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-İdeolojik sağlamlığın olmadığı yerde,
daima özgüven sorunu yaşanır. Güvensizlik
ise, devrimci ilke ve doğruların kararlı bir
tarzda savunulmasını engeller. Tereddütler,
kararsızlıklar yaşanır. Giderek, uzlaşmacı,
faydacı, bedel ödemekten, emek vermekten
kaçan tavırlar gelişir. İşte bu tavırların hepsi de
düşüncelerin oportünistleşmesi olarak
şekillenir. Temel sağlam olmadığı için,
üzerine çıkılan katlar da çürük ve
çarpık olmaya başlar.
-Biz devrimciyiz. Cepheli'yiz. Hangi
durumlarda tavır ve tarzımızın ne olduğu ve
olacağını dost, düşman bilir. Bırakın "ne şiş
yansın ne kebap" tavrını, kendimiz yanıp
yok olacak denli güç durumlarda,
kuşatmalarda kaldığımızda da ilkelerimizden
taviz vermez, hedeflerimizden vazgeçmeyiz.
Böyle olduğu içindir ki, kimileri çürümeye
devam ederken, biz, devrimi ve devrimciliği
büyütmeyi sürdürüyoruz...

içindekiler
4

Silahlı eylemin gücü hedefin
netliğinde ve halka gerçekleri
açıklamasındadır

FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ
HUKUK ŞALINI KALDIRACAĞIZ!
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Silahlı Eylemin Gücü Hedefin Netliğinde
ve Halka Gerçekleri Açıklamasındadır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı Binaları Law Silahlarıyla Vuruldu,
Faşist Devlet Dilek Doğan’ın Katledilme Görüntülerini Açıklamak Zorunda Kaldı!
Faşist devlet, Dilek Doğan’ın
katledilme görüntülerini önce
sildi. DHKC savaşçıları İstanbul
Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl
Başkanlığı binalarını Law
silahıyla vurdular. Bu eylemin
gücü, faşist devlete gizlediği
görüntüleri yeniden ortaya
çıkarttırdı.
Çünkü, faşizmin hiçbir
katliamını sineye çekmedik.
Hesap sorduk. Adalet için
savaştık, yeniden ve yeniden
öldük. Ama beyinlerine kazıdık
ki; halkımızı adaletsiz
bırakamayacaklar.

Yürüttüğümüz adalet savaşıyla,
faşizmin üzerine örtmek istediği
hukuk şalını yırtıp attık.
Faşizmin yargı oyunu teşhir
oldu. Silahlı ve silahsız
eylemlerimiz, Yüksel
Moğultay’ın ve faşist devletin
yargılanmasını faşizmin
mahkeme salonlarından
çıkarıp, tüm halka maletmiştir.
Artık yargıç halk olmuştur. Katil
devlet ve polisi Yüksel
Moğultay, halkın gözünde
mahkum olmuştur. Artık herkes
biliyor ki, bu devlet katildir,
adaletsizdir.
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- 18.10.2015 tarihinde, Özel Harekata
bağlı Yüksel Moğultay isimli bir katil
polis Dilek Doğan’ı kendi evinde ailesinin gözleri önünde katletti. Dilek’in
katledilme anı ve sonrası polis kamerası
tarafından kaydedilmişti, tüm dünya bu
görüntüleri gördü, ama bu görüntüler yargı
aşamasında polis tarafından kaybedildi.
Mahkeme, savcılık, polis yani faşist
devletin yargı mekanizmasının tüm kurumları el ele vererek, polisin açık katliamının delillerini ortadan kaldırmaya, Dilek Doğan’ın ailesini suçlu göstermeye
çalıştılar.
Savcı görüntüleri, açık delilleri yok
sayarak, olay yerine gelip delil toplaması
gerekirken bunu yapmayarak, katil polisi
masumlaştıran bir iddianame düzenledi.
Görüntülerden açıkça görünen katliamı,
bir “yanlışlık, kusur” sonucu ölüme neden
olmak gibi gösteriyordu.
- 3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek Doğan’ın ve Yılmaz
Öztürk’ün hesabını sormak için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne silahlı ve el bombalı saldırı düzenledi. İki Cephe savaşçısı kadının isimleri
Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi idi. Eylemlerinden sonra faşist polislerle girdikleri
çatışmada şehit düştüler.
- 20 Ocak 2017 tarihinde DHKC savaşçıları İstanbul'da, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı
binalarını vurdu. Halk Kurtuluş Savaşçılarımız, Law'la düzenledikleri eylemlerle
Dilek Doğan'ın katillerinden hesap sordu.
Eylem sonrasında, DHKC komutanlarından Bilgehan Karpat AKP’nin faşist
polisleriyle girdiği çatışmada şehit düştü.
- Dilek Doğan’ın katillerinin açıklanması için, silahlı-silahsız pek çok eylem
yapıldı.
İlk duruşmada, iki Dev-Genç’li, katil
polis Yüksel Moğultay’ın tutuklanması ge-

rektiğini ifade ettiler, tutuklanıncaya kadar
duruşma salonundan çıkmayacağız, diyerek
oturma eylemi yaptılar. Dev-Genç’liler işkence ile salondan çıkartıldılar.
Adliye içinde “Dilek Doğan için adalet
istiyoruz” sloganları atıldı.
Türkiye’nin her yerinde basın açıklamaları yapıldı.
Demokratik Kitle Örgütlerine çağrılar
yapıldı, sahiplenme büyütülmeye çalışıldı.
İstanbul sokakları, mahalleleri bildiriler,
afişler, pankartlar, yazılamalarla dolduruldu.
Katil polis Yüksel Moğultay halen tutuklanmadı, savcı katili ödüllendirir gibi
2 yıl ile sınırlı göstermelik bir hapis cezası
istedi.
Suçlu tutuklanmadı, ama Dilek Doğan’ın
katledilme görüntülerinin kayıtlarını açıklamak zorunda kaldılar. Polis tarafından
silindiği için dosyada bulunmayan ve mahkemenin yok saymak istediği görüntüler,
ısrarlı kampanya ve eylemlerimiz sayesinde
ortaya çıkarılmıştır.
İşte halkla bütünleşmiş devrimci şiddetin gücü buradadır. Devrimci şiddet eylemlerimiz, halka gerçekleri gösterdikleri
oranda güçlü ve etkilidirler.
Devrimci eylemlerimizin gücünü, faşizme taleplerimizi kabul ettirip ettirmemesi
ile de ölçmüyoruz. Bu da belirleyici bir
ölçü değildir çünkü. Öyle zamanlar olur
ki, faşizm tüm teşhir olmuşluğuna rağmen
katillerini korumakta ısrar edebilir. Ki,
öyle de olmaktadır. Fakat, bunu yaparken
halkın gözünde teşhir olmakta, faşizm
gerçeği halkın gözünde daha net hale gelmekte, faşizmin üzerine örtmeye çalıştığı,
hukuk şalı yara almaktadır. Esas olan da
budur, yani devrimci eylemin halkta ortaya
çıkardığı sonuçlardır. Belirleyici ölçü
halkta yarattığı etkidir.
Silahlı eylemin gücünü, Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nde ya da AKP İl Başkanlığı
binasında kaç kişinin öldüğü ile ölçmeye
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geldi.
12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye Polis Karakolu’na
Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak için
silahlı eylem gerçekleştirildi, bu eylemde DHKC
savaşçısı Erdal Dalgıç çatışarak şehit düştü.
60 sanığı yargılanmak
İstinye Karakolu’na eylem
zorunda kaldıkları Engin
Çeber davasında, önce 3
çalışanlar ise, eylemlerimizin etkisini
gardiyan ve 1 müdüre müebbet, üç
azaltmak isteyenlerle, devrimci şiddet
karakol polisine 7 yıl 6 ay, bir polise
eylemini anlamayanlardır.
de 2 yıl 6 ay ceza verildi. Bu kararın
Yargıtay tarafından bozulmasının arEngin Çeber’i Katlettiler, dından yeniden görülen dava sonuKatillerini Tutuklamak, cunda 2 gardiyan ve bir müdür hakkında yine müebbet hapis cezası verildi
Haklarında Ağır Hapis
Kararı Vermek Zorunda ve bu karar Yargıtay tarafından da
onaylandı.
Kaldılar!
Faşizm, “gizlilik kararları” ile sözde
Berkin Elvan’ı Katlettiler, yargılamaları mahkeme salonlarına
hapsetmeye, katillerini gizli yargılaBaşta İsimlerini ve
Görüntülerini Gizledikleri malarda aklayıp, faşizmin katil yüzünü
olabildiğince halktan gizlemeye çalıKatilleri Açıklamak
şıyor.
Biz biliyoruz ki, faşizmin mahkeZorunda Kaldılar!
melerinde halk için adalet beklenmez.
Engin Çeber, 28.09.2008 tarihinde
Ama bu, faşizmin adaletsizliğini sineye
Sarıyer-Derbent Mahallesi’nde Yüçekeceğiz ve adalet için mücadele etrüyüş dergisini dağıttığı sırada gözmeye gerek görmeyeceğiz demek dealtına alındı, gözaltında ve tutuklanarak
ğildir.
götürüldüğü Metris Hapishanesi'nde
Adalet için mücadele edeceğiz.
yapılan işkencelerle komaya sokularak,
Neden?
10 Ekim 2008 tarihinde katledildi.
Çünkü;
Katiller hakkında yürütülen soruşBirinci olarak, faşizmin adaletturma en başından beri hukuka aykısizliğini, faşizm gerçeğini ancak yürıydı. İşkenceyi gizlemek, halkın yeterli
rüttüğümüz etkili bir adalet mücadelesi
bilgi almasını engellemek amacıyla
ile halka gösterebiliriz.
soruşturma sırasında önce gizlilik
Adalet için mücadele edilmediğinkararı verildi. İşkenceciler, kamera
de, faşizm gerçeğinin üzerine, hukuk,
görüntülerini silmeye çalıştılar. İşkendemokrasi örtüsü örtülmesi ve gerceyi gizlemek için bununla yetinmeçeklerin halktan gizlenmesi çok daha
diler. Olayın tanıkları, gerçeği söylekolay hale gelecektir.
meleri için tehdit edildiler, tanıklık
Faşizm, eğer biz gerçekleri halka
yapamasınlar diye mahkemeye götüanlatmazsak, bunun için mücadele etrülmediler, tanık ifadelerinin ses kamezsek, bilinen “terör”, “dış güçler”,
yıtları kaybedildi. Bilirkişilere sahte
“yasa-hukuk”, “kazayla”, “eğitimsiz
raporlar hazırlattılar.
polis” gibi demagojilerin arkasına sıTüm bu çabalar ısrarlı ve kararlı
ğınarak, katliamlarını halka istediği
şekilde yürütülen adalet mücadelesi
gibi pazarlayabilecek, suçlarını gizile boşa çıkarıldı. Öyle etkili bir müleyebilecektir.
cadele yürütüldü ki, Türkiye’de ve
İkincisi, asıl olan faşizmin mahpek çok ülkede Engin Çeber ismi çok
kemelerinde çıkacak kararlar da degeniş kesimler tarafından bilinir hale

HUKUK ŞALINI KALDIRIR

ğildir. Öyle koşullar olur ki, faşizm,
tüm teşhir olmuşluğuna rağmen, mahkeme salonlarında katillerini sahiplenmek durumunda da olabilir. Katliamlarının arkasında açıktan durmak
zorunda da hissedebilir kendini. Esas
olan faşizmin yargısı değildir. Esas
olan, halkın yargısıdır.
Yürüttüğümüz adalet mücadelesinin
temeli, bir faşist katilin cezalandırılıp
cezalandırılmamasından daha ileri bir
anlam ifade etmektedir.
Biz, yürüttüğümüz adalet mücadelemiz ile, halkın adaletinde faşizmi
yargılıyoruz, halkın adalet terazisinde
faşizmi mahkum ediyoruz. Halkı, devrim saflarında saflaştırmanın temel
yollarından biri de budur.
Üçüncüsü, biz yürüttüğümüz adalet
mücadelesi ile, halka adalet bilinci de
taşıyoruz. Faşizmin adaletsizliğinin
halkta bir düşünce tarzı, ideolojik bir
kabulleniş oluşturmasını da engelliyoruz. Adalet duygusunu canlandırıyor,
faşizmin ideolojik etkisi altında, adaletsizliği kanıksamasına, adaletsizlik
karşısında kendini güçsüz ve çaresiz
hissetmesine engel oluyoruz.
İşte bu bilincin sonucu olarak, Dilek
Doğan’ın ailesi, katil polis Yüksel Moğultay’ın artık bir ölü olduğunu söylüyorlar. Çünkü, Yüksel Moğultay, halkın
adaleti nezdinde yargılanmış ve cezası
kesilmiş halk düşmanı, katil bir suçludur.
Bu cezanın nerede ve nasıl uygulanacağı
devrimci adaletin, halkın adaletinin
zamanlama sorunudur artık. Yani bu
artık teknik bir sorundur ve bir gün
çözüleceğinden halkın kuşkusu yoktur.
Adalet için yürüttüğümüz mücadele
bu nedenle önemlidir.
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Berkin’in Katilleri
Milyonların Bilincinde
Mahkum Edilmiş ve
Cezalandırılmışlardır
2013 yılı Haziran Ayaklanması’nda
14 yaşında vuruldu Berkin. Tam 269
gün komada kaldı. 11 Mart 2014 günü
15 yaşında şehit düştü. Berkin’in komada kaldığı 269 gün boyunca ADALET mücadelesi yürütüldü, eylemler
yapıldı, Berkin’in katilleri teşhir edildi,
faşizm gerçeği halka anlatıldı, faşizme
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karşı mücadele çağrısı
yapıldı.
Türkiye’nin 63 ilinde
halk çeşitli biçimlerde
Berkin ve adalet için yapılan eylemlere katıldı.
Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Yapılan eylemlerden tutuklanan, aylarca tutsak kalan insanlarımız oldu.
Muharrem Karataş, Berkin’in katillerinden hesap sormak için Ankara’da
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis
Moral Eğitim Binaları’na yönelik roketatarlı eylemden sonra şehit düştü.
Berkin Elvan ADALET için artık
eylem talimatıydı… Bir günde, Taksim
Anıtı önünde 10 kez gözaltına alındığımız oldu. Eylemler aynı anda örgütlü
olduğumuz bütün illerde yapılmaya
başlandı.
Berkin’in sesini duymayan kalmamıştı. Sadece Türkiye ile sınırlı değil,
Yunanistan’dan Almanya’ya, Fransa’dan Hollanda’ya, Belçika’dan Avusturya’ya, İsviçre’den İngiltere’ye kadar
Avrupa’nın bütün ülkelerinde eylemler
yapılıyordu. Adalet mücadelemiz bütün
dünyaya yayıldı.
Berkin Elvan adı artık DİRENİŞİN ve ADALET istemenin sembolü oldu.
Berkin Elvan dosyasında ilerleme
sağlanmıyor, katiller ısrarla korunuyordu.
İki DHKC savaşçısı, Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol faşizmin halk düşmanı, Çağlayan’daki sözde “Adalet Sarayı”na girdiler. Berkin Elvan’ın katillerini koruyan, suçluları gizleyen, savcılardan Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasını bastılar, Savcı Kiraz’ı
rehin alarak, katillerin isimlerinin açıklanmasını, halk mahkemesinde yargılanmasını istediler.
Faşizmin adaletsizliğinin karşısına
halkın adaletini koydular.
Berkin Elvan’ın katledilme görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntüler
de bir bütün olarak yürütülen bu adalet
mücadelesinin sonucu olarak ortaya
çıkarılmıştır.
Fakat, tüm bu mücadele içinde, silahlı mücadelenin belirleyici etkisi
reddedilemez bir gerçektir.

"SİLAHLI EYLEMİ
HALKA GERÇEKLERİ
AÇIKLAMAK İÇİN YAPIYORUZ. DİLEK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ VE
KATİLİ NEDEN TUTUKLANMIYOR...
İŞTE BUNLARI ANLATMAK İÇİN YAPIAnkara Emn. Müd. yönelik eylem
YORUZ" diyordu.
İşte, Dilek Doğan'ın
kamera görüntülerinin açığa çıkması
Silahlı Propaganda
bu gerçekleri açıklamanın bir parçasıdır.
Eylemlerimiz, Halka
Dilek neden öldürüldü?
Katili neden tutuklanmıyor? Katili
Gerçekleri Açıklayan,
neden
korunuyor sorularını halka sorHalkı Sarsan ve
durmak ve bunun cevaplarını bulmasını
Devrim Saflarında
sağlamak içindir silahlı eylemlerimiz.
Saflaştıran Bir
Bu halkın ülkemiz gerçeklerini anlamasına, çözümlemesine hizmet edeİşlev Görmektedir
cektir.
“Devrimci görüş:
Engin Çeber’in katillerinden hesap
... kitleleri devrim saflarına çeksormak için eylem yapan DHKC samenin temel mücadele metodu silahlı
vaşçısı Erdal Dalgıç’ın hedefi, Engin
propagandadır.
Çeber’e işkence yaparak katledilme...kitlelerle temas kurmanın, onları
sinde rolü olan İstinye Polis Karakolu
geniş bir siyasi gerçekleri açıklama
vardı.
Eylemin ne için gerçekleştirilkampanyası ile devrim saflarına kadiğini,
hedefin ne olduğunu gizlemek
zanmanın temel mücadele metodu sikimse için mümkün değildi.
lahlı propagandadır.
Berkin Elvan için DHKC savaşSilahlı propaganda, askeri değil
çıları,
Ankara Emniyet Müdürlüpolitik mücadeledir.
ğü’nü ve Adalet Bakanlığı binalarını
Ferdi değil, kitlevi mücadele biçihedef almışlardı. Kim bu hedeflerin
midir...
Berkin’in katledilmesiyle ilgisi yok
... Maddi olaylar etrafında siyasi
diyebilir? Kimse böyle bir şey söylegerçekleri açıklayarak, kitleleri bilinyemez, söyleyememiştir. Devrimci eyçlendirir, onlara politik hedef gösterir.
lem öyle bir netliktedir ki, bu eylem
Silahlı propaganda, halkın düzene
üzerinden faşizmin demagoji yapması
karşı olan memnuniyetsizliğini ajite
bile, terör edebiyatına sarılması bile
eder, onları emperyalist beyin yıkaeylemin propagandasının yapılmasına
manın giderek etkisinden kurtarır.
hizmet eder.
Önce kitleleri sarsar, giderek de, biBu nedenle de, Kürt milliyetçilerinin
linçlendirir.” (Bütün Yazılar-Mahir
eylemleri üzerinden saatlerce anti-proÇayan-Boran Yayınları)
paganda geliştiren faşizm, devrimci
İşte silahlı eylemlerimizin gücü,
bu ideolojik bakış açısı ile ele alıneylemleri sessizlikle geçiştirmeyi yeğmasındadır.
lerler.
Silahlı eylemlerimizle Engin ÇeTV’de AKP’li bir faşist TV yober’in katillerinden hesap sorduk,
rumcusu, Grup Yorum’un tahliye ediladalet istedik.
mesi üzerine yaptıkları programda,
Silahlı eylemlerimizle, Berkin’in
terör demagojisi yapacak, Mahir Çakatillerinden hesap sorduk, adalet isyan’ı gündeme getiriyor, İslamcı kesimde de Mahir Çayan sempatisi oltedik.
duğunu itiraf etmek zorunda kaldıktan
Silahlı eylemlerimizle, Dilek’in kasonra, terör demagojisi yapmak istertillerinden hesap sorduk, adalet isteken, konuştukça batıyor ve İsrail Büdik.
yükelçisi Efraim Elrom’u savunur du469 no’lu Cephe açıklamasında;
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ruma düşüyor.
İşte devrimci eylem böylesi netliktedir. Faşist, devrimci eyleme saldırırken, kendi ideolojisini açıkça
ortaya koymak zorunda kalır, demagoji
yapamaz. Elrom’u savunmak alçaklığı
AKP’li faşistlere kalıyor, Elrom’u cezalandırma onuru, Mahirler’in ve yoldaşlarınındır.
Sabancı eylemimiz de aynı netlikte
bir başka eylem olmuştur: Sabancı eylemine saldıranlar, onu karalamaya çalışanlar, kendilerini ülkemizdeki işbirlikçi
tekellerin savunucusu konumunda bulmuşlardır. İşbirlikçi tekelleri aklamaya
çalışırken, kendi beyinlerindeki emperyalist işgal ve sömürüye ilişkin düşüncelerini ortaya koymak zorunda kalmış,
halk ve halk düşmanları saflaşmasında
kendi kafa karışıklıklarını, halk düşmanı
saflarla aralarındaki çizginin zayıflığını
ortaya koymak zorunda kalmışlardır.
Şafak ve Bahtiyar’ın Çağlayan
Adliyesi’ne girişleri, yaptıkları eylem,
öyle büyük bir sempati yaratmıştır ki,
burjuva basından kimi köşe yazarları
açıktan bu eylemi övmüşler, faşizmin
katliamcı politikalarını teşhir ettiği,
hesap sorduğu için sevinçle karşıladıklarını belli etmişlerdir.
Eylem üzerine faşizmin sayısız demagojisi bir sonuç vermemiştir. AKP
faşizmi eylem üzerine konuşmayı yasak
hale getirmeyi çare saymış, bu eylem
üzerine yorumlarından dolayı haklarında dava açılan gazeteciler olmuştur.
Sözkonusu kişiler silahlı mücadeleye
ve silahlı eyleme karşı kişilerdir. Bu
karşıtlıkları bilinen kişilerdir, ama devrimci eylemin hedefinin netliği, halkın
adalet talebine verdiği cevap tüm bu
küçük burjuva düşüncelerin üzerine çıkmıştır. Burjuva, küçük burjuva ideolojisini, bizzat savunucularının beyninde
bile yıkmayı başarmış eylemlerdir bunlar.
Elif Sultan Kalsen, İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne elinde silahıyla feda eylemi gerçekleştiriyor. Eyleminin cüreti,
kendini feda edişi, faşizmin zulmünü,
adaletsizliğini, halkta ortaya çıkardığı
öfkeyi ortaya koyuyor, halkın bilinçlerine kazıyordu.
Berna ve Çiğdem, Bayrampaşa
Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nü hedef

aldılar. Burjuva basın bile eylemin hedefinin netliği ve cüret karşısında şaşkınlıklarını ifade etmek zorunda kaldılar.
Hedef alınan yer, faşizmin zulüm ve
katliam merkezlerindendir. Hedef nettir.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü
savunmaya kalkışan, açık faşizmi, zulmü
savunmak zorunda kalır. Bu nedenle,
faşizm DHKC savaşçılarının hedeflerini
değil, silahlarının, bombalarının kalitesini
gündeme getirip, buradan kendine demagoji malzemesi çıkarmaya çalışıyordu.
Silahlı propaganda eylemleri öyledir
ki, faşizmi çaresiz bırakır, elindeki demagoji malzemelerini alır, etkisizleştirir.
Faşizmi suskunluğa gömer. Dikkat edilirse, tüm bu eylemler, Cephe’nin tarihindeki tüm eylemler aynı sonuçları
ortaya çıkarmış, halkta büyük sempati
oluştururken, faşizmin korkusu olmuştur.

Adalet Mücadelemiz
Faşizmin Mahkemelerinde
Adalet Bulmak İçin
Değildir, Faşizmin
Üzerindeki Hukuk Şalını
Kaldırmak İçindir
Faşizmin tek bir katliamını bile sineye çekmedik, suskunlukla geçiştirmedik.
Her katliamın arkasından kampanyalar yaptık, teşhir ettik, bıkmadan ve
ajitasyon-propaganda faaliyetinin silahlı
silahsız tüm biçimlerini kullanarak,
ısrarla halka gerçekleri anlattık.
Bunu yaparken, faşizmin mahkemelerinde adaletin yerine getirilmesini
hedeflemedik. Kimi zaman eylemlerimiz ve kampanyalarımızın sonucu olarak, suçlulara çeşitli
cezalar vermek durumunda da kaldılar.
Kimi zaman, tüm teşhir olmuşluklarına
karşın faşist katillerinin ellerini soğutmama politikası çerçevesinde dokunmadılar.
Bu sonuçların hepsi de mümkündür. Fakat, burada asıl olan
bu değildir. Asıl olan,

faşizmin teşhir edilmesi, faşizmin hukuksuzluğunun, adaletsizliğinin teşhir
edilmesidir. Kampanyalarımızın, devrimci şiddet eylemlerimizin, ajitasyonpropaganda faaliyetlerimizin, protesto
gösterilerimizin temel hedefi bu olmuştur. Çünkü, halkı faşizme karşı mücadelede saflaştırmak, halkı devrim
için saflaştırmak öncelikle halkın gözünde faşizmi teşhir etmek, faşizm gerçeğini göstermek, demokrasi, hukuk,
adalet, tarafsız ve bağımsız yargı kavramlarının birer yalandan ibaret olduğunu anlatmak gerekmektedir.
Adalet mücadelemiz öncelikli buna
hizmet etmiştir.
Devrimci şiddet eylemlerinin gücü
ve etkisi de buradadır. Faşizmin hukuksuzluğunu, adaletsizliğini teşhir
etmesindedir.
Faşizmin üzerine örttüğü hukuk
şalını indirmesindedir.
Faşizmi tüm çıplaklığıyla ortaya
çıkarmasında, teşhir etmesindedir.
Faşizme karşı halka güç ve güven
vermesindedir.
Bu devrimci hareketin misyonunu,
oportünizm, reformizm ve Kürt Milliyetçilerinden farkını da gösteren
temel yanlardan biridir.
Oportünizm, reformizm ve Kürt milliyetçileri, politikalarıyla, eylemleriyle
faşizmin kendini arkasına gizlemeye çalıştığı “hukuk”, “demokrasi” demagojilerine güç verirken, devrimci hareket
faşizm gerçeğini teşhir ediyor ve ortaya
çıkarıyor. Bu çerçevede halkı faşizme
karşı saflaştırıyor.

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
KIZILDERE’DEN ÇİFTEHAVUZLAR’A,
DERSİM’DEN TEKİRDAĞ’A UZANAN MİRAS

DEV-GENÇ’LİLERİN OMUZLARINDA GELECEĞE TAŞINIYOR!
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Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir
köprüdür Dev-Genç. Şanlı tarihimiz Kızıldere’de, "BİZ
BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖLMEYE GELDİK’’
diyen ve Kızıldere’yi kızıla boyayan Mahirler’den başlayarak, ölüme tilililerle, halaylarla, sloganlarla giden
kahramanların Çiftehavuzlar’dan düşmanın binlerce polisine, bombasına, kurşununa karşı sosyalizmin bayrağını
dalgalandıran yiğitlerin, duvara son nefesinde umudun
adını nakşeden şehitlerimizin inancıyla yaratıldı.
Bugün onların yarattığı yoldan yürürken yeni yollar
yaratmaya devam ediyoruz. Onların mirasını omuzlarken
omuzlarımıza yeni sorumluluklar alıyoruz.
Kızıldereler’de 17 Nisanlar’da teslim olmayanların
bugüne bıraktığı mirastır bugünün kahramanlarını
yaratan, Bilgehan’nın Tekirdağ’da seslim ol çağrılarına
son nefesine kadar çatışmasını sağlayan.
Kızıldere’den cüretle yıllar sonrasına uzanan ve uzanacak olan mahirlerin cüretidir Dersim’de yeniden Mahirleşen. Yıkıntılar arasından çıkan Mahir’in bir kez
daha tarihsel görevini yerine getirip silahına sarılmasını
sağlayan. DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE GİTMENİN
teslim olmamanın siyasi bilincidir dünyaya ilan edilen.
Dev-Genç’liler şehitlerinden tarihinden öğrenerek
bugün geleceğe taşınacak olan gelenekler yaratmaya
devam ediyor. Teslim olmamanın, yaratıcılığın, sosyalizme
inancın canlı kanlı hali olarak duruyor Türkiye halklarının
karşısında.
Bugün Dev-Genç’liler öğretmeye devam ediyor. Savaşmaya savaştırmaya devam ediyor. Tarihsel bir görevimiz var. Tam bağımsız bir ülke, eşit özgür bir vatanda
parasız bilimsel eğitim istiyoruz. Bunun için halk çocuklarını örgütleyecek, kendi geleceğimizi kendimiz
yaratacağız.
Bu yolda komutan Bilgehan’ın sabrına ve öfkesine
sarılarak, komutanımız Şafak gibi emekçi cüretli olacağız
yeni yeni savaşçılar yetiştireceğiz. Gelişecek geliştireceğiz.
Savaşına sevdasına sarılır gibi sarılan Hünkarlar olacağız.
Berna ve Çiğdem gibi bir çift göz olacak neşemizi,
emeğimizi kavgaya verecek son nefesimize kadar çatışacağız düşmanla. Elif gibi inancımızı yaratıcılığımızla
cüretimizle birleştireceğiz. Olmazları olur kılacağız.
Bünyamin ve Aysun gibi gençliğimizin coşkusuyla Bahtiyarları’n olgunluğuyla koşacağız kavgaya.
Biz onlar gibi yaşayacak, onlar gibi savaşacak, onlar
gibi öleceğiz. Şehitlerimizin, tarihimizin ve halkımızın
sorumluluğu omuzlarımızda bu mirasa yeni gelenekler
yeni direnişler ekleyecek geleceğe taşıyacağız.

SEVGİ VE SORUMLULUK MUCİZELER YARATIR biliyoruz. Bu sorumluluğu üstleniyoruz. Tüm sevgimizle bu sorumluluğu üstleniyoruz.
Biz yarının kavgasında savaşındayız. Savaşımızın
kazanılacağı ve geleceğin bizim olacağı ise tarihsel
olarak kanıtlanmıştır. Geriye kalan bizim olan geleceğe,
sosyalizme daha hızlı varabilmektir. Bugün işte bunun
çabasında, emeğinde, savaşındayız.
Düzenin en büyük korkusudur bu halkın yiğit evlatlarını örgütleyecek olmamız bu yüzden basıyorlar durmak
bilmeden derneklerimizi bu yüzden tutukluyorlar bizleri
saçma sapan nedenlerle. Ama yılmayacağız, çünkü
bizim mayamız Kızıldereler’den Çiftehavuzlar’dandır.
Daha fazla Mahirler yaratmayalım, Mahirleşmesin diye
kavgamız bizi engellemek istiyorlar. Yağma yok yılmayacağız. Ve and olsun şart olsun ki gençliği örgütleyecek
emperyalizme ve faşizme karşı savaştıracağız. Bir gencimizi bile düzen saflarına bırakmayacağız biz kazanacağız!

