
orak çekiçli bayrağı dalgalandırmaya
devam etti. Kolombiya'da FARC
(Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri)
silahlarını teslim ederek uzlaşırken,
Dersim'de 3 cephe gerillası yerin
yedi kat altından, bombalarla yerle
bir edilen sığınaklardan çıkardıkları
silahlarla savaşmaya devam etmiş-
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lerdir. İşte emperyalizmi ve oligarşiyi
paniğe ve korkuya iten ideolojik güç
budur. Bu ideolojik güç ve bağımsızlık olmadan, devrimci bir eylem
yapmak mümkün değildir, hatta imkansızdır. İsterseniz düşmanın en
güçlü karargahını yerle bir edin bir
Bilgehan kadar, bir Leyla kadar düşmana korku salamazsınız. Çünkü
Bilgehan ve Leyla örgütümüzün ideolojik çizgisiyle, gelenekleri ve değerleriyle savaşmışlar, bunları büyütmüşlerdir.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşta bir örgütün ideolojik gücünü
artıran en önemli şey; geçmiş devrimci değerlerine ve geleneklerine
sıkı sıkıya sarılarak, yeni değerler
ve gelenekler yaratabilmesidir.
Değerlerin başında şehitler, şehitlere verilen devrim sözleri vardır.
Şehitlerine olan devrim sözlerini
unutanlar savaşamazlar. Sadece geçmiş gelenekleriyle yetinenler ve yeni
gelenekler yaratmayı hedeflemeyenler
savaşamazlar. Gelenek yaratmak savaşmaktır ve ölmektir. Ölmeyi, daha
fazla ölmeyi, zafere kadar yeniden
ve yeniden ölmeyi göze almayanlar,
ideolojik bağımsızlıklarını koruyamazlar.
Cephe'yi yıllarca "ölümü mutlaklaştırmak" üzerinden eleştirdiler. Oysa
anlayamadıkları şey, yaşayabilmek
için, bağımsız kalabilmek için, sosyalizmi savunabilmek için ölmek zorunluluktu!
Cephenin eylemlerinin düşmanda
korku salmasını sağlayan temel etkenler devrimci ilkelerdir. İlke; her
türlü tartışmadan bağımsız olarak temel bilgi, temel davranış biçimidir.
Yani devrimci ilkeler, devrimin temelleridir. İşte bu temellere sahip
olunmadan devrimci bir eylem yapılamaz.
Mesela; Kürt Milliyetçi hareket
ısrarla meydanlarda patlattığı ve halkı
hedef alan eylem tarzıyla, devrimci
eylemin ilkelerini yerle bir etmiş,
ısrarla düşmanın psikolojik savaş
yöntemlerine malzeme sunmuştur.
"Kürtler ölürken Türkler öyle rahat
eğlenemeyecek" söylemi ne demektir
ve Kürt halkına ne sağlamıştır. Kürt
halkının özgürlük mücadelesine bir

faydası olmuş mudur? Hayır! Sadece
ve sadece oligarşinin ve özellike de
AKP iktidarının politikalarını güçlendirmiştir.
Cephenin ise bütün eylemleri çok
nettir, hedefleri nettir, eylemi gerçekleştirme amaçlarımız nettir, kimse
eylemlerimiz üzerinde bir şaibe yaratamıyor. ÇÜNKÜ CEPHE, EYLEMLERİNİ SİLAHLA DEĞİL
İLKE VE KURALLARLA YAPIYOR. İlke ve kurallarla gerçekleştirilen eylemin etkisini zayıflatmak ve
eylemin kendisini karalamak elbetteki
o kadar kolay olmuyor. Bu nedenle
korkuyor AKP. İl ve İlçe yöneticilerine "gelişmeler neye gebe bilemiyoruz" diyerek bir an önce ülkeye
geri dönmeleri talimatı veriyor. Bu
eylemlerimizin siyasi etkisidir ve bu
etkiyi yaratan da ideolojik netlik ve
bağımsızlıktır, siyasetimiz ve politikalarımızdır.
Hiçbir silah bu etkiyi yaratamaz.
Hiçbir silah, tarihsel ve sınıfsal bilinçten üstün değildir olamaz. Hiçbir
silah devrimci ilke ve kurallardan
güçlü değildir..

Cepheliler Ölüyor;
Savaşarak, Düşmanı
Titreterek Ölüyor...
Yaşamayı Amaç Edinenler;
Siyasi Ölüler, Mezarlığına
Gömülüyorlar!
Düşmanın saldırılarından kaçmadan, emperyalizmin kara listelerinden
kaçmadan ölüyor Cepheliler. Dersim'de Tekirdağ'da ölüyor. Leyla olup
Bilgehan olup ölüyor. ÇÜNKÜ GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÖLMEDEN DEVRİMCİ KALINAMAZ.
Bu bedeller zafere ulaşmanın zorunlu koşullarıdır. Daha çok bedeller
ödenecektir, Sovyetler Birliği kadar,
Çin Halkı kadar, Vietnamlılar kadar,
Kübalılar kadar çok ölünecek ve bedeller ödenecektir. Bedel ödemeyi
göze almayanlar, kölelikten kurtulamazlar.
Kölelik nedir, boyunlardaki zincir
midir kölelik, ayaklardaki prangalar
mıdır yoksa! Hayır! Köleliği bunlardan ibaret sayanlar yanılırlar, kölelik kabullenmektir, sömürüyü, yok-

sulluğu ve açlığı kabullenmektir.
EMPERYALİZMİN YENİLMEZLİĞİNİ KABULLENMEKTİR KÖLELİK. Silahları toprağa gömmektir
kölelik, emperyalistlerin kurduğu
"barış masası"na oturmaktır kölelik.
Cepheliler hiçbir zaman köleleşmedi. Çünkü cepheliler hiçbir zaman
beyinlerini burjuvaziye teslim etmediler, sınıf bilinciyle, iktidar iddiasıyla
direndiler ve bedel ödediler. İşte
Cephe'nin dosta güven, düşmana korku salan gücünün mayası budur. Bu
maya Mahirler'den günümüze hiç
değişmedi. İstanbul Maltepe'de Ulaş
Bardakçı'nın şehit düştüğü, 51 saat
süren kuşatmayla ülkemizdeki 50
yıllık reformist ve revizyonist gelenek
yerle bir edildi.
Çiftehavuzlar'da 8.5 saat süren
kuşatmada orak çekiçli bayrakla sosyalizm savunuldu ve emperyalizmin,
"sınıflar savaşımı sona erdi" yalanı
boşa çıkarıldı.
122 şehit verilen 2000 Büyük
Ölüm Orucu direnişinde, emperyalizmin beyinleri teslim almak saldırılarını boşa çıkarıldı. İdeolojik netlik
ve bağımsızlığın önemini kavrayamayan, direnişin siyasi etkisini ve
önemini kavrayamayan sol, "elinize
ne geçti", "ne kazandınız" diyerek
direnişe saldırdı.
Oysa emperyalizmin ideolojik
saldırıları püskürtülmüş, beyinleri
teslim alama çabaları boşa çıkarılmıştı.
İdeolojik netlik ve bağımsızlık
korunmuş,
Devrim iddiası ve sosyalizm inancı devam ettirilmiştir.
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SELAM OLSUN EVLATLARI İÇİN DERSİM’DE DİRENEN
AİLELRİMİZE KEMAL GÜN DERSİM’DE OĞLUNUN CENAZESİ
İÇİN DİRENİYOR DUYDUNUZ MU?
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Dersim'de 7 Kasım günü bombalanan sığınakta bulunan DHKC gerillalarının akıbetleri için başlatılan
direniş devam ediyor. Bombalanan
sığınakta bulunan gerillalardan Murat
Gün'ün babası Kemal Gün, Dersim’e
giderek, burada oğlunun akıbetinin
açıklanması için direniş başlattı.
Kemal Gün, bir baba olarak doğal
olanı, olması gerekeni yapıyor. Oğlu
için direniyor. Katledildiyse cenazesi
için, mezarı için direniyor. Mezar bir
haktır engellenemez. Her fırsattan
dinden, müslümanlıktan bahseden
AKP iktidarı ise cenazeleri saklayarak
ailelerin mezar haklarını ellerinden
almak istiyor.
Faşizm kendini ahlaksızca bu şekilde, cenazeler üzerinden psikolojik
savaş yürüterek gösterirken, bir baba,
oğlunun akıbeti için direniyor. OHAL
var, bir şey yapıllamaz demiyor, o
baba vicdanının ve ahlakının sorumluluğunu yerine getiriyor. Hem de onlarca gerilla cenazesini ortada bırakanların gözlerininin önünde direniyor.
Kemal Gün, bütün gerilla ailelerine
örnektir. Katledilen, toplu mezarlara
gömülen, cenazeleri 2600 dolara satılmaya kalkılan gerilla ailelerine örnektir ve direniş çağrısıdır.
Kemal Gün Dersim'de direnirken,
Halk Cepheliler direnişi, çeşitli yöntemlerle büyütmeye devam ediyorlar.
Geçtiğimiz hafta, İstanbul Anadolu
yakasında;
Kadıköy, Gülsuyu, Kartal ve Sarıgazi'de yazılamalar ve pullamalar yapıldı. Dev-Genç’liler Kadıköy'de Pankart asıp pullama yaptılar ve açıklama
okudular.
Devrimci İşçi Hareketi, İstanbul'un
değişik semtlerinde pullamalarla Cephe
gerillalarının akıbetinin açıklanmasını
istedi.
Topkapı ve Avcılar'da pullamalar
ve yazılamalar yapıldı, “Cenazelerimizi
istiyoruz Alacağız!” talepli bir video
klip yapılarak internette yayınlandı.
Gazi Mahallesi’nde pullamalar,
yazılamalar yapıldı ve bir kahvehanede

halk toplantısı düzenlendi.
Dilek Doğan'ın mahallesi olan Küçük Armutlu'da “ZAFER BİZİM OLACAK KAYIPLARIMIZI BULACAĞIZ” gecesi düzenlendi. Gecede türküler söylendi, sinevizyon izlendi, geceye katılanlara, gerillaların sığınaklarının bombalanması ve ardından
akıbetlerinin gizlenmesi süreci anlatıldı.
Gecede şiirler okundu, "KAYIPLARIMIZI BULACAĞIZ" yemini edilerek gece bitirildi.
Cevahir Alışveriş Merkezi önündeki oturma eylemi ise, gözaltı terörüne
rağmen devam ediyor.
Halk Cepheliler çeşitli biçimlerde
direnerek gerillalarını sahipleniyorlar.
Direnmenin ve mücadele etmenin hiçbir sınırının ve şablonunun olmadığını
göstere göstere yeni yol ve yöntemlerle
AKP faşizmine karşı direnmeye devam
ediyorlar.
Bu sahiplenme bir yandan
da,
"OHAL var
bir şey yapılamaz" anlayışını da parçalıyor. Halk
Cepheliler ve
direnen gerilla
aileleri bu anlayışı yıkıyorlar. OHAL'de
olsa, Cuntada
olsa direnilir,"evlatlarımızın akıbetini öğrenene
kadar direnmeye devam
edeceğiz" diyorlar ve her
koşulda direnilebileceğini
gösteriyorlar.
Direnmek
bir gelenektir

ve onurdur. Cepheliler, 12 Eylül Cunta
koşullarında, zindanlarda direniş destanları yaratmış bir geleneğin devamcısıdır. Bu konuda güçlü bir geleneğe
sahipler. Gelenekleri yaşatmanın ve
onuruna sahip çıkmanın koşulu, yeri
ve zamanı olmaz. Bunu 12 Eylül zindanlarında Ölüm Orucu direnişinde
şihit düşen Apo, Fatih, Hasan ve Haydar'dan ğrendik. Halk Cepheliler direnerek bu geleneklerini yaşatmaya
ve bir çok dönem olduğu gibi tek
başlarına mücadeleye devam ediyorlar.
DİRENMEK BİR GELENEKTİR, GELENEKLER BİR HALKIN TARİHİ DEĞERLERİDİR
DEĞERLERİMİZLE YAŞIYOR,
DEĞERLERİMİZLE DİRENİYORUZ!

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR
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SORUDA

BİRLİK
Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1- Birlik Sorunu Nedir?
“Birlik” kelimesi adeta tılsımlı
bir kelime gibidir. Gün gelir zaferlerin,
gün gelir yenilgilerin tek açıklayıcısı
olur. Kimileri olduğundan fazla anlam
yüklerler ona. Kimileri de pek kaale
almazlar. Her ne biçimde gündeme
gelirse gelsin adeta fırtınalar kopar.
Bu yüzden Marksist-Leninist literatürün hep gündeminde olmuş, önemli
bir yer işgal etmiştir. Ancak bu kadar
önem atfedilen “birlik” konusuna,
gerçekte kimin ne kadar önem verdiği
tartışmalıdır.
Devrimci dinamikleri oldukça
zengin olan ülkemizde, sürekli artan-eksilen sayısız sol hareket bulunmaktadır. Öyle ki, şu ya da bu biçimde bir iddia sahibi olup ortaya
çıkan küçük gruplar dahi çevresinde
çok sınırlı da olsa bir kitle toplayabilmiş, kendilerini örgüt ve hatta
“parti” olarak niteleyerek varlıklarını
sürdürebilmişlerdir. Yasalcısından reformistine, revizyonistinden oportünistine kadar her ton ve renkten küçük-büyük bu örgütler genel olarak
başka ülke devrimlerinden, devrimci
örgütlerinden kopya edilmiş stratejileriyle veya belli başlı örgütleri taklit
ederek siyaset sahnesinde yer almaktadırlar.
İşte, böylesi dağınıklık içerisindeki
sol hareketlerin, hemen her zaman
gündemindeki en önemli konulardan
birisi olmuştur birlik meselesi.
Her devrim mücadelesinin temel
sorunu iktidardır. Bu hedefe ulaşmak
ise emperyalizm ve işbirlikçilerinin
devlet aygıtını parçalamakla, askeri
gücünü alt etmekle olur. Kitleleri
birleştirip, örgütlemeden, onları devrim saflarına çekmeden iktidar mücadelesi verilemez. Birlik sorunu ise
tam da bu noktada bir zorunluluk

haline gelir.
İktidar mücadelesinin
bir parçası olan birlik sorununun muhtevası tüm
ezilen halkları, emekçileri
birleştirmektir.

2- Birliğin Amacı
Nedir?

Birlik; sözlükte “birleşmiş, bir arada olma
durumu, belli bir topluluğun
yararlarını korumak için bir araya
gelmek.” olarak tanımlanıyor.
Ezilen halkların birliğinin amacı
iktidar olmaktır. İktidarı ise ancak
örgütlü kitleler kurabilir. Bu noktada
birlikler devrim mücadelesini güçlendirmeyi, kitleleri etkilemeyi, onları
mücadeleye çekmeyi ve örgütlenmeyi
hedefler.
Yani devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici güçleri, birleştirerek bunun
dışında kalan örgütsüz, sendikasız
hatta düzen partilerinin, dinciliğin,
milliyetçiliğin etkisi altındaki kesimleri de birliğe katıp mücadeleye çekmeyi hedefler.
Devrim mücadelesi sadece devrimcilerin varlığıyla zafere ulaşacak
bir mücadele değildir. Önemli olan
halkın mücadele saflarına katılması
ve savaştırılmasıdır. Bu yanıyla halktan kopuk bir mücadelenin geleceği
yoktur. İşte, birliğin önemi de buradan
gelmektedir.
İktidar mücadelesinin bir parçası
olarak birlik; çeşitli inançlardan, milliyetlerden halkları, örgütlü halk güçlerini, demokratik kitle örgütlerini,
sol siyasi hareketleri, çıkarı devrimden
yana olan sınıf ve katmanları birleştirmektir.

3- Halkın Birliğini mi
Temel Alacağız
Örgütlerin Birliğini mi?
Birlik denince ilk akla gelen
“Solun-örgütlerin birliği”dir. Oysa
birliklerde temel amaç halkın tüm
kesimlerini ortak hedef çevresinde
birleştirmektir. Ki bu durumda örgütlü kesimler ilk elden birleştirilmesi gerekenlerdir.
Şunu özellikle belirtmeliyiz
ki; “Halkların birliği” ya da “ör-

gütlerin birliği” birbirlerinin karşısına
konulacak bir anlayış değildir. İkisi
de yerine ve zamanına göre ömenli
ve gereklidir. Birbirinin alternatifi
olmadığı gibi, biri diğerine hizmet
edebilir, birbirini geliştirip tamamlayabilir.
Merkezi, yerel ya da çeşitli alanlar
özelinde gerçekleştirilecek birliklerin
gerçekleşme zemini ve koşulları her
zaman vardır ve her birinin işlevleri
farklıdır. Burada önemli olan, bunların
“amaç, kapsam ve işleyiş olarak”
birbirinden farklı olduğunu ama birbirlerine alternatif olmadığını görmektir.
Örneğin düzene karşı bütün muhalif kesimleri birleştirmeyi amaçlayan Devrimci Demokratik Cephe
gibi bir birlik hedeflenirken öte yandan işçileri ya da sadece gençliği
içine alan bir Gençlik Cephesi, İşçi
Cephesi gibi birlikler de pekala oluşturulabilir. Sorun, hedeflenen birliğin,
biçimi veya muhtevasıyla güçleri birleştirip birleştirmediği, devrimi güçlendirip güçlendirmediğidir.
Sonuç olarak bugün; M-L örgütleri, örgütlü halk güçlerini ve halk
saflarında yer alan anti-emperyalist,
anti-faşist niteliğe sahip tüm güçleri
birleştirme hedefiyle hareket edilmelidir..
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4- Bir Birlik Nasıl
Olmalıdır?
Birlik, en başta bir ihtiyacın ve
zorunluluğun sonucudur. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi iktidar iddiasına
sahip olmak, bu ihtiyacı ve zorunluluğu ortaya çıkartır. Oligarşinin ikti-

Her devrim mücadelesinin temel
sorunu iktidardır. Bu hedefe ulaşmak
ise emperyalizm ve işbirlikçilerinin
devlet aygıtını parçalamakla, askeri
gücünü alt etmekle olur. Kitleleri
birleştirip, örgütlemeden, onları devrim saflarına çekmeden iktidar mücadelesi verilemez. Birlik sorunu ise
tam da bu noktada bir zorunluluk
haline gelir.
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Bir birlik en başta anti-faşist,
anti-emperyalist olmalıdır. Neden
anti-faşist, anti-emperyalist olmalı;
çünkü ülkemizde anti-faşist, antiemperyalist olmadan bağımsızlık ve
demokrasi savunulamaz, halkın
ekonomik, demokratik mücadelesi
geliştirilemez.
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darını yıkıp yerine halkın iktidarını
kurmayı hedefleyenlerin bir ihtiyacıdır. Aksi halde düzen içi solcuların,
reformistlerin böyle bir derdi olamaz.
Onların amacı düzenin çizdiği sınırlar
içinde kendilerine “ittifak”lar bulup,
bir araya gelmektir. Oysa mücadele
için birlik ve bir araya gelmek ayrı
şeylerdir.
Faşist AKP’nin saldırıları karşısında en geri noktada bile bir direniş
örgütleyememelerinin sebebi de budur. Kendi sorunlarına bile sahip çıkamayanların, kendi mevzilerini dahi
koruyamıyanların halklara öncülük
etmesi, faşizmin saldırılarına karşı
anti-faşist güçlerin birliğini sağlamaları beklenemez.
Bir birlik en başta anti-faşist, antiemperyalist olmalıdır. Neden antifaşist, anti-emperyalist olmalı; çünkü
ülkemizde anti-faşist, anti-emperyalist
olmadan bağımsızlık ve demokrasi
savunulamaz, halkın ekonomik, demokratik mücadelesi geliştirilemez.
Birlikler; halkın ve mücadelenin
somut ihtiyaçları temelinde, ilkeli
ve kurallı, halka hak alma bilinci
veren ve adım adım mücadeleyi geliştiren, oligarşinin saldırılarını püskürten olmalıdır.

5- Sol’un Birlik Anlayışı ve
Pratiği Nedir?
Birlik, sol hareketlerin hemen her
zaman gündemindeki en önemli konulardan birisi olmuştur. Türkiye sınıflar mücadelesi tarihi dünden bugüne sol hareketlerin birçok birlik
girişimine ve sayısız birlik çağrısına
tanıktır.
Türkiye solunun tarihi aynı zamanda “Birlikler mezarlığı”dır. Ne
zaman ve nasıl bittiği doğru dürüst
kimse tarafından bilinmeyen onlarca
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birlik örneği vardır. İşte bu noktada
solun birlik pratiği “nasıl birlik
olunmaz”a örnektir.
Olumlu denebilecek birlik girişimleri, hele ki belli sonuçlar
yaratanları ise oldukça azdır. Bugüne kadar çeşitli örgütler arasında
devrimci ilkelerden, ciddiyetten
yoksun birçok birlik denemesi
olmuş; büyük iddialar ortaya atılmış, fakat bazen tek başına mücadeleyi sürdürebilecek güçten yoksun olmak, bazen rekabetçilik, bazen
“birlikçi” görünme gayreti gibi pek
de sağlıklı olmayan nedenlerle hareket
eden siyasi grupların birlik denemeleri
çoğunlukla hüsranla sonuçlanmış,
kimi bir açıklama dahi yapmadan
dağılıp giderken, kimileri yeni ayrılıkların kaynağı haline gelerek ömürlerini doldurmuşlardır.
Bu birliklerin temel noktası mücadeleyi büyütme amacından uzak,
dostlar alışverişte görsün mantığıdır.
Bu birlikler adı olan ama pratikte
hiçbir işlevi olmayan birliklerdir. Ve
genel özellikleri güçsüz düşülen durumlarda akla gelerek apar-topar,
plansız-programsız ve hedefsiz kurulmuş olmalarıdır.
Bunun nedenlerini bulmak ve değiştirmek ülkemiz solu açısından
hem tarihsel, hem güncel bir sorumluluktur. Bu ise gerçek bir muhasebeyle mümkündür. Ve fakat sol bu
muhasebeden hep kaçmıştır. Bunun
sonucudur ki sol, birleştiren değil
bölüp parçalayan olmuştur. Bunu
görmek için tarihe bakmak yeterli
olacaktır.
Sol, iktidar iddiasını yitirmiş, direnmediği için çürümüş ve yenilmiştir.
Bugün de birlik ve mücadele diye
bir derdi kalmamıştır.

6- Sol’un Birlik
Anlayışındaki Çarpıklıkları
Nelerdir?
Daha öncede belirttik, “birlik”
konusunda Türkiye Solu’nun sabıkası
kabarıktır; Bu güne kadar sayısız
birlikler kurmuş ve dağıtmıştır. Neden
kurduğu ya da dağıldığı meçhuldür.
Sol’un birliğe bakış açısındaki
çarpıklıkların başında şablonculuk
ve subjektivizm gelir. Kimi gruplar,

erime, sürüklenme gibi kaygılarla
veya gündemdeki birliklerin klasik
cephe şablonlarına uymaması gibi
gerekçelerle birliklerin dışında kalmayı tercih ederken, bir diğer çarpık
yaklaşım ise birlikleri siyasal ve tarihsel bir misyonla değil, basit bir
reklam aracı olarak ele almalarıdır.
Solda hemen her dönem güçlü
bir birlik özlemi olmuş, ancak “birlikten yana” görünmek tam bir istismar konusu haline getirilmiştir. Birlikçi görünen bu kesimlerin önüne
somut bir öneri geldiğinde ise asıl
niyetleri ortaya çıkmış; bu yüzden
de ilkeli, kurallı, risk ve sorumluluk
üstlenmeyi gerektiren birliklerden
hep uzak durmuştur.
Çeşitli siyasi hareketlerin –ki bunların başında Kürt milliyetçiliği gelir– solla ilişkilerini “kullanma” mantığıyla şekillendirmesi, keza özünde
bundan farklı olmayan solun da Kürt
milliyetçiliği ile birlikleri, “bir güce
yaslanma” zihniyetiyle ele alması
sıkça karşılaşılan bir olgudur. Ki,
bugün solu “kuyruk” haline getiren
de bu anlayıştır.
Faşizmin saldırılarını kendilerini
hedefleyip hedeflemediğine göre değerlendirirler. Kendileriyle ilgili bir
durum yoksa(!) uzak dururlar; “aynı
mahalleden değiliz” derler, devrimcilerle aralarına fark koyarlar. Özellikle hapishanelere yönelik saldırılar
ve Büyük Direniş sürecinde bu çok
açık görülmüştür. Ki, yine bugün
AKP’nin saldırıları karşısında direnmeyip, direnenlerin yalnız bırakılması
başka türlü izah edilemez.
Yine, birliği oligarşinin terör demogojisinin, kimi yerde onun çizdiği
sınırların etkisinde kalarak yasalcılığa
ve legalizme hapsetmek, ben merkezcilik, dar grup çıkarlarını birlik
çıkarlarının önüne koyma, kendi gücüne, ideolojisine güvenmeyip bir
güce yaslanma anlayışı, birlikleri ya
küçümsemek ya da olduğundan büyük misyonlar yüklemek, programsız,
ilkesiz, kuralsız birlikler dayatmak,
birliğin ancak güçsüz durumlarda
akla gelmesi, birlikler içerisinde eleştiri- özeleştiri mekanizmasının işletilmemesi, ideolojik mücadeleden
uzak durulması... gibi daha bir dizi
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çarpıklıktan sözedebiliriz.

7- Bugünün İhtiyacı Olan
Birlik Nasıl Olmalıdır?
AKP’nin faşist terörü hayatın her
alanında artarak sürmektedir. OHAL
yasalarıyla KHK’lerle, baskı ve şiddetle, gözaltı ve tutuklamalarla halk
sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyor...
Faşizmin terörüne karşı direnen
sadece devrimciler var. Kimi tek başına çıkıp bir meydanda “işim ekmeğim ve geleceğim için direniyorum” derken, kimi de dayanıyor zulmün kapılarına “adalet” diyor.
Faşizme karşı direnmenin biçimi,
yeri ve zamanı yoktur; devrimciler
bu bilinçle, bulundukları heryeri bir
direniş mevzisine çevirerek nasıl ve
neden direnilmesi gerektiğini anlatıyor. Birlik dediğimiz şeyde hayatın
bu pratiği içinde şekilleniyor; direnenler aynı safta birleşiyor.
Bugün, emperyalizmin ve işbirlikçi faşist AKP’nin halklara yönelik
saldırıları karşısında temel hak ve
özgürlüklerine sahip çıkan, bunun

için mücadele eden bir birliğin zorunluluğu tüm yakıcılığıyla ortadadır.
Devrimciler bu birliği bulundukları her yerde direnerek, mücadeleyi
büyüterek örgütlemeye çalışırken düzen içi, tasfiyeci reformist sol ise faşizmin düzenini meşrulaştıran referandum yarışıyla düzenden umudunu
kesen halkı, yeniden düzen içine
çekmeye çalışıyor.
Elbette halkın silahlı savaşını geliştirmeye çalışanlarla bir sonraki seçimlere hazırlananların stratejileri ve
politikaları aynı değildir. Ancak bu
da birliklerin önünde engel değildir.
Faşist terör tüm halkın sorunudur,
KHK’larla işinden olanlar sadece
devrimciler değildir. Tutuklanmak,
gözaltına alınmak için devrimci olma
şartı aranmıyor. Ya da açlık, yoksulluk, işsizlik, paralı eğitim, iş cinayetleri, uyuşturucu, yozlaşma... İşte,
farklı siyasi düşünceler olmasına rağmen bu ortak sorunlar etrafında bir
araya gelmek mümkündür.
Bu birliklerin sonuç alabilmesi
için; kendini protestoyla sınırlamayan,
muhalefetle değil, iktidar hedefiyle
ve hakların direne direne kazanılacağı bilinciyle hareket eden, oligarşinin halkı bölüp parçalama,
solu tecrit ve tasfiye planını bozan
bir çizgiye sahip olması gerekir.
Bu birliği sağlayacak olan da direnen, mücadele eden devrimcilerden
başkası değildir.

Solda hemen her dönem güçlü
bir birlik özlemi olmuş, ancak “birlikten yana” görünmek tam bir istismar konusu haline getirilmiştir.
Birlikçi görünen bu kesimlerin önüne somut bir öneri geldiğinde ise 8- Birlik ve Cephe
asıl niyetleri ortaya çıkmış; bu yüz- Arasındaki Bağ Nedir?
den de ilkeli, kurallı, risk ve soCephe, birliğin en önemli ve terumluluk üstlenmeyi gerektiren mel biçimidir. “Belli bir düşünce
birliklerden hep uzak durmuştur. ve istek çerçevesinde sağlanan beraberlik” diye tanımlanıyor süzÇeşitli siyasi hareketlerin –ki lükte. M-L literatürde ise “Prolebunların başında Kürt milliyetçiliği tarya partisi önderliğinde halk sınıf
gelir– solla ilişkilerini “kullanma” ve tabakalarının iktidara yönelik
mantığıyla şekillendirmesi, keza birliği ve ittifakı”dır deniyor.
Biraz daha açacak olursak; Cepözünde bundan farklı olmayan so- he, en genel anlamıyla çıkarları
lun da Kürt milliyetçiliği ile birlik- devrimden yana olan, bir avuç söleri, “bir güce yaslanma” zihniye- mürücü asalak dışında, ezilen, sömürülen, horlanan, aşağılanan, asitiyle ele alması sıkça karşılaşılan milasyona uğratılan bütün halk sınıf
bir olgudur. Ki, bugün solu “kuyruk” ve katmanlarının Devrimci Halk
İktidarı’nı hedefleyen birliğidir.
haline getiren de bu anlayıştır.
Cephe, halk kitlelerinin hem po-

litik, hem askeri örgütlenmesidir.
Marksist-Leninist partinin devrim
için harekete geçirip seferber ettiği,
emekçi halk kitlelerinin içinde örgütlendiği ve savaştığı yerdir.
Burada sözünü ettiğimiz cephe,
Devrimci Halk İktidarı’nı hedefleyen
bir örgütlenme olarak Marksist-Leninist bir partinin öncülüğünde gerçekleşir. Bu, emperyalizmin üçüncü
bunalım dönemine göre şekillenen
devrim stratejisinin bir parçası olarak
düşünülen bir Cephe’dir.
Elbette burada tanımladığımız
cephe, devrime giden yoldaki tek
kitlevi birlik örgütlenmesi de değildir.
Mücadelenin ihtiyaçlarına, sınıf ve
katmanların özgün konumlarına, solun
çeşitli kesimlerinin güç ve politikalarına göre, çok farklı biçimlerde
cephesel örgütlenmeler de gündeme
gelebilir.

