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Bütün Dünya Halklarına, Marksist-Leninist, Sosyalist, Devrimci,
Anti-Emperyalist, Anti-Faşist ve Halktan Yana Olan Tüm Güçlere Çağrımızdır:

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI SAVAŞMADAN
KURTULUŞ SAĞLANAMAZ!
ŞİMDİ SİLAHLARI GÖMMENİN DEĞİL,
EMPERYALİZME KARŞI SİLAHLANMANIN VE
SAVAŞMANIN ZAMANIDIR!
Bakın üç genç insana.
1.60 boylarında umut dolu
gözlerle bakan genç bir kız,
gözlükleri kırıldığı için etrafı
göremeyen, yoldaşlarının
tarifleriyle yürüyen ve yol
bulan dağ gibi bir genç,
gencecik yüreğiyle, işçi
kardeşleri için savaşa katılan
emekçi bir delikanlı Dersim
dağlarında Amerikan
emperyalizmine ve
işbirlikçilerine karşı
savaşıyorlar.
Çocuklarımız açlıktan ölmesin
diye savaşıyorlar.
1 milyar halkımız yatağa aç
girmesin diye savaşıyorlar.
Bütün dünyaya, dünyanın
Türkiye'sinden, Türkiye'nin
Dersim dağlarından, savaşarak
şehit düşen cephe savaşçıları
adına sesleniyoruz:
Zaman silahları gömme zamanı
değil, zaman silahları toprak
altından çıkarma zamanıdır.
Dünya halkları için umut
Leyla'dır, Mahir'dir, Oğuz'dur.
Umut emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı
silahlanmakta ve
savaşmaktadır.
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Bütün dünyaya, Türkiye'nin Dersim
dağlarından, savaşarak şehit düşen Cephe
savaşçıları adına sesleniyoruz. Zaman
silahları gömme zamanı değil, zaman
silahları toprak altından çıkarma zamanıdır.
Emperyalizmin işbirlikçisi Türkiye
oligarşisinin katilleri, 7 Kasım günü Dersim'deki gerillalarımızın sığınaklarından
birini bombalamışlardır. Bu bombalama
sonrasında, sığınak tamamen çökmüş,
sığınakta ve çevrede başlayan yangın
günlerce devam etmiştir.
Üç Cephe savaşçısı bu sığınaktan yaralı, elleri ve yüzleri yanıklar içinde kurtulmuşlardır. Bombardıman, helikopterlerle devam ederken, bomba ve kurşun
yağmurları altında bölgeden uzaklaşabilmişlerdir.
Sonrasında ise, bombalarla yakılan
ve yıkılan sığınağa geri dönerek, yaralı
vaziyette, silahlarına ulaşmaya çalışmışlar,
bulabildikleriyle savaşmaya devam etmişlerdir... Daha sonra Ovacık bölgesinde
eyleme giderken Oğuz Meşe düşmanla
karşılaşmış ve eylemi burada gerçekleştirmiştir. Bu eylemde Cephe savaşçısı
Oğuz Meşe şehit düştü. Sağ kalan iki
Cephe savaşçısı düşmanla başka bir bölgede karşılaşmış ve hiç tereddütsüz çatışmaya girmişler bir halk düşmanını cezalandırmışlardır. İki savaşçımız Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş burada şehit düşmüşlerdir.
Dünya halkları için umut Leyla'dır,
Mahir'dir, Oğuz'dur.
Umut emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı silahlanmakta ve savaşmaktadır.
Dünyamız emperyalistlerin sömürü
ve talanı altında, her geçen gün yaşanmaz
hale gelmektedir.
Görülmüştür ki; açlığımız, yoksulluğumuz, aşağılanmamız devam etmektedir.
Görülmüştür ki; sınıflararası çelişkiler

devam etmekte ve büyümektedir. Görülmüştür ki; savaşma nedenlerimiz ortadan kalkmamıştır ve biz kendi kaderimizi kendi ellerimize alana kadar da
kalkmayacaktır.
Silahları bırakanlar, uzlaşanlar, teslim
olanlar, emperyalizmle işbirliği yapanlar
bize yalan söylediler. Silahlar bırakıldığında "barış gelecek" dediler. Barışın
yerini, bombalanan ülkeler, katledilen
halklar, yakılan yıkılan şehirler, sömürü,
açlık ve yoksulluk aldı.
Görüldü ki; düşmanla barış olmaz.
Görüldü ki; emperyalistler sömürmekten vazgeçmezler.
Görüldü ki; açlık ve yoksulluğu yaratanlar, sorunlarımızı çözemezler.
Görüldü ki; açlığa ve sömürüye karşı
savaşmadan, mücadele etmeden, direnmeden kurtuluş sağlanamaz.

Dünyanın Afrikası’nda, Latin
Amerikası’nda, Asyası’nda,
Ortadoğusu’nda,
Balkanları’nda, Türkiyesi’nde
Yaşayan Halklarımız!
Emperyalizmle barış bir aldatmacadır.
Barış diyenler, esas olarak halkların
kaderlerini emperyalist tekellerin insafına
bırakanlardır.
Bugün dünyada 10 büyük tekelin sömürüsü nedeniyle her 5 saniyede bir çocuk ölüyor. Bunu kabullenemeyiz. Bunu
değerlerinden, onurdan vazgeçmektir.
Kabullenmeyeceğiz!
Biz Cephe olarak, dünyanın Türkiye'sinden emperyalizme ve uşaklarına
karşı savaşmaya devam edeceğiz. Herkes
silahları gömerken biz, bombalarla yakılan, yıkılan sığınaklardan silahlarımızı
çıkaracak ve savaşacağız. Silahımız olmazsa ellerimizle, dişlerimizle, tırnak-

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

dair ufak da olsa bir takım değerler
taşıyan, iddia taşıyan tüm güçlere
sesleniyoruz:

Silahlanın ve Savaşın!

larımızla savaşacağız. M-L ideolojimizle savaşcağız.
Biz Türkiyeli devrimciler olarak,
hergün yatağa aç giren 1 milyar halkımızın kaderini emperyalist tekellerin
insafına terketmeyeceğiz. BİZ SAVAŞIYORUZ, SAVAŞACAĞIZ.
Bakın üç genç insana;
1.60 boylarında umut dolu gözlerle
bakan genç bir kız, gözlükleri kırıldığı
için etrafı göremeyen, yoldaşlarının
tarifleriyle yürüyen ve yol bulan dağ
gibi bir genç, gencecik yüreğiyle,
işçi kardeşleri için savaşa katılan
emekçi bir delikanlı Dersim dağlarında Amerikan emperyalizmine ve
işbirlikçilerine karşı savaşıyorlar.
Çocuklarımız açlıktan ölmesin
diye savaşıyorlar.
1 milyar halkımız yatağa aç girmesin diye savaşıyorlar.
Tekellerin çıkarları için ülkelerimizin yağmalanmaması için savaşıyorlar.
Yakılmış bombalanmış sığınaklara
sürünerek girerek, silah bulup savaşıyorlar. Öfkelerinin ve umutlarının
büyüklüğüne bakın. Halk sevgilerinin
büyüklüğüne bakın.
Bu umuttur...
Bu yaşayan ve savaşan sosyalizmdir. ’90'lı yıllarda sosyalizmi bitirdik diyorlardı, Sabolar bitiremediklerinin ilanıydı. Şimdi de bitirdik
diyorlar. Yok, biz bitmeyiz. Bizim
Leylalar’ımız, Mahirler’imiz ve
Oğuzlar’ımız var. Biz bitmeyiz. Biz
7 milyar halkız.

Cephe 7 milyar halkın umudunun
temsilcisidir. Cephe yaşayan ve savaşan sosyalizm inancıdır. Bu dünyada Cephe olduğu sürece sosyalizm
yaşayacak, umut yaşayacak.
Çağrımızdır!
Gün silahlanma ve savaşma günüdür.
Gün silahları toprak altından çıkarma günüdür.
Silahları gömenler, binlerce gerilla
gücüne rağmen savaşmaktan vazgeçerek uzlaşanlar, emperyalizmin ideolojik hegamonyası altına girenler:
UTANMALISINIZ!
Direnmeyenler, savaşmayanlar,
halkı emperyalizmin ve faşizmin saldırıları karşısında yalnız bırakanlar:
UTANMALISINIZ!
Açlığa ve yoksulluğa, sömürüye
karşı, yanık ve yaralanmış bedenleriyle savaşan genç insanlar karşısında:
UTANMALISINIZ!
Binlerce gerillaya, ağır silahlara
rağmen savaşmaktan vazgeçenler,
silahları toprak altına gömenler, yüreklerinizin küçüklüğüne bakın, bir
de gencecik yaşlarıyla kocaman yürekleriyle savaşanlara bakın. Bakın
ve UTANIN!..
Bu çürümeye ve yozlaşmaya son
verin. Marksist-Leninist ideoloji bize,
her şeyin değişebileceğini öğretir.
Teslimiyetten dönülebilir, uzlaşmaktan vazgeçilebilir. Gömülen silahlar
tekrar ortaya çıkarılabilir.
Hala halka, sosyalizme, devrime,
yurtseverliğe, ilericiliğe, demokratlığa

Silahlanmaktan ve savaşmaktan
başka bir çare yok. Silahlanmak bedel
ödemektir, ölmektir günü geldiğinde.
Ancak silahlanmak, kaderimizi kendi
ellerimize almak için tek yoldur.
Onurumuzu, namusumuzu korumak
için tek yoldur. İhanete karşı çıkmak,
teslim olmamak için tek yoldur.
Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle
uzlaşan herkes halkına ihanet eder.
İhanet onursuzluktur.
Üç Cephe savaşçısı, Türkiye'nin
Dersim dağlarından bütün dünyaya
onurlu olmayı, namuslu olmayı, halktan yana olmayı, devrimci olmayı,
sosyalist olmayı öğretiyorlar.
Bakın ve öğrenin…
Savaşmayı, emperyalizmle uzlaşmamayı, halkların çıkarlarını korumayı, sosyalizmi savunmayı öğrenin.
Biz diyoruz ki; BUGÜNÜN
DÜNYASINDA CEPHE, SOSYALİZMİN ONURUDUR. CEPHE,
DÜNYA HALKLARININ UMUDUDUR. Marks, Lenin, Stalin, Mao,
Che, Mahir, İbo, Deniz hepsini biz
yaşatıyoruz. Bütün dünya devrim
önderlerini biz yaşatıyoruz. Leyla,
Mahir, Oğuz halk için savaşan ve
halkın kurtuluşunun yolunu gösteren
bütün devrimci önderlerin ve devrim
için savaşan bütün dünya devrim savaşçılarının temsilcileridirler.
Savaşan her Cepheli DEVRİMDİR, SOSYALİZMDİR.
Savaşmaya çağırıyoruz.
Bütün dünya halklarını,
Halktan yana olan herkesi,
Devrimciyim, yurtseverim, sosyalistim diyen herkesi savaşmaya
çağırıyoruz.
Biz Cepheliler emperyalizmi yeneceğiz, biz Cepheliler, dünyaya sosyalizmi getireceğiz, biz Cepheliler
savaşıyoruz, savaşacağız. Tarihimizin
hiçbir kesitinde boyun eğmedik, savrulmadık, yılgınlığa ve umutsuzluğa
kapılmadık. Sosyalizmin, MarksizmLeninizm’in gücüne inandık, inanmaya devam ediyoruz. Savrulmadan,
yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadan

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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savaşmaya devam edeceğiz.
Moral üstünlük bizdedir. Emperyalizmin bütün saldırılarını boşa çıkarmış bir örgütüz. Bu nedenle sosyalizmin ideolojik ve moral gücünü
taşıyor ve bunlarla savaşıyoruz. İrademiz bu nedenle hiçbir saldırı döneminde kırılmadı, her saldırıdan
daha güçlü çıktık. Bu dönemden de
çok daha güçlenmiş olarak çıkacağız
ve çok daha büyük bir savaşma gücüyle geliyoruz. Emperyalizme ve
işbirlikçilerine katlettiklerinin bedelini
çok ağır ödeteceğiz.
Biz halkız.
Katletmekle, tutuklamakla, işkenceyle tükenmeyiz. Ülkemizin dağlarında ve şehirlerinde savaşmaya
devam edeceğiz. Savaşımızı bütün
dağlara ve şehirlere yayacağız.
Kararlıyız ve bu kararlılığımızdan
asla vazgeçmeyeceğiz.
Bizi katlettiklerine sevinenler, bu
sevinçlerinin bedelini sadece hayatlarıyla değil, aynı zamanda sömürü
düzenleri ve saltanatlarının yıkılmasıyla ödeyecekler.
Asyalı, Afrikalı, Latin Amerikalı,
Ortadoğulu Halklarımız!
Biz varız.
Bütün dünyada biz varız.
Biz 7 milyarız.
Biz tükenmez bir gücüz. Birleştiğimizde, silahlandığımızda, hep beraber savaştığımızda düşmanlarımız
çaresizdir, güçsüzdür ve acizdir.
Dünyayı, dağlardan, şehirlerden,
şehirlerin gecekondularından, baraka
mahallelerinden kuşattığımızda, öfkemizin önünde kimse duramaz. O
devasa savaş makinaları, o devasa
ordular çil çil dağılırlar.
Bir avuç gerilla karşısında çaresiz
olan düşman, halk karşısında yenilmeye mahkumdur.
DHKC gerillaları savaş çağrısıdır.
Halka, halkın gücüne inançtır. Bitirdik
diyor emperyalizmin işbirlikçisi uşaklar. Yalan söylüyorlar. DHKC gerillalarını bitiremezler. Savaşımızı durduramazlar. Bitti dedikleri savaşçılarımız dağları adımlamaya devam
ediyor. Sosyalizmi de bitirdik demişlerdi, sosyalizm yaşamaya devam
ediyor. Avrupa'da ortaya çıkan hayalet, dağlardan şehirlere dünyayı

dolaşmaya devam ediyor.

Bütün Dünya
Halklarına
Çağrımızdır!
Silahlanın!
Kim ki silahları bırakmanızı söylüyor, o bizden
değildir. Kim ki, silahların
devri bitti diyor, o bizden
değildir. Kim ki silahları gömün diyor o bizden değildir.
Kim ki Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den silah yardımı alıyor
ve onların isteklerini yerine
getiriyor onlar bizden değildir. Milliyetçililer bizden değildir, bizden olmayanlar
emperyalizmden yanadır.
Bizden olan, bizimle birlikte savaşanlardır. Bizden
olan bizimle birlikte direnenlerdir.
Sömürünün, açlığın ve emperyalist
saldırganlığın devam ettiği dünyamızda, silahlanmak, direnmek ve savaşmak meşrudur. Bu meşruluğa
inanmayanlar, bizden değildir.
Biz 7 milyar yoksul dünya halklarıyız.
Bize yoksulluğunuza ve açlığınıza
şükredin diyenler, katlanın diyenler,
bununla yaşamaya alışın diyenler
bizden değildir. Her gün yatağa aç
giren 1 milyarız biz. Bizim açlığımızı
hissetmeyenler bizden değildir.
Üç DHKC gerillası, Türkiye'nin
3 yiğit devrimcisi, Afrika’nın açlık
ve susuzlukla katledilen çocukları
için savaştılar, yanmış vücutlarıyla,
yaralı bedenleriyle, bombalanmış sığınaktan silah alırken, katledilen Suriyeli kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların hesabını sormak istiyorlardı. Oğuz işçi bir devrimcidir.
Oğuz, bu bombardımanın hesabını
sormaya giderken aynı zamanda, Vietnam'da, Çin'de, Endonezya'da günlük bir doların altında çalıştırılan çocuk işçilerin hakkı için savaşmaya
gidiyordu. Bakın DHKC savaşçılarına
ve dünya halklarının umudunu görün!
Bakın üç genç savaşçı, bütün dünyanın emperyalistlerine meydan oku-

yarak savaştılar ve şehit düştüler.
Onlar aynı zamanda bir çağrıdır.
DHKC gerillaları savaş çağrısıdır,
DHKC savaşçıları özgürlük çağrısıdır,
DHKC savaşçıları gelecek ve
umut çağrısıdır.
7 milyarın umudu savaştadır, silahlanmadadır.

Dünyanın Bütün Halktan
Yana Olan Güçlerine
Sesleniyoruz!
Şimdi zaman silahlanma zamanıdır. Şimdi zaman savaşma zamanıdır. Şimdi zaman kendi kaderlerimizi kendi elimize alma zamanıdır.
Hayır dünyamızı emperyalizmin
talanına terkedemeyiz. Halklarımızı
sömürücülerin vahşetine terkedemeyiz.
Bilinçli olmak, aydın olmak, halktan
yana olmak, halk için emperyalizme
karşı silahlanmak ve savaşmaktır.
Bir düşünün emperyalistler silahlanıyor, hiç durmadan, her sene çok
daha büyük miktarda silahlanıyorlar.
Çünkü iktidarlarını korumak istiyorlar,
çıkarlarını korumak istiyorlar. Sömürdükleri, açlığa mahkum ettikleri,
aşağıladıkları halklardan korkuyorlar.
Bu nedenle katliamlarla savaşımızı
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boğmaya çabalıyorlar.
Amerikan emperyalizmi,
DHKP-C için, "bir daha bir M-L
silahlı örgütün gelişmesine izin
vermeyeceğiz" diyor ve örgütümüzü imha edilmesi gereken örgüt
olarak ilan ediyordu. Bu imha saldırısı sürüyor.
Neden bizi imha etmek istiyorlar?
Çünkü biz sosyalizmden vazgeçmedik. Çünkü emperyalizmin
işgallerine karşı çıktık. Çünkü biz
herkesin silahları toprağa gömdüğü
bir dönemde, silahlara sarıldık.
Yeraltında gömülü silah bırakmayacağız. Biz bütün silahları
yerüstüne çıkaracak ve emperyalizme karşı savaşta kullanmaya
devam edeceğiz.
Bu kararlılıkla bütün dünya
soluna ve ülkemiz soluna sesleniyoruz!
Silahlanın ve savaşın.
Halktan yana olmak, sol olmak,
savaşmaktır.
Emperyalizmle varılan uzlaşmalar ve teslimiyetler dünya halklarına ne kazandırmıştır? Latin Amerika halklarının durumu ortadadır.
Açlık ve yoksulluk her zamankinden
çok daha büyüktür. İşsizlik her zamankinden çok daha fazladır. Uzlaşmalarla, silah bırakmalarla hiçbir

sonuç alınamamıştır, alınamaz da.
Marksizm-Leninizme
geri dönün.
Sosyalizme geri dönün.
Halka geri dönün.
Yüzünüzü her gün
yatağa aç giren 1 milyar
halka dönün. Yüzünüzü
her 5 saniyede bir açlıktan ölen çocukara dönün.
Zaman silkelenme zamanıdır. Zaman emperyalistlerin üzerimize bulaştırdıkları, kirlerden,
irinlerden, yozlaşmadan
silkelenme, temizlenme
zamanıdır.
Bu dünyada bir CEPHE var.
Bu halkların BİR
CEPHESİ var.
BİZ VARIZ. CEPHE VAR
UMUT VAR. Gelin siz de sarılın
bu umuda. Gelin bir birimizden
güç alalım, bir birimize öğretelim,
bir birimize güç verelim. Gelin
enternasyonalizmi yeniden ve çok
daha güçlü yaratalım. Salonlarda
değil, savaş meydanlarında yaratalım.
Cephe tüm dünya halklarına,
tüm dünya devrimcilerine açıktır.
Gelin ortak düşmana karşı mücadeleyi birleştirelim.
Cephe bugün tek başına savaşmaya devam ediyor. Dünya halklarının gönlünün bizimle olduğunu
biliyoruz. Halkların moral desteğiyle
savaşıyoruz. Biz her koşulda, sosyalizmi savunmaya, Marksist-Leninist ideolojiyi savunmaya, işçilerin,
köylülerin, öğrencilerin, sömürülen
ve katledilen halkların çıkarlarını
savunmaya devam edeceğiz.
Gelin birlikte savunalım bu
değerleri.
Herkes sosyalizmi savunabilir
ve savunmalıdır.
Herkes silahlanabilir, silahlanmalıdır.
Herkes emperyalizme karşı savaşabilir ve savaşmalıdır.

Bütün Dünya Halkları Kardeştir
And Dağları’ndan Sierralar’dan
Che’nin yürüdüğü patikalardan
Hiç yılmadan yorulmadan savaşan
Küba’dan selam dostlara
Beyrut’un harabe sokaklarından
Çocuk yaşta savaşan aslanlarımdan
“Zafer ellerimizdedir” diyen
Filistin’den selam dostlara
Bu memleket bizim bu dünya bizim
Hep birlikte güneşin sofrasında
Bir kez daha haykırıyoruz
Savaşan kazanır sonunda
Belfast bizimle soluk alıyor
Boby Sandslar’ın göğüs kafesinde
Bir gün çocuklarımız özgür doğacak
İrlanda’dan selam dostlara
Şafağın ilk sahibi biz olmuşken
Kopardılar her şeyi ellerimizden
Bir kez daha gürleyecek halklarımız
Sovyetler sovyetler ufukta,
Sovyetler’den selam dostlara
Bu memleket bizim bu dünya bizim
Hep birlikte güneşin sofrasında
Bir kez daha haykırıyoruz
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Afrika bir gün özgür olacak
Ruanda Somali Cezayir Fas’ta
Açlık yoksulluk elbet son bulacak
Afrika’dan selam dostlara
Mao’nun, Ho Amca’nın yürüyüşünde
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Asya’dan selam dostlara
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Bu memleket bizim bu dünya bizim
Hep birlikte güneşin sofrasında
Bir kez daha haykırıyoruz
Savaşan kazanır sonunda
Kawa’dan, Bedrettinler’den, Mahirler’e
Sabolar’dan, Sinanlar’dan, bugünlere
Sözümüzdür bizim bütün halklara
Gücümüz dünyayı sarsacak
Bütün dünya hakları kardeştir
Dil kültür renk değil, emek yücedir
Bu dünya bizim onlara kalmayacak
Selam dünya halklarına
Bu memleket bizim bu dünya bizim
Hep birlikte güneşin sofrasında
Bir kez daha haykırıyoruz:
Savaşan kazanır sonunda...
(Grup Yorum İleri Albümü 1995)

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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KÖŞE TAŞLARI
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1-Korku, bedel ödemeyi göze almamak biçiminde ortaya çıkar. Temel
nedeni, mücadelenin meşruluğuna
inanmamaktır.
2-Vatan ve halk için mücadelenin
meşruluğuna inançsızlık ve korku,
oligarşinin devrimci hareketlere ve
onun kadro, savaşçı, taraftarlarına ve
sempatizanlarına karşı yürüttüğü ideolojik, psikolojik, fiziki ve kültürel
saldırılarından ayrı düşünülemez
3-Devrimci, korkuyu aşabileceğine,
yenebileceğine güvenmelidir. Buna
güvenen devrimci güçlenecek, ideolojik
eğitimiyle, pratiğiyle, halka ve vatanına
olan sevgisiyle, kendine, yoldaşlarına
ve örgütüne güvenini kazanacaktır.
4-Namuslu, onuruna, ahlakına düşkün her insan korku ve kaygıları olsa
da halkın mücadelesinin, devrimci
mücadelenin dışında olamazlar. Korkuyla savaşarak, halka ve devrime
güvenerek gelişimini sürdürebilir.
5-Her insan, halka, devrime, PartiCephe'ye, şehitlere sevgi ve saygısıyla,
vefasıyla, onuru ve namusuyla, kararsızlığını, tereddütlerini giderebilir. Mücadele içinde meşruluk bilincini kazanabilir, hakın devrimci mücadelesinin
meşruluğunu daha da güçlendirebilir.
6-Korku içgüdüyle davranmaya
neden olur. Oysa duygular, içgüdüler,
doğru düşünceyle dost haline getirilebilir, düşman olmaktan çıkarılabilir.
7-Korku; kaygı, endişe, bir tehlike
karşısında, tehlike olasılığı karşısında
duyulan kuşkudur.
Bir devrimci, tehlikenin ne olup
olmadığını anlayacak, nasıl aşılabileceğini düşünecek, içgüdüsüne teslim
olmayarak, yapılması gerekenleri yapacaktır.
8-Korku, bilmeme, düşünmemek
ve pratik yetersizliktir. Korkuyu yaratan da azaltan da yok eden de bilinç,
bilgi ve pratiktir.
9-Devrimci saflarda, zaaflarını yenemeyen, kendini yenileyemeyen bir
insanı bu zaaflar bir süre sonra kuşatarak
korkusunu büyütür. Korku bir zaaf
olarak karşısında durur ve bu insan
zaaflarından da korkmaya başlar.

Düşünen, Aklını Kullanan
Devrimci Korkuyu Yener-2
10-Korkusuyla statükolar kuran
ve zaaflarına teslim olan bir devrimcinin korkusu, her süreçte, her işte
artarak büyür. Korkusu onu geri dönüşe, devrimciliği bırakmaya ve ihanete götürebilir. Korkuyla statü oluşturmak yerine onunla savaşmalıdır
devrimci....
11-Korku düşünmemektir. Devrimci düşüncesini, aklını, beynini kullanarak, yapılması gereken işleri planlayarak ve programlayarak en verimli
şekilde çalışarak sonuç alır.
12-İç dünyasını, düşüncelerini ruh
halini çözümleyen, kendisini tanıyan
bir devrimci için korku da, zaafları
da tehlike olmaktan çıkacaktır. Çünkü
o devrimci korkusunun üzerine gitmekte ısrarcı olmakta, kendisiyle kavga etmektedir. Kendisiyle kavga eden
bir devrimci korkusunu da, zaaflarını
da aşacak, sonuç alacaktır.
13-Bir devrimci korkuyorsa düşünmüyordur. İçgüdülerine teslim olmuştur. Düşünen aklını kullanan devrimci korkuyu yenecektir.
Alışkanlıklar düşünmenin, bilgi
edinmenin, içgüdülerin disipline edilmesinin önünde engel olacak, düşünce
tembelliği ile birlikte düşünmekten
korkmak ve kaçış olacaktır.
14-Düzendeki özlemleriyle, yaşamıyla, bencilliğiyle, kişisel hırsı ve
mülkiyetçiliğiyle birlikte devrimcilik
yapmaya başlayan insan, devrimci
eğitimi ve kültürü alarak, savaş içinde
eksik hata ve zaaflarını yenecek, sosyalist insan, yeni bir insan olacaktır.
15-Korkuyu üreten yüreğin yanında
akıl olmalıdır ki, yani düşünce üretilmelidir ki yürek korkunun esiri olmasın. Yürek kavga ateşini, cüreti
büyütsün.
16-Devrimin ve savaşımın bilincinde olmayan bir devrimci korkacak,
bu eksiklerini gideremediğinde korku
karşısına bir düşman olarak çıkacak,
duygu ve düşüncesini düşman olan
korku yönlendirecektir.
17-Bilmemek ve yapmamak korkunun kaynağıdır.
Bilgili olan, öngörülü olan, ya-

şamda ve kavgada ustalaşmış bir devrimci için eğer varsa korkusu bir düşman olmaktan çıkmış onun dostu olmuştur. Bu korkusuzluktur.
18-Düşünülerek, iradi olarak programlanmayan ve denetlenmeyen birçok
çalışmanın sonuçları da gelişigüzel,
istenildiği gibi olmamaktadır. Kendiliğindenci bir akış ortaya çıkmaktadır.
Yapılmayan daha da ilerisinde kaçılan
her işte düşünce yoktur. Düşüncenin
olmadığı yerde korku gibi içgüdüler
ortaya çıkar.
19-Korkuyu yok edecek olan temel
güç bilgidir.
İnsan öğrendikçe öğrenip bilgi sahibi oldukça, korkunun esiri değil,
korkunun efendisi olur.

Grup Yorum Direnen Dünya
Halklarınındır
Susturamazsınız!
Uluslararası Grup Yorum’la Dayanışma Konseri 24 Şubat'ta Okmeydanı’nda coşkulu bir şekilde yapıldı. Sinevizyon gösterimiyle başlayan program
ardından İbrahim Karaca açılış konuşmasıyla gelen konuklara merhaba dedi
ardından, geceye Batuhan Öztürk pandomim yaparak katılırken, Musa Baki,
Ozbi, Serhad Raşa, Erdal Bayrakoğlu,
Ayla Yılmaz ve Maria Simikchi de
şarkılarıyla destek verdi. Tiyatro Simurg
ve İdil Halk Tiyatrosu’nun ortak olan
oyunları oynandı. Anti-Emperyalist
Cephe adına Güneş Seferoğlu yaptığı
konuşmada: “Grup Yorum direnen
dünya halklarınındır, dünyada direnen
savaşan kim varsa Grup Yorum bugüne
kadar onların türküsünü de söylemiştir’’
dedi. Avukat Aytaç Ünsal ise “Faşizm
yenilecek! İşte konserler yasaklandı,
gözaltılar, tutuklamalar! Başarabildiler
mi? Grup Yorum üyelerinin birçoğunu
tutsak ettiler. Grup Yorum burada ve
birazdan bize konser verecek. Başaramayacaklar çünkü biz halkız, ve elbet
biz kazanacağız." diyerek sözlerini bitirdi. Son olarak Grup Yorum, umudun
türküleriyle sahne aldı. Konsere 600
kişi katıldı.
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Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan’a Cevabı:
DEVRİMCİLİK YENİDEN ŞEKİLLENMİŞTİR
CEPHE TARZI; OLMAZLARI, NESNELLİKLERİ,
KOŞULLAR SÖYLEMLERİNİ YIKIP PARÇALAMIŞTIR
Biz diyoruz ki;
Leyla ve Bilgehan
komutanlara sözümüzdür; Evet bitmiştir artık! “Yok”lar, “olmaz”lar,
“yapılamaz”lar gerekçeler üretmek
bitmiştir artık. Artık Leylalar var,
Oğuzlar var, Mahirler var. Şafaklar
var Çiğdemler var, Bilgehanlar var...
Her türlü olmazları yıkıp parçalayan
bir tarz yaratılmıştır. Yaralı ve silahsız
3 gerilla emperyalizmle ve oligarşiyle
savaşmaya devam etmiştir.
Yerin yedi kat altından silah çıkarmış, bombalanan sığınaktan, yanıklar ve yıkıntılar içinden silah çıkararak savaşmış ve şehit düşmüşlerdir.
Komutanlarımız ve savaşçılarımız
kahramanlığın destanını yazarlarken,
gerekçelere sığınmak, olmazları tekrarlamak, koşullar el vermiyor demek
kabul edilemez.
BİZ CEPHELİLER; bu saatten
sonra olmazları, yapılamazları kabul
etmiyoruz, bu nedenle uzlaşmayacağız,
düzenle uzlaşmayacağız, küçük burjuva yaşam tarzıyla uzlaşmayacağız,
burjuva ideolojisiyle uzlaşmayacağız.
Savaşacağız!
Bitmiştir çaresizlik... Devrimci çaresiz değildir, olamaz. Bilgehan ve
Leyla karşısında, Mahir ve Oğuz karşısında hiçbir Cepheli’nin çaresizim
deme hakkı yoktur.

Devrimcilik, çözüm üretmektir.
Devrimcilik, koşulları aşmaktır.
Devrimcilik, nesnelliği yıkıp parçalamaktır.
Cepheli’nin bu gücü vardır. Leyla
ve Bilgehan, Mahir ve Oğuz bunu
kanıtlamışlardır. Cepheli her koşulda
savaşabilir, Cepheli her sorunu çözebilir, Cepheli hiçbir koşulda teslim
alınamaz.
Evet artık gerekçecilik bitmiştir.
Gerekçecilik küçük düşünmektir, ufkunu sınırlamaktır, düzen sınırlarına
hapsolmaktır; gerekçecilik, Cephenin
gelişmesini engellemektir.
Cepheli’nin bir yaşam tarzı vardır.
Bu tarz, Kızıldere'den bu güne geleneklerle yaratılmıştır. BU TARZ;
KENDİNDEN BAŞLAYARAK
DÜNYAYI FETHETMEYE BAŞ
KOYMUŞ CEPHELİ TARZIDIR.
Bütün sınırları yıkacağız, aşacağız
kendimizi, hepimiz kendimizle daha
sıkı bir yarış halinde olacak sıramızı
alacağız.
Sözümüzdür;
Leyla ve Bilgehan komutanlarımıza, Mahir ve Oğuz yoldaşlarımıza
sözümüzdür. Önce kendimizi aşacak,
sonra düşmanın önümüze koyduğu
barikatları aşacağız. KÜÇÜK BURJUVA KÜLTÜRÜNÜ, LEYLA KOMUTANIN SİLAHLARI ÇIKARDIĞI YERİN YEDİ KAT ALTINA GÖMECEĞİZ!
Nasıl düşünürsen öyle yaşarsın,
nasıl yaşarsan öyle savaşırsın, nasıl
savaşırsan öyle ölümsüzleşirsin.
Biz diyoruz ki; Leyla ve Bilgehan
gibi yaşayacak, onlar gibi savaşacak,
onlar gibi öleceğiz. Sabolar’a verdiğimiz sözü, Sabo’nun evlatlarına da
veriyoruz. Sizin gibi yaşayacak, sizin
gibi savaşacak ve sizin gibi öleceğiz.
Biz Cepheli’yiz.
Bizi kopmaz bağlarla birbirimize
sağlayan ideolojimiz, şehitlerimiz,
önderimizin yarattığı ortak ruhsal şekillenmemizdir. Bu ortak şekillenme
bize Leyla gibi yaşama, Bilgehan

gibi savaşma sorumluluğu yüklüyor.
Bu ne demektir?
Bu her türlü gerekçeciliği parçalayıp atmak demektir.
Kendimize soracağız; "Yaralı ve
yanıklar içinde 3
silahsız gerilla, savaşımızı bir adım
öne taşıdılar, ben
bugün ne yaptım?" Bu soruyu kendimize sürekli soracağız.
Soracağız ve olmazlarımızı, yapılamazlarımızı ortadan kaldıracağız.
Geriye dönecek ve Leylalara,
Bilgehanlar’a bakacağız. Bakacak ve
soracağız: Biz ne yapıyoruz? Ben ne
yapıyorum? Nasıl yaşıyorum, nasıl mücadele ediyorum, nasıl savaşıyorum?
Leyla ve Bilgehan, Mahir ve Oğuz
HALK İÇİN YAŞADILAR, CEPHE
İÇİN SAVAŞTILAR, DEVRİM İÇİN
ŞEHİT DÜŞTÜLER. Ve bizler; biz
CEPHELİLER; ONLAR GİBİ YAŞAYACAK, ONLAR GİBİ SAVAŞACAK, ONLAR GİBİ ÖLECEĞİZ!
Leyla ve Bilgehan'a sözümüzdür;
geleneklerimizi büyüteceğiz. BİZİM
BİR KIZILDERE’MİZ VAR, BİZİM
MAHİR’İMİZ VE DAYI’MIZ VAR.
Bizim herkesin bayraklarından
orak çekiçleri çıkardığı bir dönemde,
orak çekiçli bayrağı dalgalandıran,
emperyalizme ve oligarşiye meydan
okuyan Sabolar’ımız var.
Bizim, herkesin silahları betonlara
gömdüğü bir dönemde, yerin yedi
kat altından silah çıkaran Leylalar’ımız
var.
Bizim Kızıldere'yi yaşatan
Bilgehanlar’ımız var.
Bizim DEVRİM KUŞAĞI KAHRAMANLARIMIZ ve onlara verilmiş
olan bir sözümüz var.
DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ!
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BİR OĞLU ŞEHİT, DİĞER OĞLUNUN CENAZESİ KAYIP
BİR BABANIN DİRENİŞİ
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AKP faşizmi 7 Kasım 2016 tarihinde Dersim'de bombaladığı sığınakta 11 DHKC gerillasını katletti.
Sığınağı bombaladıktan sonra parçalanmış cesetleri toplayıp
7 gerillamızı ailelerine dahi haber
vermeden gömen faşizm, gerillaların
DNA sonuçlarının ellerinde olmasına
rağmen cenazeleri ailelere teslim etmiyor.
DHKC'nin açıkladığı 11 şehit gerillanın 4'ünün cesedi hala sığınağın
altında gömülü olduğundan, 4 gerillanın cesetlerinin çıkarılması ve
DNA'sı belli olan ve gömülen 7 gerillamızın isimlerinin ve yerlerinin
açıklanması için ülkemizin dört bir
yanında Cepheliler eylemler, yazılamalar ve direnişler örgütlemeye başladı. Örgütlenen direnişler ve eylemler
yoldaşlarımıza hak ettikleri mezar
taşlarını vermek için onlara layık bir
cenaze töreni yapabilmek içindir.

Örgütlenen Direnişler,
Eylemler, Yoldaşlarımızın
Mezar Hakkı İçindir!
Bir oğlunu şehit veren, diğer oğlunu kayıp cenazesini almak için
kapı kapı dolaşan her türlü hukuksal
yolu deneyen Kemal Gün, cenazelere
ulaşmanın tek yolunun artık direnmekten geçtiğinin bilinci ile direnişi
TAYAD'lı ailelerle birlikte ilk başlatan
oldu ve şehit yakınlarına "evlatlarımızın cenazeleri alabilmek, bedenlerinden geriye bir kemik parçası
bile kalsa onlara bir mezar taşı verebilmek için Seyit Rıza Meydanı’nda
direnmeliyiz" diye çağrı yaptı.
Kemal Gün, bir baba olarak oğlunun mezarı için başlattığı direnişte
saldırıya ve gözaltına maruz kaldı.
Defalarca polis tarafından tehdit edildi, oturma eylemini gerçekleştirdikleri
saatlerde kişi başına düşen onlarca
polis tarafından taciz edildi. Ama ısrarlı ve kararlı olmadan hiçbir direnişin kazanılamayacağının bilinci ile
TAYAD'lıların, ülkemizde ve dünyada
tüm Cepheliler’in desteği ile kararlı
direnişini süresiz açlık grevine çevirdi.
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Kardeşlerinin, yoldaşlarının, oğullarının kızlarının mezar hakkı için direnişler gösteren, gözaltına alınan, işkence gören, tehdit edilen, ölüm orucu
yapanlar, "Faşizmin zulmüne karşılık
direnmek en meşru haktır" diyenler
ilk değildi ülkemizde, yaratılan bu
direniş geleneğinin bir devamcısı idi
Kemal Gün. Ve yaratılan geleneklere
bir yenisini eklemek için, direnilmeden
hak alınamayacağının bilinciyle girdiği
yolda direnerek düşmana gerillalarımızın bulunduğu sığınağı açtırabildi.
28 Şubat günü kazılan sığınaktan
3 gerillamızın daha cesetleri çıkarıldı
ve DNA tespiti için Adli Tıp’a gönderildi.