Çağrı

Altınşehir’de Grup Yorum
Halk Korosu Kuruyoruz
Altınşehir Grup Yorum Korosu olarak biz de büyük
“Halk Korosu'nda” yerimizi alacağız. Çocuk, genç, yaşlı
tüm halkımızı Altınşehir koromuza çağırıyoruz. Gelin;
halkın türkülerini halkın sahnesinde söyleyelim.
İletişim: İdil Kültür Merkezi -Tel: 0212 238 81 46
Facebook: Grup Yorum Altınşehir Korosu
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Dersim Çat Deresi’nde Cenazelerimizi Aradık
CENAZELERİMİZ, KAYIPLARIMIZ, TARİHİMİZ, DEĞERLERİMİZ,
SAVAŞMA KARARLILIĞIMIZDIR!
VAZGEÇMEYECEĞİZ, TEK BİR TIRNAKLARI İÇİN DİRENİR, HESAP SORARIZ!
Dersim/Hozat İlçesi’nin Çat Deresi 7 Kasım 2016 sabahı bomba
sesleri ile yankılandı. Faşizmin kinle
ve en barbar haliyle Çat Deresi’nin
güneye bakan tepeleri bombalamaya
başladığını Leyla anlatmıştı mektubunda. Leyla, Mahir ve Oğuz ateş
topları arasından çıkıp yaşananları
anlatmışlardı. Onlar da ertesi gün
yangın yerine geri dönmüş, yoldaşlarını aramaya başlamış ve hesaplarını
sormak için silahlarını almışlardı.
Leylalar’ın anlattıkları bilgilerle,
aileler ve yoldaşları kayıpları aramak
başvurular yaptılar, cenazeleri almak
istediler ancak cevap alamayınca direnişe geçtiler. Direniş Murat ve Çayan Gün'ün babasının öncülügünde
başladı Dersim’de.
Kemal amca, her ne pahasına
olursa olsun, ölüm pahasına direneceğim ve oğlumun cenazesini alacağım dedi. Oğlumun bir tırnağını bile
bırakmam o toprağın altında, bir tırnağı da olsa onun için direneceğim,
dedi... Ve bu direniş, Leylaların bahsettiği yerde kazı yapılması kararını
sağladı. Kemal amcanın açlık grevinin
ikinci günü polislerin verdiği bilgi
ile olay yerinde kazı yapılacağı öğrenildi.

Binbaşı olay yerine
yakınlaştığımızı bu
noktadan sonra belediye
minibüsünün arazi
şartlarından kaynaklı yola
devam edemeyeceğini
söylüyor. Bu sırada cep
telefonlarını toplamak
istemesi günün ilk
gerginliğine sebep oluyor.
Bölgenin özel güvenlik
bölgesi olduğunu, sivil
vatandaşa kapalı olduğunu
ilk defa sivillerin bu
bölgeye gireceğini, cep
telefonu ile bu bölgeye
girmenin yasak olduğunu
söylüyor.
Kazı yapılacağı haberi üzerine,
evlatlarının akıbetini merak eden ve
devletten bir açıklama yapmasını
talep eden aileler heyecanlanıyor doğal olarak. Murat Gün'ün babası ile
birlikte Aysun Saban'ın amcası Dersim
Hozat meydanda açlık grevindeydiler.
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Bünyamin Kılıç'ın babası ve beraberinde iki avukat İstanbul'dan yola
çıktı. Her ne kadar jandarma komutanlığı ve Kaymakamlık tarafından
kazı yapılacağı söylenmiş ve önceden
kazıya katılacakların isimleri bildirilmesi istenmiş olsa da kazının yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından
kesinliğinden şüphe duyulmayan bir
durumda değildi. Son ana kadar kazının iptal edilececeği aileler ve avukatları tarafından düşünülüyordu. İstanbul'dan gelen Bünyamin Kılıç'ın
babası Ekrem Kılıç ve Halkın Hukuk
Bürosu’ndan iki avukat Hozat'a ulaşıyor. Onları Hozat Belediyesi'nde
Murat Gün ve Çayan Gün'ün babaları
Kemal Gün, Aysun Saban'ın amcası,
halkın hukuk bürosundan bir avukat
ve bir büro çalışanı karşıladı.
Belediye çalışanları hem meraklı
hem de sahiplenen gözlerle aileleri
ve avukatları izliyor. Kazı yapılması
için İstanbul'dan gelinmiş olması
saygınlık yaratıyor insanlar üzerinde.
Kazının heyacanından olsa gerek,
bazılarının kazı yapılacak arazi şartlarına uygun ayakkabıları yok. Hemen
çizme tedarik ediliyor. Kaşkolu, beresi
veya çorabı eksik olanın ihtiyacı karşılanıyor. Belediye başkanı jandarmanın belediyeden kazı için personel
istediğini söylüyor. Belediyenin 4
işçisi, aileler, avukatlar ve belediye
çalışanlarının bekleyişini, belediye
başkanına gelen telefon bozuyor.
Kazı için orada olanlar belediyenin
minibüsüne biniyor. Nerdeyse tüm
belediye personeli ve halktan kişiler
kazı ekibini uğurluyor.
Minibüs, İlçe Jandarma Komutanlığı’na doğru yola çıkıyor. İlçe
Jandarma Komutanlığı’nın önünde
bir binbaşı karşılıyor heyeti gün boyu
yapılacaklar ve plan için bilgilendirmede bulunuyor. Komutanlığın
iki adet ranger tipi aracı önde belediye
minibüsü arkada yola çıkılıyor.
Belediye personeli heyecanlı. Hepsi ilk defa böyle bir olayda yer alacağını anlatıyor. Sohbet ediliyor. Hep
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beraber olmanın memnuniyeti dile
getiriliyor. Zaten Kemal amcanın ve
Aysun'un amcasının açlık grevi direnişinden hepsi haberdar. Nasıl oldu
böyle bir dönemde diye soruyorlar.
Yapılan açlık grevinin hem bölge
halkı hem de asker ve polis üzerinde
etkisini anlatıyorlar.
Geyiksuyu Bölgesi ve Geyiksuyu
Karakolu geçiyor. Çat Deresi diye
tabir edilen bölgeye yaklaşılıyor. 45 kilometre sonra yol kenarında duruluyor.
Binbaşı olay yerine yakınlaştığımızı bu noktadan sonra belediye
minibüsünün arazi şartlarından kaynaklı yola devam edemeyeceğini
söylüyor. Bu sırada cep telefonlarını
toplamak istemesi günün ilk gerginliğine sebep oluyor. Bölgenin özel
güvenlik bölgesi olduğunu, sivil vatandaşa kapalı olduğunu ilk defa sivillerin bu bölgeye gireceğini, cep
telefonu ile bu bölgeye girmenin yasak olduğunu söylüyor. Avukatlar
tartışıyor. En azından avukatlardan
birinin delil tespiti yapabilmesi için
telefonunu yanıma alması gerektiğini
söylüyor. Binbaşı kendi personelinin
dahi bu bölgeye telefonlara girişine
izin vermeyeceğini söylüyor. Savcının
bu konuda talimatı olduğunu bildiriyor. Bunun üzerine savcı aranıyor.
Savcı avukatlara telefonla o bölgeye
girmenin yasak olduğunu, olay yeri
incelemenin görüntü kaydı yapaca-

ğını, isterlerse soruşturma dosyasından bu kayıtları alabileceklerini söylemesi üzerine askeri araçlara biniliyor. Ekibin bazıları aracın içine bazıları ise arka kasasına oturuyor.
Bölge hayli engebeli. Sık ağaçlı

Kazıya katılan işçiler
"daha önce de böyle
kazılara katıldıklarını
ancak ilk defa böyle bir
kokuyla ve kararmış
toprakla karşılaştıklarını"
söylediler. Kararmış
topraktan sonra kemikler
ortaya çıkmaya başladı...
Diş kemikleri, kafa tası,
kaval kemikleri...
Kararmış, köpükleşmiş, 10
cm büyüklüğünde
kemikler... iki oğlunu şehit
vermiş bir babanın
elleriyle toplandı. Tek tek
bakmış Kemal amca, "bu
kafatası olabilir", "bu
omuzbaşı kemiği" diye.
Elleriyle eşti toprağı,
kemikleri toplarken bir
yandan da Erdoğan'a
sövmeye başlıyor.

ancak mevsimin şubat sonu olması
sebebiyle ağaçların yaprakları dökülmüş. İki dağın arasını bir dere
kesiyor. Aslında burada bir yol yok.
En azından aracın geçişi için uygun
bir yol yok.Ama kazı yapılmadan
bir gün önce dozerle arazi araçlarının
geçebileceği kadar bir yol açılmış.
Yol dereyi takip ediyor. Bölgede kar
var. Bu şekilde 2 veya 3 kilometre
gidiliyor.
Belirli bir süre sonra askeri araçlar
da duruyor. Komutan buradan sonrasında araçların da gidemeyeceğini,
yürünmesi gerektiğini söylüyor. Yaklaşık 200-250 metre tırmanılıyor.
Ancak dik bir yokuş olduğundan 1213 dakika yürünüyor. Az önce anlatılan iki dağın güney tarafındaki tepeye tırmanılıyor.Bu tepeden iki
dağın arasındaki dereye inen su akmayan bir dere yatağı var.Yürüyüşün
sonunda birkaç siyah giyimli yüzü
kapalı, elinde uzun namlulu silahla
bekleyen özel harekatçı görülüyor.
4-5 tande üniformalı asker. Yukarıda bekleyen askerlerin yanına
bile yaklaşmadan bir is ve yanık kokusu yayılıyor. Bazı ağaçların sadece
1 metre kaldığı geri kalan kısmının
kopup düştüğü ve yerde yandığı ,
yerdeki küllerden belli oluyor. Etraftaki ağaçlar yaklaşık 10-15 metre.
Ama olay yerine yakınlaşınca görülüyor ki buradaki ağaçlar düşen bombaların etkisiyle neredeyse köklerinden kırılmış.
Üstelik tam bombanın düştüğü
alandaki değil, olay yerine 50 metre
olan ağaçlar dahi kırılmış, yanmış.
Tam bir grup askerin beklediği
yere varınca tepenin dere yatağı tarafına doğru olan kısmı, aşağı bakınca
sığınaklar görülüyor. Elinde kamera
olan bir üniformalı asker olay yeri
inceleme ekibinden olduğunu söylüyor.
Sığınakların bulunduğu kısımda
öncelikle daha sonradan küçük sığınak olduğu öğrenilen sığınak görülmüyor. Büyük sığınak tamamen göçmüş, toprak ve ağaç birbirine karışmış. Olay yerinden bir astsubayın
işaret etmesiyle bombalamadan nerdeyse hiç zarar görmemiş bir sığınak
görünüyor. Ancak giriş kısmı toprakla
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kapanmış. Üstünden ne boyutlarda
olduğunu anlamak zor. İki sığınağın
biri üst tarafa diğeri alt tarafa düşen
bir insanın zor girebileceği sığınak
tarzı iki çukur yapılmış.
Bunların nöbet beklemek için yapıldığı anlaşılıyor.
Belediye işçileri, aileler ve avukatlar kazıya başlıyor. Kazının ilk
kısmı el yordamıyla oluyor.
İş makinası daha gelebilmiş değil.
Küçük sığınağın içinde birşeyler bulabilme umuduyla kazma ve küreklerle sığınağın üstünden kazılmaya
başlanıyor.İlk ulaşılan yeri sığınağın
çatısı oluyor. Çok sağlam yapılmış.
Üzerinde dört işçi çalışıyor ama yıkılmıyor. Çatının birkaç ağacı sökülüyor. Sonra hemen içine tek tek inip
bakılıyor. Ancak hiçbir kemik veya
insan iskeletine dair birşey yok. Bu
sığınağın aynı zamanda gıda ve diğer
ihtiyaçlar için bir depo görevi gördüğü de anlaşıyor. Boyut olarak 3'e
4 denilebilir. İçine ağaç parçalarıyla
raf görevi veya yatak görevi görebilecek iki kat yapılmış. Zemini toprak
değil. Ağaçlarla ızgara tarzında zemin
kaplanmış. Göçmeye karşı çatı ve
toprak tarafı geniş halka ağaçlarla
güçlendirilmiş.
Bu sığınak iyice kontrol ediliyor.
Giysi parçaları ve hazır gıda, temizlik
malzemeleri dışında hiçbir şey bulunmuyor.
Bu arada sığınakların etrafında
saçılmış halde bulunan malzemeler

görünüyor. Bombanın etkisiyle bir
hayli dağılmış; kıyafet parçaları, laptop, telefon parçaları, temizlik malzemeleri, metal tabak ve metal çatal
kaşık göze çarpanlar arasında. Öyle
kuvvetli bir bombardıman olmuş ki
metal tabaklar yamularak etrafa saçılmış. İş makinesı sığınaklara ulaşmaya çalıyor. Önüne çıkan engelleri
önündeki kepçesiyle aşarak, ağaçları
kırarak, sökerek ekibin yanına ulaşmaya çalışıyor. Bölge halkı bu tekerlek yerine tank tipi paletleri olan
makinaya "kato" diyor. İş makinasının
da kazı ekibine ulaşmasıyla artık
kazı makina aracılığıyla yapılmaya
başlanıyor.
Kazı yapılırken bazı üniformalı
askerler avukatlarla sohbet etmeye
çalışıyor." Ülkede OHAL olduğunu,
bu bölgenin de özel güvenlik bölgesi
olduğunu, buraya devletin resmi kayıtlarına göre ilk defa girebilen sivil
kişilerin bu kazı ekibi olduğunu"
söylüyor asker. Hiç erin olmaması
dikkat çekiyor.
Kazıya katılan askerlerin hepsi
subay, astsubay ya da uzman çavuş.
Böyle üst düzey(!) bir koruma var.
"Şu an güvenliğimizin geniş çapta
özel harekatçılar tarafından alındığını
" söylüyor. Demek ki gözle görülmeyen bazı yerlerde özel harekatçılar
var. Böyle bir dönemde bu duruma
devlet tarafından nasıl izin verildiğini
anlayamadığını söylüyor. Ölen gerillalardan Leyla ve Mahir'e özellikle
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öfkeli olduklarını söylüyorlar. Bir
arkadaşımız, bu ikisi şehit etti, nasıl
yapabildiler anlayamadık, her yerleri
yanmış, o durumda bile çatışmaya
girebiliyorlar diye isyan ediyorlar.
Tüm bu kazı işlemlerinin başından beri bir Adli tıp uzmanı eşlik
ediyor. Dersim'in tek adlı tıp uzmanı
olduğunu söylüyor. Genelde bu tip
işlemlerde kendisinin kazıya katılmadığını, toplanan parçaların kendisine getirildiğini, katıldığı kazıların
genelde ilçe veya köy merkezinde
olduğunu söylüyor. İlk defa kendisinin
de böyle bir bölgede kazıya katıldığını
söylüyor. Neden özellikle kazıya katılma talimatı verildiğini kendisi de
anlayabilmiş değil.
Zaten çok da kazı ekibi veya askerlerle diyaloğa girmiyor. Ya burada
olmaktan hiç memnun değil ya da
hayli korkuyor. Bu esnada kazı yapanlardan biri kemik parçasına benzer
bir parça bulduğunu söylüyor. Bu
durum herkeste heyecan yaratıyor.
Herkes kemiği incelemek üzere alan
adli tıpçının etrafında toplanıyor.
Kemik parçası dediği kömürleşmiş
3-4 cm civarında bir parça. Ele alıp
çok dikkatli incelendiğinde kemiğe
benziyor. Adeta kömür parçasına dönüşmüş. Bulunan her parça adlı tıpçıya verilmeye başlanıyor.
İş makinasıyla büyük sığınak yavaş yavaş açılmaya başlanıyor. Belirli
bir süre kazı yapıldıktan sonra sığınağın köşe bölümünden farklı bir
renkte, pembemsi bir toprak çıkıyor.
En az 10-15 cm boyunca bu renkte
toprak tabasına ulaşılıyor. İşçiler bunun atılan kimyasal bir bombadan
kaynaklanabileceğini söylüyor. Hemen numune için bir miktar alınıyor.
Bu pembemsi rengin bittiği yerde
ağır bir yanık kokusu başlıyor. Ve
toprak kararmaya başlıyor. Adeta
toprak yanmış. Nasıl bir bomba atılmışki aylar geçmesine rağmen ağır
koku etrafa yayılıyor ve rahatsız ediyor. Kömüre dönmüş toprak olur
mu? Toprak kömürleşmiş hatta küle
dönmüş bir toprak tabakası diyebiliriz.
Bir umutla kazıya devam ediliyor.
Kazıya katılan işçiler "daha önce
de böyle kazılara katıldıklarını ancak
ilk defa böyle bir kokuyla ve kararmış
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toprakla karşılaştıklarını" söylediler. Kararmış topraktan sonra kemikler ortaya
çıkmaya başladı... Diş
kemikleri, kafa tası,
kaval kemikleri.. Kararmış, köpükleşmiş,
10 cm büyüklüğünde
kemikler... İki oğlunu
şehit vermiş bir babanın elleriyle toplandı. Tek tek bakmış
Kemal amca, "bu kafatası olabilir", "bu
omuzbaşı kemiği"
diye. Elleriyle eşti
toprağı, kemikleri
toplarken bir yandan
da Erdoğan'a sövmeye başlıyor.
Bu kömürleşmiş
kısma gelmeden önce
birkaç tane tüfeğe ve
tabancaya ait metal
parçaları çıkıyor. Ara
ara tamir malzemeleri, pense benzeri
hırdavat malzemeleri ve kesici aletler
çıkıyor. Kömürleşmiş kısım iş makinesi tarafından hafif hafif kazma değil
de toprağı tırmıklar gibi kazılıyor. O
toprağın, metallerin ve cenazelerin
kömüre dönmüş köşeden onlarca küçük kemik parçası toplanıyor.
Bu kemikleri, toprağı kömüre
dönüştürenler insan olamaz diye düşünülüyor. Bir eşyayı yakar gibi yakmışlar. Geriye birşey kalmasın diye
tekrar tekrar yaktıklarını düşünüyor
Kemal amca.
Kömürleşmiş alan bitiminden sonra kazı yapılsa da başka hiçbir parça
çıkmıyor. Kepçenin farklı yerlere de
vurulması söyleniyor ancak başka
hiçbir ize rastlanmıyor. Gün boyu
susmayı tercih etmiş olan adli yıp
uzmanı gün sonunda bulunan parçalardan kimlik tespiti yapılmasının
imkansıza yakın olduğunu söylüyor.
Çünkü kömür olan kemiklerin içinde
ilik veya başka canlı herhangi bir
parçanın bulunamayacağını söylüyor.
Bu kemiklerden kendisinin değil antropologların yorum yapabileceğini
düşünüyor. Onlarından sadece boy
veya vucüt yapısına, cinsiyete dair

tespitler yapabileceğini düşünüyor.
Kazı bitiminde bir avukatla olay
yeri incelemeden asker arasında tartışma yaşanıyor. Savcının günün başında görüntüleri alırsınız sözünü
unutan asker, görüntü kayıtlarını veremeyeceğini söylüyor.
Savcının yazılı talimat vermesi
gerektiğini söylüyor. Tartışma devam
ederken yüzü kapalı bir özel harekatçı
avukatlara ve ailelere bağırıyor. Hemen aşağı inmeleri gerektiğini bağırarak söylüyor. Araya girmeye çalışan
binbaşının dahi komutanım diye hitap
ettiği üniformalı bir askere de "inin
lan aşağı, bir tane üniformalı asker
görmek istemiyorum burada " diye
bağırıyor. Bu duruma oradaki hiçbir
üniformalı subay ses çıkartamıyor.
Aşağıya araçların yanına yürünüyor.
Araçlara binildiğinde askerler özel
harekatçıların attığı fırçanın etkisindeler. Kendi ast üst ilişkileri dahi
iğdiş olmuş durumda.
O yüzü kapalı özel harekatçının
general olmadığı düşünüldüğünde
binbaşının dahi komutanım diye hitap
ettiği bir askere bağırması alışıldık
bir durum değil . Demek ki özel harekatçılar kendilerini her şeyin, her-

kesin üzerinde görüyorlar. Çünkü en son
"inin aşağı üniformalılar dağlar bizimdir"
demesinin başka bir
açıklaması bulunmuyor.
OHAL'de, Dersim'de birçok kayıp
cenaze varken ve hiçbirinde bir gelişme
yokken, askeri güvenlik bölgesi ilan
edilmiş bir gerilla
bölgesine girildi ve
sığınaklar araştırıldı.
Bir baba nezdinde siyasi irade halk düşmanlarına diz çöktürdü. İşte bunun tahammülsüzlüğünü
yaşadılar.
Sığına gidip anlatılanlara bakıldığında o sığınaklarda çok
büyük bir emek var.
Simetrik bir şekilde kesilmiş ve birbirine çivilenmiş tomruklar, kazılan
sığınaklar, taşınan yiyecekler ve malzemeler... Her türlü zorluğu her gün
aşarak emek emek o alanı, kurmuşlar..
Sığınaklar oldukça sağlammış.. Küçük alanın üzerine dört tane işçi çıkıp
çalışmasına rağmen sığınak çökmemesi, onca bombaya ve darbeye rağmen yıkılmaması. Çünkü o sığınak
sevgi ve fedakarlıkla inşa edilmiş.
Kararmış ve yanmaktan köpükleşmiş, dişler, kemik parçaları, siyah,
odunsu parçalar... o bomba ile kemiklerini yakmışlar, kemiklerini eritmişler...
O yanan kemikler savaşma kararlılığın göstergesi, o kararan kemikler,
cehennem ateşinde yansa da devrim
iddiasından vazgeçmeyenlerin simgesi
olacak bizim için... Onların böyle
katledilmesi ve şehitlikleri bizi örgütümüze ve devrime daha çok bağlıyor.
Toplanan kemiklerin bizi yıkmıyor,
güçlendiriyor, öfkemizi ve kinimizi
büyütüyor. Yine gelinen yöntemle
geri dönülüyor. Hozat ilçe merkezinde
tüm halk durumdan haberdar. Herkes
ne olup olmadığını soruyor. Kazı bu
şekilde tamamlanıyor.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

KAYIPLARIMIZI BULACAK ONLARI HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE

MARŞLARLA, SLOGANLARLA
TOPRAĞIN KOYNUNA BIRAKACAĞIZ!
Dersim`de 7 Kasım günü ÇAT
Vadisi Bölgesi’nde DHKC gerillasının
kaldığı bir sığınak bombalandı. 28
Aralık 2016 günü şehit düşen Leyla
Aracı, yoldaşlarına ulaştırdığı mektupla sığınakta kimlerin kaldığını aktarabildi. O günden bu yana Halk
Cepheliler ısrarla kayıplarına ulaşmak
için bir mücadele başlattılar. Mezar
hakkı kutsal bir haktır ve her ölü bir
mezarı hak eder. Oligarşi ölülerimizi
mezarsız bırakarak ailelerine bir acı
daha yaşatıyor. Ben “öldürdüm katlettim sen de bunu kabulleneceksin”
diyor. Devrimciler yoldaşlarının tırnağı için bile bedel ödemeyi göze
alırlar. Halk Cepheliler “OHAL var
bekleyelim cenazelerimizi belki verirler, demediler. OHAL koşullarında
demokratik mücadele vermek de ancak militan bir mücadele ile kazanılabilirdi.
“Ağlamayı yapacak hiçbir şeyi
olmayanlara, güçsüz yüreklere bırakıp
düşeceğiz yollara dayanacağız katillerin kapısına...” dedi yoldaşları
ve iğneyle kuyu kazmayı göze alarak.
“DERSİM`DE KAYBEDİLEN
11 GERİLLA NEREDE? CENAZELERİMİZİ İSTİYORUZ” talebiyle bir kampanya başlattılar.
İlk olarak Malatya Adli Tıp’a giden aileler burada cenazelerin gömüldüğünü ve dosyanın Tunceli
Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildiğini öğrenince Dersim’e geçip adliyeye gidip evlatlarının akıbetini
sordular. Polis ablukası altında bekleyen aileler DNA örneği vererek
Dersim’den ayrıldılar.
28 Ocak Cumartesi Günü 14.00’da
Çayan’da Dilan Kafe’de, 7 Kasım’dan
beri kayıp olan DHKC gerillalarının
aileleriyle basın toplantısı yaptı. Basın
toplantısına Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Oya Aslan, TAYAD
Başkanı Fahrettin Keskin, kayıp kardeşi Ali Yıldız’ın mezarını bulmak
için ölüm orucu yapan Hüsnü Yıldız,

kayıp gerilla Bünyamin Kılıç’ın ve
Murat Gün’ün babaları katıldı. Burada süreç anlatıldı
ve cenazeleri almak için direniş
başlatılacağı duyuruldu.
1 Şubat günü
Şişli Cevahir AVM
önünde hergün yarım saatlik oturma
eylemine başlayan
aileler ellerinde “
Kayıplarımızı İstiyoruz” ve “ Cenazelerimiz Nerede” yazılı dövizler taşıdılar. Bundan
sonrasında oturma eylemleri devam
etti ve gözaltılar yaşandı.

Ankara’da 2 Şubat Günü
Cephe Milisleri Dersim’deki
Kayıp Gerillalar İçin Pankart
Astı.
5 Şubat 2017 tarihinde saat 13.3014.00 arasında İstanbul’un Gazi Mahallesi`nde Tayad’lı Aileler 7 Kasım
2016 tarihinde Dersim’de katledilen
11 gerillanın cenazelerinin bulunması
için başlatmış oldukları direnişi anlatan basın toplantısı yaptılar. Direnişi
Dersim`de de başlatacaklarını duyurdular.
09 Şubat 2017 tarihinde saat.13.00
da gerilla Murat Gün’ün babası Dersim’de 11 gerillanın cenazelerinin
bulunması için başlatmış oldukları
direnişi anlatan bir basın toplantısı
yaptı. “Evlatlarımızı katlettiniz, cenazelerini kaybettiniz. İlk önce Malatya Adli Tıp’a gittik, Adli Tıp kabul
etmedi. Evlatlarımızın bulunması için
ben mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi ve Seyit Rıza Meydanı`nda
oturma eylemine başladı.
Kadıköy'de 10 Şubat günü TAYAD'lı Aileler 11 kayıp DHKC gerillası için pankart astılar.
13 Şubat’ta Beşiktaş'ta DevGenç’liler kayıplarla ilgili 25 adet
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pul ve 4 adet yazılama yaptılar.
14 şubat 2017 tarihinde Dersim’de
katledilen kayıp gerilla Murat Gün'ün
babası ve Aydın Balcı Dersim'de
gözaltına alındı
15 Şubat 2017 tarihinde saat
15:00’da İstanbul Şişli Cami önüne,
Taksim Meydanı`na, Kadıköy Boğa
Heykeli önüne üzerinde “Cenazemiz
Nerede” yazan tabut bıraktılar.
15 şubat günü Cevahir AVM
Önünde,"Evlatlarımızın Cenazeleri
Nerede? Kayıplarımızı istiyoruz!"
dövizi ile oturma eylemi yapan Mulla
Zincir gözaltına alındı
17 Şubat günü Antep Düztepe
Mahallesi`ne kayıplar için pankart
asıldı.
İstanbul Kartal’da 18 Şubat Cumartesi günü kayıplarımızı soran yazılama yapıldı.
18 Şubat günü, Dersim’de katledilen 11 DHKC gerillası için İkitelli’de pullama yapıldı.
“Dersim’de Katledilen Gerillalarımız Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz!” sloganları ile İkitelli sokakları donatıldı. Toplam 150 pullama
yapıldı
19 şubat günü Sarıgazi`de 25 kişinin katıldığı toplantıda kayıplarla
ilgili ne yapılabileceği konuşuldu,
aynı gün İkitelli`de de 22 kişinin katıldığı toplantıyla kayıplarla ilgili

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

13

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

14

program çıkarıldı ve hiçbir yoldaşımızı
dipsiz kuyularda bırakmayacağız, denildi.
Halk Cepheliler, Dersim'de kaybedilen 11 DHKC gerillası için 20
Şubat Pazartesi günü saat 07.00'da
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda tabut
bırakma eylemi yaptı.
İkitelli'de Cephe Milisleri 19 Ocak
akşamı saat 21.30 civarında Esentepe
Sokağına 7 Kasım'da şehit düşen
DHKC gerillaları için“Dersim'de Katledilen DHKC Gerillaları Ölümsüzdür! Cephe”yazılı bomba süslü pankart
astılar.
Cephe Milisleri katledilen DHKC
gerillalarının cenazelerinin verilmemesiyle ilgili 6 Şubat’ta yazılama
yaptı.
Cepheliler İstanbul Altınşehir'in
Şahintepe Mahallesi’nde 7 Kasım’da
Dersim’de şehit düşen DHKC gerillalarını 18 Ocak günü sabah saatlerinde yazılama yaparak selamladılar
22 şubat günü İstanbul İkitelli`de
Arenapark önüne cenazeleri soran
temsili tabut bırakıldı.
22 şubat günü Kemal Gün Dersim`deki kahveleri gezerek 24 şubat
günü açlık grevine başlayacağını duyurdu ve halka destek olma çağrısı
yaptı.
24 Şubat 2017 tarihinde saat
12:00’de kayıplarımızdan Murat
Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun
Saban’ın amcası Sabahattin Saban,
Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevi
direnişine başladılar. Yaklaşık yarım
saat sonra katiller meydana 2 zırhlı
araçla gelerek saldırdılar, halkın sa-

hiplenmesiyle karşılaşan katiller
halktan 3 kişiyi, TAYAD’lı Aydın
Balcı'yı Kemal Gün'ü ve Sabahattin Saban'ı gözaltına aldılar.
Gözaltılar daha sonra serbest bırakıldı.
25 Şubat Cumartesi günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereyolu’nda Liseli Dev-Genç’liler
tarafından, “Kayıp Gerillalar Nerede” yazılı, Dev-Genç imzalı
pankart asıldı.
25 şubat günü Yenibosna'da
Halk Cepheliler Yıldırım Beyazıt
Caddesi’ne katledilen gerillalar
için tabut bıraktı.
Yoldaşlarının cenazesini bulmak için başlatılan kampanyadaki ısrarlılık sonuç verdi ve bombalanan
sığınağın açılması talebi kabul edildi.
Fiili olarak OHAL’in kat kat uygulandığı Dersim`de yanmış yakılmış
dağlarda evlatlarının cenazesini arayacaktı aileler. Dersim Seyid Rıza
Meydanı’nda yaptıkları açlık grevinin
4. günün sonunda sığınakta arama
faaliyeti başlandı. 28 Şubat günü aileler ve avukatların katıldığı çalışmada
belediye işçileri ve iş makineleri ile
katıldılar. Kazı çalışması kayıp çocukları bombalanan ÇAT Deresi’ndeki
sığınakta tırnakları ile kazarak arama
yaptı babalar. Kimyasallarla yakılan
cenazelerden kalan kemikleri tek tek
tırnaklarıyla toprağı kazıyarak topladılar. Oradaki parçaları toplayıp torbaya doldurulduktan sonra Tunceli
Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Arama çalışması saat 15.00 bitti.
Dev-Genç’liler 27 Şubat tarihinde
Kadıköy’de yazılama yaptı.
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ,
Devrimci İşçi Hareketi, İkitelli Halk
Cephesi, Esenyurt Halk Cephesi, Kuruçeşme Halk Cephesi, Gazi Halk
Cephesi, TAYAD, DEV-GENÇ yaptıkları açıklamayla cenazelerin verilmesini istediler.
28 ŞUBAT GÜNÜ SARIGAZİ
NAZIM HİKMET PARKI’NA “KAYBEDİLEN 11 GERİLLA NEREDEHALK CEPHESİ” YAZILI PANKART ASILDI. 2 SAAT ASILI KALAN PANKART POLİS TARAFINDAN İNDİRİLDİ.
3 Mart Cuma Günü Kuruçeşme

Mahallesi’nde 11 DHKC gerillaları
için 750 adet minibüs yolu üzerinden
başlanarak Hadımköy yolu üzerine
kadar kuşlama yapıldı.
6 mart günü Dersim Merkez’de
Yenimahalle Bölgesi’nde kapı çalışması yapıldı. Halka 11 kayıp gerilla
ve Seyit Rıza Meydanı’nda süren
açlık grevi direnişi anlatıldı.
10 Mart Cuma günü Dev-Genç’liler Kocaeli/Derince Esentepe Mahallesine "Dersim'de Kaybedilen Gerillalar Nerede? Dev-Genç " yazılama
yaptı.
Şu ana kadar toplam 3 bin pullama,
50 bin kuşlama yapıldı. İstanbul`un
mahallelerinde pankartlar asıldı asılmaya devam ediyor.
Çeşitli basın kuruluşları, internet
siteleri, gazeteciler tek tek gezilerek
süreç hakkında bilgi verildi. Haber
yapmaları istendi çünkü Dersim Valiliği Dersim`deki gazetelere yazı
göndererek eylemle ilgili hiçbir habere
izin vermeyeceğini söyledi. Basını
tehdit etti. Yani halk bilmesin duymasın, katliama tepki göstermesin
diye en küçük bir haberi bile engellemeye çalıştılar. Mücadelenin meşruluğu karşısında haber yapmak zorunda kaldılar.
Dersim`de bombalanan sığınağın
açtırılması ve kalan kemiklerin oradan
alınması mücadelede ısrarın, yoldaş
sevgisinin birbirimiz için her şeyi
göze alabileceğimizi ilan etmenin sonucudur. OHAL koşulları Dersim`de
yıllardır uygulanıyor ve halka bu
şehir yaşanmaz hale getiriliyor.
JÖH`lerin, PÖH`lerin kuşattığı o
dağlarda ellerimizle kazarak kemik
parçası dahi olsa aldık. Ama direnişimiz
devam ediyor. Kayıplarımızı bulmak
ve onları hakettikleri şekilde ellerimizle
toprağa vermek bizim boynumuzun
borcudur. Yoldaş sevgisi bizim en
güçlü dayanağımızdır. Tarihimiz yoldaşlarımızı sahiplenmek için yarattığımız örneklerle doludur. Güler Zere’nin zülmün elinden çekip alınması,
Ali Yıldız`ın kemikleri için yaratılan
direniş… Şimdi bu geleneği büyütmek
görevi bizimdir. Devrimciler bu görev
ve sorumlukla yüklenmelidir kayıplarımızı bulma kampanyasına.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

Halkın
Hukuk
Bürosu

Yargı; Aklama, Faşizmi Gizleme Yerleridir!
Bunu Asla Unutmadık Ne Yapacaksak Mücadelemizle Yapacağız!