9- Birlik Sorununu
Biz Nasıl Ele Alıyoruz?
Birlik, en başta objektif bir tercih
değil; devrim mücadelesinin, iktidar
hedefine yönelim sürecinin bir gereğidir. Bu açıdan birlik anlayışımız;
“Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun
birlik” anlayışıyla değil, direniş örgütleyen, kitleleri etkileyen, kitleleri
mücadeleye sevk eden, riskler alabilen, sorumluluktan kaçmayan bir
birlik anlayışıdır.
Dışımızdaki sol birliklere koca
koca misyonlar yüklerken biz mücadeleyi geliştiren daha mütevazı
birlikler için emek harcadık. Birlikleri
ne küçümsedik ne de abarttık. En
başından ilkeli, kurallı, gereğini yerine
getiren bir anlayışla birliklere yaklaştık. Solun tüm sorumsuz tavırlarına
rağmen kurabildiğmiz birliklerle belli
işler de başardık.
Bunlardan birkaçı ise; 1992’de
“Baskı ve Katliamlara Karşı Birlik”,
1994’te “ Sömürü ve Zulme Karşı
Güç Birliği”, Tutsak ailelerini bir
araya getiren DETUTAP; Tutsakların
merkeziliğini sağlayan CMK;
2000’lerde “Irak’ta Savaşa (İşgal)
Hayır Koordinasyonu; “Devrimci 1
Mayıs Platformu”; “Tecrite Karşı
Mücadele Platformu; “Cezaevleri
Merkezi Platformu” gibi örneklerdir.
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Bugün, solu, halkı birleştirme,
mücadeleyi her alanda geliştirme sorumluluğuyla davranan devrimci bir
hareket, hem devrimci grupların birliğini sağlamaya çalışmak, hem de
tüm ilerici, demokratik kurumların
birliğini hedeflemek zorundadır. Tersi
ne Türkiye solunun gerçeğine uygundur, ne de mücadelenin bugünkü
düzeyine ve ihtiyaçlarına.
Siyasi hareketlerin örgütlü güçlerini biraraya getirebilmek yukarıda
da belirttiğimiz gibi birlik biçimlerinden biridir. Ama birliği bunlarla
sınırlayan bir anlayış doğru değildir.
Birlikler aynı zamanda, devrimci,
demokrat, yurtsever, ilerici güçleri
birleştirmenin yanısıra, örgütsüz, sendikasız, hatta düzen partilerinin, dinciliğin, milliyetçiliğin etkisi altındaki
kesimler için bile çekim merkezi
olabilecek bir anlayışla düşünülmelidir.
Kuşkusuz bu salt düşünmekle, istemekle olabilecek bir şey değildir.
Birliği her şeyden önce gerçekçi ele
almalıyız. Temel hedefimiz halkın
devrimci mücadele etrafında birleş-

tirilmesidir. Bu çerçevede halkın somut sorunları etrafında birlikler hedeflenmelidir.
Birlikler de tüm mücadele pratiğimizde olduğu gibi ciddiyetle ele
alınmalı, planlı-programlı, ilkeli ve
kurallı bir şekilde örgütlenmelidir.
Birlikleri devrimi büyütmede bir
adım olarak görmeliyiz. Ve her pratikte halkı bir adım ileriye taşıyan,
bir fazla örgütleyen şeklinde düşünmeliyiz.

10- Birliğin Manifestosu
Kızıldere’de Yazılmıştır!
Görevimiz; Bu Yolu
Takip Etmektir!

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Solu’nun tarihinde, kanlarımızın
bir birine karıştığı, altına ölümlerimizle imzalarımızı attığımız birliklerde vardır. Hiç kuşku yok ki, birlik
denildiğinde rehber alacağımız, ders
çıkaracağımız örnek; birliğin manifestosunu yazan ve Kızıldere’ye varan
süreçtir. Kızıldere, Türkiye Devriminin Yolu’nu belirleyen bir manifesto olduğu kadar solun
birliğinin de manifestosuVe sonra Kızıldere... THKP-C’liler ve dur. Bu manifestoyu yaTHKO’lular Denizleri kurtarmak için birlikte ratan ise hiç kuşku yok ki
kafa yorarlar. Aynı duyguları paylaşırlar. Parti-Cephe’dir.
“Birliğin Manifestosu;
Öyle ki eyleme ilişkin tartışmalar, aynı
‘71’in
ortaları...
örgütün insanlarıymışcasına yürütülür... THKP-C’lilerin para açıVe sonra birlikte bir eyleme karar verirler... sından sıkıntıları vardır.
THKO’lular ise yakın
Kızıldere’de yanyana, omuz omuza çatışıp zamanda önemli bir tuşehit düşerler...
tarda bir kamulaştırma eyyapmışlardır.
Kızıldere devrimin yolunun manifes- lemi
tosu olduğu kadar, belki de dünyada THKO’lularla ilişki kurulur ve bir miktar para alıfazla örneği görülmemiş bir birlik mani- nır... ‘72’nin başı... Malfestosudur.
tepe Cezaevi... Firar için
P-C’nin ideolojik, politik tesbitleri açı- çeşitli alternatifler düşüsından, enternasyonalizm anlayışı açı- nülür. Birlikte firar ana
düşüncelerden biridir. Ve
sından, her koşulda emperyalizme karşı sonuçta THKP-C’liler ve
olan anlayışı açısından olduğu gibi birlik THKO’lular birlikte firar
konusundaki düşünce ve pratiğinin de ederler... Yine aynı dönem... THKO’luların imsol kesimler tarafından yeterince ince- kanları bu dönemde çok
lendiği ve gerekli derslerin çıkarıldığını çok sınırlıdır. Örneğin yer
sorunu vardır. Sorunu
söylemek güçtür.
THKP-C’liler çözer...

Ve sonra Kızıldere... THKP-C’liler
ve THKO’lular Denizleri kurtarmak
için birlikte kafa yorarlar. Aynı duyguları paylaşırlar. Öyle ki eyleme
ilişkin tartışmalar, aynı örgütün insanlarıymışcasına yürütülür... Ve sonra birlikte bir eyleme karar verirler...
Kızıldere’de yanyana, omuz omuza
çatışıp şehit düşerler...
Kızıldere devrimin yolunun manifestosu olduğu kadar, belki de dünyada fazla örneği görülmemiş bir
birlik manifestosudur.
P-C’nin ideolojik, politik tesbitleri
açısından, enternasyonalizm anlayışı
açısından, her koşulda emperyalizme
karşı olan anlayışı açısından olduğu
gibi birlik konusundaki düşünce ve
pratiğinin de sol kesimler tarafından
yeterince incelendiği ve gerekli derslerin çıkarıldığını söylemek güçtür.
THKO hareketine birçok eleştirileri olmasına ve de bu hareketin
birçok yanlışlıklarına rağmen, düşman ve devrim cephesi ayrımında
herhangi bir tereddüt yoktur. THKO
önderliğine yönelik saldırıda da tereddütsüzlük bunun sonucundadır.
Aslolan devrim cephesidir. Aslolan
devrimin çıkarlarıdır.” (Aktaran: Birleşelim Savaşalım Kazanalım, Boran
Yayınları)

Grup Yorum İçin
Adalet Nöbetindeyiz!
Dışarıdaki Yorumcular, aileleri,
korocularla beraber 21 Şubat’ta
da Çağlayan'daki Adliyenin önünde destek nöbeti tuttular. Sabah
10.00’dan öğleden sonra 15.00’a
kadar süren nöbette Grup Yorum'a destek çağrıları yapıldı.
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“Fırtına Olanlara Rüzgar Neylesin
Günü Doğuranlara Gece Neylesin”
Grup Yorum Bitmeyen Bir Ezgidir
Çünkü;

Grup Yorum bitmeyen bir ezgidir.
Çünkü, bir çok kez tutsaklıklar, gözaltı
ve işkencelere maruz kalmıştır. Bu
ezgi hiçbir zaman kesintiye uğramamıştır. Yenileri hemen bırakılan yerden ezgileri sürdürmeye, halka umut
ve gelecek olmaya devam etmiştir.
Grup Yorum mücadele çağrısıdır.
Çünkü müziğinde umutsuzluk,
belirsizlik, boş vermişlik yoktur. Tüm
ezgileri halka, karanlıkta ışık, belirsizlikte yol, zorlukta umut olmuştur.
Türkülerinde sadece sorunlar dile
getirilmemiş, çözümlerini de göstermiştir.
Grup Yorum halkın yanında, halktan yana tavır almış, halkın sorunlarını
kendi sorunlarıymış gibi sahiplenmiş
onurlu aydınları unutmamıştır.
Çünkü, birçok kasetinde halk şairlerini, halkın sanatçılarını ölümsüzleştirmiştir. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nazım Hikmet, Ruhi Su gibi
aydın sanatçıların yolunu izlemiştir.
Grup Yorum, faşizmin dayattığı

halkı değersizleştirmeye ve yoz kültüre karşı bir barikattır.
Çünkü, Grup Yorum çocuğa da,
gence de, yaşlıya da değer vermiştir.
Oluşturduğu korolarda 7 yaşında
olanlar da 70’ini geçen elemanları
da vardır. Her insanın bir şeyler yapabileceği bilinciyle hareket etmiştir.
Grup Yorum’un müzik ve özgürlük serüveni her dönemde bir irade
savaşının yansımasıdır.
Çünkü, düzenin, insanın onuruna
ve geleceğine yönelttiği her saldırı
çelişkileri arttırır, insanın, düzenle
olan savaşı, kendi içindeki savaştır
aynı zamanda. Ya irade kazanacaktır
ya da iradesizlik, yani düzen. İşte
Grup Yorum bu zorlu süreçleri aşmayı
, hep ileriye bakmayı, ileri olanı
tercih etmeyi önerir.
Grup Yorum faşist düzenin çizdiği
sanatçı tipine karşı bir başkaldırıdır.
Çünkü, sanatçı sadece sanat icra
eden bir kişi değildir. İşgallerde en
önde, işçi direnişlerinde işçilerin
omuz başında, ayaklanmalarda taş

atan, çatışandır. Grup Yorum’a karşı
tahammülsüzlük işte bundandır. Çünkü düzenin yoz, aydın tipine karşı
alternatiftir. Yorum söylediği türkülerde halkını yani kendini görür. Çünkü halkın bir parçasıdır halkla birlikte
bir aradadır.
Grup Yorum’un kökü derinlerdedir.
Çünkü, Anadolu tarihinden, direnişlerinden beslenir. Baskı politikaları, tutuklamalar onu hiçbir zaman
yıldırmadı yıldıramaz da. Ve Grup
Yorum’un kendi türküsünde söylediği
gibi “ Fırtına olanlara rüzgar neylesin
günü doğuranlara gece neylesin...”
Grup Yorum tarihsel haklılığıyla
mahkemede yargılanan değil, yargılayan olacaktır.
Çünkü haklılıklarını halktan, halkın meşru mücadelesinden alır. Bundan dolayı 1 Mart’ta yapılacak mahkemeye gidelim destek olalım.
Çünkü, hiçbir adaletsizlik halk
deryası karşısında meşruluk bulamaz.
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+ Biz diyoruz ki;

ÖZGÜR TUTSAKLARIN GENEL DİRENİŞİ KAZANACAKTIR
ÇÜNKÜ BUGÜNKÜ GENEL DİRENİŞİMİZİN TARİHSEL KÖKLERİ
BÜYÜK DİRENİŞİMİZE DAYANMAKTADIR

+ Biz diyoruz ki; faşizmin saldırılarına karşı direnenlerin yüzünde o direnişin sağladı-

ğı onurun tebessümü vardır. Faşizme karşı direnenler zafer coşkusunu kuşanmışlardır. Yani,
söz konusu direnişçilerin moral üstünlüğüdür tıpkı 1984, 1996 ve 2000-2007 Ölüm
Oruçlarındaki gibi. Ve bugün de faşizme karşı direnenlerin kuşandığı bu moral üstünlüğün
temelinde tarihimiz vardır.

+

Biz diyoruz ki; baskılara ve haksızlığa karşı direnmek tarihin en onurlu ve meşru
işidir. Örneğin Özgür Tutsaklık onurunu yaşayan Liseli Dev-Genç’lilerimizden Halkın
Avukatları’na, Grup Yorum’a her gün polisin baskılarına karşı onuru, emeği için direnen
Nuriye, Semih, Acun öğretmenlere… hayatın her alanında faşizmin sürdürdüğü saldırıları
göğüslerken yapılan budur. Çünkü faşizmin azgınlaşan saldırılarını durdurmanın, tarihin
gösterdiği “Direniş” dışında, başka bir yolu yoktur.

+
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Biz diyoruz ki; saldırılarınız ile direnen Özgür Tutsaklarımızı, halkımızı teslim alamazsınız. Nedeni ise bir yoldaşımız şu sözleriyle dile getirmişti: “... tek başına, kendi başına kararlar alıp az olanaklarla direnişi nasıl şekillendirebileceğini düşünüyor sürekli
insan. Bu gerçekten insanı daha güçlü kılıyor her zaman. Bunun için hapishaneden daha
da güçlenerek çıktığımı düşünüyorum.” Özgür Tutsaklık işte budur. Tutsaklık koşullarında
güçlü kalmak ve dışarıya da güçlenerek çıkmaktır.

+

Biz diyoruz ki; direnişte olan Özgür Tutsaklarımızı hiçbir siyasi, fiziki güç yenemez.
Çünkü faşist hapishane idareleri bile “gelip gidip 3 kişisiniz ama 50 kişiye bedelsiniz…” diyor.
Evet o idarelere bunu söyleten Özgür Tutsakların moral gücü ve üstünlüğüdür. Bu güç ve üstünlüğü sağlayan da direniş çizgimizdir. Direniş çizgimiz, direnme hakkının taarruz hali olarak
şekillenir.

+ Biz diyoruz ki; direnen Özgür Tutsaklarımız zaferi kazanacak. Çünkü Özgür Tutsak
“düşman karşısında ne yapabilirim ki” diye düşünüp kalmaz. Saldırılar karşısında hemen
“bir şey” yapar. Bunlar ise; belki bir slogan atmak, kapı vurmak, hücreleri ateşe vermek,
coşkulu marşlarımızı haykırmak. Yeri geldi mi bir yumruk, bir tekme savurmak, yere oturup kalkmamak. Duvarları umudun şiirleriyle donatmak. Esas olan direnişin, tereddütsüzlüğün sağladığı cürettir.

+

Biz diyoruz ki; faşist saldırılara direnen Özgür Tutsak, düşman karşısında cüret,
gelecek için umutlu olmaktır. Özgür Tutsaklık, oligarşinin, emperyalizmin zindanlarında
devrimin temsilcisidir. Halkın gözünün üzerinde olduğunu bilen kişidir. Büyük Direniş’in
122 kahramanlarından Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu diyorlar ki; "… Tek kelimeyle
bugün zafer; devrim ve devrimciliğe dair tüm umutları yok etmek isteyen emperyalizm ve
işbirlikçilerine karşı baş eğmemek, teslim olmamak demektir. Bugün zaferin adı ölümüne
direnmektir."

+

Biz diyoruz ki; bugünkü genel direnişimizin tarihsel kökleri Büyük Direniş’imize
dayanmaktadır. Geçmiş deneyimlerimizden ve tarihsel haklılığımızdan dolayı biliyoruz ki,
direnen mutlaka kazanır. Biz Kazanacağız!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Hapishanede Çekilen Bir Fotoğraf
“Kamu Güvenliği”ni Nasıl Tehlikeye Düşürebilir?

GÜLMEYE DEVAM, KOLKOLA GİRMEYE
OMUZ OMUZA DURMAYA DEVAM!

2007 yılında yayınlanan sohbet
ile ilgili hükümleri de içeren 45/1
No’ lu genelgede değişiklik yapıldı.
20.12.2016 tarihinde yayınlanan değişiklik hapishane idarelerine fiilen
fotoğraf çektirmeyi yasaklayacak bir
alan açıyor. Bakanlık tabir yerinde
ise akıl veriyor. Bu genelge değişikliğine neden gerek duyulduğunu
anlamak ise gerçekten zor. Ne anlattığını anlamak da başka bir zorluk.
45/2 olarak anılan genelge değişikliği
şöyle;
“Ancak kurum düzeni kişi ve kurum güvenliği örgütsel amaç iletişim
ve propagandaya izin verilmemesi,
devam eden soruşturmaların aksamaması (bu çerçevede soruşturmayı
yürüten savcılıktan görüş sorulabilir)
ve toplumsal hassasiyet ve beklentiler
dikkate alınarak bu olgulardan bir
veya birkaçının olduğuna dair idare
ve gözlem kurulu üyelerinde bir kanaat oluşması halinde tüm kurumda
veya bazı örgütler ve kişiler yönünden
fotoğraf çekimi kısıtlanabilir”
Bu hukuk tekniğinden yoksun,
edebi açıdan bozuk cümlenin muradı
şudur: “Ey müdür, hapishanede hak
hukuk yoktur, neyi nasıl bilirsen
öyle yap”
F tipi tecrit modeli dediğimiz insanlık dışı infaz yönteminin iki yönü
vardır;
1 - Tutsağı yalnız bırakarak onu
kişiliksizleştirmek, güçsüzleştirmek
ve akıl sağlığının bozulmasını sağlamak.
2 – Tredman. Yani hapishane
içinde her türden insani hakkı ıslah
şartına bağlamak.
Tredman nasıl uygulanır? İnsanlığın gereği olan sosyal, kültürel,
ailevi, duygusal ve düşünsel imkanlar
tutsağın hapishane idaresi ile iyi ilişkiler geliştirmesine bağlanır. Eğer
hapishane idaresinin gözüne girersen
daha çok insanla görüşürsün, daha
çok hücre dışına çıkarsın ve daha
çok dışarı ile ilişki kurarsın. Yok eğer
hapishanenin emir ve talimatlarını

dinlemiyorsan o zaman hücre dışına
çıkamazsın hiçbir insani hakkını kullanamazsın. Hatta şartlı tahliyeni
yakarlar, fazladan hapis yatarsın. Gardiyanların tuttuğu tutanak ile hakkında
dava açılır ceza alırsın. Her şey, her
şey, tutsağı hapishane idaresinin keyfiyetine bağlamaktadır. Yani hapishanede hukuksal denetim yoktur, tamamı idarenin, yürütmenin, hükümetin elindedir.
Örneğin, ( F tipi ya da 9 no’lu
olarak tarif edilen ) Silivri özel tip
yüksek güvenlikli kapalı hapishanesi
gerçekten özel bir tiptir. O dönem
hükümetin hasım olduğu kişi ve grupları götürdüğü ve ıslah etmeye çalıştığı
bir hapishanedir. Bir dönem Ergenekon, Balyoz bir dönem Fethullahçı
Cemaat ve devrimci silahlı örgütlerin
tehlikeli görülen şüphelilerinin tutulduğu bu hapishanede kitap okumak
bile nerede ise yasaktır. Dışarıdan
kitap getirilmesi zaten yasaklanmıştır.
Tutsak ya dışarıdan ısmarlayacak (ki
bu nerdeyse imkansızdır) ya da kurum
kütüphanesinden yararlanacaktır. Bir
tutsağın söylediği gibi kapanan İlahiyat
Fakültesi kitaplığı gibi olan bu kütüphanede okunabilir kitapların sayısı
çok sınırlıdır.
Avukat ve aile görüşü, kitap, telefon, mektup, televizyon, spor,
berber, hastane aklınıza gelebilecek
her şey sınırlanmakta ve bir yasal
şantaj konusu yapılmaktadır. Amaç
iktidarın tehlikeli gördüğü bu kişiyi
ezmektir.
Şimdi de bakanlık eliyle yeni bir
imkan elde etmiş oluyor idare.
Bu genelge değişikliğinin diğer
bir sebebi daha var. Onu anlamak
için şu soruyu sormak gerekir; Bir
fotoğraf kamu güvenliğini nasıl tehlikeye düşürebilir. Zaten hapishane
fotoğrafçısı fotoğrafı çekmekte ve
tab ettirmektedir. Hapishane idaresi
hoşuna gitmeyen bir yerde, bir açıda
zaten fotoğrafı çektirmeyecektir, hadi
çekildi bu fotoğrafı tab ettirmeyecek,
bastırmayacaktır ve tutuklu ile ya-

kınlarına vermeyecektir.
Hapishanede, bir görüş yerinde
insan nasıl propaganda yapabilir. Hem
tutsağın hem de görüşçülerin didik
didik arandığı, görüş yerinde kameralarla izlendiği bir yerde bir hapishane
görevlisinin çekeceği fotoğrafta ne
propagandası yapılabilir? Siz bugüne
kadar hapishanede çekilmiş propaganda fotoğrafı gördünüz mü?
O halde propagandanın anlamına
bakmak gerekir. “Bir öğreti, düşünce
veya inancı başkalarına tanıtmak,
benimsetmek ve yaymak amacıyla
söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen
çalışma” insan ailesi veya ziyaretçileri
ile fotoğraf çektirdiğinde hangi düşünceyi yaymaya çalışıyor olabilir:
Ben yaşıyorum, yalnız değilim.
İşte bu. AKP iktidarının görmek
duymak istemediği ve kendi iktidarı
için zararlı gördüğü propaganda budur. İktidar yaymak istediği korkunun
etkisinin kırılabilme ihtimalinden
korkuyor. O işkence görmüş, eziyet
edilen çaresiz fotoğraflar yakalayıp
elinin altındaki sözde basın ile bu
fotoğrafları yaymak istiyor.
Asıl propaganda yapmak isteyen
iktidarın kendisidir. “Eğer bana muhalefet ederseniz maddi manevi zarar
görürsünüz yalnız, çaresiz kalırsınız,
bitersiniz” yaymak istediği düşünce
budur. Bu propagandanın etkisini
kıracak başka fotoğrafların çekilmesini de istememektedir.
45/1 nolu genelge sohpet genelgesi olarak anılmaktadır. Bu genelge
bile doğru dürüst uygulanmadığı
gibi tutsakların haklarına yönelik
her sene yeni bir saldırı gündeme
getiriliyor. Temel sorun hapishanelerdeki tutsakların kişiliklerinin ve
düşüncelerinin teslim alınma çabasıdır. AKP bu hedefini hayata geçirebilmek için senelerdir yeni politikalar üretiyor.
O kadar ki direnişler karşısında
tam olarak hayata geçirilemeyen
tecrit politikası için dönemin Adalet
Bakanı Sadullah Ergin “F Tipleri, F
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Tipi olmaktan çıktı” diyerek, tutsakları teslim alma çabasının boşa
düşmüş olduğunu vurgulamıştır.
Tutuklu ya da hükümlü olan tutsak, fiili olarak özgürlüğü sınırlandırılmış kişidir. Ancak bu durum tutsakların temel hak ve özgürlüklerinin
ellerinden alınabileceği ya da insanlık
onuruna aykırı koşullarda tutulabileceği anlamına gelmez. Tutsakların
yaşam hakkı başta olmak üzere temel
hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri
gerekmektedir.
Bu düzenleme “toplumsal hassasiyet ve beklentiler” ile açıklanmaktadır.
Hangi sınıfın, etnik kökenin veya kesimin beklentisi temel alınacaktır? Temel ölçü nedir? Halkın mücadelesine
büyük bir sınıfsal kinle düşman olan
sermayenin “hassasiyet ve beklentileri”
temel alınacaktır. Tutsakların fotoğraf
dahi çekilmesini engelleyerek, morallerini bozmak ve dış dünyayla tecrit
etmek amaçlanmaktadır. Tutsağın kendini dışarıdaki yakınlarına tanıtma onlarla bağ kurma hatıra oluşturma hakları
ellerinden alınarak bir yandan aile ve
arkadaşlık bağlarının güçlenmesi engellenmekte bir yandan da tutsağın
kişiliği hedef alınmaktadır. Halkın
mücadelesini teslim alma “hassasiyeti”
faşizmin iktidarına aittir!
Ola ki mahkemeler eliyle çekti-

remeyecekleri işkenceyi tutsak kişi
hazır ellerinin altında iken çektirmek
istiyorlar. Hapishane uygulamalarının
hiçbir denetimi yoktur çünkü.
Geçtiğimiz günlerde özel yaşam
alanlarının kamera ile izlendiğine ilişkin
haberler çıktı. Adını adalet ile anmaktan
utandığımız bakanlık yetkilileri ise
“Yalan” diyor. “Bu haberler örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu arttırmak için uydurulmuştur” diyor ve
geçiyor. İktidarın açıklamalarını haber
yapmak için ağzını açarak beklemekte
olan iktidar habercileri ise hemen
atlayıp ne diyorsa yazıyorlar. Peki kim
denetleyecek bunu. Çat kapı hapishaneleri denetleyebilecek bağımsız bir
kurul var mı? Elbette yok. O kameralar
özel yaşam alanlarını izlemesin diye
eylemler yapılıyor, sırf o kameralar
kapatıldı ya da kırıldı diye işkence
gören, ceza alan tutsaklar var. Bu mahkeme kararları da mevcut iken ve bunu
dışarıda içerde herkes biliyor iken yine
de çıkıp açıklama yapabiliyor yetkililer.
Yani bu ülkede bir uygulamanın
hukuka uygun olduğunun denetimi
yapılmamaktadır. Zaten bir şeyin yasal
olması dahi onu yasal hale getirmzk.
Takriri sükun da bir kanundur, ancak
binlerce insanın hayatını etkilemiştir.
Bir gecede yasa yapıp ertesi gün binlerce insanı asabilirsiniz. Binlerce

insanı bir KHK ile işten atıp aileleriyle
birlikte açlığa, yoksulluğa mahkum
edebilirsiniz. Bu yüzden yasal olmak
asla adil olmak anlamını taşımaz.
Sonuç olarak; bu genelge değişikliğinin sebebini anlıyoruz. Tüm
bu uygulamaların amacı tutsakların
üzerindeki tecriti ve baskıyı büyüterek,
işkenceyi arttırmak ve tutsakların
ideolojilerini ve düşüncelerini değiştirmeye çalışmaktır. AKP, halkın mücadelesini ve muhalefeti engellemek,
hapishanedeki tutsakları ezmek için
her gün yeni bir hak ihlalini hapishanelere sokmaktadır. Bu uygulamaların
işkenceden başka bir amacı yoktur.
Onlar kin besledikleri tutsakları
işkence görmüş, sinmiş, ezilmiş bir
kişilik olarak resmetmek istiyorlar.
Okuyan, üreten, saygıdeğer ne istediğini bilen bir tutsak görmek istemiyorlar. Ailesi arkadaşları olan
umutlu ve güler yüzlü olarak görmek
ve göstermek istemiyorlar. Oysa devrimci tutsaklar yalnız da kalsalar, işkence de görseler asla umutsuz ve
asık suratlı değildir.
Biz ailelerimizi, arkadaşlarımızı,
müvekkillerimizi sahiplenmeye devam edeceğiz. Gülümsemeye devam
edeceğiz. Kolkola girmeye, omuz
omuza durmaya devam edeceğiz.

Devrimci Tutsaklara Yaptığınız Zulmün Hesabını Soracağız
Hasta Tutsakları Zulmün Elinden Çekip Alacağız
TAYAD’lı Aileler her hafta olduğu gibi 18 Şubat'ta İstanbul Taksim Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması
yaparak hapishanelerde hasta tutsaklara yönelik işkenceyi
anlattı. Eylemde “Sohbet Hakkı Uygulansın Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın Kitap Sınırlaması Kaldırılsın” pankart
açıldı. Eylemde yapılan açıklamada şunlara değinildi.
“Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde evlatlarımıza yönelik
işkence devam ediyor. Evlatlarımıza yapılan işkencenin
sorumlusu hapishanelerde işkence yok diyen Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ’dır. Hapishanelerde hak gaspları
devam ediyor. AKP iktidarı tecrit politikası ile devrimci
tutsakları düşüncelerini teslim almak istiyor. Evlatlarımızın
tedavi hakları Silivri 9 Nolu Hapishane Müdürü Ali
Demirtaş tarafından keyfi bir şekilde engellenmektedir.
Mesude Pehlivan kanser hastasıdır. Düzenli doktor tedavisi
gerekmektedir. Ömrünün 16 senesini Bayrampaşa,
Bakırköy ve Silivri Hapishanelerinde geçirmiş 52 yaşında
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bir devrimcidir. Mesude Pehlivan halkının yanında olan
halkının hak ve özgürlükleri için mücadele ederken tutsak
düşmüş bir sağlık emekçisi, bir hemşiredir. 19-22 Aralık
2000’de yapılan “Hayata Dönüş” Katliamı sırasında kullanılan kimyasal gazlar sonucu kanser hastalığına yakalanmıştır. Yine sedef hastası olan Ekim Can Yıldırım’ın
tedavisi yapılmıyor, sedef hastası düzenli tedavi gerektiren
bir hastalıktır, sağlıklı insan bile yaşamakta zorlanırken
hasta tutsaklar nasıl yaşasın. Bacağından sakat olan Hatice
Aşık’a yürüyemediği halde yemekhaneye yatak ranza
yapılmayarak işkence yapılmaktadır… Buradan Silivri
9’Nolu Hapishane Müdürü Ali Demirtaş’a sesleniyoruz.
Evlatlarımıza işkence yapmaktan vazgeç. Bizim evlatlarımız
yalnız değildir yaptığın işkencelerin hesabını soracağız.”
denildi. Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek,” sloganları ile eylem bitirildi.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

Uyuşturucu Faşizmin
Ölüm Çukurlarıdır, Bataklıktır!

Halk Meclislerinde Birleşip
Bataklığı Kurutulalım!
çalışabilir, yasaklayabilir.
Uyuşturucuya karşı mücadele
Çünkü, faşizimin iktidarını sürdüriçin her hafta;
mesinin yolu halkı zehirlemekten,
Okmeydanı Mahallesi,
uyuşturucu bataklığında çürütmekten
Gazi Mahallesi,
geçiyor. Halkın bu sömürü ve zulüm
Çayan Mahallesi,
düzenine isyanını ancak bu yolla enİkitelli Mahallesi’nde Halk Meclgelleyebileceklerini düşünüyorlar.
isleri olarak oturma eylemleri gerçekFaşizm kendi çıkarlarının gerektirleştiriyoruz.
diğini yapıyor. Bunun karşısında çoHemen her hafta AKP iktidarının,
cukları uyuşturucu bataklığında zehirfaşizmin saldırıları ile karşı karşıyayız.
lenecek olan halk olarak biz ne yapaÇocuklarımızın uyuşturucu bataklıcağız? Kendi yaşamımızı, çocuklarığında yok olmasını engellemek için
direniyoruz.
Bu tablo nedir?
Faşizmin tablosudur.
Çocuklarımızı gelip
Halkımızın açlık sorununu mantar üretimidaha ilkokul çağında
okul kapılarında zeni örgütleyerek çözeceğiz. Mantar, açlık sorununa
hirlemek serbest, buna
çözümlerimizden biridir. Çünkü, tüm dünya üzekarşı mücadele etrinde binlerce çeşidi bulunan mantar besin
mek suç olarak görülüyor. Sadece faşizm,
değeri yüksek bir gıdadır.
halkın uyuşturucu zehrine karşı
direnişine saldırabilir, engellemeye

Mantar

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

mızın yaşamını savunacak mıyız? Yoksa, faşizmin saldırılarından korkarak
sinecek, adım adım çocuklarımızın
ölüm çukuruna yuvarlanışını mı izleyeceğiz?

Uyuşturucu Zehrine
Karşı Sokakları Binlerle
Doldurmalıyız
Biliyoruz ki, halk meclisleri olarak
oturma eylemlerinde, onbinlerce insanın taleplerini dile getiriyoruz. Ama
bu yetmez, bu talepleri onbinlerle birlikte dile getirmeliyiz. Ancak o sokakları binlerle, onbinlerle doldurduğumuzda, faşizme geri
adım attırabiliriz.
3-5 tane uyuşturucu
tüccarı serserinin, halkın
karşısında yapabileceği
bir şey yoktur. Faşist devSayı: 3
leti arkalarına almaları, halkın
karşısında güç olacakları anlamına Yürüyüş
gelmez. Ancak, biz örgütsüz olduğu- 26 Şubat
2017

Atasözü:
Şeytan ayrıntıda
gizlidir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
halk saflarında olmak, zalimin zulmüne direnmektir
- DHKC gerillası Oğuz Meşe’nin
40 yemeğine katıldığı için tutuklanan
26 devrimci mahkemeden tahliye edildi.
Faşizm, 26 devrimciyi tutuklarken faşizmin kendi hukukuna uygun bir gerekçe bile aramadı.
Tüm halka DHKC gerillalarını sahiplenmenin bedelini göstermek, gözdağı vermek istedi. Sahiplenmemizle
onları faşizmin zindanlarından çıkardık,
faşizme baskıyla, zulümle sonuç alamayacağını gösterdik. DHKC gerillaları halkın en fedakar, en onurlu evlatlarıdır. Anadolu halkı onları bağrına
basmaya devam edecek. Anadolu halkı
düşen her gerillanın yerini yenileriyle
ve daha çok dolduracak.