Direnmeden Hak
Alınamaz!
Faşizm koşullarında katledilen
evlatlarına bir mezar taşı dikebilmek,
yanmış parçalanmış bedenlerinden
geriye kalanı, kendi geleneklerimize
göre gömebilmek için bile direnmek
zorundadır anneler, babalar, kardeşler.
Mezar hakkı istemek, direnmekten
geçmektedir ülkemizde. Direnmek
ise en meşru hakkımızdır, çünkü faşizmin değerlerimize saldırdığı bir
ortamda "OHAL var direniş örgütlenemez" demeden değerlerimizi savunmak bir direniş mevzisi yaratmak
zorunlu bir görevdir, zulme karşı
olanın en doğal hakkıdır.
Direnmenin hak olmadığı ülkemizde, bu hak için bedel ödemektir
aynı zamanda direnişlerimiz. Cenazesi
olanın cenazesini geleneklerine göre
gömme hakkı elinden alınan, bu
uğurda gösterdiği direnişe saldıran,
direnmenin suç sayıldığı ülkemizde
yaratılan her direniş her mevzi haklarımız içindir. Hak mücadelesi ancak
bedel ödenerek olur, bedel ödenerek
hak alınır.
Faşizmin ısrarla direnme hakkını
yok etmek istemesi, OHAL yasaları
adı altında uyguladığı yasakçı ve
baskıcı politikasının "sorunsuz" devamı içindir.
Bu nedenle oğlunun mezar hakkı

için direnen bir baba onu "rahatsız"
eder direnişini kırmak için de saldırır,
gözaltına alır. Çaresizce "kaderlerine"
razı gelip evlatlarını mezarsız bırakmaları, sessiz sedasız kabullenin demeleri bundandır. Kötü örnektir hakkı
için direnenler. Ve onlar baskı ile
zulüm ile yok edilmelidirler. Kemal
Gün tüm bu baskılara direnmiştir.
Hakkı olan için direnmiştir ve sığınakların açılmasını sağlamıştır.
Sonuç olarak;
Mezar hakkımız için direnmek
en meşru ve haklı talebimizdir. Gerillalarımızın aileleri de en meşru
talepleri için direndiler ve 11 şehit
gerillamızın cenazeleri teslim edilene
kadar direnmeye devam edecekler.
Katledilen çocuklarının cenazelerini
almak için Dersim'de Seyit Rıza
Meydan'ında direnişe geçen TAYAD'lı
ailelerimizle birlikte katledilen gerillamız Murat Gün'ün babası Kemal
Gün ve Aysun Saban’ın amcası Sabahattin Saban, gözaltılarla, faşist
iktidarın polislerinin uyguladığı baskı
ve tehditle sindirilmeye çalışılsa da
tüm bu baskılara boyun eğmemiş,
sindirilememişlerdir. AKP faşizminin
baskı ve zulmü direnenlerin direncini
kıramamış ve yine direniş kazanmıştır.

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

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)
HALKIN ADALETİ
Şehit Düşen
Yoldaşlarımızın
Hesabını Sormak
Bir Parti-Cephe
Geleneğidir
Şehit düşen yoldaşlarımızın hesabını sormak, devrimcilere ve halka
sıkılan kurşunların hesabını sormak
Parti-Cephe geleneğidir. Tek bir yoldaşımızın, devrimcinin, halkımızın
kanını yerde bırakmayacağız. Halkın
Adaleti’ni uygulamak geleneğimizdir.
Yoldaşımızın hesabını sormada
öyle örnekler yarattık ki, yoldaşımızı
katleden katili götürüp yoldaşımızın
mezarı başında cezalandırdığımız örnek de oldu, komutanımız Sibel Yalçın’ı ihbar eden polis işbirlikçisini,
Sibel Yalçın’ın cenazesini daha mezara koymadan anında cezalandırdığımız örneklerimiz de oldu.
Örneğin, 1 Mayıs şehidimiz M.
Akif Dalcı’yı katleden polis Kazım
Çakmakçı titiz bir çalışmayla bulunur
ve cezalandırılır.
Bu geleneğimiz sayesinde tüm
halk düşmanları, birgün halkın adaletinin yakalarına yapışacağını bilirler.
16-17 Nisan şehitlerimizden Eda
Yüksel’in faşist katiller sürüsünün
yüzlerine “Yoldaşlarımız sizi cezalandıracak!” diye haykırması, geleneğimize duyulan güvendir. Cephe
savaşçılarına talimattır.
Yoldaşımız Ali Rıza Ağdoğan’ı
camdan atarak katleden Beyoğlu Karakolu, bacasından sarkıtılan bomba
ile yerle bir edilir, içinde bulunan işkenceci katillerden ölenler yarala-

nanlar olur. Yoldaşımızın ve bu karakolda şu ya da bu nedenle işkence
görmüş insanlarımızın hesabı sorulur.
Halkın Adaleti uygulanır.
Halkın Adaletini sadece kendi
yoldaşlarımızın hesabını sormak için
değil, Cepheli olmayan devrimcilerin,
katledilen Kürt Yurtseverlerin hesabını
sormak için de uyguladık.
1988’de 4 TKP-ML/TİKKO’lu
devrimcinin katledilmesinden sorumlu polis işbirlikçisi Engin Kaya’yı
bularak sorgulayıp, suçunu itiraf ettikten sonra cezalandırdık.
Kürdistan kasabı diye bilinen general Hulusi Sayın ve Kürdistan’da
katliamlara, işkencelere bizzat katılmış generaller Temel Cingöz, İsmail
Selen’ler cezalandırılır. Aydın’da iki
PKK’li tutsak Hüsnü EROĞLU ve
Mehmet YALÇINKAYA’nın dövülerek katledildiği operasyonu bizzat
yöneten savcı Nural Uçurum ve dönemin Adalet Bakanı Mehmet Topaç
halkın adaleti çerçevesinde cezalandırılır.
Yoldaşlarımızın hesabını sorma
geleneğimizi, savaş alanına taşıdık.
Çatışma içinde yoldaşı şehit düşen
ya da yaralanan savaşçının hesabını
sorma görevi doğrudan aynı birlikteki yoldaşının ilk görevi olmuştur.
Gerektiğinde ağır yaralı yoldaşını
çatışma alanından çıkaramayacak
durumdaysa, kendisi geri çekilecek
ve yoldaşının hesabını soracaktır.
Bir savaş birliğimiz çatışma içindeyken şehitler verebiliriz. Ağır yaralı
yoldaşlarımız olabilir. Çatışma alanında yaralı yoldaşını bırakmamak
esastır. Ama her koşulda çatışma alanından yaralı yoldaşımızı çıkarma

koşulumuz olmayabilir. Böylesi bir
durumda, esas olan yoldaşının hesabının sorulmasıdır. Halkın Adaleti’nin
uygulanmasıdır.
Gelenek, diğer savaşçının çekilerek, hemen şehit edilen yoldaşının
hesabını sorması olmuştur.
Bahçelievler 75. Yıl Polis Merkezi'ne bağlı polisler tarafından Yürüyüş dergisi dağıtımcısı Ferhat Gerçek sırtından kurşunlanarak felç bırakıldı. Bu halk düşmanlığının hesabını sormak için DHKC savaşçıları
bu polis merkezine yönelik eylem
gerçekleştirdiler. DHKC Savaşçısı
Nebiha Aracı, geri çekilirken yaralı
tutsak düştü. Diğer savaşçı yaralı
tutsak edilmiş yoldaşının hesabını
sormak ve öldürme kastı ile yapılan
işkenceyi durdurmak için bir polis
cezalandırdı.
Diğer bir örnek komutan Hasan
Selim Gönen’dir. Yaralandığında yanındaki savaşçıyı göndermesinin bir
yanı yoldaşının kurtulmasını sağlamak, yani yoldaşını koruma ve sahiplenme duygusudur, diğer yanı
Cephe geleneğini sürdürmek, çatışmada sağlam durumda olan savaşçının çekilerek hesap sormasını, halkın
adaletini uygulamasını sağlamaktır.
Geleneklerimiz, savaşımızı büyütmek ve zafere ulaştırmak içindir.
Geleneklerimize yön veren halk savaşının ihtiyaçlarıdır.
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Her Şart Altında Halkı
Düşünmek; Son Nefesini
Verirken Bile...
Halka Zarar Vermemek
İlkemizdir
Halka zarar vermemek devrimci
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mürlüğü tercih etmiştir.
Dersim’de destan yaratan Kemal
Askeriler’in düşman kuşatmasını fark
ettiklerinde yaptıkları ilk iş ev halkını
güvenli bir şekilde dışarıya çıkarmak
olmuştur.
Parti-Cephe savaşçıları, bu konuda
yaratılan geleneğe en küçük bir leke
sürmemek için her türlü riski göze almıştır. Canları pahasına korumuş, yaşatmışlardır.
M. Akif Dalcı
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Ali Rıza Ağdoğan

Son Anda Bile Düşmana
Zarar Vermek için
Ölecek ve Öldüreceğiz!

eylemin en temel ilkelerindendir. Kıtirdiği için, PKK'nin güdümüne girmiş,
zıldere'den günümüze tarihimizin hiçbir
ondan bağımsız politika yürütmemekte,
anında halkı hedef alan eylem yaphalka zarar veren eylemler karşısında
Savaşçılarımız, dağda, şehirde, somadık. Çünkü biz devrimci eylemin
da sesini dahi çıkaramamaktadır.
kakta veya evde kuşatıldıkları her diilkeli eylem olduğunu biliyoruz. Halka
Bu konuda tek gelenek sahibi örreniş mevzisinde bedel öderlerken,
zarar veren, halkı hedef alan eylem
gütümüz olmuştur. Mahirler’den bu
bedel ödetmeyi de gelenek haline geçizgisi, kendine güvensizliğin, ideolojik
yana bu gelenek bir birini büyüterek
tirmişlerdir. Son anlarında bile düşmana
netlik ve bağımsızlıktan yoksunluğun
devam etmektedir.
nasıl daha fazla zarar veririm anlayısonucudur.
Devrimci eylem, halka politika taşıyla hareket etmişlerdir.
Halka zarar vermek burjuva ideoşıyan, bilinç taşıyan, halkı devrim safBu geleneğimizin son örneklerinden
lojisidir. Bu nedenle halkı hedef alan
larında birleştiren eylemdir. Bunun
biri, Dersim İbrahim Erdoğan Kır Geher türlü eylem burjuva ideolojisiyle,
için, halka zarar vermemek ilkemiz
rilla Birliği savaşçılarımızdan Oğuz
onun etkisiyle yapılmış eylemdir. Buve geleneğimizdir.
Meşe olmuştur. Dersim'de bombalarla
gün Kürt mililyetçi hareketin yaptığı
-Bahçelievler’de bir ailenin evinde
yerle bir edilen sığınaktan, yerin yedi
eylemler, tam da bu tarz eylemlerdir.
kuşatılan Recai Dinçel, İbrahim Yalçın
kat altından silahlarını çıkaran savaşMeydanlara tonlarca bomba koyarak
Arkan ve Avni Turan, önce evdekileri
çılarımızdan Oğuz Meşe, bombalanan
patlatmak devrimci eylem değildir.
dışarıya çıkarmanın yollarını aramış
sığınaktaki yoldaşlarının hesabını sorHalktan yana, halkın çıkarlarına hizmet
ve güvenliklerini aldıktan sonra evden
mak için, eyleme giderken, düşman
eden eylemler değildir. Bu eylemler
çıkarmışlardır.
çevirmesine takıldı. Oğuz Meşe hiç
halkın kurtuluş mücadelesine zarar
Okmeydanı’nda girdiği evde polis
tereddütsüz çekti bombanın pimini ve
veren eylemlerdir.
tarafından kuşatılan Sibel’in ilk düdüşmana saldırdı. Düşman panik içinde
Devrimciler halka zarar vermez.
şüncesi evine girdiği ailenin güvenliğini
kaçarken, Oğuz'u panzerlerle taradılar.
Devrimcilerin hedefleri nettir, çünkü
almak oldu. Gültepe'de Halk Kurtuluş
Oğuz son anda bile düşmana zarar
politikaları ve ideolojileri nettir. İstanSavaşçıları da, kuşatıldıklarında kenverme ve yoldaşlarının hesabını sobul'da, DHKC’nin AKP İstanbul İl Bidilerine evini açan ailenin zarar görrarak geleneklerimize bir halka
nası’na ve İstanbul Emniyet Müdürmemesi için her türlü önlemi almaya
daha ekleyerek şehit düştü.
lüğü’ne yaptığı eylemlere bakın. Düşçalıştılar.
-Hesap sorma bilincimiz öylesine
man bile hemen DHKP-C'nin tarzı diSüleyman Örs, Küçükköy’ün sogüçlü, intikam duygularımız öylesine
yor. Daha ilk bakışta eylemi kimin
kaklarında girebileceği onlarca ev olköklüdür ki... Parti-Cephe savaşçıları
yaptığı anlaşılıyor. DHKC savaşçıları
masına karşın bu evlere girmemiş ve
bu yüzden son nefeslerine kadar hesap
kılı kırk yaran eylemler yapıyorlar. Bu
çatışmayı sürdürmek için boş bir kösormaya çalışır, düşmana bir darbe
devrimci ideolojinin yarattığı
bir sonuçtur. İdeolojik gıdasını
emperyalizmden alanlar bu
tür eylemler yapamazlar.
Solun durumu da bu açıdan içler acısıdır PKK ile
birlik kuran sol, halka karşı
yapılan eylemler karşısında
çıt çıkarmamaktadır. Sol gelinen aşamada kimliksizleşmiş ve kişiliksizleşmiştir.
İdeolojik bağımsızlığını yi- İbrahim Yalçın Arıkan
Süleyman Örs
Kemal Askeri

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

daha, bir darbe daha vurmanın yolunu,
yöntemini düşünür.
-Silahsızken kuşatılan Esma, Sıddık
ve Güven ellerindeki tek bir piknik
tüpünü silah yapıp fırlatırlar düşmana.
İstanbul Reşitpaşa’daki evinde kuşatılır Ekrem Akın Savaş. Düşmanın
"teslim ol" çağrılarına tereddütsüz sloganlarıyla ve ateşle karşılık verir. Mermisi bitince evdeki tüpü silah yaparak
sürdürür direnişini.
-22 Haziran 1995. Dersim Ovacık
Zeranik vadisi. Gerilla birliğimize
bağlı beş kişilik bir müfreze düşman
güçleriyle çatışmaya girer. Kobra,
skorsky helikopterleri, panzerleri ve
ağır silahlarıyla donanmış binlerce
düşman gücü vardır karşılarında.
15 saat dolduğunda beş gerillamızdan dördü şehit düşmüştü. Sadece
Zehra Öncü çatışmayı sürdürecek durumdaydı. Düşman çemberi daha da
daralıyor, Zehra’nın cephanesi tükeniyordu. Ama Zehra birkaç düşmanı
daha yok etmeden şehit olmak istemiyordu. Ölmeden önce yanıbaşında
şehit düşen yoldaşlarının hesabını sormak istiyordu. Bu arada düşmanın
çağrıları devam ediyordu:
“ Teslim ol”
Teslim oluyorum, diye bağırdı kararlı bir şekilde. Düşman subayı inanamıyordu. DHKC gerillaları teslim
olmazdı. Emin olmak için:
“ Öyleyse ayağa kalk, ellerini başının üzerine koy ve yavaş yavaş bize
yaklaş” dedi.
Zehra elinin içindeki bombayı iyice
kavrayarak iki elini başının üzerine
koydu. Düşman subayının üzerine
doğru yürümeye başladı. Düşman subayı mutluydu. Bir DHKC gerillası
gerçekten kendisine teslim oluyordu...
Mutluluğu çok kısa sürdü düşman

Ahmet İbili

Zehra Öncü
subayının. Zehra iyice yaklaşıp bir
hamleyle onu kendine doğru çekti ve
sımsıkı kavradığı mandalı serbest bıraktı. İsteği olmuş, son anında düşman
subayı ve iki katil askerden yoldaşlarının hesabını sormuştu.

2000 Ölüm Orucu Direnişi,
Geleneklerimize
Yeni Gelenekler Ekleyerek,
7 Yıl Sürdü
“Bir Canım Var
Feda Olsun Halkıma”
Feda Kültürünü
Gelenekleştirenler
Yenilmez Olurlar
Emperyalizm diyor ki, “sosyalizm
öldü... hiçbir düşünce uğrunda ölümü
göze almaya değmez... yaşam kutsaldır.”
Burjuvazinin ideolojisine uygundur
bu, burjuvazi kendi çıkarları için herkesi, on milyonları bir çırpıda öldürebilir, fakat hiçbir şey için kendi canından vazgeçemez. Bu ölçüde bencildir.
Burjuva ideolojiisinin bencilliğiyle,
devrimcilerin halkın beyinlerini teslim
almak ister. Burjuvazi bilir ki, burjuva

Ali Rıza Demir

Ekrem Akın Savaş
ideolojisinin teslim aldığı beyinler,
kendi düzenlerine isyan edemezler,
isyan etme gerekçeleri de kalmaz.
Devrimci tutsaklara iki seçenek
dayatılır; ya devrimci düşüncelerinden
vazgeçme, ya da ölüm seçeneğidir bu
seçenekler.
Emperyalizmin yönetme biçimi budur, devasa silahlar ve devasa silahlanma dünya halklarını, silahların ölüm
kusan namluları karşısında boyun eğdirmek içindir.
Parti-Cephe tutsakları, tartışmadık
bir şey bırakmadan, saldırıyı ve karşısında yapacaklarını enine boyuna
değerlendirdikten sonra, faşizmin ölüm
dayatmasına hep bir ağızdan ölüme
gönüllülüklerini açıklayarak cevap
verdiler.
Ahmet İbili’nin cümlesinde ifadesini buldu bu gönüllülük; “Bir canım
var, feda olsun halkıma!”
Ali Rıza Demir sesleniyor halkına; ve Ali Rıza Demir, sözlerine ana
diliyle, Kürtçe'yle devam ediyor artık:
"...Sizi seviyoruz Türkiye halkları.
Sizden güç alıyoruz. Sizin için ölüme
yürüyoruz. Size her şey layık. Canımız,
kanımız size feda olsun. Sizin için
her şeyi ama her şeyi yapacak kadar

Yemliha Kaya
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Fatma Ersoy
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Canan Kulaksız
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Zehra Kulaksız

fütursuz ve pervasızız...”
Yemliha Kaya: “Halkıma layık olacağım, yoldaşlarıma layık olacağım”
Parti-Cephe tutsakları kendilerini
feda yarışına giriyorlar adeta.
Faşizmin, emperyalizmin saldırı
politikası bu feda geleneğiyle boşa çıkarıldı. Emperyalizm ve oligarşi bu
direniş karşısında çaresiz kaldılar,
Amerikan emperyalizmi şaşkınlığını
“7 yıl direniş mi olur?” sözleriyle
ifade etti.
Feda savaşçılarımız emperyalizme
ve işbirlikçilerine korku salıyor. Feda
eylemlerimizin diğer bir biçimi, düşman
hedeflerin imhasına yönelik yapılan
eylemlerimiz olmuştur.
Gültekin Koç ile başlayan Feda
eylemlerimiz Şengül Akkurt, Uğur
Bülbül, Eyüp Beyaz, İbrahim Çuhadar ve Alişan Şanlı ile devam etti.
Elbetteki fedanın başka biçimlerini
de yaşadık. Ölüm oruçlarında, hapishane katliamlarında, şehirlerde ve kırlarda kuşatmalarda... Tabi vücuduna
bomba bağlayarak düşmandan hesap
sormaya gitmek, kendini fedanın en
üst biçimi olarak savaşçılarımızda
hayat buldu. Gültekin Koç, İstanbul
Şişli Emniyet Müdürlüğü binasında
üzerindeki bombayı patlatarak kendini
feda ettiğinde oligarşi büyük bir panik
yaşadı. Alişan Şanlı ise Ankara'da
Amerikan Büyükelçiliği girişinde
üzerindeki bombayı patlatarak kendini
feda ettiğinde Amerika "MarksistLeninist bir silahlı örgütün yeniden
güçlenmesine izin vermeyeceğiz" diyor
ve örgütümüzü yok edilmesi gereken
örgüt olarak ilan ediyor yöneticilerimizin başlarına ödüller koyuyordu.
İbrahim Çuhadar, Gazi Polis Karakolu’nun içinde bedenine sardığı
bombaları patlatarak, katledilen
yoldaşlarının hesabını sorduğunda,
yine tepki sesleri Amerika’dan da

geliyordu.
Yoldaşlarımız yeni
yeni gelenekler yaratarak
örgütümüzün ideolojik
gücünü büyütmeye devam ederlerken, bir yandan da geleceğimizi belirleyecek olan manevi
değerleri de büyüterek
güçlendirmeye devam
ediyorlar.

“Çalım attım öne geçtim”
(...) 23 Mart 2001'de Ersoy ilk kez
kusuyor. İlk kez bugün Ersoy'dan ölüm
kokusunu alıyorum. “Ersoy bahar kokuyorsun" diyorum. Gülüyor. "Artık
çok yakın" diyor. Ayşe (Baştimur)’ye
"Öne geçtiğimi kabul et" diyor. Ayşe
sessizce "Evet" diyor. Ayşe'nin gözleri
Ersoy'da.”
Faşizmin, ölüm orucu direnişlerine
verdiği cevap katliam oldu. 19 Aralık
2000’de 20 hapishaneyi birden kuşattılar, bombalar, kurşun yağmuru altında
tutsakları teslim almak istiyorlardı.
Direnilecekti, başka hiçbir ihtimal
söz konusu değildir Parti-Cephe tutsakları için. Direniş ölümler pahasına
olacaktı. Bu düşmanın saldırı hazırlığından da anlaşılıyordu.
19 Aralık gecesi saldırı, faşizmin
uzun namlulu silahlarından çıkan kurşunlarla başladı. Sayısız yakıcı gaz
bombaları yağdırıldı tutsakların üzerine.
Bu koşullarda direniş, kendini feda
eylemleriyle sürecekti.
Ümraniye Hapishanesi’nde ölüm
orucu direnişçilerinin hepsi de en önce
kendisinin feda eylemcisi olmasını istiyordu. Feda yarışı sürüyordu. Nihayetinde kura ile kendini ilk feda edecek
savaşçının belirlenmesine karar verildi.
Ahmet İbili, ölüm orucu ekiplerinin
komutanı olarak, kurayı çekti, kuradan
kendisi çıkmıştı. Küçük bir hile yapmıştı
Ahmet İbili, kura için kendi ismini
yazdığı kağıdı kura torbasına atmak
yerine parmaklarının arasına sıkıştırarak,
torbadan kendi adı çıkmış gibi gösterdi,
yoldaşlarının önünde kendini feda
etmek için bir adım öne çıktı, düşmanın
saldırısına bedenini tutuşturarak cevap
verdi, ölümsüzleşti.
Bayrampaşa Hapishanesi’nde, bedenini tutuşturarak kendini feda eden

tutsak yoldaşlarımız Fırat Tavuk,
Aşur Korkmaz oldu. Uşak, Hapishanesi’nde; Berrin Bıçkılar, Yasemin
Canc, Bursa’da; Murat Özdemir,
Çankırı hapishanesinde; İrfan Ortakçı, Hasan Güngörmez, Çanakkale
Hapishanesi’nde; Fidan Kalşen, Ceyhan Hapishanesi’nde; Halil Önder’di.
Bedenini tutuşturarak kendini feda
ederek geleneğimizin öncüleri oldular.
Onları yenileri ve yenileri izledi. 7 yıl
boyunca, faşizmin saldırıları karşısında
tutsaklarımızın direnişinin temel biçimlerinden biri oldu. Emperyalizm
ve faşizm, kendini feda geleneğimizin
önünde diz çöktü.

İki Kardeş Yattı Ölüm Orucuna,
İki Kardeş Çıktı Dağlara,
Kardeşler Birlikte Yendiler
Ölümü, İki Kardeş Birlikte Aynı
Evde Ölüm Orucu Şehidi Oldu,
İki Kardeş Aynı Dağlarda
Halka Umut Oldu
İki Kız Kardeş,
İki Yürek,
İki Yoldaş,
İki Sevgi Abidesi,
Baş Eğmez
İki Direniş Sembolü...
İsimleri Canan Kulaksız ve Zehra
Kulaksız’dır.
Canan Kulaksız: 15 Nisan 2001
tarihinde, İstanbul Küçük Armutlu
Mahallesi’nde ölümsüzleşti.
Zehra Kulaksız: 29 Haziran 2001
tarihinde, İstanbul Küçük Armutlu
Mahallesi’nde ölümsüzleşti.
Karadeniz gibi dik başkı iki kız
kardeştir, onlar. Düşmana, zalime
boyun eğmedirler.
Kavga ülkemizi işgal eden, soyan,
sömürüp yağmalayan emperyalizmle,
onların işbirlikçileriyle halkımız arasındadır. Bu kavgada halk vardır, halk
Canan ve Zehra’dır.
Ölüme yatırdılar bedenlerini.
Bir babanın tek iki kızı, tek iki çocuğuydular. Bir aileden iki kardeş ölüme yatar mı demediler. Saldırı altındaysa Anadolu, direnmek görevdi. Onlar abla kardeş, direnme kararı aldılar.
Kararlıydılar, direnme kararlarını ölümüne sürdürdüler. Ölüm Orucu dire-
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nişinin iki şehidi oldular.
Bedenlerini ölüme yatırmakla yetinmediler, babalarını, amcalarını, diğer
yakınlarını kattılar.
Şehit düşmekle yetinmediler, kavgalarını babalarına miras bıraktılar ve
sahiplenmesini istediler.
Dünya tarihinde olmayan bir örneği
yaratarak, geleneklerimize yeni bir
halka eklediler.
Devrimle tüm bilinçleriyle, tüm
yürekleriyle bütünleşme vardı eylemlerinde.
Halk ve vatan sevgisinin sınırsızlığı
vardı eylemlerinde.
Devrim için ölüme yatırdıkları bedenleriyle, dünyanın en onurlu işini,
halkını ve vatanını savunan, yoldaşlarını, değer ve geleneklerini savunan
iki kardeş olmanın mutluluğu yüzlerinde hiç silinmeyen gülüştü. Ölüme
böyle gülerek, abla kardeş direnmenin
mutluluğuyla gittiler.
Onlar aynı anne babadan, aynı kültür ve gelenekten, Anadolu halkının
iki yiğit kızıydılar. Aynı kutsal davaya,
Anadolu savunmasına baş koydular.
Ölümsüzleşerek, düşmana geçit vermeyen iki kale oldular.
Cihan ve Murat Gün kardeştiler.
Cihan şehit düşünce, Murat gerillaya
katılarak kerdeşi Cihan'ın silahını, savaştaki yerini devralarak dağların şahanı oldu. 7 Kasım günü DHKC gerillalarının bulunduğu sığınak bombalandığında Murat Gün'de o sığınaktaydı, akıbeti hala AKP iktidarı tarafından gizleniyor.
Yine Dersim'de şehit düşen Cihan
Gürz ve Kenan Gürz iki kardeştiler.
Onlar da Dersim dağlarında Murat
Gün ve Cihan Gün kardeşler gibi halkalarının özgürlüğü ve vatanlarının
bağımsızlığı için savaşarak şehit düştüler.
Cihan ve Murat, Zehra ve Canan,
Cihan ve Kenan savaşımızın kahraman
kardeşleri olarak yeni bir geleneğin
yaratıcısı ve devamcısı oldular.

Anaları vardır Anadolu’nun.
Anadolu’nun Tanrıçalarıdır
Onlar
Bu topraklar onlarsız düşünülemez.
Anadolu’yu Anadolu yapan onlardır.
Bir Tanrıça gibi kutsaldırlar.

Sadece bir çocuk
doğurmazlar, bu Anadolu topraklarında ne
varsa, onlardan doğar.
Onların bedeninden,
onların emeğinden, onların sahiplenmesinden,
ağıtlarından, türkülerinden, çektikleri çileŞenay Hanoğlu-Gülsüman Dönmez
den doğar Anadolu.
Ömürler verirler AnaOnlardan sonra, devrimin tüm sorundolu’ya bedenlerinden ve esirgemeden
larının çözümünde analar ilk aklımıza
canlarını ömürlerini verirler. Ve zalım
gelenler olacaklar.
zamanlarda önce onlar atılır kavgaya,
Komutan Leyla olmak:
önce Analar düşer toprağa.
Yerin yedi kat dibine inip,
Gülsüman Dönmez: 9 Nisan 2001
tarihinde, İstanbul Küçükarmutlu Maemperyalizmin biat politihallesi’nde ölümsüzleşti.
kaları sonucu gömülen halkŞenay Hanoğlu: 22 Nisan 2001 taların silahlarını çıkarıp, sarihinde, İstanbul Küçükarmutlu Mavaşmak ve geleneklerimize
hallesi’nde ölümsüzleşti.
Bir oğlu vardı Gülsüman’ın.
yenilerini eklemektir.
Bir oğlu, bir kızı vardı Şenay’ın.
Komutan Leyla olmak: "3
Anadolu saldırı altındaysa, onların
Silahsız ve Yaralı Gerilla Ne
çocuklarıdır saldırı altında olan. Çocuğunu korumak için öne atılan anaYapabilir?" sorusuna, “devlardan daha yürekli canlı olmaz. Tüm
rim” cevabını verebilmektir.
bir Anadolu’yu kendi evladı yerine
koyan analardan daha büyük bir yürek
Bombalarla Yakılıp Yıkılmış,
bulunmaz.
Sığınaktan Silahlarını ÇıkaSavaşımızın tam bir halk savaşı
rıp Savaşan İradeyi Hangi
olduğunu anlattılar. Savaşımızın, emGüç Durdurabilir!
peralizm ve oligarşiyle, Türkiye halkı
arasında bir savaş olduğunu direnişe
Dersim birliğimizden bir grup sayatırdıkları bedenleriyle anlattılar. Anavaşçımızın bulunduğu sığınak bomdolu halkına bilinç oldular.
balanmıştır, birlik komutanlarımızdan
Devrim için savaşmanın, genç yaşlı,
Leyla ve 2 savaşçı yaralı ve yanıklar
çocuk kadın ayrımı yapmadan, tüm
içinde bombardımandan kurtulmayı
bir Anadolu halkının görevi olduğunu
başarmışlardır. Karamsarlığa düşmeanlattılar.
diler, kararsız kalmadılar, karar aldılar,
Bir ananın çocuk sevgisini anlattılar.
silahlarını bombalanan sığınaktan çıÇocuklarını seven tüm anaların çokardılar ve şehit düşenlerinin hesabını
cuklarının yaşadığı vatan toprakları
sormak için eylem yaptılar. Savaşmaya
için savaşması gerektiğini, ölümüne
devam ettiler.
direnmesi gerektiğini anlattılar. ÇoEmperyalizm, önce beyinlerde devcuklarının yaşadığı toprakları özgürrimci ideolojiyi yok ediyor. Beyinlerde
leştirmek, adaletli topraklar haline gedevrimci ideoloji yok edildiğinde, artık
tirmek için anaların savaşması gereko örgütlerin attıkları adımları devrim
tiğini anlattılar.
hedefi belirlemiyor. Artık o beyinlere
Onlar, yatırıp ölüme bedenlerini,
emperyalizm, burjuva ideolojisi hükbir ilki yarattılar. Onlardan sonra artık
mediyor.
kimse, belli sayıdaki profesyonal devBurjuva ideolojisi emperyalist sisrimcinin işi olarak bakamaz savaşa.
temin devamı içindir. Emperyalizmin
Bize anaların halk kurtuluş savaşımızda
çıkarlarının savunulması demektir. Buren ileri görevleri üstlenip yerine getijuva ideolojisi ile halkların her hangi
rebileceği inancını miras bıraktılar.
bir sorununa çözüm üretilemez. Tutarlı

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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bir reformist bile olunamaz. Burjuva
ideolojisinin yönettiği beyinlerin, reform
talepli mücadeleleri de faşizmin icazet
sınırlarına hapsedilmiş bir mücadeledir,
bunu bile yürütemezler.
Kobani’de ABD emperyalizminin
askeri gücüne dönüşen Kürt Milliyletçiliğini ve oportünizmi emperyalizmin ideolojik tahakkümünün yönettiği tartışmasız bir gerçektir.
Emperyalizm istediğinde, oligarşi
istediğinde dillerinde hemen “barış”
sloganının yükselmesi, silahlarını toprağa gömmek için oligarşinin kuracağı
masayı dört gözle beklemeleri bu nedenledir.
Sadece ülkemizde Kürt Milliyetçil’iği değil, dünyanın dört bir yanında
silahları gömenler ve üzerine beton
dökenler var.
İrlanda’da, İrlanda Cumhuriyetçi
Ordusu (IRA), silahların ilk kısmını
emperyalistlerin izleme heyetinin tanıklığında 2001 yılında betona gömdü.
İngiliz emperyalizmi için bu yetersiz
bir tavizdi. 2002 ve 2004’te de yine
şahitler huzurunda silahlar betona
gömüldü. Nihayet 2005’te IRA resmi
bir açıklamasıyla silahlı mücadeleyi
bıraktığını ilan etti.
Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), silahlarını toprağa gömme sözü verdi, teslim oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) bu silahlarla ABD'nin New York kentindeki
BM Genel Merkezi'nde, Küba'nın başkenti Havana'da ve Kolombiya'nın bir
kentinde heykeller yaptıracağını açıkladı.
(5 Şubat 2017 Yürüyüş Sayı: 559)
Ülkemizde, MKP gerillaları kuşatma altında silahlarını barıkarak teslim
oldular.
İşte Leyla komutanların yarattığı
geleneği böyle bir dünya tablosu daha
önemli, daha görkemli hale getiriyor.
Çünkü, Leyla’lar, halkların umudunun
toprağa gömüldüğü yerde, topraktan
halkın umudunu çıkarıp büyütüyorlar.
Halk Kurtuluş Savaşlarını geliştiriyorlar.
Leyla komutanlar, emperyailst sisteme halkların boyun eğmeyeceklerini
ilan ediyorlar. Bunu, büyük bir cüretle,
kendilerini feda ederek yapıyorlar.

Tıpkı, 90’lı yıllarda “sosyalizm öldü”
çığlıkları atılırken, sosyalizmin bayrağını Çiftehavuzlar’dan Anadolu’nun
dört bir yanına kadar dalgalandırdığımız gibi.
Tıpkı, artık hiçbir idealin uğruna
ölümü göze almayı değmeyeeceğinin
söylendiği koşullarda, 1996’da, 20002007’de Ölüm Orucu direnişine bedenlerimizi yatırarak, halkımızın ve
dünya halklarının devrim umudunu
korumak için tutsaklarımızın bedenlerini ölüme yatırmaları gibi.
Leyla komutanlarımız silahlarını
sığınaktan çıkarıp savaşı ve devrimi
büyütme iddialarını sürdürürken, bugünün dünyasında emperyalizme karşı
silahlı savaşı büyütmeden halklar için
umut olunamayacağını anlatıyorlar.
Leyla komutanlarımız, emperyalizmin halklara açlık, zulüm ve katliamdan başka bir şey veremeyeceğini
anlatıyorlar.
Leyla komutanımızın yarattığı gelenek bu nedenle önemlidir. Devrimin
yolunu gösteren önemdedir. Devrim
hedefinin, silahlı mücadele hedefinin
bulanıklaşmasına izin vermediği için
önemlidir.
Küba’da 82 kişi ile ayak bastıkları
Küba topraklarında, daha ilk anda 12
kişi ve 7 tüfekle kaldıklarında Fidel
Castro’nun devrim dediği gibi, silahsız
3 gerilla ne yapabilir sorusunun cevabını verdi, Leyla, Mahir, Oğuz yoldaşlarımız: Devrim!

Bilgehan Komutan
Olmak: Sabırla halkın adaletini uygulayacağı günü
beklemektir. Savaş ve devrim için sabırdır, emektir
“Bilgehan örgüte geldiğinde iki
şey söylemişti:
1- Kod adımın ARALIK olmasını
istiyorum. (Neden? dedik, 19 Aralığı
unutturmamak için, dedi.)
2- Feda eylemi yapmak istiyorum
19 Aralık’ın hesabını sormak için..”
Ve devam etti Bilgehan:
“Az laf çok iş. Ben az laf çok iş
yapmak istiyorum... Pratiği entelektüel, amaçsız sohbetlerle boğmamalıyız. Lafazanlık iş yapmamızı engeller.
Yapacaklarımızı, yapmamız gereken-

leri konuşarak değil, pratikte göstermeliyiz.
Varlığı bizi öldürmeye bağlı olan
düşmana af yok. Onları affetmeyeceğiz... Onları affetmek kendimizi
yok etmektir. Onları affetmek intihar
etmektir. Düzen ve devrimcilikten biri
diğerini yok etmek için vardır. İkisinin
bir arada yaşaması mümkün değildir.
Bu yüzden bizi ezmek yok etmek isteyen düşmanla uzlaşmamız, affetmemiz yaşama koşullarımızı ortadan
kaldırır.”
Biz, işkencecilerini affettiğini söyleyen devrim eskilerini biliyoruz.
Kürt Milliyetçiliğinin “barış” masasında oturmak için oligarşinin katliamlarını, zulmünü ağızlarına almadıklarının, katledilenlerin ailelerini katilin ayağına kadar götürdüklerinin tanığıyız. Katillerine övgüler dizdiklerini
biliyoruz.
Bugüne kadar yapılan zulümleri
unutmaya hazır olduklarına ilişkin ifadeleri çok duyduk.
Bilgehan, oligarşiyle, emperyalizmle uzlaşmak için her türlü tavizi
vermeye hazır olanların tersine, halk
düşmanlarının hiçbir zulmünü, katliamını unutmayan, unutturmayan bir
hafızanın temsilcisidir.
Çünkü, halkın adaletini uygulamak,
faşizmin zulmünden hesap sormak
halkın vazgeçilmez hakkıdır. Ama
bundan daha önemlisi, halkın gelecek
umudunu büyütmenin tek yoludur.
Adaletsiz yaşanmaz. Adaletsiz kalan
bir halk, onurunu kaybeder, değerlerini
kaybeder, geleneklerini yaşatamaz
kaybeder.
Adaletsizliğe göz yuman, adaletsizliği sineye çeken bir halk, gelecek
umudunu yitirmenin yanında bugün
için de ölüye döndürülmüş bir halk
olur.
Adaletsizliği sineye çekenlerin ideolojileri de olmaz. Kendilerine ait savundukları bir değer olmaz. Adaletsizliği sineye çekenler, emperyalist
düzenin adaletsizliğine, zulmüne ve
sömürüsüne teslim olurlar. Adalet duygusunu yitirenler, dilenciye dönerler.
Ancak, emperyalizmin ve oligarşinin
eline 8 Aralık akşamı savaşçılarımız
tarafindan stanbul Bahçelievler 75.
Yıl Polis Merkezi'ne bir saldırı ger-
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kı Sabo gibi, örgütün güvenliğini düşünmek, örgüte bir
bilgi bırakmak için
çırpınmaktır
Bilgehan Karpat
çekleştirilmiştir... Saldırıdan sonra karakol önünde çıkan çatışmada işkenceci
iki polis yaralanırken, çok sayıda polis
otosu da tahrip edilmiştir. DHKC savaşçısı Nebiha Aracı geri çekilirken
yaralı olarak tutsak düşmüştür.
Bilgehanlar, yarattıkları adalet
geleneğiyle, zulmün halkları ideolojik, kültürel, ahlaki teslim almasının da önüne geçmişlerdir.