DİLEK DOĞAN’IN KATİLİNİN AKLANMASI,
YENİ KATLİAMLARA İZİN VERMEKTİR!

Özel Harekata bağlı Yüksel Moğultay isimli bir polis, 18.10.2015
günü Dilek Doğan’ı ailesinin gözleri
önünde öldürdü. Dilek polislere arama esnasında “ayağınıza galoş giyin”
diye tepki göstermişti. Ailesinin, Dilek’in, abisinin tepkisine karşı intikam duyguları ile hareket eden katil
bir anda vurdu Dilek’i. Dilek vuruldu,
aile kelepçelenmek istendi, suçlu
olarak Dilek’in abisi Mehmet gösterilmeye çalışıldı. Dilek’i bir an
önce hastaneye sevk etmek yerine
gidişini geciktirdiler. Katili gizlemeye, aileyi suçlamaya dönük deliller
oluşturulmaya çalışırdı. Soruşturma
işlemleri esnasında katil polise şüpheli sıfatı ile yaklaşmadılar. İlk
ifadesi olayın tanığı biçimindeydi.
Yanında bulunan polislerin tümü
katil polisi koruyacak şekilde yalan
ifade verdiler, aileye iftira attılar,
Dilek’in vurulmasının sorumlusunun
aile olduğu yönünde tutanak tutuldu.
Normalde Dilek vurulduğu anda
evde arama işlemi bitmeli, olay yeri
inceleme tarafından deliller toplanmalı, savcı keşfe gelmeliydi. Fakat
böyle olmadı. Arama adı altında Dilek’in evi talan edildi. Katil polis
hakkındaki soruşturma avukatların
verdiği dilekçe ile başladı. Ancak
avukatların müdahale etmesini engellemek için gizlilik kararı verdiler.
Böylece avukatlar sanığın nasıl ifade
verdiğini, tanıkların ifadelerine ulaşamadı. Tutuklanması gerekirken
tutuklanmadı. Soruşturma aşamasında tutuklanmadı, yargılama esnasında ciddi deliller bulunması rağmen tutuklanmadı. Mahkeme aşamasında dosyadaki görüntülerden
katilin Yüksel Moğultay olduğu açıkça görünüyordu. Dilek’e karşı öfkesini, tepkisini ve birden içeriye
geçip Dilek’i vurmasını tüm dünya
izledi. Mantığı doğru çalışan hakkaniyete sahip herkesin bilincinde
hüküm kuruldu aslında. O görüntüler

halkın bilincinde ve kalbinde şunu
söylüyordu; katil en ağır bir biçimde
cezalandırılmakladır.
Halka yabancılaşmış, devleti ve
polisleri korumak için çaba gösteren
yargının aklı ve vicdanı delilleri yeterince ciddiye almadı ve katili tutuklamaya hiç yanaşmadı. İddianamede de savcı görüntü ve ses kayıtlarına, belgeli gerçeklere aykırı olarak
ve adeta sanığı “masumlaştıran”,
eylemini meşrulaştıran, maktulü ve
ailesini ise gerçekte olmadığı halde
“saldırgan” bir tutum içindeymiş gibi
gösteren giriş anlatımı sanığı koruma
tavrındaydı.
Sanık sadece soruşturma aşamasında değil mahkemede de korundu.
Sanki yargılanan kendisi değildi.
Davanın ilk duruşması dışında hiçbir
kez davaya gelmedi, getirilmedi.
Yargılama olağanüstü koşullarda,
abartı bir güvenlik önlemi altında,
sesin ve eylemlerin yasaklandığı,
başından sonuna kadara usul hükümlerinin dahi uygulanmadığı, sıradan işlemlerin vekil avukatların
zorlaması ile gerçekleştiği bir yargılama sürmüştür. Ki bu davanın ilk
duruşmasında güvenlik adı altında
5000 polis görev almıştır. Davaya
katılımı engellemek için polis elinden
geleni yaptı. Yargılamanın en önemli
delile olay yerinde keşif işlemi yapılması idi. Keşif yapılmadı, sanığın
olayda duruş yeri, kurşunun atış
yönü, sanığın beyanı ile maddi gerçek
arasındaki farklılık araştırılmadı.
Yargılama devam ederken görüntü
kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.
Silme işlemi mahkeme çekimin yapıldığı kameranın mahkemeye gönderilmesini istemesinden sonra yapıldı. Siyasi şube delilleri yok etmeye
çalıştığı anlaşıldı yani suç işledi.
Mahkeme bu suçu görmezden geldi,
silinen görüntülerin daha başından
itibaren mahkemeye gönderilmesi
gereken önemli bir kısmın olduğu

HUKUK ŞALINI KALDIRIR

anlaşıldı. İlk aşamada görüntüleri
göndermeyenlerinde suç işlediği delilleri gizlediği suçu işlediği ortada
iken mahkeme yine sessiz kaldı. Görüntü kayıtlarından operasyona katılan
birliklerin Dilek’i öldürenin polis
Yüksel Moğultay olduğunu bildiklerine rağmen suçu bildirme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır. Bu da suçtur ama mahkeme buna da sessiz kaldı. Ve en
önemli nokta, halkın davayı izlemesinin önü kesildi, yargılamanın kapalı
yürütülmesi kararı verdi.
Tarafsız yargı yoktur. Bu davada
da yargı tarafsız olmadığını kararları,
uygulamaları, ile kendini gösterdi.
Ki tarafsızlık bir devletten sadır
olan, çıkar gözetmeyen, salt teknik,
iyileri de kötüleri de bir baba şefkatiyle yöneten ve koruyan bir hukuk
imgesidir sadece bu ise hukukun
idealleştirilmesinden ve gerçeğin kamufle edilmesinden başka bir şey
değildir.
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Dava 17 Mart’ta Bitecek
Mahkeme Kararını
Açıklayacak
Aileye ızdırap çektire çektire davanın sonuna gelindi. Son karar 17
Mart Cuma günü verilecek. 8 Mart
tarihli duruşmada avukatlar katilin
kasten adam öldürdüğüne ilişkin delillerini sundular, neden cezalandı-
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rılması gerektiğine ilişkin görüşlerini
hukuki, bilimsel, mantıki, felsefi açıdan
anlattılar. Katilin itişme esnasında
silah patladı yalanının mümkün olmadığını, olamayacağını söylediler.
Buna rağmen davaya bakan savcı katil
polisin “taksirle ölüme neden olmak”
suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis
cezası talep etti. Taksir, yani istemeden,
dikkatsizlik sebebiyle kazayla oluşan
durumu ifade eder. Polisleri aklamak
için istenen bir sevk maddesidir.
Taksirle işlenen suça 2 yıl hapis
cezası verilmektedir daha çok. Bu
olayda polis ayrıca uyduracakları bir
gerekçe ile indirim de alacaktır. Savcının istediği gibi ceza alırsa katil hiç
tutuklanmayacak, cezası ertelenebilecektir. Bu durumda beş yıl sonra
suç kaydı arşivden de silinecektir.
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Yargı Aklama, Faşizmi
Gizleme Yerleridir
Bunu Asla Unutmadık
Ne Yapacaksak
Mücadelemizle Yapacağız
Savcının yargılama konusundaki
görüşü bizi şaşırttı mı? Hayır şaşırtmadı, biz bu yargıyı, yargının kimi
nasıl akladığını, koruduğunu biliyor
ve izliyoruz. Başından beri bunu yapmaya çalıştılar. Başından beri buna

dikkat çektik. Son davada savcı gerçekleri çarpıtmaya çalışsa da insanların
bilinçlerini değiştirmeyeceğini biliyor.
Savcı hukukçu kimliğini unutup kendisinden istenen talimatları uyguluyor.
Hukukun işlevi bilindiği için, Dilek’in vurulduğu andan itibaren ailesi
ve arkadaşları adalet talep etmeye,
gerçekleri anlatmaya, katilin hak ettiği
ceza ile cezalandırılması için ne gerekiyorsa yaptılar. Aileyi mahkeme
önünde yalnız bırakmamak için toplantılar yaptılar, davayı sahiplendiler.
Her duruşma yüksel bir güvenlik içerisinde gerçekleşiyordu. Buna rağmen
adalet istemlerini değişik eylemlerle
duyurdular. Saldırılara rağmen oturma
eylemleri, basın açıklamaları, metrobüs
içerisinde bilgilendirme ve çağrılar
yaptılar. Davanın açılması ve katilin
tutuklanması için Dilek’in vurulduğu
Küçükarmutlu Mahallesi’nde aylarca
açlık grevi yaptılar, çadır açtılar. Çadırları defalarca yıkıldı, çadırın üzerine
gazlar sıkıldı ama vazgeçmediler yeniden yeniden kurdular çadırları.
İlk duruşmada, iki Dev- Gençli
sanığın tutuklanması gerektiğini ifade
ettiler, tutuklanıncaya kadar duruşma
salonundan çıkmayacağız, diyerek
oturma eylemi yaptılar. Dev-Genç’liler
işkence ile salondan çıkartıldılar. Adliye içinde “Dilek Doğan için adalet

istiyoruz” sloganları atıldı. Türkiye’nin
her yerinde basın açıklamaları yapıldı.
Demokratik Kitle Örgütlerine çağrılar
yapıldı, dayanışmayı büyütmeye çalıştılar. İstanbul sokakları, mahallerinde
bildiriler, afişler, yazılamalar yapıldı.

Dilek’in Davası Hepimizin
Davasıdır
Dilek Doğan davası katilin hak
ettiği ceza ile cezalandırılması ve gerçeğin ortaya çıkartılması davasıdır.
Davamızın mağduru şekilsel olarak
Doğan ailesidir. Gerçekte tüm bir halktır.
Dava, faşizmle demokrasi kavgasıdır, egemenle ezilenlerin kavgasıdır,
hak ve özgürlüklerin kazanılması ve
devlet terörünün artması davasıdır.
Bu nedenle bu davayı sahiplenmek,
katillerin cezalandırılmasını sağlamak
zorundayız. Bu davayı akladıklarından
polislere de mesaj verecekler, siz katledin biz sizi koruyacağız, eliniz rahat
olsun demiş olacaklar. Buna izin vermemeliyiz.
Polis sadece devrimcileri katletmiyor, karşısına çıkan herkesi katlediler. Daha geçen hafta 16 yaşındaki
Ömer Barış Topkara'yı katlettiler.
Çocuk, yaşlı, genç ayırmıyorlar,
devrimci ya da değil ayırmıyorlar.
Bu nedenle bu mücadele ortak mücadelemizdir.

Hak Alma Mücadelesinde Açlık Grevi Paneli Düzenlendi
“Hak Alma Mücadelesinde Açlık Grevi” konulu panel,
8 Mart'ta BES Ankara 1 No’lu Şube’de yapıldı. Panelde
konuşmacı olarak; Akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen
Semih Özakça, Av. Engin Gökoğlu ve işçi Cansel Malatyalı
katıldı. Panelde ilk olarak öğretmen Semih Özakça söz
aldı. Türkiye’de açlık grevlerinin tarihini, Nazım Hikmet’ten, 2000 Ölüm Orucu Direnişi’ne kadar olan süreci
anlattı. Açlık grevinin sesi yayıldıkça, daha hızlı sonuç
alabileceklerine inandıklarını ve halkın desteğinin çok
önemli olduğunu belirtti. Özakça’dan sonra, Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Engin Gökoğlu söz aldı.
Berkin Elvan’ın katilinin isminin açıklanması için,
Berkin’in vurulduğu yerde 1 aydan fazla bir süre açlık
grevi yapan Gökoğlu, “açlık grevi ölüme değil, yaşama
yönelik bir iradedir, umuda ve sevgiye” dedikten sonra,
açlık grevinin her gününün çok önemli olduğunu, Nuriye
ve Semih için herkesin desteğinin hayati önemde olduğunu’
belirtti.
Av. Engin Gökoğlu’nun ardından, Cansel Malatyalı
söz aldı. İnşaat Mühendisleri Odası’nda çalışırken, haksız
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bir şekilde işten atılan ve sonrasında işe geri dönebilmek
için İMO önünde direnişe geçen, sonrasında bu direnişini
açlık grevi ile sürdüren ve zafer kazanan Malatyalı, açlık
grevi deneyimlerini anlattı. Düşmanın sınıf bilinci ile
hareket ettiğini, kendilerinin de sınıf bilinci ile hareket
ederek, Nuriye ve Semih’in yanında sınıf iradesini savunmak gerektiğini belirtti. Son olarak akademisyen
Nuriye Gülmen söz aldı. ‘Açlık grevinde bir binaya kapanma fikrinin, kendileri için korkunç olduğunu; sokakta,
insanların içinde olmak istediklerini’ belirtti. Panel, 11
Mart’ta başlayacak açlık grevi öncesi kurulacak Halk
Sofrası’nın çağrısı ile son buldu.

İzlediğimiz Filmlerle Öğreniyoruz, Güçleniyoruz
Antep’te Halk Cepheliler 11 Mart'ta film gösteriminde
buluştu. Hazırlanan çayların ve patlamış mısırların eşliğinde
“Diren” filmini izleyen Halk Cepheliler, film sonrası ise
film değerlendirmesi yaptıktan sonra her hafta devam
edecek filmlerin çağrısını yaparak etkinliği sonlandırdılar.
Yapılan film gösterimine 8 kişi katıldı.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

EĞİTİM-SEN’İN KADIN DERGİSİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR:

EĞİTİM-SEN,
DİRENEN KADINLARI NEDEN GÖRMEZ?
Eğitim-Sen
Kadın Dergisi’nin
9. Dönem 8. Sayısı’nı okuduk. Kapak
yazısı “25 Kasım’dan 8 Mart’a Kadınlar Direniyor” başlıklıydı. Heyecanla aldık elimize. Kapak fotoğrafı,
Cebeci Kampüsü’nde akademisyenlerin direnişi sırasında, polis ve üstüne
hırlayan polis köpeğine karşı sakin
durup, polislere öfkeyle bakan genç
kadındı. Biz de bu fotoğrafı görmüştük. Gerçekten kadınlar direniyordu.
Bu, bize de umut veriyor; direnişin
büyüyecek olması bizi heyecanlandırıyordu. Yüksel Caddesi’nde direnen
Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ’dan;
İstanbul’da direnen Nazife Onay ve
Düzce’de direnen Alev Şahin’den
bahsediliyor herhalde, diyerek açtık
okuduk dergiyi. Son satırına geldiğimizde gördük ki tüm bu direnişlerden
bir satır bile bahsedilmemişti.

Yüksel’de, Düzce’de,
İstanbul’da Günlerdir,
Aylardır Direnen Kadınlar,
Eğitim-Sen’in Kadın
Anlayışına Uymuyor Mu?
Kadınlar, 4 aydır polisine, işkencesine, gözaltısına, trollerine direniyor

faşizmin. Kar, boran, yağmur, çamur,
soğuk, ayaz, hastalık, ameliyat demeden
direniyorlar. Yüksel Caddesi’nde büyüyen direniş sürüyor. Dünya basınından
AKP’li basına; internet haberinden
Twitter’ına, Facebook’una kadar haber
olmayan yer kalmadı neredeyse. Ancak
Eğitim-Sen Kadın Dergisi görmemiş
gözünün önündekini. Her gün gelip
geçtiği “kör parmağım gözüne” Yüksel
Caddesi’ndeki direnişi görmemiş. Anladık ki Eğitim-Sen yönetimindeki mevcut anlayışların umurunda olan, üyeler
ve direnişler değildir. Emek mücadelesinin adı bile anılmamaktadır. Mevcut
anlayışlar, tarihsel bir gerçek olan
“zulme karşı direnme zorunluluğu”
gerçeğini reddeden bir körleşme içindedir. Direnen dört kadının, bir fotoğrafının bile dergide yer almamasını,
üyelerine açıklamasını istiyoruz Eğitim-Sen yönetiminin. Neden konulmamıştır? Hangi hesaplarla, direnen kadınlar görmezden gelinmiştir? EğitimSen yönetimi, bu soruların cevaplarını
açıklamak zorundadır.
Eğitim-Sen ve emekçiler açısından
en yakıcı sorun olan KHK zulmü,
yangına dönüşmüş ve tüm emekçilerle
birlikte sendikayı da alevleri içine
almış durumdayken, yangını söndü-

recek mücadele direnişten ve alanlardan geçmektedir. Buna karşı suskunluğunu koruyan sendika, tarihsel
hesaplaşmasını da yapacaktır. O sendika kapılarına kilit vurulduğunda,
faşizm gerçeğini bilenler, yaşayanlar,
yeniden ve yeniden direnişleriyle var
edeceklerdir. Elbette direnen kadınlar
kazanacaktır. 8 Mart’ta değil yalnızca,
Sayı: 6
gerektiğinde her zaman sokaklarda
olan kadınlar, bugünü, anlamına uygun Yürüyüş
direniş ve kavgayla büyütecekler; her 19 Mart
2017
günü 8 Mart haline getireceklerdir.
Eğitim-Sen’in körleşmesine rağmen;
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Yaşasın Direnişimiz!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ

Kamu Emekçileri Cepheli Nazife Onay, Direnişinin 3. Gününde de Gözaltına Alındı

Nazife Onay’ın Günlüğü’den...
Bugün saat 16.00’da, AKP’nin “evet” çalışması vardı
meydanda. Bu nedenle gürültüleri arasında ozalitimizle,
önlüğümüzle, bildiri ve ajitasyonumuzla eylemimize devam
ettik. İlk dakikadan itibaren halkımız bizi hiç yalnız
bırakmadı. Eğitim-Sen 3 No’lu şubenin yeni yönetimi
desteğe geldi. 10-15 dk. sonra polis geldi. Benimle sohbet
eden kadın, kolumu tutup polislere gözaltı yaptırmamak
için dil döktü. Fakat kadını da, almak zorunda olduklarına
ikna ettiler. Slogan sesine onlarca insan duyarlılık gösterdi.
Ben, kim olduğumuzu, niçin eylem yaptığımızı anlattıkça
halk yığılmaya başladı. “Ne yapıyorsunuz kadına, neden
öyle davranıyorsunuz, bırakın lütfen, bugün kadınlar günü
üstelik vb” müdahale etmeye çalışınca işkenceciler “hadi
bin artık şu arabaya, insanları toplama başımıza” deyip attı
beni arabaya. Hastaneden sonra karakolda üst araması vb.
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yapmadan, bir süre nezarette beklettiler. 2 saat sonra, eylem saatimiz
dolunca, kapıyı açıp “gidebilirsiniz”
dediler.

İstanbul’da Direnen Kamu
Emekçisine Gözaltı...
BİAT ETMEYECEĞİZ,
NE PAHASINA OLURSA
OLSUN DİRENİŞLERİ
BÜYÜTECEĞİZ!

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017
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İstanbul Cevahir AVM önünde
“OHAL VE KHK’LAR HAKLARIMIZA, İŞ GÜVENCEMİZE SALDIRIDIR, HAKLARIMIZI AKP FAŞİZMİNE GASP ETTİRMEYECEĞİZ!” diyerek direniş bayrağını alan
KEC’li Nazife Onay, direnişinin 3.
gününde işkence ile gözaltına alındı.
Nazife Onay’ın gözaltına alınmasına ilişkin Kamu Emekçileri
Cephesi şu açıklamayı yaptı:
“Nazife Onay bu gece bırakılmayacak. Arkadaşımızın saçının teline gelecek zarardan İstanbul Emniyeti sorumludur.
AKP’nin işkenceci polisi günlerdir
ülkenin dört bir yanında direnen
emekçilere işkence yapıyor, gözaltına
alıyor. Yine de direnişlerin yayılmasına, direnişlerin ve direnişlere desteğin büyümesine engel olamıyor.
Engel olamadıkça korkuları büyüyor,
korkuları büyüdükçe saldırganlaşıyor,
pervasızlaşıyor.
Saraylarda yaşayanlar ekmeksiz
kalmanın ne demek olduğunu bilmezler, onuru olmayanlar onuruyla
oynanmanın ne demek olduğunu bilmezler!”
Nazife Onay daha sonra serbest
bırakıldı ve direnişe kaldığı yerden
devam etmeye başladı.
NE ONURUMUZU, NE EKMEĞİMİZİ, NE DE DİŞİMİZLE, TIRNAĞIMIZLA, KANIMIZLA KAZANDIĞIMIZ HAKLARIMIZI
AKP FAŞİZMİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ!
GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN!
BİZ HAKLIYIZ, BİZ KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ

İstanbul Cevahir AVM Önünde
Direnişe Başlayan Nazife
Onay Anlatıyor:
“İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ,
ONURUMUZ İÇİN
DİRENİYORUZ!”
Direniş bir okuldur. Direnmek
beklemek değildir. Direnmek sürekli
politika üretmektir. Direnmek her
yerde ve her şekilde ajitasyon-propaganda yapmaktır. Ve haklılığını,
meşruluğunu her yerde savunmaktır.
Nazife Onay’ın direniş günlüğünden bölümler aktarıyoruz:
-Sınıflarımı dolaşıp neden ihraç
edildiğimi anlattım. Direnişimi duyurup bir de beni takip edebilmeleri
için KEC'in sosyal medya adını tahtaya not almaları için yazdım.
-Okuldaki öğretmen ve diğer çalışanlara da direnişe başlayacağımı
anlattım.
-Okul ziyaretim iyi oldu. Fethullahçılar veya diğer Eğitim-Sen’li arkadaş böyle bir şey yapmamışlardı.
Bana öyle geliyor ki ne kadar çok
gidersem o kadar çok cesaret bulacaklar.
-Mahalleme gitmeye devam edeceğim.
-Arkadaşlarımı İstanbul’daki direnişe dahil etmek için eylem günlerimi ona göre düzenliyorum.
-Direnişin ilk günü; basına ilk
günkü saldırıları gönderdik. “O medyam” diye bir basında çıktı.
Direniş haberi, röportaj ise Kızılbayrak, Gazete Şujin, Evrensel'de
çıktı.
-Biz de facebook sayfamızda
paylaştık.
-ilk gözaltında çok işkence yaptılar. Beni, yaptıkları işkence hiç
korkutmadı. Çünkü; kendimi çok
meşru hissettim.
-Polislerin moral bozma çabaları
da hiç etkilemedi. İleri geri konuşsalar
da ağızlarının payını aldılar.
“AKP’nin polisinden hesap soracağız” diye slogan attığımızı iddia
edip hakaret davası açtırmış polisler.

Biz de bu hafta polisler hakkında
suç duyurusunda bulunacağız.
-On dakika içerisinde tanıştığım
SES'li bir hemşire ile telefonlarımızı
birbirimize verip hasretle kucaklaştık.
-Bir teyze aynı sıcaklıkla kucaklaşıp, buralara yakın oturduğunu anlattı. Gözaltına alınana kadar iki kişi
ile tanıştım, sohbet ettim.
-İkinci gözaltında resmi hiçbir
işlem yapmadan karakoldan bıraktılar. Vakit erkendi. İdil'de tanıştığım
bir öğretmen arkadaşım kendisinin
de içinde yer aldığı koronun 8 Mart
etkinliğine davet etmişti.
Oraya gidip ortamı görünce Açlık
Grevini ve direnişimi anlatmaya
karar verdim.
Videosunu çektirip sayfamızda
paylaştım.
İşim için direniyorum, deyince
duyduğum alkış sesi beni şaşırttı.
Oysa ki en fazla AKP'ye yüklendiğimde alkış almayı bekliyordum.
Süheyl Batum, Senem Bacı gibi
isimler de vardı. Süheyl Batum'un
referandum çağrısını boşa çıkartacak
bir konuşma oldu.
-Hemen ardından beni davet eden
öğretmen arkadaş, beni bir ablayla
tanıştırdı. Abla ile sohbet ede ede
yürürken “istersen bende kal bu akşam, torunumla yaşıyorum” deyince...
kadınla bir kaç saat sohbet ettik, sabah birlikte kahvaltı yaptık.
-O gün o kadar huzurluydum ki...
verilen her emeğin meyveye dönüştüğünü gördüm.
-Biz yetmezsek halk var, başka
güzel insanlar var. Benim başarım
değildi o kadına kapıyı açtırmak
ama çalınmayı bekleyen kapıların
varlığı daha fazla sorumluluk duymamı sağladı.
YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN ZAFER!
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Nuriye Gülmen’in Günlüğü’nden...
Başlayan Yeni Direnişler, 8 Mart ve Açlık Grevi Çalışmaları:
119-120. Günler...
Dün ve 8 Mart dolayısıyla bugün
çok yoğun geçti. Semih düne dair
meclis ziyaretimizi ve mahalle çalışmamızı anlatmış. Ayrıntıya girmeyeyim...
Dün bir de Eğitim-Sen Genel
Merkezi’ne gidip açlık greviyle ilgili
bilgilendirme yaptık ve sendikanın
açlık grevinde olduğumuz süre boyunca nasıl bir tutum takınacağını
sorduk. Genel Başkan Kamuran Karaca’yla görüştük. Daha sonra ayrıntılı
bilgilendirme yazacağız ama kısaca
söyleyeyim. Sendikanın eyleme destek vermemesinin sebebi, Kamuran
Bey’in eylemi beğenmemesiymiş.
Boşuna kendimizi hedef yapmışız,
bu süreçte eylem yapılamazmış, kendileri de yapamıyormuş, biz de yapamıyormuşuz. Böyle eylemlerle sonuç alınamazmış, kazanım elde edilemezmiş. Bu değerlendirmelerin ahlaki olmadığını söyledik. Oraya eylemle ilgili fikirlerini dinlemeye gitmediğimizi, iyi ya da kötü bir şey
yaptığımızı, bundan sonra da direnişi
yükselterek açlık grevine başlayacağımızı, sendikanın ne yapacağını
öğrenmeye geldiğimizi ifade ettik.
Bir sonuç alamadık, Kamuran Bey
eylemle ilgili fikirlerini anlatmaya
devam etti.
Eylem bittikten sonra akşam Şahintepe Mahallesi’ne gittik. Bildiri,
afiş, pullama çalışması yaptık. Ben
esnaflara bildiri verdim.
Cumartesi günkü programımızı anlattık, insanları davet ettik. 10
kişilik bir ekiple bir saat
kadar çalışabildik. İnsanların ilgisi güzeldi.
Bizi dinlediler, bol bol
da AKP’den şikayet ettiler. Ama genel kanı
yapacak bir şey olmadığı yönünde. Böyle
sözleri duyunca Mehmet amcamın sözleri
geliyor aklıma: “Nefes
aldığımız sürece yapacak bir şey vardır.”
Bugün 8 Mart’tı.

Dünya Emekçi Kadınlar gününün
tüm coşkusunu hissettik. ODTÜ’lü
kadın akademisyenler biz alana çıkınca pankartlarıyla geldiler. Çok
güzeldi. Var olsunlar! Açıklamalarımızda kabaca, kapitalizmin kadın
katliamlarına ve sömürüsüne devam
ettiğini, kadınların da direnmeye devam ettiğini ve edeceğini ifade ettik.
Özel Harekat polisi Yüksel Moğultay
tarafından evinde katledilen Dilek
Doğan’dan bahsettik.
Bu arada iki “işimi istiyorum”
eylemi daha başladı. Biri İstanbulda,
Cevahir AVM önünde, Kamu Emekçileri Cephesi imzasıyla yapılıyor.
Pazartesi günü eylemde iki kişi gözaltına alındı. Sevgili Nazife’nin günlüğünü okudum. Pazartesi günkü
gözaltında çok ağır işkence görmüşler.
O yüzden Salı günü suç duyurusu
ve rapor işleriyle uğraşıyorlardı. Bugün tekrar alana çıkmış. Çevredeki
insanlar gözaltını engellemeye çalışmış, Nazife’yi sahiplenmişler. Kadınlar gününde bir kadına böyle davranamazsınız, demişler. Günlüğü okuyunca halka güvenmek, bizim en
güzel işimiz, diye düşündüm.
İki gün önce Didim’de de “İşimi
İstiyorum” eylemi başladı. Bugün
polisler gözaltına alırken, Barış Bozkır
arkadaşımızın ayağını kırdılar. Barış’ı
aradım. Çok coşkuluydu. Konuşmanın sonunda dedi ki, iki ayağımı da

HUKUK ŞALINI KALDIRIR

kırsalar o alana çıkacağım. Eylemimi
asla engelleyemeyecekler. Polisin
ayağını kırarkenki görüntüleri de
varmış. Hemen suç duyurusunda bulunmuş. Bu ülkede işkencecilik genelde ödüllendirilir. Ama biz cezalandırılmaları için elimizden geleni
ardımıza koymamalıyız. Tırnağımızın
ucuna gelen zarar için hesap vermelerini istemeliyiz. Barış’a da buradan,
tüm “İşimi İstiyorum” direnişçileri
adına bir kez daha geçmiş olsun diyelim.
Bugüne dönersek: Çok güzel bir 8
Mart geçirdik. Dünya emekçi kadınlar
gününde direniş mevzimizdeydik. Katledilen, sömürülen, emeği değersizleştirilen tüm emekçi kadınlar için
attık sloganlarımızı. 8 Mart eylemini
beğenmeyen ya da eylemden çıkan
soluğu yanımızda aldı. Alan doldu
taştı. Çiçekleri anıtın üstüne sığdıramadık. Akşam beş buçukta “Sabo’nun
Kızları” 8 Mart eylemi yaptılar. Sonra
beraber halaylar çektik.
Aydın’da direnen kamu emekçilerinden sevgili Yücel bizimleydi
dün. Akşam ona da söz verecektik
konuşma sırasında, Aydın’da olanları
anlatsın diye. Konuşma heyecanıyla
unuttum. Çok mahcubum kendisine.
Bir kez de buradan af dileyeyim.
Akşam açlık grevi ile ilgili panelimiz vardı. Çok iyi geçti. Coşkumuzu
bizi dinleyenlere de hissettirebildik
sanıyoruz. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir koşturmaca içinde
olmamıştım. Semih’le ikimiz ayrı
koşturuyoruz. Bir de başka bir ekip
var ki, gece gündüz çalışıyor. Sokakta çalışan
çocuklar hayretler içerisinde yanımıza geliyorlar: “Abla her yerde
sizin fotoğrafınız var.”
Açlık grevimizin ayak
seslerinden korksunlar
demiştik. Sanırım başarıyoruz.
Bugün saat 12:00’da
mecliste basın toplantımız var. Birkaç kurum
gezeceğiz. İşimiz çok.
Herkesi açlık grevimizin coşkusuyla selamlıyorum.