- Faşizm, halk kurtuluş savaşçılarının sığınağını bombaladı, halk kurtuluş
savaşçılarının bedenleri halen kayıptır.
Kayıp çocuklarını isteyen ailelerimiz
Dersim’de oturma eylemi yapıyorlar.
Kayıp gerillalarımızın ailelerinin direnişi en haklı ve onurlu direnişlerdendir.
Tüm halk olarak yanlarında olmalıyız. Cenazelerimizi toprağa verme hakkımıza sahip çıkalım. Dayatılan onursuzluk, hepimize kabullendirilmek isteniyor. Kabullenmeyelim. Bizzat gidip
direnişe katılamıyorsak, telefon ederek
kayıp gerillamızın babası Kemal Gün’e
desteğimizi sunalım.
- İstanbul’un Gazi, İkitelli, Çayan,
Okmeydanı mahallelerinde Halk Mecl-

islerimiz uyuşturucuya karşı oturma
eylemleri yapıyorlar. Eylemlerimizi
destekleyelim. Büyütelim. Uyuşturucu
sadece çocukları uyuşturucu illetine
bulaşanlarımızın değil, halk olarak
hepimizin sorunudur. Kendi sorunumuza sahip çıkalım.
- Her mahallede bir Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi kuralım.
Uyuşturucu emperyalizmin, faşizmin
halkı sürmek istediği bataklık, ölüm
çukurudur. Bu çukurda çocuklarımızın
yok olmaması için, bu ölüm çukurunu
yok edelim, bu bataklığı yok edelim.
Faşizme ve uyuşturucuya karşı mücadelede birleşelim.

HER TÜRLÜ ENGELİ BOŞA ÇIKARARAK DİRENİŞİ ZAFERE TAŞIRLAR
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muzda, biz uyuşturucu bataklığının karşısında tek başımıza olduğumuzda güçsüz ve çaresiz kalabiliriz. Sokakları binlerle, onbinlerle doldurduğumuzda, faşizme de uyuşturucu çetelerine de mahallelerimizde yaşam hakkı vermeyiz.
Bunun için Halk Meclisi’ne katılalım, meclis örgütlenmemizi büyütelim.
Oturma eylemlerimize katılalım, büyütelim.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezlerimizi
Büyütelim
Uyuşturucuya karşı savaşımızı sürdürdüğümüz alanlardan biri de tedavi
alanıdır. Uyuşturucu bataklığına düşürülmüş gençlerimizi, bu bataklıktan çıkarmak için kurduğumuz Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezlerimiz, bugüne kadar 400 gencimizi uyuşturucu bataklığından kurtarmayı başardı. Bunu yaparken, ilaç
kullanmadı, büyük bir emekle başardı.
Sayı: 3
Kurtuluş Merkezi’miz, büyük hasYürüyüş tanelerin, uzman doktorların alamadığı
26 Şubat sonucu almayı başarmıştır. Çünkü,
2017
merkezimizde onlarda olmayan halk
sevgisi vardır.
Kurtuluş Merkezi’mizde onlarda
olmayan, halka güven, inanç ve gelecek
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GEL KI S¸AFAKLAR
TUTUS¸SUN
Karanliklar ic¸inden
S¸afakla gel gu¨nle gel
Kan ve barut ic¸inden
Direnc¸le gel kinle gel,
gel gu¨lu¨m gel

gel gu¨lu¨m gel

Gel ki geceler c¸atlasin
Gel ki s¸afaklar tutus¸sun
Bizim olsun alinterimiz hey
Bizim olsun emeg˘imiz hey

Dolus¸unca alanlar
S¸ehirde gel kirda gel
Haykirinca zindanlar
Zincirleri kirda gel,
gel gu¨lu¨m gel

Yag˘mur sele do¨nende
Derelerden tas¸ta gel
Biz kavgaya girende
Sevdalara du¨s¸te gel,

Söz: Adnan Yücel
Müzik: Grup Yorum
GEL Kİ ŞAFAKLAR TUTUŞSUN 1990 /
15. YIL SEÇMELER 2000

umudu var.
Kurtuluş Merkezi’mizde, onlarda
olmayan, kapitalizmin pisliklerine karşı
mücadele edebilecek ideolojik güç var.
Kurtuluş Merkezi’mizde onlarda
olmayan emek var.
Bunlarla düzenden kurtardık hastalarımızı. İyileştirdik, halkın arasında
onurlu yaşama kattık.
Hastalarımızı faşizme karşı mücadeleyi, uyuşturucuya karşı mücadele
ile birleştirerek iyileştirdik. Uyuşturucu
bataklığına sürüklenmiş insanlarımızın,
faşizmle uyuşturucu pisliğinin bağını
kurmasını sağladık, bilinçlerinde uyuşturucu pisliğini yenmelerini sağladık.

Halk ve Vatan sevgisiyle uyuşturucu
pisliğini yenmelerini sağladık.
Bu başarı, devrimci ideolojimizin
halkla, halkın gücüyle birleşmesinin
ortaya çıkardığı bir başarıdır. Bu başarıyı
sürdürmeliyiz. Bu başarıyı tüm vatan
topraklarına yaymalı, her mahallede, her
ilde, ilçede halkımızın elinde uyuşturucuya
karşı silah olmasını sağlamalıyız. Bunun
için, yeni kurduğumuz merkezlerimizi
sahiplenelim, gönüllü çalışanı olalım,
destekleyelim. Kurtuluş Merkezlerimiz
halk olarak bizim kendi kurumlarımızdır.
Kendimize ait olanı sahiplenelim.

İdeolojik Mücadele

Yöntem ve Araç

Amerikan emperyalizmi, Suriye topraklarında Türkiye
oligarşisi ile Kürt milliyetçilerini birlikte kullanmak isityor. Kendini solcu diye tanımladığı halde buna sevinenler
var.
Neye seviniyorlar?
Türkler ve Kürtler birlikte Amerikan emperyalizminin
uşağı olacaklar diye seviniyorlar. Türkler ve Kürtler, birlikte
aynı safta emperyalizmin Suriye halkına karşı savaştırdığı
kara gücü olabilir diye seviniyorlar. Yani, Amerikan emperyalizminin Türkiye oligarşisi ve Kürt milliyetçiliği eliyle
Suriye topraklarına da yerleştirilecek olmasına seviniyorlar.
Böyleleri ne ilerici, ne de solcu olabilirler.
İlericiliğin, solculuğun temel kıstası emperyalizme karşı
olmaktır. Emperyalizmin sömürgeci politikalarının hizmetine girenlere, bu politikaları destekleyenlere, gerici denir,
işbirlikçi denir, emperyalizmin uşağı denir, ama ilerici denmez, demokrat denmez, solcu denmez.
Solculuğun temel taşlarının değiştirilmesine, emperyalizmin işbirlikçiliğinin solculuk diye halka kabul ettirilmeye çalışılmasına izin vermeyeceğiz.

Halk olarak kendi sorunlarımızın çözümü için Halk Meclislerinde örgütleniyor ve mücadele ediyoruz. Bu aynı zamanda
halk olarak politik faaliyetimizdir.
Politik faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde yürütmek istiyorsak,
politikleşmeliyiz, yaşamımızı politikleştirmeli ve politik dinamizm
kazanmalıyız.
Bunun için, önümüzdeki yol belirsiz ve aşılamaz değil. Sadece
her gün aksatmadan bir saatimizi buna vermemiz yeterli olacaktır.
Bunun için; birincisi, her gün bir haber kanalından ve bir
gazeteden, haberleri ve gündemi takip etmeliyiz.
Her gün mutlaka halkın sesi sitemize girmeliyiz. Eylemlerimizi,
çalışmalarımızı, mücadeleyi takip etmeliyiz.
Her gün en azından 10 sayfa kitap okumalıyız.
Buna bir de haftalık yapmamız gerekeni ekleyebiliriz. Her
hafta yürüyüş dergimizden, gündemi takip edeceğiz. Politikalarımızı okuyacağız. En azından dergimizin başyazısını okumalıyız.
Yaşadığımız alanların sorunlarına ilişkin yazılarını okumalıyız.
Eğitimimize hizmet edecek yazılarını okumalıyız. Bunları
düzenli olarak yapmak, kendi sorunlarımızın çözümü için
politika üretmemizin önünü de açacaktır.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

İşkencecinin Amacı
İrademizi Kırmaktır!
İşkencede İfade Vermemek
Devrimi Savunmaktır!

Faşizmin halka karşı savaşında
kullandığı yöntemlerden birisi de
gözaltı ve işkencedir.
İşkencenin amacı, kişinin iradesini
kırmaktır, teslim almaktır.
İşkencenin devrimci örgütlerin
yapısını çözmek, gizli bilgileri elde
etmek amacı da vardır. Ama bu amaç
kadar ve belki daha önemlisi, işkence
ile devrimci safları çözmektir.
İşkenceci, kişinin ifade vermesini
ister. Çok önemsiz bir bilgi de olsa,
hatta hiç bilgi içermiyor olsa da ifade
vermesini ister. Bir ifade yazar, bunu
imzalatmak için ağır işkencelerden
geçirir, çözemezse adeta dil döker.
Üstelik, kimi zaman işkencecinin bizden alacağı bir bilgi de yoktur, örgütsel
bilgiyi ele geçirmişlerdir. Örgütsel
ilişkileri çözmek için buna ihtiyacı
olmadığı zamanlarda da içeriği boş
bir kağıt olsun imzalattırmak isterler.
Bunun nedeni, işkencecinin devrimci iradeyi teslim almak istemesidir.

Yer Ulucanlar hapishanesidir.
Oligarşinin katiller sürüsü
devrimcilere bir yandan işkence
yaparken, diğer yandan “teslim
ol” çağrısı yaparlar. Ellerindeki tutsakları teslim almaya çalışan faşizmin,
asıl teslim almaya çalıştığı açık ki,
devrimci iradedir. Tutsakların ağzından
tek bir cümle “teslim oluyorum” cümlesini duymaya çalışırlar, bu tek bir
cümlenin ucunda sağ kalmak vardır,
faşizm bu kadar önem verir bu bir
cümleye. Çünkü, o bir cümlede devrimciliği bitirip, devrimcinin iradesini
yenme, kendi iradesini kabul ettirme
vardır. Bunun için devrimci tutsaklar
“teslim oluyorum” demezler.
Çünkü, “teslim oluyorum” demek,
devrimciliği inkar etmek, faşizmin
meşruiyetini tanımak demektir.
Çünkü, “teslim oluyorum”
demek, devrimci mücadelenin haklılığını inkar etmek, suç olarak görmek demektir. Aynı şekilde, faşizmin
suçlarını yok saymak, faşizmi kabul
etmek demektir.
Çünkü, “teslim oluyorum”
demek, faşizmin yasalarına boyun

eğmek demektir.
Çünkü, “teslim oluyorum”
demek, kendinde faşizme karşı savaşacak gücü görmemek, faşizmin
gücüne boyun eğmek demektir. Bedel
ödemeyi göze alamamak demektir.
Ki, faşizm koşullarında bunun anlamı
savaşmamaktır, teslimiyettir.
Bu nedenle, faşizm, Cephelilerin
dilinden teslim oluyorum kelimesini
duyamamıştır.

Savaş İrade Savaşıdır
İfade Vermemek, İrademizi
Kabul Ettirmektir
Polis işkencede esas olarak, kişinin
iradesini kırmayı hedefler. bunun
için ifade imzalatmaya çalışır. Çünkü,
ifade vermek, polisin gözaltısını,
soruşturmasını, kurumunu meşru görmek anlamına gelir, onu tanımak
anlamına gelir.
Bu nedenle de bizim ifade vermeme tavrımızı kırmak ister.
Polis kendi iradesine boyun eğdirmek için bir ifade imzala kurtul, der.
işkenceden kurtul, tutuklanmaktan
kurtul der. Ama bunun kurtulmak
değil, tersine tuzağına düşmek oldu-
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çözüm

Birlik olmak, örgütlenmek, mücadele etmek...
un r
r
Halk olarak, bu düzenin sömürüsüne, zulmüne, faşist
s o mla saldırılarına
maruz kalırken birlikteyiz. Direnirken de birlikte
ı
k
ı
olmamız gerekir. Birlikte olmaktan başka çözüm yolumuz da yoktur.
y
Faşizm, şimdi evlerimizi yıkmaya hazırlanıyor. Saldırılarını gerekçelendirmek
için son süreçte deprem risklerini yine hatırladı. Gelip mahallelerimizde sondajlar yapıyorlar. Vatanımızı emperyalizme karış karış satanlar, şimdi bir kez daha oturduğumuz bir göz
gecekondulara göz dikmiş durumdalar. Sistemlerinin krizini bizim evlerimizi yıkarak, evlerimizin
arazilerine el koyarak hafifletmeye çalışacaklar. Evlerimizi savunmak bizim en doğal hakkımızdır, ama bunu nasıl yapacağız? Aynı sorunları yaşayan insanların, sorunlarını birlikte
güçlerini birleştirerek çözmesinden daha doğal bir şey yoktur. Birlikte çözümümüzü hayata geçirmek için örgütlenmekten başka yolumuz yoktur. Karşımızda örgütlü bir
devlet gücü var. Bu güce karşı direnmek için biz de örgütlü olmak durumundayız. Örgütlenmezsek, güçlerimizi birleştirmezsek kazanamayız.
Evlerimizi, çocuklarımızın geleceğini koruyamayız.

HER TÜRLÜ ENGELİ BOŞA ÇIKARARAK DİRENİŞİ ZAFERE TAŞIRLAR
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ğunu da bilir. Polisin karşısında iradesi
lerini kaybetmeleri de söz
kırılmış bir devrimcinin devrimciliği
konusu olmuştur. Devrimci
sürdüremeyeceğini düşünür.
irademizi güçlendirmek
Çoğunlukla, küçük bir ifade imzaiçin de ifade vermeme tavrı
lamakla başlayan teslimiyet süreci,
almalıyız. İfade vermeiradenin kırılmasından sonra devam
mek, faşizmin yasalarında
eder, polis karşısındaki kişinin kenbile olan bir haktır. Bu
disine saygısını, onurunu, kişiliğini
nedenle ifaade vermemek
bütün olarak ezene kadar işkenceli
yasaların da tanıdığı bir
görevlileridir. Suçlu işkenceci polistir.
sorguyu sürdürür.
hakkın kullanılması, savunulmasıdır.
Bu nedenle de devrimciler faşizme
Bu nedenle;
Faşizsm, demokrasicilik oyunu gereği,
karşı
kendilerinin suçsuzluğunu gösİfade vermemek, devletin işkenyasalarına kişilerin ifade vermeme
terme çabası içinde olamazlar. Tersine
ceciliğine tavır almaktır. Faşizm,
hakkını kabul eder, ama bu hakkı
faşizmin suç gördüğü eylemleri yapişkencelerle ilgili ilgisiz insanlardan
işkenceli sorgularla kullanılmaz hale
maktan onur duyuyoruz.
ifadeler alarak, devrimcilere onlarca
getirmek ister.
İşkencede ifade vermemek, faşizyıl hapis kararları vermiştir.
Biliriz, demokratik haklarımızı
min suçluluğunu, devrimciliğin hakİşkencelerde alınmış ifadelerle, ilgili
kullanmak da, faşizm koşullarında
lılığını faşizmin yüzüne haykırmakilgisiz halktan sayısız insanı işkenbedelleri göze almayı gerektirir. Bu
tır.
celerden geçirmiş, hapsetmiştir.
demokratik hakkımızı savunmak için
Faşizmi suçlamaktır. Faşizmi
İşkence halka karşı işlenmiş suçtur.
de ifade vermeyi kabul etmemeliyiz.
işkenceciliğinden,
katilliğinden, zulBu suça tavır almak gerekir. İfade
İşkenceli sorgu yöntemi, gerçekmünden,
sömürüsünden
dolayı suçvermemek, bu suça tavır almaktır.
lerin açığa çıkarılmasını değil, suç
lamaktır.
İfade vermemek, kendi irademizi
ve suçlu yaratmayı amaçlar. Suç;
Sonuç olarak; faşizmin işkencegüçlendirmektir. İşkence altında bir
sömürüdür, zulümdür, faşizmdir.
lerine
teslim olmamalıyız. İşkence
devrimci aynı zamanda bir irade
Suç; ülkemizin emperyalizme peşaltında
ifade vermeme tavrı almalıçatışmasında, sınavdadır. İşkencehane
keş çekilmesidir. Suçlu, bu faşist
yız.
pek çok devrimcinin kendine güvenini
düzendir. Onun sahipleri, kurumları,
İşkencehanelere, sloganlarımızla,
kazanmasına hizmet etmiş, iradesini
marşlarımızla girmeli, moral
güçlendirmiştir.
Devrimci
Kişilik:
üstünlüğümüzle, işkenAma tersi örnekler
cehaneleri direniş
Düşmanın
psikolojik
savaşını
polisin
işkencehanelerinde
de
de
mevcuttur.
İşkencehanelerde
boşa çıkarmayı başaran, haklılığını, meşrulugunu işkencehanelerde mevzilerine çevirebilmeliyiz.
devrimcilerin
de savunan, halkının, yoldaşlarının gücünü tek başına kaldığında da
kendine güven-

Eğitim:

yanında hisseden, bu güçle kendine güvenle hareket eden, polisi
işkencehanelerde yenilgiye uğratan kişiliktir.

Devrimci eğitimin amacı,
mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verecek kadroları,
komutan ve savaşçıları yetiştirebilmektir.
Her alanda geniş bir örgütlenme potansiyelimiz
vardır. Bu potansiyelin örgütlenmesi devrim yürüyüşümüzde atılmış önemli adımlar olacaktır. Eğitimimiz de
bu potansiyeli örgütleyecek kadro ve komutanları yetiştirmeyi hedeflemelidir.
Eğer, bir adım bizi devrime yakınlaştıracaksa, bu adımı
atmanın önünde Cepheliler engel tanımazlar. Koşullar
dezavantajlı olabilir, çeşitli zorluklar ve engeller olabilir.
Bunlar Cepheliler için ikincildir, talidir. Temel olan hedeftir.
Eğer Cepheli hedefe kilitlenmişse, hedefin önündeki
engelleri aşmayı başarır. Devrimcilik budur. Devrimci
mücadelede her zaman mücadelenin gelişimi önünde
engeller olacaktır. Biz engelleri aşarak devrimi büyüteceğiz.
Şu anda hedefimiz örgütlenmektir, bunun için kadrolaşmaktır, komutanlar yetiştirmektir, o halde bunun önündeki
engelleri aşma görevimizi yerine getireceğiz.
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Ajitasyon
Propaganda:

AKP faşizminin dilinden ABD Başkanı Trump’ın
ismi büyük bir umutla dökülüyor. Neden? Beklentileri,
Suriye halkına karşı savaşta, ABD emperyalizminin
kendilerini kullanmasıdır. Sevinçleri, emperalizmin
kendilerini kullanma ihtimalinedir.
Suriye’de emperyalizmin çıkarları için Türkiye
halkının kanı dökülecek, umurlarında değil. Amerikan
emperyalizminin çıkarları için Suriye halkının kanı
dökülecek umurlarında değil. Sözde müslümanlığı dillerinden düşürmezler. Türkiye halkının ve çoğunluğu
müslüman olan Suriye halkının kanını dökecek olmanın
mutluluğunu yaşıyorlar.Tüm bunlar, tekellerin, para
babalarının kasalarını biraz daha şişirebilmek için.
Gözlerini toprak doyuruncuya kadar paraya doymuyorlar.
Bedenlerini halkın kurşunları doyuruncaya kadar paraya
doymuyorlar. Halkımız, bu halk düşmanlarının çıkarları
için çocuklarımızın ölüme götürülmesini ve Suriye
Halkının kanını dökmeyi kabul etmeyelim.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

Mahallelerimizin Şahanları
Kurallarımız ve
İlkelerimizle Savaşacaktır
Bizleri durduramadılar. Düşmanın her gün
saldırdığı yerlerde bile
eylemler yapıldı.
Demek ki ne Mobese’ler, ne oligarşinin "güvenlik önlemleri" savaşımızı engelleyemez, istersek her engeli aşabiliriz. Düşmanın
MOBESE’si varsa bizim de şahan gibi
keskin gözlerimiz var. Bizim mahallemizi
bizden iyi bilemezler, sokaklarını, araları
tanıyamazlar. Avantajlı olan düşman
değil, biziz. Bu sokaklarda biz top koşturduk, biz oynadık, biz büyüdük. Bu
avantajımızı iyi kullanacağız. Kamera
ve MOBESE’lerin nerede olduğunu ve
nereden geçebileceğimizi bileceğiz.
Telefonda, telefonun, modemler ve
elektronik aletlerin yanında illegal çalışmalarımızı konuşmayacağız. Eylemlerimize giderken, eylem malzemelerimizi
tutarken mutlaka eldiven kulllanacağız.
Parmak izi bırakmayacağız. Saçımızı
toplu tutacağız, düşmanın DNA örneği
almasına olanak sunmayacağız.
Elif Sultan gibi kurallı,
Şafak gibi gözü keskin,
Bahtiyar gibi mütevazi...
Gizlilik kurallarına uyacak ve kimseye yaptığımız eylemleri veya yaptığımız işleri anlatmayacağız. Bahtiyar
gibi olacağız.
Düşmanın nerede olduğunu ve nasıl
hareket ettiğini öğreneceğiz, ona göre
hazırlanacağız. Düşmanı hedef almak
istiyorsak öncellikle düşmanı iyi tanımalıyız ve daha sonra harekete geçmeliyiz.
Düşman bizi bilememeli ve gözaltına
alsa bile tutuklayabilecek belgelere,
tutuklasa bile uzun süre hapishanede
tutabilecek bilgilere, belgelere sahip
olmamalı.
Kısacası, faşizme karşı savaştığımızın bilincinde olacağız, buna göre
savaşacağız.
Kurallarımızı ve ilkelerimizi sadece
okumakla kalmayacağız, onları yaşayacağız, benimseyeceğiz. Kurallar ve
ilkeler kalelerimizdir, bu kalelerimizi
terk etmeyeceğiz.
İlke ve kural deyince Elif Sultan

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
İlkesizlik ve kuralsızlık yenilgiye
götürür.
İlkelerimiz ve kurallarımızla savaşmak, zafere götürür.
Faşizme karşı savaşımızı kazanmak
için kurallı ve ilkeli savaşacağız. İlkesizlik, kuralsızlık, hata yapmaya yol
açacaktır. Savaşta hata en hafifinden
tutuklanmamıza, kişisel ve örgütsel olarak bedel ödememize neden olacaktır.
Bu nedenle, Mahallelerimizin Şahanları kurallı ve dikkatli olmalıdır.
81 ilde onbinlerce MOBESE,
Metrobüs duraklarında polisler,
Metro girişlerinde x-raylar,
Düzenli olarak mahalle girişlerinde çevirmeler, GBT denetimi,
Gözaltı ve tutuklama operasyonları.
YANİ KISACASI OHAL.
Altı ayı aşkındır OHAL ve OHAL’e
bağlı hak gaspları ve saldırılarla karşı
karşıyayız. Düşmanın yüzbinlerce polisi,
TOMA'sı, akrebi ve diğer tenekeleri
meydanlardan mahallelere her yeri kuşatıyor. Bunun tek nedeni korku. AKP
kendi gölgesinden bile korkuyor ve
çaresizliğinin farkında. OHAL ile yönetememe krizlerini aşmaya çalışsalar
da gün geçtikçe daha çok bataklığın
içine saplanıyorlar.
AKP neden önlem alıyor?
Ülkedeki ekonomik kriz, katliamlar,
gözaltılar ve gitgide artan memnuniyetsizlik oligarşinin yönetememe krizini
derinleştirmektedir. Bu yüzden baskı
ve şiddet ile saldırarak halkı sindirmeye
çalışıyorlar.
Düşmanın tüm bu donanımına karşı
çok daha küçük olanaklarımızla mahallelerde savaşı büyütme iddiasını taşıyoruz. Bir an bile olsun düşmanı
hedef almaktan vazgeçmiyoruz. OHAL
döneminde de mahallerimizi düşmana
dar etmeye devam ediyoruz. Onlarca
tutuklama, kaçırmalar, ev baskınları
eylemlerimizi engellemeye yetmiyor.

aklımıza gelmeli. Yüzlerce ev basıldı
İstanbul'da her yerde aradılar onu. Elif
Sultan diye başka insanlarımızı gözaltına aldılar, peki Elif Sultan ne yaptı?
MOBESE’lere, güvenlik önlemlerine,
yüz tarama sistemlerine inat Taksim’in
göbeğinde düşmanı kurşun yağmuruna
tuttu. Aylarca aramaya devam ettiler
ve Elif Sultan bu kez de Bahtiyar ve
Şafak için zulmün karargahı Vatan
emniyet binasının kapısına dayandı.
Elif Sultan tüm bu güvenlik önlemlerini
ilke ve kurallara uyarak, dikkatli davranarak boşa çıkardı. Mahallelerimizin
Şahanları da Elif Sultan gibi kurallı
ve ilkeli, Şafak gibi gözü keskin, Bahtiyar gibi mütevazı olmalı.
Düşmanın teknolojileri bir hiçtir.
AKP'nin paralı, eli kanlı köpekleri mi;
yoksa halkını, vatanını ve mahallesini
savunan milisler mi daha güçlüdür? Asıl
güç tarihsel haklılıktadır. Ve bu güç
tüm teknolojileri alt üst edecektir. İşte Sayı: 3
örnekleri önümüzde, koskoca Amerikan Yürüyüş
ordusuna, teknolojilerine, kimyasallarına 26 Şubat
2017
kafa tutan Vietnam halkı, Nazi ordularını
moral üstünlüğü ile yenen ve tüm teknolojilerine rağmen boyun eğmeyen
Sovyet askerleri, 12 kişi ile Küba’da
devrime yürüyen Fidel Castro.
Mahallelerimizi de aynı bu bilinçle
örgütleyeceğiz. Mahallelerimizin Şahanları moral kaynağıdır. Onların olduğu
yerde bir umudun olduğunu bilir halk.
Bu halkı umutlandırır. Halkımıza umut
taşımak, halkın katılımıyla umudu büyütmek bizim görevimiz. O halde düşmanın tüm donanımına bir kez daha
meydan okuyoruz. En iyi donanım yüreğimiz en büyük güç kurallı ve ilkeli
çalışma tarzımızdır. Mahallelerimizin
Şahanları düşmanın kabusu olmaya devam edecektir.
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DİSK 50. YILINI ALNININ AKI İLE KUTLAYAMAZ!

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017
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DİSK 13 Şubat günü 50. yılını
kutladı.
Yarım asırı geride bırakmış bir
işçi sendikasının tarihine bakarken
işçi sınıfı mücadelesine kattıklarını
yazmak isteriz ama 50 yıllık DİSK
tarihine baktığımız zaman özellikle
1980’ li yıllardan sonra bunu yazmak
mümkün değildir.
Neden?
DİSK, 12 Eylül faşist cuntasına
karşı direnişi değil; teslimiyeti örgütledi. 12 Eylül faşist cuntası, tüm
demokratik kitle örgütlerine saldırmaya başladı. Bir yandan demokratik
kitle örgütlerinin kapısına kilit vururken diğer yandan bu kurumların
yöneticilerini, üyelerini gözaltına
alma, yakalama kararları çıkartmaya
başladı. Faşist cuntanın saldırıları
karşısında hiçbir direnme eğilimi
göstermeyen DİSK yöneticileri Selimiye Askeri Kışlası’nın önünde
kuyruğa girdiler ve "hakkımızda yakalama emri varmış" diye teslim oldular.
-12 Eylül Cuntası tarafından kapatılan DİSK yeniden açıldığında
ise devrimci bir işçi sendikası olma
misyonunu kaybetmişti. O yıllardan
sonra DİSK yönetimleri düzenle mücadele eden, işçi sınıfının haklarını
savunan değil, tam tersine düzenin
çizdiği sınırları içinde sendikacılık
yapan bir anlayışın temsilcisi oldular.
DİSK' in bütün bu uzlaşmacı yanlarına rağmen DİSK içinde örgütlülüklerini sürdüren Devrimci İşçi Hareketi, DİSK'in bu uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarına karşı çıkıyor,
bir yandan DİSK'teki bu anlayışla
ideolojik mücadele sürdürürken, diğer
yandan işçi sınıfının direnişçi, uzlaşmaz mücadele geleneğini yaratıyordu. Grevler, yürüyüşler, gösteriler,
açlık grevleri ile Devrimci İşçi Hareketi, işçi sınıfının hak alma müca-

delesine önderlik etti.
-Devrimciler, DİSK yönetimini
eleştirdikçe, onlar düzene doğru bir
adım daha atıyorlardı. Önce "işyerimi
seviyorum" demeye başladılar. Böyle
diyerek sendikacılığın varlık koşulu
olan işçilerin ekonomik haklar için
mücadelesini dahi bir kenara bıraktılar. Patronların çıkarlarının savunuculuğuna soyundular.
-Ardından "MGK sendikacılığı”
geldi. Faşist hükümetleri desteklediler, MGK'nın politikalarının uygulayıcıları oldular. Tabi bu politikları
uygularken önleri düz değildi. Devrimci İşçi Hareketi, yürüttüğü ideolojik mücadele ve işçi sınıfını örgütleme pratiğiyle DİSK yönetiminin
MGK sendikacılığı önünde engel
oluşturuyordu. DİSK yönetimi, patron
sendikacılığı, MGK sendikacılığı
önünde engel olarak duran Devrimci
İşçi Hareketi’ni tasfiye etmeye yöneldi. Bunun için ellerinden geleni
artlarına koymadılar. Uzlaşmacı, teslimiyetçi çizginin devrimci direniş
çizgisi karşısında söyleyeceği söz
yoktur. MGK sendikacılarının ideolojik mücadele yürütebilmeleri bu
nedenle mümkün değildir. İdeolojik
mücadeleden kaçtılar. Ayak oyunlarıyla, teslimiyet ittifaklarıyla Devrimci İşçi Hareketi’ni etkisizleştirmeye çalıştılar. Kıran kırana süren
bir ideolojik savaştan Devrimci İşçi
Hareketi üstün çıkarak DİSK içindeki
mevzilerini korudu ve işçi sınıfı içindeki mücadelesine devam etti.
-DİSK' te yozlaşma devam ediyordu. Ne bir direniş örgütleniyordu
ne de bir dayanışma. İşçilerin zorlaması ile yapılmak zorunda kalınan
eylemler yasak savmak için yapılıyordu. DİSK'in hiçbir eylemden direne direne sonuç aldığı görülmemiştir.
Dayanışma için attığı tek bir adım

olmamıştır. İşçi sınıfının 1 Mayıs
kutlamaları bile egemenlerle pazarlık
yapılarak kutlanır hale getirildi. 1
Mayıs mücadele gününün içi boşaltılarak, herhangi bir kutlama gününe
çevrilmek istendi. Devrimci mücadele
ve devrimcilerin DİSK'i zorlaması
ve sürüklemesi dışında, DİSK'in 1
Mayıs kutlamaları için attığı tek bir
olumlu adım yoktur.
DİSK için dayanışmanın tamamen
yok olduğu süreç ise; hapishanelerde
Türkiye devrimini tasfiye saldırısı
olarak gündeme getirilen F Tipleri
sürecidir. Hapishaneler saldırısına
DHKP-C tutsakların başlattığı ve
sürdürdüğü Büyük Ölüm Orucu direnişine karşı, DİSK kılını bile kıpırdatmadan 7 yılı geçirmiştir. Hapishanelerden her gün tabutlar çıkarken, DİSK direnen tutsakların
yanında değildi. Egemenlerin yanında
direnen tutsaklara teslim olun çağrısı
yapıyordu.
-Devrimci İşçi Hareketi’nin sürdürdüğü ideolojik mücadele DİSK'
in teslimiyetçi çizgisini değiştirmeye
yetmedi. Devrimci İşçi Hareketi
DİSK'ten tasfiye edilerken DİSK de
tümüyle işçilerin değil patronların
sendikası haline getiriliyordu.
DİSK'in o gün bugündür sürdürdüğü en örgütlü faaliyeti, Devrimci
İşçi Hareketi’ne saldırıları olmuştur.
DİSK' te çalışan Oya Baydak’ı tıpkı
burjuva patronların yaptığı gibi, "performans düşüklüğü" bahaneleriyle
işinden attılar. İşimi istiyorum” talebiyle direnişe başlayan Oya Baydak'ın direnişini destekleyen Devrimci İşçi Hareketin'den işçilere karşı
linç saldırıları yaptılar.
-Sonuç olarak; DİSK’in 50 yılın
ardından geldiği yer, patron sendikacılığıdır.
Patron sendikacılığının, ne işçilere
ne de halka vereceği bir şey yoktur.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

12 Eylül’de faşist cuntaya karşı direnmeyen teslimiyetçi çizginin, "iş yerimi seviyorum" diye başlayan “MGK sendikacılığı”nın, 7 yıl süren büyük
direnişe gözlerini kapatan
ve 122 şehidi görmeyen
DİSK'in geldiği yer patron
sendikacılığıdır.
BİZ NE YAPACAĞIZ?
Örgütleneceğiz.
İşçileri, emekçileri işçi

meclislerinde örgütleyeceğiz.
İşçi mahallelerindeki
en yoksul işçileri, emekçileri örgütleyeceğiz.
Evi barkı olamayan,
yiyecek bir lokması, ısınacak bir tek odunu olmayanları örgütleyeceğiz.
Zincirlerinden başka
kaybedecek bir şeyi olmayan en yoksulları ör-

KISSADAN HİSSE
Kavak Ağacı ile
Kabak
Ulu bir kavak ağacının
yanında bir kabak filizi boy
göstermiş. Bahar ilerledikçe
bitki, kavak ağacına sarılarak
yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle
müthiş bir hızla büyümüş ve
neredeyse kavak ağacı ile
aynı boya gelmiş. Bir gün
dayanamayıp sormuş kavağa:
-Sen kaç ayda bu hale
geldin ağaç?
-On yılda, demiş kavak.
-On yılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış
kabak.
-Ben neredeyse iki ayda

seninle aynı boya geldim
bak!
-Doğru, demiş kavak.
Günler günleri kovalamış
ve sonbaharın ilk rüzgarları
başladığında kabak üşümeye
sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış.
Sormuş endişeyle kavağa:
-Neler oluyor bana ağaç?
-Ölüyorsun, demiş kavak.
-Niçin?
-Benim on yılda geldiğim
yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.
Sonuç: Çalışmadan, emek
harcamadan gelinen nokta
başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir.
Her işte alın teri ve emek
şarttır.