Bilgehan komutan olmak;
Kendi ölüme giderken, tıp-

Yer: İstanbul Çiftehavuzlar
Tarih: 16-17 Nisan 1992
Konuşan: Devrimci Sol Merkez
Komite üyesi Sabahat Karataş
“Düşünüyorum, yoldaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim diye.
Nasıl oldu, nasıl gelişti bilemiyorum. Sabah ......... gittim. Temizdim.
Sabahtan sonra, evet ne olduysa bugün oldu, ne olduysa, ne olduysa...”
Yer: Tekirdağ
Tarih: 16-17 Nisan 1992
Konuşan: DHKC komutanı Bilgehan Karpat
“sarıldım, nasıl yerimi buldular

anlamadım”
Kendileri kuşatma altında, bir yandan düşmana kurşun sıkarak çatışırken,
bir yandan yoldaşlarına düşmanın nasıl
ulaştığını çözerek anlatmak için düşünüyorlar.
Her an ölümle karşı karşıyalar,
ama onlar ölüme giderken bile geride
kalan yoldaşlarına yardımı olacak bir
bilginin peşindeler, bu bilgiyi partilerine, yoldaşlarına iletmenin yoğun düşünceleri içindeler.
Artık, kuşatma altında çatışırken,
polisin kendilerine nasıl ulaştığını bulmanın bireysel olarak bir yararı yoktur,
belki birkaç saat sonra, belki daha da
kısa süre sonra şehit düşecekleri kesin,
ama onlar, yoldaşlarına, partilerine
yararlı olabileceğini düşündükleri bilgiyi araştırıyorlar, yoldaşlarına ulaştırmaya çalışıyorlar.
(BİTTİ)

Geleneklerimiz Değerlerimiz...
İşkencede direnmek
İşkencede açlık grevi
İşkencede slogan atmak
Kuşatmalarda çatışmak
Teslim olmamak
Direniş
Emperyalizmle, oligarşiyle, faşizmle uzlaşmazlık
Dayanışmacılık
Hesap sormak
Anti-emperyalizm
Anti-faşizm
Zulme isyan
Her koşulda savaşı sürdürmek
İdeolojik mücadele
Halktan yana olmak
Kampanyalar örgütlemek
Tutsaklarını sahiplenmek
Şehitlerini sahiplenmek
Halk ve vatan sevgisi
Halk güçlerine şiddet uygulamamak
Silahlı mücadele
Yoldaşlarını sahiplenme
Fedada öne atılma
Kuşatmada şehit düşerken, duvarlara kanımızla örgütümüzün
ismini yazmak, son anımızda bile

devrim propagandasını kanımızla
yapmak
Yıllara yayılan direnişler yapmak
Savaşta kuşakları birleştirmek
İdeolojimiz (Marksizm-Leninizm)
Bağımsızlık
Halk Demokrasisi
Sosyalizm
Kültürümüz
Önderlerimiz
Partimiz
Cephemiz
Gerillalarımız
Milislerimiz
Şehitlerimiz
Tutsaklarımız
Yoldaşlarımız
Halkımız
Vatanımız
Sınıfımız
Emek
Yoldaşlık
Paylaşım
Dayanışma
Yardımseverlik
Haklıdan yana olmak
Adalet
Eleştiri-özeleştiri

Enternasyonalizm
Devrim
İlkelerimiz ve kurallarımız
Bir ömür boyu devrimcilik
Kendini feda
Hesap sormak
Savaşçılık
Militanlık
Çalışkanlık
Sabır
Kurumlarımız
İdeolojik bağımsızlık
Kolektivizm
İlericilik
Tarihimiz
Vefa
Cüret
Umut
Halk için sanat
Özgüce güvenmek
Fedakarlık
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Örgütlenme ilkelerimiz:
- Askeri eylemde halka zarar vermemek
- Söylediklerini yapmak ve yaptıklarını savunmak
- Solla ilişkilerde şiddete bulaşmama, ideolojik mücadeleyi esas al-

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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mak;
- Halk düşmanı bir avuç hain dışında bütün halkı birleştirmek
- Halk güçleriyle ilkeli birlikler
kurmak;
- Oportünist ve reformist sola değit kendi özgücüne güvenmek
- Asla vazgeçmemek,
- Her koşulda kendi gücüne güvenerek hareket etmek;
- Emperyalizm ve oligarşiyle asla
uzlaşmamak…
- Halkın değerlerini benimsemek,
onlarla düğünden cenazeye bir
arada olmak ve sorunlarına çö-

züm bulmak

Mücadele ilkemiz:
- Halkın içinde, halkla birlikte,
halk içindir.
- Kitlelerin nabzını tutmayan, onlara politikalarımızı-sorunlarımızı
tartıştırmayan, çözümünü birlikte
örgütlemeyen, bu doğrultuda sistematik bir çalışma kültürü yaratmayan yerde, sosyalist örgütlenme, örgüt bilinci, politikleşme olmaz.
- Halk yönetime ilgisiz midir, politikaya yabancı mıdır?

- Yabancı olması işin doğasına aykırıdır, ancak bu ilgisizlik iradi
olarak faşizmle yaratılır: bu, oligarşinin apolitikleştirme politikasının sonucudur. Bu politikanın
temel aracını baskı ve cezalandırma oluşturur.
-Her sorunu çözmek ve hedeflerimize ulaşmak için halkı örgütlemek
-Halkı politikleştirmek ve halkı
kadrolaştırmak
-Hep ileri olanı tercih etmek ve
her zaman yüzümüzü halka dönmek

Polis Komplo Üretiyor, Yandaş Basın Hikâyeleştiriyor, Savcı ve Hâkimler Tutukluyor!

Bu İşbölümünü Tanıyoruz!
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23 Şubat’ta gece saat:02.00 sıralarında aralarında müvekkillerimizin
de bulunduğu kişilerin evleri basıldı.
Ev baskınlarının yaşandığı gecenin
sabahı basında, arama ve gözaltı işlemlerinin DHKP-C örgütüne yönelik
olarak gerçekleştirildiği yazılmaya
başlandı. Bugün itibariyle ise özellikle
“havuz medyası” olarak nitelendirilen
ve birebir AKP’nin talimatlarıyla haber
üreten gazeteler ve internet sitelerinde,
söz konusu soruşturmanın “DHKPC’ nin Referandum Timine” yönelik
olarak gerçekleştirildiği şeklinde haberler geçti. Yeni Akit ve Akşam gazetelerinde “DHKP-C'nin referandum
timi çökertildi”, “DHKP-C'nin tetikçileri yakalandı!” şeklinde haberler
yayınlandı.
Öncelikle, İstanbul Adliyesi Örgütlü
Suçlar Savcılığı Bürosu’nun yönetmiş
olduğu söz konusu soruşturma, savcılığın talimatıyla gizli olarak yürütülmektedir. Dosyalara kısıtlama kararı
konularak, avukatların dosyaya erişimi
engellenmektedir. Gizli yürütülen ve
kısıtlama kararı verilen, avukatın dahi
belgelere ulaşamadığı ve soruşturmanın devam ettiği bir anda söz konusu
gazetelerde yayınlanan bu haberler
hangi belgeye, bulguya veya delile
dayanmaktadır? Olmadığını biliyoruz
fakat gerçekten herhangi bir bulgu
varsa bunu gazetelere hangi savcı ya

da polis memuru vermiştir?
Biz bu “soruşturma yöntemini”
yakından tanıyoruz. Önce insanları
basit şüpheye dayanarak gözaltına al,
sonra delil üretmeye çalış, siyasi durumun ihtiyacına göre hikayeler yazıp
haber yaptır ve bu haberlere dayanarak
insanları tutukla.
Siyasi şube polisleri, şefleri olan
Fethullahçı abilerinden öğrendikleri
bu soruşturma tekniklerini aynen uygulamaya devam etmektedirler. Fethullahçı polisler ve savcılar aynı yöntemleri uygulayarak binlerce insanı
tutukladılar, halktan insanların ölümlerine sebep oldular. Yargının Fethullahçılar tarafından kontrol edildiği
iddia edilen dönemde de mahkeme
kararları hâkimlerden önce Fethullahçılar’ın gazetelerinde açıklanıyordu.
İkinci bir yorum ile dünden bu
güne kullanılan bu yöntemler Fethullahçı cemaate özgü değildi ve AKP
dün Fethullahçıları, bugün de sağdan
soldan devşirip yetiştirmeye çalıştığı
karma ekibi kullanıyor. Ama akıl hep
aynı; polis, basın, yargı aynı telden
çalıyor. Şimdi bu haberlerle ilgili
tekzip yapsanız suç duyurusunda bulunsanız yargı onları koruyacaktır.
Gerçekte ise müvekkilimiz olan
kişiler halktan insanlardır. Kanser hastalığıyla mücadele eden bir kişi, öğ-

renci, esnaf insanlar gözaltına alınmışlardır. Müvekkillerimizin “referandumu kana bulayacak bir tim” ya
da “tetikçi” oldukları açıkça yalandır.
İlgili basın kuruluşlarının yayınladığı
haberlerde, polis baskını yapılan yerlerin hücre evleri olduğu söylenmektedir. Bu da açıkça yalandır. Yaygaracı
basın söylesin bakalım basılan evlerden
hangisi hücre evi? Kim tetikçi? Kaynağına güveniyorlarsa söylesinler bu
bilgileri nerden alıyorlar? Yalanın
kaynağı neresidir bilemeyiz ama onlara
bu gücü yargının verdiği kesindir. Biz
söyleyelim müvekkillerimizin tamamı
yıllardır yaşadıkları aile evlerinden
gecenin bir yarısı gözaltına alınmışlardır.
(......)
DHKP-C referandumunuzu önemsiyor mu bilemeyiz ama halkın gündemine zorla referandum sokmaya
çalıştığınız kesin. Ülke siyasetinin ve
devlet yapısının referandum ile değişmeyeceği de kesindir.
(.....)
Komplo, gözaltı ve tutuklama terörüne karşı adalet mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz! Komplocuları, gözaltı ve tutuklama terörüyle
halkı sindirmeye çalışanları teşhir edeceğiz ve peşlerini bırakmayacağız!
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Halkın Hukuk Bürosu

+ Biz diyoruz ki;

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİ
ULUSAL SORUNU ÇÖZEMEZ

+ Biz diyoruz ki; ulusal sorun bağımsızlık sorunudur. Bağımsızlık elde

edilmeden asla ulusal sorun çözülemez. Emperyalizm döneminde ulusal
sorun, ezilen halkların emperyalizmden kurtuluşu genel sorunu haline gelmiştir. Kürt milliyetçi hareketleri ulusal sorunun çözümünü emperyalizmden kopardığı, onu hedef almadığı için ulusal sorunu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; ulusal sorunun özü bir ulusun kendi kaderini tayin hakkıdır. Kürt milliyetçi hareketleri ulusların kendi kaderini tayin hakkından
vazgeçtikleri, sorunu düzen içi dil ve kültürel haklar sorununa indirgedikleri için ulusal sorunu çözemezler.
+ Biz diyoruz ki; milliyetçilik, burjuva ideolojisidir. Halkların kurtuluşunu
sağlayacak tek ve gerçek ideoloji M-L ideolojidir. Kürt milliyetçi hareketleri
halklarımızı milliyetçilik temelinde böldüğü için Kürt sorununu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; Türk, Kürt halklarının kurtuluşu ortak mücadele ve
ortak örgütlenmeden geçer. Kürt milliyetçi hareketleri halklarımızı milliyetçilik temelinde böldüğü, ortak mücadele ve örgütlenmeyi esas almadığı
için ulusal sorunu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; silahlarımız halkın kurtuluşu ve iktidarını hedeflemelidir. Kürt milliyetçilerinin silahlı eylemleri oligarşiyi uzlaşma masasına
oturtmayı hedeflediği için Kürt sorununu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; halkların düşmanı emperyalizm ve oligarşiyle barış,
diyalog ve çözüm olmaz. Kurtuluşa kadar savaş değil “barış”, “diyalog”,
“çözüm süreci” diyen Kürt milliyetçi hareketleri ulusal sorunu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; halkın sorunlarının çözümü halka güvenmekten, kendi
ideolojisine güvenmekten geçer. Halka ve ideolojisine değil emperyalizme
ve oligarşiye güvenen, çözümü onlardan bekleyen Kürt milliyetçileri ulusal
sorunu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; ne tek başına Türk halkı ne de tek başına Kürt halkının
kurtuluşu olanaklı değildir. Kürt milliyetçileri, milliyetçi stratejileriyle,
çarpık eylem anlayışlarıyla Türk halkını karşısına alarak Kürt halkını yalnızlaştırdığı için Kürt sorununu çözemez.
+ Biz diyoruz ki; ulusal sorunun çözümü anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrimden geçer. Kürt milliyetçileri devrimden vazgeçtikleri, düzen içine
yerleşmeyi esas aldıkları için ulusal sorunu çözemez.
19

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN “DİPLOMASİ” SEFALETİ
Bu yol yol değildir, Beyaz Saray’ın koridorlarında kaybolursunuz.
Umudunu Amerika’ya bağlayan Kürt milliyetçilerinin bütün sorunları bu: Yeni yönetim ne düşünüyor,
Trump Kürtler’e nasıl bakıyor? Bizi mi kullanmaya devam edecek yoksa Türk devletini mi tercih edecek?
Bunun için görüşmeler yapıyorlar, bunun için emperyalist katillerin kapılarını aşındırıyorlar.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl da Selahattin Demirtaş sık sık ABD’ye gidip gelmesiyle ilgili eleştirileri:
“Bizi başkalarından dinlemek yerine bizden dinlemeleri iyi olur.” diye açıklıyordu. Oysa gide-gele yol
ettiğiniz Washington, işbirlikçilerin, katillerin Kabesi’dir, halkların değil. Kendimizi anlatacağımız, halklarımızın sorunlarına çözüm arayacağımız yer; katliam planlarının yapıldığı, sömürü ve zulüm kararlarının
alındığı Washington değil, halklarımızdır.
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Birgün gazetesinin 14 Şubat tarihli
nüshasında, HDP’nin dış ilişkilerden
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hişyar Özsoy ile yapılan bir röportaj
yayınlandı. Hişyar Özsoy, aynı günlerde Al-Monitor’a da aynı içerikte
bir röportaj vermişti.
Özsoy, Trump yönetiminin nasıl
bir politika izleyeceğinden, Suriye’deki Kürtlerle ilişkilerin nasıl olacağına, Rakka Operasyonu’nda
Trump’ın kimi tercih edeceğine, Türkiye ve Erdoğan’a nasıl baktıklarına
ilişkin soruların cevabını aradıkları
görüşme sürecini anlatıyor röportajlarında.
“HDP olarak rutin şekilde Washington’u ziyaret ediyoruz. İki şeyi
anlamaya çalışıyoruz: Yeni Amerika
yönetimi ne düşünüyor, Ortadoğu’da
Suriye’de Türkiye’de ne yapacak?
Ve buradaki muhataplarımız, Türkiye’de olup bitenler konusunda ne
düşünüyor, ne kadar bilgi sahibi”!
Umudunu Amerika’ya bağlayan
Kürt milliyetçilerinin bütün sorunları
bu: Yeni yönetim ne düşünüyor,
Trump Kürtler’e nasıl bakıyor? Bizi
mi kullanmaya devam edecek yoksa
Türk devletini mi tercih edecek? Bunun için görüşmeler yapıyorlar, bunun
için emperyalist katillerin kapılarını
aşındırıyorlar.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz
yıl da Selahattin Demirtaş’ın sık sık
ABD’ye gidip gelmesiyle ilgili eleştirileri: “Bizi başkalarından dinlemek

yerine bizden dinlemeleri iyi olur.”
diye açıklıyordu Demirtaş. Oysa
gide-gele yol ettiğiniz Washington,
işbirlikçilerin, katillerin Kabesi’dir,
halkların değil. Kendimizi anlatacağımız, halklarımızın sorunlarına çözüm arıyacağımız yer; katliam planlarının yapıldığı, sömürü ve zulüm
kararlarının alındığı Washington değil,
halklarımızdır.
Dünya halklarının baş düşmanı
katil Amerika ile bizim ne işimiz
olabilir diye düşünmüyorlar. Ezenlerle
ezilenlerin, zalimlerle mazlumların
ortak bir paydasının olamayacağını
bilmiyor, Amerika’nın ayak bastığı
yerden kan fışkırdığını görmüyorlar.
Ve gidip katillerin kapısında sözüm
ona diplomasi yapıyorlar. Bu diplomasi değil, teslimiyetin sefaletidir.
Ne için? ABD’nin Ortadoğu’daki
jandarması olmak için. Suriye’de
kara gücü oldular ama yetmiyor Kürt
milliyetçilerine; yeni İsrail olmak istiyorlar. “ABD’nin çıkarlarını en iyi
biz savunuruz, bizi kullanın” diyerek
Türkiye oligarşisi ile yarışıyorlar
adeta.
Ortadoğu’da ABD’nin kara gücü
oldunuz diye 70 yıllık işbirlikçisi
faşist Türkiye devletini gözden çıkaracağını mı düşünüyordunuz? Yanılıyorsunuz, gördüğünüz kayıkçı
kavgasıdır; uşak Tayyip’in öyle “Eyy
Amerikaa” diye efelendiğine bakmayın. Ne ABD Türkiye’den vazgeçer ne de Türkiye ABD’siz bir

adım atabilir. Siz, bu “suni çelişki”lerden yararlanıp, “biz daha iyi bir işbirlikçi olacağız” diyorsanız kendinizi
ispatlamanız gerekiyor. Tek başına
kara gücü olmak bunun için yeterli
değildir.
Bunları biliyor olmanız lazım, işbirlikçilik böyledir, bir yandan meydan okur gibi görünür ama öte yandan
gider el-etek öper. İşbirlikçi AKP iktidarının yaptığı budur. Öyle Rusya
ile ilişkiler geliştirip, bölgedeki çelişkilerden yararlanmaya çalışmalarına
aldırmayın, ABD, Türkiye gibi rüşdünü ispatlamış, kadim bir işbirlikçiden vazgeçmez. Ki, bu gün Türkiye
oligarşisinin bölgede yürüttüğü operasyonlar da bu ilişkilerden bağımsız
değildir.
“Rutin şekilde” gidip geldiğinizden Beyaz Saray’ın koridorlarında
karşılaşmış olmanız muhtemeldir;
faşist AKP’nin temsilcilerinin de biri
gidiyor biri geliyor bu günlerde. “Suriye’de Kürtler’i değil bizi kullanın”
diye.
Öte yandan Trump, daha seçimleri
bile kazanmamışken Kürt milliyetçilerine ve Türkiye oligarşisine mesajlar veriyor; “Bizimle hareket eden
iki müttefikimiz (Kürtler ve AKP iktidarı) aynı zamanda birbirleriyle
savaşıyor. Bu iki grubu bir araya
getirebilmek çok iyi olurdu. Bunu
yapabileceğime eminim diye düşünüyorum.” diyordu. Uzun vadede
bunu da yapacaklarından kuşkunuz
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olduğunu. Irak’ta bir buçuk milyon
insanı katlederek tesis etti(!) bu özgürlük ve demokrasiyi. Suriye’yi kan
gölüne çeviren de, Ortadoğu’da bahsettiğiniz “aktif savaşlar”ı çıkaran
da zaten o ABD değil mi?
Tabii ya, dünya değişti, emperyalizm eski emperyalizm değil; dünyanın tek efendisi ABD soruna el
atarsa, özgürlük ve demokrasiden
yana olursa, sorun çözülür! Burjuvazinin ideolojik hegemonyasına girmek, inaçsızlaşmak, halktan uzaklaşmak ancak bu kadar olur.
Devam ediyor; “Trump’ın Erdoğan’la Kürtleri barıştıracağım” sözü
konusunda aktif bir çaba yürütmesini
bekliyoruz” diyor Özsoy, ABD’nin
Kürtlere de Türkiye’ye de sırt çevirecek durumda olmadığını, özellikle
Suriye’de Kürtler dışında kullanacağı
bir güç bulunmadığını hatırlatıyor.
“Kürtleri düşman gibi görmeme, aksine bir partner olarak görme konusunda Türkiye’ye ısrarlı telkinlerde
bulunmaları gerekir. Bizim somut
beklentimiz bu” diyor ve ekliyor;
“Türkiye’deki demokratlar ve Kürtler, barış
HDP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Ge- sürecinin yeniden başlaması, Türkiye’yle
nel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy Al- Kürt hareketi arasınMonitor’daki röportajında ise henüz eki- daki diyalog kanallarının yeniden açılmabini netleştirmediği için Trump’ın nasıl sını bekliyor.”
Evet, Kürt milliyetbir yol çizeceğini kestiremediklerini söyçilerinin bütün derdi
lüyor ve ekliyor; “Elbette dünyanın en uzlaşma ve teslimiyet
güçlü devletinin başına geçmiş olan sürecini hızlandırmak,
ile yeniden göTrump’ın özellikle Orta Doğu’da yaşanan oligarşi
rüşmelere başlamak.
aktif savaşlar konusunda özgürlük ve Oysa Cizre’de, NusaySur’da, Kürdemokrasiden yana olmasını bekliyoruz.” bin’de,
distan’ın dört bir yaMilliyetçilik gözleri kör ettiği gibi be- nında Kürt halkının
yinleri de dumura uğratıyor. Trump’ın akan kanları kurumadı,
katledilen insanların
nasıl bir yol çizeceğini kestiremiyorlarmış! yüzlercesinin cesedine
Tabii, dost düşman ayrımı ortadan dahi ulaşılamadı. Aylardır operasyonlar yakalkarsa, katil Amerika müttefik olursa pılıyor; milletvekillekestiremezler nasıl bir yol çizeceğini. rinden belediye başkanlarına, yöneticileSonra da cellatlarından merhamet bek- rine, çalışanlarına kadar binlerce insan tulemeye başlarlar.
tuklandı. Oligarşi açık

olmasın.
HDP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu
Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar
Özsoy, Al-Monitor’daki röportajında
ise henüz ekibini netleştirmediği için
Trump’ın nasıl bir yol çizeceğini
kestiremediklerini söylüyor ve ekliyor: “Elbette dünyanın en güçlü devletinin başına geçmiş olan Trump’ın
özellikle Orta Doğu’da yaşanan aktif
savaşlar konusunda özgürlük ve demokrasiden yana olmasını bekliyoruz.”
Milliyetçilik gözleri kör ettiği
gibi beyinleri de dumura uğratıyor.
Trump’ın nasıl bir yol çizeceğini
kestiremiyorlarmış! Tabii, dost düşman ayrımı ortadan kalkarsa, katil
Amerika müttefik olursa kestiremezler
nasıl bir yol çizeceğini. Sonra da
cellatlarından merhamet beklemeye
başlarlar.
Özsoy bu açıklamaları yapmadan
önce, başka yere değil Ortadoğu’ya,
Kürt halkının yaşadığı topraklara
baksa görecek ABD’nin nasıl bir
“özgürlük ve demokrasi” savunucusu

açık “yetmez diz çökeceksiniz, koşulsuz teslim olacaksınız” diyor ve
Kürt milliyetçileri hala diyalogdan,
barıştan, demokrasiden sözediyor.
Merak etmeyin, ideolojik ve siyasi
önderliğini emperyalizmin yaptığı
uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet süreci
her koşulda devam edecek. Emperyalizmin ideolojik ve siyasi etkisi
altına girdiğiniz günden beri bu süreç
adım adın işliyor ve gelişiyor. Zamanı
geldiğinde ve ihtiyaç olduğunda o
çok sevdiğiniz ve özlediğiniz uşlaşma
masasına oturtulacak, katillerinizle
el sıkıştırılacaksınız. Bu cansiperane
çabanızla o günler uzak değildir.
Muhabir soruyor; “Görüşmelerde
talepleriniz olmuyor mu?” diye. Özsoy “Daha çok pozisyonlarını öğrenmeye çalışıyoruz. ‘Türkiye üzerine
baskı kurun’ gibi söylemler üzerine
gitmiyoruz... Türkiye’de olup bitenlerin Amerika’da gündem olmasının
önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha
önce bizim de girişimlerimizle burada
(Kongre’de) oturumlar yapıldı Türkiye konulu, bunların yoğunlaşması
gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de
seçilmiş siyasetçiler, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, eş başkanlarımız, yine basın ve akademi
üzerinde olan tüm bu baskılar konusunda da eğer bu olanları onaylarsa
bunu söylemelerini, eğer onaylamıyorlarsa ses çıkarmaları gerektiğini
söylüyoruz.” diyor.
“Pozisyonlarını öğrenmeye” çalışıyorlarmış! Niye, yeterince açık
değil mi pozisyonları? Dünyanın imparatoru benim, bütün zenginlikleri
ben sömüreceğim. Sömürü ve çıkarlarımın önünde engel olan ne varsa
yok edeceğim diyor. Suriye halkının
sorunları onları çok mu ilgilendiriyordu, hayır. Dünyada topraklarında
ABD üssü olmayan yerlerden biri
Suriye idi. Bakın, şimdi sizin devrim
yaptığınız, kara gücü olduğunuz o
topraklarda 7 tane ABD üssü kuruldu.
Geçin bu “diplomasi” dillerini, gayet
iyi biliyorsunuz ABD’nin, Trump’ın
pozisyonunu ve planlarını.
“Türkiye’de olup bitenlerin Amerika’da gündem olması”nı istiyorlarmış! Neden? Size, Türkiye halklarına ne yararı var orada gündem
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olmasının? Türkiye halklarının yaşadığı sorunları ABD’de gündem
yapmak için uğraşacağınıza, halklarla
birlikte bu sorunları yaratanlara karşı
mücadele etmek gerekmez mi?
Parti yöneticileriniz, milletvekilleriniz, belediyeleriniz faşizmin saldırılarına karşı direnmedikçe sizin
gidip katillerin kongresinde gündem
yapmanız neyi değiştirir. Ki işbirlikçi
oligarşinin saldırıları da o, sizin gündem yapmaya çalıştığınız Kongre’den
bağımsız değil zaten.
“...tüm bu baskılar konusunda
da eğer bu olanları onaylarsa bunu
söylemelerini” istiyorlarmış! Halklara
yönelik her türlü saldırıyı tereddütsüz
onayladıklarını ve hatta bizzat planladıklarını siz de çok iyi biliyorsunuz.

Peki, ne yapacaksınız? Tavır mı alacaksınız, kınayacak mısınız? Yoksa
güvenilir bir “partner” olmaktan mı
vaz mı geçeceksiniz? Hayır, hiçbirini
yapamazsınız, çünkü o gücü ve inancı
çoktan kaybetmişsiniz.
Sonuç olarak anladığımız şu; işbirlikçi iktidarların, burjuva partilerinin temsilcilerinin yaptığı gibi Kürt
milliyetçileri de düzenli olarak Washington’u ziyaret ediyor, “kariyer
diplomatları” ile görüşüyor, yoğun
bir diplomasi yürüyütüyorlarmış. (Bu
arada ‘diplomat’ halk arasında şöyle
tanınır; politikacı ülke içindekilere
yalan söyler, diplomat ise ülke dışındakilere!) Yeni ABD Başkanı
Trump’ın nasıl bir politika izleyeceğini öğrenmek için sormuş, soruş-
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Hatay Umut Veren Asi Gazetesi
25 Şubat’ta, Samandağ Kaymakamlığı’nın “Koruculuk” kararı üzerine
yazılı bir açıklama yayınlayarak şu
sözlere yer verdi:
“Samandağ Kaymakamlığı’ndan
koruculuk ilanı verildi, verilen ilana
göre 30 kişi alınacak. Buraya kadar
hiçbir sorun yok gibi görünebilir.
Ama sorun çok büyük çünkü ülkemizde koruculuğun tarihi hiç temiz
olmamakla birlikte katliamlarla anılmaktadır. Samandağ Kaymakamlığı’nın ilanına göre: ‘Samandağ kaymakamı Cahit ÇELİK’in imzasını taşıyan çağrıda, 7 Şubat 2017 tarihinden, 10 Şubat 2017 gününe kadar
geçerli olduğu belirtilmiştir.’
Yapılan duyurunun devamında;
“çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik
Korucusu (GK) sayılarının takviye
edilmesi maksadıyla; Samandağ İlçesine bağlı Hıdırbey-Kapısuyu-Yoğunoluk-Çubukçu-Büyükoba-Batıayaz-Ceylandere-Çamlıyayla-Eriklikuyu-Yeniköy ve Seldiren Köyleri’nde
toplam 30 GK alımı yapılacaktır.
GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine
verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına
İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yürütüleceği duyurulmuştur.
Korucu Olma Halka Karşı Suç
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İşleme
Antakya’nın mozaik özelliğini ne
koruculuk sistemi ne de AKP’nin mezhepçi faşist politikaları Samandağ’ın
mozaiğini bozamayacaktır. Antakya’nın
etnik mozaiğinin yanı sıra devrimci
mücadelede, siyasi anlamda halkın
haklarına, kendi haklarına sahip çıkan
dayanışmacı özelliğini yıkamayacaktır.
Ülkemizde Korucuların zulmünü on
yıllardır Kürt halkı yaşamaktadır. Bu
duruma ise devletin kendi açıklamalarına baksak bile yeterli olacaktır.
Korucuların İşlediği Suçların
Bazıları:
Korucuların Doğu ve Güneydoğu’daki (Kürdistan) köylerin boşaltılmasında, siyasi ve faili meçhul cinayetlerin işlenmesinde rol oynadıkları
kaydedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre,
1985'ten 1997'e kadar görevde ihmal,
yardım ve yataklık, adam öldürme,
dolandırıcılık, kadın kaçırmak, ırza
geçmek, uyuşturucu madde, silah ve
mühimmat kaçakçılığı, büyük ve küçükbaş hayvan çalmak, mesken masuniyeti ihlali, köy ve aşiretler arası
çatışmaya girmek, terör, asayişe müessir, zabıtanın takibini gerektiren ve
kaçakçılık olayları kapsamına giren
suçları işlemişlerdir.
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine

turmuşlar, etkili kişilerle temaslarda
bulunmuşlar ve nihayet Amerikalı
yetkililerin “Kürtlere karşı ilgisinin
devam ettiğini” ve “Türkiye’deki demokrasinin ABD’nin gündeminde olmadığı”nı görmüşler.
Bu yol yol değildir, Beyaz Saray’ın koridorlarından kaybolursunuz.
Kullanılmanın, tavizin, geri adımın
sonu yoktur; düşman hep daha fazlasını ister. İşbirlikçilerle yarışılmaz,
savaşılır. Kürt halkının kaderini belirleyecek olan Washington değil,
emperyalizme ve oligarşiye karşı direnen, savaşan halklardır. Emperyalistlere bel bağlamak yerine kendinize
ve halka güvenecek, mücadele edeceksiniz; başka bir yol yok!
göre, 1985'ten Mart 2009'a kadar
123.476 kişi "geçici köy korucusu"
olarak görev yaptı ve bunlardan 38.945'i
hakkında adli veya idari işlem yapıldığı
belirtiliyor. İnsan Hakları Derneği'nin
koruculuk sistemine yönelik raporuna
göre 1990'dan bu yana 183 kişi köy
korucuları tarafından öldürüldü, 259
kişi yaralandı.
Mayıs 2009'da Mardin'in Mazıdağı
ilçesi Bilge Köyü’nde 7’si çocuk 44
kişinin öldürüldüğü katliamın zanlısı
Mehmet Çelebi, 17 yıl koruculuk
yaptığını ve iki faili meçhul cinayete
tanıklık ettiğini dile getirdi. Çelebi'nin
ihbarıyla tutuklanan köy korucusu
Burhan Çelebi'nin, 5 Ağustos 1994'te
öldürülen Davut Karçi’yi tasarlayarak
öldürmek suçundan ömür boyu hapis
istemiyle yargılanmasına başlandı,
ancak dava zaman aşımından düştü.
Koruculuğun ülkemizdeki karşılığı
budur yaşanmış gerçekler bunlardır.
Şimdi Samandağ halkının buna itibar
etmemesi ve kendi halkına düşman
olmasın vatanseverlik faşizme karşı
mücadele etmektir.
Bizler yüz yıllardır bu topraklarda
kardeşçe yaşadık yaşıyoruz. Bizim
ortak sorunlarımız açlık ve yoksulluktur. Gelin hep birlikte dini ve
mezhebi ne olursa olsun, ırkı milliyeti
ne olursak olalım bizi açlığa, yoksulluğa mahkum edenlere karşı, AKP
faşizmine ve Amerikan emperyalizmine karşı mücadele edelim.”

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Faşizm, Yakıp Yıkıyor... Mahallelerimizi

Ancak Örgütlü Gücümüzle
Koruyabiliriz!
yaşananlar birbirinin tam tersi oldu.
“Kentsel dönüşüm” halkın deprem
Çayan Mahallesi’ndeki Halk
korkusu da kullanılarak fırsata, ranta
Çay Bahçesi polis-zabıta işbirliği ile
dönüştürüldü.
yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
OHAL ilan edilir edilmez Gazi
İstanbul’a
ait güncel risk alan haritaMahallesi’ndeki Halk Meclisi, taksi
sında,
riskli
ilan edilen alanların ya
durakları, çay bahçeleri polisin zırhlı
halkın
örgütlü
olduğu mahalleler ya
araçları eşliğinde gelen zabıtalar tarada değeri birçok semte göre daha
fından yıkılmış, HFG Uyuşturucu ile
yüksek olan alanlar olduğu görülüSavaş ve Kurtuluş Merkezi’miz polisler
yor.
tarafından işgal edilerek kalekola çevİstanbul’un deprem riski üzerinde
rilmişti.
çalışan Japonya Uluslararası İşbirliği
AKP faşizmi her fırsatta halkın
Ajansı’nın (JICA) geçen yıl hazırladığı
örgütlendiği, sorunlarına çözüm aratemel deprem risk haritası ile bakanlığın
dığı, bir araya gelip tanıştığı, düşünce
haritası yüzde 72.9 oranında farklı
alışverişinde bulunduğu yerçıktı. Bakanlığın raporunda,
lere saldırıyor.
en riskli tespit edilen
Neden?
Protein
ve
demir
bakımından
zengin,
A,
B,
P,
D
ve
yerlerin değil, az
Çünkü; faşizK
vitaminleri
ile
kalsiyum,
potasyum
ve
fosfor
da
bulunriskli yüksek ranmin politikalarını
maktadır.
Bağışıklık
sistemini
güçlendirir.
Bedensel
ve
tlı
yerlerin “dönühayata geçirmesişüm” kapsamına
zihinsel gelişimi destekler. Mantar bol protein içerir
nin önündeki en
alındığı görüldü.
fakat yağ oranı çok düşüktür. Bu sebeple diyet
büyük engel örgütlü
Çevre ve Şehircilik
menülerinde sıklıkla kullanılır.
halktır. Onun için önce
Bakanlığı’nın sitesinde 2.
halkın örgütlendiği, örgütlü
derece deprem kuşağında yer alan
gücünü harekete geçirdiği yerlere
saldırıyor. Biliyor ki örgütlülüğü dağıttığında bir mahalleyi, ardından bir semti teslim almak
mümkündür. Mahallelerdeki örgütlülüğü yok ettiğinde o mahalleyi de
yok etmek mümkündür. İşte AKP’nin
yapmak istediği tam da bu.
1999 yılında yaşanan Gölcük depreminden sonra “kentsel dönüşüm”
adı altında bir çalışma başlatıldı.
Sözüm ona depreme karşı risk analizleri yapılacak, riskli binalar ya
yıkılacak ya da yerinde güçlendirilecekti. Her zamanki gibi söylenenlerle

Mantar

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
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Atasözü:
Her Firavun’un
bir Musa’sı çıkar

halk saflarında olmak, zalimin zulmüne direnmektir
AKP, 1 milyonu İstanbul’da olmak
üzere 10 milyon evi yıkma kararı aldı.
Rahat rahat yıkabilmek için Afet yasasının yönetmeliğini değiştirdi.
Evlerimizi yıkıp yerlerine lüks daireler,
villalar yapacaklar. Bizleri şehirlerin
çok uzağına sürecekler. AKP’nin yağma
politikalarına dur diyecek tek güç
halktır. Birleşelim, örgütlenelim ve
AKP’nin yıkımlarını durduralım.
-Dersim’de kaybedilen 11 gerilladan biri olan Murat Gün’ün babası
Kemal Gün açlık grevine başladı.
Kemal Gün, kayıplar gerillaların
bulunması için bir süredir Dersim
Seyit Rıza Parkı’nda oturma eylemi

yapıyordu. Faşizmin katlet-kaybet politikalarını tekrar hayata geçirmesine
izin vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa
olsun kayıp evlatlarımızı bulacağız.
Bu bizim kendimize ve şehitlerimize
verdiğimiz sözdür. Kemal Gün’ü haklı
ve onurlu mücadelesinde yalnız bırakmayalım. Ziyaret ederek, arayarak,
mesaj atarak, video hazırlayarak,
eylemlere katılarak desteklerimizi sunalım.
-AKP hükümeti yapacağı referandumla önümüze iki seçenek koyuyor:
Evet ve Hayır. “Evet” dediğimizde
Erdoğan anayasasını, “hayır” dediğimizde Kenan Evren’in 12 Eylül anaya-

sasını onaylamış, meşrulaştırmış olacağız. Faşizmin önümüze koyduğu seçeneklere göre hareket etmek zorunda
değiliz. Ne Erdoğan’ı ne de 12 Eylül’ü
onaylamayalım. Referanduma katılarak
düzeni meşrulaştırmayalım. Biz kendi
anayasamızı yapmak ve hayata geçirmek
istiyoruz. HALK ANAYASASI İSTİYORUZ; HALK MECLİSLERİNİN YÖNETİMİNİ İSTİYORUZ.
- 11 Mart’ta Berkin’i, 12 Mart’ta
Gazi şehitlerimizi birlikte analım.
Anmalarımıza katılalım. Şehitlerini
sahiplenmeyenlerin, geçmişleri olmaz,
tarihleri olmaz, değerleri olmaz, gelecekleri de olmaz.
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Esenler, Gaziosman-paşa, Bağcılar
ile 3. derece deprem kuşağında yer
alan Sarıyer, riskli alanlar olarak
yıkım kapsamında. Depremde 1. derece riskli alanlar ise yıkım kapsamına
alınmamış.
Açık ki, AKP’nin yıkımlarla amacı
depreme önlem almak değil. Amaç,
devrimci dinamikleri ve örgütlenmeleri
dağıtmak ve bu bölgeleri ranta çevirmek.
Emlakçıların açıklamalarına göre;
“kentsel dönüşümle birlikte Gaziosmanpaşa İstanbul’un en gözde semtlerinden
biri haline gelecek.” O Gaziosmanpaşa’da kimler oturacak? Asgari ücretle
çalışanlar mı? İşsizler mi? Bütün ev
çalışıp, kira ve faturalara yetişemedikleri
için kışın soğukta oturanlar mı? Yoksul
halkın oturtulmayacağı açıktır.
2016 yılında da Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki 6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği’ni değiştirdiler.
Bu değişiklikten sonra da Okmeydanı,
Armutlu mahalleleri riskli bölge ilan
edildi.
Deprem riski gerekçe gösterilerek
kentsel dönüşüme sokulan alanların
çoğunda çok katlı ve milyarlarca lira

Tanıklıklardan
girdiler kapılardan girdiler pencerelerden
mektuplardan, kitaplardan, telefonlardan
girdiler kirlettiler ve gecemizi
girdiler ağrıttılar ve gündüzümüzü
işimize saygımızı ölümüze acımızı
sayrı yatağımızı
Özlemlere sevgilere sular gibi akışımızı
kıyımlara kıranlara türkü türkü bakışımızı
girdiler kirlettiler insan onurumuzu
insan yüzü güzeldir, çirkindi bunlarınki
insan yüzü sıcaktır, soğuktu bunlarınki
elleri el değildi eli andırıyordu
gözleri göz gibiydi, bakışsızdılar
göğse benzer bir kafesti taşıdıkları
içinde yürek yoktu...
değerindeki rezidanslar, oteller ve lüks
AVM’ler... yükseldi. O mahallelerin
yoksul halkı ise İstanbul’un çok uzağında yapılan sosyal konutlarda yaşamak zorunda bırakıldı. Onlardan büyük
çoğu işyerlerine uzak olması, aylık
TOKİ taksitlerini ve masrafları ödeyememe, apartman yaşamına alışamama gibi nedenlerle konut haklarını
satmak zorunda kalarak evsizleşmekteler. Sulukule’de yaşayanlar bu durumun en güzel örneği…

kapıların arkasında emeklememiş
beşiklere belenmemişlerdi karda tipide
girdiler aksam sofralarında evlerimize
yoksul sabah çaylarında girdiler
girdiler öpüşürken kuytuda
okşarken saçlarını çocuğumuzun
avutmaya çalışırken acılımızı
duyumsarken sevincini insan oluşumuzun
girdiler bağlarken mektubumuzu
dertleşirken kapısında kırkıncı odamızın
girdiler evlerimize

Hasan Hüseyin
Faşizm bizi teslim alabilmek için
örgütlülüğümüze ve örgütlendiğimiz
yerlere saldırıyor. Örgütsüz bir halkı
dize getirmek, sindirmek kolaydır.
Örgütlü bir halkı ise hiçbir güç yenemez. Onun için şimdiye kadar mahallelerimizi yıkamadılar. Şimdi ve daha
sonra evlerimizi, işyerlerimizi, mahallelerimizi, yaşamlarımızı korumak
için Halk Meclisleri’nde örgütlenelim. Faşizmi ancak örgütlü gücümüzle yenebiliriz.