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017
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Semih Özakça’nın
Günlüğü’nden...
Direnişimizin 119. ve 120.
Gününden Notlar...
“Yaşadım!
Erik ağaçları şahidimdir
Yıldızlar şahidimdir.”

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

119.Gün
Meclise, açlık grevine gireceğimizin ilanını milletvekilleriyle görüşmek ve destek olmalarını istemek
için gittik...
Dakikalarca mecliste milletvekillerinin odalarını gezmemize rağmen
ikisiyle yüz yüze konuştuk; diğerlerine not bıraktık. Mecliste bugün
grup toplantısına katılacaktık ancak
toplantılar en erken 13.30’da başlıyordu. 13.30’da eylemimiz başlayacağından toplantılara katılmamız imkansızdı...
Meclisten çıktığımızda eylem saatimize çok az kalmıştı. Konur Sokak’ın başındayken eylemi başlatmak
için 10 dakika gecikmiştik. Mecliste
giyemediğimiz önlüklerimizi sokağın
başında giyerek eylem alanına doğru
sloganlarla yürüyüşe geçtik. Anıtı
gördüğümüzde bizi bekleyen kalabalıkla karşılaştık. Yürüyüşümüze
devam ederken etraftan ve eylem
alanından alkış ve slogan sesleri yükseliyordu. Leyla Abla bize karanfil

getirmiş; yürüyüşe devam ederken
yanımıza gelip bize gülen gözlerle
bakarak karanfilleri verdi.
Bugün de alanda yoğun bir bilgilendirme çalışması yaptık. Birçok
kişiyle konuşarak 250 bildiri dağıttık.
Eylem bittikten sonra da Ege Mahallesi’ne gidip bildiri dağıtımı, pullama ve afiş asma çalışması yaptık.
Çalışmanın sonunda birçok esnafı
bilgilendirmiş; 100 afiş, 100 pullama
asmış, 100 bildiri dağıtmış olduk.
Bildiri dağıtırken açlık grevine gireceğimizi söylediğimde hemen hemen
herkes duygulu gözlerle yüzüme bakıyordu. Özellikle bir abla, önce bildirideki resme baktı sonra yüzüme.
Bu sensin değil mi diyerek ağladı.
Çalışmamızın sonunda eve gittik.
Günün yorgunluğunu atmak için önce
dinlendik sonra güzel bir yemek yedik. Güzel ve hoş sohbetli bir geceydi.
Bu gece olanlar bir arkadaşı önce
şaşırttı sonra heyecanlandırdı. Güzel
insanlara selam olsun…
“Yaşadım!
Avuçlarımın gücü yettiği kadar
Dağları, kadınları, meyveleri”
120.Gün
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kutlu olmasın çünkü kutlanacak
bir durum yok. Bugün bir anma ve
mücadele günüdür. Bizim kadınlarımız emekçidir, direnişçidir. Başlangıç
açıklaması yaparken yan kafeden bir

kadın grubu direnişi desteklemek
için hazırladıkları dövizlerle alana
gelip bize destek oldular. Bir de
çiçek getirmişler direnişçi kadınlara.
Bir de kadınlar olarak fotoğraf çektirmek istediler ama ben kendi irademle “selfi” çekerek fotoğraf karesine girmeyi başardım.
Dün not bıraktığımız bir milletvekili bizimle makamında görüşmek
istedi, biz de meclise gittik ve yarın
için mecliste bir basın toplantısı talep
ettik. Talebimiz onaylandı. Yarın
12.00’da mecliste basın toplantısı
yapacağız.
Eylem bittikten sonra BES 1 No’lu
şubedeki panele geçtik. Panele Türkan
Albayrak gelemedi ama Cansel Malatyalı ve Av. Engin Gökoğlu katılım
sağladı. Panel’de açlık grevinin Türkiye’deki tarihini ve biçimlerini anlattım. Cansel Abla kendi açlık grevi
ve direniş sürecini anlattı. Engin Gökoğlu açlık grevinin etkisinden bahsetti. Etkinliğin sonunda bir soru
sordum herkese, “Burada kaç kişi
kazanacağımıza inanıyor?” dedim.
Herkes elini kaldırdı. Herkes biliyor
ki biz kazanacağız…
“Yaşadım!
İncirin dallarına yürüyen süt
Yonca tarlasından gelen nefes
Horozun ibiğinden damlayan kan
Yollar ve sevgili türküler şahidimdir”
Kendinize has bakın… Semih

Eşim Semih Özakça'nın ve
Nuriye Gülmen'in Serbest
Bırakılması İçin
Açlık Grevindeyim
Esra Özakça gözaltına alınan eşinin ve Nuriye Gülmen'in serbest bırakılması için yaptığı açlık greviyle
ilgili 11 Mart'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: Eşim Semih Özakça ve
Nuriye Gülmen, sosyolog Veli Saçılık
ve öğretmen Acun Karadağ ile sürdürdükleri “İşimi Geri İstiyorum”
talepli oturma eylemini 121 gün boyunca sürdürdü. Bizler hırsız değiliz,
katil değiliz, darbeci değiliz. İşimizi
geri istemek için alanlara çıktık. Arkadaşlarımız 120 gün boyunca 23
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kez gözaltı, gazlı saldırı ve işkence
yaşadılar. İmzalar topladılar, meclise gittiler, imzalarını verdiler, davalar açtılar. Fakat işe dönme talepleriyle ilgili hiçbir gelişme olmadı. 11 Mart itibarı ile başlayacakları süresiz açlık grevi kararını
almışlar ve kamuoyuna bildirmişlerdi. Seslerini bir de mecliste duyurmak için Sayın Şenal Sarıhan
ile bir basın açıklaması yaptılar.
Bu açıklama bitip meclisten çıkıldığında, önce Acun Karadağ birkaç
dakika sonra da eşim Semih Özakça
ve Nuriye Gülmen Ankara TEM
şube tarafından gözaltına alındılar.
Acun Karadağ’ın Ankara’daki ve
Semih Özakça’nın Eskişehir’deki
evlerinde aramalar yapılmıştır. Her
dönemin aydınının yaşadığı gibi
hiçbir suç unsuruna rastlanmamış,
sadece kitaplarına el konmuştur. Acun
Karadağ sağlık durumu ve gözaltında
yaptığı açlık grevinde su-şeker-tuz
gibi alınan gıdaları reddetmesi ve
avukatlarının çabası sonucu 10 Mart
Cuma günü savcılığa çıkarılmış ve
adli kontrolle serbest bırakılmıştır.
Fakat Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça savcılığa çıkartılmayarak
keyfi bir şekilde hala gözaltında tutulmaktadır. Neden hala gözaltında
olduklarını merak ediyoruz ve soruyoruz; 120 gün boyunca alanda olan
insanlar niçin açlık grevi yapacakları
öncesi gözaltına alındılar. Suçlamalar

Nuriye ve Semih Gözaltından Sonra
Yüksel Caddesi’ndeki Direnişe Dönerken
ne? 120 gün boyunca derdini kamuoyuyla paylaşmış, internette günlüklerinde yazmış insanlar ne ile suçlanıyor? Suçları işlerini geri istemek
midir?
Arkadaşlarımız gözaltına alındığı
andan itibaren oturma eylemi aksamamış, bizler arkada kalanlar tarafından yürütülmüştür. Aynı şekilde
arkadaşlarımızın ilan ettiği 11 Mart
programını hayata geçirmek, gözaltılarını protesto etmek için açlık grevi
ilan edeceğimiz açıklamamızı yaparken onlarca polis tarafından saldırıya uğradık, işkence ile gözaltına
alındık. İşkence tüm emniyet aşamaları boyunca sürdü, gün sonunda

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Serbest
Bırakıldıktan Sonra Adliyeden Çıkarken

kabahatler kanunundan ceza kesilip
salıverildik. Gözaltından çıkınca doğru Yüksel Caddesi’ne geldik. Gözaltındaki Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın serbest bırakılması talebiyle açlık grevi yapan arkadaşlarımızın yanına geldik. Ben de gözaltına
alındığım an itibarı ile eşim Semih
Özakça ve Nuriye Gülmen’in gözaltından serbest bırakılması talebiyle
açlık grevinde olduğumu ilan ettim.
Bugün aynı taleple açlık grevime
Yüksel Caddesi’nde devam ediyorum.
Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyorum, işini istemenin
hangi suça iştigal ettiğini merak ediyorum. İşini istemek suç değildir.
Arkadaşlarımıza komplo kurulmaya
çalışılıyor, fakat bu komployu boşa
çıkartacağız!” denildi.
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Açlık Grevi Yapan
Emekçilere Selam Olsun!
Ne Baskılar Ne de Gözaltılar
Haklı Direnişlerini
Engelleyemeyecek!
Ankara Yüksel Caddesi’nde, işlerine geri dönmek için başlattıkları
direnişlerinde 125 günü geride bırakan
kamu emekçileri, bir hafta önce
AKP’nin işkenceci polislerince gözaltına alınmışlardı. Keyfi bir şekilde
bir hafta gözaltında tutulan direnişçiler
Semih Özakça ve Nuriye Gülmen,
14 Mart'ta çıkarıldıkları savcılıktan
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serbest bırakıldılar. Adliye çıkışında
desteğe gelenler tarafından “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”, “Direne
Direne Kazanacağız!”, “Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!” sloganlarıyla
karşılandı. Hem direnişçilerin, hem
de onları karşılamaya gelenlerin yüzlerindeki mutluluk ve coşku göze
çarpıyordu. Hep birlikte Yüksel Caddesi'ne yürüyerek, direnişlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini
bir kez daha ilan etti direnişçiler.
Direnişçiler alana geldiklerinde
“OHAL Haklarımıza Saldırıdır! İşimizi
Geri İstiyoruz!” pankartıyla onlarca
kişi tarafından karşılandı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça pankartın arkasına geçerek yaşadıkları süreci, gözaltının nedenlerini, direnişlerinin ve
direnişe desteğin gücünü anlattılar.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
gözaltına alınmasının ardından Yüksel
Caddesi, 24 saat direnişin sürdürüldüğü
bir mevzi haline getirilmişti. Açlık
grevine başlayacaklarını açıklayan direnişçiler, gözaltındayken fiili olarak
açlık grevini başlatmışlardı. Dışarıda,
Yüksel Caddesi’nde de direniş büyüyerek günün 24 saati süren bir direnişe
dönüşürken, Semih Özakça’nın eşi
Esra Özakça da direnişçiler bırakılıncaya kadar açlık grevine başlamıştı.

İşleri İçin Mücadele Eden
Kamu Emekçilerine
Komplolar Kurarak
Direnişlerinden
Vazgeçiremezsiniz!
Kamu Emekçileri Cephesi gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye
Gülmen ile ilgili 10 Mart'ta bir açıklama yayınladı. Açıklamada: "9
Mart’ta gözaltına alınan Nuriye Gül-
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men ve Semih Özakça hiçbir gerekçe
gösterilmeden Emniyette tutuluyor,
savcılığa çıkartılmıyor. Semih Özakça’nın Eskişehir’deki evini basıp kitaplarına el koymuşlar. Anlaşılan Ankara polisi her iki direnişçiye komplo
hazırlığına girmiş durumda. Neden
bu insanları aldınız? Suçları nedir?
KHK’larla bir gecede işsiz bıraktığınız
bu insanlar bir kenara çekilip kaderlerine boyun eğmedikleri için mi gözaltına aldınız? Sizlere biat etmedikleri
için mi gözaltına aldınız? Direnişleri
dalga dalga yayıldığı için mi gözaltına
aldınız? Nedir suçları? Halka açıklama
yapın. Bizler biliyoruz ki suç dedikleri
haklarını aramaktır. Boyun eğmemektir. Açlıkla terbiye olmayı red
edip bedenlerini açlığa yatırmak istedikleri içindir. Komplo kurarak vazgeçireceklerini sananlara yine en iyi
cevabı direnişçiler veriyor. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça gözaltında
süresiz açlık grevine başladıklarını
söylediler. Akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça bu ülkenin
aydın onurlu yüzleridir. Kimsenin
onları karalamaya gücü yetmeyecek.
Ankara polisinin komplosunu boşa
çıkartacağız. Onlar yine Yüksel’de
direnişlerine devam edecekler. Umutsuzlara umut olacaklar. KHK’ları
çöpe atacaklar." denildi.

AKP’nin Polisi Kamu
Emekçilerine Gözaltında da
İşkence Yapmaya Devam
Ediyor!
Gözaltılar, İşkenceler Haklı
Mücadelemizi Engelleyemez!
Kamu Emekçileri Cephesi:
"9 Mart'ta mecliste yapılan basın

açıklamasını ardından gözaltına alınan
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Acun Karadağ ile avukat görüşmesi
yapıldı. Avukat Didem Ünsal, polisin
büyük bir kinle çok yoğun işkence
yaptığını ve kamu emekçilerinin bir
takım sağlık problemleri yaşadığını
ifade etti. Kalp hastası Acun Karadağ’ın hastalığı nedeniyle fiziksel
durumunda sorun oluşabileceğini,
Nuriye Gülmen’in ise kolunda oluşan
ödem nedeniyle ortopediye sevk edildiğini söyledi. Ayrıca Semih Özakça
da parmak izi alımı esnasında uğradığı
saldırı nedeniyle parmaklarında his
kaybı yaşamakta. Toplama kampı
benzeri bir koğuşun köşesine kelepçeli
olarak atılan Semih Özakça’nın ve
diğer kamu emekçisi arkadaşların
avukatların çabaları sonucunda normal
nezarethaneye konulduğunu ve serbest
bırakılmaları için görüşmelerin sürdüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Fiziksel işkence izlerinin haricinde, Nuriye, Acun ve Semih’in moralleri oldukça iyi. Biliyoruz ki, açılan soruşturma bahanesiyle yapılan bu haksız
gözaltı kamu emekçilerinin büyüyen
ve başlayacak açlık greviyle ileri taşınacak mücadelenin hazımsızlığından. Baskılar, işkenceler, gözaltılar
şimdiye kadar nasıl direnişimize engel
olamadıysa, bundan sonra da direnişi
büyütmekten, halka haklılığımızı anlatmaktan alıkoyamayacak."
Ayrıca Kamu Emekçileri Cephesi
13 Mart'ta yaptıkları açıklamayla savcının keyfiyetini dile getirdiler. Açıklamada şunlara değindiler: "Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça 5 gündür
emniyette tutuluyor ve 5 gündür açlık
grevindeler. Savcının işi çok olduğu
için Nuriye ve Semih’in ifadesini bugün almayacakmış. Bu nasıl bir rahatlıktır. Hiçbir suç işlemeyen eğitim
emekçileri, savcının keyfiyle 5 gündür
emniyetin pis hücrelerinde bekletiliyor.
Neden aldınız? Neden bekletiyorsunuz? Ne demek işi çok? Bu nasıl
keyfiliktir? Hiçbir gerekçeyle açlık
grevinde olan bu insanlar emniyetin
pis hücrelerinde, polisin işkencelerine
maruz bıraktırılamaz. Savcı derhal
bu insanlık dışı uygulamaya son vermelidir."

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

Faşizmin Panzehiri
Örgütlü Halktır
Altınşehir Halk Cephesi girişiminin çalışmasıyla Altınşehir Şahintepe’de uyuşturucu sorununa karşı
iki halk toplantısı yapıldı. Toplantıların her ikisine de geniş katılım
oldu.
Bunun tek nedeni halkın uyuşturucu sorunu karşısında bunalmış olmasıdır. Faşizm, halkı uyuşturmak
için tüm mahallelere polis desteğinde
çetelerini salmış, uyuşturucu satışı
üzerinden, aynı zamanda sivil faşist
çeteleri de örgütlemektedir.
Devlet nezdinde uyuşturucu yasal
durumdadır. Fakat, tabloyu bu da
anlatmaya yetmez. Uyuşturucunun
tümüyle yasal olması, bu faşist çeteleri
örgütlemeye hizmet edemez. Devlet,
sözde uyuşturucuyu yasa dışı ilan

ederek, mafya, faşist çete örgütlenmesinin de maddi zeminini oluşturmaktadır.
Durum şudur; uyuşturucu işine bulaşan kişiler aynı zamanda bir faşist
çete örgütlenmesine dönüşmek durumundadır. Fuhuş, kumar da aynı şekildedir. Bu sözde yasak da, faşizmin
mafyalaşmış devlet örgütlenmesini
oluşturmasına hizmet etmektedir.
Diğer yandan bu yasak sözde bir
yasaktır, uyuşturucu evlerin, ilkokulların önlerinde bile herhangi bir polis
müdahalesine rastlanmadan rahatlıkla
satılabilmekte, hatta halk uyuşturucu
bataklığına zor kullanılarak da sürüklenmektedir.
Bunun son örneği, 12 Mart tarihinde Bahçelievler’de yaşandı, bir

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

genç kadın uyuşturucu satıcılarına
evinin önünde müdahale ettiği için,
uyuşturucu çeteleri tarafından silahla
vurularak öldürüldü.
Uyuşturucu bu ölçüde de legal
hale gelmiştir.
Altınşehir’de iki toplantının birine
130, diğerine 75 kişilik bir kitlenin
katılımı bu sorunun yakıcılığı ve
devrimcilere sorunu çözmede duydukları güven nedeniyledir.
Peki, halkın sorunlarını nasıl çözeceğiz?
Çözüm Örgütlü Halktır
Yoksul halkın çözülmeyi bekleyen
sorunları dağ gibi yığılmış durumdadır. Bu sorunların başında mafya
çeteleri, açlık, yoksulluk sorunu, barınma ve yıkım tehdidi sorunları, iş-

Atasözü:
Bencillik tek
harfli alfabedir
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direnmek, kazanmanın tek yoludur
- Bir süre önce afet riskli alan
ilan edilen Armutlu Mahallesi’nde
kentsel dönüşüme karşı mücadele
devam ediyor. Bu kapsamda 19
Mart 2017 Pazar günü, saat
13.00’da Küçükarmutlu Cemevi ve
Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan panelde;
Kentsel Dönüşüm ve Deprem
Gerçekleşen Kentsel Dönüşüm
Örnekleri
Kentsel Dönüşüm ve Mahalle
Kültürü
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk
Örgütlenme konuları konuşulacak. Panelin ardından gerçekleşecek olan forum kısmında ise önümüzdeki süreçle ilgili tartışmalar
gerçekleşecek.
Panelimize tüm halkımız davet-

lidir. Yıkımlar sorunu tüm yoksul
mahalle halkımızın öncelikli sorunları içindedir. Mahallelerimizi yağmalamak isteyen rantçılara kanmamak için gerçekleri öğrenmek için
bilgilenelim, örgütlenelim. Bunun
için yapılan panelimize katılalım.
- İstanbul Altınşehir Mahallesi,
Şahintepe bölgesinde, uyuşturucu
çetelerine karşı gücümüzü birleştiriyoruz. Halk toplantılarımızda sorunumuza birlikte çözüm arıyor, komitelerimizle çözüm için örgütleniyoruz. Tüm mahallelerimizde örgütlenmeliyiz. Halk Meclislerimizde örgütlenelim. Açlık, yoksulluk, barınma,
mahallelerimizin yol, su, elektrik
gibi sorunlarını, çocuklarımızın eğitimi sorunlarını, tüm sorunlarımızı
birlikte çözebiliriz. Örgütlenelim.
- Her mahallemizde bir Hasan
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Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezimiz olmalı.
Uyuşturucuya karşı mücadele için
seferber olmalı, uyuşturucuyla savaş
merkezlerimizi kurmalıyız.
- Dergimizi sahiplenelim, okuyalım okutalım. Dergimize bir dergi
fazla alarak, bir dergi parası fazla
ödeyerek katkıda bulunalım.
- Devrimci Kamu Emekçilerimiz,
Nuriye Gülmen, Semih Özakça da
serbest bırakıldılar. Direnişlerine
devam ediyorlar. Birer ikişer gün
açlık grevleriyle destek olalım.
- Halk Cephesi Tüm Halkımızı
Newroz Kutlamasına Çağırıyor.
Newroz kutlamamıza katılalım, birlikte kutlayalım.
Tarih.19 Mart Pazar
Saat:19.00
Yer: Sarıgazi Festival Alanı
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sizlik sorunu, sivil, resmi faşist terör
sorunu gibi sorunlar var.
Bu sorunların çözümü, ancak örgütlü halk gücü ile mümkün olabilir.
Halkı bu sorunların çözümü için
örgütlemeliyiz.
Halkı, faşizmin karşısında güç
haline getirmek için günlük yaşamsal
sorunları etrafında örgütlemeliyiz.
Çünkü, bu kadar büyük sorunlara
onbinlerin, yüzbinlerin yaşadığı mahallelerde çözüm üretilememesinin
nedeni, halkın örgütsüzlüğüdür.
Sınırlı sayıdaki çetenin mahallelerde terör estirmesine seyirci kalınmasının nedeni örgütsüzlüktür.
Faşizmin zulmü karşısında gerektiği ölçüde tepki gösterilememesinin nedeni örgütsüzlüktür.
Bu nedenle halkın günlük sorunlarına çözüm üretmek için uğraşırken,
aynı zamanda kalıcı örgütler oluşturmalıyız. Yani, günlük sorunlarla
ilgilenirken, geleceğin kurumlaşmalarını, örgütlenmelerini oluşturmayı
hedeflemeliyiz. Bakış açımız bugünle
sınırlı kalmamalı. Bakış açımız, günlük sorunlara çözüm üretmekle sınırlı
kalmamalı. Sorunların kalıcı çözümlerinin, kurumlaşma, örgütlenme olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.

Bu düşünce tarzı aynı zamanda,
stratejik düşünmek anlamına gelir.
Çünkü, devrim örgütlü halk gücünün emperyalizme ve faşizme karşı
savaşın sonucunda başarıya ulaşacaktır.
Bunun için, halkı kendi sorunları
etrafında örgütlemek aynı zamanda
stratejik hedeflerimiz çerçevesinde
de hareket etmektir.
Eğer uyuşturucu sorunu gündemimize girmişse, bu sorunun çözümünün örgütlü halk gücü oluşturmak
olduğunu halka anlatabilmeliyiz. Sadece belli zamanlarda mahalleye gelerek sorunla ilgilenecek sınırlı sayıdaki duyarlı kişinin ya da sınırlı
sayıdaki devrimcinin örgütlü halk
gücü olmadan sorunlara çözüm bulması mümkün değildir. Halka bunu
anlatabilmeliyiz.
Halka, ancak örgütlü olduklarında,
güçlerini birleştirip, organize ettiklerinde, sorunlarını çözebilecek bir
mücadele anlayışına sahip olduklarında, yani devrimcilerin ideolojik
önderliğinde hareket ettiklerinde sorunlarını çözebileceklerini anlatmalı,
örgütlenmeye yönlendirmeliyiz.
Halk olarak sorunlarımızı çözebilecek örgütlenmelerimiz, Halk
Meclislerimizdir.

Altınşehir-Şahintepe
Hangi sorunumuz olursa olsun, bu
sorunu çözmek için hemen halk meclisini örgütlemeli, biraraya gelmeli,
sorunun çözümü için gerekli komisyonlarımızı, alt komisyonlarımızı, gerekli komitelerimizi oluşturmalı ve bu
çerçevede harekete geçmeliyiz.
Yeterli midir ?
Bununla da yetinmemeliyiz. Halk
Meclislerimizi, tek tek sokaklarımıza
kadar örgütlemeliyiz. Öyle bir bakış
açısı ile hareket etmeliyiz ki, tek bir
halktan insanı dahi örgütsüz bırakmayacak şekilde örgütlenmeliyiz.
Sorunlarımız birdir, ortaktır.
Sorunlarımızın çözümüne en çok
ihtiyaç duyan bizleriz. Bilmeliyiz ki,
her evde aynı sorunların çözümü için
bizim gibi çıkış yolu arayan insanlar
yaşıyorlar. Bu gücü biraraya getirmeliyiz. Halk Meclisleri bunun araçlarıdır, Halk Meclislerimizde örgütlenmeliyiz.

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Grup Yorum tahliye edildi. Bunu başaran Grup
Yorum’un faşizm tarafından tutsak edilmesine
karşı yürütülen mücadele oldu.
Faşizm, Dersim’de, DHKC gerillalarının bombalanan sığınağının kazılmasına izin verilmek zorunda kaldı. Bu sonucu ortaya çıkaran sahiplenme
ve direniş oldu.
12 Mart Gazi anmamızı yaptık, polisin tehditlerine, gözaltılarına, tutuklamalarına, saldırılarına
rağmen anmamıza Gazi halkından 2000’e yakın
kişi katıldı. Bu sonucu ortaya çıkaran, faşizmin
hiçbir saldırısını cevapsız bırakmayan direnme ve
savaşma irademiz olmuştur.
Bu direnişlerimiz, zaferimiz faşizme karşı direnilemeyeceği teorilerini boşa çıkarıyor. Faşizme
karşı direnilemeyeceğini söyleyenler, faşizme karşı
ideolojik olarak yenilmiş olanlardır, oportünistlerdir,
revizyonistler, reformistlerdir. Bu kesimlerin faşizme
karşı direnme iradesi kalmamıştır. Fakat, halk faşizme karşı direniyor direnmeye devam edecek.

Faşizme karşı direnmek, mücadele yöntemlerinden biridir. Bu
yöntemi sadece hareketimizin kullanması tasadüf değildir. Hedefiniz
ne ise yöntem ve araçlarınız da hedefinize uygun olarak şekillenir.
Biz faşizmi yenmek istiyoruz. Faşizmi yenmek için direniyoruz.
Biz faşizmin, halkı teslim alma, boyun eğdirme dayatmalarını
geri püskürtmek istiyoruz. Bunun için direniyoruz. Biz, faşizme
ve emperyalizme karşı savaşarak, bağımsız, demokratik, halkın
iktidarını kurmak istiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için direnmekten başka yol yoktur. Bunun için faşizmin zulmünün boyutu
ne olursa olsun, direniyoruz. Faşizmin ideolojik saldırılarına direniyoruz. Fiziki saldırılarına direniyoruz.
Oportünizmin, Kürt milliyetçiliğinin, reformizmin faşizme karşı
direnmemesi de tesadüf değildir. Devrim hedefinden kopmuşlardır.
Faşist sistem içinde kendilerine yer arayışına girmişlerdir. Emperyalizmin
askeri olmayı kabullenmişlerdir. Bunun sonucu olarak, faşizmin katliamları direnmelerine değil, daha çok boyun eğmelerine neden
oluyor. Faşizm HDP’nin milletvekillerini gözaltına alıyor, tutukluyor,
onlar direnişe geçmiyor. Faşizm yüzlerce, binlerce insanı katlediyor.
Onlar çözüm masasına oturmak için çırpınıyor, Mücadele hedefleri,
mücadele yöntemlerini ve araçlarını da belirliyor.
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12 Mart’ın Yıldönümünde
Binlerce Kişiydik
Gazi’de

Bir okurumuz anlatıyor;
Biz sabah 09.00'dan itibaren cemevindeydik. Ses arabası ile saat 11'den
itibaren dolaşarak anonslar yaptık,
halkımızı eyleme çağırdık...
Saat 12.00 civarı cemevinde halk
toplanmaya başladı. Şehit ailelerimiz
de geldiler. Önce azar azar geldi insanlar. Sonra daha kalabalık gelmeye
başladılar... Gelenler saldırı olasılığını
göze alarak gelmişlerdi.
Saat 13.00'a doğru şehit aileleri
pankartlarını açtılar. Ardından biz de
pankartımızı açtık. ... Bine yakın kitle
vardı...
Kitle yürüyüşe geçti. Eski karakola
kadar sorunsuz gidildi. Karanfil bırakıldı ve konuşma yapıldı... Bu sırada
2 bine yakın kitle vardı.
Şair Abay Lisesi’ne gelince düşman
TOMA’lar, akreplerle kitleyi ikiye böldü
ve saldırdı. Gaz bombaları, tazyikli su
ve plastik mermiyle saldırdı. Yaralananlar, gözaltına alınanlar oldu.
Diğer sol; eylem için kitle çalışması,
afiş, pankart, bildirilerini görmedik.

Eyleme 3 gün kala yürüyüş
yapacaklarını ve programlarını
açıkladılar. saat 14.00'da Gazi
Cemevi'nde toplandılar. ...200250 civarında kitleleri vardı...
Onlara müdalahe olmadı.
Bizim eylemimize polisin saldıracağı
bellidir. Polis saldırmıştır.
Gazi yıldönümü anmamıza, aldığımız
ilk bilgilere göre 2000 kişi katılmıştır.
Oportünizmin yaptığı anmaya polisin
saldırısı olmamıştır, tüm oportünist, reformist hareketler birarada oldukları
halde anmalarına 200-250 kişi ancak
katabilmişlerdir.
O halde kitle katılımını belirleyen
nedir?
Faşizmin saldırısı belirleyici olmamıştır, eğer öyle olsaydı, faşizmin saldıracağı kesin olan anmaya katılımın
daha az olması gerekirdi.
Belirleyici olan, ideolojidir, kitle çalışmasıdır, halkı örgütlemek ve bilinçlendirmektir. Halka emek harcamaktır.
Eyleme emek harcamaktır. Oportünizmreformizm ile bizim aramızdaki fark
buralardadır. Halk, bu farka göre eyleme
katılmıştır. Gazi Mahallesi’ne saldırı
sürecinden bugüne mahallede direnen,
mahallesini savunan, halkı yalnız bırakmayıp, örgütlü gücü korumak için

kapı kapı dolaşan, faşizmin her türlü
saldırısına rağmen dergi dağıtmaktan,
meclis toplantılarına kadar halka gitmekte ısrar eden, örgütlenme çalışmasında ısrar eden bizdik, halkın tavrını
belirleyen de bu olmuştur.