TEORİ VE PRATİĞE DAİR...

Teori ve pratik Ferhat
Düşünmek ve davranmaktır
Bu rezil
Bu kepaze
Bu her yanı pespaye
Kahrolası düzeni nasıl
yeneceğimizi
Düşünmek Ferhat
Haydi bile ne biçim güzel
Fakat reçetesi yok
Yol belli sadece
Engebeli, dolambaçlı ve sarptır
Başarmak Ferhat

Direnen Özgür Tutsakları
Tecrit Hücrelerinde
Mektuplarımızla Yalnız Bırakmayacağız
Devrimci İşçi Hareketi 17 Şubat'ta Alman emperyalizminin tutsak ettiği Musa Aşoğlu’na, Soma madenlerinde
ölmemek için örgütlenen ve tutuklanan işçilere, kardeşi
Leyla Aracı'nın cenazesini sahiplendiği için günlerce işkenceyle gözaltında tutulup tutuklanan Seval Aracı'ya
mektup yazdı.

İşçiler Sömürüye Karşı Örgütlenmeli
Devrimci İşçi Hareketi 19 Şubat'ta Çekmeköy’de
bulunan Keçeciler Hacı Baba Cemevi’nde, Cemevi üyelerinden oluşan işçiler ile bir söyleşi yaptı.
Av. Süleyman GÖKTEN, işçilerin patronlar karşısında
ne tür hakları olduğunu anlattı. Haksız işten atılma hallerini
ve işçilerin de haklı olarak işten ayrıldığında tazminatlarını
alabilecekleri konusunda işçileri bilgilendirdi. İhbar
tazminatı ve kıdem tazminatı konularında soruların daha
çok konuşulduğu sohbette, bir avuç asalağa karşı yani
patronlara karşı örgütlü olmanın dışında işçileri, sömürülmekten hiçbir şeyin kurtaramayacağı konuşuldu. Cemevi
yönetiminin çalışması olan söyleşiye 20 kişi katıldı.

Bu yolda adım atmaktır
Delme için nasıl vurdunsa
dağlara
Art arda Ferhat art arda
Kızgın adımlar
Kızıl adımlar
Hayalini kurduğumuz
zafere kadar
Durmayacak Ferhat
durmayacak
Çık öne
Dalgalandır bayrağını
Düşün Ferhat
Geleceğin düşünü kur

yokluk, yoksulluk yok
Hor görülmüşlük,
azar ve zulüm
Yokluğu yok
Bereket var ve kardeşlik
Ve sömürünün bittiği yerde
Başlayan barış her yanı sarmış
Bre Ferhat
Dağları deldin gene
Dağları deleceksin
Teori Şirin'e sevdalanmaktır
Ferhat
Pratik, dağları delmek...
Ümit İlter
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İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN DİRENİYORUZ!
DİRENİŞTE 100 BİN GÜN DE GEÇSE BİZ KAZANACAĞIZ!
ANKARA’DA DİRENİŞİN 100. GÜNÜNE SALDIRI,
MALATYA’DA DİRENİŞİN 36. GÜNÜNDE
36. SALDIRI VE GÖZALTI…

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

AKP faşizmi
FETÖ darbe girişimi
bahanesiyle yüzbinden fazla
kamu emekçisini işinden attı. Bu saldırı AKP’nin halk düşmanlığının bir
belgesi olarak tam orta yerde duruyor.
Halka açlıktan, yoksulluktan, zulümden başka bir şey veremeyen, ülkenin
ve halkın tüm zenginliklerini eşi benzeri görülmemiş bir haydutlukla yağmalayan bu iktidara karşı işimizi,
emeğimizi, onurumuzu ve geleceğimizi savunmak için başlattığımız direnişimizde 100. güne geldik. Yapmış
olduğumuz etkinliğe saldıran polis
orada bulunanları işkence yaparak
gözaltına aldı. Halaya dahi tahammül
edemeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız. İstiyorlar ki kendileri halka ve
emekçilere her türlü zorbalığı yapsınlar, bizler de onlara biat edelim.
Biz bu sözü Kerbela’dan biliyoruz,
Hızır Paşa da Pir Sultan’a “diz kır”
demişti, Şeyh Bedreddin’e de tüm
yaptıklarını ve halka söylediğin doğruları inkar et demişlerdi.
AKP’nin tüm saldırıları korkusunun
bir göstergesidir. Korkuyorlar çünkü
direniş öğretir, örgütler ve kitlelerin
bilincini aydınlatır. Direniş o yok etmek
istedikleri umudun ışığını yayar. En
ümitsiz olanların yüreğine dahi umuda
dair tohumlar eker. Ve bir gün gelir
tıpkı Haziran Ayaklanması’nda olduğu
gibi milyonlar bu direnişten öğrendikleriyle ayağa kalkarlar. Faşizme karşı
meydanları zaptedip halka karşı savaş
açanların yüreğine korku salar. O nedenle bu kadar tahammülsüz, bu kadar
korkak ve düşmanlar direnişimizden
korkuyorlar. Kimse görmesin, bilmesin,
duymasın istiyorlar. Gören, duyan,
bilen herkesin bu direnişten bir şeyler
öğrendiğini görüyorlar.

Direnişin 100 Gününü
Bitirdik
Herkesin sustuğu yerde yine biz
direniyor ve konuşuyoruz. İşten atmalara KESK gibi ikiyüzbinden fazla
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üyesi bulunan bir sendikanın gıkı
dahi çıkmıyor. İşten atılan akademisyenler okullarında eylem yaparken
KESK ortalarda görünmemeyi tercih
ediyor. Dün olduğu gibi bugün de
susuyorlar. Biz ise direniyoruz. Neden? Nedeni hakkında çok şeyler
söylenebilir elbette. Ancak bizim için
belirleyici olan ideolojik-politik hattımızdır. Bizler ideolojimizden politikalarımızdan hiçbir zaman taviz
vermedik. Kamu Emekçileri Cephesi
olarak devletin saldırıları karşısında
susup sinenlerden olmadık. HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ, şiarı bizim
için asla bir slogandan ibaret olmadı.
O sloganın içini ideolojimizden aldığımız güçle doldurduk. Haklılığımıza,
meşruluğumuza inanıp ona göre adımlar attık. Geri durmayı değil bilakis
saldırılara karşı direnişle karşılık vermeyi tercih ettik. Her direnişimiz
aynı zamanda bir karşı saldırı niteliği
de taşımaktadır. Direnişte geçen her
günümüz AKP ve onun sahip olduğu
düşünceye bir mermi gibi saplanmaktadır. O nedenle bu kadar kinlidir
AKP ve halay çekilmesine dahi tahammül edemeyecek durumdadır.
Direnişte 100. gün… Bu bir irade
çatışmasıdır. Mesele tek başına işe geri
alınıp alınmamak değildir. Haklılığın,
doğruluğun, meşruluğun ve demokratik,

tam bağımsız bir ülke kurmanın mücadelesinde emperyalizmin işbirlikçisi
AKP’ye karşı halkımızın adına yazılmış
bir zafer olacaktır. Bunun bilincinde
AKP direnişe karşı sansür uygulamakla
yetinmiyor her gün onlarca polisiyle,
gazıyla, copuyla saldırıyor. Kimse kendi
haksız, adalet yoksunu düzenlerine
karşı gelemesin istiyorlar. Bunun için
her yolu mübah görüyorlar. Gözaltına
alıyor, işkence yapıyor, zorlama olduğu
aşikar olan, düzmece iddianameleriyle
tutukluyorlar.
Direnişimiz tarihsel haklılığından
aldığı güçle büyüyecek. Bizler “elin
altında” 1230 gün bekledik, F tiplerine
karşı tam 7 yıl direndik. Bugün 100
günü aştık. Bu bizim irademizin,
sahip olduğumuz ideolojinin gücüdür.
Ve buradan bir kez daha yineliyoruz
ki; dün olduğu gibi bugün de nice
100 günleri direnişte geçirsek de, ne
kadar bedel ödesek de kazanan yine
biz olacağız.
Çünkü biz bir kez HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ dedik ve demeye
devam ediyoruz.
Direnme hakkını kazanan
KAMU EMEKÇİLERİYİZ, GASP
EDİLEN HAKLARIMIZI KAZANACAĞIZ!
İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN DİRENİYORUZ!
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K ıssad an His se
FARENİN DERS VEREN ÖYKÜSÜ
Evin minik faresi, duvardaki çatlaktan bakarken
çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü.
Kendi kendine:
“İçinde hangi yiyecek var acaba?” diye düşündü.
Bir süre sonra gördüğü paketin bir fare kapanı olduğunu
anladığında yıkılmıştı.
“Evde bir fare kapanı var! evde bir fare kapanı var!”
diye bağırarak telaşla bahçeye fırladı.
Minik fareyi telaş içinde gören tavuk, umursamaz
ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı: “Zavallı
farecik… Bu senin sorunun, benim değil. Bana bir
zararı olamaz küçücük kapanın” dedi.
Tavuktan destek bulamayan farecik bu sefer telaşla
domuzun yanına koştu ve “Evde bir fare kapanı var!
evde bir fare kapanı var!” diye adeta çırpındı. Domuz
anlayışla karşıladı “Çok üzgünüm fare kardeş ama dua
etmekten başka yapacağım bir şey yok, dualarımda olacağından emin ol” dedi.
Minik fare çaresizlik içinde ineğe döndü ve “Evde
bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var!” dedi.
İnek; bak fare kardeş, senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor.” dedi.
Sonunda farecik, başı önde umutsuz şekilde eve
döndü. Çiftçinin fare tuzağı ile bir gün tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anladı.
O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik
farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapa-

nacaktı ki birden bir ses duyuldu. Gecenin sessizliğini
bölen gürültü, fare kapanınından geliyordu. Çiftçinin
karısı, ne yakalandığını görmek için yatağından fırladı
ve mutfağa koştu. Karanlıkta kapana, zehirli bir yılanın
kuyruğunun kısıldığını fark edememişti.
Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve
aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi, karısını apar topar
doktora götürdü. Doktor, zehri temizledi sardı. Çiftçi,
karısını eve getirdi, yatırdı. Karısının ateşi yükseldi ve
bir türlü düşmüyordu. Kadıncağız ateş ve ter içinde
kıvranıp duruyordu.
Böyle durumlarda taze tavuk suyunun gerekli olduğunu
herkes bilir, çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu. Tavuğu
kesti. Karısı taze tavuk suyu çorbasını içti, biraz kendine
geldi. Karısının hastalığını duyan komşular ziyarete
geldiler. Onlara ikram etmek için çiftçi, domuzunu
kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan,
belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı
iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince
hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi, ineği mezbahaya
yolladı.
Fare tüm bu olanları büyük üzüntü ile duvardaki deliğinden izledi.
Birisi, sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir
tehlike ile karşı karşıya kaldığında, tehlike bir gün
hepimiz için de gerçekleşebilir, unutmayalım.

AC IYA KURŞ UN İŞ LE MEZ
Sabrın çalkalanıp taştığı sulardadır
Çığlıklarla parçalanmış uykularda
Buruşturulup atılmış aşklarda
Ve çalınmış mutluluklardadır
Ses ile yürek
Büyük rüzgarların o yanık şarkısı
Hala yükselir içimizden dağılır
Coşkunun doruklarında sürer yankısı
İlk kurban adanırken bir nehire
Korkunun ilk nişanında başlamıştır
Gözyaşının ilk damlasından kalma
Yaslı baharlarla gelmiştir bugüne
Kanla yazılan yasalarla
Açlığın otağ kurduğu sabahlarla
Ve sonuçsuz kalan ahlarla gelmiştir
Acıya kurşun işlemez artık
Ölüm bile bu acıyı cellat bilmiştir
Yok bundan böyle ter yarası
Zincir tutsaklığı ve sabır
Kırbaç yalvartması sessizliğin
Can pazarı ve kahır yok
Her şey yaşanan şu gün gibi gerçek
Adımız halk olduğu günden beri

Bir direnç olmuştur bizde sevinçler
Şimdi acının her kuraklığında
Onlar
Yüreğimizin ovalarına çiselenirler
Boşuna değil bu ölürcesine sevmek
Ve ölürken bile yürümek
Boşuna değil
Hep yatağı olduk tarih ırmağının
Yenilgilerle durulmanın
Zaferlerle köpürüp kabarmanın
Ama hiçbir zaman
Anası olamadık geçmişi doğurmanın
Yıldızlar ve sular tanıktır bize
Aç ve kavruk bir memeden
Direnmeyi yudum yudum emen
Bir çocuk gibi öğrendik
Ve direndik
Ordular kurduk türkü renklerinden
Bütün ağıtları bir hücumda yendik
Acıya kurşun işlemez artık
Biz yaşamayı zulümsüz sevdik
Adnan YÜCEL
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AKP Faşizmi, Emekçileri
Teslim Alamaz!
DİRENİŞİN 100. GÜNÜNDE EMEKÇİLERE SALDIRAN AKP’NİN KATİL
POLİSLERİ KORKUYOR!
KORKUN!
El ele, omuz omuza halaya durandan
korkun!
İşkenceyle gözaltına alınıp zafer işareti
yapanlardan korkun!
Gazınızla, copunuzla saldırınıza rağmen
gülümseyen yüzlerden korkun!
Kalbinde pili olmasına rağmen sizlerden
korkmayan, size direnenden korkun!
100 gündür faşizminize boyun eğmeyen,
direnen, teslim olmayan direnişçilerden
korkun!
Korkunuzu büyütmek, bizlerin boynunun
borcu…
Biz, onurumuzla yaşamaya devam
edeceğiz!
Size teslim olmayacağız!
SON SÖZÜ DİRENENLER SÖYLER!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
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Sorun: Kapitalizmin yoz, çürümüş ilişkileri. Bu
ilişkilerde bencillik, çıkar vardır.
Çözüm: Devrimci yoldaşlık ilişkileri, çıkarsız ilişkilerdir.
Bu sorun karşımıza aynı özden beslenen iki biçimde
çıkabilmektedir.
Bunlardan birincisi devrimci saflardaki ilişkilerde
yoldaşlık ilişkileri yerine, kapitalizmin yoz ilişki tarzını
saflarımıza taşımaktır.
İkincisi, yoldaşlık ilişkilerini olması gerektiği gibi
tanımlayamamak, yoldaşlık ilişkilerine mekanik bakış
açısıdır.
Bu iki yanlış bakış açısıyla mücadele edebilmek için
önce yoldaşlık ilişkilerini tanımlayalım.
Nedir yoldaşlık ilişkisi?
Yoldaşlık ilişkisi, arkadaşlığın, dostluğun gelişmiş
en üst halidir, şeklinde tanımlarsak yanlış olmaz. Ama
bunun içini yoldaşlık ilişkisini şekillendiren temellerle
doldurmak gerekir.
Nedir yoldaşlık ilişkilerimizi şekillendiren?
İdeolojik birliğimizdir.
Yani, sınıflar savaşının içinde aynı cephedeyiz.
Dünyaya aynı bakış açısıyla bakıyoruz. Baktığımız
dünyada aynı sorunları, aynı nedenleri ve aynı çözümleri
görüyoruz.
Bunun için aynı Cephe’de örgütleniyoruz.
Bunun için aynı düşmana karşı omuz omuza birlikte
savaşıyor, bu savaşın zaferi için yan yana birlikte emek
harcıyoruz.
Aynı şeyleri yiyoruz, aynı şeyleri giyiyoruz, aynı
şekilde yaşıyoruz.
Aynı sınıfın, aynı Parti ve Cephe saflarında örgütlenmiş
insanlarıyız. Birlikte ölüyoruz, kanlarımız birbirine karışıyor.
Aynı değerlerle, geleneklerle büyüyor, aynı değer ve
geleneklerle savaşıyor, bu değer ve gelenekleri birlikte
büyütüyoruz.
Hiç kimsenin birbirine emek harcamadığı kadar birbirimize emek harcıyoruz.
Hiç kimsenin birbiri için yapamayacağı fedakarlığı
birbirimiz için yapıyoruz.
Ölüme yoldaşımızdan önde gitmek istiyoruz. Bunun
sayısız örneğini biliyoruz.
Kuşatmalarda, kendi canımızı değil, yoldaşımızın
canını düşünüyoruz. Perihan Demirer, Bahattin Anık,
Sibel Yalçın gibi kendi canımızı feda ederek yoldaşlarımızın canlarını kurtarıyoruz.
Sabo gibi, kendimiz şehitliğin eşiğindeyken, yoldaşlarımızın hayatını merak ediyor, onlardan haber almak
istiyoruz.
Ahmet İbili, Fidan Kalşen gibi yoldaşlarımızın
önünde ölüme yürüyerek kendi bedenimizi tutuşturuyor,

yoldaşlarımızın canını korumak istiyoruz.
Bunun tarihimizdeki örnekleri çok sayıdadır.
İşte, yoldaşlık ilişkilerimizi şekillendiren zeminin
güçlülüğü, yoldaşlık ilişkilerimizin gücünü de ortaya çıkarmaktadır. Bu gücü, küçük burjuvazi hissedemez.
Çünkü, küçük burjuvazi kendisinden başkasını düşünemez,
emek harcayamaz, kendisinden başkasını kendisinden
önce düşünemez. Bu nedenle de yoldaşlık ilişkilerini
bilmez. Onun yerine yoldaşlık ilişkileriyle kıyaslanamayacak kadar geri, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini
koymaya çalışır.
Yanlıştır. Saflarımızda, gerçek yoldaşlık ilişkilerini
güçlendirmeli, şekillendirmeliyiz.
İnsanlarımıza yoldaşlık ilişkilerinin gücünü göstermeli,
anlatabilmeliyiz.
Yoldaşlık ilişkisi, mekanik, görev ilişkisi değildir.
Gerçek yoldaşlık ilişkisinde, yoldaşının en küçük eksiğini
kendi eksiğin bilmek ve bunu gidermek için çırpınmak,
yoldaşının en küçük rahatsızlığını kendi rahatsızlığından
önce görmek, çözmek için elinden geleni yapmak vardır.
Yoldaşlık ilişkisi, yoldaşını sahiplenmeyi her şeyden
önce kişiliğini devrimcileştirmek olarak algılar. Bunun
için de yoldaşının eksiklerine göz yummaz, savaşır, geliştirir. Bunu yaparken, yoldaşının tepkisiyle karşılaşmayı
da göze alır. Yoldaşlık ilişkisine bencil ve çıkarcı yaklaşmayanların yapabileceği fedakarlığı yapar.
Ama küçük burjuvazi bunun değerini bilmez. Bu
emeği görmez, o zaaflarının okşanmasını, eksiklerinin
üzerinin örtülmesini ister. Zayıftır, eleştiri istemez,
kendine emek harcamaz, harcanan emeği anlamaz
Bu nedenle de devrimci saflarda düzen ilişkilerini
sürdüremediği için yakınır. Düzenin birbirini pohpohlayan,
zaafları körükleyen, özünde bencil, kendini düşünen, en
küçük sorunda arkadaşını terkeden ilişkilerini devrimci
saflarda yaşatmak ister.
Buna izin vermemeliyiz.
Sonuç olarak; devrimci yoldaşlık ilişkileri, her türlü
düzen ilişkisinden daha güçlüdür. Devrim saflarındaki
sorunlarımızın çözümünde, yoldaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, olması gereken içeriğe kavuşturulması belirleyici önemdedir.
Bulgaristan’dan Grup Yorum’a Bulgarca
Haklıyız Kazanacağız Selamı
Aylardır tutuklu bulunan Grup Yorum üyeleriyle dayanışmak
için Bulgar Grup Yorum sevenleri 19 Şubat'ta Haklıyız Kazanacağız marşını Bulgarca çevirisiyle seslendirdi. Dayanışmak
için aynı dili konuşmak gerekmiyor. Sömürüye karşı aynı
yürekle direnmek, sosyalizmi aynı yürekle özlemek, mücadeleye
aynı şekilde omuz vermek yetiyor. Dayanışmamız sınır tanımaz
sömürünün sınır tanımadığı gibi ama bir farkla, halkların, sömürülenlerin dayanışması yıkar sömürünün çarkını.
Selam olsun sömürüye, faşizme, emperyalizme karşı
direnen dünya halklarına.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=plJGEW7CUlM
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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İNSANI İNSAN
YAPAN EMEK VE
MÜCADELEDİR
İnsan nasıl insan oldu?
Emek ve mücadele ile...
"El, binyıllar boyunca kafaya hocalık etmişti. Eller, gittikçe
daha ustalaşmış, kafa gittikçe daha akıllanmıştı. Ustalık, aklı
geliştirmişti. Kafa akıllandıkça da ellerin yaptığı işe daha çok
karışmaya başlamıştı. Eller büyük bir taş bloku kaldıramazdı.
Oysa, tapınak ya da piramit yapmak için blokları kaldırmak
gerekti." (İnsan Nasıl İnsan Oldu)
Önce pratik vardır, pratik teoriyi doğurur ve yeniden pratiğe
döner... Bu kesintisiz süreç, insanın oluşumunu-gelişimini
sağlayan süreçtir de aynı zamanda.
Eğer bir yerde bir sorun varsa dönüp yeniden, en baştan
pratiği gözden geçirmek ve o pratiğin içine dalmak gerekir.
Bizi yeniden üretecek, var edecek olan şey emektir.
Nazım Hikmet, 1935'te yazdığı EL başlıklı gazete yazısında,
elin-emeğin düşünceyi nasıl şekillendirdiğini çok güzel anlatıyor:
"Bir deli doktoru dedi ki :
'Ben delilerime iş gördürerek; senin anlayacağın toprak sürdürerek, dikiş diktirerek, resim yaptırarak kaybettiklerini kazandırtıyorum. Yaptıkları işin akışından gözleri yavaş yavaş ışıklarını
buluyor, ruhlarının başıboş heyecanı duruluyor, çerçeveleniyor.
Topu birden yüzde yüz sağlık bulmasalar bile, çoğu iyileşiyorlar.
Bu deneme bana anlattı ki, akıl dediğimiz nesne; iş gören bir
gövdenin, bir kolun pazulanması, olgunlaşması gibi; adamoğlunun
iş görme akışında yüceliyor, derinleşiyor, keskinleşiyor.'
Doktorun bu dediklerini düşündüm. Kendimce doğru buldum.
Biraz daha düşününce anladım ki, adamoğlunun en değerli
gövde parçası El denilen nesnedir. Beş parmağıyla beş dallı
bir ağaca benzeyen el. İş görme akışında adamoğluna akıl
denen en inanılmaz yemişini veren el!"
Bizi yeniden kalıba dökecek olan şey kesintisiz bir emek
sürecidir. Kendimize, halkımıza, yoldaşlarımıza, örgütümüze...
Her şeye emek vermeliyiz. Kolların kas yapması gibi, beyin
kaslarımızı güçlendirecek olan da emektir.

AKIL TAMİRCİSİ:
“Tıpkı atalarımızın dediği gibi: İnsanı insan olarak, dünyayla olan ilişkilerini de insani ilişkiler olarak kabul ederseniz, sevgiyi yalnız sevgiyle, güveni
yalnız güvenle vb. değiş tokuş edebilirsiniz. Sanatın
tadına varmak istiyorsanız, sanat kültürü almış biri
olmalısınız; başkalarını etkilemek istiyorsanız, gerçekten başkalarını canlandıran ve yüreklendiren biri

‘SEVGİ YALNIZ SEVGİYLE
TAKAS EDİLEBİLİR’
Düzenin sevgi tarifi-anlayışı, sevginin kolay
bulunamayacağı yönündedir. Sevgi-aşk herkesin
kapısını çalmaz. "Aşk tesadüfleri sever" gibi yorumlarla, gözü gözüne değenin anında birbirini
sevebileceğini salık verirler. Aşkı bir kez bulursan
onu kaybetmemen gerekir. Hele ki, ilk görüşte
aşk herkesin başına gelmez. Başına gelirse de ne
yap et, gerekirse ilke ve kurallarından taviz ver
ama aşkından vazgeçme!
İşte düzenin bize sevgi üzerine öğütleri.
Gerçekten böyle midir?
Sevmek-sevilmek için tesadüflerin bizi bulmasını
mı beklemeliyiz?
Sevgi emektir!
Sevgiye giden yol emek taşlarıyla döşenir.
Sevgi, Kaf Dağı’nın ardında değildir. Emek emek
yaratılır, büyütülür.
Sevgi, bir anlık cinsel bir çekim değildir.
Yeryüzünde belli bir nedene ya da davaya dayanmayan bir sevgi ya da nefret olamaz.
Sevgi temizliğini, kutsallığını ancak halk sevgisiyle bütünleştiği zaman koruyabilir. Halk sevgisinden aldığı güçle, halk sevgisinin kazandırdığı,
öğrettiği değerlerle sever devrimci. O sevgisini
bir sevgiliyle ya da bir eşle sınırlı tutmaz. İnsanlığa
duyduğu sevgiyle paylaşır sevgisini.
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"Biz ince bel, ela göz,
sütun bacak için sevmedik güzelim
Gümbür gümbür bir yürek diledik
kavgamızda..."
(Nazım Hikmet)

olmalısınız. İnsanla -ve doğayla- ilişkilerinizin her
biri gerçek bireysel yaşantınızın belirli bir şekilde
dışavurumu olmalı, iradenizin nesnesine uymalıdır.
Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani
sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa,
seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi
sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür,
bir talihsizliktir.”
(Karl Marx, 1844 El Yazmaları)
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AKP TAKSİM MEYDANI’NA CAMİ YAPARAK
1 MAYIS ‘77'Yİ UNUTTURAMAZ!
TARİHİ SİLMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
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İstanbul Taksim Meydanı, tarihe 1
Mayıs Meydanı olarak geçmiştir. Bunun nedeni 1977 yılında 1 Mayıs eylemleri sırasında meydanda toplanan
500 bin kişinin üzerine, oligarşinin
katilleri tarafından ateş açılarak 34
emekçinin katledilmesi; ‘89 yılında
ise Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen
halkın üzerine açılan ateş sonucu Devrimci Sol Güçler'den Mehmet Akif
Dalcı'nın katledilmesidir.
Oligarşi yıllarca Taksim Meydanı’nı emekçilere ve devrimcilere kapattı. Futbol taraftarları, travestiler,
eşcinseller, sarı sendikacılar, düzen
içi reformist partiler, herkes, herkes
ama herkes Taksim Meydanı'nda kutlama vb. yapabilirlerdi ancak emekçiler ve devrimcilere yasaktı.
Bu yasak Cephe'nin kararlılığı sonucunda kırılarak, Taksim Meydanı
direnişi zaferle sonuçlandı ve uzun
yıllar sonra Taksim Meydanı yine
emekçilerle buluştu. Her yıl artan
kitleselliği hazmedemeyen AKP iktidarı, 2013 yılında Taksim'i tekrar
emekçilere yasakladı.
Bugün ise meydana cami yaptırarak
tarihi değiştirmeye, beyinlerdeki "1
Mayıs Meydanı", "Direniş Meydanı"
düşüncesini deeğiştirmek istiyor.
Tarih emekçi halkların mücadele
sürecinde hep belirleyici olmuştur.
Halkllar tarihten öğrenmiş ve deneyim
kazanmış, güç ve bilinç kazanmıştır.
Tarih hem bilinç taşıyıcısı, hem
de manevi değerlerin ve geleneklerin
de bütünüdür. Bu nedenle halk düşmanları her dönem halkların tarih bilincine saldırmışlar, tarih bilincini silmeye, yok etmeye, bunu başaramadıklarında ise, değiştirmeye ve çarpıtmaya çabalamışlardır. Mesela, Demirci Kawa ile özdeşleşen Newroz'u,
"bahar bayramı Nevruz" olarak ilan
etmiştir, yine emekçi halkların hak
alma, hakları için direnme ve mücadele
etme geleneklerinden olan 1 Mayıs'ı
direnişten, hak almadan, sınıf savaşımından kopararak salt bir "işçi bayramı"na indirgemeye çabalamıştır.

Oysa 1 Mayıs dünya emekçi halklarının mücadele tarihinde direnişle
yaratılmış bir gelenektir. Emperyalizm
ve işbirlikçileri, bu geleneği yok saymaya çalışmışlar, başaramadıklarında
ise, sınıf mücadelesi özünden koparılmış
bir "bayram" havasına indirgemeye,
mücadele günü, direnme günü olarak
ilan eden devrimcileri de, "işçi bayramını provoke eden teröristler" olarak
göstermeye çabalamışlardır.
1 Mayıs'ın sınıflararası savaşta bir
mücadele biçimi, geleneği olduğunun
en somut kanıtı, ülkemizde 1 Mayıslar’da verilen şehitlerdir. Yine 2013
yılından itibaren Taksim Meydanı'nın
emekçilere yasaklanması, 1 Mayıs'ın
salt bir bayram değil, mücadele günü
oluduğunun, sınıf mücadelesinde bir
simge olduğunun, bir tarihsel misyona
sahip olduğunun göstergesidir.
Bugün cami yaparak, 1 Mayıs
Alanı'nın sadece şekli-şemali değil,
tarihi de değiştirilmeye çalışılıyor.
Ancak sınıflar mücadelesinde, emekçi
halklar lehine olan "KANLA YAZILAN TARİH SİLİNMEZ" diye bir
slogan vardır. AKP, cami yapmakla
bu gerçeği unutturamaz. Taksim 1
Mayıs Meydanı’dır. 34 emekçinin
kanı vardır o meydanda. 34 emekçiyi
bize unutturamazlar, Mehmet Akif
Dalcı'yı bize unutturamazlar.
Haziran Ayaklanması’nda Taksim
Meydana bir daha direniş Meydanı olarak tarihteki yerini pekiştirirken, ayaklanma boyunca iktidar ecel terleri döktü.
AKP'nin Haziran günleri korkusu hala
geçmiş değil ve bunu her fırsatta dile
getiriyor. Tabi direnişin gücünü kırmak
için demagoji yapmaktan, yalan söylemekten de geri durmuyor. Haziran direnişini Gülen cemaatine bağlayarak,
direnişin özünü değiştirmeye, yozlaştırmaya, meşruluğunu zedelemeye çabalıyor. Bir yandan direnişe saldırıyor,
bir yandan da direniş meydanını değiştirerek, tarihsel konumunu ve bunun
yarattığı bilinci çarpıtmaya çabalıyor.
AKP açısından, sınıf savaşımı açısından, halk düşmanlığı açısından el-

betteki bu hayretle karşılanacak bir
tavır değil. Hayret veya şaşırmanın ötesinde, 1 Mayıs Meydanı'na sahip çıkmak
gerekiyor. AKP'nin zihin bulanıklığına
karşı barikat örmek gerekiyor.
Bunun bir tek yolu var o da 1 Mayıs
Meydanı’nı kazanma mücadelesini ısrar
ve kararlılıkla sürdürmek. Sendikalar,
demokratik kitle örgütleri, işçi sınıfının
temsilcisi olduğunu söyleyen herkes,
Taksim Meydanı'nın direniş meydanı
olduğunu 1 Mayıs Meydanı olduğunu
haykırmalı, Taksim Meydanı için Halk
Cephesi’nin sürdürdüğü meydanı kazanma mücadelesine katılmalılar.
1 Mayıs Meydanı'na sahip çıkmadan emek örgütü olunamaz, emekçilerin hakları için mücadele edilemez.
Biz emekçi halkların çıkarları gereği,
sınıflar savaşımı gereği, "TAKSİM
1 MAYIS ALANIDIR" demeye,
"İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ" demeye devam edeceğiz.
Bu halktan yana olan herkesin tarihsel
ve siyasal sorumluluğudur. AKP politikalarına karşı direnmek ve mücadele etmek tarihsel ve siyasal sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmenin tek yolu, SINIF BİLİNCİ
VE İKTİDAR İDDİASIYLA DİRENMEK VE BEDEL ÖDEMEKTİR. AKP faşizmiyle olan mücadele
böyle kazanılacaktır. Direne direne,
bedel ödeyerek...