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Faşizm yalanlarla yönetir. Gerçekleri tepetaklak ederek olmayanları oluyor, yaşananları ise hiç yaşanmamış gibi gösterir. Aksi
halde halkın tepkisini engelleyemez. Baskı yöntemleri, korkutma;
yarattığı açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin açığa çıkaracağı tepkiyi, isyanı engellemeye yetmez. Bu yüzden yalanlarla kandırır, avutur. Yalanları halka taşımak için basın-yayın kuruluşlarına ihtiyacı
vardır. Böylece milyonlarca eve bir defada girebilir. Her kesimden,
her yaştan insana tek bir programla ulaşabilir.
Yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere toplam 554 televizyon
kanalı var ülkemizde. Yaklaşık 20 kadar kanal da test yayını
aşamasında. Her türlü ilgi alanına ve neredeyse her mesleğe
hitap edecek en az bir televizyon kanalı var. 35 günlük gazete,
85 haftalık dergi yayınlanıyor (devrimci basın hariç). Birkaç
istisna hariç hepsi AKP’nin elinde.
Uzun yıllar önce yapılan bilimsel bir araştırmaya göre farklı
düşüncelerden olup sadece 1 ay boyunca günde 8 saat ve üzeri
televizyon izleyen insanlar bu sürenin sonucunda birçok konuda ortak düşünmeye başlarlar.
Emperyalizm bilimsel araştırmaları halkı daha iyi sömürebilmek için yaptırır. İşte AKP de efendilerinden öğrendiklerini
uyguluyor. Onların yalanlarına karşı gerçeği öğrenmek için dergimizi okuyalım ve okutalım.

AKP’nin yalan bombardımanına karşı gerçeklere ulaşabileceğimiz sınırlı yayınımız var. O yayınlardan en temel olanı
Yürüyüş dergisi. Her Yürüyüş dergisi, AKP faşizmine sıkılan
bir kurşundur. Hem de öyle bir kurşun ki tek atışla on hedefi
vurabilir. Her zaman söyleriz “gerçekler devrimcidir”. Dergimiz
AKP’nin yalan ve karalamalarla sürdürdüğü ideolojik savaşa
gerçeklerin devrimci gücüyle meydan okur. Biliriz ki ideolojik
mücadele kazanılmadan siyasi zafer elde edilemez.
Örgütlenmede en etkili araçlardan biridir dergimiz. Birçok
insan dergimizle tanışarak örgütlenmiştir. Dünyanın her yerinde
aynı dili konuştuğumuz herkesin kapısını dergimizi vermek
için çalabiliriz. Ayrıca her köye, her eve, her şehre birebir
gitme olanağımız olmadığında da dergimizi bir şekilde ulaştırabiliriz.
Kendimizi, halkımızı eğitebilmek için dergimize ihtiyacımız
var. Biz hangi konuda ne düşünüyoruz, neden öyle düşünüyoruz
öğrenmek ve açıklamak için dergimizi okumalı, okutmalıyız.
Ayrıca faşizmin azgınca saldırılarına karşı kararlılığımız,
meşruluğumuza duyduğumuz güven, devrim inancımızın ve
sözümüzün gücüdür dergimiz. O nedenle her Yürüyüş okuru
aynı zamanda bir Yürüyüş dağıtıcısı olmalıdır. AKP’nin yasaklarına, baskılarına karşı Yürüyüş’ü savunmalıdır.

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Halkı Örgütlemek
Sorunlara ve Çözümlere
Ortak Etmektir

Örgütleme çalışması nedir?
Örgüt: Ortak bir amaç veya işi
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş
kurumların veya kişilerin oluşturduğu
birlik, teşekkül, teşkilat:
O halde, örgütlenmenin amacı
ortak amaçlarımıza güçlerimizi birleştirerek ulaşmaktır.
Yani, sorunlarımıza çözüm üretmektir. Yaşamımız toplumsallaşmıştır.
Dolayısıyla sorunlarımız da ortaktır.
Toplumsal sorunlarımıza tek başımıza
çözüm üretmemiz mümkün değildir.
Bunun için örgütlenmek zorundayız.
Fakat, halkı örgütlemek demek, tek
başına halkın sorunlarını sahiplenip, çözüm üretmeye çalışmak demek değildir.
Halkı örgütlemek demek, sorunların
ve çözümün içine halkı katmak demektir.
Halk kendi sorunlarını, nedenleriyle
çözümleyecek, sorunlarına çözüm üretirken, aynı zamanda politikleşecektir.
Halkın politikleşmesi süreci üç
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aşamada gerçekleşecektir.
Birinci aşamada, kişisel
sorunlarına, kişisel çelişkilerine çözüm aramaya başlayacaktır.
Kişi, kişisel sorunlarına
ve çelişkilerine çözüm aramaya başladığında, kendi sorunlarının
çözümünün, bulunduğu mekanın, örneğin mahallenin, alanın sorunlarının
çözümü ile içiçe geçtiğini görecektir.
İkinci aşamada, kişi, kendi sorunlarının çözümü için, bulunduğu
mekanın sorunlarının çözümüne yönelecektir. Bu bulunduğu mahallenin
sorunlarının çözümü, mesleki sorunlarının çözümü gibi biçimlerdir.
Bu, politikleşmede atılan bir adımdır. Politikleşme, halkın kendi bireysel
sorunlarıyla, toplumsal sorunların bağını kurması, kendi bireysel sorunlarının çözümünü toplumsal sorunların
çözümünde görmesi, politik düşünmesi,
örgütlenmesi demektir.
Üçüncü aşamada, kişi kendi bulunduğu mekanın sorunları ve çelişkileri
ile ülke ve dünyanın sorunlarının ve
çelişkilerinin içiçe geçtiğini görecektir.
Ve politikleşme süreci kişinin ülkesinin ve dünyanın sorunlarının çözüm

mücadelesine katılması ile süreklileşecektir.
Dolayısıyla, örgütleme çalışması
için halkın kendi sorunlarının çözümü
mücadelesine katılması gerekir.

Devrimimizin ihtiyaç duyduğu kadrolar halkın içindedir.
Halkı soruna ve çözüme ortak etmeyen devrimci, insan ve kadro sıkıntısı da yaşar. Halkı katmadan faşizm
koşullarında en küçük bir işi örgütlemek de mümkün değildir.
Faşizmin baskı ve terörü, gözaltı
ve tutuklama furyası karşısında, ancak
halkın gücüne, ama halkın örgütlü gücüne dayanarak mücadelemizi süreklileştirebilir, örgütsel gelişim ve devamlılığımızı sağlayabiliriz.
Halk, eğitmeyi, örgütlemeyi başaramadığımızda, bunun için yöntem ve
araçlar geliştirmediğimizde, kısa sürede
yeni kadrolar bulmakta zorlanma, gözaltı ve tutuklamaların yerini yenileriyle
dolduramama sıkıntısı başlayacak, bu
da faşizmin saldırılarından sonuç almasını sağlayacaktır.
Partimizin gücü, halkı örgütlemesinden geliyor. Oportünizm, reformizm,
en küçük rüzgarlarda savrulup yok
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Çözüm:

Israrla halka gerçekleri anlatacağız. Burjuvazinin
yalan propaganda aygıtlarının gücünün, gerçeklere
n
çarptığında
dağılacağına inanarak, halka ısrarla gerçekleri
ni
i
z
götüreceğiz.
va
u
j
İki
temel
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var;
bunlardan
biri, diyor ki, gidip sandıkta evet oyu
r
bu
verirseniz, tüm sorunlarınız çözülür.
Yalan propagandadan ikincisi diyor ki, AKP sandıktan evet çıkaramazsa, bütün sorunlarınız çözülür.
Bunun için sandıklara gidip hayır oyu vermelisiniz.
Faşizmin, sol ve sağ görünümlü güçleri, peşlerine reformizmi, oportünizmi, Kürt milliyetçiliğini de takarak, oy avcılığına çıkmış durumdalar. Hayır, enerjimizi, emeğimizi, sandıklarda faşizmin parlamenter
ya da başkanlık sistemli yönetimini tercih etmek için kullanmamalıyız. Emeğimizi ve enerjimizi,
halk olarak kalıcı örgütler oluşturmak için kullanmalıyız. Halk meclislerini örgütlemeliyiz,
milisleri örgütlemeliyiz. Faşizmin saldırılarından, teröründen bizleri koruyacak olan
sandıklara atacağımız oylar değil, örgütlerimizdir. Faşizmin, hayırcıları ve
evetçileri yarın halka karşı birleşirler, onlar birleşmeden hepsini
tarihin çöp sepetine atmak için biz halk olarak
birleşmeliyiz.

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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olur. Bunun temel nedenlerinden biri,
faşizme karşı direnecek bir ideolojiye
sahip olmamaları, diğeri de halkla bağlarının olmamasıdır.
Cephe, sürekli bir operasyon, saldırı
ve tutuklama ile karşı karşıyadır, ama
herhangi bir alanda, örgütsel çalışması
sekteye uğramaz. Çünkü, Cephe, halk
demektir. Faşizmin halkı, halkın devrimci dinamiklerini bitirebilmesi söz
konusu değildir.
Bu bitmez, tükenmez devrim kaynağını harekete geçirebilmek için halkı
örgütleme ısrarımızdan bir an olsun
vazgeçmemeliyiz.
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Marksist-Leninist teoriyi ya açıktan inkar ederler, inançsızlıklarını
belirtirler ya da dillerinde halen Marksist-Leninst ideolojinin doğruları olsa
da buna inanmazlar, halkı kandırmanın
bir aracı olarak kullanmaya devam
ederler.
Oportünizmin ve reformizmin sistemle bütünleşmelerinin, sistem içinde
yer edinme yarışına girmelerinin temel
nedenlerinden biri budur.
Biz, Marksist-Leninistiz. Halka inanıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki, halkın
faşist düzenle çelişkileri köklü ve uzlaştırılamaz çelişkilerdir. Bu çelişkilerin
çözümü için halk, faşizme karşı örgütlenecek ve savaşacaktır.
Sorun buna önderlik etme sorunudur.
Sorun, halkı ana sorunları ve çelişkileri
zemininde örgütlemeye başlama ve
adım adım politikleşme ve devrimcileşme sürecine önderlik etme sorunudur.
Parti-Cephe, bu sürece önderlik
edebilecek tek güçtür.
İdeolojik olarak bu sürece önderlik
edebilecek tek güçtür.
Mücadele çizgisi ile bu sürece önderlik edebilecek tek güçtür.

Kadro anlayışı, eğitim anlayışı ile
bu sürece önderlik edebilecek tek güçtür.
Faşizme karşı direnme ve savaşma
gelenekleriyle, bu savaş içinde yarattığı
değerlerle bu sürece önderlik edebilecek
tek güçtür.
Tüm Cephe, kadro ve taraftarları,
bu bilinçle hareket etmelidir. En küçük
bir sorunu bile halkın önüne götürmeli,
Halkın Olmadığı Yerde
halkla birlikte çözüm üretmelidir.
Bilmeliyiz ki, halkı, halkın iktidarı
Reformizm, Oportünizm
için örgütlemeye hizmet etmeyen hiçbir
Yeşerir
çözüm devrimci değildir. Düzeniçi çöReformizmin, oportünizm burjuva
zümlerdir.
ideolojisinden beslenir. Halka bakış
Sonuç olarak; halkı örgütlemek
açılarını burjuva ideolojisi şekillendirir,
için, sorunlara ve çözümlere ortak
bu nedenle de halka inançsız ve güedeceğiz. Bunun için, yaptığımız her
vensizdirler. Halka, tıpkı burjuvazi gibi
işte;
tepeden bakarlar, halkı küçümserler.
Neden yapıyoruz?
Halka bu bakış açısı, devrime inançNeden o sorunu çözmek istiyoruz?
sızlık, kapitalist düzene biat etmeyi
Bu sorunu çözerken, örgütlenberaberinde getirir.
meye hizmet etmesi için kolektivizmi
Halka inanmayanlar, kapitalist sisişletiyor muyuz?
temi yıkacak güce inanAna hedefimize, yani örDevrimci
Kişilik:
mıyorlar demektir,
Halkı örgütleyen kişiliktir. Devrim hedeﬁmize giden tek yol vardır, o gütlenme ve halkın iktidolayısıyla kadarı hedefimize hizmet
pitalizmin yıkı- da halkın devrim için örgütlenmesidir. Halktan uzak, halkı örgütlemekten
ediyor mu?
lacağına
da
uzak, halka üstten bakan kişi devrimci değildir, reformist, oportünist
Sorularını soracak ve
inanmazlar.
olabilir, ama devrimci olamaz.
cevap bulacağız.

Eğitim:

Ajitasyon-Propaganda:

Eğer söz konusu olan devrimci irade ve devrim
için halkın eğitimi ise, bunun önünde herhangi bir
engel yoktur. Tüm engeller aşılabilir. Bu sadece soyut
bir teori değildir, pratikte uygulanmış bir gerçektir.
"İşte bu kırk kişinin eğitimi için seçilen bölgedeki
halk da Vietnam dili bilmediği için onların lehçeleri
öğrenilmeye çalışılmış ya da yazı ile anlaşılmıştır.
Hem de kaç gün için... 15 günlük bir eğitim dönemi
için... "
Bu dönem Giap'ın üzerinde de derin etkiler bırakır.
Ho Amca'nın eğitme ve örgütleme tarzı her boyutuyla
bu süreçte ortaya çıkar. Bu aslında geri bıraktırılmış,
cahilliğe mahkum edilmiş bir halkın bilinçlenme sürecidir. Ancak bilinçlenmek anlamakla mümkündür.
İşte Ho Amca Vietnam'ın bu sözde cahil, geri halkını
bir devrimin yaratıcısı haline getirmeyi, onlara devrimi,
mücadeleyi, bağımsızlığın yolunu anlatarak başarabilmiştir.
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AKP faşizmi silahlanıyor, haberleri bir birini izliyor. Kime
karşı silahlanıyor AKP faşizmi?
Halka karşı silahlanıyor!
Kimin çıkarları için silahlanıyor?
Bir avuç sömürücü tekelin çıkarları için silahlanıyor!
Faşizm, tekelci burjuvazinin yönetim biçimidir.
Tekelci burjuvazi sistem ekonomik kriz yaşadıkça, daha
fazla sömürüye ihtiyaç duyar. Bunun için de, daha fazla baskı
ve daha fazla terör uygular.
Bu terörün hedefinde bir avuç sömürücü azınlık ve onların
uşakları dışında kalan tüm halk vardır.
Bir avuç sömürücü asalağın gözünde, halkın dini duygularının,
milliyetinin bir önemi yoktur. Onlar, ancak dini, milli duyguları,
halkı birbirine karşı kışkırtmak ve çatıştırmak için kullanırlar.
Halkla sömürücü azınlık karşı karşıya geldiğinde, ne din ne
millet umurlarında olur. Bunun somut örneklerini çok yaşadık.
Halkımız! Faşizmin yalanlarına inanmayın, faşizmin kitle
gücü olmayı kabul etmeyin!

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Mahallelerimizin Şahanları Halkımızın Silahlı Savunma Güçleridir

FAŞİZME KARŞI SİLAHLI
SAVUNMAMIZI ÖRGÜTLEYELİM!..
provokasyonlar örgütleyecek, kendi yarattığı bu zemini de kullanarak, halk üzerinde
terör estirecektir.
Suruç’ta, Ankara’da, Sur’da, Cizre’de, Gazi, Küçük
Armutlu, Çayan, Okmeydanı gibi İstanbul’un mahallelerinde yaptığı gibi,
katliamlar ve saldırılarla halkın devrimci, demokratik, ilerici dinamiklerini
ezmeye çalışacaktır.
Sanılmasın ki, bu tehditler sadece
devrimci, demokrat kesimleri hedef
alıyor. Hayır, bu tehditler, AKP’ye oy
veren kesimleri de hedef almaktadır.
Açlık ve yoksulluk nedeniyle, şu
ya da bu düzeyde hak talep eden
AKP tabanı da, bugün destek verdiği
iktidar tarafından faşist baskılarla susturulacaktır.
Faşizm, sadece silahlı mücadeleyi
hedef almaz, en demokratik hakları
bile yasaklar. Kullanılamaz hale getirir.
İşçilerin, memurların ekonomik taleplerle örgütlenmesini ve eyleme geçmesini engellemek ister. Bunu devletin
resmi askeri güçlerini ve yetmediği
yerde sivil faşist hareketi halkın üzerine
sürerek yapar.
Bugün sokaklara en küçük bir hak
talebi ile çıkılmasının bile yasaklanmaya çalışılması, en küçük bir hak
arama eylemine saldırılması, eylemcilerin gözaltına alması, mahallelerimizin gaza boğulması, halkın üzerine
kurşun yağdırılması, işkencelerden geçirip tutuklaması bu politikanın sonucudur.
Faşizm, sömürünün katmerli hale
getirildiği bir sistemin yönetim biçimidir. Sömürünün katmerli sürdürülmesinin garantisidir.
Bunun için, halk, sistemin krizinin
sonucu olarak devrim saflarında saflaştıkça, daha fazla silahlanacak, daha
fazla saldırganlaşacaktır.
Bunun karşısında halkın kendi kendini savunmasının tek bir yolu vardır,
o da: Silahlanmak.
Faşizm, iç savaşa hazırlanıyor!
Halk olarak bizler de hazır olmalıyız!

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Faşizm, ülkemizde silahlı mücadelenin meşru zeminini oluşturur. Çünkü, faşizm koşullarında halkın silahlı
savaş dışında, sömürü ve zulümden
kurtulmak için bir yolu yoktur.
Çünkü, faşizm tekelci burjuvazinin
yönetim biçimi olarak;
gericiliktir, şovenizmdir,
katliamcılıktır, saldırganlıktır,
kan dökücülüktür.
Böylesi bir iktidar karşısında halkın
direnmekten, illegal ve silahlı örgütlenmekten başka, onuruyla yaşamını
sürdürme yolu yoktur.
AKP iktidarının temsilcilerinden
son süreçte, sıklıkla halkı silahlı güçleriyle tehdit eden açıklamalar geliyor.
Manisa AKP İl Başkanı, "referandumda evet oyu çıkmazsa iç savaşa
hazır olun" diyerek halkı tehdit etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
bir süre önce açıkladığı, 10 bin özel
harekat polisinin alınması için sınav
tarihi 27 Şubat olarak açıklandı.
24 Şubat’ta konuşan Melih Gökçek,
“Vatandaş pompalı tüfek almış, bu
kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve
halk bunu affetmez” diyerek tehdit
etti. İzmir Kaya Termal Otel’de yaptığı
konuşmada, Cumburbaşkanlığı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, “o gün
51 şehrimizde, 30 milyon vatandaş
sokağa döküldü, 30 milyonun yüzde
10’unda silah vardı” tehdidi savurdu.
Bunların anlattığı şudur:
Birincisi, AKP iktidarı, halkı silah
tehdidiyle sindirmeye, korkutmaya çalışıyor.
İkincisi, AKP iktidarı, faşizmin resmi
ve sivil silahlı güçlerini büyütüyor.
Bunun anlattığı şudur; faşizm halkı
sadece baskı ve terörle yönetebilir. Faşizmin başka bir yolu ve yöntemi yoktur. Faşizm, halkı şu ya da bu gerekçelerle düşman olarak tanımlayacak,
saflarında ırkçılığı, mezhepçiliği, halk
düşmanlığını körükleyecek, bunun için

Reformizm, oportünizm, Kürt milliyetçiliği halkımızı faşizmin referandum sandıklarına çağırıyor, bu faşizmi
güçlendirmekten başka işe yaramaz.
Biz tüm halkımızı, faşizme karşı silahlanmaya, Mahallelerimizin Şahanları
saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz.
Faşizm, kendini sözde seçimlerle,
referandum gibi yöntemlerle kurduğu
oy sandıklarıyla meşrulaştırmak, halkın
devrim için örgütlenmesini engellemek,
sistem içine çekmek ister. Oy sandıklarından ne çıkarsa çıksın, bu faşizmin
güçlenmesine yarar. Faşizm, halkın
düzen içi sınırlarda tutulmasıyla kazanır.
Sonuç olarak, parlamenter görünüm
altındaki faşizmle ya da başkanlık görünümü altındaki faşizmle yönetecektir.
Ama asıl olarak, faşizmin kazanımı,
halkı seçim sandıklarına bağlamak, oy
kullanmaktan başka bir çalışma, örgütlenme içine girmesini engellemek
olmaktadır. Faşizmin bu politikasının,
sol ayağını ise reformizm, oportünizm,
Kürt milliyetçiliği oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, biz diyoruz ki;
Faşizmin önümüze koyduğu seçim
sandıklarını elimizin tersi ile itmeliyiz.
Faşizmin şu ya da bu biçim altındaki
yönetimini kabul etmemeli, böyle bir
tercihi tümüyle reddetmeliyiz.
Halkın iktidarı için örgütlenmeliyiz.
Faşist saldırılara karşı kendimizi
savunmak için örgütlenmeliyiz.
Unutmayalım, her gün açlar ve işsizler ordusuna onbinlerin katıldığı
bir ülkede, oligarşinin faşizmden
vazgeçme şansı yoktur. Bizler halk
olarak; faşizmle uzlaşarak varlığımızı
sürdüremeyiz. Tek yolumuz, faşizme
karşı örgütlenmek, silahlanmaktır.
Savaşmaktan başka yolumuz yoktur,
savaşa hazırlanmalıyız.
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DİRENİŞ BİR GELENEKTİR

BU TOPRAKLARDA...
Faşizmin Her Türlü
Yolunun Karşısında
Onurun Tek Yolu
Vardır: Direniş...
Özgür Tutsaklardan
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Sevgili Feridun, Merhaba...
Bu satırlar senin şahsında Büyük
Direnişimiz'in 122 kahramanına yazılan bir açık mektup sayılır.
Neden senin şahsında olduğuna gelince... Bunun cevabını, 17 yaşında bir
Liseli Dev-Genç’li olan Hakan İnci'nin
hapishaneden tahliye olduktan sonra
yazdığı aşağıdaki satırlar verecektir.
"... Düşman teslim almak için her
türlü yolu denedi, her geçen gün başarısızlıklarının hazımsızlıkları ile
saldırılarını arttırdılar. Dışarısı ile
tüm bağlantılarımı kestiler (görüş cezaları-tel. görüş kısıtlamaları-dergi,
kitap, mektup imhaları) Bu anda da
bana güç veren, örnek olan şehitlerimizden biri olan FERİDUN YÜCEL
BATU oldu. Büyük Ölüm Orucu Direnişi'nde ölüm orucu ekiplerinde
olup, dışarısı ve yoldaşları ile tüm
bağlantılarının kesilmesine rağmen
ölüm orucuna devam edip ölümsüzleşti ve kendisinden sonra gelecek
olan yoldaşlarına umut oldu."
Büyük Direnişimiz'in zaferinden
on yıl sonra yazıldı bu satırlar... O
yıl yedi yaşında olan bir Liseli DevGenç’li yazdı bu satırları...
Ve zafer, uğruna 122 kez şehit
düştüğünüz zafer, işte bu değil mi
zaten Feridun.
Elbette, şehitlerin ölümsüzlüğü ve
örgütleyiciliği de budur. Halkın yenilmezliği de tam olarak işte budur.
Ve sen, 2002'de şehit düştüğünde
sadece üç yaşında olan çocuklar, artık
delikanlı olduklarında sizden yadigar
direniş bayrağını da işte böyle dalgalandırıyorlar.
Ki Büyük Direnişimiz'in zaferinin
tarihselliği buradadır.

Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci
"Düşman teslim almak için her türlü
yolu denedi" diyerek, tutsaklık koşullarında faşizm gerçeğini özetliyor. Faşizm, devrimci tutsağı teslim almak
için her türlü yolu dener. Bütün bu saldırılarının odağında düşünce değişikliği
dayatması vardır. Kendisine itaat edilmesini ister, bu amaçla pişmanlık
dayatır. Ki bunun çarpıcı bir örneğini
Deniz Gezmişler için idam kararı veren
mahkemenin savcısı olan halk düşmanı
Baki Tuğ, Denizler'i kastederek şöyle
ifade etmiştir: "Pişman olsalardı, asılmazlardı."
Faşizmin saldırı ve baskılarının
amacı budur: Pişmanlık yani düşünce
değişikliği dayatır faşizm.
Pişmanlık, kendi onurunuzu kendi
ayağınızla size ezdirmeleridir. Çünkü,
onur başka türlü ezilemez. Onur, özsaygıdır ve ezilmesinin tek yolu pişmanlık dayatmasını kabul etmektir.
Değilse, ne yaparlarsa yapsınlar siz
direndikten sonra onurunuzu kimse
ezemez. Şehitlerimiz için "Öldüler
Yenilmediler" denilmesi bundandır.
Direnmek onuru büyütür, pişmanlık
ise onurun kaybedilmesi demektir.
Pişmanlık halk düşmanlarına boyun
eğmektir, onur ise direnmektir.
Hakan İnci, gerici-faşist AKP'nin
tutsaklık koşullarındaki saldırılarına
nasıl direndiğini ve dolayısıyla nasıl
direnileceğine dair de şöyle diyor:
"... Bana güç veren, örnek olan şehitlerimizdi."
Ve işte bu güçle, Özgür Tutsaklar
olarak, gerici-faşist AKP'nin OHAL
saldırganlığına karşı, Genel Direniş
ile cevap veriyoruz. Faşizmin irili
ufaklı saldırılarını karşılıksız bırakmıyoruz. Baskı, hak gaspı ve işkencenin karşısına direnişin geleneksel
varoluşunu çıkartıyoruz. Ki can bedeli
direniş, Özgür Tutsakların geleneğidir

bu topraklarda. Faşizm, teslimiyeti
sağlamak için her türlü yolu denese
de amacına ulaşamaz. Faşizmin o
her türlü yolu, direnişin tek yolu karşısında çıkmaz sokaklar gibi kalır.

Özgür Tutsakların Güç ve
Onuru Tarihseldir...
Faşizmin sürdürdüğü saldırılar
karşısında Özgür Tutsaklar, güçlü ve
onurludur. Bu güç ve onurun mayasında şehitlerimiz, haklılığımız, meşruluğumuz vardır.
Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci'nin
ifadesiyle söylersek:"... Direnirken
bana güç veren şehitlerimiz, haklılığımız ve meşruluğumuz... kahramanlıklar, direnişler, yaratılan devrimci
değerler, teslim olmama geleneğimizdi
ve bu geleneğin sürdürücüsü olmaktan
hep onur ve gurur duydum."
İşte bu gücü yenecek, bu onuru
yok edecek başka bir güç yoktur. Dünyanın en büyük gücü işte bu onur ve
halkların yenilmezliği de işte bu direniş
geleneğidir. Teslim olmamanın gelenek
olduğu yerde, zafer daima direnenlerin
olur. Söz konusu olan Kızıldere geleneğidir. Ve işte bu geleneğe sahip olmayanlar, dün olduğu gibi bugünde
faşizm karşısında direnemiyorlar. Gerici-faşist AKP'nin OHAL saldırganlığı
karşısında da direniş tavrı gösteremiyorlar. O meşhur "farklarını" koyuyorlar bir kez daha ortaya.
Hapishanelerden gelen seslere kulak verin. Oportünizm, Kürt milliyetçileri ve Fettullahçılara... kadar
hepsinin AKP'nin saldırıları karşısında
yakınıp sızlandıklarını duyarsınız.
Özgür Tutsaklar ise, gerici-faşist
AKP'nin bütün saldırılarına karşılık
verip direniyorlar. İşte bu "fark" tarihseldir. Söz konusu olan Kızıldere
geleneğinin tarihselliğidir. Genel Direniş kapsamında cevapsız bıraktığımız bir tek saldırı bile yoktur. Ki bir
kez daha tekrarlıyoruz: Teslim olmamanın gelenek olduğu yerde, faşizmin kazanma ihtimali yoktur. Ne
yaparlarsa yapsınlar, faşizm asla ba-
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şaramaz...
Bakın, 17 yaşındaki Liseli DevGenç’li Hakanlara her gün saldırıp
işkence yaparlar. Ama yine de boyun
eğdiremezler. Yere yatırıp vücutlarını
Amerikan postallarıyla ile ezerler
ama onurlarını ezemezler.
"... Her gün yaşlarımız kadar gardiyan ROBOKOP kıyafetleri giyip
gözdağı vermek, tek başına bir şey
yapamazsın düşüncesini yansıtmak
için işkenceler ile ellerimizi ve ayaklarımızı kelepçeleyip işkencehanelerine
(süngerli hücrelerine) atıyorlar, yerde
hareketsiz yatan bedenlerimiz üzerinde
kafamızın üzerine postalları ile basıp
"ENGİN ÇEBER'İ KATLETTİK,
SENİ DE KATLEDERİZ. AYAĞINI
DENK AL" "TEK BAŞINASIN, ELİMİZDESİN, KİMSE SENİ DUYAMAZ" diyerek tehdit ediyor ve korkaklıklarını gösteriyorlardı."
Faşistler aşağılık birer aptaldır.
Öyle ki, "Engin Çeber'i katlettik, seni
de katlederiz" diyerek güya korkutacaklar Özgür Tutsağı. Oysa, o sırada
direnen Özgür Tutsak zaten Engin
Çeber'in ve diğer şehitlerin direnişinden güç almaktadır. İşkenceci gerici-faşistlerin bunu algılayabilmesi
mümkün değildir. İşkencecilerin korku
sağlamak için verdiği örnek, Özgür
Tutsağın güç aldığı değerdir. Alçaklar,
yüceliği anlayamazlar.

Özgür Tutsağın Eli Kolu
Bağlı Değildir...
Engin Çeber'in tek başına direnişi
nasıl ki Muratcan ve Hakan'ların direngenliğine örnek olduysa, 17 yaşındaki bu Özgür Tutsaklar da kendilerinden sonrasını düşünmektedirler.
Bu sahiplenme, bağlılık ve fedakarlık
karşısında aşağılık gerici-faşistlerin
bütün saldırıları boşa çıkmıştır.
Bakın ne diyor Hakan İnci:
"... Ben de benden sonra gelecek
olan yoldaşlarımın daha iyi koşullarda
yaşayabilmesi için ve hapishanede
de olsak elimizin kolumuzun bağlı
olmadığını yeni politikalar ile halkımıza umut olma inancı ile geçirdim
tutsaklığımı..."
Hapishane koşullarında da olsa
Özgür Tutsakların eli kolu bağlı de-

ğildir. Böyle olduğu içindir ki, Genel
Direniş boyunca bütün baskı, hak
gaspı ve saldırılara fiili eylemliliklerle
karşılık verilmesinin bir yolunu bulmaktadır Özgür Tutsaklar. Hücreler
artık yangın yeridir ve bu direniş
ateşi, işkencecileri de tutuşturacaktır.
Ki Leyla komutanların tavrı Özgür
Tutsakların da ufkunu aydınlatmaktadır. Hiç unutulmasın ki, Özgür Tutsaklık gerillanın tutsaklık koşullarındaki adıdır.
Bakın, 17 yaşındaki Liseli DevGenç’li Hakan İnci, Leyla komutanın
o tarihsel sorusunu tutsaklık koşullarına nasıl uyarlıyor: "... Leyla komutan
bombardıman sonrasında "silahsız üç
gerilla ne yapabilir?" diye düşünüp
umutsuzluğa kapılmayıp, DEVRİM
yapabilir bakış açısıyla umut olduysa
aynı şekilde bir Dev-Genç'li hapishanede dört duvar arasında oligarşinin
teslim alma politikalarına karşı tek
başına da olsa şehitlerinden, haklılığından ve meşruluğundan aldığı güçle
direnip zaferi kazanabilir."
Faşizm; dağda, şehirde, tutsaklık
koşullarında her yerde teslimiyet dayatır. Belirleyici olan bu dayatma
değil, bu dayatmaya sizin nasıl cevap
verdiğinizdir. Koşullar aleyhinize olabilir, silahınız da olmayabilir, hatta
tutsak bile olabilirsiniz ve dahası tutsaklık koşullarında tek başınıza da
kalabilirsiniz... Esas olan, saldırılara
ve koşullara nasıl karşılık vereceğinizdir. Ki 19 Aralık'ta Berrin Bıçkılar,
Yasemin Cancılar'ın faşizmin teslimiyet dayatmasına bir kibrit çöpüyle
verdiği cevap ile Leyla komutanların
"silahsız üç gerilla ne yapabilir" sorusuna verdiği cevap özde aynıdır.
Biçimi farklı olsa da esas olan direniş
kararı almanız, savaşma kararlılığı
göstermenizdir.
Savaşma kararı ve direniş kararlılığı taşıyanlar yenilmezdir. Faşizmin
bütün saldırılarının işte bu karar ve
kararlılık ile boşa çıkartıldığı tarihe
kanla yazılmıştır. Bu artık bir gelenektir ve bu direniş geleneğinin Liseli
Dev-Genç’li hali olarak Hakan İnci,
tahliyesinin ardından şöyle diyor:
"... Ben direndim ve tecrit işkencesini boşa çıkararak daha güçlü bir
şekilde hapishaneden tahliye oldum.

Direniş beni yeniden yarattı. Bunu
tarihimize, şehitlerimizin yol göstericiliğine borçluyum." (Alıntılar: Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı YÜRÜYÜŞ, Sayı:1, 12 Şubat 2017)

Bir Türküdür Direniş
Kuşaktan Kuşağa Söylenen
Sevgili Feridun; sen şehit düştüğünde Hakan İnci üç yaşındaymış.
Sen de Mahirler'in tarihe kanla yazdığı
30 Mart 1972-Kızıldere Manifestosu
sırasında üç yaşlarında bir çocuktun.
Ve bilirsin Kızıldere direnişinin hemen
öncesinde Mahir'in ne dediğini: "...
Bir direniş geleneği yaratmalıyız. Bu
direnişte birçoğumuz, belki de hepimiz
ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir
direniş geleneği bırakırız."
Ve sonra, 12 Eylül Amerikancı
faşist cuntasının karanlığını tutuşturan
1984 Ölüm Orucu Direnişinin aydınlığında Dayı'nın söylediklerini de bilirsin: "... biz siyasi kimlik sahibi
insanlar olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın
sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik
mi? Bu sorunun cevabının kavgayı
ilmik ilmik ören düşünce tarzımız halk
kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında bulacağız, direniş sanatının bir gelenek haline gelip gelmemesinde göreceğiz."
Sevgili Feridun; Mahir ve Dayı'nın
yukarıda söylediklerinin sağlaması
olarak 17 yaşındaki Liseli DevGenç’linin şu sözleriyle selamlıyoruz
seni ve bütün şehitlerimizi: "... Direnirken bana güç veren şehitlerimiz,
haklılığımız ve meşruluğumuz... kahramanlıklar, direnişler, yaratılan devrimci değerler, teslim olmama geleneğimizdi ve bu geleneğin sürdürücüsü
olmaktan hep onur ve gurur duydum."Sevgili Feridun; ne mutlu Mahir'den Dayı'ya cümle şehitlerimize,
ne mutlu BİZ'e ki bu toprakların bir
direniş geleneği ve bu geleneğin sürdürücüsü olmaktan onur ve mutluluk
duyan halk çocukları var. Direniş bir
gelenektir artık bu topraklarda ve bu
geleneği sürdürenler hayatın her alanında direnişin sanatını yapmanın
coşkusunu, onurunu, mutluluğunu yaşamaktadırlar.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

AKP FAŞİZMİ, SİVİL FAŞİSTLERİNİ
ÖRGÜTLÜYOR!
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın
talimatıyla, halka ve devrimcilere
karşı sivil faşist bir örgütlenme kuruluyor. Başında Erdoğan'ın dünürü,
Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan
Uzuner var.
"Kardeş Kal Türkiye" adıyla gizlenen AKP'li faşist milisler telsiz ve
internet üzerinden haberleşmelerini
de kurarak, iktidarlarına yönelik herhangi bir "tehdit" durumunda harekete
geçeceklerini duyurdular. İnsansız
Hava Aracı kullanımının eğitimini de
alacak olan AKP'li faşist milislerin
sayısının 300 olduğu söyleniyor. AKP,
düzeninin bozulacağından o kadar
korkuyor ki, ordu bile yetmedi... İster
megafonlarla, sirenlerle İMDAT diye
bağırsın AKP'liler, isterse de silahlansınlar. Karşılarında 80 milyonluk
halk var. Milis halk örgütlenmesidir.
Faşizm, her dönem kendi sivil güçlerini
yaratmak istemiştir. Paramiliter olarak
da adlandıracağımız, yarı resmi olan
bu halk düşmanı çeteler, ilk defa AKP
tarafından kullanılmıyor.
Faşist Hitler Almanyası'nda kahverengi gömlekliler ve Faşist Mussolini'nin İtalyası'nda kara gömlekliler
adıyla bu sivil faşist örgütlenmeler
vardı.
Mussolini önderliğinde kurulan
Kara Gömlekliler, 1. Paylaşım Savaşı'ndan başlayarak, 2. Paylaşım
Savaşı'nın sonuna kadar başta sos-

yalistler olmak üzere tüm
halka karşı kuruldu. 1923
yılında kara gömlekliler
resmi olarak devlete bağlandı. Esnaftan haraç almak, vermeyenin dükkanını dağıtmak, parklarda
oturan kadın-erkeklere müdahale etmek gibi halka
yönelik saldırıların başını
çektiler.
Hitler ise, 1920 yılında
kahverengi gömleklileri
kurdu. Ernst Röhm'ün başını çektiği kahverengi
gömlekliler, komünistlere saldırıyor,
onları katlediyorlardı. 1934'den sonra
SA (Taarruz Bölüğü) denilen kahverengi gömleklilerin sayısı 3,5 milyona kadar çıktı. Öte yandan Alman
ordusunun sadece 100 bin askeri vardı.
Tayyip Erdoğan ağababalarından
örnek alarak şimdi kendi milislerini
kurmak istiyor. Faşizm, halka karşı
örgütleniyor. Yeni sömürge ülkemizde
faşizm kendisine kitle tabanı bulamaz.
Bu tür yarı resmi örgütlenmelerle
halkı baskıyla terörle yönetebilmek
istiyorlar. Çünkü AKP yönetemiyor...
Yönetememe krizi yaşıyor ve bu krizin kendi sonunu getireceğini çok
iyi biliyor.
Faşizm halka düşmandır. Bu düşmanlıklarını şimdi katillerini örgüt-

leyerek gösterecek. Başta devrimciler
olmak üzere tüm halka karşı kullanacaklar bu katilleri.
AKP faşizmini ancak örgütlü mücadelemizle durdurabiliriz. Gerçek
milis gücü, örgütlü halkın gücüdür.
Milis, silahlı halktır; halk düşmanlarının bulunması ve onların cezalandırılması için çalışır. Milis, devrimin güvencesidir, halk ordusunun
temelidir.

ALMAN FAŞİZMİNİN
SUÇLARI
Faşizm; ahlaki düşkünlüğün, namussuzluğun adıdır
-Krematoryumların (fırın) yakınında
birkaç metre genişliğinde ve yüzlerce
metre uzunluğunda mezarlar kazılır.
Öldürülecek olanlar önce tamamen soyundurulur. Sonra çıplak olarak bu
mezarlara canlı canlı uzanan insanlar,
yukarıdan makineli tüfeklerle taranır.
Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü insan
grupları... Bu böyle devam eder."
(Ölüm Fabrikası Kitabı ve Cumhuriyet
Dergisi)
Faşist iktidarın ilk koşulu; toplama
kamplarına gelenlerin er ya da geç öldürülmesidir. Bu kamplardan hiç kimse
canlı çıkmayacak ve buralarda yaşananları anlatamayacaktır. Çünkü ölüler
dilsizdir ve hiçbir şey anlatamazlar.
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FAŞİZM NEDİR ?