O Halde, Belirleyici Olan
Faşizm Değil,
Belirleyici Olan
Bizim Faşizme Karşı
Mücadelemizdir
Bu gerçek Gazi yıldönümü anması
ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halk
faşizmin saldırılarından dolayı tedirgindir,
kaygıları ve korkuları vardır. Ama halkın
tavrını belirleyen bu değildir.
Halkın tavrını belirleyen, bilinç düzeyi, örgütlülük düzeyidir. Bilinç ve
örgütülük düzeyi yükseltildiğinde, fa- Sayı: 6
şizmin saldırılarına karşı direnebileceğini
Yürüyüş
ve direnmek zorunda olduğunu görüyor
19 Mart
halk. Bunu gördüğünde de korkularına 2017
ve kaygılarına rağmen sokağa çıkıyor,
eyleme geçiyor. Çünkü, faşizme karşı
mücadele etmeden varlığını sürdürmenin
mümkün olmadığını anlıyor.
O halde tespit etmemiz ve bilince
çıkarmamız gereken gerçek budur.
Belirleyici sorunumuz, halkın kor-

Çözüm

Programlamak, örgütlemek, disiplin
un ızlık Her günümüzün
r
dolu dolu oluyor. Gidilmesi gereken yerler,
so ams dergi dağıtımı, kapıprogramı
çalışmaları, sorun dinlemek... Bunların hepsini yapmaya
çalışıyoruz. Yapabilmek için programlı olmak zorundayız. Nedir program? Yapmayı
gr
o
örgütlemektir.
Program yapmak, yapılacakları listelemek değildir. Ne yapmak istiyoruz?
pr

Elimizde hangi olanaklar var? Bunlarla nasıl sonuç alırız? Bu soruları sorarak program yapmaya
başlamalıyız. *Nasıl yapacağımızı, *Hangi araç ve yöntemleri kullacağımızı, *Kimlerle, nerede, ne zaman ve ne
kadar sürede yapacağımızı belirlemektir. Ama bu da yetmez, hedefimiz yani o çalışmadan almak istediğimiz sonuç
da net olmalıdır. Programın sonucunu gerçekçi olması belirler. Gerçekçi olmayan programı hayata geçiremeyiz.
Moral bozukluğuna neden olur.
Bilimsel düşünmek, sade düşünmek, sorunu anlamak ve çözümü düşünmektir yapmamız gereken.
Sorunumuzu tanımak çözümün zeminidir. Çözüm için yaptığımız programın, devrim programımızın
küçük parçaları olduğu unutmamalı, o bilinçle hareket etmeliyiz. Bu küçük parçaların
birleşmesi, uç uca eklenmesi bizi devrim programımızın başarısıyla uygulanmasına
götürecektir. Doğru düşünmek, programlamak ve sonuç almak bize
ihtiyacımız olan morali ve motivasyonu da verecektir.
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tek insan nedir ki? sadece bir damla…
uçsuz bucaksız gökyüzünün
boşluğuna savrulmuş bir yağmur damlacığı
tek insan neye yarar
azgınca uğuldayan fırtınalar altında
dayanınca bağrına kanlı elleri yeryüzünün?
tek insan ne yapabilir
sinip gizlenmekten başka?
yaşayan en yüce güç, en aşılmaz barikat
halkın örgütüdür
tıpkı bir okyanus gibi; kurumayan
örs gibi, çekiç gibi; şekil veren demire
kabaran dalgalarla karşılayan;
uğuldayan rüzgarı

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

kusu değildir.
kaklara çıkacak, halka gidecek memek.
Halk örgütlenmelerini oluşturmada,
Belirleyici sorunumuz, faşizmin
calleri kalmamıştır. Bu duruma düşhalk meclislerimizin çalışmalarına kahalkın sinmişliği değildir.
memenin yolu açıktır bizim için, daha
tılımda sorunumuz varsa, bunun çöBelirleyici sorunumuz, halkı örfazla halka gitmek, örgütlemek, eğitim
gütlemede, eğitimde ısrarımızın düzümü yine ortaya çıkıyor, daha fazla
çalışmaları yapmak, mücadeleyi progemek, eğitim, örgütlemek. Çözümzeyidir.
ramlamak, programlarımızı emekle
süzlük, vazgeçtiğimiz yerde çıkar orSorunu doğru tespit edersek, çöhayata geçirmek.
taya. Çözümsüzlük savaşmadığımız,
zümü de doğru geliştirebiliriz.
Sonuç olarak; 12 Mart Gazi anfaşizmin saldırıları karşısında yılgınlığa
Sorunu halkın eğitim düzeyini yükmamız bir kez daha göstermiştir ki,
kapıldığımızda çıkar karşımıza. Bunun
seltmek, bilinç düzeyini yükseltmek,
halka emek harcamalıyız. Faşizmi
nasıl olduğunun örneği, oportünizmdir.
örgütlülük düzeyini yükseltmek şekyenmek için halka daha fazla emek
linde tahlil edersek, çözümümüzü de
Reformizmdir. Bu kesimler faşizmin
harcamalı ve halka güvenmeliyiz. Bisaldırıları karşısında yılgınlaşmış, sobuna göre geliştirebiliriz.
linçli, örgütlü bir halk gücü faşizmi
yenecek tek güçtür. Bu gücü ısrarla
O halde, dergi dağıtımında soDevrimci Kişilik: Haklılığını
ve kararlılıkla organize etrunumuz varsa, bunun
meliyiz. Biz vazgeçmeçözümü de var debilen, haklılığın halktan ve emekten yana olmak olduğunu bilen, hakmektir. Daha fazla sız olanın halk düşmanları olduğunu bilen ve bunu halka anlatan kişiliktir. diğimiz sürece halkı
örgütleyebiliriz, savaşemekle eğitim, daha
Haklılık en büyük direnme ve savaşma gücüdür. Bu nedenle devrimci
tırabiliriz,
kazanabiliriz.
fazla emekle örgütlekişilik, zalime başeğmeyen kişiliktir.

Eğitim: Devrimci eğitim çok yönlü bir eğitimdir. En temel yönlerinden biri de güç veren,
zorluklarla baş etmeyi öğreten bir anlayışla yapılmasıdır.
Eğitim eğer genel bilgi yığma şeklinde yapılırsa,
kişiyi güçlendirmez. Eğitim, günlük pratiğin sorunlarından uzak ve soyut olarak yapılırsa kişiye güç
vermez. Eğitim, devrimin sorunlarına kişinin
çözüm üretmesine hizmet etmezse, güç vermez.
O halde eğitimimiz, bilgi yığma şeklinde değil,
devrimin sorunlarına çözüm üretmeyi sağlayacak
şekilde somut, canlı, Anadolu halkı ve dünya halkları ve dünya devrimleriyle canlı bir bağ içinde
olmalıdır. Onların pratiklerinden öğrenen ve onların eksik ve hatalarından ders çıkaran, onların
çözüm üretemediği sorunlara çözüm üretmeye hizmet eden bir eğitim olmalıdır. Yine eğitimimiz,
mücadelemizin günlük sorunlarına çözüm üretmemize hizmet edecek şekilde olmalıdır.
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halkın örgütüdür
gücü güce ulanır, yükselir
derinleşir, arınır, dayanıklanır
denizde bir damla olunca insan
al ve savur benim de yüreğimi
ufkuna kat, ateşlendir,
şekil ver bakışlarıma
beni yalçın güzelliklerle kuşandır
sarsılmaz yiğitliklerle donat
sevgimi yenilmez,
evincimi ulaşılmaz kıl düşmana
öfkemi bile, gürleştir
bilgimi rüzgarınla aydınlat
örgütüm al beni halkımla yeniden yarat

Ajitasyon Propaganda:

AKP faşizmi, referandumun daha tarihi bile ilan edilmeden, demokrasi için
gerekli olduğunu anlatmaya başladı. Faşist propaganda
demokratik hak kavramı üzerinden yapılıyor. Sandığa gitmenin hak olduğunu, kullanmak gerektiğini söylüyorlar
sürekli. Hiçbir faşist düzen demokratik hakların kullanılmasını istemez. Çünkü faşizm demokrasiye düşmandır.
Demokratik haklarımızı gerektiğinde uğrunda bedeller ödeyerek, yaşamımızı vererek kazandık. Hak almak, hakları
kullanmak için her zaman mücadele ettik. Oligarşinin
halka hak bahşettiği görülmüş şey değildir. Bugün sağlık,
eğitim, barınma, beslenme gibi temel haklarımızdan yoksunuz. Direnme hakkımıza, cenaze hakkımıza, yaşama hakkımıza saldırıyorlar. Ama sandığa gitme hakkından söz ediyorlar. İşte demokrasicilik oyunu budur. Sandık aldatmacadır. Sandık hak ve özgürlüklerin tümüyle yok edildiği koşullarda faşizmin üzerine örtülen şaldır. Bu oyunda figüran
olmayı reddedelim, kendi öz örgütlülüklerimiz olan Halk
Meclislerini büyütelim.
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AKP ÇAPULCUDUR!

ÇAPULCUDAN MİLİS OLMAZ!
Sırplarda Çetnikler
bu halk düşmanı çeteler
içinde sayılan kimi örneklerdir.
AKP bu faşist çeteleri, halk savunma
gücü (yani milis) gibi
sunmak istiyor. Siz kim, milis olmak
kim?
Hak isteyen işçiye saldırttığınız çeteleriniz mi milis?
Soma’da madencileri tekmeleyen
faşist mi milis?
Bunlar mı halkın kendi kendini
savunması?
Beyoğlu’nda eylemcilere elinde döner bıçağıyla saldıran faşist mi milis?
Faşist mafya şefi Sedat Peker mi
milis?
Hrant Dink’i katletmek için kullandığınız faşistler mi milis?
Maraş’ta, Çorum’da hamile kadınların karınlarını deştirdiğiniz sapık
katilleriniz mi milis?
Madımak’ta Anadolu’nun onurlu
aydınlarını yakan katil, din bezirganları mı milis?
Nedir AKP’nin çetelerinin faaliyeti?
Hakkını arayan emekçiye saldırmak.
Uyuşturucu, fuhuş, kumar trafiğini yönetmek. Bu yolla hem halk çocuklarını
uyuştururken, yozlaştırırken, hem de
rant elde etmek.
Halkı sindirmeye çalışmak, faşizme
boyun eğdirmeye çalışmak.
AKP faşizmi, milis örgütleyemez.
AKP faşizmi, halk düşmanı çeteler örgütleyebilir ancak. Örgütlediği de budur.
Faşizm, halk düşmanlığının adını, halk
savunması koyarak meşrulaştırmaya
çalışıyor.
Meşruluğu halkların devrimci mücadelesinin oluşturduğu meşru güçlerin
adını kullanmakta arıyor.
Tıpkı, faşist Nazilerin “sosyalist”
ismini kullanmaları gibi. Tıpkı, Avrupa’nın pek çok ülkesinde, emperyalist
sistemin en köklü partilerinin kendilerini
sosyalist ismini, işçi partisi ismini kullanarak pazarlamaya çalışması gibi.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Para-militer; askeri nitelikli, devletin
militarist gücüne paralel resmi olmayan
bir militarist güç anlamına geliyor.
Son süreçte AKP'nin para-militer silahlı güç örgütlediğine ilişkin haberler
çıkıyor. Bu haberlerden biri, Tayyip Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in açıklamalarını içeriyor. Orhan Uzuner 500
kişilik bir para militer güçten söz ediyor,
haberleşme ağı kurduklarını belirtiyor,
bu para-militer gücü bir halk savunma
gücü gibi sunmaya çalışıyor. Diyor ki;
"Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, hayatına kestederseniz, hayatına kastettiğiniz vatandaş
kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri,
böyle bir imkanı varsa o da kendisini
savunma yoluna gidecektir."
Faşizmin klasik uygulamalarından
biridir. Faşizm, halka karşı savaşta
güçsüzdür. Tüm askeri örgütlenmesine
rağmen kendini güvende ve güçlü görmez. Faşizm, emperyalist tekellerin en
kanlı diktatörlüğüdür. Tüm kurumlarıyla, halka karşı savaş ve kan dökücülük üzerine örgütlenmiştir.
Faşizm, halka karşı savaşta hiçbir
zaman sadece resmi faşist güçleriyle
yetinmemiş, sivil faşist çeteleri de örgütlemiş, silahlandırmıştır. AKP’nin şu
anda yaptığı da bu faşist çeteleri örgütlemektir.
Tıpkı, geçmişte de halka karşı savaş
için örgütlenmiş ve kullanılmış olan,
faşist milli görüşçü çeteler, faşist MHP’li
çeteler gibi.
Bu faşist çeteler sadece bizim ülkemizde görülmüyor, dünyanın başka
faşist iktidarları da bu çeteleri örgütlemiş
ve halka karşı savaşta, katliamlarında
kullanmıştır.
İtalya’da Kara Gömlekliler,
Almanya'da Kahverengi Gömlekliler,
Meksika'da Altın Gömlekliler,
Arjantin 'de Tacuaralar,
Kolombiya’da Paracoslar,
İspanya'da Falanjistler,

Nedir Milis?
Milis, halk savunma gücüdür.
Milis TDK sözlükte: “Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan
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halk gücü” olarak adlandırılmaktadır.
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı savaşan halkın ordusuna destek için yerellere ve bölgelere özgü
oluşturulan silahlı halk güçleridir, milisler. Milisler, halkın içinden çıkıp,
halkla birlikte savaşı büyüten, halkın
can güvenliğini koruyandır!
Bugün ülkemizde savaş halkla emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşik güçler
arasındadır. Bu savaşta, emperyalizm
ve oligarşi cephesinde yer alan herkes,
halk düşmanları saflarındadırlar.
AKP’nin silahlı çetelerinin yeri açık
ki, emperyalizm ve işbirlikçi oligarşinin
yanıdır. Bugün ülkemizdeki işbirlikçi
oligarşi içinde, AKP’nin temsil ettiği
tekellerin yeri büyüktür.
İşbirlikçi tekellerin laiki, islamcısı
farketmiyor, halka karşı savaşta birliktedirler. Aynı cephededirler. AKP’nin
faşist çeteleri de bunların bekçi köpekliğini yapmaktadır.
Gerçek milisler, bunlara karşı mahallelerimizde savaşan Cephe milisleSayı: 6
ridir. Cephe milisleri, halk milisleridir.
Faşizmin mahallelerimizi ele geçirme Yürüyüş
19 Mart
çabalarına karşı mahallelerimizi, canları
2017
pahasına koruyorlar.
AKP faşizmi, Cephe Milisleri sayesinde, mahallelerimize rahat rahat
ellerini kollarını sallayarak giremiyor.
Mahallelerimize gönderdikleri resmi
sivil faşist güruhları, ellerindeki tüm
silah olanak ve üstünlüklerine rağmen,
Cephe milisleri karşısında mahallerimizde kalamıyorlar, tutunamıyorlar.
İşte halk milisi budur. Mahallesini,
faşizmin silahlı, silahsız, ekonomik,
kültürel, ideolojik tüm güçlerinden, örgütlenmelerinden temizleme görevini
yerine getiren silahlı halk güçlerimizdir.
Faşizmi, mahallelerimizden çıkararak,
şehirlerin merkezlerine hapsedecek olan halk
savunma güçleridir. Halkın iktidarı için savaşan halk güçleridir. Devrimci
halk ordusunun
silahlı yerel güçleridir.
Faşist çetenin şefliğine
soyunmuş Orhan Uzuner
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HALKIN
YENİLMEZLİĞİDİR...
Tam da bu nedenle kucakladıkları ateş değildi sadece, Bilgehanların geleceğiydi.

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017
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Şehit komutanımız Bilgehan Karpat 4 Temmuz 1989 yılında Tekirdağ'da doğduğuna göre 19-22 Aralık
2000 katliam saldırısı ve direnişimiz
sırasında 11 yaşındaydı.
İşte o 11 yaşındaki halk çocuğu
büyüdü. Devrimcileşip bir halk kurtuluş savaşçısı oldu ve 19 Aralık
katliamının hesabını sormak istedi.
Sözkonusu olan, iki kelimeyle söylemek gerekirse HALKIN YENİLMEZLİĞİ'dir.
Başta Amerika olmak üzere cümle
emperyalistler ve işbirlikçisi faşistler,
neden yaptınız 19 Aralık katliamını?..
Malum: Özgür Tutsakları diri
diri yakarak halka korku salıp teslim
alacaktınız, öyle mi?.. Diri diri yaktığınız Cephelileri akıllı solculuğun
bataklığına çekip tasfiye edecektiniz,
öyle mi...
Başaramadınız! Evet, diri diri
yaktınız... Evet, tecrit ettiniz... Evet
saldırdınız, katlettiniz, yaktınız, yıktınız... Elinizden gelen her türden
alçaklığı yaptınız... Ve lakin, teslim
alamadınız. İbili, Fidan, Berrinler...
19 Aralık'ta fedanın ilk ateşini yaktıkları an, siz yenilmiştiniz çoktan.
Siyasi zafer daha o gün bizim olmuştu. Bu öyle bir zaferdir ki, o
gün daha 11 yaşında olan halk çocuklarının gelecekteki devrimciliği
savunulmuştur. Biz o katliamda 28
kayıp verdik. 28 can parçamızı, yoldaşımızı yarına uğurladık ki yarın,
Bilgehanlar demekti bu kavgada.
Öyle de oldu. O gün can bedeli savunulan değerleri, bugün Bilgehanlar
kuşandı.
İbili, Fidan, Haliller işte bu tarihsel gerçeğin farkındaydı.

Günü Kurtarmak İle
Geleceği Kazanmanın
Tarihsel Farkı...
Oportünizm direnişten kaçarak
günü kurtardığını zannetti. Biz ise
direnerek geleceği kazandık. Oportünizm artık akıllı solcu olmuştur.
Biz ise Fidan'dan Bilgehan'a direnip
savaşmaya devam ediyoruz.
19 Aralık'ta iki tercih vardı ve
bu ikisinin arası ortası yoktu. Bu
tercihlerin birisi oportünizm, reformizm ve Kürt milliyetçiliğinin değişik biçimlerde kendisini ifade eden
yılgınlığıydı. Devrimci tercih ise
Bilgehanlar’ın devrimciliğini daha
o gün can bedeli savunmak için ileri
atılmaktı. Fidanlar öyle yaptı ve Bilgehan, "Kod adımın Aralık olmasını
istiyorum" dedi.
Oportünizm "kaymak tabakayı
koruyalım" diyerek kendini korumayı
seçtikçe çürüdü. Fidanlar ise "Bir
canım var feda olsun halka" dedikçe
Bilgehanlar'ın devrimciliğini daha
o günden yarattılar.
İbili, Fidan, Muratlar... halktı ve
can bedeli savundukları da halkın
geleceğiydi. 19 Aralık'ta savunulan
halkın geleceğinin somut hali Bilgehanlar’ın varoluşuydu. 19 Aralık
katliam saldırısı ile halkı yenemediler,
işte o yenilmezliği kuşandı Bilgehan.
Ve büyük bir vefa ile kadir kıymet
bilerek eşdeyişle tarih bilinciyle,
dedi ki Bilgehan:
"... Kod adımın ARALIK olmasını
istiyorum. ("Neden" diye sorduk.
"19 Aralık'ı unutturmamak için"
dedi.) Feda eylemi yapmak istiyorum
19 Aralık'ın hesabını sormak için..."
19 Aralık katliamı karşısında devrimci düşüncelerini savunmak için
feda ateşlerini kuşanan Özgür Tutsaklar, halk çocuklarının geleceğini
aydınlattılar. Ki o gün feda ateşinin

kuşanılmasıdır bugün Bilgehanlar'ın
halk düşmanlarından hesap sormak
için "feda eylemi yapmak istiyorum"
demesindeki moral güç ve üstünlük.
"Kod adımın ARALIK olmasını
istiyorum" demek sınıf bilincinin
doğrudan ifadesidir. Kod adının Aralık olmasını istemek kim olduğunun,
hangi safta olduğunun, düşmanının
kim olduğu ve bu düşmana nasıl
karşılık verilmesi gerektiğinin bilincinde olmak demektir. Ki işte bu
sınıf bilinci ile "Feda eylemi yapmak
istiyorum 19 Aralık'ın hesabını sormak için" diyor Bilgehan.
Emperyalistler ve işbirlikçileri
devrimciliği yok etmek için saldırdılar. Devrim ise kendini savundukça
Bilgehanları yaratarak cevap verdi.
Karşı-devrimin saldırıları direniş ile
göğüslendikçe, Bilgehanların taarruzunun da yolu açılıyordu. Devrim
ve karşı-devrimin bu amansız çarpışmasında zafer devrimin oldu. Bilgehan’ın kuşandığı silah, esas olarak
işte bu zaferdir.
Oportünizm için 19 Aralık "yenilgi"dir. Çünkü direnmemiş, direnememişlerdir. Onlar için 19 Aralık'a
yılgınlıkla özdeşleşen teslimiyetçi
tavırları damga vurmuştur.
Devrimin zaferi ise 19 Aralık'ı
onurla, fedayla ve hesap sormayla
anılmasını sağlayan direniştir.
Fidanlar feda ile can verdiler.
Onların fedası Bilgehanlar’ın devrimciliğine can verdi. Ve bakın ne
diyor Bilgehan: "... Ben ODTÜ'yü
bitirdim diyelim... Kime hizmet edeceğim? Para babalarının, katillerin
kasasını doldurmasına mı? Hayır,
asla bunu yapmayacağım. Ben halka
hizmet edeceğim. Neyim varsa onunla hizmet edeceğim. Canımla, kanımla hizmet edeceğim."
Bugün Bilgehanla’ra "Ben halka
hizmet edeceğim" dedirten, 19 Aralık'ta İbililer'in "Bir canım var feda
olsun halkıma" demesidir. Emperyalistlerin yok etmek istediği işte
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bu devrimci düşünce ve onun mayasındaki halk sevgisiydi. Ama başaramadılar. Çünkü, halk sevgisi
kendisini en yoğun ve keskin hali
olan feda ile savundu. 122 kez öldük
ama Bilgehanlarca, Leylalarca da
doğduk.
Fidanlar halk çocuklarının devrimci geleceği için kendilerini feda
ettiler. Devrimi, devrimciliği can
bedeli savundular. Halk sevgisinin
ne ve nasıl olduğunu İbililer'den öğrenen Bilgehanlar ise halk çocuklarının, Dilek Doğan’ların hesabını
sormak için feda ruhunu kuşanmaya
başladılar. İşte bu kesintisizliktir
halkın yenilmezliği. Sözkonusu olan
yenilmezlik özünde devrimin, devrimciliğin kesintisizliğidir. Artık bu
topraklarda devrimciliğin kesintisizliği sağlanmıştır.
Bütün Cepheliler aynı anda yok
edilseler bile devrimin kesintisizliği
garanti altındadır. Çünkü devrimcilik
Mahir’den Dayı'ya, dünden bugüne
ve yarınlara uzanan doğrultuda bir
gelenek, bir kültür haline gelmiştir.
Hiçbir karşı-devrimci güç devrimin
kesintisizliğini engelleyemez artık.

Düşmanı Affetmek
İntihar Demektir...
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
sürdürdüğü tecrit-teslimiyet saldırısının ana halkası düşünce değişikliği
dayatmasıydı. Bir diğer ifade ile
devrimci düşünceyi, yok etmek için
saldırdılar.
Sınıfsal bakış yerine sivil toplumculuğu esas alan akıllı solculuğu
yerleştirmeyi hedefliyorlardı. Kavganın Mahirleri dışındakileri de bu
kulvara çekmeyi başardılar. Ama Fidan'dan Bilgehan'a halkın umudunu
kuşanan devrimcileri ise İhtilalin
Yolu'ndan ayıramadılar.
Bakın ne diyor Bilgehan Komutan: "... Ben devrimciyim. İlk eğitim
çalışmamda öğrendiğim 'iki sınıf
vardır' oldu: Halk ve Katiller!"
İşte bu kadar sade, açık ve nettir.
Ve bu tarihsel gerçekliğin bilincidir
sınıf bilinci. Ve halk düşmanı katillerden hesap sormak için ileri atılır
devrimci. O artık tarihin zorunlulu-

ğunu kavradıkça özgürleşen Yeni
İnsan'dır.
Aklının damarlarında Büyük Direnişimiz'in değerleri dolaştığı için
akıllı solcu değil, devrimci solcudur.
Faşizm, Bilgehan'ın devrimcileşen
haline hemen saldırır elbette. Tutsaklık alnının ak cefasıdır artık.
"... 2008 yılında 5 aylık bir tutsaklığı oldu. Ardından 2009 Ekim2012 Temmuz arasında Sincan F
Tipi Hapishanesi'nde özgür tutsaklık
yaşadı. 1,5 yıllık bir tutsaklığı da
Yunanistan'da yaşadı."
Halk düşmanları tutsak aldıkları
Bilgehan'ı teslim alamadılar. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin tutsaklık
koşullarında yok etmek istedikleri
devrimci düşüncenin özü özeti Bilgehan'ın diliyle söylersek şuydu:
"... 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..."
Komutan Bilgehan'ın diliyle konuşan devrimdir. Cümle emperyalistlerin ve işbirlikçilerin saldırıp
yok etmek istediği, bu uğurda diri
diri yaktığı devrimin uzlaşmazlığıdır
konuşan. Devrimin uzlaşmazlığını
kuşanmak ise halkın adaletiyle silahlanmak demektir. Komutan Bilgehanlar'a bu silahın cephanesini taşıyan ise Fidanlar olmuştur.
Onların "Bir canım var feda
olsun halkıma" deyişinde somutlanan
tavırları, artık halk çocuklarının dökülen kanlarının hesabı sormak için
taarruza dönüşmüş durumdadır. Leyla
ve Bilgehan işte bu taarruzun komutanlarıdır.
Selam olsun Leyla ve Bilgehan
komutanlarımıza, BİN SELAM...
Kenan Leyla Bilgehan, Zafere
Kadar Savaşacağız Hiç Durmadan...
(Alıntılar: Yürüyüş-Sayı:559 - 5
Şubat 2017)
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-Özgür Tutsaklar bilir ki, her
şey gibi bilgi de sürekli
yeniden kendini üretmelidir.
Bilgi durağan değildir.
Bilgiyi hem sürekli
tekrarlamak bilinç haline
gelmesini sağlar, hem de
sürekli olarak yenilemek
bilginin dinamikliğini,
canlılığını, yaşamla bağını
sağlar. Bunun için tutsaklık
koşullarında büyük bir
disiplinle, eğitimi
süreklileştirenler Özgür
Tutsaklar olmuştur.
-Özgür Tutsaklık, ideolojik
eğitimini devrim için
üretmek amacıyla hayata
geçiren tutsaklıktır. Özgür
Tutsaklarımız devrimin
ihtiyaçları çerçevesinde
hapishanelerde sürekli
olarak bir üretim içinde
olmuştur. Tutsaklık
koşullarının birarada
bulunma ve kolektif
çalışma olanağı sunan
avantajlarını da
değerlendirerek, tutsaklık
koşullarının sunduğu geniş
zaman olanağını
değerlendirerek, devrimci
hareketin pek çok
ajitasyon-propaganda
materyalini Özgür Tutsaklar
üretmişlerdir.
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HAPİSHANELERDE İŞKENCE DEVAM EDİYOR
"İşkence Yapmak Şerefsizliktir"
Hapishanelerde işkence devam ediyor. Temmuz ayından bu yana genel
direnişte olan tutsakların direnme iradelerini kırmak için yapılan saldırı ve
işkenceler Özgür Tutsaklık geleneğine
çarpıyor. AKP iktidarının talimatlarıyla
merkezi ve sistematik olarak uygulanan
bu işkencelere dair bize ulaşan bilgilerden örnekleri yayınlıyoruz:

Silivri Kapalı Hapishanesi:
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- Sürgün-sevklerle tutsak sayısının
azalmasından güç alan faşist hapishane
idaresi Müdür Ali Demirtaş'ın talimatlarıyla geride kalan az sayıda tutsağı yıldırmak, kişiliklerini ezmek
ve Özgür Tutsakların direnişlerini
yok etmek için işkenceyi süreklileştirdi.
- Erkek tutsaklara yönelik kol
bükme ve ağız kapatıp nefessiz bırakma şeklindeki işkence devam ediyor. Slogan atan ve oturma eylemiyle
direnişini sürdüren tutsaklar bu işkenceye maruz kalıyorlar. Kolları arkadan bükülerek boyunlarına kadar
değdiriliyor ve bırakıldığında uzun
süre kollarını kullanamayacak ve kaldıramayacak durumda oluyor tutsak.
Bu işkence sürekli şekilde yapıldığında
kişinin fiziksel zarar görmesine yol
açarken iz bırakmıyor.
- Tutsaklar sürgün-sevklerle sayının
azalmasından sonra işkencenin arttığını anlattılar avukatlarına. Avukatların
işkenceci gardiyanlara gösterdikleri
tepkiler sonrası tutsakları görüşe getirirken işkenceyi göstermelik olarak
durdursalar da hücreye geri götürürken
işkence yapmayı sürdürdüler.
- Tecrit işkencesine karşı tutsakların
birbirlerine havalandırmadan mektup
göndererek direnmeleri, yoldaşlıklarını,
örgütlülüklerini, kolektif yaşamlarını
bu yolla sürdürmeleri tecrit politikasının boşa çıkarılmasında önemli bir
işlev gördü bugüne kadar. Faşist hapishane yönetimi tutsakları birbirlerinden uzak hücrelere yerleştirerek,
aralardaki hücreleri boş bırakarak tut-

sakların birbirleriyle haberleşmesinin önüne geçemeyince bu
kez havalandırmaların üzerini
kalın tel örgülerle kapattı. Şerif
Turunç'un havalandırmasının
üstünü tümüyle telle kapattı.
Sohbet hakkının gaspedilmesi,
dışardan kitap verilmemesi nedeniyle Şerif Turunç ağır tecrit
altında şu an.
- Silivri Kapalı Hapishanesi
faşist yönetimi Özgür Tutsak
Remzi Uçucu'ya özel olarak
saldırıyor. Görüşlere, telefon
hakkını kullanmaya götürülüp
getirilirken kolunu kıracak gibi
arkadan büküyor ve ağzını kapattıkları yetmiyormuş gibi,
kafasını masaya, yere vuruyorlar.
Aynı şekilde hücresini bastıklarında da Remzi Uçucu'nun
kafasını yerlere vurmuş ve
kafa ve boyun bölgesine yumruk atılmıştır. Talimatla gerçekleştirilen bu işkencelerden
bizzat hapishane müdürü ve faşist
gardiyanlar sorumludur.
- Hasta tutsakların revire çıkış talepleri en erken 3-4 hafta sonra karşılanıyor. Bu da acil durumlarda hayati
risk yaratmanın yanı sıra, asıl olarak
hastalıkları da tedavileri engellenerek
tutsaklara karşı bir işkenceye dönüştürülüyor.
- Zorla sevk ve sürgüne tabi tutulan
tutsaklar haber verilmeden, ayakkabılarını bile giyemeden adeta kaçırılıyorlar. Bunun nedenini faşist müdür
Ali Demirtaş tutsakların sürgün-sevklere karşı direnişlerini önlemek olarak
açıklıyor. Zorla ve sürekli sürgün
edilmenin , işkenceyle sevk edilmenin
karşısında en doğal direnme haklarını
kullanıyor tutsaklar. Direnmek değil
tutsakların direnme haklarını ellerinden almak suçtur. Silivri Kapalı Hapishanesi Müdürü Ali Demirtaş direnme hakkına işkenceyle saldırmak
suçunu işlemeye devam ediyor.