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR,
DİRENİŞ ALANIDIR, EMEKÇİ
HALKLARINDIR
TAKSİM EMEKÇİ HALKLARINDIR, GASPEDİLEMEZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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SÜRMENE YANGINI NEDEN ÇIKTI?
ŞEYHLERE Mİ PAZARLANACAK?

AKP ORMANLARI YAKIP MADEN
TEKELLERİNE SATIYOR
Ülkemiz üç kıtanın kesiştiği ve
bu kıtaların iklimsel özelliğini yaşadığı
gibi değişik yersel yükseklikleriyle
coğrafyasında çok zengin bir biyolojik
çeşitliliğe ve endemik türlere sahiptir.
Dünyadaki 12 gen merkezi içindeki
3 önemli gen merkezinin çakıştığı
yer konumundadır. On bine yakın
bitki türüne sahiptir. Bu sayı Avrupa
kıtasının tamamındaki bitki türüne
yakındır ve bu bitki türleri, coğrafyamızda yetişmektedir. Sadece ülkemizde
yetişen 3000’den fazla endemik türe
karşılık Avrupa’nın endemik türü
2500, İngiltere’deki bitki türü sayısı
ise sadece 2000 civarındadır.
Avrupa’da kalmayan doğal yaşlı
ormanlar sadece Türkiye’de bulunmakta olup, ormanlarımızın %93’ü
doğal orman konumundadır. Ancak
emperyalizmin ülkemizdeki politikalarının bir sonucu olarak tahrip edilen
doğal varlıklarımız gün geçtikçe azalmaktadır. Normal şartlar altında ülkemizin %75’inin ormanlarla kaplı
olması gerekirken bu oran % 27,6’dır.
Ormanların çoğunluğu devlete aittir,
özele ait ormanlar %0,1 oranındadır
(18.000 hektar). Ülkemizde en fazla
orman Karadeniz Bölgesi’nde, en az
orman ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Tarım politikalarında alınan yanlış
kararlar sonucu, topraklarımızın
%56’sı erozyon riskiyle karşı karşıyadır ve herhangi bir önlem alınmadığı takdirde NASA’nın verilerine
göre 2050 yılında topraklarımızın
%85’i çöl olacağı hesaplanmıştır.
Ormanların korunması, işletilmesi,
yeni orman alanları oluşturulması ve
ağaçlandırmalar yapılması ile milli
parkların işletilmesi; Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.
Bilindiği üzere yanan ormanlık
araziler iyileştirilmek bir yana, özellikle Akdeniz kıyıları müteahitlere
peşkeş çekilip içine ya hotel ya golf

sahaları yapılmakta ya da yabancı
tekellere satılmaktadır. Ülkemizin
doğusunda ise “terörle mücadele”
adı altında birçok arazi devlet tarafından yakılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2014 yılında
çıkan 2 bin 149 orman yangınında 3
bin 117 hektar ormanlık alan kül
oldu. En fazla orman yangını Muğla,
Antalya ve İstanbul’da çıkarken,
Muğla, Antalya ve Malatya ise en
fazla orman alanı yanan iller oldu.
Sinop’ta bir yıl içerisinde 33 adet
orman yangını meydana geldi. 2015
yılında ise çıkan 2 bin 150 orman
yangınında 3 bin 219 hektar ormanlık
alan kül oldu. En fazla orman yangını
Muğla, Antalya ve İzmir’de çıkarken,
Osmaniye, Mersin ve Bursa ise en
fazla orman alanı yanan iller oldu.
Geçtiğimiz son iki yılın verilerine
baktığımızda bu iki yılda 4 binden
fazla orman yangını ve 6 bin hektardan fazla alanın yok olduğunu görüyoruz. Bu arazilerin birçoğuna ise
otellerin dikilmesine başlanmış bile:
“Ağaçlandırılacak denilmesine
rağmen imara açılıp 4 otel için izin
verilen Bodrum’un Güvercinlik Koyu’nda ormanı kesene ÇED, otel dikene
maliyeti kadar teşvik verildi.”
“Antalya’da geçtiğimiz günlerde
kül olan Adrasan Koyu imara mı
açılıyor?”
Haberlerin çoğunda Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yanan arazilere otel yapılmayacağına dair halkı
ikna etmeye, rahatlatmaya çalışmaktadır. Peki neden buna ihtiyaç duyuyor?
Çünkü yangınların tesadüf sonucu çıkmaması, çıkan yangınlarda öncesinde
gereken önlemlerin alınmaması; birçok
konuda olduğu gibi bu konuda da
halkın hükümete güvenmemesini beraberinde getirmektedir.
Bunun en son örneğini Trabzon
Sürmene’deki orman yangınında yaşadık. 18 Aralık 2016 günü Katar

Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al
Sani Trabzon’a Erdoğan eşliğinde gelerek helikopterle kış turizmi yapılabilecek alanları inceledi. Bundan kısa
bir süre sonra, 7 Ocak günü 23.00 sularında Trabzon’un Sürmene ilçesinde
orman yangını çıktı ve yaklaşık 2025 hektarlık alan kül oldu. Elbette ki
akıllara ilk gelen, bu alanların devlet
eliyle kasıtlı olarak yakıldığı ve Arap
şeyhine verileceği oldu.
Trabzon’da yangın olmamıştır demek, doğru bir önerme değildir. 2014
yılında 17 adet yangın olmuş ve 88
hektar ormanlık arazi yanmıştır.
Yangınların oluşması için uygun
nem ve sıcaklık değerlerinin oluşması
gerekiyor. Bu nedenle, gece saatlerinde, böyle bir yangının gerçekleşmesi şüphe uyandırmaktadır.
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı
Şükrü Durmuş iddialar hakkında şunları söylemiştir: “Karadeniz’de normalde yangın ihtimali düşüktür. Ancak
çıkan orman yangını da ciddi hasar
vermez. Yanan alan aslında 20 hektar
kadar büyük bir alan. Ancak ağaçlar
hasar görmedi. Çünkü Sürmene’deki
yangın örtü yangını dediğimiz yangın
türüydü. Yani yerdeki bitkilerin yandığı, ağaçlara zarar vermeyen yangın
türü. O bölge yerdeki bitkilerin yoğun
olduğu bir bölge. Bu yangınlar saman
alevi gibidir, yanar ve söner. Ayrıca
Karadeniz’de en tehlikeli yangınlar
sonbahar ve kış aylarında olur. Çünkü
bu aylarda nem azdır ve lodos fazladır.” Durmuş; yangın sebebinin, piknik
alanlarından ya da alandan geçen ve
sarkan enerji hattındaki arklar nedeniyle (genleşerek aşağıya sarkan elektrik hatlarının rüzgar nedeniyle birbirine sürterek kıvılcım çıkarması)
olması ihtimalinin yüksek olduğunu
da belirtmiştir.
Her ne kadar yukarıdaki açıklamalarda doğal sebeplerden oluşan
bir yangın gibi görünse de, tüm
önceki “doğal afetler” gibi Sürmene
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Ülkemizde Gençlik
yangınından önce de hiçbir önlem alınmamış, yangına uzun bir süre müdahale edilmemiş, kontrol altına alınmamıştır. Yangından 1 ay önce Arap şeyhinin neden
Trabzon’a geldip incelemelerde bulunduğunu, neler planlandığını bilmemekteyiz.
Ayrıca CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş’ın da Sürmene’de yanan ormanın
Erdoğan’ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği yer olduğunu iddia etmesi,
yanan arazinin Katar Emiri’ne peşkeş çekileceği iddialarını güçlendirmektedir.

AKP Ormanları Yakıp,
Maden Tekellerine Satıyor
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AKP, her konuda yalan söylediği gibi,
orman yangınları konusunda da yalan söylüyor. Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ormanları kendilerinin yaktığını itiraf etti.
Eroğlu, Artvin’de 18 Kasım 2002 ile 31
Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 581
hektarlık orman alanının madenciliğe açıldığını duyurdu. Son dört yılın KasımNisan aylarını kapsayan dönemde Trabzon’da 90 orman yangını meydana geldi
ve 525,27 hektar orman alanı yandı.
Sonuç olarak:
1- Orman yangınları doğal kabul edilemez. Çünkü önlem almak mümkündür.
Önlem alınmıyorsa eğer ortada “doğal
afet” değil; göz göre göre izin vermek
vardır.
2- Diyelim ki bu yangın; AKP faşizmini
talan politikaları sonucu değil; gerçekten
hava sıcaklığının yüksek olmasından gerçekleşti. Bunun bir önlemi yok mudur?
Yangını hızla söndürmek için gerekli düzenleme yapılmamış mıdır?
3- Yanan ormanlardan boşalan araziler
neden yeniden ormanlaştırılmıyor da; rant
alanı olarak tekellere, Arap şeyhlerine
peşkeş çekiliyor?
4- Orman yangınları da dahil hiçbir
şey masum değildir. Her şeyin bir nedeni
vardır.
5- Diyelim ki bu yangın piknikçiler
yüzünden çıktı... Bunun da bir çözümü
vardır. Piknik yapılabilecek alan belirlenir,
halka burası gösterilir, gerekirse bekçi konulur, denetlenir, mangal alanları ağaçsız
yerlere kurulur.
6- Halkı suçlayanlar aslında gerçek suçlulardır.

Faşist Zihniyetin Saldırıları Bizi
Yıldıramayacak!
Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 16 Şubat öğle saatinde
50-60 kişilik bir grup faşist kampüsü basarak sözde devir teslim
yapmaya çalıştılar. Arabalarla gelip tekbir çekip silahlı bıçaklı bir
şekilde öğrencilere tehditler savuran gruba karşı çıkan bir kız öğrenciye
saldırdılar ve bu olaya müdahale eden öğrencileri darp ettiler. Bunun
üzerine kampüse gelen jandarma faşistleri dağıtmak yerine onlara karşı
çıkan öğrencileri uzaklaştırıp darp edilen öğrenciyi gözaltına aldı. Bu
tablo karşısında kendine ülkücüyüm diyen kesimler bile bunları savunamadı. Bu olaylar olurken işbirlikçi ÖGB ve Dekanlık faşistlere destek
çıkmıştır. Bunun üzerine Elazığ Dev-Genç yaptığı kısa açıklamada şu
sözlere yer verdi: “Fırat Üniversitesi bu gerici faşist zihniyete teslim
olamaz. Faşizme karşı omuz omuza diyoruz. Bizleri baskılarla yıldıramazsınız. ÖGB-Polis İşbirliğine Son Verilsin!”
%%%

Cenazelerimizi Alana Kadar Her Yeri Size
Dar Edeceğiz!
Dev-Genç’liler 18 Şubat’ta İstanbul Kadıköy Boğa heykelinin yanına
temsili tabut bıraktı. Sabah 7 sularında üzerinde “Dersim’de Kaybedilen
Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! TAYAD’lı Aileler” imzalı
kızıl bayrağa sarılı tabut bırakıldıktan sonra katliamları ve kayıp cenazelerin
verilmemesini teşhir eden kuşlamalar yapıldı. Ayrıca yapılan kısa açıklamada
şu sözlere yer verildi: “… Oligarşi yıllardır Kürt halkının üzerlerine
bombalar yağdırmış, katletmiş, işkencelerden geçirmiştir. Bir mezar taşını
bile ailelere çok görmektedir. Bizler Dev-Genç’liler olarak ailelere cenazelerin
verilmesini, mezar hakkı engellenemez diyerek, cenazelerini isteyen
halkımızın yanında olduğumuzu bildiriyor, cenazeler ailelerine teslim
edilene kadar bunun gibi çeşitli protesto eylemlerimizi sürdüreceğiz.”
Ayrıca Kadıköy Dev-Genç’liler 15-18 Şubat tarihlerinde, Kadıköy
ve Moda’nın çeşitli yerlerine çok sayıda propaganda ve teşhir içerikli
yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada duvarlara genel olarak; “11 DHKC
Gerillası Nerede? Kaybedilen Cenazelerimizi İstiyoruz! Cenazelerimizi
İstiyoruz! DHKC/Gerilla-DHKC Gerillaları Ölümsüzdür! Halkımızın
Umudu DHKC Gerilla! Dev-Genç” imzalı sloganlar ve şehit düşen
halk kurtuluş savaşçılarının isimlerini yazarak cenazelerin akıbetini
sormaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
%%%

Gençlik Halka Gerçekleri Ulaştırmaya Devam Ediyor
İstanbul’da Kartal Dev-Genç’liler, 19 Şubat’ta Erzincan Mahallesi’nde
umudun sesi Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada halka
kaybedilen 11 DHKC Gerillası hakkında anlatımlar yapıldı. Çalışmanın
sonunda 14 dergi halka ulaştırıldı.
%%%
Hacıahmet: Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta Evrim Demir Parkı bölgesine Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede cenazelerimizi istiyoruz! şeklinde yazılamalar ve stickerler yapıştırdı Evrim Demir
Parkı’na 300 tane kuşlama Atan DevGenç’liler Halka Dersim’de kaybedilen
gerillalar ve buna karşı kampanyaları anlattı.
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Halkın Hukuk Bürosu Açıklama

Açıklama No: 532

Kürt Halkımıza Yönelik İnkâr, İmha Asimilasyon Politikaları
Nusaybin’deki Abluka ile Devam Ediyor
Kürt Halkımızı, Zulmederek İşkence Ederek Katlederek Teslim Alamazsınız!
Mardin Valiliği’nce 11 Şubat 2017
tarihinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağından bu yana, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy (Xerabê
Bava) köyünde, tüm köy halkına karşı
işkence ve zulüm yapıldığı, köylülerin
susuzluktan, açlıktan ölüme terk edildiği haberleri geliyor. Ancak durumun
tespiti için köye giden heyetlerin geçişine “operasyon var” gerekçesiyle
izin verilmiyor. Bu haberlerin gerçek
olmadığını gösterecek tek bir kanıt
da ortaya konulmuyor.
Askeri ablukanın başladığı günden
bugüne 39 kişinin gözaltına alındığı,
3 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin kayıp
olduğu söyleniyor. Ayrıca evlerin yakıldığı ve işkence iddiaları, gerek köy
halkından insanların aktardıkları bilgiler gerekse de hastaneye gidebilme
imkanı bulan insanlarımızın fotoğraflarıyla gözler önünde.
‘Susuzluktan Öldük, Açlığa Dayanıyoruz, Ama Çocuklarımız, Yaşlılarımız, Hastalarımız Var… Biz İçerde Mahsuruz, Dışarı Çıkamıyoruz,
Hayvanlarımız Öldü’
Durum hakkında bilgi almak isteyen heyetin içinde olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, köyden çıkmayı
başaran bir köylü ile görüşmesini ise
şöyle anlatıyor;
“Yaşadıklarını bize anlatırken dahi
titriyordu. Görgü tanığı köylü, bize
90’ları yaşamasına rağmen böyle bir
olay yaşamadığını, dışarıdan getirilen
komando birliklerinin olduğunu, sürekli olarak ‘Dışarıya çıkmayacaksınız,
pencereden dahi bakmayacaksınız,
vur emri var’ şeklinde anonslar yapıldığını aktardı. Yine Koruköy’de
yaşayan bir kadınla telefon üzerinden
bağlantı kurabildik. Konuştuğumuz
kadın bizlere ‘Susuzluktan öldük, açlığa dayanıyoruz, ama çocuklarımız,
yaşlılarımız, hastalarımız var… Biz
içerde mahsuruz, dışarı çıkamıyoruz,
hayvanlarımız öldü’ dedi. Evlerin yakıldığına dair duyumlar aldık, durum
gerçekten çok vahim.,. İstihbarat olduğu söyleniyor. Fakat sivil halka

dönük ciddi iddialar var. Evler rastgele
basılıyor, köylüler meydanda toplanıp
hakaretlere maruz kalıyor, yanı sıra
‘Hadi bize de ekmek, onlara veriyorsunuz’ gibi tahrik edici sözlere maruz
kalıyorlar” şeklinde bilgiler aktarmaktadır.
Mardin Valiliği’nin açıklamasına
göre;
“İlimiz Nusaybin İlçesine bağlı
Koruköy Mahallesi’nde Faaliyet Yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale
getirmek ve BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip
etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgâhlarında C. Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama yapmak maksadıyla… bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla… sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir”
Yukarıdaki anlatımlar ve sosyal
medyada JÖH, PÖH gibi hesaplardan
paylaşılan fotoğraflar birlikte düşünüldüğünde; Halkın canı ve malı nasıl
korunmuş olmaktadır?
Kimdir “BTÖ mensupları”? Mademki bir Cumhuriyet Savcılığı denetimi ve organizesi ile yapılan hukuki
bir işlem icrasından bahsedilmektedir,
bölge neden gözlemci heyetlere kapatılmıştır? Neden ortada bu kadar
çok yaşam hakkı ihlali, işkence, cana
Devlet Nusaybin Koruköy’de
Katletmeye Kaybetmeye
Devam Ediyor...

Katledenlerden Hesap Soracağız!
Kamu Emekçileri Cephesi Nusaybin
Koruköy'de devletin yaptığı katliamla
ilgili 20 Şubat'ta açıklama yaptı. Açıklamada: "Kürt halkı bir kez daha devlet
terörüyle karşı karşıya. Mardin’in Nusaybin ilçesinin Koruköy’ünde 10 gündür
devam eden ablukada 39 kişi gözaltına
alındı, 3 kişi vahşice katledildi, 2 kişiden
ise haber alınamıyor. Köy meydanında
dayak atılan, işkence edilen köy halkının
evlerine el konuluyor, halk kendisine
işkence eden askere hizmet etmesi için
zorlanıyor. Bir ana 'Burada yaşanan zulmün tarifi yok' diye anlatıyor yaşanan
vahşeti. Vahşetin tarifi güç olsa da adı

ve mala kast iddiası varken, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının ispatı
yerine, işkence yapılmış insan fotoğrafları servis edilmektedir?
Sorduğumuz bu sorular tarihsel
ve siyasal olarak tarafımızdan cevaplanabilir durumdadır. Bu ülkenin kuruluşundan bu yana, Kürt halkımıza
yönelik devam eden tek politika, Kürt
halkının varlığını, ulusal hak ve özgürlüklerini İNKÂR, kültürünü, değerlerini ASİMİLE ETME, yetmediği
yerde de İMHA ederek yok etmedir.
(........)
Kendi kaderini özgürce belirleme
hakkını istemektedir. Siyasi hak ve
özgürlüklerini hiçbir engelle karşılaşmadan kullanmak istemektedir.
Anadilinde eğitim görmek istemektedir. Kültürünü, varlığını, değerlerini
geliştirme imkânı bulmak istemektedir.
Ve size göre, bir halkın anasının ak
sütü gibi helal olan bu haklarını istemesi nankörlüktür, bölücülüktür, teröristliktir…
Halklar er ya da geç, meşru direnme haklarını kullanarak, mücadele
ederek onurlu yaşam haklarını kazanacaklardır.
Yaşasın Halkların Kardeşliği Ve
Birlikte Mücadelesi!
Kürt Halkımız Üzerindeki İnkâr,
İmha, Asimilasyon Politikalarına Son!
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bellidir: Faşizm.
'Bu ülkede OHAL yok, faşizm var'
diyor ÇHD başkanı Selçuk Kozağaçlı.
OHAL’den önce de var olan faşizm
OHAL’le birlikte daha aleni, pervasız biçimde halka savaşını büyütüyor. Faşist
AKP iktidarı bir yandan sahte demokrasi
söylemleriyle, suni gündemlerle halkın
umutlarıyla oynarken bir yandan yanı başımızda katliamlar yapıyor, katlettiği insanların cesetlerine işkence yapıyor. Kürt
halkının direngenliği on yıllardır kırılamamıştır. Katliamlarla, baskı ve işkenceyle
Kürt halkını teslim almayı deneyenler tarihin karanlığına nasıl gömüldüyse AKP
iktidarı da suçlarının bedelini ödeyecektir.
Ezilen Türkiye halkları tüm bu katliamların,
işkencelerin, zulmün hesabını soracaktır"
denildi.
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KAYIP GERİLLALARIN AKIBETİNİ AÇIKLAYIN!
KAYIP GERİLLALARIN AKIBETLERİNİ ÖĞRENME VE CENAZELERİNİ ALMA
MÜCADELESİ, MEYDANLARDA DEVAM EDİYOR

HALK GERİLLALARINI SAHİPLENİYOR!
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OHAL, faşizm, saldırılar, gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler... Evet
bunlar, fakat her şey bunlarla sınırlı
değil. Faşizme karşı direnenler de
var. Mücadele edenler de var, meydanlarda oturma eylemi yapan, çocuklarının akıbetlerini soran, işini
isteyenler de var.
7 Kasım günü Dersim'de DHKC
gerillalarının kaldığı sığınaklardan
bir tanesi oligarşi tarafından F-16
uçaklarının da katıldığı bombardımanla vuruldu.O günden beri 11
DHKC gerillasından haber alınamıyor. AKP iktidarı, gerillaların akıbetini
gizleyerek, bunu psikolojik saldırı
aracına dönüştürmeye çalışırken, halkın gerillaları sahiplenmesini bir türlü
engelleyemedi. Ne OHAL, ne tutuklama tehditleri, ne gözaltıları, ne
dernek basmaları, halkın gerillaları
sahiplenmesini engelleyemiyor.
İstanbul:
Geçtiğimiz hafta, İstanbul Taksim
Meydanı’nda, Şişli Meydanı’nda ve
Kartal Meydanı’nda “Kayıp Gerillaların Akıbetini Açıklayın” yazılı
tabut bırakma eylemleri gerçekleştirildi. Kimi basın haberlerinde "Beyoğlu’nda şüpheli tabut panik yarattı"
başlıklarıyla haberlere yansıdı eylemler. Sansüre rağmen bu eylemlerin
basında yeralmasının nedeni, eylemin
meşruluğu ve cüretidir.
Tabut eylemleriyle birlikte gerçekleştirilen eylemler şunlardır, Topkapı Avcılar ve Yenibosna Adli Tıpa
kayıp gerillaların akıbetini soran pankartlar asılmış, pullamalar yapılmış,
20 adet yazılama yapılmıştır.
Sarıgazi'de, 1 pankart asılmış,
kuşlama ve pullamalar yapılmış,
Kartal ve Gülsuyu'nda yazılamalar
yapılmıştır.
Çayan ve Okmeydanı Mahalleleri’nde, iki toplantı yapılmıştır.
Devrimci İşçi Hareketi tarafından,
Şişli Osmanbey'de, Çağlayan'da, Kadıköy'de 100 adet pullama yapılmıştır.

AKP hemen
herkesi susturmuşken, Halk Cephelileri ve onların gerillalarını sahiplenmesini engelleyemiyor. Halk Cephesi ailesi kenetlenmiş, etle tırnak
misali her alanda
direnişler örgütlemeye devam ediyorlar.
Özellikle gerillaya yönelik katliamların, süreklileştiği bir dönemde, Halk Cepheliler’den başka cenazelere yönelik bir
direniş sergileyen olmamıştır.
Dersim:
Kemal Gün evladının cenaze hakkı için Dersim'de, Seyit Rıza Meydanı'nda direnmeye devam ediyor.
Kemal gün 7 Kasım günü bombalanan sığınakta bulunan Murat Gün
ve Dersim'de çatışmada şehit düşen
Cihan Gün'ün babası. Bir evladını
şehit veren ve bir evladının akıbeti
kendinden gizlenen Kemal Gün oğlunun akıbeti için direniyor.
Polis direnmeye devam eden Kemal Gün'ü gözaltına almaya 7 akreple
geldi. Gözaltına aldıkları Kemal
Gün'e Halk Cepheliler’in isimlerini
sorarak tehdit ederken, bir yandan
da, "sorununu biz çözelim, eve ihtiyacın varsa biz ayarlayalım" diyerek
riyakarlıklarını sergilemişlerdir.
Bir yandan çocuğunun akıbetini
gizlemekteler, bir yandan da riyakarlık
yaparak "ev sorunun varsa biz çözelim" demekteler. Kemal Gün ise direnmeye devam ediyor. AKP'nin katil
polisini "gel biz çözelim" demeye
sevkeden de budur. Bir babanın evladı
için direnmesinden dahi korkuyorlar.
Bunu dahi engellemeye çabalıyorlar.
Bu korkunun sonucu olarak Valilik,
Kemal Gün'ün direnişiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

Ancak Kemal Gün direniyor.
Halk Cepheliler, meydanlarda,
mahallelerde, okullarda direnmeye
devam ediyor. Avrupa'da direniyor,
çeşitli eylemlerle kayıp gerillaların
akıbetlerini sormaya devam ediyor.

11 Gerilla Nerede?
Kartal’da 18 Şubat’ta Dersim’de
kayıp olan gerillalar için Karlıktepe
Mahallesi’nde Erzincan Mahallesi’nde ve Kartal merkezde yazılamalar
yapıldı. Yazılamalar; “11 Gerilla Nerede? –DHKC”, “Savaşa Katıl Gerillayı Destekle! Cephe”, “Halkımızın
Umudu DHKC Gerilla, DHKP-C.”
Yapılan çalışmada toplamda 20 adet
yazılama halkımızın matbaası olan
duvarlara nakşedildi.
Kartal’da 11-18 Şubat tarihleri
arasında Kartal merkezde, Erzincan
Mahallesi’nde ve Karlıktepe Mahallesi’nde aynı içerikli pullama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada toplamda 100 adet pullama yapıştırıldı.

Başsağlığı
Alibeyköy'de Seçkin Ertaş'ın
babası vefat etmiştir. Yoldaşımıza
ve Ailesine başsağlığı diliyoruz!
Halk Cephesi / 19 Şubat 2017
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Cevap Ver Katil İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman
11 DHKC Gerillası Nerede?
Bizim İçin Her Şeyden Önce Gelir Halkımız, Şehitlerimiz,
Kayıplarımız, Gazilerimiz, Tutsaklarımız…
Kayıplarımızın Yerini Açıklamadığınız Takdirde Hesap Soracağız…
7 Kasım 2016’da Dersim dağlarında bulunan İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği’ne bağlı bir grup, DHKC
Gerillasının bulunduğu sığınaklar oligarşinin ordusu tarafından F-16’larla
bombalanmıştır. 11 DHKC Gerillasından haber alınamazken bir başka
sığınakta bulunan Komutan Dhkc Gerillası Oğuz Meşe’nin yoldaşlarının
hesabını sorma bilinciyle Dersim’de
polis noktasına el bombası ile gidip
eylem yapmış ve girdiği çatışmada
şehit düşmüştür. Kayıp Gerillalar ile
ilgili yapılan yazılı açıklamalardan
derlediklerimiz şu şekildedir:

Kuruçeşme Halk Cephesi (16
Şubat): “… Sabrımızı sınamaktan
vazgeçin. Cevap verin! Her sabrımızı
sınadığınızda dünyaya rezil rüsva olduğunuz nasıl ki OHAL’iniz yine
kurtaramadı. Adalet Savaşçıları dibinize kadar gelip lav silahlarıyla çıkan fişekleri halktan çalarak yaptığınız
Sütlüce’deki binanın duvarına tarihin
orta yerine çaktık Vatan işkencehanenizi vurmadık mı OHAL’inizle
birlikte... Vurduk hem de haber duyulur duyulmaz Soysuz Süleyman’ın
meclisteki halini de gördük. Korkmaya devam edin, devam edeceksiniz!
Korkmaya her an ölmeye gebermeye,
ne ekerseniz onu biçmeye hazır olun.
Cevap vermezseniz Adalet Savaşçıları
kırda toprağı elle kazıp silahlarını
alıp hesap soran Leylalar’ımız, Oğuzlar’ımız, Mahirler’imiz karşınıza
çıkıp cevap alacaklar. Dersim Valisi
kazma kürek Osman, yalancı, alçak,
namussuz, ahlaki olmayan medyasına
demeçlerle de bulunuyor. TV ekranlarında alt yazılar geçiyor kendince
diyor ki alçak Dersim dağlarının temizlendiğini açıklıyor. Kendini tatmin
ediyor… Ve beyhude çabalar bu açıklamalar 47 yıllık tarihi silmeye 47
yıllık iradeyi yok etmeye hiçbir oligarşik diktatörlüğün gücü yetmez
soysuz Süleyman’ın kazma kürek
Osman bu kafayla mı devlet yönetiyorsunuz. Hatırlatalım o halde sildik,

yok ettik, temizledik dediğiniz halkın
adaleti halkın köklerine kök salmıştır.
İşte şimdi korkularınız o kadar büyük
ki hareketimiz açıklama yaptığı anda
korkularınız 2 katına çıkıyor, biliyorsunuz, biliyoruz 2 katına değil 4
katına çıkarsanız da halkın adaleti
bulur… Alnının çatına vurur… Cevap
vermezseniz Şafaklar, Bahtiyarlar,
Sultanlar, Oğuz Meşeler karşınıza
çıkıp hesap soracak. Kayıp edilen
11 DHKC gerillasından Bünyamin
Kılıç’ın Ailesinin oturduğu evi teneke
parçası akrep tabir edilen araçları ile
taciz etmeyi ve Bahçelievler 75. Yıl
Karakolu’na Bünyamin’in ailesi aranarak ifade verilmesi gerekiyor. Gelmesi lazım diyerek halkımızın acıları
üzerinden dalga geçmeleri bize Siyonist İsrail’in Filistin halkına yaptıkları geliyor. Faşizmle yönetilen
Türkiye’nin Siyonist İsrail’den farkı
yoktur. Çünkü İsrail, Filistinli gençleri,
halkı bombalıyor. Cenazeleri vermiyor. Türkiye’de İsrail politikalarına
asla müsaade etmeyeceğiz… Tarih
tanıktır ki dağ bayır her yeri kazıyacağız. Tıpkı sığınak altındaki ellerimiz
ile kazıyıp silahlarını çıkardığı gibi
ellerimizle dahi kazıyıp gerillalarımızı
bulacağız. Mezarsız bırakmayacağız.
Yıllar sonra DHKC gerillası Ali Yıldızı bulduğumuz gibi bulacağız…
F-16’larınızdan, helikopterlerinizden
inmediniz çünkü korkaksınız. DHKC
gerillalarıyla göğüs göğüse çarpışmaktan korkuyorsunuz. Onun için
bombaladıktan sonra indirme yapabildiniz… Başbakan Nihat Erim’i,
Adalet Bakanı Mehmet Topaç’ı, Sabancı’yı, Kürdistan kasabı olarak alınan halk düşmanı Hulusi Sayın’ı,
Gün Sazak, Hiram Abaslar’ınızı, savcılarınızdan Mehmet Selim Kirazlar’ınız… Halkın adaletinden kaçabildiler mi? Ne çabuk unuttunuz?
Unutmayın alçaklar unutsanız da biz
hatırlatmasını biliriz.”