ŞİİR

* AB'ye Uyumlu Faşizm
"Önümüzdeki süreç" üzerine bir politika sahibi olmak isteyen herkes
bilmelidir ki, "AB'ye Uyum" maskesini veya daha ötesinde "AB'ye
üyelik" maskesini takmış bir faşizm, halka karşı baskı ve zulümde daha
pervasız, daha cüretli olacaktır.
* Demokratikleşmenin Yolu Faşizme Karşı Mücadeleden Geçer
Ülkemizin tüm aydınları, devrimcileri, demokratları, vatanseverleri,
halkın “bağımsız yargı” ve “adalet” konusunda aldatılmasının karşısında
-O “yargı” tarafından cezalandırılmayı da göze alarak- gerçekleri dile getirmelidirler.
* Oligarşi, 12 Eylül cuntası yönetiminde, tekrar tekrar cuntalara
ihtiyaç duymamak için açık faşizmi kurumsallaştırmaya çalıştı. Böylelikle,
cuntalara başvurmadan da açık faşizmin yöntem ve baskıları uygulanabilecekti. Böylece hem "demokrasi var" denilebilecek, hem de gerek duyuldukça açık faşizm uygulamalarına başvurulabilecekti. 12 Eylül işbaşında
değilken, 12 Eylül'ün sürmesi de işte bunun sonucunda mümkün olmaktadır.
12 Eylül, Açık Faşizmi Kurumsallaştırmıştır.
Darbe adım adım hazırlandı... Darbe, emperyalizm ve oligarşinin planıdır... Darbe emperyalizm ve oligarşinin çıkarları için yapılmıştır...

Nasıl korkmasın Zeynep ana
Yezit ve Hızır Paşa'dan sonra
Eksiği yok, fazlası çok bunlarda paşa
Ve o çocuk anasının gözlerinde
Unutmamacasına tanıdı faşizmi
Ki dünyanın neresinde olursanız olun
Tanımak istiyorsanız o yeri
Anaların gözlerindeki manaya bakın
Bir de toprağa, kitap fışkırır belki
Toprağına kitap ekilen memleket
(Ümit İlter)

Acizleşen Hükümet Kendi Pisliğinde Boğulacak
Baskınlarla Devrimcileri ve Aileleri Yıldıramazsınız!
İstanbul Nurtepe, Sarıgazi, Avcılar, Kıraç, Sultanbeyli
ve Alibeyköy ilçelerinde 23 Şubat’ta sabaha karşı Halk
Cepheliler’e yönelik ev baskınları oldu. Baskında
AKP’nin katil polisleri Ayhan Demir, Muammer Kaya,
Kadir Keten, Hasan Özyılmaz, Çağdaş Ulaş Karataş,
Kemal Avcı ve İhsan Ateşmen’i hukuksuzca gözaltına
aldı. İlk olarak 24 Şubat’ta İkitelli Halk Cephesi mahallede
Beşkat Bölgesi’nde pankart astı. Ardından yapılan yazılı
açıklamalarda kısaca şu sözlere yer verildi:

polis terörü estirilmiştir. Kobralar sokaklarda bekletilirken
helikopterlerden binalara ışık tutulmuştur. Burjuva medyası, DHKP-C’nin hücre evlerine baskın, başlığını atarak
insanlarımızı hedef gösteriyor. Basılan evler aile evleridir.
Muhalif insanlarımızın yaşadığı evlerdir. İnsanlarımızı
korkutmak için devrimcilerden uzaklaştırmak için
yapılmış bir operasyondur. AKP’nin katil polislerini
uyarıyoruz: O kanlı ellerinizi halkımızın üzerinden çekin!”

İstanbul
Avcılar: “… Gözaltına alınan arkadaşlarımızı ve

Kuruçeşme: “… halkımızı tedirgin etmek devrimcileri halkın evlerinden tecrit etmek istemiş, ama hiç de
tarihten ders çıkarmak işlerine gelmemiştir. Zor, baskı,
işkence ederek hangi amacınıza ulaştınız? Hiçbir amacınıza ulaşamadınız, ulaşamayacaksınız; geri adım attırtamadınız baş eğdiremediniz, baş eğdiremeyeceksiniz.
Her iktidarın baskısını işkencesini yaşadık. Katil, hırsız
AKP’nin de korkularını büyütmeye ve yönetememe
krizini derinleştirmeye devam edeceğiz. Yalancı burjuva
basınlarına gelirsek tam bir acizlik çaresizlik akıyor kalemlerinden ve yalancı alçak medyalarında DHKP-C’ye
operasyon adı altında yoksul emekçi ailelerimizin evlerini
basarak hücre evi olarak haber yapmaları insanları hedef
göstermektir ve bunun adı halk kültüründe karşılığı alçaklıktır siz alçaksınız… Adaletsizliğiniz, işkenceleriniz
sürdüğü sürece devrimciler var olmaya devam edecek
devrimciler var olduğu sürece ailelerimizi teslim alamayacaksınız, faşizme teslim olmayacağız…”

ailelerini yıpratmak, sindirmek ve mücadeleden uzaklaştıracağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Defalarca
operasyon yaptığınız evleri tekrar basmak sizin korkaklığınız, alçaklığınızdır. Ailelerimiz faşizm gerçekliğini
defalarca yaşamışlardır. Ne yaparsanız yapın amacınıza
ulaşmayacaksınız. Hücre evi diye haberlerini yaptığınız
evler ailelerimizin evidir. Bu tarz haberler yaptırarak
kendi acizliğinizi gösteriyorsunuz. Bizler ve ailelerimiz
AKP faşizmine teslim olmayacağız. Bizleri ne gözaltılar
ne tutuklamalarla teslim alabileceksiniz. AKP ve onun
eli kanlı polislerini uyarıyoruz: Ailelerimizin ve arkadaşlarımızın başına gelecek herhangi bir şeyde misliyle
hesabını sorarız!”

Esenyurt: “Mahallemizde Polis Terörüne İzin Vermeyeceğiz… Operasyon devam ederken mahallemizde
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
EMEĞİN DEĞERİ NEYE
GÖRE BELİRLENİR?

"Emek, zenginler için harikalar yaratır ama işçi için yoksulluk üretir.
Saraylar yapar ama işçi için inler üretir. Güzellik
yapar ama işçi için solup sararma üretir. Makine
durumuna indirgeyerek barbarlık içine düşürdüğü işçiyi fizik ve törel bakımından alçaltır,
zihin alanını genişletirken alıklığı ve budalalığı
işçinin yazgısı durumuna getirir." diyor akıl
tamircisi Marx.
Kapitalist düzende kendi emeğimizle yoksullaştırılıyor, aç bırakılıyoruz.
İnsanın gerçek değeri, neye-nelere sahip
olduğuna bakılarak ölçülüyor. Emekçilik
zenginlik getirmiyor.
Sosyalizmde emek en yüce değerdir.
Kapitalizmde ise emekçilik, aşağılanmayı getirir. Çünkü en emekçi kesim en yoksul kesimdir.
Emeği sömürülenlerin başı ezilmelidir ki ayağa
kalkmasın, hesap sorulmasın.
Burjuvazi bize, ihtiyacı olduğu kadar bilgi
verir. Makinelerini kullanabileceğimiz kadar
yabancı dil öğretir, temizliklerini yapabileceğimiz kadar el becerisi geliştirir... Kendi kadrolarını yaratmak için bizi eğitir. Ve lütufta bulunuyormuşçasına yaparken bunu, aslında emeğimizi sömürür.
Sömürü, "Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak"tır. Yani birinin
yediği ötekinin baktığı bir düzendir sömürünün
olduğu bu düzen.
Emeğimizi ve aklımızı çalan bu düzene karşı
savaşmak bir onurdur, görevdir.
Emeği veren biz yiyen onlarsa eğer; bu alçak
düzenden alacaklarımızı almak için örgütlenmeliyiz.
Sınıf kardeşlerimizle birleşmeli, emekçiler
olarak dünyayı sadece bizim yeniden yaratabileceğimizi görmeliyiz.

Alışkanlıkların zincirleri, önce
duyulmayacak kadar hafif, sonra
kırılamayacak kadar güçlü olurlar.
Benjamin Disraelli
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ALIŞKANLIK, KOLUMUZA TAKILMIŞ
PRANGADIR, SÖKÜP ATALIM!
Burjuvazi, bizi alışkanlıklar hapishanesine koyarak, alışkanlıklarımızı bozmadan mevcut düzeni sürdürmemiz için uyutuyor. Alışkanlıklarımız bizi itaat
etmeye zorluyor. Her bir alışkanlık ağır bir prangaya
dönüşüyor.
Alışkanlıkların kölesi olmamız isteniyor.
Alışkanlıklardan dolayı dünya artık insanları
şaşırtmıyor... Düzenin pisliklerine karşı duyulan öfke
törpüleniyor. Sınıf kini yerine, düzene duyulan hayranlık büyüyor.
Gerilla Bilanço Çıkarıyor kitabındaki bir hikaye,
bu alışkanlıkların nasıl insanı köleleştirdiğini çok
güzel anlatıyor:
“Santiago Araştırma Enstitüsü’nün direktörü, taşradan gelmekte olan annesini karşılıyor. Yeni
Peugeot’su ile annesini havaalanından alınca, annesi
soruyor:
“Bu güzel arabayı nereden aldın?”
- “Enstitü ödedi, diktatörlüğü yıkmak için arabaya
ihtiyacım var.”
Villalarla dolu bir bölgedeki oğlunun evine yaklaşınca anne soruyor:
- “Bu güzel evi nereden aldın?”
Oğlu cevap veriyor:
- “Enstitü ödedi, diktatörlüğü yıkmak için yaptığım araştırmamda bu eve ihtiyacım var.”
Yemek odasına giriyorlar ve anne deniz ürünleri,
tavuk, salatalar ve iyi bir kadeh şarapla donatılmış
sofrayı görünce şaşırıyor:
- “Pekala bu yemeğe nasıl ulaştın?” Cevap:
“Enstitü ödedi, diktatörlüğü yıkmak için bu yemeğe
ihtiyacım var.” Bunun üzerine anne kafasını kaşıyor
ve şu nasihati veriyor:
- “Dikkat et ki, kimse diktatörlüğü yıkmasın,
yoksa sen bütün bunları kaybedersin!”
Kıssadan Hisse: Alışkanlık anahtarı kaybolmuş
bir kelepçedir. Alışkanlık bırakılmazsa ihtiyaç haline
gelir.
Uzun yıllar sürecinde oluşmuş düşünce ve alışkanlıkların dar çemberi içinde sıkışıp kalmış, bu
çemberlerin dışına çıkamayıp, kurulu makine gibi
düşünen bir varlık olmayı reddetmeli; sorgulayan,
soru soran, şaşırma duygusunu kaybetmemiş, prangaları söküp atabilen insanlar olmalıyız.
Bizi düzene bağlayan her türlü bağı söküp atmalıyız. İktidar iddiamıza sahip çıkmalıyız.

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Grup Yorum’un Türküleri Direniş Türküleridir
Halkın ve Direnişçilerin Heybesinde Sakladığı

Cesaret ve İnançtır
ÇÜNKÜ;
Grup Yorum vefalıdır.
Çünkü, halkı için direnenleri,
halkı için savaşıp şehit düşenleri asla
unutmaz. Türkülerinde onları ölümsüzleştirir. “Onurludur Dağlarımız”
türküsüyle Dersim’de şehit düşen
şahanları unutmayarak gelecek kuşaklara taşıma bilinciyle hareket etmiştir.

Çünkü, hapishaneler operasyonunda düşmanın psikolojik ve fiziki
saldırısına karşı, kurşunlara rağmen
Grup Yorum’un türküleriyle halay
çekilmiş, devrimci tutsakların iradelerinin kırılamayacağını göstermiştir.
Yani anlaşılacağı gibi sevinçte, halayda, hüzünde Grup Yorum hep yanımızda olmuştur.

Grup Yorum doğruda ısrardır.
Çünkü, kimsenin savunmadığı, ideolojik savrulmanın kol gezdiği bir süreçte Suriye’de emperyalist saldırılara
karşı Suriye halkının yanında yer almıştır. Oportünist solda emperyalizmle uzlaşmanın revaçta olduğu
bir zamanda tereddütsüz halkın yanında taraf olmuştur Grup Yorum.

Grup Yorum bu düzene ve faşist
AKP’ye karşı her zaman türküleriyle
sanat çalışmalarıyla halkın yanında
yer almıştır. Faşist AKP iktidarı halka,
sanatla, türkülere, aydınlara düşmandır. Yani tek bir muhalif sesin çıkmasını istemez. En çok da sanata
düşmandır.
Çünkü, sanat halkın yüreğine, bilincine hitap edip halkı mücadeleyle,
direnişle kopmaz bağlarla bağladığı
için baskı politikalarıyla boğmaya
çalışır. Bu baskı politikalarına karşı

Grup Yorum’un türküleri direniş
türküleridir. Direnişçinin heybesinde
sakladığı cesaret ve inançtır.

Grup Yorum’un yanında yer alalım
direniş türkülerini hiçbir gücün yok
edemeyeceğini gösterelim.
Grup Yorum birleştiricidir, kucaklayıcıdır.
Çünkü, türküleriyle her milliyetten
ve inançtan insanları bir araya getirmeyi başarmıştır. Düzenin böl-parçala-yönet politikasına karşı barikattır.
Grup Yorum’un konserlerinde Kürdün, Türkün, Arabın, Lazın ve bir
çok milletten insanların omuz omuza
ve halay çektiğini görebiliriz.
Grup Yorum birçok badireden,
girdaplardan alnının akıyla çıkmayı
başarmıştır. Grup Yorum’a faşizmin
gücü yetmez.
Çünkü, Grup Yorum’un arkasında
bir halk denizi var ve faşizm, bu
halk denizinde boğulmaya mahkumdur.

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: Kararsızlık
Çözüm: Bilgi, ilke ve kurallarımızla karar almak

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Devrimci mücadele içinde kararsızlığa yer yoktur.
Kararsızlık, karar verme hakkımızı düşmana vermek anlamına gelir.
Kararsızlık, savaşta atmamız gereken adımı atmamızı
engeller, savaşı geliştirmemizi, ilerletmemizi engeller.
Bizim düşmana darbe vurma şansımızı, kendi elimizle
düşmana vermemize ve düşmanın bize darbe vurmasına
neden olur.
Buna izin vermemek için, her Cepheli, gerektiğinde
karar almak zorundadır.
Che diyor ki; “Her bireyin acele karar vermesini
zorunlu kılan bir sorumluluğu vardı. Tüm ulusun acil
durumuyla karşı karşıyaydık. Doğru ya da yanlış, karar
vermek ve hızla karar vermek gerekliydi; çoğu kez,
böyle yapıldı”.
Savaş gerçeğini anlatıyor Che. Aynı savaş gerçeğiyle
karşı karşıyayız. Ve tarihimizde, sayısız karar almakla
karşı karşıya olduğumuz zamanlar olmuş, sayısız karar
almışızdır.
Partimizin ilk kararı, revizyonist gelenekten kopuş
ve THKP-C’nin kuruluş kararıdır.
Önderimiz Mahir Çayan ve yoldaşlarının aldığı karardır.
TKP, TİP revizyonizminin, MDD’ci oportünizmin sınırları içinde, devrimin olanaksızlığını görmüş ve tereddütsüz devrim yolunda yürüme kararı almıştır.
Kızıldere destanının yazılmasının ardından, THKPC potansiyelini düzene akıtmak isteyen eski tüfek
döneklere karşı THKP-C çizgisinin savunulması ve sürdürülmesi kararını veren Önderimiz Dursun Karataş ve
yoldaşları olmuştur.
Düşmanın kuşatmalarında yoldaşlarımız bir an bile
tereddüt etmeden direniş kararı vermiştir. Kuşatmalarda
destanlar yazan direnişler bu kararların devamında gelmiştir.
Kararsızlık ölümümüz olurdu. “Bütün bu küçükburjuva gruplar şu ya da bu şekilde Parti’ye sızarlar;
Parti’ye kararsızlık ve oportünizm ruhunu, moral bozukluğu ve güvensizlik ruhunu getirirler.”.
Kararsızlığın neden ve sonuçları tümüyle açıktır. Kararsızlık, devrim yolunda yürümekte tereddüt eden küçük-burjuvazinin tavrı olarak devrim saflarına taşınmaktadır.

Nasıl karar alacağız?
Ama burada sorun sadece karar almak değildir. Çünkü,
teslimiyet kararları verenlerin de bir karar verdikleri
söylenebilir.
Tereddütsüz karar almalıyız, ama aynı zamanda kararlarımız da devrimi büyüten, örgütümüzü büyüten, geleneklerimizi, değerlerimizi, ideolojik gücümüzü büyüten,
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halkı örgütlememize hizmet eden kararlar olmalıdır.
Bunun için bilgi, ilkelerimiz ve kurallarımızla düşünüp
karar alacağız.
Doğru karar vermenin birinci koşulu, karar almamız
gereken konuya vakıf olmaktır.
Bürokrat anlayış, devrimci çalışmayı sadece emir ve
komuta ile yürütmeye çalışan anlayıştır. Bu anlayışın
somut sonuçlarından biri, çalışma yaptığı alanı tanımamaktır. Çalışmanın içine girmediği için soyuttur. Bu soyutluk, kararsızlığı ve karar vermek durumunda kalındığında da gerçeklerden kopuk, soyut kararlar vermeyi, dolayısıyla yanlış karar vermeyi getirir. Devrimci yönetici,
devrimci çalışmanın içinde olacak, çalışma alanını tanıyacak.
İkincisi, ilke ve kurallarımızla karar alacağız.
Mücadele ilkemiz halkın içinde, halkla birlikte, halk
içindir.
Şu soruları soracağız:
Halk ve devrimi ileriye mi taşıyor, geriye mi taşıyor?
Kimin çıkarına?
Devrimin mi çıkarına, faşizmin mi çıkarına?
Kimden yana? Halktan mı, bir avuç sömürücü azınlıktan, yani oligarşiden mi yana?
Karar alırken, bu sorulara verdiğimiz cevaplar bizi
yönlendirmeli.
Sonuç olarak; hiçbir koşulda kararsız kalmayacağız.
Kararsızlık, küçük burjuvazinin devrim iddiası ve
hedefi taşımayan ideolojisinin ürünüdür, küçük burjuvazinin kendine güvensiz, kendini korumacı tavrının
ürünüdür.
Karar alırken, bilgi, ilke ve kurallarımızla karar
almalıyız.

CHE’den bir alıntıyla bitirelim:
"Dinamizm, inisiyatif, hareketlilik, yeni durumlar
karşısında hızlı karar verme’ sloganı gerilla taktiğini
tamamıyla özetler ve bu birkaç kelime halk savaşı adı
verilen o çok güç sanatı tanımlar.

11 Cenazemiz Nerede?
Dersim’de, bombalarla katledilen DHKC gerillalarının cenazelerinin kaybedilmesine karşı, cenazelerini
almak için direnen aileler 24 Şubat’ta gözaltına alındı.
Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda kayıp gerilla Murat
Gün’ün babası Kemal Gün, Aysun Saban’ın amcası
Sabahattin Saban, eyleme destek veren TAYAD’lı
Aydın Balcı ve destek veren bir kişi daha AKP’nin işkenceci katilleri tarafından gözaltına alındı.

Oyunlarımız Halka Umut Olmaya
Devam Edecek
İdil Halk Tiyatro Bedreddin ekibi tarafından 22 Şubat'ta
Bedreddin oyunun provası yapıldı. Provaya 13 kişi katıldı.
Ardından oyunun önemi, ileriki ayların programlanması
ve kolektif çalışma üzerine konuşuldu.

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

GÜCÜMÜZ TARİHİMİZİN
HAKLILIĞIDIR
Emperyalizme bağımlı ve faşizmle yönetilen bir
ülkede yaşıyoruz. Çalışma özgürlüğümüz, iş güvencimiz
olmadığı gibi, insanca yaşam koşularında yaşayabilecek,
yeterli ücrete de sahip değiliz.
Yer altı madenlerinde, inşaatlarda, yakıcı, yanıcı, zehirleyici işlerde, maskesiz, gözlüksüz ve koruyucu teçhizatlar sağlanmadan, işçi sağlığı ve iş güvenliği olmadan,
yasal çalışma saatlerimizin üstünde, 12- 14 saat çalıştırıldığımız gibi, açlık sınırının 1670 TL olduğu ülkemize,
1402 TL asgari ücretle çalışıyoruz.
-Yoksulluk sınırının altında çalışsak da ülkemizde işsizlik çığ gibi büyümekte ve her gün işsizler ordusuna
yeni işçiler katılmaktadır. Bunun nedeni ülkemizin emperyalizme bağımlı yeni sömürge bir ülke olmasıdır.
Onun için bizim ülkemizde işsizliğin nedeni emperyalizmdir. Emperyalizmin krizidir.
-Emperyalizmin krizi sürekli işsizlik yaratıyor.
Çünkü; emperyalistlerin krizi fabrikaları, atölyeleri,
tüm üretim alanlarını etkiliyor ve üretimin en alt seviyeye
düşmesine neden oluyor.
-İşsizlik bizim kaderimiz olamaz.
İşsizliğe karşı tek çıkış yolumuz, örgütlenmektir. Emperyalizme karşı bağımsızlığımızı kazanmaktır.
Ülkemizdeki işsizliğe son vermek istiyorsak emperyalizmi ülkemizden kovmalıyız.
-Hergün işçi cinayetleri yaşanıyor.
İşçiler patronların daha fazla kazanması için iş güvenliğinin alınmadığı ortamlarda çalıştırıyorlar.
Soma'da patronlar yeterli güvenlik önlemi almadığı

için bir gece de 301 madenci, toprağın altına gömülüyor.
Araştırmalar işçi ölümlerinin OHAL'den bu yana
yüzde 14 oranında arttığını, 7 ayda 1180 işçinin patronlar
tarafından katledildiğini tesbit etmiş.
-İşçiler olarak; işsizlik, iş cinayetlerine, taşeronlaşmaya,
kıdem tazminatının düşürülmesine, asgari ücretle çalışBANA KAVGAYI ÖĞRET USTA
maya karşı mücadele etmek
için. Bu ölümlere, bu ade- Bana kavgayı öğret usta!
letsizliklere, hak gasplarına Kavganın çırağı gibi değil,
karşı hesap sormak için Dev- El sıkılası usta gibi olmalı!...
rimci İşçi Hareketi’nde ör- Şöyle demiri köze koyacaksın
Kızıllaşınca,
gütlenmeliyiz.
İşçilerin öz örgütlenmesi Vuracaksın, balyozla
işçi meclislerini fabrikalarda, Vuracaksın var gücünle
atölyelerde, yoksul işçi ma- üstüne üstüne
hallerinde örgütlemeliyiz. İş- Aman vermeden…
Sayı: 4
çilerin örgütlü bir gücü haline Kaldırıp suya batıracaksın
Yürüyüş
getirmeliyiz.
Boğulana kadar
05 Mart
Milislerle patronlardan
2017
Ve
kaptığın
gibi
hesap sormalıyız.
Geleceğimizi kendi elle- Atacaksın harlanmış ateşe…
rimizle kurmak istiyorsak; Kızıl kızıl, çakmak çakmak
Devrimci İşçi Hareketi’nde Bakınca gözlerine,
Vuracaksın, Vuracaksın
örgütlenmeliyiz.
İşçi meclislerini kurma- Düşmana öfkeni kusar gibi…
lıyız. Milislerle hesap sor- Bir su… Bir ateş…
malıyız.
Bir su… Bir ateş…

İŞÇİLER ARASINDA
ÖRGÜTLENME ÜZERİNE NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİZ?
-Öncelikle çalışma yürüteceğimiz alanı,
çalışma koşullarını tanımalıyız.
-Kaç fabrika, kaç işçi var.
-Ne kadar maaş alırlar, kaç saat çalıştırılırlar.
-Sigortası ödenir mi, iş kazası olur mu?
-İşten atılır mı? Ne yaparlar, tazminat ödenir
mi?
-Taşerona mı bağlılar, patronları kimlerdir?
-Hangi mahallelerde yoğunlaşırlar?
-Temel sorunları nedir?... Bu gibi sorulara
cevap verebilmeliyiz.
-Gittiğimiz işçilerin nasıl bir örgütlü ilişki
içinde olacağını da düşünmeliyiz. Komitede

mi? Sendikada mı? Eğitim grubunda mı,
mecliste mi, milislerde mi?
-Örneğin bir işçi komitesi kurmayı hedefleyebiliriz. Fabrika ya da mahallede
çalışma yürüttüğümüz yerde bir işçi meclisi
kurma çalışması içinde olabiliriz.
-Kitle çalışmasında kişi kişi tek tek çalışmanın önemi de büyüktür. İşyerinde birim
birim insan insan çalışmalıyız. Her gün
her fırsatta işçilerin yaşamlarının içinde
olmalıyız. Yaşamlarını paylaşmalı, sorunlarına birlikte çözümle

Böyle çelikleşecek yürek!
Eserin kurtuluşun olmalı!...
Bana kavgayı öğret usta!
Kavganın çırağı gibi değil,
El sıkılası usta gibi olmalı!...
Şöyle kitaptan falan değil;
Alanlarda, meydanlarda,
Dar sokaklarda
vuruşmayı öğretmelisin!...
Göğüs göğse
Yumruk yumruğa olmalı…
Şahan gibi boran gibi
Bir yamaçtan bir yamaca
Eserimiz
Özgürlüğümüz olmalı…
Bana kavgayı öğret usta!...
(Hasan Biber)

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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Kıssadan Hisse
Batağa saplanır bir saman arabası
En yakın köye üç saattir burası
Etrafta ne in var ne cin
Hani, insanın kahrolması için
Bu berbat, bu çamurlu yola düşmesi
yeter.
Yolculuğun böylesi beterden beter
Arabacının aklı başından gider
Söver çamura da, atlara da, arabaya
da.
Kendi kendine de hatta.
Nihayet Hızır’ı çağırır;
“-Aman, der, aman. Yetiş imdadıma
Hızır senin on parmağında on marifet
vardır, yardım et bana kurtar arabayı
çamurdan.”
Kesilince arabacının Hızır’ı ünlemesi,
gelir bulutlardan Hızır’ın sesi:
“Sen önce kendin kımıldan biraz. Apışıp kalanlara, Hızır’ın yardımı olmaz.
Bak bakalım seni tutan ne? Şöyle bir
göz at tekerleklerine görüyorsun ya
Dingillere kadar gömülmüşler balçığa.
Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Hemen temizle onu. Kazmanı da al.
Kır şu taşı. Aç yolunu. Çukuru da
doldur. Tamam mı?
-Tamam… der arabacı
“Eh artık yardım edeyim sana. Al kırbacı”
-Aldım. Vay! Başladı yürümeye arabam. Sen sağ ol Hızır. Ses cevap verir:
“işte gördün ya artık rahat rahat gidiyorsun yoluna.”

Kendi yardımınla başlar Hızır’ın yardımı sana.
(Nazım Hikmet\ La Fontaine’den Masallar. Batağa Saplanan Araba Masalı)
-Belalarla, sorunlarla başa çıkmak için
söylenmek, kendimize kızmak bir işe
yaramaz. Harekete geçmek, kendimize
güvenmek gerekir. Herkesin Hızır’ı
kendindedir. Çağırmaya gerek yoktur.

Ne OHAL Ne de Saldırılar Çalışmalarımızı Engelleyebilir!
Mücadelemiz Sürüyor...
Devrimci İşçi Hareketi 23 Şubat'ta Çağlayan ve Gülbağ Deresi’nde 2 adet Hasan Ferit Gedik`in duruşmasına çağrı
ozaliti asarken; Dersim'de kaybedilen gerillalar için binlerce kuşlamayı da Çağlayan Dere'de yaptı. Ayrıca Gazi
Mahallesi’nde iki adet "Dersim Şehitlerimizin Cenazeleri Nerede" yazılaması yaptı. Dersim'de oğlu için direniş başlatan
Kemal Gün için Gazi Mahallesi’ne çağrı kağıtları asıldı.

Şehitlerimiz Bizlerin Yol Göstericisidir Unutturmayacağız!
Devrimci İşçi Hareketi Dersim’de şehit düşen gerillalar, Leyla Aracı ve Mahir Bektaş’ın Armutlu Cemevi'nde 25
Şubat’ta verilen 40 yemeğine ve anmasına 15 kişi olarak katıldılar.

Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Direnmek Onurdur
Musa Aşoğlu Serbest Bırakılsın!
Devrimci İşçi Hareketi, 3 Aralık 2016 tarihinde Alman
emperyalizmi tarafından tutsak edilen Musa Aşoğlu için
23 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu sözlere yer
verdi:
“Musa Aşoğlu bir devrimcidir. Devrimcilik faşizm ile
yönetilen ülkelerde en meşru, zorunlu bir görevdir. Emperyalizmin başına ödül koyduğu bir devrimci olmak
suçtan ziyade onur duyulacak bir durumdur. Emperyalizm
Ortadoğu başta olmak üzere bütün dünyayı kan gölüne çevirmiş durumdadır. Emperyalizm Suriye’de her gün kadın
erkek demeden halkı sokaklarda katletmiş ve halkı yerinden
yurdundan, yani ana vatanından etmiş, binlerce kadını
IŞİD gibi cellatların eline vermiştir. Binlerce çocuğu
Türkiye ve Avrupa’da dilenci durumuna sokmuş ve çocuk
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pazarları oluşturmuştur. Emperyalizm insan düşmanı bir
sistemdir. Ona karşı direnmek ve ona karşı savaşmak halkların yanında olmak dünyanın en onurlu işidir. O nedenle
emperyalistler ve faşistler devrimcileri suçlu ilan edemezler,
suçlu kendileridir. Türkiye faşizmi ve emperyalistler
devrimci avına çıkmıştır. Korkuları büyüktür… Biz de diyoruz ki; Musa Aşoğlu dünyanın en soylu damarından
gelen bir devrimcidir. Devrimcilik suç değil bir onurdur.
Alman emperyalizmine sesleniyoruz! Musa Aşoğlu serbest
bırakılsın. Musa Aşoğlu’nun başına bir şey gelir ise sorumlusu sizsiniz! Başımıza ödüller koyarak devrimcileri
yok edemezsiniz. Evlerimizi basarak bizleri yok edemezsiniz.
Bu nedenle gözaltı ve tutuklama teröründen vazgeçin.”

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

AKP KAMU EMEKÇİLERİNE KARŞI YENİ SALDIRI YASASI HAZIRLIYOR

SALDIRILARA KARŞI GÜVENCELİ İŞ HAKKIMIZ İÇİN

ÖRGÜTLENELİM, DİRENELİM!
Darbe
girişimini bahane eden AKP, yüzbinden fazla kamu
emekçisini bir gecede çıkardıkları
KHK’larla işinden attı. Bununla yetinmeyen iktidar, şimdi de garantili,
tapulu mal olarak adlandırdığı güvenceli iş hakkımızı elimizden almanın
hazırlığını yapıyor. Geçtiğimiz hafta
içinde bu konuda basında çıkan bir
haber ve AKP’li Çalışma Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı
açıklamalar niyetlerini de ortaya
koyuyor. Haberde şöyle diyor:
“3 milyon memur için bir dönem
kapanıyor.
Üç milyon memur için ömür boyu
garantili iş dönemi kapanıyor, performans dönemi başlıyor. Bakan
Müezzinoğlu, “Memurluk tapulu mal
olmayacak” dedi.
Hükümet, devlet memurluğunda
önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Yeni dönemde kamu kurumlarında
garantili iş dönemi yerine 8 başlıkta
beş yıllık karneye dayalı esnek bir
yapı geliyor. Kamu personel reformu
ile yöneticiler dahil tüm memurlar
için performans değerlendirmesi yapılacak.
Memura hem hizmet alan vatandaş hem de amirleri not verecek.
Performans ölçümü iş bilgisi, kalitesi,
iletişim, işbirliği, görev bilinci, iş
alışkanlıkları, disiplin-kurallara uyma,
gelişime açıklık ölçütleri ile yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda güvencenin “tapulu mal gibi olmasını” doğru bulmadığını belirterek,
referandumdan sonra kamu personel
reformunu yaşama geçirecekleri
mesajını verdi.
Bakan Müezzinoğlu, 657 Sayılı
Kanun kapsamında iş güvencesinin
tapulu mal gibi olmasının yanlış
olduğunu ifade ederek, "Memurun
kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle,

birikimle bunu ölçmek doğru değil.
Bunda da ısrarla güvence diyorsak
kamu da beklediği hizmeti alamaz.
Mesleklere göre 5 yılda bir kendini
çek edebilen bir sistem olmalı" dedi.”
(Sabah Gazetesi)
AKP diyor ki ya bendensin ya da
düşmanım. Performansa göre çalışma
denilerek AKP’ye biat etmeyen her
kamu çalışanına, performansın yetersiz deyip işten atabilecek. Oysa
güvenceli çalışma tüm emekçilerin
en temel hakkıdır.
İstiyor ki tüm kamu emekçileri
onların kulu kölesi olsun. Onların
tüm halk düşmanı politikalarına karşı
sesini çıkarmasın.
Güvenceli çalışma hakkının gaspı
demek;
EMEĞİMİZLE KAZANDIĞIMIZ HAKKIMIZIN BİR ÇIRPI DA
ELİMİZDEN ALINMASI DEMEKTİR.
OHAL KARARNAMELERİ
GİBİ, BİR GECEDE KAPININ
ÖNÜNE KONMAKTIR.
EKMEĞİMİZİN ELİMİZDEN
ALINMASI, ONURUMUZUN
AYAKLAR ALTINDA ÇİĞNENMESİ DEMEKTİR.
AKP’yi bugün böylesine pervasız
yapan KESK'in uzlaşmacı politikalarıdır.
Diğer bir neden ise kamu emekçilerin örgütsüz olmasıdır.
Devrimci bir bakış açısı ile örgütlü
olmayan kamu emekçileri AKP’nin
politikaları karşısında sessiz kalıyor.
Karşı çıkmak isteyenlerin sesi ise
KESK tarafından boğuluyor. 7 aylık
OHAL uygulamalarına sessiz kalan
KESK, iş güvencesine karşı saldırıya
da sessiz kalacaktır.
Kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik saldırıyı göğüslemesi
ve geri püskürtmesi için KAMU
EMEKÇİLERİ CEPHESİ olarak
meclislerde örgütlenmeliyiz.
AKP' nin saldırılarını cevap vermek için milislerimizi örgütlemeliyiz.

Hem meclis çalışmaları, hem de
milislerle AKP'nin sadırılarına karşı
göğüs göğüse mücadele etmeliyiz.
Bugün sürmekte olan “işimizi
geri istiyoruz” direnişlerini yaygınlaştırmalı ve sıçratmalıyız.
Tüm bunları KEC olarak kendi
başımıza yapmalıyız. Bizle birlikte
bu direnişleri örgütleyecek, sürdürecek bir güç yoktur.
KESK, kamu emekçilerinin sendikası olmasına rağmen bugüne kadar
sürdürdüğü uzlaşmacı sendikacılık
anlayışı ile kamu emekçilerinin hiçbir
sorununu çözemez.
Bunu istese de yapamaz.
Çünkü KESK' in başına çöreklenenlerin siyasi çizgisi buna izin vermez.
Düşüncede, yaşamda, mücadelede
önlerine uzlaşmacılığı koyanların bu
düzenden söke söke alacakları bir
şey yoktur.
Hiçbir kamu emekçisi hayalci
olmamalı. Gerçekçi olmalıdır.
Gerçekler KESK’in izlediği siyasi
çizgidir. Bu siyasi çizginin yarattığı
siyasi sonuçlardır.
Nedir bunlar? Son iki yıldır KESK
sonuç alıcı hiçbir eylem yapmamıştır,
yaptıklarını da yarı yolda bırakmıştır.
Bölgelerden yola çıkacağız.
Ankara'da miting yapacağız diye
açıklama yapmışlar ama Ankara
Valiliği’nin mitingi yasaklaması ile
KESK de bir açıklama yaparak kitlesini evlerine geri göndermiştir.
Yine “İstanbul'dan Ankara'ya
yürüyoruz” diye açıklama yapmış,
Ankara'ya polis icazetinde yürümüştür.
KESK' in tarihinde bunları çoğaltmak mümkün ama KESK bugün için
uzlaşmacılığı konusunda rüştünü
ispatlamıştır.
Onun için kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.
Kamu emekçilerini meclislerde
örgütlemek için ısrarcı olmalıyız.
Her toplanıtımızı meclis bakış

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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açısı ile ele almalıyız.
Bir sorunu, alınması gereken bir
kararı varolan kamu emekçileri ile
birlikte konuşmalıyız ve birlikte karar
almalıyız, birlikte örgütlemeliyiz.
Milislerimizi oluşturmalıyız.
Milis demek her şeyden önce bir

ruh halidir, militanlıktır kamu emekçilerinin cüretidir.
Milislerimizle bu ruh halini bu

larımızı alarak kaydettik.
Bu gelenekle, işçi mücadelesinde,
kamu emekçilerinin mücadelesinde
haklar elde ettik.
Şimdi açlık grevi direniş geleneğimizle, direniş silahımızla AKP
faşizminin saldırısını püskürtüp gaspedilen haklarımızı geri alacağız.
Bu direnişimizin zaferi sadece
belli sayıdaki kamu emekçisinin
haklarını elde etmesinin çok ötesinde,
faşizme karşı mücadele için anlam
ifade etmektir. Faşizmin yenilebilirliğini gösteriyoruz direnişlerimizle
ve zaferlerimizle... Bu direnişin kararını almak bile bir politik zaferdir,
halka faşizme karşı direniş çağrısıdır.
DİRENİŞLERİMİZİ
YAYGINLAŞTIRMALIYIZ!
DİRENİŞLERİMİZİ BİR ADIM
DAHA İLERİYE TAŞIMALIYIZ!
TÜM KAMU EMEKÇİLERİ
BULUNDUKLARI
ALANLARDA DİRENMELİ!

Sosyalizm,
Yani şu demek ki dayı kızı
Sosyalizm
Senin anlayacağın yani
El kapısının yokluğu değil de
İmkansızlığı.
Ekmeğimizde tuz
Kitabımızda söz
Ocağımızda ateş oluşu hürriyetin
Yahut, başkası yel de
Sen yaprakmışsın gibi titrememek
Bunun tersi yahut…
Sosyalizm
Devirmek dağları elbirliğiyle
Ama elimizin öz biçimi
Öz sıcaklığını yitirmeden.
Yahut, mesela
Sevgilimizin bizden ne şan, ne para
Vefadan başka bişey beklemeyişi…
Sosyalizm
Yani yurttaş ödevi sayılması bahtiyarlığın
Yahut, mesela
-bu seni ilgilendirmez henüzEsefsiz
Güvenle
Emniyetle
Gölgeli bir bahçeye girer gibi
Girebilmek usulcacık ihtiyarlığa
ve hepsinden önemlisi
Çocukların ama bütün çocukların
Kırmızı elmalar gibi gülüşü…
(Nazım Hikmet)

mıştı. Bu girişiminden birkaç hafta
sonra İngiltere’de bir okulun öğrencilerine konuşma yapmak için çağrılmıştı. Konuşmanın konusu, onun
zirveye tırmanış girişimiydi. Edmunt
Hillary, bu girişiminde başarısız
olduğunu kabul ettikten sonra bir
süre durdu ve mikrofonu bırakıp,
konuşma kürsüsünün yanında duran
Everest’in büyük boy fotografı önüne
doğru yürüdü. Sonra da fotoğrafa
dönüp, yumruğunu havaya kaldırarak, yüksek sesle koca zirveye meydan okudu:
“Beni bu ilk denememde yendin
ama, senle davam bitmedi, ey
Everest” diye haykırdı.