- İsmail Akkol geçtiğimiz haftalarda işkenceyi ptostesto etmek için
hücresini yakmıştı. İsmail Akkol'a
hala işkenceyi sürdürmek için yanlış
hücrede tutuyorlar. Yakma eyleminden
sonra 10 gün boyunca battaniye,
döşek verilmediği gibi var olan her
eşyayı ıslatarak paramparça edip kullanılamaz hale getirmişlerdir. Elinde
his kaybı olan İsmail Akkol'u revir
doktoru hastaneye sevk etmiyor.

Silivri 9 No'lu Hapishanesi:
- Kanser hastası tutsak Mesude
Pehlivan'ın kullanmak zorunda oluduğu ilaçlar yerlere saçılıyor. Hijyen
koşullarda kalması ve bakımı gereken
Mesude Pehlivan, bu ilaçları içmek
zorunda kalıyor. Bacaklarında ve kafasında kırmızı yaralar çıktı, saç derisi
dökülmeye başladı.
- Hatice Aşık'a işkenceyi tıbben
sürdüren işkenceci doktorlar, hem
muayene etmeden kolundaki alçıyı
çıkarmaları hem de "fizik tedaviye
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gerek yoktur" raporu vermesi sonucu
bastonları ve yastıkları elinden alındı.
Uzun süre yerde yatmak zorunda kalan, bastonları olmadığı için hareket
edemeyen Hatice Aşık'a avukatlarının
ve yoldaşlarının mücadelesiyle bastonlarını geri vermek zorunda kaldılar.

Silivri 6 No'lu Hapishanesi:
- Hapishane idaresi disiplin kurulu,
disiplin cezasını tebliğ etmeden "kesinleşti" diyerek uygulamaya koyuyor.
- Dışardan gelen kitaplar emniyete
gönderiliyor. Onların cevabına göre
kitapların tutsaklara verileceği söyleniyor.

Tutsaklarımıza Yönelik
Saldırıları Boşa Çıkarmak

sesimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce bir kişiye, bir kuruma daha
anlatalım. Onların kesilmeye çalışılan
sesini halkımıza ulaştıralım.
Slogan atan tutsağın ağzını nefessiz
bırakacak kadar kapatsalar da, aynı
kavgada, aynı dirençte, aynı insanlık
onurunda birleşenler duyuyorlar bu
sesi, duyuyoruz, biz de duymayan
kimse bırakmayalım:

İçin Bizim de
Yapacaklarımz Var
- Hapishane idarelerine işkenceyi
protesto eden fakslar çekelim. Telefonlar edelim.
- Havalandırmaların üstünü tel örgülerle kapatarak tutsakların birbirleriyle, görüşe gidiş-gelişleri işkenceye
çevirerek, ziyaret yasakları koyarak
görüşçüleriyle ilişkilerini kesip tecrit
işkencesini sürekli ağırlaştırılmasına
karşılık tutsaklarımıza her gün bir
kart, her hafta bir mektup gönderelim.
Karşılıklı konuşamasalar da mektuplardan ona ulaşacak sesimiz tecriti
kıracak önemli bir araçtır.
Tutsaklarımıza mektup yazalım,
yazdıralım.
- Tutsaklara yönelik işkenceleri

İŞKENCE YAPMAK
ŞEREFSİZLİKTİR!
İNSANLIK ONURU
İŞKENCEYİ YENECEK!
İŞKENCECİLERDEN
HESAP SORDUK,
SORACAĞIZ!..

Sürgün Sevklere Hayır!
TAYAD her hafta olduğu gibi 11 Mart’ta hapishanelerde
sürgün sevklere ve tecrite karşı Galatasaray Lisesi önünde
basın açıklaması yaptı.
Eylemde “Sohbet Hakkı Uygulansın, Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın, Kitap Sınırlandırması Kaldırılsın”
pankartı açıldı. Açıklamada şunlara değinildi: “Evlatlarımızı
Sürgün Sevklerle Yıldıramazsınız!
Hapishanede hak gaspları; mektup, görüş yasakları,
sürgün sevklerle faşist AKP’nin işkenceci savcıları, hapishane müdürleri gardiyanları, evlatlarımızı teslim
alamaz. Evlatlarımızın 122 şehit vererek kazandığı hakları
AKP faşizmi tarafından keyfi olarak uygulanmayarak
gasp edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işkence yok
diyor. İşkence yok diyerek yalan söylüyor. Evladımız
Dilan Ekinci’ye yapılanlar işkencedir. Evlatlarımızın
tedavi hakları engellenmektedir. Beli kırık olan Dilan
Ekin işkencelerle Ankara Sincan F Tipi Hapishanesi’ne
sürgün edildi. Sonrasında korsesini gasp ettiler. Sonrasında
beli kırık olan evladımız Dilan Ekin’i sakat bırakmak istiyorlar. Beline taktığı korsesini keyfi olarak vermediler.
Dilan Ekinci’yi felç bırakmak istiyorlar.
Evlatlarımızın devam eden direnişini kırmak için
AKP iktidarı sürgün-sevkler politikasıyla evlatlarımızı
teslim almayı hedeflemektedir. Tecrit politikasıyla evlatlarımızı teslim alamayacaksınız. Bizim evlatlarımız
devrimci-vatansever oldukları için tutsak edildiler. Bağımsız bir ülke istedikleri, emperyalizme ve işbirliklerine
karşı mücadele ettikleri için tutsak düştüler. Devrimci
düşüncelerini tecrit hücrelerinde direnerek savunmaya
devam ediyorlar. Tecrit hücrelerinde AKP faşizminin
saldırılarına karşı evlatlarımız 2016 Temmuz ayından beri

direnişleri devam ediyor. Bizler evlatlarımızın dışarıdaki
sesi olmaya devam edeceğiz. Tecrit işkencesine karşı
birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı
faşizme karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz”.
Eylemde “İşkence Yapmak Şerefsizliktir, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Sürgün Sevklere Son, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.
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22.Yılında Gazi Ayaklanması’nı
Selamlıyoruz
Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 12 Mart’ta bir
açıklama yayınlayarak Gazi Ayaklanması’nı selamladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1995 yılının 12 Mart
günü Gazi sokakları yangın yeriydi. Halk ayaklanmalarına yeni bir biçim daha eklenmişti. Kontrgerilla operasyonlarının hız kazandığı 90’lı yıllarda kahve taramaları
yoksul halkın bulunduğu mahallelerdeki insanların katledilmesine karşı, halk sokaklara akın etti.
Çıkan olaylarda polis, halkı silahla vurarak, çöp kutularına tekmeleyip atarak 22 kişiyi katletti. Bu katliam
sonrası 22 kişinin katillerinin yargılanması bir yana adalet
talebinde bulunan ailelere cezalar verildi. Faşizmin en
sade biçimini yaşamıştı Gazi halkı 1995 yılı 12 Mart’tan
sonrası da böyle devam etmiştir. Bu günlerde Hollanda’yı
faşistlikle suçlayan AKP, Türkiye’nin en büyük metropolünde bir mahallede halka kendi itlerini salmaktadır…
Gazi Katliamı’nın 22.yılında değişen hiçbir şey olmadı.
Faşizm açısından. Halka silah sıkanlar şimdi de aynısını
tekrarlıyorlar. Gazi Katliamı’nın Hesabı Sorulacak!”
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KİM GERÇEKTEN TUTSAK?
F TİPLERİNDE OLAN AMA HER YERDE VE KOŞULDA GERÇEĞİ
HAYKIRABİLENLER Mİ?
DIŞARIDA OLUP FAŞİZMİN KORKULARINA TUTSAK OLANLAR MI?
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8 Mart'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Dilek Doğan'ın duruşması
vardı.
Dilek Doğan'ın ailesi, başka aileler,
54 avukat gelmişti davayı izlemeye.
Adliyenin koridorlarında, farklı duruşmalar için, hukuki işleri için gelmiş, yüzlerce insan... Bir o yana bir
bu yana koşturup duruyorlar.
Birden bir ses duyuldu koridorlarda.
Biri yüksek sesle konuşuyor, ajitasyon yapıyor ve arada slogan atıyordu.
Konuşan, sloganlar atan, bir Özgür
Tutsaktı. "Türkiye'nin ve Avrupa'nın
en büyük adliyesi"nde, her taraf işkencecilerle doluyken, başka kim
yapabilirdi ki zaten bunu!
Özgür Tutsak, Dilek Doğan'ın neden-niçin katledildiğini, katillerin
nasıl korunduğunu anlatıyordu halka.
Arada sloganlarıyla anlattıklarını
pekiştiriyordu.
Durukan Adıyan'dı bu genç özgür
tutsağın adı. Sanki Çağlayan'da bir
mitingde konuşur gibi rahat ve coşkuluydu. Özgür Tutsağın bulunduğu
her yer bir eylem alanıdır. Şimdi adliyenin koridorları ve belki biraz
sonra bir hücre...
Kendini sol, ilerici, sosyalist olarak
adlandıran demokratik kurumların
ve kişilerin "OHAL var, bir şey yapılamaz" diyerek sustuğu bir zamanda, bir Özgür Tutsak, tıpkı dışarıdaki
yoldaşlarının derneklerin mühürlerini
kırıp OHAL yasaklarını tanımadıkları
gibi, tıpkı iki oğlunu şehit vermiş
bir babanın Dersim meydanında açlığa yatması gibi, tıpkı atılan binlerce
memur içinde bir avuç memurun her
gün gözaltı pahasına direndikleri
gibi... İşte şimdi o da bulunduğu
yeri, Seyit Rıza meydanı yapmıştı.
Şimdi orası, adliye koridoru değil
de, Küçükarmutlu'nun bir sokağı
veya Ankara'da açlık grevi yapılan
Yüksel Caddesi'ydi.
Gerçeği anlatıyordu. Belki bunun
bedeli, adliye nezaretine sokulup iş-

kence görmesiydi. Belki hapishaneye
geri götürüldükten sonra, tek kişilik
bir hücrede tecrit edilmesiydi.
Ama üç-dört dakikalığına gerçeği
haykırmak için her türlü bedele değmez miydi?
Yoldaşlarından, eğitim çalışmalarından, Manzana'dan öyle öğrenmişti o.

Özgür Tutsak kimdir?
Onları bu kadar cüretli yapan nedir?
Onun kimliğini, kişiliğini belirleyen tüzükler yoktur.
Özgür Tutsaklık bir gelenektir.
Ama herhangi bir gelenek sanmayın; kökü kan akan Türkiye tarihinin
en kanlı sayfalarına uzanan ve çok
büyük bedellerle yazılan bir gelenektir.
Cuntanın karanlığında "karanlığı
yaran şimşekler" olarak... Buca'da,
Ümraniye'de, Ulucanlar'da, bildiğiniz
hapishane koğuşlarını "vatan" yaparak, 122 kez ölerek yaratılan bir gelenektir Özgür Tutsaklık.
F tiplerinde yaratıcılıklarıyla, üretkenlikleriyle onyıllardır teslim alınamayandır Özgür Tutsaklık.
Silahlar bırakılırken, dışarıda veya
hapishanelerde uzlaşmacılığın, teslimiyetin, düzene, kapitalizme dönüşün teorileri yapılırken, onlar hep
o uzlaşmaz direniş çizgisinde durmuşlardır.
O çizgide, mahkeme salonlarında
ve hücrelerinde devrimi ve sosyalizmi
savunmaya devam etmişlerdir.
Özgür Tutsaklık, devrim
ve sosyalizmi daha güçlü
savunmak için, kendini sürekli eğiten, geliştirendir ve
bu yanıyla da dünyada başka bir örneği, benzeri yoktur.
F tiplerinde atıldıkları
hücrelerden onlarca şehit
çıkarırken, aynı zamanda
o hücrelerden, devrimi ve

sosyalizmi savundukları onlarca dergi
çıkardılar, binlerce sayfa yazı ürettiler.
Her sayfanın her satırı, emperyalizmin
"yaş düşünce değişikliği ya ölüm"
diyerek onları attıkları hücrelerde,
"biz düşüncelerimizle yaşıyoruz"
diye haykırmanın kanıtıdır.
Bu tarihi, bu geleneği omuzuna
yüklemiş genç Özgür Tutsak için,
adliye koridoru bir eylem alanıdır
artık. Bir miting meydanıdır.
Ajitasyon, propaganda nasıl yapılır?
Hayatın içinden öğretir Özgür Tutsak.
Bileği kelepçeli ama diline kim
kelepçe vurabilir?
Ki biz, elleri ayakları bağlı, ağızları
işkenceciler tarafından vahşice kapatılmış Özgür Tutsakların, parmaklarıyla, gözleriyle bile söylemek istediklerini yine de söylediklerine
yüzlerce kez tanığızdır.
Bu ülkede faşizm birçok şeyi yapmıştır ama Özgür Tutsağın sesini kısamamıştır. Hatırlanacaktır; tecritin
ve sansürün en koyu olduğu zamanlarda, Özgür Tutsaklar, hücrelerindeki
feda ateşleriyle, ölümleriyle konuştular.
Durukan da işte bu tarihin ve geleneğin gücüyle konuştu adliye koridorlarında.
Özgür Tutsaklar, her baskı döneminde olduğu gibi, bize bir kez daha
şunu öğretiyorlar: Eğer bedel ödemeyi
göze alırsanız, sizi susturabilecek
hiçbir güç yoktur. Ne CUNTALAR,
ne OHAL'ler, dilimize kilit vurabilir,
eylemimize sınır koyabilir.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

ÇÜNKÜ

DÜŞMAN ÖZGÜR TUTSAKLARA
SÜRGÜN-SEVKLERLE SALDIRIYOR!

- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakların
Genel Direnişi’nin geldiği noktada,
çaresiz kaldıkları için...
- ÇÜNKÜ; oligarşinin Genel
Direniş’imizin zafere kadar süreceği
tarihsel deneyimi olduğu için, bundan
ders çıkararak, bunu engellemek
amacıyla Özgür Tutsakları sürgünsevk ediyor.
- ÇÜNKÜ; devlet, direnişi kıramayacağını düşündüğü hapishaneleri
direnen tutsaklardan "arındırma" politikasıyla, sürgün-sevklerle direnişi
parçalamak, direnişçileri birbirinden
ayırmak gibi kısır bir hesap içine
giriyor.
- ÇÜNKÜ; sürgün-sevkle tecrit
yoğunlaştırılıyor.
- ÇÜNKÜ; sürgün-sevkle Özgür
Tutsakları, iki iki, üç üç ayrı ayrı
hapishanelere dağıtarak, Özgür
Tutsakların o "ortak ruhunu" yaşatmayacağının hayalini kuruyorlar.
- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakları, siyasi tutsakların olmadığı, direniş taleplerinin zaten uygulandığı hapishanelere sürgün ederek, direnişin bir
zemini, gereği olmadığına "ikna!"
etmeye çalışıyorlar. Oysa onlar da
biliyor, yoldaşı ağlarken ağlayan,
gülerken gülen "bir çift göz" olduğumuzu.
- ÇÜNKÜ; tutukluluk sürelerini

uzatmak için, hukuki gasplar için
zemin yaratmaya çalışıyorlar.
- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakların aileleriyle, görüşçüleriyle bağlarının
koparılmasını, sahiplenmenin ortadan
kalkmasını istiyorlar.
- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakların genel direnişi, dışarının da umut kaynağı
olduğu için; umudu yok etmek, bütün
olarak içerisi-dışarısıyla mücadelemizi
geriletmek istiyorlar.
- ÇÜNKÜ; bu gayri-meşru uygulamayla, "istediğimi istediğim zaman yaparım" mantığıyla hak gasplarına devam etmeyi ve direnişe teslimiyeti dayatıyorlar.
- ÇÜNKÜ; direnmekten asla vazgeçmeyenlere akıllarınca "ceza" vermek istiyorlar.
- ÇÜNKÜ; hasmımız, tutsaklara
uyguladığı tecriti daha da yoğunlaştırarak, onu daha da yalnızlaştırmak
istiyor.
- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakları, ailesinden, arkadaşlarından, fiziki olarak
uzaklaştırarak onlarla olan bağını
koparmak istiyor.
- ÇÜNKÜ; sohbet, kitap, yayın
hakkı, hasta tutsakların serbest bırakılması talepli direnişimizi, talepleri
karşılamadan kırmak istiyor.
-ÇÜNKÜ; sürgün-sevklerle Özgür

Tutsakların hapishanelerde binbir
emekle oluşturdukları örgütlülükleri
dağıtmak istiyorlar. Bir hapishanede
ne kadar dağınık ve yalnızsak, o
kadar güçsüz olacağımızı düşünüyorlar. Boşuna. Biz yoldaşlarımıza
fiziki bağlılıktan öte, ideolojimizle
ve yoldaşlık sevgimizle bağlıyız.
- ÇÜNKÜ; bizi (Özgür Tutsakları)
sürgün-sevk ederek, "akıllı olun, size
istediğimizi yaparız" demek istiyor.
Ama talepleri karşılanmadıkça hiçbir
Özgür Tutsak, direnmekten vazgeçmeyecektir.
- ÇÜNKÜ; taleplerimiz karşılanırsa, geri adım atmış olacaklar. Bunu
göze alamadıkları için sürgün-sevk
ediyorlar.
- ÇÜNKÜ; Özgür Tutsakların direnerek, haklarını kazanabildiklerini
halkımızın görüp örnek almasını istemiyorlar.
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- ÇÜNKÜ; "Hasmın sana saldırıyorsa doğru yoldasındır” diye bir
söz vardır. Sürgün-sevklerle Özgür
Tutsaklara saldırıyorlarsa, doğru yoldayız demektir. Doğru yolda olduğumuz için hasmımız bize saldırıyor.
- ÇÜNKÜ; sürgün-sevklerle direnişin zaferini engellemek istiyorlar.
Başaramayacaklar. Direniyoruz ve
kazanacağız.

Katledilen Halk Çocuklarına Adalet İstiyoruz
TAYAD’lı Aileler, 8 Mart’ta İstanbul Çağlayan
Adliyesi’nde görülen Dilek Doğan’ın duruşması ile
ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada kısaca şunlar ifade
edildi: “Bizlere basın açıklamalarından yıllarca ceza
veren hukuk sistemi, katil devletin polisi olunca savcının
istediği ceza 2,5 yıldan ibaret. Bir de üstüne mahkeme
çıkışında Dilek Doğan’ın ağabeyi Emrah Doğan yine
bir halk çocuğu olan Onur Polat’ın cenazesine katıldığı
gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Biz TAYAD’lı
Aileler olarak diyoruz ki; halka ve halkın çocuklarına
düşman olanlar er ya da geç halka hesap vereceklerdir.

Dersim’de Cenazelerin Verilmesi İçin

İmza Kampanyasına Çağrı
Dersim’de 7 Kasım 2016 yılında yapılan hava saldırısında şehit düşen DHKC gerillalarının cenazesinin
verilmesi için başlatmış olduğumu imza kampanyasına
tüm halkımızın katılımını bekliyoruz.

Dersim Halk Cephesi / 13 Mart 2017
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AÇLIK GREVİ BİR HAK
Biz Diyoruz ki; ALMA YÖNTEMİDİR!

+Biz diyoruz ki; açlık grevi, belirli bir olayı, tutumu, davranışı protesto etmek,
çeşitli istekleri kabul ettirmek ya da savunulan görüşlere dikkat çekmek amacıyla uygulanan ve greve katılanların yemek yemeyerek kendilerini “aç bırakmakları” esasına
dayanan bir eylem biçimidir.

+Biz diyoruz ki; açlık grevi (AG) ve süresiz açlık grevi (SAG) olmak üzere iki
biçimde yapılır. Yine tek tek ya da kitlesel olarak yapılan bu direniş biçimi; gruplar
halinde, belirli periyotlarla dönüşümlü olarak da yapılabilmektedir.

+Biz diyoruz ki; süreli açlık grevi: süresi önceden belirlenen ve kamuoyuna
duyurulan bir zaman diliminde yapılırken; süresiz açlık grevi ise süre belirtilmeksizin,
taleplerin kabul edilmesi ve muhataplar arasında karşılıklı bir anlaşma yapılıncaya
kadar sürer.

+Biz diyoruz ki; faşizmin saldırıları haksızdır. Baskıyı, şiddeti, protesto etmek,
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suçu suçluyu teşhir etmek ve halkın dikkatini ve desteğini meşru talebimize yöneltmek
için de açlık grevi yaparız. Örneğin faşizm son zamanlarda kurumlarımızı kapatıyor,
gördüğü her yerde insanlarımıza saldırıyor ve hukuksuzca tutukluyor işkence ediyor.
İşi için direnen ve açlık grevi direnişine başlayan kamu emekçilerine saldırıyor. Biz
ise bu durumu teşhir etmek için de açlık grevi yapıyoruz.

+Biz diyoruz ki; düşman bizim açlık grevi yapmamızdan bile korkar. Çünkü bilir
ki yaptığımız her açlık grevinin sonunda zaferle çıkacağız. Örneğin gözaltına
alındığımızda aldığımız ilk karar açlık grevi eylemidir. Bu karardan sonra taleplerin
karşılanmaması; mahkeme zamanının uzatılmaması, keyfi tuvalet yasağı, ters kelepçe
vb. gibi iradenin kırılamayacağının teminatıdır.

+Biz diyoruz ki; örneğin, işimizden atıldık.Özellikle kamu emekçilerinin yaşadığı
bir sorundur. Elbette yasal yollarla bir şeyler elde etme çabası verilir. Tabi işten atılma
da bu yasalara bağlıdır. O zaman yapılacak ilk iş direnmektir. Bunların bir üst aşaması
şu an kamu emekçilerinin yaptığı süresiz açlık grevi eylemidir. Bu eylemin kararının
alındığı andan itibaren düşman saldırmıştır. Direnişteki Kamu Emekçilerini yerlerde
sürükleyerek gözaltına aldı. Ve tabi bu yılgınlığı değil direnişi büyütmeyi getirdi.

+Biz diyoruz ki; unutmayalım, dünyada açlık grevi denildiğinde ilk akla gelen
Türkiye ve Cepheliler olmuştur. Zulmün ve adaletsizliğin olduğu yerde direnmek
meşrudur. Direniş, çeşitli yolla mümkündür. Çünkü elinde direniş silahından daha
güçlü bir silah yoktur ve yaptığın her eylem halk nazarında meşru ve belirleyici
olandır. Örneğin, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça süresiz açlık grevi yapma kararı
aldıklarında düşman hemen saldırdı. Çünkü, SAG’nin sonucunun zafer olduğunu ve
bu direnişin yayılacağını adı gibi biliyordu.

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI
HALK İÇİN ÜRETİYOR:

FERHAT GERÇEK YÜRÜTECİ
Milyonlarca insanı kendi çarkları
içerisinde öğütmeye çalışan, halkın
tüm kesimlerine “daha çok kar” gözüyle bakan düzen için ülkemizdeki
9 milyon engelli de değersizdir. Engellileri karlı görmediğinden üretime
katmak için hiçbir çaba harcamaz.
Onlar için külfettir engelliler. Yalnızca
“sosyal sorumluluk projesi” adı altında
vicdanlarını rahatlattıkları, yamuk yumuk sarı engelli yollarıyla onların
tüm sorunlarını çözebileceklerini sandıkları, hayatın içine girmelerini, sosyalleşmelerini engellemek için elle-

rinden geleni yaptıkları, görmeye dayanamadıkları insanlardır. Bu sistem, engellilerin
hiçbir sorununu çözemez.
Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007’de
Yenibosna’da Yürüyüş dergisi dağıtırken polis tarafından sırtından vurularak felç edilmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılmıştı. Ferhat,
vurulduğunda 17 yaşındaydı. Ferhat’ın
durumuna; omurilik felcine tıbbi bir
çözüm bulunamıyordu. Kullandığı tekerlekli sandalyenin düşük manevra
kabiliyeti, yapacaklarını sınırlıyordu.
Düzen, bu engellerin ancak parayla
aşılabileceğini dayatıyordu.
Halkın Mühendis Mimarları, “Düzen

sakat bırakırsa
biz yoldaşımızı ayağa kaldırırız” dedi ve
2013 Aralık
ayında önce
Ferhat’ı, sonra
aynı durumdaki binlerce insanı ayağa kaldırmak için
“Ferhat Gerçek Yürüteci”ni üretti. Benzer özelliklerdeki yürüteçler, piyasada
30 ila 100 bin lira arasında değişirken,
Ferhat Gerçek Yürüteci'nin maliyeti
yaklaşık 5 bin lira idi. Halkın Mühendis
Mimarları, bugün Ferhat Gerçek Yürüteci'ni daha fazla engelli için üretmeyi
hedefliyor.

HALK İÇİN ÜÇ BİN KERE DENEYECEK SABRIMIZ; YOKTAN VAR EDECEK GÜCÜMÜZ;
TEKELLERİN SAKLADIĞI BİLGİYE ULAŞMA İRADEMİZ VAR
"....O sıralar otuz yaşında olan
Çen Mey-fan, 1960'ta Leipzig'deki
uluslararası fuara gönderilmiş. Orada,
çeliği çok yüksek düzeyde parlatabilen
bir cila makinası görmüş. O günkü
Çin makinalarından çok üstünmüş bu
makina. Makina hakkında bilgi veren
tanıtma broşürlerinden bir tane alabilmek için öteki konuklarla birlikte
sıraya girmiş. Ama sıra tam kendisine
geldiğinde, artık başka broşür dağıtılmayacağı söylenmiş. Çen Mey-fan,
buna inanmamış ve kendisine niçin
broşür vermek istemediklerini sormuş.
Ona şu cevabı vermişler: "Siz Çinliler
teknolojik bakımdan gerisiniz, size
broşür vermenin bir yararı olmaz.
Bu makinayı nerede kullanacaksınız
ki? Hem zaten siz böyle bir makina
yapamazsınız. Bu makina, gelişmiş
bir sanayi ülkesinin teknolojisinin
ürünüdür." Çen yoldaş bu sözlere öyle
öfkelenmiş ki, kıpkırmızı kesilmiş.
Çen yoldaş yurda döndüğünde,
yoldaşlarına Leipzig'de başına gelenleri
anlatmış ve makinanın aynının yapılmasını önermiş. Herkes katılmış onun
bu önerisine. Ama atölyesinin önerisini
fabrikanın baş mühendisine ilettiğinde,
baş mühendis bu makinanın yapılması

için gerekli teknik bilginin elde edilmesi
için yirmi yıl gerektiğini ve gerekli
malzemeyi dünyanın en ileri sanayi
ülkelerinden almak zorunda olduklarını
söyleyerek, Çen'le alay etmiş.
Sonra Çen'e yabancı dil bilip bilmediğini sormuş. Çen sadece başlangıç kursuna devam etmiş olduğunu,
ama gece okuluna gittiğini söylemiş.
Baş mühendis «babacan» bir edayla,
yabancı dil kursundan vazgeçmesini
öğütlemiş. En azından on yıl gece
okuluna gitmesi gerekeceğini, onun
için bu işi unutmasını söylemiş.
Öfkesi daha da büyüyen Çen dönmüş, fabrikanın Parti komitesine gelmiş.
Öteki fabrikalardakilerin aksine işçi
sınıfıyla sağlam bağları olan bu Parti
Komitesi atölyedeki işçilere yardımcı
olmaya çalışmış. Ama baş mühendis
gerekli malzemeyi ya hiç vermiyor, ya
da yetersiz ölçüde veriyormuş. Çen
ve arkadaşları, hurdaya çıkarılanlar
da dahil olmak üzere bulabildikleri
bütün gereçleri toplamaya koyulmuşlar.
Çen, vardiyasından sonra gecesini
gündüzüne katarak çalışıyormuş. Onun
bu inatçılığına hayran kalan ve çalışmasıyla yakından ilgilenen öbür işçi
ve teknisyenler de ona yardım etmeye

başlamışlar. Deneyler için gerekli olan
gereçleri bulamadığı zamanlar «Çen
gözlerini, kulaklarını ve ellerini kullanıyordu.» diye anlatıyor fabrikadaki
yoldaşlar. «Bir cila makinasının yüzeyinin saçın telinden'-bin kere daha
ince olması gerekir. Ama Çen bunu
ölçecek araca sahip olmadığından,
çarkın yüzeyini denemek için parmağını
kullanıyordu.» Çen bu makina üzerinde
dört buçuk yıl çalışmış ve bu arada üç
bin kere başarısızlığa uğramış."
(Maria Antonietta Macciocchi, Çin
Deyince)
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HALK İÇİN MÜHENDİS
MİMARLIK NEDİR?
-Adaletsiz çürümüş bu düzenin alternatifi
olan sosyalizmin mühendislik mimarlık faaliyetlerini bugünden somutlamaktır.
-Yoksul halkın temel ihtiyaçlarını halkçı
çözümlerle buluşturmaktır.
-Emperyalizmin çaldığı tüm insanlığın
mirası olan bilgiyi gerçek sahibi olan halka
iade etmektir.
-En yalın, en pratik çözümler kullanmaktır, kolektivizm ile ortaklaşarak üretmektir.
-Bildiğini paylaşmak, bilmediğini öğrenmektir.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR
EMPERYALİSTLERLE TÜM BAĞIMLILIK
İLİŞKİLERİNE SON VERECEK,
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ!
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Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, Türkiyeli halkımızın oylarını avlamak, oy avcılığı yapmak için Almanya'da referandumla
ilgili olarak miting yapmak istedi. Fakat Almanya buna
izin vermedi. Ardından da Hollanda yasakladı.
Bunun ardından Erdoğan, Almanya için: "Ey Almanya, demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok.
Nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum. Uygulamalarınız Nazi uygulamalarından farklı değil. İstesem
Almanya'ya gelirim ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda dünyayı ayağa kaldırırım." dedi.
Hollanda için de "Bunlar ne siyaset biliyor ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar
ürkek bu kadar korkak, BUNLAR NAZİ KALINTISI,
BUNLAR FAŞİST bunu böyle biliniz." dedi.
Halkımızın çok güzel iki sözü vardır:
BANA KÖR DİYENİN ELA BİR GÖZÜ OLSA!
DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA!
Yani AKP faşizminin efendilerine faşist demeden
önce kendisine bakması gerekir. AKP emperyalistlerin
işbirlikçisidir.
Onlarsız tek bir soluk bile alamaz. Onlardan izin almadan tek bir karar dahi veremez.
Şimdi kalkmış onlara laf söylüyor. Biz Alman emperyalizmini çok iyi tanıyoruz. 2 tane paylaşım savaşı
çıkartmış; 65 milyon insanın ölümünden sorumlu emperyalist bir ülkedir Almanya. Türkiye ise Almanya'nın
işbirlikçisidir.
Almanya'nın en çok silah sattığı iki ülkeden birincisi Türkiye'dir. İkincisi Yunanistan'dır.
Mayın toplayan gemiler, denizaltılar, Leopard tankları, piyade tüfekleri, G3... ve daha onlarca çeşit silah,
araç, malzeme...
Emperyalizme göbekten bağımlı Türkiye'nin, halka
karşı örgütlenmiş ordusunun tüm silahlarını emperyalistler veriyor. Bu işbirliği bu kadar açıkken, Tayyip'in
söylemleri göstermeliktir.
Öte yandan Almanya ile ticari ilişkiler gelişiyor.
"Kar oranı, kapitalist üretimin devindirici gücüdür.
Kapitalist sistemdeki kar oranının rolü üzerine,
İngiliz sendikacı ve yayımcısı İ. J. Dunning, ısrarla
şunu der: Güvenli bir yüzde 10 kar ile her yerde
çalışmaya razıdır; kesin yüzde 20 iştahını kabartır;
yüzde 50 küstahlaştırır, yüzde 100 bütün insani
yasaları ayaklar altına aldırır; yüzde 300 kâr ile
sahibini astırma olasılığı bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı tehlike yoktur."
(K. Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 779
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Buzdağının görünen kısmında başkaldıran bir Tayyip
var, görünmeyen kısmında ise işbirlikçilik var.
- Almanya Türkiye'nin dış ticarettinde yüzde
10.3'lük paya sahip...
- 2016 yılında Almanya'ya ihracat yüzde 4.4 artarak
14 milyar dolar oldu...
- İthalat ise yüzde 0.6 artışla 21.4 milyar dolar oldu.
-Almanya'nın toplam 1.2 trilyon dolarlık dış
ticaretinden Türkiye'nin aldığı pay ise yüzde 2.9.
- Türkiye, 2016 yılında Almanya ile 35.4 milyar
dolarlık alış-veriş yapmış.
İşte bu nedenle Tayyip'in "keskin" söylemleri
yalandır. Almanya, burjuva demokrasisiyle yönetilse de,
bu sadece faşizmin üzerine örtülmüş bir şaldır.