Kamu Emekçileri Cephesi (20
Şubat): “… Devletin katletme, kay-

betme özgürlüğü yoktur, devletin görevi sağ yakalamaya çalışmaktır! AKP
binlerce yıllık insanlık değerini demagojilerle değiştirmeye çalışıyor.
‘erörist’ ilan ettiğinde öldürmeyi kendinde hak görüyor… ‘Toplu mezarlardan’ ‘mezarsız bırakma’ politikasına
kadar her vahşetin nedeni devletin
halka olan düşmanlığıdır. Yönetememe krizidir. Halkın değerleriyle oynamaya çalışmayın. Kardeşinin kemiklerini almak için bedenini ölüme
yatıran Hüsnü Yıldız’ı ne çabuk unuttunuz. Korktuğunuz kadar büyüktür
halk, aklınızın alamayacağı kadar büyüktür halk sevgisi. Sel olur yıkar,
ateş olur yakar sevdikleri için… Katletmek suçunuza yeni suçlar eklemeyin, halk çocuklarının bedenlerini ailelerine, örgütüne teslim edin.”

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

Devrimci İşçi Hareketi (16 Şubat): “… Her ölü bir mezarı hak
eder. Devlet bir an önce kayıp gerillaya ne yaptığını açıklamalı, cenazeleri ailelere teslim etmelidir. Anne
babalara evlatları üzerinden zulüm
etmek en aşağılık, namussuz kafa
yapısıdır. Savaş hukukunda iki taraf
ateşkes ilan eder ve ölüsünü gömer.
AKP halka açtığı savaşta hem halk
çocuklarını katlediyor hem de ölüsünü
gömmesine izin vermiyor. Dersim`de
bir baba Kemal Gün evladının cenazesi için direniyor. AKP kayıp politikasını tekrar hayata geçirmek istiyor.
Halkın evlatlarını sahiplenmesi buna
izin vermeyecektir. Kayıplarımızı İstiyoruz!”

HER TÜRLÜ ENGELİ BOŞA ÇIKARARAK DİRENİŞİ ZAFERE TAŞIRLAR
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Açıklayacaksınız!
Kaybedilen 11 DHKC Gerillası Nerede?
Dersim dağlarında 7 Kasım
2016’da DHKC Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği’ne Bağlı bir
grup müfreze, katliamcı faşist ordunun
F-16’ları tarafından bombalanarak
katledildi. Saldırının ardından devlet
hiçbir açıklama yapmamasına rağmen
DHKC Gerilla Komutanı Leyla Aracı’nın Parti’sine yazdığı not ile olay
aydınlanmıştır. Ve DHKC’nin yaptığı
açıklamanın ardından açıklama yapmak zorunda kalan devlet hala gerillaların yerini söylememekte. Bunun
üzerine halkın onurlu evlatlarını sahiplenen TAYAD başta olmaz üzere
Halk Cepheliler de bulundukları bölgelerden yaptıkları çalışmalarla durumu teşhir etmeye devam ediyor.
Kaybedilen 11 Gerilla için yapılan
çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017
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TAYAD’lı Aileler Tabut
Bırakma Eylemi Yaptı!
TAYAD’lı Aileler 15 Şubat’ta saat
6.30’da Taksim Meydanı’na bakan
köşe başına temsilli tabut bıraktı. Tabutun üzerinde “7 Kasım’da Dersim’de
Bombardımanda Katledilen 11 DHKC
Gerillasının Cenazesini İstiyoruz” yazılıydı. Ayrıca yapılan kısa açıklamada
şu sözlere yer verildi: “… 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… Sözümüzdür şehitlerimize bulacağız.”
Ayrıca 11-18 Şubat tarihleri arasında
TAYAD’lılar İstanbul Kartal Merkez’de, Erzincan ve
Karlıtepe Mahallesi’nde toplam 100
adet pullama yaptı.
Dersim’de Şehit
Düşen
Murat
Gün’ün Babası Kemal Gün Açlık Grevine Başlayacağını
Duyurdu

Dersim’de şehit düşen gerillalardan
Murat Gün’ün babası Kemal Gün 24
Şubat’ta cenazelerin ailelerine teslim
edilmesi için süresiz açlık grevine
başlayacağını duyurdu. Ayrıca Kelam
Gün, 22 Şubat’ta Dersim’de buluna
kahveleri ziyaret ederek oğlunun ve
diğer şehitlerin cenazelerini bulunması
için açlık grevinin duyurusunu yaparak
halkın desteğini beklediğini belirtti.
Yapılan kahve ziyaretinde halkın yoğun
ilgisi ve desteği olduğu gözlendi. Çağrının videoyu aşağıdaki link adresinden
izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v
=Q58pdb6dsHw

DİH: Devrimci İşçi Hareketi 14-15
Şubat’ta İstanbul Şişli, Osmanbey,
Çağlayan, Kadıköy’de kaybedilen gerillalar için pullama çalışması yaptı.
Çalışmada 70 adet pul birçok yere
yapıştırıldı.
Antep: Halk Cepheliler 17 Şubat’ta
Düztepe Mahallesi’nde, Dersim’de
kaybedilen 11 Halk Kurtuluş Savaşçısı
için üzerinde “Dersim’de Kaybedilen
Gerillalar Nerede” yazılı pankart astı.

İSTANBUL:
Altınşehir: Şahintepe

Mahallesi’nde 18 Şubat’ta “Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz!” yazılı sticker çalışması yapan Halk Cepheli faşistlerin
saldırısına maruz kaldı. Hastaneye
kaldırılan Halk Cepheli’nin elmacık
ve sol burun kemiğinin muşta aletiyle
kırıldığı ortaya çıktı. Fakat bu saldırılar
çalışmalara engel olmamış, sticker
çalışması akşam saatlerine kadar devam etti. Toplam 75 adet mahallenin
farklı yerlerine yapıştırıldı.
Bahçelievler: Halk Cepheliler 19
Şubat’ta Zafer Mahallesi’nde kaybedilen gerillalar için pankart astı. Ayrıca
birçok yerde kuşlama ve halkın görebileceği şekilde duraklara pullama çalışması yapıldı.
Gazi: Halk Cepheliler 17 Şubat’ta
Sekizevler, Düz bölgelerinde, Dersim’de
bombardımanda katledilen 11 DHKC
gGerillası için döviz çalışması yaptı.

Cenazeleri saklayan ailelerine arkadaşlarına hiçbir açıklama yapmayan AKP
iktidarı Halk Cepheliler tarafından halka
teşhir edildi. Ayrıca yine aynı bölgelerde
birçok yere “Katlettiğiniz DHKC Gerillaları Nerede?” yazılamalarından 20
adet yapıldı. Ayrıca 22 Şubat’ta Sekiz
Evler Bölgesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan Merdiven Park’a gerillaların akıbetinin sorulduğu pankart
asıldı. Ve yapılan kısa açıklamada şu
sözlere yer verildi; “… Cenaze hakkı
engellenmeye çalışılıyor. Cenaze hakkı
kutsaldır engellenemez ne pahasına
olursa olsun DHKC gerillalarını bulacağız. Geleneklerine uygun şekilde
ölümsüzlüğe uğurlayacağız.”
Kartal: Cephe Milisleri 18 Şubat’ta,
Dersim’de katledildikten sonra cenazeleri kaybedilen gerillalar için Kartal
Merkez, Karlıktepe ve Erzincan Mahallesi’nde duvar yazılaması yaptı.
Yapılan çalışmalarda birçok yere “11
Gerilla Nerede? Savaşa Katıl Gerillayı
Destekle! Halkımızın Umudu DHKC
Gerilla! DHKC, Cephe” imzalı sloganlar halkın matbaalarına işlendi.
Kuruçeşme: Halk Cepheliler Kıraç
Kuruçeşme Mahallesi’nde 17 Şubat’ta,
Dersim’de katledilen DHKC Gerillaları
için 15 yerde pullama çalışması yaptı.
İkitelli: Halk Cepheliler 18 Şubat’ta,
Dersim’de katledilip kaybedilen 11
DHKC Gerillası için mahallenin birçok
yerinde pullama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada üzerinde “Dersim’de
Katledilen Gerillalarımız Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz!” sloganının
bulunduğu pullamalardan 150 adet
yapıldı.
Sarıgazi: Halk Cepheliler, 19 Şubat’ta mahallede bulunan Halk Meclisi’nde düzenlenen kahvaltının ardından Dersim’de katledilen 11 DHKC
Gerillaları için başlatılan kampanya
ile ilgili toplantı düzenlendi. 25 kişinin
katıldığı toplantının ardından, gerillalarının sahiplenilmesi için sahiplenme
çağrısı yapıldı. Ayrıca yapılan çalışmalarda Sarıgazi Cemevi bölgesinde
ve Ankara Caddesi’nde kuşlama yapıldı. Ayrıca Sarıgazi’nin çeşitli yerlerine 100 adet pullama yapıldı.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

CHP’den Grup Yorum’a Hayır!
86 gündür tutsak Grup
Yorum üyelerinin serbest
bırakılması için bir kampanya yürütüyoruz. Tutsak
yorumculara mektuplar yazılıyor, dilekler tutuluyor,
sanatçılar Yorum şarkıları
söylüyor, klipler çekiliyor,
sokak sokak imza toplanıyor… 1 Mart’ta Çağlayan
Adliyesi’nde görülecek
mahkemede bu hukuksuz
tutukluluğa son verilmesi
için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İşte bu çalışmalardan
biri de 24 Şubat’ta yapmak
istediğimiz Grup Yorum ile
dayanışma gecesi idi. Bu
geceye hem ülkemizden
hem de yurtdışından çok
sayıda sanatçı katılacaktı.
Gece için Bakırköy Belediyesi’ne ait Leyla Gencer
Sahnesi ile görüştük, önce
yer için tamam dendi. Ancak daha sonra yeri vermeyeceklerini öğrendik. Nedenini sorduk, referandum
süreci dediler, şu dediler
bu dediler. Milletvekilleri
Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Hilmi
Yarayıcı, İstanbul İl Başkanı
Cemal Canpolat, İstanbul
İl Başkan Yardımcısı Sadettin Topal, İstanbul İl Genel Sekreteri Hakkı Sağlam,
parti meclis üyesi Hüsnü
Süslü ve Selçuk Biber ile
görüştük. Belediye görevlileri ile de görüştük. 10
gün oyalandık somut bir
cevap almak için. O tarihte
bize verilen salona dolu dediler ve bizde o tarihte salon
boştu ve bize vermiştiniz
dedik. Sonra ise gerçek sebebi öğrendik, cevapları ise
“referandum süreci olduğu
için, bu süreçte CHP Genel
Merkezi’nin ve başkanının
belediyelere sorun çıkaracak
etkinliklere salon verilmemesi talimatı var.”

Yani CHP kararı almış,
Grup Yorum’da “sorun çıkaracak” etkinliklerden biri
olarak değerlendirilerek yer
verilmiyormuş.
... Grup Yorum’a yasak
koyuyorsunuz, AKP bile
daha engellemedi konseri,
nedir bu kraldan kralcı tarzınız?..
Utanın! Faşizmin izin
verdiği kadar faşizme karşı
çıkıyorsunuz. Hem halkı
sorun görecek, halkın sanatçılarına sırt çevireceksiniz hem de ağzınızdan
sola, demokrasiye, devrimci değerlere ait sözleri eksik
etmeyeceksiniz.
HAYIR! Asıl bu tarza
HAYIR, izin vermeyeceğiz.
Asgari demokrat olmanın
bir ölçüsü vardır, siz bu ölçüyü kendinize göre belirleyemezsiniz. Bu ölçüler
çoktan halkların yüzyıllık
tarihi içinde belirlenmiştir.
Nedir bu ölçüler faşizmin
saldırısına uğrayan kim varsa onun yanında olmak. Yanında yer alınması makul
olan sanatçılarla olmayan
sanatçılar ya da gazeteciler,
edebiyatçılar mı vardır…
Olur mu böyle bir şey? Makul olmanın sınırı nedir,
kim belirliyor bu makullüğü?
AKP’nin saldırılarından
kurtulmak için yaptığınız
bu tarz “bayağı” yaklaşımlar sizi bitirir. Kızgınız,
hem de çok kızgınız.
CHP ve Bakırköy Belediyesi’nden bu akıl dışı
yaklaşıma son vermelerini
ve Grup Yorum’a derhal
salonu tahsis etmelerini istiyoruz.
TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER! GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ!
GRUP YORUM
/ 17 Şubat 2016

Kayıp Gerillalarımızın Bedenlerini Alıncaya Kadar Durmayacak

Hesap Soracağız!
Cephe Milisleri Dersim'de
katil devletin uçakları tarafından
bombalanan sığınakta şehit düşen
11 gerillanın bedenlerinin verilmesi için İstanbul'un ve Anadolu'nun bir çok yerinde yazılamalar
yapıldı. Yazılama ve eylemlerin
bazıları aşağıdaki gibidir.

İSTANBUL
Bahçelievler:

Cephe Milisleri Zafer Mahallesi'nde 9
Şubat'ta “11 DHKC Gerillası
Nerede / Cephe” yazılamaları
yaptı.
Gazi: Sekizevler Bölgesi’nde
7 Şubat'ta Cephe Milisleri yazılama yaptı. Eylemde DHKC
gerillalarını katledip sahiplenmesini engellemeye çalışan oligarşiden hesap sorulacağını
duvarlara nakşederek, halka
duyurdu. Toplam 20 adet “Elif,
Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar”, “DHKC Gerillaları
Ölümsüzdür”, “Katlettiğiniz
DHKC Gerillalarının Hesabını
Soracağız”, “Umudun Adı
DHKP-C”, “Umudun Adıyız
Savaşıyoruz / DHKC” yazılamaları yapıldı.
Güzeltepe: Dersim’de bombardımanda katledilen 11
DHKC gerillasının cenazelerini,
ailelere teslim etmeyen AKP

faşizmini teşhir eden yazılamalar yapıldı. Mahallenin birçok duvarına “11 Kayıp DHKC
Gerillası Nerede / Cephe”,
“Halkımızın Umudu DHKPC”, “Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor / DHKP-C” vb. sloganları yazıldı.
Çayan: AKP’nin katil polisleri mahallede bazı yazıları
baskın sırasında silmişti. Cepheliler yazıları bir kez daha
yerlerine nakşetti.

ANADOLU
Ankara: Tuzluçayır Abidin
Aktaş Sokağı’na 10 Şubat'ta
Cephe Milisleri “Kayıp 11
DHKC Gerillası Nerede Hesabını
Soracağız/ DHKP-C” yazılı
pankart astı. Pankartın yakınına
geldikleri halde 2 saat boyunca
pankartın yanına dahi yaklaşmayan katil polis, 2 saat sonunda
Sayı: 3
pankartı kaldırdı. Ankara Cephe
Milisleri’nin bu konuyla ilgili Yürüyüş
yaptığı açıklamada şunlara de- 26 Şubat
2017
ğindi. " Dersim’deki kayıp gerillalarımızın cenazelerini alana
kadar vazgeçmeyeceğiz. Mezarlarımız değerlerimizdir, değerlerimize sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Cenazelerimizi bulana
kadar nereye baksanız bu soruyu
göreceksiniz" denildi.

Öğretmenlerimizin Yerini Dolduracağız,
Çalışmalarımız Kesintisiz Sürecek!
Grup Yorum’a olan baskının artarak devam ettiği son günlerde,
tüm öğretmenlerin tutsak olması Eskişehir Grup Yorum Korosu'nda
yılgınlık değil, aksine daha çok Grup Yorum türkülerine bağlılık
getirdi. Anadolu’nun cefakâr halkı ‘nerede bir zülüm varsa orada
direniş de vardır’ diyerek, Yorum’u her yerde sahiplenmeye, direniş
türkülerini söylemeye, ses olmaya da devam ediyor. Eskişehir de
bu illerden biri. Bu haftaki 20 Şubat'ta yapılan koro çalışmasına 10
kişi katıldı. Çalışmaya Yorum üyelerinin tutsak edilmesine ilişkin
sohbetlerle başlandı. Saat 14.00’da başlayan çalışma, halaylarla
sona erdi. Eskişehir Grup Yorum Korosu bu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada: "Biz Grup Yorum öğrencileri olarak, yılgınlık bayrağını
çekenlere karşı umudun bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz...
Grup Yorum korosu çalışmaları, her hafta Pazar günü saat 14.0017.00 arasında Tepebaşı 23 Nisan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Tüm Grup yorum dinleyicilerine duyurumuzdur." dedi.
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Bülent Uçar’ın ve Hasan Orhan Çetin’in Katili
AKP İktidarıdır!

Uyuşturucunun Kökünü
Örgütlü Gücümüzle Kurutacağız!

Kamu Emekçileri Cephesi KHK kararnamesiyle birlikte
işten atılan Bülent Uçar'ın kalp krizi geçirerek, Dr. Hasan
Orhan Çetin'in ise İzmir'de intihar etmesiyle ilgili 20 Şubat'ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlara değinildi: "Malatya’da
KHK ile işinden atılan kamu emekçisi Bülent Uçar’ın geçirdiği
kalp krizi sonucu yaşamını kaybedeli henüz birkaç gün oldu.
Dün de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde KHK ile açığa
alınan Dr. Hasan Orhan Çetin 10. kattan atlayarak yaşamına
son verdi. İktidar bir gecede çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname’lerle kamu emekçisini açığa alarak, ihraç ederek
açlığa mahkûm etmekle kalmamış, bu kişileri yalnızlaştırmak,
yaşamdan tecrit etmek için kendi halk düşmanlığını yüklemiş,
terörist ilan etmiştir... Umutsuzluğun bir yaşam biçimi haline
geldiği, yarı açık hapishaneye çevrilen ülkemizde Bülent Uçar
ve Hasan Orhan Çetin gibi pekçok emekçi yaşamından oldu...
Tüm bu saldırıları boşa çıkarmanın, umutsuzluğu parçalamanın
tek yolu direnmek, geleceğimizi sahiplenmektir..."

Okmeydanı Halk Meclisi olarak mahalledeki uyuşturucu
sorununa karşı her hafta Şark Kahvesi eski telefon kulübeleri
alanında sürdürülen oturma eyleminin 22.’si 18 Şubat'ta
yapıldı. Eylem insanların güçlü bir katılımıyla yapıldı.
Eylem sırasında yol üzerinden geçmekte olan bir içici,
kenara çekilerek bu zehiri almaması ve içmemesi konusunda
uyarılıp, bu zehirin ne amaçla satıldığı bir süre anlatıldıktan
sonra bırakıldı. Eylem sonunda Özel Okmeydanı Hastanesi
Sokağı üzerinde bir satıcı eyleme katılanları gördüğünde
hızla alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Okmeydanı
Halk Meclisi yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Ülkemiz
adeta bir uyuşturucu bataklığı haline getirilmiştir. Yozlaşmanın her türlüsü halkın her hücresine gark edilmeye çalışılmaktadır. Amaç; beyinleri teslim alarak, halkı kendi sorunlarıyla uğraşamaz, sorgulayamaz hale getirip, bir bakıma
manevi açıdan kötürüm bırakma siyaseti güdülmektedir.
Bizler bu yaşanan iğrençlikler içerisinde boğulmaya çalışılan
insanlarımız için mücadele vermeye devam edeceğiz. Halkımızı da kendi sorunları etrafında kenetlenmeye, birleşmeye
ve mücadele etmeye çağırıyoruz."

Grup Yorum’u Zulmün Elinden Mutlaka Alacağız!

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017

Grup Yorum Korosu ve Grup Yorum üyeleri 18 Şubat'ta Kadıköy’de imza topladı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada 300’den
fazla imza toplandı. Grup Yorum adını duyunca birçok kişi geri
dönüp imza atmak istedi. 4 aydır Grup Yorum üyelerinin hukuksuz
bir biçimde tutuklu olduğunu, 1 Mart’ta ise mahkemelerinin olduğunu, mahkemeye katılmanın önemi anlatıldı. Halkın sıcak ve
yoğun ilgisi ile dolu dolu geçen çalışmaya 4 kişi katıldı.

İdil Halk Tiyatrosu Çalışmalarına Devam Ediyor
İdil Halk Tiyatrosu 15 Şubat'ta bir araya geldi ve bir toplantı
aldı. İlerleyen aylarda oyunu yaygın bir şekilde salonlara ve
mahallelere taşıma üzerine konuşuldu. Tutuklanan arkadaşlarının
olmasından kaynaklı oyundaki oyuncu açığının da nasıl
çözüleceği üzerine konuşuldu. Çalışmaya 10 kişi katıldı.

Dergimiz Geçmişimiz,
Geleceğimiz, Umudun
Taşıyıcısıdır Sahiplenelim!
Bahçelievler: 19 Şubat'ta
8 kişi ile birlikte toplu dergi
dağıtımı yapıldı. Ajitasyonlar
çekilip Dersim’de katledilip
kaybedilen 11 DHKC gerillası
halka anlatıldı. 1 saat süren
toplu dergi dağıtımıyla 85 dergi
halka ulaştırıldı.
Kartal: Karlıktepe Mahallesi’nde 18 Şubat’ta toplu
dergi dağıtımı yapıldı. 1 saat
süren çalışmada 35 dergi halka
ulaştırıldı. Çalışmaya 4 kişi katıldı. 16 Şubat’ta Kartal merkezde
esnafa dergi dağıtımı yapıldı.
30 dergi halkımıza ulaştırıldı.
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Avcılar: Avcılar Mahallesi'nde 22 Şubat'ta 3 kişi ile
birlikte esnaf ve kapı çalışması
yapıldı. Çalışma Deniz Köşkler
ve Parseller mahallelerinde yapıldı. Birçok kapı çalındığı ve
sohbet edildiği çalışmada 35
dergi halka ulaştırıldı.
Elazığ: Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 22 Şubat'ta Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi
dağıtımı sırasında bir kahvede
eski Devrimci Sol taraftarları
dergi okuduklarını ve son yaşanan gelişmelerle ilgili eleştirilerinin olduklarını dile getirdiler
dergi dağıtımcıları kahvedekilerle
bir süre sohbet ettiler. Toplam 2
saat süren dergi dağıtımında 62
dergi halka ulaştırıldı.

Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!
İkitelli Halk Meclisi Girişimi İkitelli Beşkat Bölgesi’nde
mahalledeki uyuşturucu sorununa karşı bir araya gelindi.
20 Şubat’ta başlayan eylemde “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!”, “Çeteler Halka Hesap Verecek!” sloganları
atıldı. Ajitasyonlarla halka katılım çağrısı yapıldı ve
uyuşturucu ile ilgili bilgi verildi. Bir sonraki hafta yine
aynı yerde otuma eylemi yapılacağı duyurulduktan sonra
eylem saat son buldu. Eyleme 20 kişi katıldı.

Mahallemizde Uyuşturucuya Savaş Açtık!
Savaşı Büyüteceğiz!
Gazi Halk Meclisi 19 Şubat'ta uyuşturucuya karşı oturma
eylemi düzenlendi. Bir saat süren oturma eylemine 7 kişi
katıldı. Oturma eyleminde halka ajitasyonlar eşliğinde mahallede uyuşturucu sattırılmayacağı gençlerin zehirlenmesine
izin verilmeyeceği anlatıldı. “Recep Hasar, Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür” sloganlarıyla eylem sonlandırıldı.

Eğitim Bizi Güçlü Kılar Öğrenelim Öğretelim
Umudumuzu Büyütelim!
Gazi Mahallesi Sekizevler Bölgesi’nde 19 Şubat’ta bulunan Merdiven Park’ta halk okulu çalışması yapıldı. Çalışmaya 12 genç katılırken parkın civarında oturan aileler
çalışma yürütenlere çay ikram etti. Yapılan çalışmada
Yürüyüş Dergisi’nin başyazısı olmak üzere birçok konu
hakkında tartışıldı neden referanduma katılım sağlanmadığı
referandumun oligarşinin demokrasicilik oyunu olduğunu,
referandumdan çıkacak kararın halka hiç bir yararı olmayacağına kazanan her koşulda oligarşinin olduğu anlatıldı.
Çözümün ise burjuvanın ahırı parlamentolar sandıklar değil
halkın öz gücüyle kurduğu Halk Meclisleri olduğunu anlatıldı.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

Yasa Dışı Halay Çekmek Bizim İşimiz
Halayımız; Direncimiz, Haklılığımız Umudumuzun İfadesidir
100. Gün-16 Şubat
Yine yasa dışı eylem yapmayı başardık. Elimizde dövizimizle anıtın
önünde oturmaktan, 100 kişiyle birlikte
halay çekmeye devletin “yasal” sınırlarını epey genişlettik. Artık anıtın
önünde oturmak, slogan atmak, pankart asmak, imza toplamak ve sınırlı
sayıda insanla halay çekmek yasal
(her an yasa dışı ilan edilme ihtimali
ile birlikte). Ama 100 kişiyle halay
çekmek yasa dışı.
Dün, direnişin 100. gününde, 100
kişilik, umudumuz, direncimiz kadar
güçlü bir halay kuralım, demiştik. Etkinliklerimiz öğle saatlerinde başladı.
Dövizlerimizi panolara yapıştırdık. Direnişin 100. gününü ifade eden ayrı bir
panomuz vardı. Bir de, ziyaretçilerimizin
direnişle ilgili duygu ve düşüncelerini
ifade edebilecekleri bir pano hazırladık.
Türkiye genelinde devam eden altı direnişten fotoğrafların olduğu bir pankart
hazırlamaya başladık. Ziyaretçilerimizle
birlikte pankartı boyadık, işledik. Saat
17.00’da halay için hazırlanmaya başladık. Direnişçiler olarak konuşmalarımızı yaptık. Müzik de hazır olunca halayımızı kurduk. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba halaya başlarken
ziyarete geldi. Polislerin Veli Ağbaba’ya
“5 dakika göstermelik bir şey yapsınlar,
uzatırlarsa müdahale ederiz” dediklerini
duydum. 10 dakika kadar halay çekebildik. Sonra anons yapmaya başladılar.
Ne dediklerini tam olarak duymadım.
Ama karşılığında, halay çekmeye devam
edeceğimizi, on dakika halaya tahammülleri olmadığını söyledim. Slogan
atmaya başladık. Halaya devam ettik.
Çevik Kuvvet polisleri alanda herkese
gaz sıkarak sürmeye başladı. Bir kısmımız Yüksel’den Selanik Caddesi’ne
doğru, diğer kısım Konur’a doğru sürüldü. Hemen tekrar alanda toplandık,
slogan atmaya başladık. Anıtın önünde
oturan küçük bir kalabalık vardı. Sonra
birden bir polis amiri, kaçanların hepsini
yakalayın diye bağırmaya başladı. Çevikler yanımızdan geçerek, Selanik’e
doğru koşmaya başladılar. Kafelere girerek insanları gözaltına almaya çalışıyorlardı. Sonra birden yüzümüze gözümüze gaz sıktılar. Acun’un “Ölüyo-

rum” diye bağırdığını duydum. Acun’u
kurtarmaya çalışan 4-5 kişi zincir halinde
gözaltına alındık. Deniz, Acun’la ikimize
yapıştı, polis Deniz’in boğazına sarılınca,
Deniz’in oğlu Dağsu polislere müdahale
etmeye çalıştı. Bizi birbirimizden koparmaya çalışırken bir süre yerlerde
sürüklendik. Sonra gözaltı aracına götürüldük. Deniz, Dağsu’nun yüzünün
halini görünce polislere bağırmaya başladı. Polisin Deniz’i ittirdiğini görünce
biz de müdahil olduk. Toplamda 11 kişiydik. Gece 12 gibi hastaneden salıverildik. Acun hem kalp, hem astım
hastası. Yakın mesafeden gaz sıkılınca
fenalaştı. Biz götürüldükten sonra hekim
ve sağlıkçı arkadaşlar ilk müdahaleyi
yapmışlar. Sonra ambulansla hastaneye
götürüldüğü haberi geldi. Neyse ki,
hastanedeki müdahaleden sonra normale
döndü. Hep Çayan Birben ve Metin
Lokumcu geliyor aklıma. Astım hastası
biri için, yakından gaz sıkılması ölüm
demek. Acun’u ölümden halkımız kurtardı. Biz gözaltına alındıktan sonra
Acun’u polise vermemişler. Halk, tek
sığınağımız, tek güvencemiz. Bu halkın
evladı olmaktan onur duyuyoruz.
Müdahaleden sonra insanlar dağılmamış. 18.00’da destekçilerimiz, bizim
yerimize, açıklama yaparak eylemi
sonlandırmışlar. Sevgili Murat Çeşme
ve Nevin Koçoğlu konuşma yapmış.
Bu haberi alınca ne kadar gönendiğimizi anlatamam. Sert müdahaleye,
gaza, gözaltına rağmen eylemimiz sloganlarla, açıklamayla bitti. İrademiz
kazandı. Biz kazandık.
Yasa dışı halay çekmeye devam
edeceğiz. Bugün, onların “yasa dışı”
dediği haklarımızı korumazsak, yarın
nefes almamızı yasa dışı ilan edecekler,
biliyoruz. Halayımız, direncimizin, haklılığımızın ve umudumuzun ifadesidir.
Halka çağrı yaparken, omuz başımızda
olun, ayak seslerimiz yeryüzüne yayılsın,
demiştik. Direniş dostları bizi yalnız
bırakmadı. Ayak seslerimiz Yüksel’den
yeryüzüne yayıldı. Yüksel’i dolduran
dostlar, elimizi tutan ellerinize, mendil
tutan parmaklarınıza, halayın ritmiyle
yere vurduğunuz ayaklarınıza sağlık.
Sizleri çok seviyoruz, hiç unutmayın.
Nuriye Gülmen

104.Gün
Yüksel Caddesi’nde Kamu Emekçilerinin direnişi 104. gününde. Emekçiler Semih Özakça, Veli Saçılık,
Acun Karadağ ve Nuriye Gülmen
bugünkü akşam açıklamalarına,
KHK’lar Öldürüyor KHK Zulmüne
Son Verilsin İşimizi Geri İstiyoruz!”
pankartıyla çıktılar. Geçen hafta hayatını kaybeden SES Malatya Şube
eski Başkanı Bülent Uçar’ı andılar.
Önceki gün intihar eden asistan hekim
Hasan Orhan Çetin nezdinde intihar
eden kamu emekçilerinin failinin devlet olduğunu söylediler. Açıklamada
şunları söylediler: "Geçen hafta 29
Ekim’de yayımlanan KHK ile ihraç
edilen SES Malatya Şube Eski Başkanı
Bülent Uçar’ı geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybettik... Biliyoruz ki, Bülent’i öldüren kalp krizi değil, KHK
zulmüdür. Biliyoruz ki, Bülent’in faili
devlettir.”
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Yürüyüş
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İşleri İçin Direnen Kamu
Emekçilerini Yalnız Bırakmayacağız!

Dayanışmamızı Büyüteceğiz!