“Bekle beni, sana yine geleceğim
ve seni bu kez, ayaklarımın altına
alacağım…” Everest’e bu meydan
okumasından sonra Hillary salondaki
öğrencilere döndü ve onlara, bir yıl
sonra ulaşacağı başarısının gizini o
gün açıkladı:
“Beni bu kez yendiği için Everest
gözümde şimdi daha da büyüdü
ama” dedi. “Benim bunu bildiğim
gibi, o da şunu iyi bilmek zorundadır:
Onu yenemediğim için, bendeki
inanç ve azim de daha büyüdü, daha
güçlendi…”
Bu konuşmadan bir yıl sonra
Hillary, Everest’e çıkmayı başardı.

cüreti yaratmalıyız.
Meclislerimizle örgütleneceğiz
Milislerimizle vuracağız.

EKMEĞİMİZ ONURUMUZ İÇİN DİRENİYORUZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Direniş...
Faşizmin saldırıları karşısında
en temel haklarımızı kaybediyoruz.
OHAL'le birlikte, iş güvencemizi
kaybettik. BİR KARARNAME İLE
KENDİMİZİ KAPININ ÖNÜNDE
BULDUK.
Yıllardır çalıştığımız işlerimizden
atıldık. Buna karşı direnmek en meşru hakkımızdır. OHAL'in saldırıları
karşısında direnerek, gaspedilen haklarımızı almalıyız.
47 yıllık tarihimize yüzlerce binlerce direniş sergilemişizdir.
Tarihimizde direnmeden geçen bir
günümüz yoktur.
Teslim olmama geleneğimizdir.
Bugün teslim olmama geleneği
bizimle bütünleşmiştir.
Her yaştan Cepheli, direnmesi
gerektiğini bilir ve direnir.
Yüzü Kızıldere direnişine dönüktür.
Açlık grevi, geleneğimizdir.
Türkiye direniş tarihine bu geleneği
biz hapishanelerde direnerek, hak-

KISSADAN HİSSE
ZİRVEYE TIRMANAN
İLK DAĞCI
Sir Edmund Hillary 29 Mayıs
1953 tarihine değin zirvesini kimsenin göremediği Everest’e tırmanan
ilk kişiydi. Bunu o başardı ve bu
başarısı nedeniyle Kraliçe Elizabeth
tarafından kendisine, şövalye unvanı
verildi.
Hillary’nin bu başarısının altındaki öyküsünü ve gizini, onun “High
Adventure” (Yüksek Serüven) adlı
kitabını okuyunca öğrendik. Sir
Hillary, 1952 yılında da Everest’e
çıkma girişiminde bulunmuş, fakat
bu girişimi başarısızlıkla sonuçlan-
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SOSYALİZM, YANİ ŞU
DEMEK Kİ DAYI KIZI

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Ülkemizde Gençlik
AKP’nin Paralı Köpekleri
Kürt Halkını İşkence ve
Katliamlarla Sindiremeyecek!
Mardin’de Nusaybin’in Koruköy köyünde 15 gündür bir abluka var. İşkence, katliam resimleri ortaya çıkınca,
bölgeye heyetler gidince devlet açıklama, yapmak zorunda kaldı. Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama yaptıkları insanlık dışı uygulamayı savunmaktan başka bir şey içermiyor.
Dev-Genç bu katliam ve işkencelerle
ilgili 23 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi:
“Sümüklü Süleyman köylülerin
PKK’ye yardım ve yataklık ettiğini
bu yüzden suçlu olduklarını söylüyor.
Ve Koruköy’deki Kürt halkını işkenceyle, katliamla, 90’lı yıllarda yap-

Kayıp 11 DHKC Gerillası İçin
Yapılan Eylemler
Düşmana Geri Adım Attırdı
Dersim’de 7 Kasım 2016’da yapılan
bombardımanın ardından 11 DHKC
Gerillası katledildi. DHKC açıklamasının ardından katil devlet kayıplar ile
ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.
Kayıplar ile ilgili ve ailelerin direnişinin
sonuç vermesi üzerine Dev-Genç 27
Şubat’ta yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi; “ Kayıplarımızın ailelerinin ve avukatlarının
tüm hukuki başvurularına rağmen devlet ailelere kayıplarının akıbetini söylemeyerek cezalandırıyor. Yoldaşlarımızın kemiklerini bile ailelerine, yoldaşlarına çok görüyorlar. Ama bizler
çaresiz değiliz. Şehitlerimiz bizim en
kıymetlilerimizdir. Onları hakkettikleri
şekilde uğurlamak onların en doğal
haklarıdır. Bu yüzden kemikleri tek
kalmış olsa dahi, kayıplarımızı bulana
kadar durmayacağız. Bugün düşman
geri adım atıp bombalanan sığınakların
yerlerinde kazı yapmamıza izin veriyorsa bu mücadelenin sonucudur. Biz
onları eylemlerimizle çaresiz bıraktık.
Düşmanın politikalarını boşa çıkardık.
Böyle bir bir geri adım attırarak Bünyaminler’e, Aysunlar’a, ulaşacağız.
Bedel ödemeden hiçbir şey elde edilmez. Emekten kaçanlar düşmanın po-

tıkları gibi her türlü baskı politikasıyla
yıldırmaya çalışıyor. Bu, AKP faşizminin halka karşı açtığı savaşın boyutunu gösteriyor aslında bize. AKP’ye
bendensin ya da düşmanımsın, düşmanımsan yaşama hakkın bile yok,
diyor.
Koruköy’de bugün ne yaşanıyor?
İHD’nin raporundaki tanıklara göre,
köy binlerce asker, polis, özel harekatçı, sakallı, iri yarı, sivil giyimli
kolluk gücü ve aslında kontrgerilladan
oluşuyor. 65 haneli bir köy için bu
kadar katil sürüsünün işi ne? Niyetleri
belli korku ortamı yaratmak katletmek
her türlü aşağılık davranışı sergilemek.
Yaptıkları iğrençlikler karşısında bayılan, fenalık geçiren kadınlar olmuş.
10-12 yaşındaki kızları kendilerine
hizmet etsinler diye evden çıkarma-

mışlar. Köy meydanında insanları
toplayıp işkence yapmışlar.
AKP bilmelidir ki Kürt halkı yaklaşık 100 yıldır bu işkence katliam,
asimile, sürgün politikalarına maruz
kalıyor. Ama hiçbir zaman gerillaya
devrimcilere bu halkın çocuklarına
destek vermekten geri durmadı. Kürt
halkının mayasında vardır direniş. Şu
ana kadar yıldıramadınız şimdi mi
başaracaksınız. Acizsiniz. Elinizden
ancak bunlar gelir. Bu kadar korkuyorsunuz Kürt halkından. Kürt halkı
nice direniş gelenekleri nice savaşçılar
çıkardı. Korkmakta haklısınız. Çünkü
Kürt halkı eninde sonunda kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecek ve
bu çürümüş düzeninizi Kürdistan’a
gömecektir.

litikalarına karşı acizdir. Bizler direndik
direnmeye devam edeceğiz. Bu AKP
faşizmine attırdığımız ne ilk ne de son
adımdır. Son gerillamıza kadar sesimizi
duyurmaya devam edeceğiz.”

sopaları nasıl okula sokmuşlardır?
Bu olaylar Kocaeli Üniversitesi için
ne ilktir ne de son olacaktır. Faşistler
demir sopalar ve soda şişeleri ile saldırdılar, Devrimcilerin karşılık vermesi
üzerine arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Ve bir kez daha tanık olduk
elinde ne olursa olsun yürek olmadıktan sonra ellerindekiler boşa…
“Cesaret! Cesaret! Daha Fazla Cesaret!” şiarı ile faşistlere Kocaeli Üniversitesi’ni dar edeceğiz.”

Polis Destekli, Faşist Öğrenci
Saldırısı
“Yüreği Olmayanlar Ellerindekilerle
Bir Şey Yapamaz”
Kocaeli Üniversitesi‘inde 27 Şubat
öğle saatlerinde Turancı Hareket Platformu ve Ülkü Ocakları’ndan oluşan
70 kişilik faşist grup, Devrimci-Demokrat öğrencilerin sık kullandığı
İletişim Kantinine tekbir getirerek
soda şişeleri ve yanlarında getirmiş
oldukları demir çubuklarla saldırdılar.
Devrimci-Demokrat öğrenciler faşist
saldırıyı geri püskürttüler ve bir faşist
kafasından yaralandı. Faşistler geri
püskürtüldükten hemen sonra polisler
Devrimci-Demokrat-Öğrencilere saldırıp 30 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla
ilgili Kocaeli Dev-Genç 28 Şubat’ta
yazılı açıklama yaparak kısaca şu
sözlere yer verdi: “Bu çok açıktır ki
faşistler polis ile işbirliği yapıp saldırmışlardır. Umuttepe Kampüsü son
1 yıldır polis yığınağı haline gelmiş
halde ve okulun girişlerinde X-Ray
cihazları ile arama yapılmaktadır. Bildiri ve afiş sokamazken faşistler demir
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Armutlu Haber Gazetesi’nin
2. Sayısı Çıktı
Gazetenin ikinci sayısı Küçükarmutlu
Mahallesi’nde otobüs duraklarına ve dükkanlara asıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren duvar gazetesi şeklinde değil elden
dağıtılacak olan gazetedeki yazı ve haberler şöyle:
1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dilekçelerimize cevap yazdı; hepimize "işgalci" diyor.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’den inciler : "7 büyüklüğünde deprem
olacak"
3- Yılmaz Öztürk'ün katledilişinin 1. yılı
4- Leyla Aracı ve Mahir Bektaş'ın 40
yemeği yapılacak
5- Hızır orucu ve Hızır cemi yapıldı
6- Kentsel Dönüşüme karşı oturma eylemi
3. haftasını doldurdu

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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Ülkemizde Gençlik
G ençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ’LİLER! Halkın Umudu Bizleriz! Gelecek Bizim Ellerimizde!

Hayatın Her Alanında İktidar İddiamızla
Hareket Eden Olmalıyız!
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Bizler Dev-Genç’lileriz. Kızıldere’den geliyor köklerimiz. Kızıldere
manifestosu; direnmenin, teslim olmamanın, devrim iddiasından ödenecek birçok bedelden vazgeçmemenin adıdır. Beynimizde ve bulunduğumuz her alanda devrim iddiasını
büyütmeliyiz. Bu iddiadan uzaklaşanlara, bizim yaptığımız herşeyi,
ama herşeyi, devrim için yaptığımızı
hatırlatmalı, olmazlara, yasallığa, çaresizliğe, mahkum olmayacağımızı
göstermeliyiz. Her anında devrim
iddiasını taşıyan her adımında iktidar
perspektifi ile düşünen devrimci, en
önemli işinin bunları gerçekleştirmek
olduğunu bilir. Dev-Genç’lilerin savaşma kararlılığı bu yüzden nettir.
Çünkü yaşadığımız bu süreçte savaşıp
savaşmamak halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluğumuz ve bağlılığımızın bir göstergesi olacaktır.
Bu halkı, vatanı çıkarsız seven, canını
ortaya koyan devrimcilerdir. Bu bilinçle her koşulda, her süreçte, şartlar
ne olursa olsun savaşı büyüten Dev-

Genç’imiz var. Bünyaminler’i, Aysun’ları yaratan, iktidar iddiamızı
kuşatmalar bombalar altında dahi
sürdüren Dev-Genç’lilerimiz var.
Emperyalizm ve oligarşi sayısız
saldırı ile yükleniyor. Zulümde baskıda sınır tanımıyor. Yaptıkları işkenceler, kaçırmalar, tutuklamalar
ile tek amaçları bizi devrim iddiamızdan ve sosyalizm inancımızdan
vazgeçirmektir. Ancak ne 47 yıl önce
ne de şimdi bizi düşüncelerimizden
ve inançlarımızdan ayıramadılar.
Çünkü tarihimize dönüp baktığımızda
hep direnişler hep kahramanlıklar,
yeni yeni gelenekler görüyoruz. Kapitalizme, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı sonuna kadar direniyoruz. Çünkü bizler devrimciyiz.
Halkımızın kurtuluş umuduyuz. Görevimiz de bu umudu her alanda büyütmek olmalıdır. Devrim iddiasında
olan biz Dev-Gençlileri; ne F tipleri,
ne hücreler, ne “hedef örgüt” listeleri,
ne de başlarımıza ödül konulması
kararlılığımızı engelleyemez. Meşru

ve haklı olan bizleriz. Kavganın gereklerine göre, yeri geldi tek başına
siyasi cüretimizle, yeri geldi yüzlerce
kişinin yürüyüşüyle, yeri geldiğinde
de feda ruhuyla cevabını verenleriz.
Bu iddiamız ile halkın onuru ve gururuyuz. Bizi öfke içinde bitirmekyok etmek isteyen oligarşi ne yaparsa
yapsın başaramaz bunu. Bizim gücümüz tarihsel ve siyasal haklılığımızda, şehitlerimizin bize bıraktıkları
mirastadır. Düşmanımızı tanıyoruz.
Tüm ahlaki ve moral değerlerden
yoksun iğrenç bir düşmana karşı savaşıyoruz. Savaşımız onur namus
meselesidir. Kendimizi tarihimizi biliyoruz. Tarihimizin yol göstericiliğle
yürüyoruz devrime. Bu gelenek bize
yapabileceklerimizin sınırı olmadığını
gösteriyor. Bir tek kişi düşmana dehşeti yaşatabilir. Her bir Dev-Genç’li
sahip olduğu bu değerli hazineye sahip olmanın gururuyla savaşmaya
devam ediyoruz.

Gerçeğin Sesi Gençliğin Elleriyle, Alın Teriyle Halka Ulaştırılıyor...
Kavganın ve Umudun gençliği
Dev-Genç’liler İstanbul’da bulundukları semtlerde halka umudun ve
halkın sesi olan Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:
Kadıköy: Dev-Genç’liler 23 Şubat’ta mahallede bulunan esnaflara
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı.
Yapılan çalışmada kayıp gerillalar
ile ilgili bilgi verildi. Esnaflar gençliği
yanlarına davet ederek çay ikramında
bulundu. Yapılan çalışma sonunda
toplam 100 dergi dağıtıldı.
Ömürtepe: Dev-Genç’liler 26
Şubat’ta esnaflara dergi dağıtımı
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yaptı. Esnaflarla genel olarak referandum ile ilgili konuşuldu ve çözümün Evet-Hayır ile değil Halk Meclisleri’nde örgütlenmek olduğu anlatıldı. çalışma sonunda 26 dergi halka
ulaştırıldı.
Örnektepe: Dev-Genç’liler 27
Şubat’ta halka Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada
halka kayıp 11 DHKC Gerillası hakkında bilgi verildi. Kayıp gerillalar
için yapılan eylemlerin ve açlık grevinin sonuç verdiği, düşmana nasıl
geri adım attırdığı anlatıldı. Yapılan
çalışma sonunda toplam 114 dergi
halka ulaştırıldı.

Taksim: Dev-Genç’liler 26 Şubat’ta Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yaptı. Yapılan çalışmada kayıp gerilla
Bünyamin Kılıç hakkında esnaflara
bilgi verildi. Çalışmanın sonunda 38
dergi halka ulaştırıldı.

Gerillaların Akıbetini
Sormaya Devam Edeceğiz!
İstanbul Zafer Mahallesi Dereyolu’nda 25 Şubat’ta Liseli DevGenç’liler tarafından “Kayıp Gerillalar Nerede?” yazılı pankart asıldı.
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Yağma, Talan, Rant Projeleri,
Bilinçli Çıkartılan Yangınlar...
Dalaverelerle Büyüyen İnşaat
Sektörü de AKP’yi Kurtaramayacak!
AKP iktidarında beslenip büyütülen, koruyup kollanan patronlardan
Mehmet Cengiz’i hepimiz biliyoruz.
17-25 Aralık sürecinde yayınlanan
tape’lerde “Milletin a... koyacağız”
diyen bu halk düşmanı, şimdi de
Fethi Paşa Korusu ve Hüseyin Avni
Paşa Köşkü arazisine otopark yapmaya hazırlanıyor. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu, 2 Ocak günü koruya yapılacak olan “setaltı otopark (*) projesi”
için onay verdi. Proje için son kararı
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu verecek.

Koruyu Ranta Açan
Cengiz’de Oyun Çok
Üsküdar’daki 81 dönümlük arazi
üzerinde 3 bin ağacın bulunduğu
Fethi Paşa Korusu’nda yer alan Boğaz
manzaralı Hüseyin Avni Paşa Köşkü,
2002 yılında “yıkılmadan korunması
gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak
tescillendi. Koru ve köşk, 2009’da
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.
Cengiz İnşaat tarafından yüzde 65’i
TMSF’den, yüzde 35’i de sahiplerinden olmak üzere satın alındığı belirtildi; fakat 8 Mart 2013 tarihli tapu
kaydında ise satış bedeli olarak 0
(sıfır) TL yazıyordu.
17-25 Aralık tape’lerinde Cengiz’i
“meşhur” eden tek cümle, “milletin
a... koyacağız” demesi değildi. Cengiz, dönemin Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı
bir görüşmede “Hüseyin Avni Paşa
Korusu’na 10 tane ev yapacağını”
belirtiyordu.
Cengiz, 2014’te köşkü restore etmek için koruma kuruluna başvurdu.
Koruma kurulu ise köşkün restorasyon projesini onaylamayarak yerinde
inceleme kararı aldı. Bundan 5 gün
sonra, 28 Haziran 2014’te ise Hüseyin
Avni Paşa Köşkü; sebebi bilinmeyen

bir yangınla kül oldu. İtfaiye raporunda yangına neden olabilecek hiçbir
unsura rastlanmadığı belirtildi. Aynı
zamanda, köşkün sigortalanmadığı
ortaya çıktı. Yangınla ilgili başlatılan
soruşturmada ise 2 ay sonra takipsizlik
kararı verildi.
Ardından Cengiz, yanan köşk
üzerine inşaata başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, inşaat
için 19 Mart 2015 tarihinde “müze
ve kütüphane” yapılmak üzere yapı
ruhsatı düzenledi. “1. sınıf kültür
varlığı” olarak tescillenen ve iş makinesiyle çalışmanın yasak olduğu
bölgede tescilli ağaçlar kesildi, köşkün
sahil yoluna cephesi olan tarihi bahçe
duvarı ve yeşil örtü yok edildi. İstanbul Valiliği ise şikayetçi olunan
Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri
ile ilgili 22 Ekim 2015’te soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
Konu ile ilgili Üsküdar Belediye
Meclisi Üyesi Nezih Küçükerden,
şunları dedi: “Normal şartlarda,
2960 sayılı yasa çerçevesinde, yasanın verdiği amir hükümler çerçevesinde siz burada iş makinesi çalıştıramazsınız, herhangi bir işlem
yapamazsınız. Yapabilmek için Koruma Kurulu’nun izni gerekir. Fakat
iş Mehmet Cengiz olunca akan sular
duruyor. Orada ne yapıldığı belli
değil. Bir tabela dahi yok. Bizi içeri
de sokmadıkları için içeride ne yaptıklarını da bilemiyoruz. İşin neresinden bakarsanız bakın, kanunsuzluklar almış başını gidiyor. En azından bize bir bilgi-belge sunabilirler
diye düşünüyordum. Şu aşamaya kadar herhangi bir belge verilmiş değil.
Ruhsat var mı diye sorduğumuzda
yanıt alamadık, inşaatın ne olduğu
dahi bilinmiyor. Burada böyle bir
tahribat yapacak ruhsatları olduğunu
hiç zannetmiyorum.”
Cengiz, doymuyordu. Bu sefer
de 23 Aralık 2015’te makineli kazı

yapma talebiyle 6 No’lu Koruma
Kurulu’na başvurdu. Kurul, Ocak
2016’da kazı izni verdi ve aynı yılın
yaz aylarında kazı başladı. Ve Şubat
2017’deki setaltı otoparkı ile de korunun talanını boyutlandırdı...

İmara Açmanın Yeni Yolu:
Yangın Sonrası Talan
Yeşil alanlardan elektriğe, halka
ait her türlü kaynağa, varlığa göz diken Mehmet Cengiz’in CLK’dan Cerattepe’ye tüm seceresini döksek,
muhtemelen bir kitap yazmamız gerekecektir. Ama diğer taraftan “yangın” bahanesiyle talan edilen, çoğu
koruma varlığı olan binaların ve
listesi de aynı ölçüde kabarıktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
kendi sitesinde, 1510’dan 2000’e kadar toplam 648 yangın olduğu belirtilmektedir. Yangınlar ile ilgili şu
cümleler de günümüzün de geçmişten
hiçbir farkı olmadığını göstermektedir: “İstanbul’un sık sık böyle
hemen baştan başa denilecek surette
yanıp kül olması, binaların ahşap
ve birbirine bitişik, sokakların dar
olmasından, su ve söndürme vasıtaları
bulunmamasından ileri geliyordu.
Fakat, her yangın afetinden sonra,
yanan sahada yeniden ahşap inşaata
müsaade olunduğu gibi, cadde ve
sokakların da yine eski vaziyetlerinde,
dar ve karışık bir halde bırakılmasında mahzur görülmüyordu. Öyle
ki, bir yangın sahasında on, on beş
sene içinde yeniden kurulan bir semt
veya mahallenin, eski yanan mahalleden pek farkı olmuyor, yeni mahalle
de eskisinin uğradığı felakete, onun
kadar, belki ondan da fazla maruz
bulunuyordu”
Yalnızca son 7 yılda “yanlışlıkla
çıkan” 9 yangın vardır:
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Haydarpaşa Garı yangını: Haydarpaşa Garı’nın çatısında 28 Kasım
2010’da yangın çıktı ve tarihi yapının
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çatısı tamamen yandı. Gerek basında,
gerekse kamuoyunda garın otel yapılmak üzere yakıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara yanıt olarak;
yangının elektrik kontağından çıktığı,
garın da derhal restore edileceği açıklandı; fakat bugüne kadar restorasyon
için herhangi bir gelişme olmadı.
Haydarpaşa Garı ve çevresindeki
arazinin; otel, turizm, ticaret vb. kullanım amacı ile devredilmesi projesi
ise İBB ve koruma kurulu tarafından
onaylandı.
Kılıç Ali Paşa Camii yangını:
11 Şubat 2011’de Mimar Sinan’ın
1580’de yaptığı eseri Tarihi Kılıç
Ali Paşa Camii’nin restorasyonu sırasında çatısında yangın çıktı. Yapıya
fazla zarar vermeden söndürülen yangının sorumlusu olarak yine “elektrik
kontağı” gösterildi.
Hünkar Kasrı yangını: 19 Şubat
2011’de İstanbul’da bulunan Beyazıt
Camii’nin avlusundaki tamamen ahşaptan yapılmış Hünkâr Kasrı’nda
yangın çıktı; binanın üst katı küle
döndü. Bu yangının da “elektrik kontağından” çıktığı açıklandı.
Kapalı Çarşı Kapısı yangını:
23 Aralık 2012’de tarihi Kapalı Çarşı’nın Örücüler Kapısı’nda yangın
çıktı. Neden çıktığı bulunamayan
yangın, kısa sürede söndürüldü.
Cağaloğlu Müdürlük yangını:
25 Aralık 2012’de sabahın erken saatlerinde Cağaloğlu’ndaki 1865’te
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yapılan, 5 katlı İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü binası tamamen
yandı. 147 yıllık tarihi yapının da
“elektrik kontağı” yüzünden yandığı
açıklandı.
Galatasaray Üniversitesi yangını: 22 Ocak 2013’te Galatasaray
Üniversitesi’nin 142 yıllık tarihi
binası büyük oranda yandı. Yangına
neden olarak yine “elektrik kontağı”
gösterildi. Şu anda yanan binanın
restorasyon projesiyle “betonarmeye”
döndürülmesi planlanıyor.
Kara Mustafa Paşa Camii yangını: Karaköy’de 1766’da III. Mustafa
zamanında saray camisi olarak yaptırılan Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Camisi’nde 25 Ocak 2013’te çıkan
yangında şadırvan, tuvalet, kütüphane
ve sübyan mektebi tamamen yandı.
Hüseyin Avni Paşa Köşkü yangını: Fethi Paşa Korusu’ndaki köşk,
28 Haziran 2014’te “bilinmeyen bir
nedenle” yanarak kül oldu. Yangının
ardından, köşkün “sahibi” Cengiz’e
“müze ve kütüphane” yapılmak üzere
yapı ruhsatı verildi. Daha sonra da
makineli kazı yapma ve setaltı otoparkı inşası izni verildi.
Sürmene Orman Yangını: 7
Ocak günü 23.00’te çıkan yangında
25 hektarlık alan kül oldu. Yangın,
Katar Emiri’nin Trabzon’a gelerek
helikopterle kış turizmi yapılabilecek
alanları incelemesinden 3 hafta sonra
çıktı.

Tüm bu yangınlara baktığımızda,
sebep olarak “elektrik kontağı”nı görüyoruz. Bu sebep, gencecik çocukları
katleden polislerin mahkemelerde
yaptığı “silah elimden kaydı, o sırada
yanlışlıkla ateş etti” savunmalarını
andırıyor...

Sürmene Yangınından
Ayder Yaylası Talanına,
AKP Ormanlarımızı
Yok Ediyor!
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde
bulunan Ayder Yaylası’nda 110 hektarlık alan, TOKİ tarafından kentsel
dönüşüm adı altında imara açılacak.
Ayder Yaylası, ilk olarak 1987’de
Turizm Merkezi ilan edilmiş ve büyük
ölçüde imara açılmıştı. Yayla; 1994’te
Milli Park, 1998’de ise doğal sit
alanı, 2006’da da “Kültür ve Turizm
Koruma Gelişim Bölgesi” ilan edilmesine rağmen koruma amaçlı imar
planı hazırlanmadığı için bölgede
kaçak yapılaşma devam etti. Yeşil
yol projesi ile turistik tesis ve konut
inşaatı projeleri bölgeyi tehdit ederken, 2016’da ise AKP’li Çamlıhemşin
Belediyesi, yayladaki 290 yapıdan
158’i hakkında “kaçak ve ruhsata
aykırı olduğu gerekçesiyle” yıkım
kararı aldı. Bugün ise 110 hektarlık
alanın imara açılma gerekçesi ise
belirtilmiyor.
Tayyip Erdoğan, yeşil yol projesi
ile ilgili Mayıs 2016’da “Bu projeyle
bölgemizdeki doğal güzelliklere yerli
ve yabancı turistlerin kolayca ulaşa-
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İnşaat Sektörü de
Çıkaramaz

bilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.
Yaylalarımızda talebe cevap verecek
tesislerin kurulmasıyla, tüm bölgemizle
birlikte Rize’yi de her mevsim cazip
bir turizm merkezi haline getirecek
adımları atmakta kararlıyız.” demişti.
Rize Valisi Erdoğan Beştaş ise, 23
Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada
Ayder Yaylası’nda Tayyip Erdoğan
himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel
dönüşüm ve değişim projesinin ça-

lışmalarına başlandığını söylemiş,
yaylada Türkiye’nin en büyük kayak
merkezini yapmak için çalışmalara
başladıklarını söyleyerek “Yeşil yolun
ve Rize-Artvin Havalimanı’nın tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla
canlanacak” demişti.

Yeşil Alanlarımızı Yok
Eden, Tarihi Yapıları
Yıkan AKP’yi Krizden

2014 yılında açıklanan
Küresel Orman Takip ve
Uyarı Sistemi verilerine göre
AKP döneminde 342 bin
571 hektar orman kaybı yaşanırken, 178 bin 349 hektarlık alan ormanlaştırıldı.
Orman kaybının yaşandığı
164 bin 222 hektarlık alan,
Kayseri’nin yüzölçümü büyüklüğünde. İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu projesi, 3. Köprü, 3. Havalimanı
nedeniyle neredeyse yeşil
alan kalmadı.
Durum böyleyken, AKP
ise halkı kandırmaya devam
ediyor. 26 Ocak’taki Şehircilik Şurası’nda Başbakan
Binali Yıldırım, “Tarihi dokuyu koruyan, doğal kaynakları kirletmeyen, tarım
alanlarını yok etmeyen şehirleşme anlayışına çok daha
fazla önem vereceğiz.” dedi.
Sanki tarihi yapıları oldubittiye getirip yıkan, rant
alanı haline getiren, ormanlarımızı talan eden kendileri
değilmiş gibi...
Yıldırım, “Şehircilikte
dikey mimari yerine daha
insani daha sosyal olan yatay
mimariyi daha çok tercih ve
teşvik edeceğiz” derken,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Ben dikey mimariden yana değilim. Ben
yatay mimariden yanayım.
İnsan, topraktan uzak değil;
toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Bugünün Türkiye’si,
böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altında yatan gerçek, az topraktan çok büyük para kazanmak”
demiştir. Oysaki şu anda Türkiye’nin
en yüksek 17 gökdeleninin 15’i AKP’
döneminde dikilmiştir ve yükseklikleri 170 metreden uzundur. Yine 170
metreden uzun 19 gökdelenin de yapımı devam etmektedir.
11 Ocak’ta gerçekleşen MÜSİAD
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İzmir Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Çevre ve Şehircilik
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan,
AKP döneminde ekonomiyi sürükleyen tek sektörün inşaat olduğunu belirterek, “Bu sektördeki yüzde 1’lik
bir büyüme bile 250 bin kişinin istihdamı anlamına gelmektedir. Bu nedenle
bu gerçeği göz önünde bulundurarak
inşaat sektörünün büyümesi için gerekli
düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz” diyerek, kriz döneminde inşaat
sektörünün kendilerini nasıl ayakta
tuttuğunu itiraf etmiştir. Faşizm, derinleşen krizi nedeniyle bu alanda da
saldırı politikalarını derinleştirmekte;
imar yasasının kendisine sunduğu “nimet”lerden yararlanmakta, koruma
alanı ilan edilen yerlerde yangınlar
çıkararak imara açmakta, halka da
büyük yalanlar söyleyerek düşmanlığını gizlemektedir. Ama halkı kandırma üzerine, rant, yağma, talan üzerine kurulu bir politika, iflas etmeye
mahkumdur. AKP’yi, çok güvendiği
inşaat yatırımları, ranta dayalı çılgın
projeleri ve kuyruklu yalanları da kurtaramayacaktır.
——
(*) Setaltı otopark: Yükseklik farkı
olan arazilerde 2 metreye kadar kazılarak yapılan otoparklardır. Otoparkların girişi ve çıkışı dışarıdan görünebilir fakat otoparkın üzeri doğal
zeminle örtülür.

Emperyalizmin Yarattığı Açlığa Karşı
Alternatiflerimizi Örgütlüyoruz! Çocuklarımız Yatağa
Aç Girmesinler Diye Mantar Üretiyoruz!
Halkın Mühendis Mimarları Halk Bahçesi Komitesi, 22 Şubat'ta ilk
mantar üretimine başladı. Halk İçin Mühendislik Mimarlık büromuzda
malzemeleri tamamlanan İstiridye Mantarı üretiminin ilk aşaması; kompostunun hazırlanması, sterilize edilmesi ve misellerin ekimi işlemi
başladı. Hazırlanan 3 adet 200 gramlık mantar üretim torbaları yine
hazırlanan kuluçka ortamına yerleştirildi.
Halkın Mühendis Mimarları bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada
şunlara değindiler: "Emperyalizmin sömürüsü altındaki ülkemizde, halkımız
açlıkla teslim alınmaya çalışılıyor. Halkın Mühendis Mimarları olarak
söz verdik halkımıza; çocuklarımız yataklarına aç girmeyecek. Emperyalizmin yarattığı açlığa çözümün bir parçası olarak mantar yetiştirecek ve
halkımızla bu üretimimizi paylaşacağız. Bizler halka, halkın birleşince
kocaman olan o yumruğuna olan sonsuz güvenimizle bildiğimiz her şeyi
paylaşacak, bilmediklerimizi halktan öğreneceğiz. Emperyalizmin halkı
aç bırakmasına karşı direnerek üretecek ve paylaşacağız!”
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Ekimcan’ımızı Aldık Sıra Diğer
Grup Yorum Elemanlarında
Kıraç Cemevi'nden 15 Aralık'ta haksız
ve hukuksuzca gözaltına alınıp ardından tutuklanan Grup Yorum elemanı Ekimcan Yıldırım, geçen Cumartesi günü tahliye oldu.
Ayağının tozuyla İdil Kültür Merkezi'ne
gelen ve her Cumartesi kafede yapılan
“AKP’nin Gücü Grup Yorum’a Yetmez”
programına katılan Ekimcan, gitarıyla eşlik
etti. 26 Şubat'ta ise Ekimcan için İdil Kültür
Merkezi’nde “aramıza tekrar hoş geldin yemeği” düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren
yemek hazırlıkları başladı. Ekimcan’ın kafeye
gelmesiyle sofra kurulup keyifli sohbetler
eşliğinde yemek yenildi. 26 kişinin katıldığı
yemek, akşam saatlerinde bitti. Yemekten
sonra da çay eşliğinde sohbet devam etti.

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Dilan Ekin’in Gönderdiği Mektubu Yayınlıyoruz...

BELİ KIRILDIKTAN 25 GÜN SONRA TUTUKLANAN DİLAN EKİN,
SAKAT BIRAKILMAK İSTENİYOR;
DİLAN EKİN DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
Ailesinin, devrimcilik yapmasını
engellemek için zorla eve kapatmasına
karşı balkondan atlayarak kaçmak isterken beli kırılan Dilan Ekin, beli
kırıldıktan 25 gün sonra tutuklandı.
Daha yeni ameliyat olmuştu ve hala
vücudundaki platinler duruyor, çelik
korse takıyordu.
Beli kırık bir insanı tutsak
eden AKP faşizmi şimdi de Dilan’ı
sakat bırakmak istiyor. Dilan’ın çelik
korsesini gasp ettiler. Çeliklerini çıkartıp, korseyi geri verdiler. Dilan’ın
felç kalma riski var. Dilan Ekin’in
yaşadıklarını yazdığı mektubunu yayınlıyoruz ve derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Dilan’ın tahliye edilmesi için tutuklu bulunduğu hapishaneye telefon edip, faks gönderelim...
16. 02. 2017
Merhaba,
Öncelikle seni, sizleri ON’ların sıcaklığı ve inancı ile sımsıkı kucaklıyorum.
Nasılsınız? Beni soracak olursan
moral olarak olduça iyiyim. Yalnızca
bazı sağlık problemlerim var. Onu ve
hapishane koşullarını aktaracağım.
Hapishane epeyce eski, 45 kişi kalıyoruz koğuşta. Yatakta 3’er kişi yatıyoruz. Pencereler de cam yok ve ısınmak için küçük bir odun sobası var.
Banyo da su ısıtmak için de odun sobası kullanıyoruz. Yani adeta Yılmaz

Güney filmindeymişiz gibi. Hatta “Tatar Ramazan” filmi bu hapishanede
çekilmiş. Bu koşullarda sağlıklı insanlar bile kalamazken benim ciddi
sağlık sorunum var.
Gözaltına alınmadan 25 gün önce
belim kırıldı. İki zorlu ameliyat geçirdim. Belimde mikro kırıklar var
ve on tane platin takıldı. Yürüyüp bir
takım ihtiyaçlarımı karşılıyabilmem
için çelik korse verildi. Ama dikişlerim
iyileşmedi, gözaltına alınıp tutuklandım. Hapishane girişinde çelik korsemi
tutanak tutarak içeri aldılar. Ardından
korseyi benden alıp doktora bile sormadan içindeki çelikleri çıkartıp geri
verdiler, ki beni ayakta tutan ve felç
kalma riskimi azaltan o çeliklerdi.
Daha sonrasında yehastane kontrol
için sevkimi yaptırdım. Ama keyfi
uygulamaları yüzünden beni hastaneye
götürmediler. En son ise ailemin verdiği bilgiye göre ameliyatımı yapan
doktor, çelik korsenin içeri alınması
gerektiğini yoksada felç kalabileceğime
dair rapor yazmış. Hapishane infaz
savcısı ise “siyasi olduğumdan kaynaklı koğuşa vermeyeceğini eğer revirde tek başıma kalırsam takabileceğimi” söylemiş.
Revirlerin sağlıksız koşulları yüzünden tutsakların vücudunda yaralar
çıktığı gazetelere, basına dahi yansıdı.
Kaldı ki ben tek başına kalıp ihti-

yaçlarımı karşılayabilecek bir durum
da değilim. Hapishanedeki bu keyfi
uygulamalar sağlığımı oldukça etkiliyor. Şu an ne doğru düzgün ayakta
durabiliyorum; ne de oturabiliyorum.
Eğilip oturamadığım için tuvalet ihtiyacımı dahi karşılamakta zorlanıyorum. Geçenlerde gazetelere de mektup yazıp durumumu anlattım ama
okuma komisyonu bize “gazeteye
mektup yazmanın yasak” olduğunu
söyleyerek iade etti. Yani sesimi duyurmak da zor.
Şimdilik müsadeni istiyeyim ben.
Seni-sizleri Bilgehanca selamlıyorum.
Umut ve Dirençle ...
Dilan Ekin
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Dilan Ekin’in bulunduğu hapishane: C Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
Tarsus/MERSİN

Baskı Politikalarıyla Umudun Sesinin
Halkla Buluşmasını Engelleyemezsiniz
İSTANBUL
Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri 24 Şubat'ta Okmeydanı'nda
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Halkla,
derginin önemi üzerine konuşmalar
yapan FOSEM çalışanları, ayrıca sokakta oyun oynayan çocuklarla da
sohbet ederek dergiyi anlattılar. 3 kişinin katıldığı çalışmada 50 dergi
halka ulaştırıldı.
Altınşehir: Şahintepe Mahallesi'nde
25 Şubat'ta kapı çalışması yapılarak

Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Çalışma
esnasında halkın sorunları dinlenilerek
bu sorunlar üzerine sohbet edildi. Sonuç olarak bu sorunların düzenin bir
parçası olduğu ve düzeniçi veya düzendışı her sorunun çözümünün de
olduğu konuşuldu. Mahallede özellikle
uyuşturucu sorunu en ön plana çıkarken bunun çözümünün ise uyuşturucuya karşı halkın her kesiminin
birlikte hareket etmesi ve bir an önce
uyuşturucuyla alakalı harekete geçil-

mesi gerektiği değerlendirildi. Çalışmada 40 kapı çalınıp toplamda 20
dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU
Antep: Düztepe Mahallesi'nde 25-26
Şubat'ta yapılan dağıtımda 60 adet
dergi halka ulaştırıldı. Yapılan dağıtımda
halkla sorunlar üzerine konuşuldu.
Amed: Amed'de Yürüyüş dergisinin,
24 Şubat’ta dağıtımı yapıldı. Esnaf
ve evlere yapılan dağıtımda 21 dergi
halka ulaştırıldı.

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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Tekellere O Sığınakları Yaptıran “Gecekondulardan Gelip Gırtlağımızı Kesecekler”
Korkusudur
ZENGİNLERİN KORKUSU YOKSULLARIN UMUDUDUR!
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Geçtiğimiz günlerde bazı haber
sitelerinde ve gazetelerde “Zenginler
Dünyanın Sonuna Hazırlanıyor...”
başlıklarıyla haberler yayınlandı.
Bu haberlerde; ABD’nin California eyaletinde bulunan ve dünyadaki
teknoloji üretiminin merkezi kabul
edilen Silikon Vadisi’ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının “dünyada
yaşanabilecek büyük bir felakete karşı” hazırlıklara giriştiğini yazıyordu.
Dünyanın en zenginleri, güvenliklerini düşünerek büyük kentleri
terk edip, kendilerince daha güvenlikli
buldukları yerlerde kendilerine sığınaklar inşa ediyorlarmış. Çeşitli silahların ve yıllarca ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemelerin stoklandığı
bu sığınaklarda hazırlanan daireler
zenginler arasında kapış kapış gidiyormuş.
Haberlerde “Eski Facebook yöneticisi Antonio García Martínez’in
Pasifik Okyanusu’ndaki bir adada
satın aldığı toprak üzerinde, jeneratörler ve güneş pilleri ile donatılmış
bir ev inşa ettiği, aynı zamanda da
çok sayıda silah satın aldığı iddia
ediliyor. Oracle’ın kurucusu Larry
Ellison da Hawaii’de bir ada satın
aldı. Yahoo’nun eski üst düzey yöneticilerinden Marvin Liao, okçuluk
dersleri alıyor ve ateşli olmayan silahlardan oluşan küçük bir cephanelik
kurmuş durumda...” deniyordu.
“The New Yorker” dergisi tarafından gündeme getirilen ve basına
servis edilen bu haberlerin sebebi,
zenginleri korkutan tehdidin ne olduğu
tam olarak açıklanmasa da, iç savaştan,
‘terör’den, nükleer bombalardan, sosyal istikrarsızlık ve ekonomik çöküşten
endişe ettikleri ifade ediliyor. Siz onu,
açlığa ve yoksulluğa mahkum ettikleri
milyonlarca insanın gazabından korkuyorlar diye okuyabilirsiniz.
Söz konusu bu haberlerde -magazin yanını bir yana bırakırsak- “Silikon Vadisi’nin insanları”nı yani
dünyanın en büyük tekellerini, yöneticilerini korkutan şeyin, asıl olarak
dünya ekonomisinin altüst olması
ve ardından zenginlerle yoksullar

arasında başlayacak olan büyük mücadele
olduğu itiraf ediliyor.
Peki kim bu
Silikon Vadisi’nin efendileri?
Nedir onları bu
kadar korku ve
telaşa düşüren?