Almanya, Namibya’daki Herero
Halkının Yüzde 80’nini Katletti
Özür Değil, Topraklarımızı Geri
İstiyoruz!
Güney Afrika'da bulunan Namibya, 1884 yılında
Almanya tarafından ilhak edildi. Ülkenin tarım
alanlarında yaşayan Herero halkı, Almanya'ya karşı
1904 yılında ayaklandı.
Almanya, bu ayaklanma sırasında binlerce kişiyi
infaz ederken, bu topraklara da el koydu. İdam
edilmeyenler ise çöle sürüldü ve burada da binlerce kişi
yaşamını yitirdi.
Herero halkının yüzde 80'i bu dönemde katledildi.
Neden?
Bu soruya cevap vermek için, Namibya'nın önemine
bakalım: "2,3 milyonluk nüfusu olan Namibya,
derisinden astragan elde edilen karakul koyunu
yetiştiriciliği ile ünlüdür ve büyükbaş hayvanclılık
önemli gelir kaynağıdır. Balıkçılık sanayisinden elde
edilen gelir, tarımdan daha fazladır. Ekonominin yüzde
ellisini altın, elmas çıkarımı ve zenginleştirilmiş
uranyum üretiminde üçüncüdür."
Namibya'da bugün tarım alanların yaklaşık yarısı
Almanların ve Hollandalıların elinde bulunuyor. Alman
ve Hollandalılar Namibya nüfusunun yüzde 6'sını
oluşturuyor.
Almanya, yaptığı katliamı bir özürle kapatmak
istiyor. Bunun için Namibya halkından özür diledi
Almanya. Fakat Herero halkı özür değil, topraklarını
istiyor.
Burada faşizmin tanımını tekrar hatırlatmak istiyoruz:
"Tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en
katliamcı ve saldırgan kesiminin açık baskıcı, kan
dökücü diktatörlüğüdür."

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
BİLGİ NEDİR? BİLGİYE NASIL ULAŞIRIZ?

Bilgi, öğrenme, araştırma veya
algısal bilgi ilk adımdır. Yani bilgi deneyim ile başlar.
gözlem yolu ile elde edilen gerçektir. Bilgi pratikten
Gerçek bilgiye ulaşabilmek için algısal bilgi, akla
doğar. En büyük ÖĞRETMEN pratikir. Pratikten ayrı
uygun bilgi aşamasına geçmelidir. Akla uygun bilgi,
bilgi olmaz. Lenin, “Pratik, teorik bilgiden daha üstündür”
algısal bilgiye, somut pratiğe dayanır.
der.
Bilginin görevi, algısal bilgiden akla uygun bilgiye
Bütün gerçek bilgi doğrudan, denemelerden doğar;
dönüşmek; akla uygun bilgiden de devrimci pratiğe sıçfakat her şeyi deneyemeyiz.
ramaktır.
“Eğer her dülger (*), baltayı, bıçkı ve rendeyi kendisi
Algısal bilgi, halk içindeki insanın karmaşık ve
bulmak, üstelik bunlarla nasıl işlemek gerektiğini düşünmek
düzenli üretim pratiği ve sınıf savaşımı yoluyla akla
zorunda olsaydı, dünyada tek bir dülger bulunmazdı.
uygun bilgi haline gelir.
Coğrafya öğrenmek için, herkesin dünyayı dolaşması,
PRATİK - TEORİ - YENİDEN PRATİK...
Amerika’yı yeniden keşfetmesi, Afrika’yı incelemesi,
Algısal bilgi, tek tek olaylarla ilgilenir. Akla uygun
Everest Tepesi’ne tırmanması
bilgi ise doğanın yasasını, olaygerekseydi ve bütün bunları
ların, nesnelerin iç çelişkilerini,
“Dünyanın en gülünç insanları,
birer birer anlatsaydı, buna
sürecin iç çelişkilerini bilerek
bir insanın ömrü yetmezdi.”
bütüne ulaşır. Parçayı değil
kulaktan dolma
(İnsan Nasıl İnsan Oldu)
bütünü görür.
Bir kişi tek başına her şeyi
bazı ham bilgilerle kendisini
Bilgi, yüzeyden derine,
bilemez. Bu nedenle de kişisel
özelden genele, kişiselden bi“allâme-i cihan" sanan,
bilgi yeterli değildir. Bir başlimsele doğru bir gelişim göslangıç noktasıdır ama yeterli
terir.
'çokbilmiş'lerdir.”
değildir.
“Kuşkusuz ki, teori, devMao
Biz gerçek bilgiye nasıl
rimci pratiğe bağlanmadıkça
ulaşacağız?
amaçsız kalır; tıpkı yolu devrimci teori ile aydınlatılmayan pratiğin, karanlıkta, el
1- ALGISAL BİLGİ
yordamıyla yürümesi gibi.” (Stalin)
2- AKLA UYGUN (MANTIKSAL) BİLGİ
Diğer bir deyişle, bilgimizi pratikte sınamalı ve
Algısal bilgi, kişinin 5 duyu organı ile (görmek, duybilmekle yapabilmek arasında bir köprü kurmalıyız.
mak, dokunmak, koklamak, tatmak) elde ettiği, pratik
(*) dülger: Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
deneyimlerinden doğan bilgidir. Bilgiye ulaşma sürecinde
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de, “Sabo’nun Kızları” Bizimleydi
Halk Cepheliler, 8 Mart’ta, “Sabo’nun Kızları Dilek’ten
Çiğdem ve Bernalar’a Leylalar’la Hesap Soruyor!”
pankartıyla, Armutlu’da katil polis tarafından evinde
katledilen Dilek Doğan’nın evinin önündeydi. Saat
19.45’te Armutlu Cemevi önünden başlayan yürüyüş,
Dilek’in evinin önüne kadar sürdü. Yürüyüşün başlamasıyla katil polis sürekli olarak kitleyi taciz etti.
Dilek’in evinin önünde, bir Halk Cepheli’nin yaptığı açıklamanın ardından, Gülsuyu’nda polis destekli uyuşturucu çetelerinin katlettiği
Hasan Ferit Gedik’in
annesi Nuray anne
bir konuşma yaptı. 8
Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü’nün önemine değinen Nuray annenin
ardından hep bir ağızdan BİZE ÖLÜM YOK marşı
söylendi. Anmadan sonra Dilek’in katledildiği yere karanfiller bırakıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı anma
20.30’da sona erdi.

Direnişçilerle Dayanışmanın Bir Örneği
Gülay Akgün'ü Selamlıyoruz
Gülay Akgün direnişçilerle dayanışmak amaçlı bir beste
yaptı. Bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:
"Yüksel Caddesi direnişçileri Nuriye Gülmen, Semih
Özakça, Acun Karadağ, Veli Saçılık ve ülkenin dört bir
yanında işlerine, onurlarına sahip çıkan dostlara selamlar,
sevgiler. Aklımızdasınız. Stüdyoda işlerimizin yoğunluğundan biraz daha uzamak zorunda kaldığı için amatör
bir kayıt yapmak zorunda kaldım… affola. 10 gün sonra
işlerimiz bitiyor daha iyisini yaparım söz."
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eEFngobIHCE

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Sorun: Tembellik
Çözüm: Emekçilik
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Yürüyüş
19 Mart
2017
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1-Tarih bilinci devrimcileri ideolojik
olarak silahlandırır.
Sınıf bilinci kime karşı olduğumuzu
öğretir ve saflaştırır.
Tarih bilinci nasıl savaşacağımızı
öğretir. Sorunlara çözüm bulmamızı
sağlar.
2-Her sorunda ve ihtiyaçta tarihimize
bakmak gerekir. Bizden önce o sorunu
yaşamış birileri vardır. Onların deneyimlerinden yararlanırız.
3-Tarih bilgisi ve tarihsel materyalizm devrimcileri ideolojik olarak silahlandırır.
M-L felsefe ile devrimin pratiği
arasındaki sıkı ilişkiyi ortaya koyar.
Politikada yanılmamak için M-L
diyalektik yöntemin ilkelerinden sapmamak ve tarihsel gelişme yasalarını
bilmek gerekir.
4-Tarihimiz öğretmenimizdir. Tarihimize baktığımızda, bugünkü sorunumuzun ve de bu sorunu yaşadığımız
yerlerdeki çalışma tarzımızın benzerliklerini görmek mümkündür:
Savaşımıza yol gösterecek kuralları
tarihten dersler çıkartarak, kendimizi
ve düşmanı tanıyarak günümüz gerçeklerini kavrayarak çıkartabiliriz.
5-Tarih bilinci nedir?
Marx, tarih, sınıf savaşımlarından
ibarettir, diyor. Yani ezenlerle ezilenlerin
savaşından ibarettir.
O zaman tarihe bakarken sınıf savaşlarından bağımsız bakamayız.
6-"Geçmişi olmayanın geleceği olmaz" denir.
Geçmiş, tarihtir. Gelecek, geçmişten
edindiğimiz tecrübeler, değerler üzerinde şekillenir, yaratılır.
Onun için egemenler, tarihi yazarken
ezenlerin penceresinden bakarak yazarlar.
Ezilenler tarih bilincinden yoksun
bırakılsın ki geleceği de olmasın.
7-Egemenlerin tarihinde krallar, padişahlar, egemenlik uğruna yaptıkları
savaşlar vardır. Bu savaşlarda talan
edilen, yağmalanan halkın malı, mülkü,
emeğidir. Fakat egemenler o tarihi yazarken sanki o savaşları halkın çıkarları
için verilmiş gibi yazarlar. Ya da ege-

TARİH BİLİNCİ
NASIL SAVAŞACAĞIMIZI ÖĞRETİR

menlerin çıkarı halkın çıkarıymış gibi anlatırlar.
Egemenlerin tarihi bu savaşların gerçek nedenlerini yazmaz,
savaşları sadece kahramanlık öyküleriyle yazarlar.
Halk yoktur egemenlerin yazdığı
tarihte. Halk isyanları yoktur, halkın
nasıl sömürüldüğü yoktur.
Örneğin Baba İshaklar, Bedreddinler, Pirsultanlar yoktur onların tarihinde.
Varsa da çarpıtılarak yer alır egemenlerin tarihinde halkın, ezilenlerin
tarihi.
Halk kahramanlarının adı eşkiyadır,
çapulcudur, başıbozuktur, çetedir, teröristtir. Halkın kendi kahramanlarını,
kendi tarihlerini bilmesini istemezler.
Egemenlerin tarihi esasında gerçekleri
gizlemek için yazılmış tarihtir.
Halkın bilincini çarpıtmak için,
halkı geçmiş köklerinden koparmak
için yazılmıştır.
8-Bilimsel Tarih, Marx'ın söylediği
sınıf savaşlarının tarihidir.
Sınıf savaşımlarını egemenlerin yazdığı tarih kitapalarından değil, Tarihsel
Materyalizmle öğreniriz.
Tarihsel materyalizm, varlığın evrensel yasalarından ayrı olarak, toplumsal gelişmenin özgün yasaları ile
ilgilenen felsefi bir bilimdir. Yani toplumların gelişimini inceleyen bilimdir.
İlkel komünal toplumdan bugüne
tarihe bu bilimle bakmazsak halkların
tarihindeki hiçbir gelişmeyi doğru değerlendiremeyiz.
Tam tersine egemenler, bizden olaylara nasıl bakmamızı istiyorsa olaylara
öyle bakarız.
9-Tarih bilinci; tarihimizi bilmek
bize güç verir. Kendimizi halkımızı,

dost ve düşmanlarımızı gösterir. Tarihimizi bilmek bize hangi süreçlerde düşmanın politikalarına karşı hangi politikaları ürettiğimizi, nasıl tavır aldığımızı,
teslim olanların neden teslim oluduğunu,
direnenlerin neden ve nasıl direndiğini
öğretir ve bize neyi nasıl yapacağımızı
öğretir. Bu nedenle tarih bilinci ideolojik
güçlenme araçlarımızdandır.
10-İdeolojik netliği tarih bilinci yaratır.
11-Tarihimizi öğrenmeliyiz. Tarihin
mazlumlarının ve halkların bugünün
kahramanları ve galipleri olması için
mücadele ilkelerimizi hatalarımızı başarılarımızı öğrenmek için tarihimizi
öğrenmeliyiz.
İddiamızı büyütmek ve sürekli kendimizi eğitmek için tarihimizi öğrenmeliyiz.
12-Düşmanın bizi yok etmesi için
tarihi yok etmesi gerekir. Ki tarih yok
edilemez. Çünkü tarihi biz yani halklar
yazıyor.
13-Tarih bize ne olduğumuzu an- Sayı: 6
latırken ne olmamız gerektiğini bulYürüyüş
mamıza yardım eder.
19 Mart
Kendi kimliğini bilmeyen bir halk,
2017
tarihin acısını çekmek yerine onu yaparak tarihin kahramanına dönüşebilir.
14-Tarih nostalji değildir. Umut ve
mücadeledir.
15-Egemenler hatırlamak yasak, diyor. Biz ise unutmayacağız, unutturmayacağız, diyoruz. Acılar, yenilgiler
tekrarlanmasın diye geçmişi öğrenmeliyiz. Sömürü, zulüm devam etmesin
diye savaşmak zorunluluktur.
16-Direnerek hayatta kaldık. Geçmişten geliyoruz. Bugünden besleniyoruz.
Gelecek zamanlara umut oluyoruz.

Torbacıları Sokaklarımızdan, Süreklilik İlkesiyle, Tümüyle Temizleyeceğiz!
İstanbul Özel Okmeydanı Hastane Sokağı’nda Halk Meclisi’nin başlattığı
Uyuşturucuya Karşı Nöbet 13 Mart’ta da yapıldı. Soğuk ve yağışlı havaya
rağmen eylem 15. haftasını geride bıraktı... Halk, çalışma yapanlara şu sözleri
iletti: “torbacılar artık eskisi gibi rahat hareket etmiyor, özellikle eylemlilikteki
süreklilik ile birlikte mahalle gençleri ani ve sık devriyelerle torbacılara göz açtırmayarak durumu tersine çeviriyor.” Ve tabi daha önce sokağa hiç uğramayan
polislerin eylemin etkisiyle birlikte sokak içine devriye atmak zorunda bırakıldığı
ayrıca iletildi. Son olarak kısa bir açıklama yapılarak şu sözlere yer verildi:
“...Sokaklarımıza hep birlikte sahip çıkalım! Birliğimizin Gücüyle Üstesinden
Gelemeyeceğimiz Sorun Yoktur!”

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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Ülkemizde Gençlik

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

Dev-Genç’liler Olarak
Baskınlarınızı Yanınıza
Bırakmayacağız!

takdirde güvendiğiniz AKP hükümeti
sizi kurtaramaz! Tecrit İşkencedir
Tecrite Son!

Gençlik Federasyonu’na polis tarafından 4 ayda 4.üncü kez baskın
yapıldı. Komplolarla, yalanlarla Gençlik Federasyonu’nu basan AKP’nin
katil polisleri dernek içerisinde ne
var ne yok kırarak Federasyonu kullanılamaz hale getirmeye çalışmışlardır. 2 Mart tarihinde yaptıkları baskınlarda ise ahlaksızlıklarını, namussuzluklarını üst boyutlara taşımışlardır.
Balyozlarla duvarları ve dernek içerisinde ne varsa kırmış, dernek içerisine ahlaksız yazılamalar yapmış ve
kadın arkadaşlarımızın kaldığı odaya
kendi gibi olan pisliklerini yapmışlardır. Bu duruma sessiz kalacağımızı
sanıyorsanız yanılıyorsunuz, bizi başkalarıyla karıştırmayın, er ya da geç
hesabını soracağız yaptıklarınızın.
Tüm halka göstereceğiz sizin aşağılık
yüzünüzü halkımız sizi gördüğünde
tükürecek yüzünüze. Dev-Genç’liler
olarak derneğimize yaptığınız baskının
fotoğraflarını çıkardık. Tüm Okmeydanı’na astık. Fotoğrafları gören halkımız size nefretlerini kustular. Baskınlarınızın karşılığını alacaksınız.

Kayıp DHKC Gerillası
Yoldaşlarımızı Buluna
Kadar Bize Ölüm
Size Uyku Yok!

Dev-Genç’lilerden
Korkuyorsunuz!
Dev-Genç’liler oligarşinin korkularını büyütmeye devam ediyor. Bu
korkuları Dev-Genç’lileri kaçırarak
Gençlik Federasyonu’nu 4 Ayda 4.
kez basarak ortaya çıkıyor. Gözaltılarla
tutuklama terörüyle Dev-Genç’lileri
yıldırabileceklerini, bitirebileceklerini
sanan faşizm yanılıyor. Gözaltılarla,
tutuklamalarla Dev-Genç’i bitiremezsiniz! Gençlik Federasyonu baskınında
gözaltına alınıp tutuklanan Aysun
Kaşdaş Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde susuz ve şekersiz Açlık Grevi’nde. Tecrit hücrelerinde tek tutulmaktadır. Dev-Genç’li Aysun Kaşdaş
bu keyfiliğe ve işkenceye karşı yoldaşlarının yanına götürülene kadar
su ve şeker almayacak. Silivri Hapishanesi müdürü Ali Demirtaş’a sesleniyoruz; bu tecrit ve işkence politikasına son versin! Aysun Kaşdaş yoldaşlarının yanına götürülsün. Aksi
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Dev-Genç 12 Mart’ta, 7 Kasım
2016’da Dersim’de sığınakta bombalanarak katledilen ve kaybedilen
DHKC gerillaları için yazılı açıklama
yayınlayarak kısaca şu sözlere yer
verdi: “… Korkularından DHKC gerillalarının yanına gelemeyen devlet
ancak bombaladıktan sonra sığınağa
giderek gerillaların cenazelerini alıp
kaçtı. Leyla Aracı ve Mahir Bektaş’ın
yolladığı yoldaşlarımızın katledildiklerini duyduğumuzdan beri cenazelerimizi arıyoruz. Katil devletin sözde
adalet temsilcileri hakim savcıları
başta olmak üzere, Adli Tıp’a kadar
her yere giderek cenazelerimizi aradık,
her gittiğimiz yerde yalanlarıyla karşılaştık. Bilmediklerini, kendilerinde
olmadığını söylediler. Daha öncede
devletin şehitlerimiz üzerindeki kaybetme politikasını bildiğimiz için hemen harekete geçtik. Çünkü bu saldırı
başta şehitlerimizin kanlarıyla yazmış
oldukları 47 yıllık örgütümüzün ve
halkımızın değerlerine yapılan bir
saldırı. Dünyanın dört bir yanında,
Türkiye’nin her ilinde, İstanbul’un
her mahallesinde cenazelerimizi akayıplarımızı buluna kadar durmayacağımızı herkese duyurduk. Şehitlerimizin aileleri açlık grevine başladı.
Kararlılığımızı ve vazgeçmeyeceğimizi bilen katil devlet geri adım atarak
şehitlerimizin şehit oldukları sığınakta
kazı yapma iznini vermek zorunda
kaldı. Sığınaktan çıkan kemiklerimizi
adli tıpa gönderdik. Adli Tıp Kurumu
hala bir haber vermedi. Katil devlete
sesleniyoruz: DHKC gerillalarının
yerini söylemiyor, bir bilgi vermiyor.
Buradan katil devlet: kayıp DHKC
gerillalarının yerlerini derhal açıklayın.
Bizim kararlığımızı ve şehitlerimizin
cenazelerini bulmak için gerekirse
yeni şehitler vereceğimizi şehitlerimiz
için sizin saraylarınızı sarsacağımızı
siz de çok iyi biliyorsunuz, sabrımızı

zorlamayın bizim. DHKC gerillalarının
yerlerini derhal açıklayın aksi takdirde
bu işte parmağı olan, bir imzası olan
kim varsa sonu diğer halk düşmanlarının
sonundan daha beter olacak.”

Direnen Kamu Emekçileri
Yalnız Değildir!
AKP faşizmi OHAL gerekçesiyle Nuriye Gülmen’i ve onun gibi binlerce
kamu emekçisini KHK’larla işten attı.
Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Acun
Karadağ ve bu direnişten etkilenen
daha onlarca kamu emekçisi işi onuru
için direnmeye devam ediyor. Ve son
olarak direnişin 122. gününde, 11
Mart’ta Süresiz Açlık Grevi’nin başlanılacağı duyurusu yapıldı ve bu haberi alan katil polisler acizlik içinde
direnenleri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Dev-Genç 15 Mart’ta kısa
bir açıklama yayınlayarak şu sözlere
yer verdi: “ AKP’nin OHAL’ini gerekçe gösterip direnmemenin teorisini
yazanlar Nuriye Gülmen direnişiyle
şaşkına döndüler. Bugün Nuriye Gülmen tüm kamu emekçilerine direnişiyle umut olmuş durumdadır. Kamu
emekçilerine yol yöntem gösteriyor.
Çok meşru. İşini onurunu ekmeğini
istemek kadar meşru bir şey yoktur.
AKP’nin salyalı köpekleri defalarca
saldırarak kendilerini rezil ettiler.
Baktılar saldırarak olmuyor türlü türlü
oyunlar çevirdiler. 11 Mart’ta başlattıkları Süresiz Açlık Grevi’nin haberini
düşman duyunca ne yapacağını şaşırdı.
polis işkenceyle gözaltına alıp tehditler
savurarak bir kez daha acizliklerini
gösterdi. Açlık Grevi direnişinin siyasi
anlamının düşman farkında, aylardır
direnen bu insanlar onlarca gözaltı
işkenceye rağmen işlerini geri istemeye
devam ediyorlar. Denemedikleri yol
kalmadı. Ama adalet yok. Son olarak
Süresiz Açlık Grevi’ne başladılar. Ya
işimiz onurumuz ya canımız diyerek
direnişi büyüttüler. Biz Dev-Genç’liler
tarihimizden biliyoruz ki zafer her
zaman direnenlerindir. Zafer gününün
coşkusunu ve düşmanın çaresizliğini
bir kez daha göstereceğiz. Direnen
Kamu Emekçilerinin Yanındayız!

Yaşasın Açlık Grevi Direnişi!

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Kavganın
Umududur, Geleceğidir,
Temel Taşlarıdır!
Onurlu mücadelemizde birçok zorluklarla karşılaşıyoruz, bunlar şehitliklerin yansıra tutsaklıklar, gözaltılar
ve düşmanın kesintisiz sürdürdüğü
anti-demokratik mücadele. Bunlar gençliğimizin çalışmasını kısmen engellemiş olabilir ama kesinlikle durdurmamıştır. Tam tersi gençlerimiz dağlara
çıkıp şahan olmuşlardır. Elbette neden
gençler diye soruluyor, gençler dolaşsınlar, tozsunlar, aşık olsunlar ama
ölmesinler diyenlerde oldu. Bunu muhakkak ülkemizde hatta dünyada yaşayan birçok genç ve insan ister. Ama
bizler yani Dev-Genç’liler ülkemizde
ve yaşadığımız coğrafyada bunca katliamlar, haksızlıklar, yozlaşma… ve
daha sayamayacağımız insanlık dışı
muameleler görünce öncelikli göreceğimiz şey kendi refahımız olamaz.
Çünkü biliyoruz ki biz bu yaşımızda
direnirsek, bizden sonra geleceklere
çok şey kazandırırız. Bu yüzden kararımızı verdik ve aşık olduk, bu kavgamıza aşık olduk ve bırakmaya hiç
niyetimiz yok ve bizim yolumuzu açan
kahraman Dev-Genç şehitlerimizin açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam
edeceğiz. Sizin gibi olacağız Elif, Şafak,
Bahtiyar, Berna, Çiğdem. Sizin gibi
Bünyamin, Aysun, Hünkar…
Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimizi yayınlıyoruz.
Zaferimiz gençliğin mücadelesi gelmesi umuduyla…

Dev-Genç’liler Berkin
Elvan’ı Mezarı Başında Andı
Dev-Genç’liler 11 Mart’ta Berkin
Elvan’ın fiziken ayrılışının yıldönümünde mezarı başında andı Mezarın
yanına Berkin’in hesabının sorulacağına vurgu yapan pankart asıldı.Yapılan
anmada kısaca açıklama yapılarak şu
sözlere yer verildi: “11 Mart Berkin’in
vurulduğu gündür, her 11 Mart’ta olduğu gibi yine Berkin’in mezarı başındaydık… Şehitlerimizin mezarlarında ot bitmeyecek onların anılarını,
miraslarını her zaman yaşatacağız.”

İSTANBUL

ka ulaştırıldı.
Dağevleri:
Dev-Genç’liler 12 Mart’ta mahalANADOLU
lede Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş dergisi dağıtımını yaptı. MaElazığ:
halle esnafının daveti üzerine yemek
Dev-Genç’liler 8 ve 10 Mart’ta
yenildi ve günden anlatılarak, kayıp
üniversiteli gençler ile film gösterimi
DHKC gerillaları üzerine konuşuldu.
yaptı. Programda ilk olarak “İftarlık
Ve kaybedilen DHKC Gerillası Murat
Gazoz” filmi izlendi. Ardından ise
Gün’ün babası Kemal Gün arandı.
“PK” isimli yapancı film izlendi. 10
Yapılan çalışma sonunda 50 dergi
kişinin katıldığı programda, kişilerin
halka ulaştırıldı.
değerlendirmeleri alınarak çalışma
Okmeydanı – Hacıhüsrev:
sonlandırıldı.
Dev-Genç’liler 5 Mart’ta OkmeyHatay:
danı ve Hacıhüsrev Mahallesi’ni birDev-Genç’liler 11 Mart’ta, Mustafa
birine bağlayan üst geçide üzerinde
Kemal
Üniversitesi Tayfur Sökmen
“Dersim’de Kaybedilen Gerillalar NeKampüsü’nde Berkin Elvan’ın ölüm
rede? Cenazelerimizi İstiyoruz” yazılı
yıldönümü nedeniyle yazılama yaptı.
pankart astı.
Kocaeli:
Örnektepe:
Dev-Genç’liler 10 Mart’ta Derince
Dev-Genç’liler 14 Mart’ta mahallede
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı YüEsentepe Mahallesi’nde yazılama çarüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
lışması yaptı. Çalışmada birçok yere
çalışmada halka ve dağıtım yapılan es“Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nenaflara, 2 Mart’ta basılan Gençlik Ferede? Dev-Genç” yazıldı.
derasyonu baskını ve gözaltına alınıp
Kütahya:
tutuklanan Aysun Kaşdaş ve Caner Koç
Dev-Genç’liler 12 Mart’ta genel
Sayı: 6
anlatıldı. Halktan Aysun’u tanıyanlar da
kampanya çalışmaları ile ilgili sticker
Yürüyüş
yapılanı kınadı ve son olarak, terör opeçalışması yaptı. Meydan Mahallesi’nde
rasyonu diyerek derneklerimizi terörize
19 Mart
yapılan çalışmada toplam 40 adet stic2017
ettikleri ve Dev-Genç’i bitiremeyecekleri
ker yapıştırıldı. O sırada çalışmaları
anlatıldı. Yapılan çalışma sonunda toplam
merak eden insanlara, OHAL maskesi
64 dergi halka ulaştırıldı.
altından işinden atılan kamu emekçiKadıköy:
lerinin haklı davaları anlatıldı. Ve NuDev-Genç’liler 8 Mart’ta Kemal
riye Gülmen hocanın hemşerileri KüAtatürk Lisesi’ne, Berkin Elvan için
tahya halkından direnişin desteklen11 Mart’ta yapılan anmaya çağrı amaçlı
diğine yönelik olumlu tepkiler alındı.
yazılama yaptı. Ayrıca 2 Mart’ta Gençlik Federasyonu’na
yapılan baskın ile ilgili, baskında gözaltına alınıp 6 gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan
Aysun Kaşdaş ve Caner Koç için duvar
yazılamaları yapıldı.
Kartal:
Dev-Genç’liler 5 Mart’ta dayanışma pikniği düzenledi.
Dev-Genç’liler 10
Mart’ta Cumhuriyet Piknikte ilk olarak 3 Mart 2016’da şehit düşen Berna
(Erzincan) ve Kurfalı Yılmaz ve Çiğdem Yakşi ile ilgili anılar paylaşıldı,
Mahallesi’nde Emperonların sevdiği türküler okundu. Ardından halaylar
yalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş dergisi çekildi, alternatif oyunlar oynandı. Son olarak eğlenceli
dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada 22 dergi hal-

geçen günün sonunda bu tarz programların dayanışmayı
büyütmek için tekrar yapılması kararı alındı.
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Tekstil Atölyelerini Kooperatiflerle Örgütlemeliyiz
Kooperatif Nedir?