Grup Yorum Eskişehir Halk Korosu
üyeleri, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde işlerine geri dönmek için 102 gündür oturma
eylemi yapan Kamu Emekçileri Nuriye
Gülmen, Semih Özakça, Acun Karadağ
ve Veli Saçılık’a 18 Şubat'ta destek ziyaretinde bulundu. Kamu emekçileri OHAL
bahane edilerek çıkartılan KHK’larla işlerinden atılmışlardı. Alana Grup Yorum’un
"Haklıyız Kazanacağız" marşıyla giriş
yapan koroculara halk da büyük bir coşkuyla
eşlik etti. 13.30’da başlayan ziyaret 18.00’da
bitene kadar türküler, marşlar söylendi,
halaylar çekildi. Direnişçilerle direniş hakkında sohbet edildi. Grup Yorum Eskişehir
Korosu'nun her zaman direnen Kamu Emekçileri’nin yanlarında olduğu söylendi.
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MAFYA, KAPİTALİST SÖMÜRÜ VE TALANIN ÇOCUĞUDUR

Sayı: 3

Yürüyüş
26 Şubat
2017
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Mafya-devlet ilişkisi uzun yıllardır
ülkemizde konuşulan ve tartışılan
bir konudur. Bunun nedeni ise, mafyanın sürekli devletle birlikte gündeme gelmesi, devletin kimi halk
düşmanı politikalarını, mafyayı kullanarak yapmasıydı. Özellikle faşist
örgütlenmeler, bir yandan uyuşturucu,
çek, senet, adam kaçırma, zorla ihale
alma vb. işler yaparken, diğer yandan
da, halka ve devrimcilere karşı katliamları, provokasyonları ve kaçırıp
kaybetme ve işkence politikalarını
uyguluyorlardı.
Devlet-mafya ilişkilerinde cumhurbaşkanından başbakanlarına, başbakanlardan bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına, emniyet
müdürlerine, MİT müşteşarlarına kadar herkes bir şekilde yer alıyorlardı.
Son olarak İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Ceylan, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bu olayla aynı günlerde
yine bir haber yansıdı gazetelere.
"Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Dudullu'da kumar makinaları üreten bir imalathaneyi bastı.
Onlarca satışa hazır kumar makinası
ve yeni yapılacak makinaların parçaları ele geçirildi.
Anadolu yakasında birçok kahvehane ve kumarhane oyun makinası
veren örgütün liderinin ise bir polis
olduğu öğrenildi." (CNN Türk internet
sitesi, 13-2-2017) Bugüne kadar onlarca operasyonda olduğu gibi gözaltına alınan 6 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis ülkemizde her dönem mafya
ile ilişkili olmuştur. Uyuşturucu, fuhuş, kumar, çek-senet, adam kaçırma,
fidye vb. her türlü pis işin altından
mutlaka polis çıkar. İçinde polisin
olmadığı tek bir mafya veya çete örgütlenmesi yoktur. Çünkü mafya,
kapitalist düzenin ortaya çıkardığı
halk düşmanı bir örgütlenmedir. Özel
mülkiyete dayalı kapitalist sistemde,
her şey bireysel çıkarlar etrafında
şekillenir. Daha fazlasına sahip olmak,
her şeye sahip olma isteği çeteleşmeyi
de ortaya çıkarır. Ancak mafyanın
örgütlü bir güç olarak ortaya çıkması,
bu çıkarlarla birlikte halk düşmanlı-

ğını da içinde barındırır. Çünkü
mafya bütün ülkelerde, halk
örgütlülüklerini dağıtmaya, parçalamaya yönelik saldırıların
aracı olarak örgütlenmiştir.
Alaattin Çakıcı'nın oligarşi
tarafından önderimiz Dursun
Karataş'ı öldürmesi için Fransa'ya gönderildiği herkes tarafından bilinir. Sümüklü Çakıcı
bu görevini başaramamıştır.
Çakıcı, sadece devrimcilere
Polisin kumar operasyonunda yakalanan kumar makinaları
karşı değil, mafya devletinin
iç hesaplaşmalarında da kulbirlikte devlet mafya ilişkisi ilk kez
lanılmıştır. 1995 yılında Uğur Kılıç,
bu kadar net olarak ortaya çıkıyordu.
Alaattin Çakıcı tarafından öldürülmHalk ayaklandı, eylemler gösteriler
üştür. Olayın gelişimi ise Emperyabir birini ardına devam ederken, devlet
lizme ve Oligarşiye Karşı Kurtuluş
halkın tepkisini düşürebilmek için
Dergisi'nde şöyle anlatılmıştır: "Emmecliste araştırma komisyonları kurdu.
lakbank eski genel müdürü Engin
Ancak bu komisyonlar hiçbir zaman
Civan'ın vurulmasıyla rezaletler dizisi
gerçeği araştırmak ve ortaya çıkarmak
televizyonlara yansıyan yeni bölümniyetinde olmadılar, olamazlardı. Çünleriyle 'canlı yayın' halinde devam
kü, Susurluk’taki devletti...
ediyor. Uğur Kılıç'ın Uludağ'da ölDevlet mafyaya ancak kendi dedürülmesi, küllenmeye yüz tutan Cinetimi dışına çıktığında müdahale
van olayını daha kanlı bir evreye taetti. Onun dışında, kendi elinde bir
şıyarak yeniden alevlendirdi. 'Ülkücü'
kontrgerilla örgütü olarak kullandı.
olarak bilinen faşist mafya babası
1990'lı yılların başlarında, konut
Alaattin Çakıcı'nın cinayetin ardından
sorununu gecekondularla çözmek isAhmet Özal'ın televizyona Kanal
teyen halka karşı baskı ve şiddet
6'yı arayarak 'namusumu temizledim'
aracı olarak kullanıldı mafya. Bunyollu açıklamalar yapmasına karşılık,
lardan birisi Küçükarmutlu halkına
Dündar Kılıç, kızının Civan davasında
yönelik saldırılarda başı çeken ve
ifade vermesini önlemek için öldüpolisle işirliği içinde olan faşist mafya
rüldüğünü söyledi. "Bir çeteyle karşı
liderlerinden Fezai Bulak'tı. Bu halk
karşıyayız. Çetedekiler arasında badüşmanı Devrimci Sol tarafından
baları başbakan olanlar bile var." dihalka karşı işlediği suçlardan dolayı
yen Dündar Kılıç, kızı Uğur Kılıç'ın
ölümle cezalandırıldı.
"Ahmet Özal, Semra Özal ve bir
Yine aynı dönem, Küçükarmutlu
MİT'çinin verdiği kararla öldürülhalkına karşı kullanılan faşist mafdüğünü söyledi. Bu MİT'çinin Mehyanın önde gelen isimlerinden Metin
met Eymür olduğu iddia ediliyor."
Kahraman'dan cezaevindeki Devrimci
(Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Solcular tarafından dövülerek cezaKurtuluş, sayı 1, Ocak 1995)
Ülkemizdeki devlet mafya birilğinin en somut şekilde ayyuka çıkması
ise 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk İlçesi’nde maydana gelen bir
trafik kazasında ortaya çıktı. Bu kazada Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, DYP milletvekili ve Bucak
Aşireti lideri Sedat Bucak ve "aranan"
faşist mafyacı katil Abdullah Çatlı
aynı Mercedes araç içinde, silahlarla
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Ceylan
birlikte ortaya çıktılar. Bu kazayla
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landırıldı. Faşist katil canını zor kurtardı. Devlet, konut sorununu gecekondularla çözmeye çalışan halka,
faşist mafyalar ile saldırılar düzenlerken, devrimciler, halkın can güvenliğini alıyorlardı.
Bu dönemde, Küçükarmutlu'dan
ayrı olarak, evleri yıkılmak istenen
Sultanbeyli gecekondu halkının direnişine de önderlik edildi, mafya
ve polisin saldırılarına halkın örgütlü
karşı çıkışı sağlandı.
Susurluk döneminde "Mafya devlete sızdı" diyorlardı. Oysa gerçek
öyle değildi, bir sızma söz konusu
değildi. Devlet daha başından itibaren
mafyayı kullanıyordu. Cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya Köşkü’nü mafyacıların aramasıyla ilgili
olarak Süleyman Demirel "köşkün
telefonları herkese açık" diye cevap
vererek, devlet mafya ilişkisini kabulleniyordu. Evet mafya ülkemizde
devletin eli kanlı çocuğuydu.

AKP Hükümeti Mafyayı
Koruma Görevini
Devam Ettiriyor
AKP hükümeti döneminde devlet
mafya ilişkileri çok daha ileri düzeyde
kullanılarak, mafya yozlaştırmanın
aracı haline gelmiştir. Özellikle yoksul
halkın yaşadığı ve devrimcilerin örgütlü olduğu mahalleler, devletin koruması altındaki uyuşturcu mafyalarının işgaline uğramıştır.
Yozlaşmaya karşı kampanya yürüten
devrimciler, mafyanın saldırılarına uğramış Hasan Ferit Gedik, polisin denetimindeki ve yönlendirmesindeki
uyuşturucu mafyaları tarafından İstanbul
Gülsuyu'nda vurularak katledilmiştir.
Hasan Ferit Gedik ismiyle İstanbul
Gazi Mahallesi’nde açılan Uluşturucuyla Mücadele Merkezi ise polis
tarafından işgal edilerek karakola
çevrilmiştir.
AKP uyuşturucu ve fuhuş mafyasını açıktan korumuştur. Çünkü
mafya, bu devletin niteliğidir. Devletten bağımsız mafya yoktur olamaz.
Yozlaşmaya karşı kampanya davası savcısının iddianamedeki sözleri,
yozlaştırma ve mafyalaştırmanın AKP
iktidarının politikası olduğunu göstermektedir.

"..Yargı kararları ve yerleşik yasa
uygulamalarıyla yasadışı ve silahlı
bir örgüt olduğu kabul edilen DHKPC örgütünün, toplum içinde yaşayan
fertler tarafından önemli suçlar olarak
görülmesine ve yürürlükte bulunan
kanunlarda suç olarak tarif edilmesine
rağmen güvenlik kuvvetlerince anında
ve gerekli şekilde müdahale edilemeyerek soruşturma süreci geciken ve
şüphelileri tam ve net bir biçimde
tespit edilemediğinden eylem faillerinin
yakalanmalarında zorluklar yaşanan
bu nedenle tahkikatında delillendirme
güçlüğü bulunan fuhuş yapmak ve
yaptırmak, kumar oynamak ve oynatmak, uyuşturucu alıp- satmak ve
kullanmak gibi suçlar sebebiyle toplumda meydana gelen rahatsızlığı suistimal ederek, halka şirin görünerek
taraftar kazanmak, örgütün etkinliğini
artırmak amacı ve örgüt planlamasında olan halk ihtilalinde ilk safha
olan halkı kendi yanlarına çekmek
düşüncesi ile "FUHUŞA, KUMARA,
UYUŞTURUCUYA VE YOZLAŞMAYA
HAYIR" sloganı adı altında kampanya
başlattığı, bu kapsamda gerçekleştirdiği eylemlerin Başsavcılığımızca
ve Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma
yapmakla görevli birimlerince tahkibatının kapsamlı bir şekilde yapılması
kararlaştırılmıştır...."
Savcı açıktan, fuhuşa, kumara,
uyuşturcuya karşı çıkamazsınız, çıkarsanız sizi terör örgütü kurmaktan
yargılar, tutuklar, hapishaneye atarım
diyor. AKP mafyayı açıktan sahipleniyor. Çünkü mafya devletin elinde,
halkı yozlaştırmanın ve halkın muhalefetini bastırmanın bir aracı olarak
kullanılıyor.

Mafya, Kapitalist Sömürü
ve Talanın Ürünüdür
Mafya sadece ülkemizde değil,
bütün kapitalist ve yeni sömürge ülkelerin gerçekliğidir. Çünkü mafya
örgütlenmesi, emperyalist yağma ve
talanın sonucu ortaya çıkmıştır.
CIA'nın Afganistan ve Kolombiya
uyuşturucusunu bütün dünyaya pazarlattırdığı biliniyor. Buradan elde
edilen gelirler, halklara karşı komplolarda ve kontr-gerillanın örgütlenmesinde kullanılıyor.

Tabi tek başına bununla da sınırlanamaz. Mafya kapitalist toplumun
özelliğidir ve kapitalist devletin ve
örgütlenmelerin her aşamasında yer
alır. Aşağıdaki alıntı Sovyetler Birliği'nin revizyonizm tarafından yıkılarak, kapitalist toplumla tanışan
Rusya'yı anlatmaktadır.
"Parlamentoda bulunan milletvekillerinin bir çoğu mafya ile ilişki
içinde. Siyasi alana da egemen olan
mafya kendi çıkarlarını zedeleyen
herkesi yok etmekten çekinmiyor. Çıkarlarına engel olan ya da olmaya
çalışan herkesi ortadan kaldırıyor.
Örneğin; 3 milletvekili ile Rus resmi
televizyonu Ostankino'nun yöneticisi
Vladislav Litsyev'in öldürülmesi vb.
Tüm bu işlenen cinayetlerin altında
yatan neden ise bu kişilerin mafyanın
çıkarlarına zarar vermesiydi.
Ekonomik payın büyük bölümünü
elinde tutan mafya kendisine milyonlarca dolar gelir getiren reklam
alanına da el atmış durumda. Birçok
reklam şirketine sahip olan mafya
dakikası 50 bin doları bulan reklamlar
almaya başladı. Devletin resmi televizyonu içine sızan mafya buradaki
reklam payının yüzde 50'sini almaya
başladı. Mafya, reklamlardan kazandığı bu gelirin Ostankino TV müdürü Vladislav Litsyev tarafından
kesilmeye çalışıldığını görünce onu
öldürmekte tereddüt etmedi. Tekel
durumundaki mafya aynı zamanda
adalet sistemi ile güvenlik birimlerine
de sızmış durumda.
Polis mafyanın işlediği cinayetlere
göz yumarken dosyalar da hasıraltı
edilmektedir.
Bugün Rusya'da halkın yüzde 65'i
sosyalizm özlemiyle yanıp tutuşurken
yüzde 70, ekonominin giderek kötüleştiğini öne sürmektedir. Ayrıca halkın
yüzde 69.1'i Boris Yeltsin ve siyasi
iktidardan hoşnut olmadığını belirtiyor." (Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Kurtuluş sayı 11 Mart 1995)
NATO temsilcileri tarafından Kosova'da "Kurtuluşun Kahramanı" olarak tanımlanan H. Taci, 2010 yılında
kamu mallarını eline geçiren illegal
organ ticareti yapan bir organize suç
şebekesinin lideri olmakla suçlanıyor.
Aslına bakılırsa bu suçlamalar pek
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de yeni değil. H. Taci ve yardımcıları
olan bazı UÇK komutanlarının
1999'dan beri uyuşturucu ticareti yaptıkları, para karşılığı insan öldürdükleri
ve esir aldıkları Sırp askerlerini ana
karargah olarak adlandırdıkları "Sarı
Ev"de öldürerek, organlarını pazarladıkları bilinmekteydi.
Hatırlanacaktır, UÇK ünüforma-

larında Amerikan bayrakları bulunuyordu. Amerikan bayraklarıyla katliam
yapıyor, Amerikan bayraklarıyla uyuşturucu ve organ kaçakçılığı yapıyorlar.
Kolombiya'dan Kosova'ya, Arnavutluk’tan Afganistan'a CIA ve NATO
ve onun mafyacı işbirlikçileri hakim.
Sonuç olarak;
-Mafya kapitalist toplumdaki yoz-

laşmanın ve çürümenin bir ürünüdür
ve halkı yozlaştırmanın ve baskı altında tutmanın bir aracıdır. Bu nedenle
de mafya, devletten bağımsız değildir,
olamaz. Mafyaya karşı mücadele,
yozlaşmaya karşı ve en genelde, oligarşik iktidarı yıkarak halkın iktidarını
kurma mücadelesinin parçasıdır.

Teslim Olmayacağız Yıllar da Geçse
Bizim Olanı Alana Kadar Direneceğiz!

Ankara’da Direnişe Saldıran, İşkence Yapan
Polisler Tutuklansın!
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Kamu Emekçileri Cephesi 100. güne dair program
yapmak isteyen kamu emekçilerinin polisler tarafından işkenceyle gözaltına alınmasına dair 17 Şubat'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Dün Ankara direnişinin 100. günüydü.
100. güne dair direnişçiler bir program yapmak istediler
ama AKP’nin katil polisleri halaya, türküye emekçiye olan
düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Alanda bulunan onlarca
insana gaz sıkıp işkenceyle gözaltına aldılar. Gözaltına alınan
direnişçiler ve desteğe gelenlere işkence yaptılar. İnsanların
yüzlerine yakından gaz sıktılar. Hepimizin bildiği gibi gazın
hasta yapma öldürme gibi bir yanı var. Ayrıca araçta bekletip
üstlerine köpekleri çıkartıp orada da ayrı bir işkence yaptılar.
Öğretmen Acun Karadağ’ın yaşadığı stres, gözaltılar sonucunda
kalbine kalp pili takılmıştı. Dün yaptığı azgınca saldırı
ölümüne neden olabilirdi. Yapılan azgınca saldırının,
işkencenin tek nedeni işini emeğini isteyen kamu emekçilerin
direnmesi ve bu direnişlerinin halka buluşmasına olan tahammülsüzlükleri. AKP işten atacak açlıkla terbiye edecek
ama emekçiler sessizce bir kenarda kaderini bekleyecek.
Yani kendilerine biat edilecek. Bu zulme hayır demek için
Nuriye Gülmen bir direniş başlatmıştı. 22 defa gözaltına
alınıp işkencelere maruz kaldı. Sonrasında ihraç edilen öğretmen Semih Özakça, Acun Karadağ ve sosyolog Veli
Saçılık, Nuriye Gülmen’le birlikte direnmeye başladılar.
Gözaltılara saldırılara, işkencelere rağmen direndiler ve alanı
kazandılar. Bugün yurdun dört bir yanında onların sesine
kulak veren emekçilerin direnişi devam ediyor. İşte AKP bu
seslere tahammül edemiyor. Sadece kendi sesi çıksın kendi
sesi duyulsun istiyor. Ama biz haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle AKP faşizmine boyun eğmeyeceğimizi sesimizi daha da yükselterek yolumuza devam
edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Yaptıkları saldırıların,
işkencelerin bir gün hesabını verecekler." denildi.

Tam 100 gündür; OHAL’e, haksızlıklara, hukuksuzluklara, saldırılara adaletsizliklere karşı direniyoruz!
Tam 100 gündür; dişimizle, tırnağımızla alınterimizle
kazandığımız mesleğimize, ekmeğimize sahip çıkmak
için direniyoruz!
Tam 100 gündür; umudumuz çocuklarımız, öğrencilerimiz için direniyoruz!
Tam 100 gündür; bizlerin meslek sahibi olmamız
için çalışan didinen emek harcayan ailelerimiz için direniyoruz!
Tam 100 gündür; yarınlarımızı karartanlara karşı,
ışık olmak için direniyoruz!
Tam 100 gündür; bizim gibi ihraç edilmiş binlerce
emekçiler için direniyoruz!
Tam 100 gündür; sırasını bekleyen ama sıranın ona
gelmemesi için direniyoruz!
Tam 100 gündür; açlığın yoksulluğun olmadığı herkesin eşit haklara sahip olduğu bir ülke bir dünya için
direniyoruz!
Tam 100 gündür; direnişimize sahip çıkan, bizleri
yalnız bırakmayan bize inanan halkımız için direniyoruz!
Tam 100 gündür; sesimize ses veren direnişimize
güç veren umut olan Malatya, Düzce, İstanbul ve Bodrum’da direnenler için direniyoruz!
Tam 100 gündür halkı emekçileri bizleri teslim
almak isteyenlere karşı direniyoruz!
Direnmeye Devam Edeceğiz!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi
16.02.2017

AKP’nin Gücü Grup Yorum’a Yetmez!
“AKP’nin Gücü Grup Yorum’a Yetmez” faaliyetleri devam ediyor. İdil ailesi olarak, İdil Kültür
Merkezi kafe bölümünde başlatılan ve her cumartesi
gerçekleşen programa bu hafta, Erdoğan Emir
katıldı. Grup Yorum elemanı Özgür Zafer Gültekin’nin konuşmasıyla başlayan program, Erdoğan
Emir’in sevilen şarkılarıyla devam etti. Saat 15.00’de
başlayan konsere 90 kişi katıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

MUSA AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK!
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
miştir.
- Anadolu’da Antep-Maraş bölYasal Dergi Dağıtımının,
gesini işgal ederek yüzlerce köyü
Konsere Katılmanın
yakmış, binlerce kişiyi öldürmüştür.
"Terör" Faaliyeti Sayıldığı
- Ortadoğu’da yönetimi altında
bulunan
bölgeler 1925 yılına kadar
Ülke Fransa'nın Suçları
sıkıyönetim
alında kalmış. Bölgeye
Fransa deyince dünyada akla gelen
askeri yatırımlar sivil amaçlı yatıdemokrasi, tarafsızlık, adalet ve insan
rımların 10 misline çıkarılmıştır.
haklarıdır. Bu kavramlar adeta Fransa
- 1946’da çekilmeden önce Şam’ı
ile sembolleşmiştir. Emperyalizm,
bombalayan Fransız ordusu 500 kişin
Fransa olgusunu kafalarda, eğitim
ölümüne yol açmıştır.
sistemi ve kültürel alandaki faali- Lübnan’da uzun yıllar sömürgeci
yetleri ile bu şekilde yerleştirmek
bir
güç olarak kalmış, bu sürece
ister. Oysa Fransa'nın gösterilmek
ilişkin tüm sömürü ve katliamlarda
istenmeyen karanlık bir tarihi vardır.
pay
sahibi olmuştur.
Fransa, özellikle Ortadoğu ve AfMadagaskar’da 1947 yılında
rika halklarına yönelik saldırı, işgal,
özgürlük talebiyle ayaklanan halka
katliam, sabotaj, suikast ve sömürüde
karşı katliam yaptı. 40 bin Madaönde gelen devletlerdendir. Lejyogaskarlı’yı katletti.
nerleri, gizli servisleri bu tür işgal
- 1952 yılında başlayan Cezayir
ve saldırı faaliyetleri için örgütlenUlusal
Kurtuluş Hareketi’nin üzerine
miştir.
bu
̈
tu
̈
n
vahşetiyle
gitti. 10 yıllık savaş
Bunun yanı sıra Fransa;
sonunda
1.5
milyon
Cezayirli yurt- İşkence yöntemleri konusunda
severi katletti. Yüzlere köy ve kasaba
dünyaya bir dönem rehberlik edecek
yerle
bir edildi.
denli ileri gitmiş bir ülkedir.
II.
Paylaşım Savaşı sırasında
- Avrupa’da yabancı düşmanlığı
Alman faşizmiyle işbirliği içine give ırkçılığı en fazla gözeten, destek
rerek binlerce Fransız devrimcisi ve
veren ülkelerden biridir.
yurtseverin katledilmesine seyirci
Tarihsel olarak baktığımızda;
kalmıştır.
- 25 Temmuz 1920’de büyük kıs-Kongo’nun yurtsever lideri Patmı Senegal ve Mağrip’ten devşirilmiş
ricia
Lumumba’yı başkanlık sarayında
Fransa ordusu, 90 bin askerle Şam’ı
u
̈
nlu
̈
suç örgütü “Paraşütçü Birlikleri”
işgal etmiş, aynı yıl Sovyetler Birlieliyle kaçırmış, uçakta işkence ile
ği’ne karşı işgalci askerler gönderöldürülmüş cesedini
Cezayir’e indirmiştir.
- 1956’da İngiltere
ile birlikte Süveyş Kanalı’nı işgal etti.
- 1967-68 yıllarında
Fransız işçileri ve öğrencilerine karşı kitle
halinde şiddet uyguladı. Yüzlerce kişi yaralandı ve tutuklandı.
- Vietnam’ı işgal
etti. 1975’te savaş sona
erdiğinde 2 milyon kişini öldü rü lmesinde
Fransa’nın Cezayir’de yaptığı bir katliam
2.BÖLÜM

pay sahibi oldu. Gerisinde ünlü “Kaplan Kafesleri” ve yanmış yıkılmış
bir ülke bıraktı.
- Irak’a yönelik 1991 yılında gerçekleştirilen “Çöl Fırtınası” harekatına
ABD’li emperyalistlerin peşinden
katıldı ve 100 bin Iraklı’nın katledilmesinde suç ortağı olmuştur.
- Yeni Kaledonya’da Machoro’nun
katledilmesi, Green Peace gemisin
batırılması ve bir gazetecinin
öldürülmesinden sorumludur.
- Dünya çevre kirliliğinin önde
gelen sorumlularından biridir. Pasifik
Okyanusu’nda nükleer denemelerini
halen sürdürmektedir.
- Türkiye dahil, dünyadaki devrimci örgütlere karşı operasyonlar
düzenlemiş, tutuklamalara başvurmuştur. İspanya ile birlikte Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşan
ETA’ya ortak operasyonlar düzenlemiştir. Bugün Fransız hapishanelerinde Türkiyeli ve dünyanın farklı
ülkelerinden devrimciler tutulmaktadır.
- İnsan hakları sözleşmelerini hiçe
sayarak, sınır dışı kararları ile Türkiyeli devrimcilerin faaliyetlerini engellemeye, bu sayede de örgütlü yapıyı yok etmeyi hedeflemektedir.
- Cezayir Ulusal Kurtuluş Savaşçıları’na yönelik terör, işkence ve
tutuklama kampanyalarını düzenlemiş, 2.5 milyon Cezayirli’yi sivil
toplama kamplarına yerleştirmiş,
3000 Cezayirli’yi ise bir daha izlerine
rastlanamayacak şekilde kaybetmiştir.
Fransızların Cezayirli’lere yönelik
sistemli soykırım politikaları çerçevesinde 8000 köy yok edilmiş, 1.8
milyon köylü topraklarını terk etmek
zorunda bırakılmıştır.
Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda
ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuştur.
Avrupa Emperyalistlerinin Ortak Suçları:
- Ruanda Katliamı;
1890'larda Belçika, Ruanda'ya girer ve halkı Hutu'lar ve Tutsi'ler
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olarak ikiye ayırır. Belçika halkı ikiye bölerek yakın
tarihimizin en büyük katliamının da zeminini hazırlamış olur. Kendi çıkarları doğrultusunda bir Tutsileri,
bir Hutuları destekleyerek defalarca kanlı iç savaşların
tetikleyicisi ve bizzat uygulayıcısı olur.
Belçika emperyalizmi 1959 yılında iktidarda olan
Hutu’ları destekleyerek 20 ila 100 bin Tutsi’nin katledilmesine, 1980'lere kadar 500 bin Tutsi’nin kamplara
sığınmasına neden olmuştur.
6 Nisan 1994, Ruanda devlet başkanının uçağının
düşürülmesi ile katliamın başlangıcı olmuştur. Ülkede
bulunan 2500 BM askeri 10 BM askerinin ölümünü
bahane ederek yaşanan katliama seyirici kalmış ve
asker sayısını 240'a düşürmüştür.
Ruanda Yurtseverler Birliği’nin başlattığı direnişi
kırmak için Fransa Ruanda iktidarına askeri yardımda
bulunarak 200 bin insanın ölümüne neden olmuştur.
Yaklaşık 100 gün süren katliamda 800 bin insan
ölmüş, 2 milyon insan ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır.
- Yugoslavya’yı parçalayan ve halklarının katledilmesine yol açan savaş;
1991 yılında Almanya'nın desteği ile Slovenya
ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, 19911999 yılları arasında yaşanacak soykırım ve vahşetin
de başlangıcı olur. Emperyalizmin "Yeni Dünya Düzeni" politikasının kurbanı olan Yugoslavya halkları
emperyalistler arası çelişkilerin, pazar savaşlarının
yaşandığı bir alan haline geldi. NATO'nun ilan edilmemiş savaşı ile halklar birbirine kırdırıldı.
Yugoslavya savaşının bilançosu; Saraybosna'da
97.207 ölü ve kayıp, Bosna Savaşı sürecinde 100.000
ölü ve kayıp, Hırvatistan'da 25.000 ölü, Kosova'da
4000 ölü, Sırbistan'da NATO operasyonunda 5000
ölü. Savaş sürecinde 3.9 milyon insan yerlerinde
yurtlarından edilmiş, göçe zorlanmış, soykırım uygulanmış parçalanan cesetler toplu mezarlara atılmıştır.
BM askerlerinin kadınlara yönelik tecavüz, işkence,
fuhuşa zorlama suçlarını belgeleyen 60 binin üzerinde
şikayet hala işleme konulmamıştır.
Sonuç olarak; Avrupa emperyalizminin suç dosyası
yukarda saydığımız verilerle sınırlı değildir. Dünyada
yaşanan katliamların, açlığın, zulmun baş sorumlusudur
emperyalizm. Değiştiğini iddia eder ama değişmemiştir."Değişim" onun başvurduğu halkları aldatmaca
oyunudur ve ezilen halklar kendi yaşamından da
bilir ki değişen bir şey yoktur. Değişen daha fazla
ezilmesi, emperyalizmin ekonomik ve siyasi çıkarları
doğrultusunda daha fazla zulüm görmesidir. Tüm bu
gerçekler ortadayken devrimcilik yapmak, emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı mücadele etmek
suç değil, bir görev ve zorunluluktur. Bu görevi
Musa Aşoğlu gibi, dünyanın dört bir yanındaki devrimciler yerine getiriyor, dünyanın en onurlu en
soylu damarını temsil ediyor.

Avrupa’da
Hamburg'ta Adalet Nöbeti
Almanya'nın Hamburg şehrinde, 16 Şubat günü Musa Aşoğlu'nun bulunduğu hapishanenin
önünde adalet nöbeti gerçekleştirildi. 21 kişinin katıldığı eylem
“MUSA AŞOĞLU ONURUMUZDUR!” sloganı ile başlatıldı,
Belçika
halaylar ve bildiri dağıtımı ile
devam etti. Bir saat süren eylemde okunan bildiri, faşizme
karşı mücadele etmenin suç değil, görev olduğunu vurguladı.
Musa Aşoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar tüm halkımızı
onu sahiplenmeye çağırıyoruz.

Musa Aşoğlu İçin Adalet Bakanlığı Önünde Eylem
Devrimci tutsak Musa Aşoğlu için Berlin'de Adalet Bakanlığı
önünde eylem yapıldı.
17 Şubat günü yapılan eylemde pankart açıldı, sloganlar
atıldı, bildiri okundu.

Belçika'da Uzun Yürüyüşçülere Müdahale ve Saldırı
20 Şubat günü Uzun Yürüyüşçülerin Belçika'nın Liege
şehrinde yapmak istediği gösteriyi polis engellemek istedi.
Uzun yürüyüşçüler bunu kabul etmeyip, yaptıklarının meşru
olduğunu anlattı. Bunun üzerine polis gözaltı yapacağına dair
tehditler yağdırdı. Karşılık olarak yürüyüşçüler sloganlarla
cevap verdi. Gözaltı tehditlerinin işe yaramadığını gören polis
geri çekilmek zorunda kaldı. İradi olarak sonlandırdığımız
eylemimiz 1 saat sürdü. 23 kişinin katıldığı eylemde yaşananlar
gelip geçenler tarafından merakla izlendi.
Ayrıca yürüyüşün 4. ve son gününde Brüksel polisinin demokratik bir eyleme olan tahammülsüzlüğüne ve saldırganlığına
maruz kaldılar.
20 kişiyle yapılan eylemde pankart açılır açılmaz polis
saldırdı ve yürüyüşçüleri işkenceyle gözlatına aldı.

Musa Aşoğlu'na Özgürlük Stantı
Almanya'nın Essen şehrinde stant açıldı. Stant'da yaklaşık
80 adet bildiri dağıtıldı, halkla sohbet edildi. İnsanlara Musa
Aşoğlu'nun suçlu olmadığı ezilen halklar için mücadele ettiği
hakkında bilgi verildi. Musa Aşoğlu'nu sahiplenmek gerektiği
hakkında çağrı yapıldı.

Fransa'da Dergi Dağıtımı
Fransa'nın Paris şehrinde, 18 Şubat günü düğünde
stant açılarak yürüyüş dergisi ve kitaplar halka ulaştırıldı.
Ayrıca düğünün yemek sırasında Yürüyüş dergisi masa
masa dolaştırılarak halka ulaştırıldı.
Düğün töreninde 65 yürüyüş dergisi ve 5 kitap verildi.

BİR KEZ DİRENME KARARI ALANLAR

Essen'de Kayıp Gerillalar İçin
Türkiye Konsolosluğu Önünde Eylem

Essen

15 Şubat 2017 Çarşamba
günü saat 15.00'da Anadolu
Federasyonu taraftarları ve üyeleri, Essen Türkiye Başkonsolosluğu önünde Dersim’de katledilen gerillaların cenazelerinin
hala verilmemesini protesto
etti.

Kayıp Gerillalar İçin Karlsruhe'da Eylem
7 Kasım günü kayıp gerillalar için Almanya'nın
Karlsruhe şehrinde, eylem
yapıldı. Türkiye büyükelçiliği önünde yapılan eylemde pankart açıldı, Atılan
sloganlar ve çekilen ajitasyonlar ile konsolosluk çaKarlsruhe lışanlarının ve işlemler için
gelen Türkiyelilerin dikkatlerini çeken ve bir saatten fazla süren eylem cenazelerimizi
alana kadar tekrar tekrar geleceğiz ve cenazelerimizi
alacağız, denilerek sonlandırıldı.