En Zengin
8 Tekel
Dünyanın
Yarısına Sahip!
Balzac, “Her büyük servetin altında mutlaka bir suç yatar.” der.
Ve malesef tarih bu sözü doğrulayan
sayısız örnekle doludur.
Marks ise “Sermaye kan, ter ve
gözyaşından oluşur!” der. Dökülen
bizim kanımızdır. Yüzyıllardır sömürdükleri emekçinin alınteridir. Ki
bu en zenginlerin serveti kim bilir
kaç yüz milyon insanın kanı, canı
ve alınteri üzerinden elde edildi.
Sermaye kanla beslenir; kâr eşittir
kandır. Yaşanan yüzlerce yıl, sömürü,
zulüm ve talan bunu defalarca kez
doğrulamıştır.
Dünyada zenginlerle yoksullar
arasındaki gelir eşitsizliği katlanarak
devam ediyor. İngiliz yardım kuruluşu
Oxfam’ın raporuna göre; 2016 yılında
dünyanın yüzde 1’lik nüfusuna
denk gelen 70 milyon kişi dünyanın
geri kalan yüzde 99’undan -Dünya
nüfusunun yaklaşık 7 milyar olduğunu düşünürsek- daha fazla servete
sahiptir. Bir yanda yüzde 1’lik bir
zengin öte yanda yüzde 99’luk aç
ve yoksul halk. Ya da 70 milyon
eşittir 6 milyar 930 milyon kişi!
Hangi matematik, hangi terazi, hangi
akıl böyle bir eşitliği kabul eder ki...
Bu ne anlama geliyor? Dünyayı,
günde 100 ekmek üreten bir fırın olduğunu varsayarsak; bu 100 ekmekten
99’unu bu yüzde 1’lik zengin kesim
yerken geri kalan bir ekmeği de
yüzde 99’luk yoksul kesimin arasında

paylaşması demektir.
Türkiye’de ise en zengin yüzde
10’luk kesim ile en yoksul yüzde 10
arasındaki gelir uçurumu tam 12.6
kattır. Bu fark ile Türkiye, 34 OECD
ülkesi arasında beşinci, Avrupa’nın
ise en kötüsü durumundadır.
Dünyanın en zengin 8 tekelinin
serveti ise dünyanın yarısından
fazlasına, yani en yoksul 3.6 milyar
insanın tüm gelirlerine eşit! Bu ne
demek; 1 (bir) zengin 450 milyon
yoksul ediyor. Ya da dünyanın tüm
varlıklarının yarısı bu 8 tekelin elinde.
Hiçbir şekilde izah edilemez bu eşitsizlik...

En Zengin 8 Tekel,
Hergün 24 Bin İnsan
Öldürüyor!
Dünyada hergün 24 bin kişi açlık
veya açlığa bağlı nedenlerden dolayı
ölüyor. Bu yılda yaklaşık 9 milyon
kişi demektir. Yani her yıl İstanbul
gibi bir şehrin nüfusunun yarısından
fazlası açlık nedeniyle ölüyor! Hergün
bir şehir yok oluyor!
Yeni-sömürge ülkelerde her gün
yaklaşık 1 milyar insan, yatağına
aç giriyor. Bu demektir ki, dünyada
her 7 kişiden biri açlıkla birlikte yaşıyor.
Güney Asya’da her dört kişiden
biri, Afrika’da ise her üç kişiden
biri açlıkla boğuşuyor.
Daha geçtiğimiz haftanın gazetelerinde; UNİCEF’in açıklamalarına
göre Nijerya, Somali, Güney Sudan
ve Yemen’de yetersiz beslenme ne-

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

deniyle 1 milyon 400 bin çocuğun
açlıktan ölümle karşı karşıya kaldığını
yazıyordu. Ve yine açlıkla mücadele
eden çocukların oranının 2014 yılına
oranla yaklaşık yüzde 200 arttığı belirtiliyordu.
Sorun, sadece iki kıtayla sınırlı
değil elbette. Dünyada, 1 milyar 200
milyon insan; yani dünyada her altı
kişiden biri, günde 1.6 Dolar’dan
daha az parayla yaşamaya mahkum
edilmiş durumda. Yiyecek, giyecek,
barınma, sağlık, her türlü ihtiyacını
bu parayla karşılamak(!) zorunda!
Dünyada, açlık ve yoksulluk kıskacındaki milyarlarca insan, bugün
sadece ölmemek için yaşar hale getirilmiştir.
Ülkemizin bu tablodaki yeri ise bir
Sudan’dan ya da Somali’den geri kalır
değildir. AKP iktidarının belirlediği
asgari ücret 1404 TL’dir. Buna karşılık
ülkemizdeki açlık sınırı ise 1630 TL’dir.
İşbirlikçi AKP iktidarı açıkça aç kalın
diyor milyonlarca insana. Ve daha da
vahim olanı ise ülkemizde her yıl 200
kişi (TÜİK’in kendi verileridir) açlık
nedeniyle ölüyor!
Halklarımız her geçen gün iyice
yoksullaşırken, işbirlikçi tekeller daha
da zenginleşiyor, kimileri dünyanın
ilk yüz zengini arasına giriyor. Bugün,
50 milyon yoksulun olduğu ülkemizde 20 milyon insanımız açlık sınırının altında yaşamaktadır.

Açlığın ve Yoksulluğun
Sebebi Emperyalist
Tekellerdir
Emperyalizm, dünyada yaşanan
açlık ve yoksulluğun sebebini ise
utanmadan, sıkılmadan üretim yetersizliği, toprakların, kaynakların
yetersizliği, insanların tembelliği şeklinde açıklamaya çalışıyor. Oysa yine
BM’nin açıklamalarına göre bile
dünya bugünkü teknik koşullarda
dahi mevcut nüfusunun iki katını
besleyecek toprağa ve kaynağa sahip
olduğu belirtiliyor.
Dünya halkları açlıktan kitlesel
olarak kırılırken, emperyalist ülkeler
“Obezite salgını”nı tartışıyor. 1 milyar
200 milyon insan her gece yatağına
aç girerken dünya halklarının kanını-iliğini sömüren tekeller kendilerine

güvenli barınaklar, “kıyamet sığınakları” yaptırıyor.
Açlık ve yoksulluğumuzun sebebi
aç, obur, doymak bilmeyen emperyalist tekellerdir. Kendi kârları düşünce, dünya krize girer. Yeni pazarlar
için halklar katledilir, ülkeler işgal
edilir. Sudan, Somali, Yemen halkları
açlıktan, yoksulluktan öldürülür. Sonra “yardım” planları yaparlar, ki bu
da onların kendilerini aklama ve propaganda araçlarıdır.
İnsanlar açlıktan ölürken, kapitalizm onlarla alay eder gibi “1700
çeşit yenilebilir böcek olduğu”nu
söylüyor. Her gün milyonlarca ölen
çocuğumuza karşılık, üstelik kendilerinin sebep olduğu açlığa getirdikleri
çözüm “böcek yeyin” oluyor.

Açların Öfkesi
Sığınaklarda da
Bulacak Sizi
Emperyalizm, kan gölüne çevirdiği dünyamızda, sömürüsünü, katliamlarını, işkencelerini, her türlü
haydutluğunu pervasızca sürdürüyor.
Açlık, sefalet, acı, kan ve gözyaşı
her geçen gün katlanarak büyüyor.
Açlık, yoksulluk ve adaletsizliği
yaratanlara duyulan kin ve öfke, tarihdeki halk isyanlarının da çıkış
noktası olmuştur hep. İşte, halkların
yüzyıllardır biriken bu kin ve öfkesinin hışmından korkan burjuvazi,
kendince önlemler geliştiriyor.
Biliyorlar nasıl bir dünya yarat-

tıklarını, halkları nasıl bir açlığa ve
yoksulluğa mahkum ettiklerini. Ve
tüm bunların karşılığında ekonomik,
sosyal ve siyasal krizlerin büyüyeceğini, halkların isyan edeceğini...
Biliyorlar, saraylarındaki saltanatın
sonsuza dek sürmeyeceğini. Bu eşitsizliğin, bu adaletsizliğin, bu zulmün,
yarattığınız bu tablonun bir hesabının
olacağını...
Tıpkı ülkemizdeki işbirlikçi tekellerin “Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler” diye kabuslar görmeleri gibi.
İşte bu korkuyla ve ruh haliyle
büyük kentlerden kaçıyor dünyanın
en zenginleri; kendilerince daha güvenlikli buldukları yerlerde adalar
satın alıyor, “kıyamet sığınakları”
yaptırıyorlar. Biliyorlar suçlarını ve
bu yüzden korkuyorlar.
Korkun açların, yoksulların öfkesinden; çünkü sizin kıyametiniz,
onların bayramı olacak; sizin sonunuz,
onlar için yaşamın başlangıcı olacak.
Ve sizin ölümünüz onların yeniden
doğumu olacak.
Ne yaparsanız yapın, adalara da
saklansanız, sığınaklar da yaptırsanız,
yerin yedi kat dibine de girseniz
gelip sizi bulacak açlığa ve yoksulluğa
mahkum ettiğiniz halklar. İşte o gün,
kıyamet sığınaklarınız da kurtaramayacak sizi...
Zenginlerin korkusunu, yoksulların umudunu büyütmek için; örgütlenelim, savaşalım, kazanalım!
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Dünyanın Dört Bir Yanında
Grup Yorum’un Sesi Yankılanacak!
Suriye Halk Cephesi ve dostları 24 Şubat’ta Suriye Şam Teşrin Parkı’nda
tutuklu bulunan Grup Yorum üyelerine destek olmak için Arap halklarının dillerinden düşürmediği, vatan özlemini anlatan ve meşhur Arap sanatçı Fairouz
ile ünlenen -Nassam Aleyna Al Hawa- şarkısını söyledi. Teşrin Parkı’nda her
hafta bir araya gelen ve vatanseverlerin oluşturduğu topluluk bu haftaki buluşmalarında Anadolu ve dünya halklarının kavga türkülerini seslendiren
halkın ve umudun sesi olan Grup Yorum için bu şarkıyı hediye etti. Şarkıya
başlamadan önce, kısaca Grup Yorum’un neden tutuklu olduğu ve dayanışmanın
önemi anlatıldı. Daha sonra Arapçayla “bizler "Nassam Aleyna Al Hawa"
şarkısını, daha önceden Suriye’ye gelip Suriye halklarıyla dayanışmada
bulunan Grup Yorum’a hediye ediyoruz…” denilerek türkü herkesin katılımıyla
söylendi. Ardından orada bulunanlar Yorum’un bir an önce serbest bırakılmasından
mutluluk duyacaklarını belirttiler.
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Gazi ve Ümraniye Şehitlerimizi Kavgamızda Yaşatıyoruz!

HESABINI SORACAĞIZ!
dukları Derbent Mahallesi’nden koşında, Gazi’ye saldıran kontrgerillaGazi ve Ümraniye Katliamı’nın
şup Gazi halkıyla birlikte direndi,
nın katlettiği ilk Gaziliydi. Halil Deüzerinden 22 yıl geçti. Katilleri ceşehit düştü.
de’nin akan kanı yayıldı Gazi’nin
zalandırılmadı. AKP, katilleri akladı.
DİLEK SEVİNÇ; yeni evliydi.
sokaklarına. Kan öfkeye dönüştü.
Gazi, oligarşinin katliamı olduğu
İki aylık hamileydi ve bir konfeksiZEYNEP POYRAZ; 1970 dokadar aynı zamanda halkın onurlu
yon işçisiydi. Direnenlerin safında
ğumlu. 80’li yıllarda devrimcilerle
mücadele tarihine yazılmış direniştir.
karnındaki bebeğiyle ölümsüzleşti.
tanıştı. Katliamı duyduğunda oturGAZİ ŞEHİTLERİ
FEVZİ TUNÇ; 22 yaşındaySEZ GİN EN GİN; en
dı. Sloganlarıyla, öfkesiyle diregenç şehidiydi Gazi Ayaknirken katledildi.
lan ma sı’ nın. Li se li DevREİS KOPAL; henüz 20 yaGenç’li bir devrimci olarak
şında bir terlik fabrikasında işmücadeleye atıldı. Cepheli
çiydi. Gazi Ayaklanması’nda ise
oldu. Ayaklanma boyunca
bir savaşçı. Bir emekçinin onuru
kahramanca çatışarak şehit
ve cüretiyle ölümsüzleşti.
düştü.
Sezgin Engin
Fadime Bingöl
Dinçer Yılmaz
MÜMTAZ KAYA; 22 yaşınFA Dİ ME BİN GÖL;
da Gazili bir delikanlıydı. SaldıKarslı, evli ve çocukları varrıyı duyduğunda tereddütsüz Gadı. Çocukluğundan beri çazi’ye koştu. Halkın saflarında dilışan bir emekçi, Gazililer’in
rendi ve şehit düştü.
Cepheli ablasıydı.
***
DİNÇER YILMAZ; Tokatlı, 19 yaşında konfeksiÜMRANİYE ŞEHİTLERİ
yon işçisi bir gençti CepheGENCO DEMİR; ÜmraniHasan Gürgen
Ali Yıldırım
Mehmet Gündüz
li’ydi. Katliama karşı ilk tepye’de şehit düşenlerdendi. 33 yakinin örgütlenmesinde ve öfşında, üç çocuk babasıydı. 15
kenin ayaklanmaya dönüşMart’ta Gazi Katliamı’nı protesmesinde canla başla çalıştı
to ederken kontrgerillanın açtığı
ve çatışarak şehit düştü.
ateşle katledildi.
HASAN GÜRGEN; 26
HAKAN ÇUBUK; 22 yaşında
yaşında, Sivas Zaralı’ydı.
inşaatlarda su tesisatçısı olarak
Emekçidir Gazi’deki hemen
çalışıyordu. İki yıldır devrimciHalil Dede
Zeynep Poyraz
Dilek Sevinç
herkes gibi... Cephe taraflerle ilişkisi vardı. Polis tarafından
tarıydı. Gazi Ayaklanması’nbaşından vuruldu.
da, panzerin üzerindeki üç
İSMİHAN YÜKSEL; Katlekahramandan birisi de Hadildiğinde 52 yaşındaydı. Maraş
san’dı.
katliamını yaşamıştı. Ümraniye’de
Maraş’ın, Gazi’nin hesabını sorALİ YILDIRIM; 22 yamak için yürürken sırtından vuşında, Sivas, Hafik ilçesinruldu.
dendi. Liseli Dev-Genç’li olFevzi Tunç
Reis Kopal
Mümtaz Kaya
İSMAİL BALTACI; 1 Mamuştu. Gazi’deki saldırıyı
yıs Mahallesi’nin kuruluşunda
du yar duy maz Ok mey da yer alan bir emekçiydi. 15 Mart’ta
nı’nda halkı toplayıp Gazi’ye
Ümraniye’de saldıran polise kardoğru yürüyüşe geçirenlerşı çatışırken katledildi.
dendi. Panzerin üzerine çıHASAN PUYAN; iki çocuk
kan üç gençten biri de oydu.
babasıydı. Gazi Katliamı’nı proMEHMET GÜNDÜZ;
Genco Demir
Hakan Çubuk
İsmihan Yüksel
testo için yapılan yürüyüşte katüç çocuk babası bir emekledildi.
çiydi. 1958 Erzurum doğumYAŞAR AYDIN; halktan biluydu. Cepheli olan Gündüz,
riydi. Hakan Çubuk vurulduğunemekçi elleriyle kurduğu bada taksisine yerleştirip hızla hasrikatların başında polis pantaneye yetiştirdi. Geri dönerken
zerinden açılan ateşle ölümgeçirdiği trafik kazasında yaşamını
süzleşti.
yitirdi.
HALİL KAYA; 70 yaİsmail Baltacı
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Hasan Puyan

Yaşar Aydın

Cenazelerimizi Bırakmayız
Aradan Yıllar Geçse De Cenazelerimizi Aramaya Devam Edeceğiz
ONLARI MEZARLARINA VE UĞRUNA YAŞAMLARINI FEDA ETTİKLERİ
HALKIMIZA KAVUŞTURACAĞIZ !
Yener Türker: 1998 yılında,
Tokat'ın Niksar İlçesi Kelkit Çayı yakınında çıkan bir çatışmadan sonra
bir daha kendisiyle ilişki kurulamadı.
Kendisinin Kelkit Çayına düştüğü ve
kaybolduğu biliniyor.
Yıllar sonra bölge halkından edinilen bilgilere göre, Yener Türker'in
bedeni, düşman tarafından bölgede
bir yere gömüldü ve mezarı yıllarca
ailesinden ve yoldaşlarından saklandı.
Alınan bilgi üzerine Yener
Türker'in ailesi ile birlikte araştırma
yapılmaya başlandı.
Evet aradan 100 yıl da geçse,
mezar hakkımızdan, yoldaşlarımızın
bedenlerinden vazgeçmeyeceğiz. Değil
yüz yıl, bin yıl geçse ölü bedenlerimizi,
mezarlarımıza kavuşturmak için, halkımızla kavuşturmak için savaşmaya
devam edeceğiz.
Hiçbir güç, bizi yoldaşlarımızın
cenazelerini sahiplenmekten, arayıp
bulmaktan vazgeçiremez. Dersim kayıplarımızı da bulup çıkaracağız, hepsini mezarlarına kavuşturana kadar

mücadele etmeye devam edeceğiz Bu
vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur.
Devrimciliğin, yoldaşlığın gereğidir.
Başkaları cenazelerini geride bırakabilirler, başkaları geride bıraktıkları onlarca gerilla cenazesi için
"OHAL var bir şey yapılamaz" diyebilirler. Ama biz diyemeyiz. Biz cenazelerimizi geride bırakıp ardından
birşey olmamış gibi davranamayız.
Çünkü biz devrimciyiz.
Devrimcilik değerlerle, geleneklerle, yoldaşlıkla vardır. Bunların olmadığı yerde devrimcilik yoktur. Ne
diyor Dayı; "yoldaşlık bir çift göz
olmaktır."
Devrimcilik yoldaşlıktır, sahiplenmedir, fedadır. Günü gelir yoldaşlarımız için kendimizi feda ederiz,
Ahmet İbili gibi. Yoldaşı için kendini
hiç tereddütsüz feda edenler, yoldaşlarının cenazelerini de ömür geçse
unutmazlar, 100 yıl da geçse, 1000
yılda geçse aramaktan ve hayatlarını
uğruna feda ettikleri halklarıyla buluşturmaktan vazgeçmezler.

Çocuklarımızın Cenazelerini
İstiyoruz
Dersim’de 7 Kasım’da F-16’larla bombalanarak
katledilen DHKC gerillalarının cenazelerinin verilmemesine karşı Dersim’de başlatılan direniş 25
Şubat'ta da devam etti.
Kayıp DHKC gerillalarından Murat Gün’ün babası
Kemal Gün ve TAYAD’lıların başlattığı oturma eylemi,
her gün halkın ilgisini ve desteğini çoğaltarak büyüyor.
“Çocuklarımızın cenazelerini istiyoruz” diyen ailelerin oturma eylemi ve Süresiz Açlık Grevi direnişi
gözaltılara, baskılara rağmen “Cenazelerimizi alıncaya
kadar direnişimizi sürdüreceğiz” kararlılığıyla gücünü
büyüterek sürüyor.
Aynı gün, Murat Gün'ün babası Kemal Gün devrimci tutsaklara, cenazeleri almak için başlatılan direnişi anlatan mektuplar yazdı. Dersim'de Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Engin Gökoğlu, Kemal
Gün'ü ziyaret etti. Ziyarette tarihimizde yaşanan
önceki direnişlerden konuşuldu. Bundan sonraki
direniş süreci anlatıldı.

Cenazelerinden vazgeçenler, şehitlerinden vazgeçenler devrimden
de vazgeçerler, onurlarından da vazgeçerler. Dün "barış için on beş bin
ölüyü unutmaya hazırız" diyenler,
bugün, cenazelerini peşleri ardı terkediyorlar.
Biz hiç terketmedik, terketmeyeceğiz
Şehit yoldaşlarımızın ölü bedenleri
devrim iddiamız, savaşma kararlılığımız ve hesap sorma bilincimizdir.
Bilincimizi, kararlılığımızı ve iddiamızı asla terketmeyeceğiz.....

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Dersim’de Katledilen Evlatlarımızın

Hesabını Soracağız!
TAYAD'lı Aileler Dersim’de katledilen gerillalarının ailelerinin verdiği direniş sayesinde devlete geri adım attırıp
sığınağın açılmasıyla ilgili 28 Şubat'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "7 Kasım 2016 tarihinde Dersim’in Çat
Deresi’nde AKP faşizmi tarafından insansız uçaklarla havadan
bombalanarak 11 gerilla kimyasal silahlarla katledildi.
Dersim’de aileler kayıp olan evlatlarının cenazesinin bulunması
için Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi ve
süresiz açlık grevine başladılar. Ailelerin direnişi karşısında
bombalanan sığınakları kazmak zorunda kaldılar. 28 Şubat
2017 tarihinde kazılan sığınakta 3 gerillanın parçalanmış,
yanmış cenazesi çıkartıldı aileleri tarafından. Halk düşmanı
katiller halkın onurlu evlatlarını katlederek bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesi verenleri yok edemeyeceksiniz. Kayıp
çocuklarını bombalanan Çat Deresi’ndeki sığınakta tırnakları
ile aradı babalar. Kimyasal bombalarla yakmışlar. Geriye
kalan kemikleri aldık. Cenazeye bile saygınız yok alçaklar,
halkın evlatlarını yalnız mı sandınız. Cenazelerimizi istiyoruz
alacağız!" denildi.

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!

49

Katledilip Kaybedilen Cenazelerimizi Alacağız!
Devrimci İşçi Hareketi (23 Şubat):
Katledilen 11 DHKC Gerillasının
Cenazeleri Nerede?
Zalimler zulmedecek; halk susacak. Zalimler katledecek; devrimciler
susacak. Böyle buyurmuş günümüzün
DEHAK’ları. Yok öyle!
Dersim’de katledilen, ama cenazelerinin yerleri bilinmeyen 11 DHKC
gerillasını arıyor aileleri. Hangi dinde
vardır ölüye işkence etmek... Ama
faşizm ölülerden dahi korkuyor.
AKP, tarihtende ders çıkarmıyor.
Hangi zalim zulmederek sonsuza kadar iktidarda kalmıştır. Kalamaz. Bu

nedenle katlettiği 11 devrimcinin cenazelerinden bile korkmaktadır. Cenazelerimizi istiyoruz. Hiçbir devrimci sahipsiz değildir.
Hatay Halk Cephesi (25 Şubat):
“Faşizm katleder, katlettiği insanların cesetlerini yok eder. Katledilen devrimcilerin cenazesini talep
eden ailelere saldırıp gözaltına alarak
işkence yapar… 7 Kasım 2016 tarihinde Dersim dağlarında bombardımanla katledilen 11 gerillanın cenazelerini kaybetmiş, cenazeleri talep
eden ailelere saldırarak, işkence yaparak aileleri gözaltına almıştır.

Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede?

Mezar Hakkı Engellenemez!

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017
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Dersim'de 7 Kasım'da katledilip, cenazeleri kaybedilen gerillalar için İstanbul ve Anadolu'nun farklı yerlerinde eylemler yapıldı. Katillerden
hesap sormak ve kayıp cenazeleri
almak için yapılan eylem ve çalışmaları yayınlıyoruz:
İSTANBUL
Avcılar: Avcılar meydanda havuz
önüne 26 Şubat’ta saat 07.30’da tabut
bırakıldı. Polisin günlerce takibine
rağmen tabut bırakmamıza engel olmadılar. Avcılar Halk Cephesi: “Kayıplarımız nerede? Cenazelerimizi
istiyoruz alacağız. İsrail politikalarının
ülkemizde uygulanmasına izin vermeyeceğiz” açıklaması yapıldı.
İkitelli: İkitelli’de TAYAD'lılar
22 Şubat akşamı Arena Park AVM
önüne Dersim’de kaybedilen evlatları
için “Evlatlarımızın Cenazeleri Nerede” yazılı pankart asıp kuşlama
yaptılar.
Esentepe Sokağı’na 26 Şubat'ta
(Arena Park AVM’de) Halk Cephesi
tarafından tabut bırakıldı. “Dersim’de
Katledilen ve Cenazeleri Kayıp Olan
Yoldaşlarımız Nerede, Mezar Hakkı
Engellenemez” sloganları atıldı.
Bahçelievler: Zafer Mahallesi
Taş Yolu’na 25 Şubat saat 17.00’da
“Cenazelerimizi İstiyoruz TAYAD”
imzalı tabut bırakıldı. 15 dakika sonra
gelen polis yolu trafiğe kapatıp bomba

uzmanı getirerek tabut patlatıldı.
Devrimci İşçi Hareketi: 26 Şubat’ta “Dersim’de Kaybedilen 11
Gerillanın Cenazesi Nerede” konulu
afişleri Kadıköy Yeldeğirmeni’ne beş
adet, Sarıyer Kilyos'a beş adet, Sarıyer
Çayırbaşı, Büyükdere'ye yirmi adet
yapıştırdı.
TAYAD’lı Aileler: 25 Şubat’ta
İkitelli Kemal Delen Parkı çevresinde,
M.Akif Mah, Atatürk Mah. ve Arenapark Yolu’nda TAYAD’lı Aileler,
kaybedilen 11 evlatları için “Cenazelerimizi İstiyoruz” yazılı kuşlama
çalışması yaptılar.
Bahçelievler: Zafer Mahallesi’nde
15 kişinin katılımıyla kuşlama yapıldı
ve ajitasyonlar çekildi. “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” ve “Dersim’de
Düşene Dövüşene Bin Selam”. Atılan
sloganlara halkın yoğun ilgisi oldu.
Çalışmadan kısa süre sonra AKP
uşakları mahalleyi ablukaya
alarak, keyfi şekilde esnafa
baskı kurup GBT yaptı. Zafer Mahalle’sini katil köpeklere dar edeceğiz.
ANADOLU
Hatay: Halk Cepheliler
25 Şubat’ta, 7 Kasım günü
katledilen DHKC gerillaları
için pullama çalışması yaptı.
Armutlu Mahallesi, Eski
Antakya Evleri, ve Çekme-

Yaşanan son saldırı 23 Şubat
2017’de olmuştur. Bu saldırıda, gerillaların ailelerinden Murat Gün’ün
babası Kemal Gün ve Aysun Saban’ın
amcası Sabahattin Saban işkenceyle
gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest
bırakılan aileler, tekrar Dersim’in
Seyit Rıza Parkı’nda oturma eylemine
devam ederek çocuklarının cenazelerini istemeye devam ediyorlar. Aileler meşruluk bilinciyle orada oturmaktadırlar ve evlatlarının kemikleri
olsa dahi alacaklarını ve bunu hiçbir
gücün engelleyemeyeceğini göstermektedirler.”
ce’ye toplam 60 tane pullama yapıldı.
Antep: Antep’te Halk Cepheliler
25 Şubat’ta Dersim’de katledilip daha
sonra ise cenazeleri kaybedilen gerillalar için "Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede"yazılı pankart astılar.

Bahçelievler

Avcılar

Hatay

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Hatay

TAYAD’lı Aileler F Tiplerinde Yaşanan Tecriti ve Saldırıları Anlatıyor...
TAYAD’lı Aileler ve Halkın Hukuk
Bürosu 25 Şubat’ta saat 16.00-17.10
arasında İstanbul Çayan Mahallesi’ndeki Dilan Kafe’de basın toplantısı
yaparak devrimci tutsaklara yönelik
saldırıları anlattılar.
TAYAD’lı Aileler adına Fahrettin
Keskin, Naime Emlik ve Halkın Hukuk Bürosu adına yapılan konuşmalarda şunlara değinildi:
Naime Emlik; Hapishanedeki hak
ihlalleri OHAL’den önce de vardı...
Sohbet, iletişim, ziyaret vb. birçok hapishanede hak gaspları yaşanıyor. Tedavi, iletişim, görüş ve sohbet hakkı
için direniyorlar bundan başka çare
yok… Bu hafta Edirne F Tipi Hapishanesinde “bu hafta sohbet yok çünkü
sizlere yeni dijital kimlik hazırlanıyor,
çok işimiz var sohbete çıkamazsınız”
demişler… 9 No’lu Silivri Hapishanesi’nde hücreden çıkarken ve hücreye
götürürken tutsakların kollarını ters
büküyorlar, boğazlarını sıkıyorlar...
Zulüm varsa direniş de var. Biz aileleri
evlatlarını sahiplenmeye çağırıyoruz.
Basına gitmeli, fax çekmeli telefon etmeli... Van Yüksek Güvenlikli Hapis-

hanesi’nde her şey yasak; kapüşonlu
yelek yasak, örgü yelek yasak, yün
çorap vb. yasak. Edirne’de ben oğlumun
yanındaki arkadaşına para yatıramıyorum. Eda kardeşi için direniyor...
OHAL var diye her şeyi kabul edecek
değiliz. Ayda bir böyle toplantılar yapacağız.
Fahrettin Keskin; Tutsakları durmadan dağıtıyorlar, ailelerinden uzak
yerlere götürüyorlar. Aileleri gitmesin
diye yapıyorlar. Şakran Hapishanesi’ne
sürgün sevkle giden tutsaklar, elektrikli
coplarla dövülmüşler. Biz neler yapabiliriz? Tutsak Aileleriyle birlikte suç
duyurularında bulunabiliriz. Basın açıklamaları yapabiliriz. Adalet Bakanlığı’na, Ceza İnfaz Kurumu’na vb. gidebiliriz.
Av. Aytaç Ünsal; Kitap hakları de
gasp ediliyor. İdare kütüphaneden
kendi istediği kitabı vermek istiyor.
Tutsaklar dilekçe yazıyor. Dilekçeler
kayboluyor. Onlara işlem numaraları
verilmiyor. İşkence 70 – 80 – 90’larda
da vardı ve şimdi yine var... Devrimci
tutsaklarında her şeye biat etmesini
istiyorlar. Kadın tutsaklar aileler ken-

Devrimci Tutsaklar Üzerindeki
Tecriti Kıracağız!
Bizler TAYAD’lı Aileler olarak adaletsizliklere, hırsızlığa, yoksulluğa, sömürüye, faşizme, emperyalizme
karşı mücadele ettiği için hapse atılan evlatlarımızın
yaşadığı haksızlıklara karşı mücadele ediyoruz...
Hapishanelerde; Evlatlarımız, tedavi olamamakta,
hastalıkları ilerlemekte ve tedavi olamadığı için hayatlarını
kaybetmektedir. Bunun için diyoruz ki, TEDAVİ HAKKI
UYGULANSIN!
Evlatlarımız, F Tipi Hapishanelere Ölüm Orucu direnişiyle haftada 10 saat 10 kişiyle sohbet hakkı kazanmışlardı. Fakat AKP hükümeti kendi yayınladığı yasayı tanımıyor ve sohbet hakkını yalnızca 5 saat kullandırıyor.
Evlatlarımıza bir sohbeti çok görüyor. Bunun için diyoruz
ki, Sohbet Hakkı Uygulansın!
Evlatlarımızın bir kısmı hapishanedeki kötü yemekler
ve sağlıksız koşullardan kaynaklı kanser vb. tehlikeli
hastalıklara yakalanıyor... Bunun için aynı zamanda
yasal bir hak olarak diyoruz ki, Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın!
İnfaz Yakmalara Son! Mektup ve Görüş Yasaklarına
Son! Sürgün Sevklere Son!
Hücrelerdeki yaşantılarını yaratıcı çözümlerle nispeten
iyileştirmişlerdir. Bunu hazmedemeyen AKP bu kez de

dilerini sahiplensin istiyorlar. Bizler
bir şey olunca hapishane idaresini arayabiliriz. Fax çekebiliriz, suç duyurusu,
basın açıklaması yapabiliriz. Kanunlar,
gereksiz slogan atmaya yasak koyuyor
ama kolunu kır demiyor. Yani slogan
değil gereksiz slogan yasak. Örneğin
aileler ulaşamasın diye Van’a gönderiyorlar.
Sezai Demirtaş; Ben Silivri Hapishanesi’nde işkence yaşadım. 45/1
No’lu Genelge ile sohbet hakkı tüm
hapishanelerde uygulanmalı ama uygulanmıyor. Havalandırmaların üzerine
tel örgü koyuyorlar. FETÖ’cülere koydular. Biz slogan attık bize koyamadılar... Remzi Uçucu’nun kolları tutmuyor. Ben Mehmet’le selamlaştım
diye ikimizi de dövdüler. İki arkadaşın
birbirlerini görmesine tahammül edemiyorlar. Fiziki işkenceyi kaldırın
diye slogan attık. Gazetecilere, yetkililere, milletvekillerine hak ihlalleri
ve işkenceleri vb. yazdık. Devrimcileri
teslim alırlarsa halkı da teslim alırlar… Aileler direnmezse görüşe çıkmayacaklar... Aileler bir şeyler yapmalı…

evlatlarımızın hücrelerine saldırmış ellerinde ne varsa
toplamıştır... Bütün bunların sonucu olarak biz TAYAD’lı
Aileler olarak diyoruz ki; Tecrit İşkencedir, Tecrite Son!

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Devrimci Tutsaklara Yapılan Saldırıların Hesabını
Soracağız!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “hapishanelerde işkence
yok” diyor. Hapishanelerde devrimci tutsaklara her gün
gardiyanlar işkence yapmaya devam ediyor. Hapishane
müdürleri işkence talimatını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan alıyor.
Devrimci tutsaklara yapılan işkencelerin hesabını soracağız. AKP faşizmi devrimci tutsakları teslim alamaz.
İzmir Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi’nde kadın tutsaklara
elektro şokla işkence yapıldı. Hapishane müdürünün talimatıyla gardiyanlar elektro copla saldırarak yerlerde
sürüklenerek işkence yaptılar. Kadın tutsakların boğazlarını
sıkmışlar. Tutsaklar’ın eşyaları verilmiyor. Kadın tutsaklara
işkence yaparken “sizi burada kimse duymaz, aileleriniz
buraya gelemez” diyerek tutsaklara işkence yaptılar.
Buradan Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi Müdürü’ne
şunu söylüyoruz; “bizim evlatlarımız yalnız değildir,
sizden yaptığınız işkencelerin hesabını soracağız. Bizler
her yerde sizlerin karşısında olacağız... İşkence Yapmak
Şerefsizliktir! Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur! Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
TAYAD’LI AİLELER / 25 Şubat 2016
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Uyuşturucuya Karşı Mücadelemizi
Saldırılarla Engelleyemezsiniz!
Uyuşturucuya
karşı mücadele tüm
hızıyla devam ediyor. Saldırılar mahallelerimizi uyuşturucu illetinden
kurtarmamıza engel olamayacak.
Her hafta yapılan
eylemler kararlılıkla devam ediyor.

Okmeydanı

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Okmeydanı:

Her hafta pazartesi günü Özel Okmeydanı Hastanesi,
Piyalepaşa Yıldırım Bayezid Sokağı'nda uyuşturucu trafiğinin en yoğun işlediği alanlardan biri olan güzergâhta
uyuşturucuya karşı yapılan eylem başladıktan yaklaşık
15 dakika sonra polislerin saldırısına uğradı. 20 Şubat’ta
Akrep adı verilen zırhlı araçlarla eylemliliğin sürdüğü
sokağı ve çevresini abluka altına alan polisler, "Mahallemizde Çocuklarımızın Uyuşturucu Bataklığına Saplanmasına İzin Vermeyeceğiz" yazılı pankartı bıçakla
keserek parçaladılar. Fakat Okmeydanı bölgesinde devam
etmekte olan uyuşturucu terörüne karşı böylesine kin ile
müdahalede bulunmadıkları gibi, bu soysuzlukla mücadele
edenlere bütün hırs ve nefretleriyle saldırdılar. Bu da
mahallede uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerinin
sırtlarının kimler tarafından sıvazlandığını aleni olarak
ortaya koymaktadır.

İkitelli: İkitelli Halk Meclisi Girişimi 1. Sk. Beşkat
bölgesinde 26 Şubat’ta halkla birlikte oturma eylemi
yaptı. Eyleme 15 kişi katıldı. Mahallede dolaşan Akrep
adlı zırhlı araç halkı tahrik edip polisler sözlü tacizlerde
bulundu ve halka “sizleri gözaltına alırız, mahalleyi
gaza boğdurmayın” diyerek tehditler savurmuşlardır.
Bunun üzerine emniyet genel müdür yardımcısının uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı söylenmiş ve sloganlarla
eyleme devam edilmiştir. Eylem yaklaşık bir saat sürdü.
5.kat Bölgesi'nin halkı eyleme araçlarından kornalarla
alkışlarla destek oldular. Sonrasında oturma eylemi iradi
olarak sonlandırıldı. İkitelli Halk Meclisi Girişimi aynı
gün eylemden
önce çevre esnafların kapılarına
her Pazar saat
18.00-19.00 arası
1. Sokak Beşkat
bölgesinde yapılacak oturma eylemi için tek tek
not bırakarak halkı davet etti.
İkitelli
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Uyuşturucu Satmak ve Sattırmak
Şerefsizliktir!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, geçtiğimiz günlerde
uyuşturucudan gözaltına alınan emniyet teşkilatında
görevli bir polis ile ilgili 23 Şubat’ta yazılı bir açıklama
yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi:
“Polis Teşkilatı, anlaşmazlık yaşadığı bir çete üyesi
tarafından uyuşturucu satışını organize ettiği için şikayet
edilen (polis operasyonuyla değil) İstanbul Emniyeti’nin
2. numaralı ismini geçtiğimiz günlerde gözaltına almak
zorunda kalmıştı. Daha sonra tutuklanan o şerefsiz görevdeyken Okmeydanı'nda uyuşturucuya karşı mücadele
edenlere yapılanlar 6 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşen
uyuşturucuya karşı yürüyüşün video görüntüleriyle ortadadır. Peki İstanbul Emniyet müdür yardımcısı tutuklandı
da ne değişti? Tabi ki hiçbir şey…
Dolayısıyla 20 Şubat pazartesi günü hastane sokağında
düzenli olarak gerçekleşen oturma eylemine yine saldırdılar… Üzerinde “Mahallemizde Çocuklarımızın Uyuşturucu Bataklığına Saplanmasına İzin Vermeyeceğiz”
pankartını halkın gözü önünde çakılarıyla keserek çöpe
atmayı da ihmal etmediler.”

Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde
Müvekkillerimiz İşkenceye Maruz Kalıyor
Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde müvekkillerimiz
işkenceye maruz kalıyor, görüşsüz ve insansız bırakılıyorlar.
Yaptığımız görüşmede müvekkillerimizin yaşadıkları şöyledir:
20-22 Şubat günü müvekkillerimizden ağırlaştırılmış
müebbet hükümlüsü olan ve tek kişilik hücrede kalan
Didem Akman ve koğuşta kalan 4 kişi parmak izi
almak için götürülmüşlerdir. Bunun nedenini soran ve
uygulamayı kabul etmeyen müvekkillere saldırılmış
işkence yapılmıştır. Müvekkiller oturma eylemi yaptıkları
için darp edilmişler. Özellikle Didem'in boğazında sıyrıklar oluşmuştur.
Müvekkiller revir yazmış ama doktor gelmemiştir.
İşkence suçunu işleyen tüm sorumlular er ya da
geç işkence suçunun hesabını verecektir. Sürecin
takipçisi olacağız. İşkencenin meşrulaşmasına, kanıksanmasına asla izin vermeyeceğiz!
HALKIN HUKUK BÜROSU / 25 Şubat 2016

Kamu Emekçisi Engin Karataş İşe Geri Dönmek
İçin Bodrum'da Direnmeye Devam Ediyor
11. Gün-24 Şubat:
Meydana 12:25 gibi gittim. Yere temiz kocaman
bir beyaz kâğıt yapıştırdım. Yanına üç takım pastel
boya açtım. Beni bekleyen çocuklar vardı. Başladık.
Deniz ve yelkenli çizdik.
Polisler geldi. “Kaldırın resmi” dediler. “Neden”
dedik. “Yasak” dedi. Bir süre tartışma devam etti ve
çekilip gittiler.
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Avrupa’da
Hollanda’da Dev-Gençliler T. C. Rotterdam
Başkonsolosluğu Önüne Tabut Bıraktı
27 Şubat 2017 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önüne Dev-Genç’liler tarafından “Cenazelerimizi İstiyoruz” yazılı tabut bırakıldı ve Dev-Genç imzalı
“Kaybedilen 11 DHKC
Gerillası Nerede?” yazılı
pankart asıldı.
%%%

Köln'de Kayıp Gerillaları İçin Stant
25 Şubat 2017 Cumartesi günü, Köln Wiener
Platz’da Dersim’de kaybedilen gerillaların cenazelerinin
ailelerine verilmemesini protesto etmek için Stand
açıldı.
15-17 arasında açılan stantta, Almanca ve Türkçe
pankartlar açıldı. Bildiriler dağıtıldı. Sloganlar atıldı.
Katledilen Gerillaların resimlerinin de bulunduğu stand
açık kaldığı sürece halkın ilgisi ile karşılandı.
%%%

Essen Halk Cephesinden Açıklama
Essen Halk Cephesi kayı gerillalar için açıklama
yaptı. Açıklamada: " CENAZELERİMİZ NEREDE?
DERSİM`DE KATLETTİĞİNİZ 11 DHKC GERİLLASININ CENAZELERİNİ İSTİYORUZ…
Halkımızın acılarının bitmesi, ekmek-adalet-özgürlük
için dağlara çıkan, canını ortaya koyan devrimcileri,
gerillaları katlettin oligarşi. Cevap vereceksin oligarşi!
Cevap vereceksin Tunceli valisi!
Cevap alıncaya kadar bu soruyu sormaya devam
edeceğiz.
Savaşların bir kuralı vardır.
Savaş hukukunuz, ahlakınız bile yok.
Savaşlarda bir kuraldır. Savaşan her iki taraf’da
ölüye saygı duyar. Ölüyü sahiplerine verir. Ölüye
saygı duyulur. Sizde bunların hiçbirisi yok. Ağzınızdan
din, Allah, ahlak sözcükleri hiç eksik olmuyor ama o
sözlerin hiçbirini yapmıyorsunuz.
Cevap vereceksiniz.
Cevap vereceksin T. C.
Cevap vereceksin T.C. Genelkurmayı.
Cevap vereceksin Tunceli valisi.
Cevap vermezseniz karşınıza sizden hesap soracak
halk çocukları çıkacaktır.
Cevabı almaya geleceğiz." denildi.

Uzun Yürüyüş Belçika'da Devam Etti
19 Şubat günü Nebi Albayoğlu için yapılan anmaya
uzun yürüyüşçüler katıldı ve
Belçika'da yapılacak olan eylemliklere katılım konusunda
çağrı yapıldı. Daha sonra Charleroi’de yapılacak bilgilendirme toplantısına geçildi. Akşam
Belçika
18-30’da başlayan etkinlikte
yine yapılan konuşmalar, sorular cevaplar, sohbetler Belçika’da
yapılacaklar ile ilgili idi. 23 kişi
ile yapılan toplantının ardından
ailelerin evlerine geçildi.
20 Şubat günü sabah erken
saatlerinde yola çıkılarak, Fehriye
Erdal'ın yargılandığı mahkeme
Dortmund
önüne gidildi ve protesto eylemi
yapıldı. Eyleme 12 kişi katıldı.
Daha sonra Liege şehrine gidilerek stant açıldı. Buna izin
vermek istemeyen polis "izinsiz eylem" gerekçesiyle uzun
yürüyüşçüleri tehdit etti. Haber verildiğini söyledik ve
tehditlerine ajitasyon ve sloganlarımızla cevap verilerek
eyleme devam edildi. Eyleme 25 kişi katıldı.
21 Şubat günü Brüksel'de stand açılmak istendi ama
Sayı: 4
polis izin verilmedi ve keyfi bir şekilde engel olmak istedi.
Yürüyüş
Buna karşı uzun yürüyüşçüler yine de standını açtı. Eyleme
05 Mart
yaklaşıl 20 kiş katıldı ve 1500 bildiri dağıtıldı. Akşam ise
2017
Musa AŞOĞLU için yapılan ve yapılacak eylemliliklerde
oldukça yardımları olan ve sahiplenen Belçikalı devrimci
yapı Secours Rouge (kızıl yardım’a) ait lokalde bir etkinlik
yapıldı.
22 Şubat günü Avrupa Parlamentosu önüne gidilerek
eylem yapıldı ve parlamentoda bazı milletvekillerine dosya
verildi.
%%%

Mannheim'da Uzun Yürüyüş
24 Şubat günü Almanya'nın Karlsruhe şehrinde uzun
yürüyüşçüler "cenazelerimizi istiyoruz" eylemine katıldı.
Daha sonra ailelerin hazırladığı yemekler yenildi ve Mannheim'da yapılacak uzun yürüyüş programı açıklandı.
Etkinliğe 30 kişi katıldı.
%%%

Musa Aşoğlu İçin Dortmund’da Stant
25 Şubat günü Dortmund'da Musa Aşoğlu Özgürlük
Komitesi çarşıda stant açtı. 1 saat süren eylemde halkın
yoğun ilgisiyle Özgürlük Komitesi üyeleri bildiri dağıttı
ve halkı bilgilendirdi. Eyleme 5 kişi katıldı.
%%%

Essen'de Musa Aşoğlu Destek Standı
25 Şubat günü Essen'de Musa Aşoğlu için stant açıldı.
Stant'da Almanca ve Türkçe bildiriler, formlar ve pankart
vardı. Eyleme 6 kişi katıldı.
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Yunanistan'da
Bilgehan Karpat
Onurumuzdur Kuşlamaları
Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde,
anarşist dernek UTOPIA şehrin farklı
mahallelerinde ve şehrin merkezinde
24 Şubat Cuma günü yüzlerce kuşlama
yaptıklarını açıkladı. Kuşlamalarda
“Türk polisinin kurşunlarıyla katledilen
BİLGEHAN KARPAT onurumuzdur.
Terörist, devletlerdir’’, “Türkiye devleti

tarafından yaralı olarak esir alınan
Şerif Turunç’a özgürlük’’ sloganlarının
yer aldığı görüldü.
OOO

Londra’da Uluslararası
İlişkiler Komitesi İRPSG’un
Seminerine Katıldı
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi,17 Şubat Cuma günü İrish
Republican Prisoners Support
Group(İRPSG) İrlandalı Cumhuriyeti

Mannheim'da Grup Yorum İle Dayanışma Eylemi
Mannheim'da Barış Atay'ın gerçekleştirdiği tiyatro
salonunun girişinde, tutsak Grup Yorum üyelerine
dayanışma olarak stant açıldı. Ayrıca sahnede Barış
Atay, Yorum ile dayanışma mesajı verdi.
OOO

Anadolu Kültür Merkezi
Grup Yorum İçin Söyledi
Hollanda’da bulunan Anadolu Kültür Merkezi
Grup Yorum’a destek amaçlı 26 Şubat’ta bir video
çekti.
OOO
Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Londra’da Yürüyüş Dergisi Stantlarıyla
Halklarımızla Buluşuyoruz
Londra'da Wood Green kütüphanesinin önünde
stant açıldı. Çalışmaya 4 kişi katıldı, 2 Yürüyüş
dergisi, 2 adet Bizim Gençlik dergisi halka ulaştırıdı.

AKP’nin Gücü Grup Yorum’a Yetmez!
İdil Ailesi olarak, İdil Kültür Merkezi kafe bölümünde başlatılan ve her Cumartesi yapılan programın
bu haftaki konukları işi, onuru, ekmeği için Ankara’da
100 güne aşkın direnen Akademisyen Nuriye Gülmen
ve Kıraç Cemevi’den haksız-hukuksuzca gözaltına
alınıp ardından tutuklanan ve kısa bir süre önce tahliye
olan Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Barkın Timtik’idi.
İdil Halk Tiyatrosu’ndan bir kişinin okuduğu şiire,
Kıraç Cemevi’nden hukuksuzca gözaltına alınıp tutuklanan ve dün gece tahliye olan Grup Yorum üyesi
Ekimcan Yıldırım da gitarıyla eşlik etti. 8 Mart Dünya
Emekçiler günü yaklaşırken, o güne hitaben gelen konuklara da çiçek verildi. Keyifli bir söyleşinin ardından
yapılan yemekler yenildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı
söyleşi 19.30’da sona erdi.

Grup Yorum İçin Adalet Nöbeti
Grup Yorum Grup Yorum korosunun elemanları ve
dinleyicilerle birlikte 28 Şubat'ta adalet nöbeti tutuldu.
Saat 11.00’da başlayan nöbet saat 15.00’a kadar sürdü
ve birçok kişi ile sohbet edilip Grup Yorum anlatıldı…
Sıcak çay ile destek olan, böreğini paylaşan insanların
sahiplenmesi ile nöbet sonlandırıldı.
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Tutsakları Destekleme Grubu’nun
düzenlediği seminere katıldı.
OOO

Belçika'da Erdoğan Çakır'a
Destek
Belçika'nın Liege şehrinde 26 şubat günü, hapishanen’in hak gasplarına karşı açlık grevine giren devrimci
tutsak Erdoğan Çakır'a destek olarak
topluca kartlar yazıldı. Eyleme 25
kişi katıldı.

Fransa’daki Özgür Tutsağımız
Erdoğan Çakır’ın Bilgehan Karpat
İçin Yazdığı Şiir...
Karpatlar
Belki,
Birçokları gibi
Çok bilmişler kadar
Bilge değildim
Sen Bilgehan’dın
Ana halkayı
Bilmediğini bilenlerin
Ruhuyla yakalayandın
Savaşı bilincinde
Abartmadan
Sadece yürütendin
Onun için
Ege Denizi’ni
On defa geçip
Bir adım ileri
İki adım geri
Kesin olarak
Aşandın
Kendine,
Örgütüne
Güvenle
Devrim kıvılcımını
Karanlık beyinlere
Saçandın
Çünkü sen
Dev-Genç’li
Bir nefer
Olmanın onuruyla
“Karpatlardan”
Cephe’yi ailen,
Anadolu’yu vatan
Seçendin

Şimdi Silahları Gömmenin Değil

Gencecik ömrün
Uğruna canın
Nedir ki?
Feda olsun diyerek
Ölümüne sevendin
Savaşan bilincini
Yüreğini
BİZ’lere,
Yoldaşlarına sundun
Bu huzur,
Bu mutlulukla
Gözlerini hayata yumdun
Mirasın ellerimizde
Tetik düşüren parmaklarımızda
Sevdan sevdamız,
Yolun yolumuz
Gözlerimiz dağlarda
Anadolu’muzu bağımsız,
Halkımızı özgür
Kılmakta
Bu uğurda şehit
Düşen sizler de
Ya özgür vatan
Ya ölümde...
( Erdoğan Çakır)

AVRUPA’dakiBİZ

Kitle Çalışması Yapalım ve Politikalarımızı
Halka Anlatalım
Kitle Çalışması Yaparak
Örgütleneceğiz
Avrupa'da, devrimcilik yaparak,
Avrupa'da yaşadığımız sorunlar etrafında örgütleniyoruz. Ülkemizde ki
mücadeleye buradan cevap vermek
için örgütleniyoruz. Evet burada yaşanan sorunlar etrafında örgütlenirken,
yüzümüz hep vatanımıza dönük olmalı. Cephe gerisi olduğunu unutmayarak, iktidar iddiasıyla hareket
etmeliyiz. Bizim, yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta attığımız her adım
ülkemizdeki iktidara bir adım yaklaşmamızdır, ileri atılan her adım bir
zaferdir. Bu bilinçle hareket etmeliyiz,
bu bilinci kaybedersek yaptığımız
işler bize yük olmaya başlar, çoşkusuz,
isteksiz çalışır, ve sonuç alamayız.
Evet belki haftada 100 tane dergi
dağıtıyoruz, bunu her hafta yapıyor
da olabiliriz, ama aynı işi yapmak
bizim için sıradanlaşmamalı. Her
hafta dergi dağıtımında aynı heyecanı,
aynı çoşkuyu taşımalıyız. Aynı işleri
yaparak kendimizi tekrarlamamalıyız.
Biz her dergi dağıtımında kendimizi
yenileyerek yeni yöntemlerle dağıtım
yapmalıyız. İnsanlarımızla neler konuşacağım? Bu hafta neler anlatacağım? Onlarla nasıl bir bağ kuracağım?
Bizim politikalarımızı okuyup onlara
nasıl aktaracağım vs. diye düşünüp
onlarda bir iz bırakmalıyız. İnsanlarımızı ileri adıma taşımak için bir iz

bırakmalıyız.

Tanıyacağız,
Kendimizi Tanıtacağız
Avrupa'da ülkemizdeki mücadeleyi sahipleniyoruz, ona göre faaliyetlerimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Örneğin Dersim'deki cenazeleri
bulabilmek için Murat Gün'ün babasının direnişini sahipleniyoruz. Burada eylemler yapıyoruz. Bu ilk adım,
ama ikinci adım bu eylemi kitleselleştirmektir. Burada yaşayan Türkiyeli
halkımızı bu konuda bilgilendirmektir,
örgütlemektir.
Evet elimizde kimler var, bunlarla
nereden başlayacağız diye bakmalıyız
ve eylemi yapmalıyız, ama bizim
her eylemde yeni hedeflerimiz olmalı.
Yeni insanlara kendimizi tanıtmalıyız.
Onlara doğru politikalarımızı anlatmalıyız ve her eylem öncesi...
- Kaç yeni insanla tanıştım?
- Kaç yeni insanı örgütledim?
- Kaç yeni insanı eyleme katabildim? diye tartışıp sonuçlar çıkartmalıyız. Bizi geliştirecek olan budur,
ilerletecek olan yeni insanlardır.
Hedef koyarsak, önümüz açılır. Hedefe ulaşmak için daha fazla emek
harcamak isteriz. Hedefimize ulaştıkça, motive oluruz, iddiamızı büyütürüz. İddiamızı kaybedersek, neyi
neden yaptığımızı unuturuz, devrimciliğimiz geriler. Buna izin vermemeliyiz, kendimizi sınırlamamalıyız.

Anadolu Kültür Merkezi’nde Halk Kahvaltısı ve
Halk Toplantısı Yapıldı
26 Şubat’ta Anadolu Kültür Merkezi’nde, Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı
yapıldı. Saat 11.00’da yapılan kahvaltının ardından Halk Toplantısı yapıldı.
Halk Toplantısının konusu “Referandumda Tavrımız Ne Olmalı ve Dersim’de
Kemal Amcamızın Direnişi” oldu. Referandumun kelime anlamı anlatıldı.
“Neden bizden evet veya hayır dememiz isteniyor, biz ne yapmalıyız, tavrımız
ne olmalı?” konusunda konuşuldu. Kurtuluş sandıkta ve seçimlerde değil devrimdedir konusunda herkes hemfikirdi. Herkesin fikri Halk Meclislerinde örgütlenmek, oldu. Daha sonra cenazeler ile ilgili Kemal amcanın direnişi anlatıldı.
Neler yapabiliriz? üzerine konuşuldu. Kemal amcanın telefon numarası verilerek,
destek amaçlı aramamız gerektiği üzerine konuşuldu.

Hergün yeni iddialarla hareket etmeliyiz, hergün daha iddialı olmalıyız.

Politikalarımızı
Halka Aktaracağız
Düzende insanların dört bir tarafı
düzen tarafından sarılı, düzen hergün
her saat, her dakika kendi yoz politikalarını insanlara aşılıyor. Bu şekilde
kendi düzen yargılarını dayatıyor,
insanları yozlaştırıyor. Biz bu koşullarda devrimcilik yapıyoruz. Bu
koşullarda kendi devrimci yargılarımızı, politikalarımızı halka anlatmak
zorundayız. Düzenle sürekli bir ideolojik mücadele içinde olmalıyız. Ülkemizde yapılan eylemleri sadece
bir defa anlatmak yetmiyor, dergi
dağıtımında, derneklerimizde, aile
ziyaretlerinde mutlaka sürekli olarak
ülkemizdeki eylemleri ayrıntılı anlatmalıyız.
Sonuç kendine "sol" diyen, “yorgun demokratlar” da var. Onlarla da
bir ideolojik mücadele yürütmeliyiz.
Yorgun, mültecileşmiş kişilerin düzene dönmelerini meşrulaştırmayalım.
Buna izin vermemeliyiz. Bizim doğru
politikalarımızı Avrupa'daki halkımıza
anlatalım. Sürekli bir ideolojik mücadele yürütelim. Tek tek, kişiden
kişiye, kulaktan kulağa örgütlenelim…Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor, her şey bizim emeğimize
bağlı. Biz ne kadar emek harcarsak
o kadar sonuç alırız.

Sayı: 4

Yürüyüş
05 Mart
2017

Anadolu Kültür Merkezi’nde
Film Akşamı
24 Şubat tarihinde Hollanda’da Anadolu Kültür Merkezi’nde film akşamı düzenlendi.
Film akşamında, kayıp askerlerinin cenazelerini arayan bir komutanın hikayesini anlatan Meclis/Assembly filmi izlendi.

Emperyalizme Karşı Silahlanmanın ve Savaşmanın Zamanıdır!
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“Ben varken yoldaşlarımın beyinlerini yok edemeyeceksiniz,
halkımızı teslim alamayacaksınız, yurdumuzu emperyalistlere
satamayacaksınız”
Doğan Tokmak

13 Mart - 19 Mart

Hatice Özen

Hatice ÖZEN:
Bir Dev-Genç’liydi O. Özgürlüğün kavgada kazanıldığını bilen militan bir kadındı.
16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi önünde kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen
bombalı saldırıda, 6 kişiyle birlikte şehit
düştü.

Abdullah GÖZALAN:
İstanbul Küçükköy’de devrimci mücadele içerisinde yer aldı. Cunta yıllarında
teröre, korkuya teslim olmayıp direnişi
sürdürenlerdendi. 18 Mart 1981’de Bakırköy’de polisle girdiği çatışmada katledilAbdullah Gözalan di.

Feride KARACA,
Mürsel GÖLELİ,
Nazım KARACA:
Devrimci Sol
gerillasıydılar. Dersim Çemişgezek’te
Feride Karaca
Mürsel Göleli
Nazım Karaca Krasor Deresi mevkiinde oligarşinin
askeri güçleri tarafından pusuya düşürüldüler. 19 Mart 1994’de
gün boyu süren çatışmada, beraberlerindeki gerillaların kuşatmayı
yarmalarını sağlayarak şehit düştüler.
Mürsel Göleli; 1980 öncesi İstanbul mahalli birimlerde görev
aldı. 12 Eylül sonrasında yıllarca tutsak kaldı. ‘90’da Ortadoğu’daki
kamp faaliyetlerinde kamp komutanlığı ve eğitmenlik yaptı.
Dersim Gerilla Birliği’nde bir savaşçı olarak şehit düştü.
Nazım Karaca: Nazım, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi
içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1990’larda Dersim
dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğindendi.
Feride Karaca: Feride, gerillada henüz yeniydi, ama çatışmada
ilk yaralananlardan olmasına rağmen, son nefesine kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

KAYBEDİLDİ:
Yusuf ERİŞTİ: Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. Yusuf,
12 Eylül öncesi devrimci mücadeleye katıldı. Defalarca işkencelerden
geçirildi ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlarda görevler
üstlendi. 12 Eylül'ün ardından tutsak düştü. Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı.
Sonra yine cuntaya karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de yine işkencehanelere götürüldü ve yine direnerek çıktı oradan... Son olarak bir
Yusuf Erişti
savaşçıydı. O, işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan tüm
sorulara "hayır" cevabını verdi. 14 Mart 1991'de gözaltına alındı ve kaybedildi.

Hasan Erkuş

M.Kemal İnan

Sabit Ertürk

Şerafettin Şirin

Hasan ERKUŞ, Mustafa Kemal İNAN, Sabit ERTÜRK,
Şerafettin ŞİRİN, Tuncay GEYİK:
Devrim ve sosyalizm umudunu büyütmek için Kır Silahlı
Devrimci Birlikler içinde yer aldılar. Umudun bayrağını taşıyacakları yer Malatya dağlarıydı. Cesaret ve fedakarlıkla bu
görevlerini sürdürürlerken, 17 Mart 1992’de oligarşinin askeri
güçleri tarafından kuşatıldılar. 5 saat boyunca halk düşmanlarıyla
çatışarak şehit düştüler.
Hasan Erkuş; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi, Gürkaynak
Köyü doğumluydu. Lisede mücadeleye katıldı. İşkencelerden

İlhan Yılhan

İlhan YILHAN:
Dev-Genç içinde
yer aldı. 19 Mart
1988’de geçirdiği bir
trafik kazası sonucunda aramızdan ayrıldı.

geçirildi, yılmadı. Köyü ve çevresinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya katıldı.
Sabit Ertürk; 1962’de İstanbul Gültepe’de doğdu.
‘78’de mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında,
yine mücadelenin içindeydi. 1984’te tutuklandı.
1988'de tahliye edildikten sonra da yine mücadele
Tuncay Geyik içinde görevler üstlenmeye devam etti.
Tuncay Geyik; 1967’de Sivas’ta doğdu. 1988'de
bu kavganın bilinçli bir militanıydı. Gazi Mahallesi’nde
görevler üstlendi. GOP-KAD kurucularındandı.
Şerafettin Şirin; 1961 Yugoslavya doğumluydu. 1977’de
İstanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara katıldı. 1980’de
tutuklandı ve 5 yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden sonra devrim
bayrağını taşımaya devam etti.
Mustafa Kemal İnan; 1971’de Malatya’nın Akçadağ İlçesi
Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Genç yaşta devrimci oldu. İstanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden Malatya'ya
gelerek mücadelesine burada devam etti.

Kahraman ALTUN:
1967 yılında Kayseri’de doğdu. Liseli DevGenç saflarında çalıştı. Daha sonraları SDB üyesi
oldu. 16 Mart 1991’de, İzmir’de ABD Dışişleri
Bakanı’nın Türkiye’ye gelişini protesto için yapılan
bir eylem sırasında elinde bomba patlaması sonucu
Kahraman Altun şehit düştü.
Yakov Mihailoviç SVERDLOV:
Sovyet devriminin önderlerindendi. Daha 16
yaşında katılmıştı devrimci harekete. Bolşevik
yeraltı örgütlenmesinin en deneyimli isimlerinden
biriydi. Devrimin arifesinde Merkez Komitesi
üyeliğine getirildi. İlk proleter devrimin kurulmasını
sağlayacak ayaklanmanın pratik önderliğini üstlendi.
Mihailoviç Sverdlov Lenin’in politikalarını en iyi kavrayıp uygulayanlardan biriydi. Bu nedenle girdiği her kavgada
Lenin’le yan yana oldu. Sosyalizmin inşasında da birçok görevler
aldı. Yorucu devrim kavgasının zayıflattığı bünyesi, yakalandığı
İspanyol nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart 1919’da hayatını
kaybetti. Devrim onu çok erken kaybetti.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Feride'nin Gerillaya Katılımından
Şehit Düştüğü Ana Kadarki Gerilla Sürecini
Anlatıyorlar:
"Evet, kararlıyım. Olmam gereken yere gidiyorum. Savaşacağım ve alnım hep ak kalacak"
Hozat'a bağlı Ağveşi mezrası yakınlarındaki Küçükorman'da
konaklamıştık. Kahvaltıdan sonra, birliğimize birkaç gün
önce katılan arkadaşlara askeri eğitim yaptırmak için toplandık.
Yeni arkadaşların heyecanlı ve meraklı oldukları her hallerinden
belli oluyordu. Eğitime silah tanıtımıyla başladık. Silahların
söküm takımını ve nasıl kullanıldığını pratik yaptırarak gösterdik. Doha sonra ise sürünme ve mevzilenme üzerine çalışmaya başladık.
Birliğimize yeni katılan orta boylu, biraz kilolu ve lüle
saçlı bir kadın yoldaş, anlattıklarımızı dikkatle dinliyordu.
Pratik hareketlere geçtiğimizde bir yandan gülüyor, acemi de
olsa gösterdiklerimizi coşkuyla yapıyordu. Birçok pratik örnekten sonra, sıra engel atlama hareketine gelmişti. Bu hareket
şu şekilde yapılıyordu: Bir yoldaş eğiliyor, biz de elde silah
onun üstünden atlayıp mevzileniyorduk. Bu hareketi deneyimli
arkadaşlar birkaç kez yaptıktan sonra, yeni arkadaşlar da
sırayla uygulamaya başladılar. Sıra lüle saçlı arkadaşa
geldiğinde, hiç tereddüt etmeden koşarak eğilen arkadaşın
üstünden atladı. Atlamasıyla düşmesi bir oldu. Atlarken silahı
yüzüne çarpmıştı. Yüzü kan içindeydi. Hemen başına toplandık.
Sağlıkçı arkadaş yüzüne pansuman yapıp, temizledi. Yarası
hayli derindi, ama o lüle saçlı kız hala gülümsüyordu. Sanki
düşüp yaralanan kendisi değildi. Bu kaza onu pratik hareketleri

Karl MARKS:
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier
kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
Mücadele içindeki rolüyle, dünya proletaryasının, ezilen halkların öğretmeni,
sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula oldu. Adıyla, yaşamıyla,
Karl Marks
öğretileriyle, 1847'de kuruluşuna önderlik
ettiği Komünist Birliği'nden bu yana tam
163 yıldır burjuvazinin korkulu rüyasıdır. Burjuvazi,
Marks’ı “çürütmek” adına tüm silahlarını seferber etmesine
karşın, bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini “çürütememiş”,
onun düşüncelerinin bir umut olmasını engelleyememiştir.
Marks, teorik çalışmaları içinde büyük bir yetkinlikle
ortaya koydu ki, kapitalizmin tek alternatifi vardır: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren yalnız bir teorisyen değil,
işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden
biri olmuştur. 1848’de yoldaşı, dava arkadaşı Engels ile
Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle
bulunduğu birçok ülkeden sürgün edildi. Marks, 14 Mart
1883’te, İngiltere’nin başkenti Londra’da dünya halklarına
büyük mirasını, “Marksizm”i bırakarak ölümsüzleşti...

yapma konusunda korkutmadı. Aksine daha büyük bir inat
ve öğrenme isteğiyle askeri eğitime devam etti. Yapamadığı
hareketi bir kez daha denedi ve bu kez başarılı oldu. Yüzündeki
yara derin olduğundan, izi hiç silinmedi. Bu yara nedeniyle
O'na: "eğitim gazisi" demeye başladık. Bu eğitim gazisinin
adı Feride Karaca, gerilladaki adıyla, Hamiyet idi.
Hamiyet, tam bir Dersimli köylü kızıydı. Çok güzel Zazaca
konuşurdu. Düşmanın sistemli olarak sürdürdüğü asimilasyon
politikalarından kendini korumuş, kültürünü kendi kişiliğinde
yaşatmıştı. Mahçup tavırlarını, gerillaya katıldıktan sonra
değiştirse de saf, temiz, içten ve doğal yapısını hep korumuştu.
Taşıdığı halk kültürünün olumlu özellilklerini, gerillaya da taşıyarak halk için kullanıyordu. O'nu, kendi köylüleri ve hem
de biz yoldaşları, sahip olduğu sorumluluk bilinciyle tanırdık.
Bu sorumluluk bilinci gerillaya katıldıktan sonra değil, daha
çocuk yaşlardayken karşılaştığı zorlu yaşam içerisinde kazanmıştı.
Hamiyet, Dersim'in Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık
köyündendi. Kürt-alevi yoksul bir ailenin kızıydı. Daha çocuk
yaşlardayken babası ölmüş, annesi de ikinci bir evlilik yaparak
evlerinden ayrılmıştı. Kardeşleriyle birlikte annesiz ve babasız
büyümüşlerdi. Yedi kardeştiler. Kardeşçe bağlılığın yanısıra
birbirlerine hem annelik, hem babalık yaparak büyütmüşler,
yaşamın zorluklarını göğüslemişlerdi. Uyumlu ve örnek bir
ilişkileri vardı. Bunda Hamiyet olgunluğu ve özverisiyle
büyük pay sahibiydi. Küçük kardeşlerine olduğu gibi kendinden
büyük abisi ve ablasına da gereken ilgi ve sevgiyi göstermişti.
Bu özellikleriyle yaşının üstünde bir olgunluğa sahip olmuştu.
Hamiyet ilkokul mezunuydu. İlkokulu kendi köyünde okumuştu.
…
Hamiyet 1993 yılının Temmuz ayında gerillaya kabul
edildi. Gerillaya katıldığında 17-18 yaşlarındaydı. Aylarca
gerillaya katılacağı günü beklemişti. O'nu almak için köyüne
gittiğimizde çok heyecanlı olduğunu gördük. O zamana kadar

şalvar giyiniyordu. O gün ise pantolon ve gerillaya katılmak
için aldığı mekap ayakkabılarını giyinmişti. Gerillaya katılacağını abisine ve kardeşlerine de söylemişti. Abisi ona son
kez: "alnının akıyla bu işi sürdürebileceğine inanıyor musun?
Kararlı mısın" diye sordu. Hamiyet ise kendinden emin ve
kararlı bir ifadeyle, "evet abi, kararlıyım. Olmam gereken
yere gidiyorum. Savaşacağım ve alnım hep ak kalacak" diye
karşılık verdi. Bunun üzerine abisi Hamiyet'i öperek başarılar
diledi ve hepimizi uğurladı. Hamiyetin bu tavrı bizi hem
duygulandırmış, hem de sevindirmişti. O, sıradan bir yaşam
yerine halkı ve vatanının kurtuluşu için savaşı seçmişti.
1993 yılının sonlarında (...) Çemişgezek'te faaliyet yürüten
müfrezede görevlendirildi.
Böylece gerillaya katıldıktan sonra, köyünün bulunduğu
Çemişgezek bölgesinde ilk kez faaliyete gidecekti. Çemişgezek'in
köylerini biliyor, köylülerin de çoğunu tanıyordu. Çemişgezek'te
faaliyet yürütmek onu coşkulandırmıştı. Bu coşku içinde
kendini kapıp koyuvermiyor, ilkeli ve kurallı davranıyordu.
Çemişgezekli olduğu için buralı birçok köylü kendisini tanıyordu
ama Hamiyet müfrezede gerçek kimliğini bilmeyen arkadaşlara
kendini deşifre etmemeyi başardı. Hatta bir gün öz ablasının
evine gittik. Hamiyet, öz ablasına da herhangi bir köylü kadını
gibi davranmış, müfrezedeki diğer savaşçılara ablasıyla feodal
bağını hissettirmemişti. Bu faaliyette genç kızlar ve kadınlar
Hamiyet'in etrafına toplanır, ona imrenerek bakarlardı.
19 Mart 1994 günü, faaliyet yürüttüğümüz Çemişgezek'in
Krasor mevkinde kuşatıldık. Tepeden üzerimize vızır vızır

Hatay Halk Cephesi
Başsağlığı Mesajı
Halk Cepheli Özgür Tutsak Sadık Altunöz’ün abisi Ali Altunöz’ü
18 Şubat 2017’de elim bir kaza sonucu kaybettik. Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ali
Altunöz devrimcilerin dostu, sıcaklığıyla herkesin sorunlarının yanında olan duyarlı, emekçiliği ile
bilinen bir dosttu. Ali Altunöz ailesinin kaybettiği değerli bir evlat ve
bir eş değildi sadece, tüm sevenlerinin dostlarının kaybettiği değerli
bir dosttu. Ailesine ve tüm sevenlerine Hatay Halk Cephesi olarak
bir kez daha başsağlığı dileriz.
Not: Özgür Tutsak Sadık Altunöz, abisinin cenazesine katılmak
istemiş ancak Hatay T Tipi Hapishanesi idaresi evle hapishane
arası 40 dakikalık mesafe olmasına
rağmen, buna izin ve imkan sağlamamıştır. Hatay T Tipi Hapishanesi ve AKP faşizmi acılarımız
kadar hesap vereceksiniz.

kurşun yağıyordu. Küçük bir derenin içindeydik. Komutanın
talimatıyla Hamiyet'in de içinde bulunduğu küçük bir grup,
tepeyi almak için harekete geçti. Gruptaki arkadaşlar hiçbir
kaygı duymadan öne atılmışlardı. Kısa süre içinde gözden
kayboldular. Yaşadıklarını çatışmadan sonra öğrendik.
Arkadaşlar tepeye doğru tırmanırlarken düşman, üzerlerine
makinalı tüfek, roket ve havan mermileriyle saldırmış.
Hamiyet ilk atışta yaralanmış, Buna rağmen, yanındaki
yoldaşlar "durumun nasıl" diye soruncaya kadar onlara yaralandığını söylememiş. Arkadaşları durumunu sorup öğrendikten
sonra kendisi de onların durumunu sormuş. Şehit düşünceye
kadar "Cemal abi nerede, diğer yoldaşların durumları nasıl"
gibi sorular sormaya devam etmiş. Aldığı kurşun yarası umurunda bile değilmiş. Düşman akşam üzeri tekrar ateşi yoğunlaştırmış. Hamiyet, yanında bir roketin patlaması sonucu,
vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla şehit düşmüş.
Karanlık çökünce yanına giden arkadaşlar Hamiyet'in şehit
düştüğünü görünce silahını almak istemişler. Ancak Hamiyet
silahının kayışını koluna sarıp silahı öyle sıkı kavramış
vaziyette yatıyormuş ki, arkadaşlar silahını zor almışlar.
Hamiyet, kendisini örgütleyen ve çok sevdiği yoldaşları
Nazım ve Mürsel ile birlikte şehit düşmüştü. Krasor'da şehit
düşen üç yoldaşımız da yoldaşlarını sahiplenme ve feda ruhuyla
davranmanın simgesi oldular. Nazım ve Mürsel, Hamiyet'e öğrettiklerini, Hamiyet de bu yoldaşlarından öğendiklerini aynı
çatışma içinde omuz omuza çatışıp şehit düşerek hayata
geçirdiler. Onlar Krasor'da açan direnç çiçekleri oldular.

Devrimci Tutsaklara
İşkence Yapanlardan
Hesap Soracağız!
TAYAD'lı Aileler hapishanelerde devrimci tutsaklara yapılan işkencelerle ilgili
28 Şubat'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada
şunlara değinildi: "Hapishanelerde işkence
yok diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
hapishane müdürlerine işkence talimatı
vererek evlatlarımıza işkence yapmaktadır.
11 Temmuz 2016 tarihinden bu yana evlatlarımız hapishanelerde 'Kitap yayın
sınırlandırmasına karşı, 10 saat sohbet
hakkının uygulanması için, Hasta tutsakların serbest bırakılması için ve sürgün
sevklere' karşı direniyor. AKP faşizmi
evlatlarımızı teslim almak için saldırıyor.
Saldırılar karşısında evlatlarımız direniyor.
AKP faşizmi hapishanelerde evlatlarımıza
işkence yaparak teslim alamayacak. 2022 Şubat günü İzmir Aliağa Şakran kadın
hapishanesinde tek kişilik hücrede kalan
Didem Akman ve koğuşta kalan 4 kişi
parmak izi almak için götürülmüşlerdir.
Bunun nedenini soran ve uygulamayı
kabul etmeyen evlatlarımıza saldırılmış

işkence yapılmıştır. Evlatlarımız oturma
eylemi yaptıkları için işkence yapılmıştır.
Özellikle Didem’im boğazında sıyrıklar
oluşmuştur. Sözde bilimsel bir teknik olduğu iddia edilen şok yöntemi ile tutsakları
etkisiz hale getirmek istiyorlar. Şok yöntemi; kulağın arkasında bir yere bastıran
kısa süreli baygınlık oluşturan bir yöntem.
Gerekçe olarak da tutsakların etkisiz hale
getirilmesi öne sürülüyor. Hapishane idaresince yapılan hukuka, ahlaka, insan
haklarına aykırı bu uygulamaları evlatlarımızın kabul etmesi beklenemez. Haksız
ve hukuksuz uygulamalara karşı elbette
evlatlarımız direnme hakları vardır ve
evlatlarımız bu haklarını kullanmışlardır.
Hapishane idaresi suç işlemektedir. Evlatlarımızın direnişi kazanacaktır. Bizim
evlatlarımızı asla teslim alamayacaksınız.
İçerde evlatlarımız dışarıda bizler direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Direne direne kazanacağız. Sizin işkenceci
halk düşmanı olduğunu meydanlarda,
mahallelerde her yerde anlatacağız. Evlatlarımıza işkence yapan hapishane müdürlerinden, gardiyanlardan hesap soracağız!.."

Ö ğretmenimiz
Bir devrimcinin siyasi düzeyi ve
ML bilinci ne kadar yüksekse devrimci çalışmanın
kendisi de o kadar yüksek ve verimli olur,
SONUÇ alır ve o aldığı sonuçlar elle tutulur olur.
Bu düzey ne kadar düşükse BOŞLUKLAR ve
BAŞARISIZILKLAR olması DÜŞKÜNLÜKLER
yaşaması kaçınılmazdır.
Sürekli didişen tartışan kişiler olması ve
YOZLAŞMALARI da o kadar muhtemeldir.
Kadrolarımızı ideolojik olarak eğitip ülkenin ve
dünyanın içinde bulunduğu KOŞULLARDA
yönlerini kolaylıkla bulmalarını sağlayacak
bir siyasi bilince kavuşturmalıyız.
Yönetme yeteneklerini AĞIR HATALAR yapmadan
geliştirebilecek ML'ler yapabilseydik
sorunlarımızın onda dokuzunu çözerdik.
Bunun için tüm olanaklara ve araçlara sahibiz.
Tüm kadrolarımız ML toplumsal gelişme yasalarını
bilimini özümsemelidirler.
Bu kavgada rahatlığa, ihmale, korkuya,
gözyaşına, paniğe, mücadele kaçkınlığına yer yoktur.

Kayıp Gerillarının Babaları da Toprağı Elleriyle Kazdılar
Kazılan Bölgede Yanmış Kemik Parçaları Bulundu
Aileler Sonuç Alana Kadar Direnişe Devam Edecekler

info@yuruyus.com

Yoldaşlarımızın Saçının Tek Bir Telini Bile
Onlara Bırakmayacağız!
TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARDIĞIMIZ DEĞERLERİMİZDİR

www.yuruyus.com

Kayıp Gerillaların Aileleri Dersim’de
Açlık Grevi Direnişine Başladı
Direniş Sonuç Verdi ve Bombalanan
Sığınağın Kazılmasına Başlandı