Kayıp Gerillalar İçin Hollanda'da Eylem
7 Kasım 2016 tarihinde Dersim`de katledilen ve cenazeleri ailelerine verilmeyen DHKC gerillaları için,
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da T.C. konsolosluğu
önünde eylem yapıldı. Eylemde ”Dersim’de Kaybedilen
Cenazeler Nerede” yazılı pankart açılıp Hollanda Halk
Cephesi adına açıklama okundu. Eylemde “Dersim’de
Doğan Güneş” ve “Sür Gerilla” şarkıları çalındı.

Yunanistan'da Dersim Gerillaları ve
Bilgehan Karpat İçin Pankart
17 Şubat tarihinde Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde
Palio Nekrotomio işgalevi imzalı bir pankart asıldı.
"Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Etmek Suç
Değil, Görevdir. Kürdistan Dağlarındaki Gerillalar ve
Devrimci Şerif Turunç ile Dayanışmaya! Bilgehan Karpat
Onurumuzdur!" sloganının yer aldığı pankart, devrimci
dayanışmanın örneklerinden biri oldu.

Hamburg'ta Kayıp Gerillalar İçin Çalışma
18 Şubat günü Hamburg’un Sternschanze bölgesinde
Almanca ve Türkçe dillerinde “Katledilen 11 DHKC
Gerillası Nerede?” yazılamaları yapıldı. Aylardır tutuklu
bulunan Grup Yorum üyelerine desteğini sunmak için
Bulgaristan Grup Yorum Sevenleri "Haklıyız Kazanacağız"
marşını Bulgarca seslendirdiler. Ayrıca ilerleyen saatlerde
Hamburg'un merkezi bölgesi olan Landungsbrücken'de
köprüye pankart asıldı.

Özgür Tutsak Erdoğan Çakır'a Tecrit ve Onursuz
Arama Saldırısı Sürüyor
Fransa hapishanelerinde tutsak olan Erdoğan Çakır,
pazartesi günü (13 Şubat 2017), Türkiye’deki Özgür
Tutsakların direnişine destek için 5 günlük açlık grevine
başladı. Bunun üzerine dün (15 Şubat) hücresine onlarca
gardiyan, müdür yardımcıları vs. girerek “arama” yapıldı.
Kendisine de onursuz arama dayattıldı. Bu dayatmayı
kabul etmeyen Çakır’ı zorla soyarak aratan hapishane
idaresi, aramanın ardından tecrit hücresine koyuldu.
Yaşanan saldırıların ardından Erdoğan Çakır, destek
açlık grevini süresiz açlık grevine dönüştürdü.

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele
Etmek Onurdur! Suç Sayılamaz!
Latife Adıgüzel Onurumuzdur!
16 Şubat günü Latife Adıgüzel'in davası sonuçlandı
ve 3 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme başlamadan önce dışarıda protesto gösterisi
yapıldı, gösteriye yaklaşık 65 kişi katıldı. Gösteride konuşma yapıldı. Latife Adıgüzel konuşmasında, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmenin suç olmadığı,
görev olduğu, Alman devletinin devrimcileri yargılayamayacağını, devrimcilerin suçsuz olduğu, emperyalizme
karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.
Duruşmada son söz Latife Adıgüzel'e verildi. Son
sözünde, emperyalizme karşı mücadele etmeye devam
edeceğini açıklayan Latife Adıgüzel konuşmasını bitirdi,
yarım saatlik aradan sonra 2 saat süren ceza açıklandı.
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FRANSA:
Fransa Halk Cephesi AKP faşizmine karşı direnen
devrimci tutsakla Neslihan Albayrak ve İsmail Akkol
için açıklama yaptı. Açıklamada: "Amed zindanlarından
mazlumların yaktığı ateşi dalgalandıran NESLİHAN
ALBAYRAK yoldaşımız, Amed zindanlarından AKP
faşizmine gencecik bedeniyle direnmektedir.
Özgür tutsak yoldaşımız Neslihan ALBAYRAK Amed
Zindanını cenk meydanına çevirmiştir. Baskılar bizi yıldıramaz şiarıyla direnmektedir. Neslihan Albayrak yoldaşımız yalnız değildir.
Özgür tutsak yoldaşlarımız Anadolu topraklarından,
AKP faşizmin inşa ettiği zindanlardan bedenlerini AKP
faşizmine karşı siper ederek direnmektedir.
Düşünün bundan yirmi yılı aşan ve cezalandırılan
Halk düşmanı Sabancılar, AKP faşizmine ödüller vererek
İsmail yoldaşımıza Silivri Hapishanesi’nden saldırmaktalar.
İsmail Akkol yoldaşımız bir özgür tutsak olarak,
AKP faşizmin saldırılarına karşı direnmektedir.
Özgür tutsak İsmail AKKOL ve Neslihan ALBAYRAK
yalnız değildir! Özgür tutsaklar onurumuzdur!" denildi.
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Stuttgart Halk Kültürevi'nde
Halk Toplantısı Yapıldı
19 Şubat günü Almanya'nın Stuttgart şehrinde halk
kültürevinde halk toplantısı yapıldı. Toplantı başlamadan
önce Ulaş Bardakçı anıldı. Ardından kayıp gerillalarının
cenazesi verilmesi için mücadele direnme yöntemleri
hakkında konuşuldu. Bir yandan da bağlama, gitar ve
koro çalışmasının yapıldığı etkinlikleri, 30 kişilik bir katılımla Halk Meclisleri üzerine sohbetler edildi. Hazırlanan
yemeklerin dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.
OOO

NRW Dev-Genç'lilerden Tutsaklara Mektup
19 Şubat günü NRW Dev-Genç'liler devrimci tutsak
İsmail Akkol'a kart yazıp gönderdiler.
OOO

NRW Dev-Genç AKP Faşizmine Karşı
Mitingte Yer Aldı
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18 Şubat günü Binali Yıldırım’ın Almanya’nın Oberhausen şehrine gelmesi üzerine aynı şehirde düzenlenen
protesto mitinginde NRW Dev-Genç ve Halk Cephesi de
yer aldı.
Yaklaşık 800 kişinin katıldığı yürüyüş, saat 11.00 da
Oberhausen HBF önünde başladı. Ardından Binali Yıldırım’ın referandum çalışması için geldiği Oberhausen Arena’nın yakınında bir mitingle etkinlik sonlandırıldı.
OOO

Berlin Yorum Kültür Evi’nde Film Akşamı
Berlin Yorum Kültür Evi’nde 17 Şubat günü "Benim
Adım Sam" filmi izlendi. Filmden sonra değerlendirme
yapılarak film akşamı bitirildi.
OOO

Londra’da Kadınlarımızdan
Perşembe Kahvaltıları Devam Ediyor
16 Şubat günü İngiltere'nin Londra şehrinde, kadınlar
birleşerek kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra 8 Mart dünya
kadınlar günü hakkında bilgi verilerek, bir etkinlik düzenleneceği anlatıldı. Daha sonra Türkiye'de olup biten
hakkında konuşuldu, "evet-hayır" gündemi, işten atılan
ihraç edilen akademisyenler öğretmenler, halka yönelik
baskılar vs. hakkında konuşuldu.
OOO

Hollanda Anadolu Kültür Merkezi'nin
Şubat / Mart Programı
- 24 Şubat 2017 – Film Akşamı; Meclis/Assembly
- 26 Şubat 2017 – Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı
- 8 Mart 2017 – 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Programı:
- 12 Mart 2017 – Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı
- 23 Mart 2017 – Film Akşamı; Ayaklanma Çağı/Kundo
- 26 Mart 2017 – Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı
- 30 Mart 2017 – 30 Mart Kızıldere Anması
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Belçika Halk Cephesi’nden Fehriye Erdal'ın
Mahkemesi Hakkında Açıklama
20 Şubat günü Fehriye Erdal'ın ceza aldığı son mahkemesi
görüldü. Mahkeme hakkında Belçika devletini tehşir eden
Belçika Halk Cephesi açıklama yaptı. Açıklamada: "20
Şubat günü Brugge Mahkemesinde yaşananın adı kelimenin
tam anlamıyla “KEPAZELİK”tir. Hukukun tartışmasız ve
evrensel doğrularının ayaklar altına alındığı bir yargılama.
Adaletin değil Sabancı ailesinin ve Türkiye faşizminin isteklerinin yerine getirildiği bir komedi. Bizzatihi Belçika
mahkemelerinin verdiği karar bağlayıcıdır. 2007 yılında
Belçika mahkemelerinin aldığı “Fehriye ERDAL’ın Türkiye’de
işlediği iddia edilen suçlardan yargılanabilir” kararı yüksek
mahkeme tarafından bozulmuş ve dosya kapatılmıştır.
Tekelci kan emici Sabancıların ve Türkiye faşizminin
ahlakına yakışan ayak oyunları ve entrikaları ile dosyanın
yeniden açılması “başarılmıştır”. Ve önceden alındığı
belli olan kararın çıkarılacağı yargılama boş salonda yapılmıştır. Yine boş salona karar okunmuş, oldubittiye getirilmek istenmiştir. Sabancıların ve Türkiye faşizminin
isteği yerine getirilmiş, hukuk ayaklar altına alınmıştır.
BU YARGILAMA YASAL DEĞİLDİR!
VERDİĞİNİZ 15 YILLIK CEZANIN HÜKMÜ YOKTUR!
BRUGGE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARI
TANIMIYORUZ!" denildi.
Ayrıca 20 Şubat günü Belçika Halk Cephe'liler görülen
davayı protesto etmek için 20 Şubat günü mahkeme
önünde eylem yaptı.

Dernekler ve Gençler Üzerindeki
Polis Tacizine Son Verin!
14 Şubat 2017 tarihinde Dortmund DayEv’de derneklerimize ve gençlerimize yönelik artan baskılara ilişkin
bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada: "Alman
Polisi devrimcilere sosyalistlere yönelik keyfi baskılarına
devam ediyor. AKP faşizmi Almanya ile yapacağı ekonomik
ve siyasi işbirliği karşılığında en önemli ve tek talebi de
denilebilir, devrimcilere yönelik baskıları artırması oluyor.
Bunun için Almanya devletine kişi kişi liste veriyor,
Alman polisi de Türkiye faşizminin isteklerini yerine getiriyor. DayEv çıktıktan sonra arkadaşımız, 2 kişi tarafından
durduruldu taciz edildi, kendisine yardım etmek istediklerini
söyleyerek işbirliği yapması istendi üstü kapalı olarak ve
sonunda da tekrar geleceğiz diyerek tehdit edildi. Biz Faşizme, Irklığa, Yozlaşmaya karşı mücadele ediyoruz!
Bunlar için mücadele etmek suç değildir. Asıl suçlu
Nazileri besleyen Alman Polisidir. Naziler Almanya Anayasayı Koruma örgütünün içindedir, bunlar kendi açıklamalarıdır bizim değil. Naziler açık açık örgütlenirken,
Schape denilen Irkçı faşist, mahkemelerde kraliçeler gibi
karşılanırken buna karşı mücadele eden devrimciler
üzerinde baskılar artırılıyor." denildi.

AVRUPA’DAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

SORUNLAR

ÇÖZÜMLER

KİMLİK VE YABANCILAŞMA

TARİH BİLİNCİ YARATACAĞIZ

Gençler iki kültür arasında büyüdükleri
için nereye ait olduklarını bilemiyorlar. Bunun nedeni; ailenin verdiği eğitim ile emperyalistlerin verdiği eğitimdir.

O zaman biz onlara bir tarih bilinci vereceğiz.
Şeyh Bedreddinler’i, Atçalı Kel Mehmet Efe’yi,
Kurtuluş Savaşı’nda direnen Sütçü İmam'ı, Pir
Sultan'ı, Köroğlu’nu, Mahirler’i, Dayılar’ı, Sergüller’i, Alişanlar’ı tanıtacağız.

IRKÇILIK VE AYRIMCILIK

MAHALLELERDE ÖRGÜTLENECEĞİZ

Halk, ırkçılığı ve ayrımcılığı yaşamamak
için kendi mahallerini kurmuştur. Bir Türk,
Alman mahallesinde oturmak istemez.
Nedeni ise onların olduğu yerde kendi
kültürünü yaşatamayacak olmasıdır. Örneğin “Tık” diye ses çıkarsa bir Avrupalı’nın onu şikayet edeceği korkusudur.
Çocuğunun şikayet edileceği korkusudur.
Bunalıma gireceği korkusudur.
Bizim insanlarımız komşusuz kalamaz.
Bu mahalleler işten eve geldiğinde ona
yaşadıklarını unutturur.

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı örgütlenmeliyiz.
Halkımıza bunun bizim kaderimiz olmadığını ve
bunun bizzat devletin bir politikası olduğunu
anlatmalıyz. Bunun için Türkiyeli’lerin mahallelerine girmeliyiz. Dergi, bildiri, afiş, pullama
burada devreye giriyor. Kendimizi bu şekilde
tanıtıyoruz. Yani çözüm; mahallelerde örgütlenmektir. İlk önce en örgütlü olduğumuz mahalleden başlanmalıdır. Israrlı ve istikrarlı bir
şekilde bu mahallelere gitmeliyiz.

YOZLAŞMA

KURUMLARIMIZA GETİRMELİYİZ

Çocuklarımıza daha ana okulundan itibaren
bencillik aşılanıyor. Evde aileden saygı, paylaşım ve geleneklerini öğreniyor ama bu
yetmiyor. Düzen bunların içini boşaltmak
için, gençlerin dört bir tarafını kuşatmış durumda. Ve gençler iki kültür arasında sıkışıyor. Bir yandan düzenin bencilliği, bireyciliği, diğer yandan evde öğrendiği paylaşım.
Eğer gençleri örgütlemezsek, düzenin yoz
kültürü çok daha ağır basacak. Düzenin
kültürü ise bataklıktır, çürümedir. Bencillikten başlar, çözümsüzlüğe kadar götürür.
Çözümsüzlük ise, uyuşturucu, fuhuş, kumara kadar götürür.

Gençlerimizi kurumlarımıza getirmeliyiz, faaliyetlerimize katmalıyız. Kurumlarımızda onların
dünyalarına girmeliyiz, onlarla arkadaş olmalıyız. Onlara devrimci değerleri, halkımızın değerlerini öğretmeliyiz. Kültürümüzü, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi öğretmeliyiz. Bunlara
sımsıkı sarılmalarını sağlamalıyız. Düzenin yoz
kültürü değil, bizim kültürümüzü benimsemeliler, çözümsüz olmadıklarını, devrimcilerin her
şeyi çözebileceğini bilmeliler. Mutlu olmalılar,
biz onlara bunu göstermeliyiz.

55

6 Mart - 12 Mart
Doğan TOKMAK,
1972, Sivas Hafik Emre Köyü doğumludur.
Devrimci hareketle örgütlü ilişkileri 1989’da
başladı.
Genç yaşta halkının sorunlarının çözümünü
omuzladı, ülkesinin bağımsızlığı idealine bağDoğan Tokmak landı. İstanbul Okmeydanı bölgesinde çeşitli
sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde
yer aldı. 19-22 Aralık’ta Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Ölüm
mangalarına karşı, yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. F tiplerine
sevk edildi. 3 Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin tecrit hücrelerindeyken, ölüm orucunda düşenlerin bayrağını devraldı.
Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle sakat bırakmak için kaldırıldığı
Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de şehit düştü.

“…Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak istemiyorum.
İnsan yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ben
hayvan değilim ki. Konuşmayan, düşünmeyen bir birey olmamak
için direniyorum.”
Yusuf Kutlu

Berkin ELVAN:
Ülkemiz tarihine Haziran Ayaklanması olarak
geçen Haziran 2014 yılındaki eylemlerde Umudun çocuğu Berkin de yer aldı. 16 Haziran
sabah erken saatlerinde evinden ekmek almak
üzere çıkan Berkin başından gaz bombası ile
vuruldu. Başbakan Erdoğan’ın “emri ben verBerkin Elvan
dim” diyerek savunduğu polislerin direk ateş
etmesi sonucu vuruldu Berkin. Dokuz ay direndi. 14 yaşında
vuruldu, 15 yaşına komada girdi. 16 kiloya kadar düşen
bedeni uyudukça halkın adalet açlığı uyandı, büyüdü. Katilleri
halen cezalandırılmadı, adalet yerini bulmadı. 269 gün komada
kalan Berkin Elvan 11 Mart 2014 tarihinde şehit düştü.

Yeni Çözüm Dergisi Bursa temsilciliği,
‘90’da UL-DER yöneticiliği yaptı. Bursa
gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım
yıllarında hareketin Karadeniz örgütlenmesini
oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte
görevlendirildi. Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğu’nu üstlendi. ‘92’de kır gerillası
Ali Faik Özkan
Barış Atalay
İrfan Yenilmez
Yavuz Yazlı
Yücel Maral
hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlenAli Faik ÖZKAN, Barış ATALAY, İrfan YENİLMEZ,
dirildi. 17 Nisan sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında Karadeniz
Yavuz YAZLI, Yücel MARAL:
Kır Birliği’ne bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir savaşçı olarak
Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12 Mart
ölümsüzleşti.
1994'te, Ordu’nun Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki
Ali Faik Özkan, Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü doDöşeme Ormanları’nda düşman kuşatmasına düştü. Çıkan
ğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi çalışçatışmada Yücel Maral, Barış Atalay, Yavuz Yazlı, Ali Faik
malarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki kurarak
Özkan ve İrfan Yenilmez şehit düştüler.
mücadeleye katıldı. Mücadeleyle tanışalı fazla olmamasına
Yücel Maral, Ordu-Ünye, Çiğdem Köyü doğumludur.
rağmen, militan, atak ve coşkulu kişiliğiyle dikkat çekti. Kır
Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle
Gerilla Birliği'ne katılma teklifini hiç tereddüt etmeden kabul
İstanbul’da, üniversite yıllarında tanıştı. 1988’de Dev-Genç
ederek, '93 Aralık ayında birliğine ulaştı. En büyük arzusunun
saflarında mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya katılması
eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında gerilla faaliyetini
darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir süre sonra Kabaşlatanlardan biri olarak geri dönmek olduğunu belirten Ali
radeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları yapacağı
yoldaş, şehit düştüğü güne kadar öğrenmek ve iyi bir gerilla
bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi.
olmak çabasını elden bırakmadı. Karadeniz dağlarında kurtuluş
Komutanı şehit düşen Karadeniz Kır Birliği’nin komutanlığını
umudunu büyütmek için son nefesine kadar savaştı.
üstlenerek, Karadeniz dağlarında umudun bayrağını dalgalanBarış Atalay, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut Köyü
dırmaya devam etti.
doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından
Yavuz Yazlı, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
biriydi. Devrimci hareketin eylemlerine, mücadelesine sempati
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur.
duymaya başlamasıyla yaşamı da yeniden şekillendi. Devrimci
Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik
mücadeleye ’92 yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de devrimci
Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, mihareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında,
litanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında yer aldı. Kısa bir
tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif olarak yer aldı. Bir
süre önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katılmıştı.
süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ‘93 Aralık
İrfan Yenilmez, Artvin Şavşatlı’dır. 1988’de öğrenim gördüğü
ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.
Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle tanıştı. ‘89’da

Koray DOĞAN:
12 Mart döneminin baskı ve tenkil koşullarında, devrimci görevlerini yerine getirirken,
polis tarafından 8 Mart 1972’de sırtından vurularak katledi. ODTÜ öğrencisi olan Koray
Doğan, gençlik mücadelesi içinde yer aldı.
Bu süreçte THKP-C’li oldu. Ankara'da DevKoray Doğan
Genç içinde çeşitli eylemlere katıldı, görevler
üstlendi. Mahir Çayanlar'ın Maltepe Hapishanesi'nden firar
etmesinden sonra onlara yer bulma, ilişki kurma gibi görevler
üstlendi... Polis takibi sırasında sırtından vurularak katledildi.
THKP-C'nin genç militanlarından biri olarak ölümsüzleşti.

Yusuf KUTLU:
Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’nın Ekinci
Beldesi’nde doğdu. Arap Alevilerindendi. Yaşamını bir emekçi olarak kazandı yıllarca.
Oto boyacısıydı. Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak devrimci mücadeleye katıldı. 1995’te
tutsak düştü. 19 Aralık Hapishaneler Katliamı
Yusuf Kutlu
sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi. Katliamın
ardından Sincan F Tipi hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer aldı. Direnişini 279 gün boyunca kararlılıkla
sürdürdü. 9 Mart 2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde
şehit düştü.

Şenol ŞENER:
Yıldız İDMMA’da sürdürülen anti-faşist
mücadelede büyük bir coşkuyla yer aldı Şenol.
Mücadeleye dört elle sarıldı. Polisin, kaldığı
eve yaptığı baskın sırasında rahatsızlanarak 8
Mart 1979'da aramızdan ayrıldı.

Erbil SARI:
1969 Trabzon Çaykara doğumlu. Hep haksızlıklara karşı mücadele etti. Bu mücadele
içinde devrimci hareketle tanıştı. 15 Mart
1992’de Zonguldak’ta Kozlu Katliamı’nın sorumlularına karşı bir eylemin son hazırlıklarını
yaparken, kaza sonucu bombanın patlamasıyla
şehit düştü.

Erbil Sarı

Şenol Şener

Anıları Mirasımız
Yusuf Kutlu ile Röportaj:

“Tecrit, izolasyon ve baskı altında
yaşamak istemiyorum”
Genellikle nasıl yapılır röportajlar? Bir gazeteci sorar,
karşıdaki cevaplar. O, “objektif”tir, en azından gazetecilik
okullarında öyle olmaları istenir. Ama bu farklıdır. Burada
bir gazeteci yok. Burada röportajı yapan da, yapılan da tutsak.
Aynı hücrede, aynı tecriti paylaşıyorlar. Burada, röportajı
yapan ve yapılan, SİZ okuyasınız, SİZ öğrenesiniz diye konuştular birbirleriyle. Röportaj yapılan Yusuf Kutlu sevinçli;
çünkü o ölüm orucunda, beşinci ekiplerde...
Hapishanenin sansüründen geçebilen kadarını yayınlıyoruz.
Soru: 4’üncü ekipten sonra 5’inci ekipler de direnişte.
Sen de 5’inci ekipte, ölüm orucundasın. Duygularını anlatır
mısın?
Yusuf Kutlu: 4’üncü ekipler yola çıktı. Treni kaçırdım
derken 5’inci ekipte yer aldım. Tabi bundan mutluyum. Ölüme
gitmek nasıl sevindirir diye sorulabilir. Benim gibi insanlar
halkı için, vatan için ne isteyebilir? Biliyoruz ki IMF’nin “şu
yasayı çıkarmazsan dolar yok”, “şunu yapmazsan bu yok”
sözleri hep gazetelerin baş sayfalarında. Her adım başı bir
NATO üssü kurulmuş ülkemizde. Bush telefon etti diye sevinen,
göklere çıkan bir anlayış var. İşçi memur, köylü; halkımız
açlığa mahkûm ediliyor. Yani bağımsız bir ülke istediğim için
ölüme gönüllü oldum. Mutluluğum da bu yüzden.
Örgüt baskısı diyorlar. Yüzlerce gönüllü arkadaşın arasından
beşinci ekiplerde yer aldım. Bunun için istemek gerek. Fedakarlık ve emek gerek. Çünkü bu ölüme yolculuk. Dönüşü olmayan yolculuk. Ölümü, ayrılığı çok seviyor değiliz. Ama en

küçük bir talebin bile ezildiği, bir hakkın bile yok sayıldığı
bir ülkede yaşıyoruz... Taleplerimizi kabul ettirmek için bir
yol bu. Yani ne apartmandan atlama ne de köprüden.
Bekledim ve 5’inci ekipte yer kaptım kendime.
“Yolun açık olsun yoldaşım”
Soru: Yoldaşlarının, çevre hücrelerin senin ölüm orucu
ekibine katıldığını öğrendiklerinde tavrı neydi?
Yusuf Kutlu: Yoldaşlarım bunu duyduğunda mutluluğumu
paylaştılar. Sevindiler. Sevinçlerini ve mutluluklarını ifade
ettiler. “Biz treni kaçırdık. Bekliyoruz, belki birine biz de
bineriz. Bekliyoruz ve sıradayız” diye duyurdular seslerini.
“Yolun açık olsun yoldaşım. Selam ve sevgilerimizi götür
gittiğin yere. Kucakla yoldaşları bizim için” diyorlardı. Emek
ve fedakârlıkla yoğrulmuş sevgimiz. Bu sevgimizi duvarlara
rağmen paylaştık. Gece 9’da ise benim için program yaptılar.
Türküler, marşlar söylediler. Arapça türküler söylediler, ben
arap olduğum için. Çok mutluyum.
Müdahale istemediğimi dilekçe ile belirttim.
Soru: Biliyorsun, zorla müdahale ile birçok insan sakat
bırakıldı. Hafızalarını kaybetti. Bütün bunlarla kendinin de
karşılaşacağını düşünmüşsündür elbet. Bunlara karşı ne gibi
tavır alacaksın?
Yusuf Kutlu: Elbette 4’üncü ve 5’inci ekipler de böyle bir
sonuç bekliyor. Kendi iradem dışında müdahale istemediğimi
dilekçe ile belirttim. Zorla müdahale suçtur. Ölmememiz, sakat
kalmamız isteniyor. Hafızalarını yitirerek geçmişlerini unutan,
çocuk gibi davranan insanlar yaratmak kolay olacak sanıyorlar.
Konuşmayan, düşünmeyen bir birey olmamak için direniyor,
ölüm orucu yapıyorum. Daha önce yoldaşlarım nasıl direndiyseler
ve hala direniyorlarsa ben de öyle yapacağım. Cengizler’imizin,
Erollar’ımızın yanına gideceğim, hedefim bu...
Bu zorlu yolculukta neyle karşılaşacağım süpriz değil...
Ya muradıma ereceğim ya da gazi olan yoldaşlarım gibi
geçmişi olmayan, hafızası silinmiş sakatlar, yani “mezarsız

ölüler” arasında olacağım. Yaşamayı ölesiye seviyorum ve
burada bulunan, direnişimizi soluyan herkes, inanıyorum ki
benim kadar seviyor.
Ancak 8 ay 4 mevsimdir insanca bir arada yaşamak için
ölüyoruz. Direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çok basit bir örnek
vereceğim; adımıza gelen kitaplarımız için dilekçe verdik. Üç
yerine iki kitap getirdiler. “Haftada bir gelecek misiniz değiştirmek
için” sözümüze ... (karalanmış) ... cevabı verildi.
Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak istemiyorum.
İnsan yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ben
hayvan değilim ki.
8 ay, dile kolay... En saf, temiz, çıkarsız ve hesapsız
yarışıyoruz. Birbirimizin önüne geçmeye gayret ediyoruz.
Bundan mutluluk duyuyoruz. Önde gidenlerimizin heybelerine
selam yüklüyoruz. Kanat çırpmak için masmavi gökyüzüne
sabırsızlanıyoruz.
Sevgi Erdoğan’ın haberini okudum gazetede. Doktorun

sözleri özetliyor her şeyi. Bir beyni, bir de parlayan gözleri
sağlam. Doktorlar zorla müdahale yapa yapa artık serumu
takacak damar bulamaz olmuşlar.
İşte böyle yaşatılıyoruz. Zorluklar, zorla müdahale işkencesiyle.
Geçenlerde bir gazetede “1985 yılında, Fas’ta 2 mahkûmu, 6
yıl zorla beslemişler” diye okudum. Bunun adı nedir? Düpedüz
işkence. İradeyi kırmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Biz
siyasi tutsağız. Bağımsızlık, adalet, eşitlik, demokrasi istiyoruz.
Çocuklarımız aç olmasın istiyoruz. Çok mu istediklerimiz?
Hayır. Bunun için ölüyoruz.
(......)
Soru: Halkımıza ve yoldaşlarımıza söylemek istediğin bir
şeyler var mı?
Yusuf Kutlu: Umudu büyüttük şu ana kadar. Kaldı meyveleri
toplamak. Umut diye bakanları fazla bekletmeyeceğim. “Yolun
açık olsun” diyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın...

Yoldaşlarının Anlatımıyla Mahir Bektaş...

“Sen destanımızın başısın Mahir. Devamın Anadolunun tüm dağlarında sevgili
yoldaşlarının silah tarakaları ardında yazılacak”
Kar yağmış Mahir, hava soğuk.
“Döğüşenler de Var Bu Havalarda'”diyor, en sevdiğin şair. Döğüşenler de var
Mahir. Ve sen, o dövüşenlerin en umut
ve en ümitli halisin.
Dağlara çekilmişsin Mahir. Karadeniz'in hırçın yüzünü, Dersim'in isyan
toprağına sürmüşsün. Baba Düzgün'ün
yüreğinde, delikanlılığınla yerini almışsın.
Kahraman'ın sesisin sen Mahir. Şerefiyle ölmenin doruğuna çıkansın. Ve
bekliyorsun bizi. Bekle, bekle bizi Mahir
Toroslar'dan Ege'den, Karadeniz'in en
sık ormanlarından süzülüp geleceğiz yanınıza.
Değer miydi gencecik yaşta ölmeye
diyenler de var Mahir. Dünyaya bir kez
geliyorsun, diyerek her türlü yozluğun
pespaye bir yaşamın dibine vurmayı yeğleyenler de. Bu düşüncelerin ardında ki
hayat bize göre değildir elbet. Utanç,
kahır ve ahlaksızlıktır, değil mi? Bırak,
kim ne derse desin. Ama önce düşünsün
Mahir, tıpkı senin gibi: Ve bu hayatı
öyle yaşamalı ki, hiçbir amacı, anlamı
olmadan yaşanan yıllar için insan utanç
duymasın. Miskin, pis pis heveslerle
geçen günler için insanın yüzü kızarmasın
ve hiç değilse ölürken kendi kendine diyabilsin ki; ben ömrümü, bütün gücümü
dünyada en mükemmel olan şeye, insanlığın özgürlüğe kavuşması için mücadeleye adayarak yaşadım” (Ostrovs-

ki- ve çeliğe su verildi)
Öfkelisin Mahir, öfkeni mavzere sürensin. Elin ayağın buz
kestiği yerde, yüreğinin cehennemini hasmına yaşatansın. Kara
mavzerinden saçılan barutun ayarını adaletsizliğe olan öfkenle
hesap edensin. Bas tetiğe Mahir,
bas!
Dinle bak Mahir, şair devam
ediyor şiirine
“Ümit, sapına kadar namuslu
Dağlara çekilmiş
Kar altındadır.'
Sapına kadar namuslusun Mahir. Değil
düşünceni, bir çöpünü bile halkın düşmanlarına teslim etmeyensin. Halkın,
hesap sorasın diye paylaştığı kuru ekmeği
sonuna kadar hak edensin.
Üzülmüyoruz Mahir! Canımız yanıyor
ama, akmıyor gözyaşımız. Dememiş miydi şair, Çayan'ın en sevdiği şiirde ' turistik
bir gösteridir dağlara çıkmak
örneğin Ağrı'lara
Alpler'e Süphan'lara ant'lara
Himalaya dağlarına derin Asya'nın
Klimancaro'nun tropik karlarına
turistik bir gösteridir dağlara çıkmak!
Gel gör ki böyle yazmıyor bizim burda
kitaplar
turistik diye göstermiyor dağları
turist diye vermiyor dağlara çıkanları”

(Hasan Hüseyin-Koçero Vatan şiirinden)
Turist değilsin sen Mahir. Umudun
turnasısın. Dağlara ahkam kesmeye değil,
Kurtuluşa Kadar Savaşmaya çıktın. Savaştın ve kazandın.
Bir destansın artık Mahir. Ki bizim
destanımız yazılır yazılır da bitmez.
Önemli olan bir satırında bir şekliyle
alabilmektir yerini. Sen destanımızın başısın Mahir. Devamın Anadolu’nun tüm
dağlarında sevgili yoldaşlarının silah tarakaları ardında yazılacak.
Sımsıcak bir selamsın satırlarımızda
artık Mahir, yeni doğan bebeklerin adısın.
Gayrı ötesi Mahir kervana katılansın.
Mutlusun, kırmızı yanaklarınla kocaman
yüreğinle hep bizimlesin. Elveda Mahir,
elveda “ama hesap dağlarladır/ umut,
dağlarla”