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

42

1-Kooperatif, ortaklarının gereksinmelerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan
ortaklıklardır.
Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda
pazarlamak için kurdukları ortaklıktır.
Çünkü; kooperatifler dayanışmanın somutlandığı kurumlardır.
2-Kooperatiflerin amacı; üretimden tüketime halkın çeşitli kesimleri
arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, ortaklaşmayı, ortaklar arasında
çıkar birliğini sağlamaktır.
Örneğin; halkın esnaflarının kuracağı bir kooperatif tekellerin kuşatmasını kırar, birlik olarak aralarındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı büyütür, büyük şirketlerin küçük
esnafları yutmasının önüne geçer.
İşte bunlar için esnaflar, halkın
değişik kesimleri kooperatifler kurarak yan yana gelmeliler ve güçlerini
birleştirmelidir.
Gazi Mahallesi’nde böyle yüzlerce küçük esnafın işlettiği tekstil
atölyeleri ve bu atölyelerde çalışan
binlerce emekçi vardır. İşte bu esnafları ve emekçileri kooperatiflerde
örgütlemek hedefimiz olmalıdır.
3-Bu düzen neden yardımlaşmayı,
dayanışmayı ortadan kaldırmak ister?
Halkın kültüründe var olan bu
ilerici özellikleri neden yok etmek ister?
Çünkü; emperyalizm ve oligarşi
halkı rahatça yönetmek ve sömürmek
istiyor.
Biz devrimciler ise emperyalizmin
ve oligarşinin unutturulmaya, yozlaştırılmaya çalıştığı halkın dayanışma, paylaşma gibi değerlerini büyütmek istiyoruz.
Devrimcilerin öncülüğünde kurulacak kooperatifler esnafların ve

halkın paylaşmasını, dayanışmasını
büyütecek, tekellere boyun eğmesini
engelleyecektir.
4-Halkın kuracağı kooperatiflerin
amacı ne olacaktır?
-Her şeyden önce esnafların dayanışmasını, paylaşmasını ve birliğini
arttırmaktır.
-Kurulacak kooperatiflerle büyük
şirketlerin halkın esnaflarını yutmasının önüne geçilecektir.
-Diğer yandan birlik olunarak
üretilen, satılan mallarla, büyük şirketlerin fahiş fiyatlara sattığı mallarına halkın mahkum olmasının önüne
geçilecek, halkın ucuz mal alması
sağlanacaktır.
- Halkın esnaflarının kuracağı
kooperatifle, bankalara kredi borcu
ve vergilerini ödeyememesi nedeniyle
esnafların kepenk kapatmasının önüne geçecektir.
Örneğin, halkın esnaflarının kuracağı kooperatif ile o kooperatife
katılmış olan esnaflardan belli bir
miktarda para alınıp, oluşturulan kasada toplanacaktır. Toplanan para,
belirlenmiş bir süre içinde geri ödenmesi kaydıyla, ihtiyacı olan esnafa
verilebilecektir. Böylece; bankalara
kredi borcu olan, vergisini ödeyemeyen veya çeşitli nedenlerle paraya
sıkışan esnafın
kepenk kapatmasının iflas etmesinin önüne
geçilecektir.
6-Halkın
esnaflarının
kooperatifleşmesi için neler
yapılmalıdır?
-Öncelikle
örgütlenme çalışması yaptığımız tekstil
atölyelerini tek
tek dolaşmalı

koopearatifin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu konuşmalıyız.
-Kooperatif'in neden gerekli olduğu, nasıl kurulacağını anlattığımız
bildirilerimiz olmalı ve yaygın şekilde
dağıtmalıyız.
-Esnaflarla toplantılar düzenlenmeli, kooperatifler üzerine konuşulmalı, tartışılmalı bu konuşmalar ve
tartışmalar belli bir aşamaya geldikten
sonra esnaflar kendi aralarından seçecekleri komitelerle kooparatif çalışmasını iradi olarak başlatmalılar.
-Küçük esnafların kuracağı kooperatifler emekçilerin haklarının korunduğu, emeklerinin karşılığını aldıkları kurumlar olmalıdır.
7-Esnafların mücadelemizdeki
yeri ve önemi nedir?
Esnaflar, yıllardır devrimcilerin
yanında yer almış, işyerlerini, kapısını
devrimcilere açmış, türlü saldırılara
uğramış, işkence görmüş, hatta hapis
bile yatmışlardır. Tüm bunları yaşasalar da, devrimcilerden kopmamışlardır. Esnaflar bu yanıyla devrimin
temel gücünü oluşturan unsurlardan
biridir. Örgütlenmesi, devrim için
olmazsa olmazdır.
Bu nedenle esnafları, kooperatifler
temelinde örgütlemek görevlerimiz
arasındadır.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

Malatya'da Direnen Emekçiler
Kazanacak
Malatya’da direnen Kamu Emekçileri’nin direnişleri 57.gününde. Kamu emekçileri, 57 gündür işlerini geri isteme talebiyle
büyük bir kararlılıkla, iradeyle alana çıkıyorlar ve 57 gündür gözaltına alınıyorlar.
14 Mart'ta da seslerini duyurmak için geldikleri meydanda polisin saldırısına uğrayarak işkencelerle gözaltına alındılar. Direnişlerin yayılmasının hazımsızlığıyla emekçilere saldırılarını arttırsalar da yenilen onlar,
kazanan emekçiler olacak.

İşçi Gazetesi Dağıtımlarımız
Devam Edecek
İşçiye Umut Olacağız...
Gazi Mahallesi'nde Devrimci İşçi Hareketi 10 Mart'ta İşçi Hareketi Gazetesi'nin
tanıtımını ve dağıtımını yaptı. Gazete dağıtımında Soma Maden Katliamı’ndan sağ
kurtulan ve hakları için örgütlenen, bu yüzden tutuklanan maden işçileri Gökhan ve
Volkan hakkında bilgi verildi. 18 Nisan’da
Soma Maden Katliamı’nın karar duruşması
olduğu için mahkemeye çağrı yapıldı. Bir
esnaf “Biz; Soma işçilerinin hepsi AKP’ye
oy verdiler, AKP onları sindirdi diye biliyorduk, böyle direnen örgütlü işçiler olduklarını bilmiyorduk. Anlattığınız iyi oldu,
destek olmak isteriz” dedi. Çalışmada 25
gazete halka ulaştırıldı.

Kıssadan Hisse:
Biz dilemekteyiz ki, kulun kula kulluğu
son bulsun, insan emeği,
egemenliklerin en yücesi,
en değerlisi haline gelsin.
"Bizim istediğimiz düzenle, sizin düşündüğünüz arasında fark vardır Hakanım... Biz dilemekteyiz ki, kulun kula kulluğu son bulsun, insan emeği, egemenliklerin en yücesi, en değerlisi haline gelsin.
Yeryüzündeki tüm sömürü çarkları kırılsın...
Bu, insanların ilkin bilinçlenmesiyle yürünmeye başlanan bir yoldur, ilkin, bilinçlenecekler. Bunun gereğini, insan olma
onuru sayacaklar. Ondan sonra, direnmeye,

KOOPERATİF NASIL KURULUR?
Bir kooperatif;
-Kurucu en az yedi gerçek veya tüzel
kişinin hazırlayacakları ana sözleşmeyi
imzalaması,
-İmzaların notere tasdik ettirilmesi,
-Noterce onaylı anasözleşme ile Bakanlığa veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne başvurarak kuruluş izni
alınması,
-Ana sözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ve ilan ettirilmesi
suretiyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

Direnen Kamu Emekçileri

Yalnız Değildir!
Ankara Halkın Mühendis Mimarları
8 Mart’ta işi, ekmeği, onuru için 100
günü aşkın süredir direnen kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 11 Mart’ta başlayacakları süresiz
açlık grevi ile ilgili ODTÜ’de 30 adet
sticker yapıştırdı.
Halk Cepheliler tarafından aynı gün
içerisinde Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın açlık grevi duyurusu için
Tunalı Hilmi Caddesi Bölgesi’ne 50
afiş asıldı. Ege Mahallesi’nde 100 adet
afiş, 100 adet sticker asıldı, 100 adet
bildiri dağıtıldı. Batıkent ilk yerleşim yerinde ise 110 adet afişleme yapıldı.
kendi emek değerlerinin yüceliğini herkese
kabul ettirmeye başlayacaklar. Ondan da
sonra, kavgaya girecekler. Ve dahi, kendi
egemenliklerini sonsuza değin, kayıtsız
ve dahi koşulsuz elde edebilmek için,
belki de, milyonlarcasının kanını dökecekler. Ondan sonra belki, başarılı bir
egemenlik sahibi olur insanlar... Sizin istediğiniz ise, kendinizin egemen olduğu,
ama, insanlarının daha az yakınan, bugünkünden daha mutlu bir toplumdur. Bilesiniz ki, baştan çatışmaktadır, isteklerimiz.
Siz, bizim istediğimizi yapamazsınız. Varlığınıza aykırıdır. Yaptırmazlar da... Biz
sizin isteğinize hizmet edemeyiz. Çünkü
bu, emekçilere zaman yitirtmek olur..."
Erol Toy- Azap Ortakları2 - sf 232

HUKUK ŞALINI KALDIRIR

İYİ İNSAN
İyi insana bir-iki soru;
Anladık iyisin.
Ama neye yarıyor
iyiliğin?
Seni kimse satın alamaz.
Eve düşen yıldırım da satın
alınmaz.
Anladık, dediğin dedik.
Ama dediğin ne?
Doğrusun, söylersin
düşündüğünü.
Ama düşündüğün ne?
Yüreklisin.
Kime karşı?
Akıllısın.
Yararı
kime?
Gözetmezsin kendi
çıkarını.
Peki gözettiğin kimin ki?

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

Dostluğuna diyecek
yok ya,
dostların kimler?
Şimdi bizi iyi dinle!
Düşmanımızsın sen
bizim.
Dikeceğiz bir duvarın
dibine,
ama madem iyi bir
sürü yönün var,
dikeceğiz seni iyi bir
duvarın dibine;
iyi tüfeklerden çıkan,
iyi kurşunlarla
vuracağız seni.
Sonra da gömeceğiz,
iyi bir kürekle,
iyi bir toprağa.
(Brecht)
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Dersim Direniş Günlüğü

Bir Baba, Çocuğunun Cenazesini Alabilmek İçin
13 Gündür Seyid Rıza Meydanı’nda Açlık Grevinde
13. Gün – 8 Mart: Bu sabah direniş alanına gittiğimizde alanın her
tarafını polis ve özel harekatçılar kapatmıştı. Çünkü bugün 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’ydü. Biz her
zamanki gibi dövizlerimizi koyarak
oturma eylemimize devam ettik. Ardından öğlene kadar kitap ve gazetelerimizi okuduk. Öğle saat 13.30 gibi
Edirne’de bulunan Özgür Tutsaklardan
Hüseyin Karaoğlan, Kemal amcayı
aradı. Kemal amca ona direniş sürecini
anlatı. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü olduğu için Seyid Rıza
Meydanı’nda eylem vardı. Onun için
hazırlıklar vardı. Saat 17.00 gibi HDP
Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP
Dersim Milletvekili Alican Önlü ve
HDK eş sözcüsü, Kemal amcayı ziyaret
etti. Kemal amca direnişini anlattı.
Akşam 19.00’da eşyalarımızı toplayarak kalacağımız yere gittik.
Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

15. Gün – 10 Mart:
“Çocuğumun Bir Kemiğini Alana
Kadar Açlık Grevimi Bitirmeyeceğim”
Bugün açlık grevimizin 15. günündeyiz. Gün gittikçe halkın yoğun
ziyaretleri başladı. Bugün Şehidimiz
Fatma Ersoy’un ailesi ziyaretimizde
bulundu. Kemal amca ona direnişini
anlattı. Öğlen saatlerinde ESP ve Partizan’dan bir heyet gelerek Kemal
amcayı ziyaret ettiler. Öğlen saatlerinde
bugün bakan gelecek diye Seyit Rıza
Meydanı’nda polis ve özel harekâtçılar

vardı. Akşam saatlerine doğru halktan 2 kişi geldi ve
Kemal amcadan direnişini
anlatmasını, istediler. Kemal
amca onlara sığınaktaki kazı
çalışmalarını anlattı ve “çocuğumun bir kemiğini alana
kadar açlık grevimi bitirmeyeceğim” dedi.

16. Gün – 11 Mart:
Bugün hava soğuk ve yağmurlu havaya rağmen oturma eylemimiz devam ediyor.
Bugün Seyid Rıza Meydanı’nda hava
yağmurlu olduğu için bizim dışımızda
halktan kimse yok. Öğlene doğru tek
tük insanlar gelmeye başladı. Elazığ’dan bizi ziyarete gelen aileler oldu.
Kemal amca ile sohbet ettiler. Bir
şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular.
Dersim’de oturan bir tutsak ailemiz
ziyarete geldi. Kemal amca ona direnişini anlattı ve destek istedi. Halktan
su, şeker ve çay getirenler de oldu.
Bugün yoğun yağış nedeniyle oturma
eylemimizi akşam erken bitirdik.

19. Gün - 14 Mart: Oturma eylemi ve açlık grevi sürüyor. Açlık
grevi direnişinin 18. gününde Ankara’dan dayanışma için TAYAD’lı aileler
geldiler.
Direnişin 19. gününde de Dersim
Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler dayanışma ziyaretinde bulundular…
Ailelerin imza metni PDF’si aşa-

20. Gün -15 Mart: Dersim’de 7
Kasım’da TSK tarafından uçaklarla
bombalanarak katledilen DHKC gerillalarının cenazelerinin kaybedilmesi
üzerine, Dersim Seyid Rıza Meydanı’nda gerillalardan Murat Gün’ün
babası Kemal Gün’ün başlattığı direniş
sürüyor. Direnişin 20. gününde, yine
Dersim’den tutuklanan Liseli DevGenç’li Neslihan Albayrak da mektubuyla direnişe ziyarette bulundu…
14 Mart günü direniş alanını Mazgirt Belediye Başkanı ziyaret etti.
Mazgirt Belediye Başkanı ziyaretinde
basına açıklama yaptı.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v
=tkOhoxyques

Halkın Mühendisi Olcay Abalay
Pertek’te Gözaltına Alındı!

Kınıklı Maden İşçileri
Serbest Bırakılsın!

Halkın Mühendis Mimarları üyeleri, Olcay Abalay'ın keyfi bir
şekilde gözaltına alınmasıyla ilgili 12 Mart'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Halkın Mühendis Mimarları’ndan Makine Mühendisi
Olcay Abalay 'Halk İçin Mühendislik Mimarlık' örneklerinden
Dersim’in Hozat ilçesine bağlı Karsel köyünde yapılan 'Su Türbini'
projesini anlatmak için gittiği Dersim’den dönerken Pertek’te 'ifade
eksiğin var' denilerek gözaltına alındı. Aldığımız bilgilere göre yarın
savcılıkta ifade verecektir. Biliyoruz ki ifade eksiği bahanedir. Amaç
bizlere, Halk İçin Mühendislik yapmayın, demektir. Bizler Halk İçin
Mühendislik Mimarlığı Büyüteceğiz!” denildi.

Devrimci İşçi Hareketi 10 Mart'ta İstanbul’da Esenyurt/Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde katil AKP’nin katledemediği için tutuklattığı Kınıklı maden işçileri serbest bırakılsın
talebi ile 50 adet afiş astı.

Not: Pertek’te gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Abalay’ın dergimizin yapımı sırasında tutuklandı haberini aldık.
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ğıdaki linktedir.
Link:
https://drive.google.com/file/d/0B0
ITCoBIuVSud1hNRl9zWmN1V3
M/view

İzmir’de Tutsak Maden
İşçileri İçin Afişleme Yapıldı
İzmir’de Devrimci İşçi Hareketi 12 Mart'ta
Konak başta olmak üzere çeşitli yerlere Kınık’ta
tutuklanan maden işçileri için afiş çalışması
yaptı.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ
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TAYAD'lı Aileler kayıp 11 DHKC
gerillasının cenazesiyle ilgili 13 Mart'ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada: "7 Kasım
2016 tarihinde Dersim’in Hozat ilçesi
Çat Vadisi’nin bombalanması sonucu 11
DHKC gerillası katledildi. Aylar geçmesine rağmen ailelere evlatlarının akıbeti
hakkında bilgi verilmedi. Aylar sonra evlatlarının katledildiğini öğrenen aileler,
Malatya Adli Tıp Kurumu’na giderek
kan örneklerini verdiler. Üzerinden aylar
geçmesine rağmen Adli Tıp Kurumu ailelere cenazelerini teslim etmedi. Gerillalardan Murat Gün’ün babası Kemal
Gün, Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda
evladının cenazesini alabilmek için başladığı süresiz açlık grevinin 18.gününde
yoğun yağmura rağmen devam etti. Bir
baba, evladının cenazesini alabilmek için
ölümü göze alıyor. Ailelerin tek isteği
var, evlatlarının mezar hakkı... Hiçbir
dinde, hukukta ölüye saygısızlık yoktur.
Katledilen insanların cenazelerini vermemek, gerekli olan bilimsel testleri yapmamak ahlaksızlıktır, faşizmdir. İnsanlık
tarihi önünde suçtur. Suç işlemekten vazgeçin. Evlatlarımızı katlettiniz, şimdi de
cenazelerimizi kaybettiniz. Cenazelerimizi
alana kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz. Sonuçları açıklamayan İstanbul
Adli Tıp Kurumu da suçludur." denildi.

7 Kasım’dan Bu Yana Kayıp Olan
11 Gerilla Nerede? Evlatlarımıza
Ne Yaptınız?

Cenazelerimizi bulana kadar bu soru
yankılanacak kulaklarınızda.
Mezarlar halkın en önemli değeridir.
Ailelerimiz bayramlarda ziyaret edebilecekleri, acılarını yaşayabilecekleri
bir mezar istiyorlar. Bu bizim en meşru
hakkımız. Savaşlarda bile iki taraf birbirinin ölüsüne saygı gösterir. Savaşın
da bir ahlakı, kuralı vardır. Ölüye saygı
bu kuralların başında gelir.

Direndik, OHAL Koşullarında
Sığınağı Açtırdık.
Şimdi Evlatlarımızın Cenazesini
Almak İçin Mücadeleye
Devam Ediyoruz
Halk çocuklarının cenazeleri sahipsiz
değildir. Cenazeler halkın kutsalıdır.
Kendine insanım diyen herkes bu haklı
talebi sahiplenmelidir. Bu talebe kulaklarımızı tıkayamayız. Sessiz kalamayız.
AKP`nin bu alçaklığına pervasızlığına
sessiz kalmak, AKP’nin politikalarına
ortak olmaktır. Hep beraber bu haklı ve
meşru talebe sahip çıkalım.
Halk Çocukları Sahipsiz Değildir!
Evlatlarımızın Cenazesi Nerede?
Mezar Hakkı Kutsaldır, Mezar Hakkımızı İstiyoruz
TAYAD’LI AİLELER / 15 Mart
2017

TAYAD’lı Ailelerden Dersim’de
Süren Direnişe Dair Bildiridir:

Cenaze Hakkı Engellenemez!
Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 10 Mart’ta
Dersim’de çocuklarının cenazesini alabilmek için ailelerin
yaptığı açlık grevine destek açıklaması yaptı. Açıklamada
şunlar ifade edildi: “… 7 Kasım 2016 günü Dersim Hozat
ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde bulunan bir grup
DHKP-C‘linin bulunduğu sığınak F-16 uçaklarıyla bombalandı. 7 Kasım gününden bu yana aileler çocuklarının
cenazelerine ulaşmak istiyorlar.
Dersim merkez Seyit Rıza Meydanı’nda yaklaşık 1
aydır çocuğunun cenazesini almak için direnişe başlayan
Kemal Gün, bugün açlık grevin 15 gününde. 69 yaşındaki
Kemal Gün tek istediği bir parça kemik bile olsa çocuğunun

11 Evladımız Nerede?
Cenazelerimizi İstiyoruz!
7 Kasım 2016 günü Dersim Hozat`ta
bombalanan bir sığınaktan sağ çıkan
Leyla Aracı, yazdığı mektupta bombardıman sırasında sığınakta 11 kişinin
olduğunu belirtti. O güne kadar herhangi bir açıklama yapmayan devlet,
ailelerin mücadelesi sonrası Malatya
Adli Tıp’a vücut bütünlüğü bozulmuş
7 cenazenin geldiğini ve defnedildiğini
açıkladı. Ailelerin Malatya Adli Tıp ve
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı`na
Sayı: 6
başvurusuna rağmen kayıpların yeri
Yürüyüş
hala belli değil.
19 Mart
Kayıp gerillaların aileleri, Dersim
2017
Seyit Rıza Meydanı`nda 24 Şubat günü
Açlık Grevi Direnişine başladı. Direniş
sonuç verdi ve 28 Şubat günü bombalanan sığınak kazıldı. Aileler evlatlarının
yanmış kemik parçalarını elleriyle topladı. Ama hala cenazeler ailelerine verilmiş değil. Aileler sonuç alana kadar
direniş devam edecek. Seyit Rıza Meydanı`nda yaşlı bir baba evladının bir
kemiği dahi olsa cenazesini alabilmek
için bedenini açlığa yatırmış direniyor.

cenazesini alıp doğduğu topraklara götürüp defnetmek
istiyor. Bu ülkede tecavüzcülerin, hırsızların bile bir
mezarının olduğunu söyleyen Kemal amca, kendi çocuğunun
da bir mezar hakkı olduğunu söylüyor.
Kendini halka dindar diye yutturmaya çalışan AKP
faşizmi, gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Savaşın bile bir
hukuku olur. Savaşta cenazelerin alınması için ateşkesler
yapılır. Katlettikleri insanları soyarak fotoğraflarını çekmek,
işkence etmek, yakmak hangi dine hangi kitaba sığar.
Bu zihniyetle biz yeni tanışmıyoruz. Kerbela’da Hz.
Hüseyin’i katledip Ehl-i beyt soyunu kılıçtan geçirip Hz.
Hüseyin’in kesik başıyla top oynayıp işkence eden yezidin
zihniyetidir. Bizler her insanın bir cenaze hakkı olduğunu
savunuruz. Ki bahsedilen insanlar bu halkın çocuklarıdır.”

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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Kayıp Gerillalarımızı
Bulacağız!
Halk Cepheliler İstanbul ve Anadolu'da Dersim'de
7 Kasım 2016'da katledilip kaybedilen gerillalarımızın
cenazelerini almak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların bazıları şöyledir:

İSTANBUL
Avcılar ve Bahçelievler: 10 Mart’ta evlatları
için direnen aileleri anlatan pullamalar yapıldı. Halk
Cepheliler bu mahallelerde halkın görebileceği birçok
yere pullama yaptı.

Bahçelievler

Devrimci İşçi Hareketi: 14 Mart'ta, İstanbul’da Şişli, Çağlayan, Ķıraç, Beykoz, Ķadıköy
ve Sultanbeyli de “Dersim’de Evlatları İçin Direnen Aileleri Duydunuz mu?” konulu 100 adet
pullama çalışması yaptı.
Hatay: Halk Cepheliler, Armutlu Mahallesi’nde 7 Mart'ta 30 adet pullama yaptı. Armutlu
ve Çekmece Mahalleleri’nde 11 Mart’ta 30 adet
“Dersim’de Kaybedilen Gerillalar Nerede Cenazelerimizi İstiyoruz” pullamaları yapıldı.

Hatay
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Berkin’in Katilleri 6 Nisan’da Mahkemeye Çıkarılacak!
Tüm Yoldaşlarımızı
Mahkemeye Çağırıyoruz!
Berkin Elvan, 14’ünde Okmeydanı’nın delikanlısı,
direnişçisi…14 yaşındaydı, 16 Haziran sabahını gaza
boğan katil polisler onun da ekmeğine kan sıçrattılar.
Kanımızı akıttılar yoksul mahallemizin sokaklarına.
Berkin, 269 gün direndi. Bizler ise her günü onun
hesabını sormak için adımladık. Her gün Taksim’i eylem
alanına çevirdik. Sabrımızı sınamayın, katili açıklayın
dedik. Berkin 11 Mart günü şehit düştü, onu milyonlarla
birlikte uğurladık. Şafak ve Bahtiyar’dık Berkin olduk.
Sabrımız yok artık hiçbir işlem yapmayan, katilleri
koruyan kokuşmuş adalete. 2 savaşçı adımladı adliyenin
yollarını adalet oldular Berkin için. Yine kan sıçrattılar
ekmeğimize…
Berkin vurulalı 4 yıl oldu. 6 Nisan’da ilk duruşması
görülecek. Ancak 3 polis değil tek bir polis yargılanacak.
Çünkü Emniyet Müdürlüğü istenen bilgileri saklıyor,
katillerin güvenliği gerekçesiyle mahkemeye çıkarmıyor.
Mahkemeye tüm yoldaşlarımızı hesap sormaya,
adalet mücadelemizde destek olmaya çağırıyoruz.
Bugün Berkin Elvan’ın hesabını sormak katledilen tüm
çocuklarımızın hesabını sormaktır. Katillerden hesap
sormak için 6 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacağız!
Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi
antiemperyalistresist@gmail.com

Berkin Vurulalı 1364 Gün Oldu,
Katili 1364 Gündür Serbest
Berkin’in Katili Yargılansın!
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC), 11 Mart 2014
yılında ölümsüzleşen Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın
aramızdan fiziki ayrılışının yıldönümünde yazılı bir
açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi: “Berkin’siz
hiçbir bahar güzel değildir, Berkin’siz hiçbir mezuniyet
kutlu değildir, Berkin’siz hiçbir okul sezonu, hiçbir
okul alışverişi, hiçbir oyun coşkulu değildir. Çünkü
Berkin tüm bunlardan zorla koparılmıştır. Adaletsiz
bir mevsimin acısı nasıldır biliriz hepimiz. Adaletsiz
tek bir günün dahi duygu dünyamızı nasıl alt üst ettiğini
bilir her insan. Ve Berkin üç bahardır adaletsiz. Kürdistan’da yaşı kadar bedenine kurşun yağan çocuklardır
adalet, yurtlarda yanarak can veren, sokaklarda erken
büyümek zorunda kalan, küçük elleriyle büyük işler
yapmak zorunda kalan çocukların adaletidir Berkin.
Berkin için adaletten vazgeçmek demek çocuklarımızdan,
geleceğimizden vazgeçmek demektir. Bugün milyonlar
adalet istiyor. Milyonların talebini haykırıyoruz bir kez
daha: Berkin İçin Adalet İstiyoruz! Berkin’in Katili
Cezalandırılsın!”

Çağrı
Berkin Elvan İçin Yapılacak İlk Duruşmada
Tüm Meslektaşlarımızı Dayanışmaya Çağırıyoruz!
6 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz!
Müvekkilimiz Berkin Elvan 16 Haziran 2013 sabahı ekmek
almaya giderken polislerin yakın mesafeden, hedef alarak
attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılmıştı. Haziran Ayaklanması'nın sembolü
haline gelen Berkin Elvan 269 gün boyunca hastanede yoğun
bakımda kaldı. Bu süreç boyunca onu vuran polislerin yargılanmasını istedik ancak hiçbir talebimiz mahkeme tarafından
kabul edilmedi, yargılama yönünde hiçbir adım atılmadı.
Berkin Elvan için verilen adalet mücadelesi 11 Mart’ta 16
kiloya düşerek yaşamını yitirdiği zamanda devam etti. Berkin’i
bütün Türkiye halkları sahiplendi ve 3 milyon insanla birlikte
onu sonsuzluğa uğurladık. Berkin Elvan vurulalı tam 4 yıl
oluyor. Dosyasına dair atılan tek adım nihayet bir duruşma gününün belirlenmiş olması. Berkin’in vurulma anının video kayıtları da olmasına rağmen 3 polisten hiçbirinin ismi açıklanmadı
ve sadece bir polis tutuksuz yargılanıyor.
6 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde ilk duruşması yapılacak
ve yargılanan polis ana mahkemeye çıkarılmadan, çalıştığı yer
olan Van ilinden görüntü ve sesli bağlantı ile ifade verecek. Bu
uygulama yargıda yüzyüzelik ilkesine de aykırıdır. Yapılacak
ilk duruşmaya tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz.
Berkin’in katillerinin korunmasına karşı bizler de adalet
için müvekkilimizi savunacağız.
Halkın Hukuk Bürosu
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezler’ini Her Yere Yayacağız!
İstanbul Altınşehir’de
“Uyuşturucuya Karşı 2. Halk
Toplantısı” yapıldı. Panel öncesi mahallenin birçok yerinde
halka çağrı amaçlı çalışma
yapıldı. 11 Mart’ta Şahintepe
Mahallesi’nde birçok yere 10
ozalit ve 100 adet çağrı amaçlı
pullama çalışması yapıldı.
Panel 13 Mart’ta Şahintepe
Mahallesi Karagöz Düğün Salonu’nda yapıldı. Panel’e Halkın
Hukuk Bürosu (HHB) avukatları da katılım sağladı. Başlangıçta
mahalle adına kısa bir konuşma yapılarak uyuşturucuya karşı
mahallede yapılması gerekenleri dile getirildi. Torbacıların
mahalleye sokulmaması, uyuşturucu bağımlısı gençlerin tespit
edilip Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne yatırılması gerektiği söylendi. Toplantıda, uyuşturucuya
karşı mahallede verilecek olan mücadele için geçtiğimiz hafta
mahallede kurulan komite genişletilerek, yeni insanlar komiteye
katıldı. Ve son olarak bir sonraki toplantı için tarih belirlendi ve
çıkan sonuçta, komite toplantısı her hafta, halk toplantısı ise
ayda bir kez yapılması kararı alındı. Toplantıya 75 kişi katıldı.
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Hasan Ferit Gedik Rüzgar Türbini’nde Adım Adım Sona Yaklaşıyoruz!
Büyük bir basın toplantısı ile başarımızı ilan ettiğimiz Hasan Ferit
Gedik Rüzgar Türbini konusunda
her geçen gün sona doğru yaklaşıyoruz. Halkımızı ve bizden haber
bekleyenleri biraz habersiz bıraktık
bu süreçte. Ama durmadık; sözümüz
boynumuzun borcudur dedik. Program-pratik-sonuç-test süreci-yanılma;
bu beş aşamayı sizden ayrı kaldığımızdan beri en az 20 kere işlettik.
Emperyalizm elindeki devasa teknoloji ile on yıllardır geliştirdiği rüzgâr türbini teknolojisine alternatif
bir proje için çıktık yola ve bir yılda
önümüze koyduğumuz hedefi yerle
bir ederek paylaştık zaferimizi. Burada bitmediğini, daha uzun bir yolumuzun olduğunu söyledik. Kar
yağdı, biz işimizin başındaydık; yollar
kapalıydı, yol yaptık; imkân yoktu,
yarattık; her seferinde aynı inançla
sarıldık. Hata yaptık, bıkmadık; eksik
bıraktık, tamamladık; ama gözümüzü
hedefimizden ayırmadık. Bu süreci
paylaşmak istiyoruz.
Sayı: 6
3 kanatlı Hasan Ferit Gedik Rüzgâr
Yürüyüş Türbini’ni 3 farklı alternatörle 3 farklı
19 Mart yere kurmuştuk. Her birinin diğerinden
2017
farklı eksikleri ve problemleri vardı.
Çözümlerini bulabildik; ama sonra üç
türbinde de sorun ortaklaştı ve bizi
yeni bir yol bulmaya zorladı. Mevcut
kanatlarımız alternatörü istenilen devir
sayısında döndürmek için yeterli gücü
sağlayamıyordu. Ya alternatörü, ya da

Halk İçin Mühendislik
Yapmak Suç Değildir!
Ankara Halkın Mühendis Mimarları
15 Mart’ta bir açıklama yaparak 12
Mart’ta Dersim’de gözaltına alınan
Halkın Mühendisi Olcay Abalay’ın
serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada
şunlar ifade edildi: “… Bizler Halkın
Mühendis Mimarlarıyız. Bilgi birikimimizi halkın çıkarı ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyalist çözümler sunmaya
çalışıyoruz. Halkın gıda sorunundan
tutun da enerji ihtiyacına kadar…
Enerji komitemizin uzun zamandır
çalıştığı ve üretimde bulundukları rüzgar
türbini projesiyle beraber su türbini
projesi de Dersim’in Karsel Köyü’nde
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kanatları değiştirecektik. İlk olarak piyasadaki kanatları araştırdık. Büyük
çoğunluğu yüksek devirlerde çalışan
kanatlardı ve bizim alternatör için
uygun değildi. Ardından mevcut kanat
formları üzerinde açı ve adet değişikliklerini gözlemlemeye karar verdik.
Küçük açı değişiklikleri ile birlikte 6
kanatlı sistemin daha verimli olacağına
karar verdik ve imalata başladık. Bir
arabanın önüne alternatörü ve kanatları
monte edip 3 ve 6 kanat için testlere
başladık. 6 kanatlı sistem çok daha
fazla üretiyordu.
Bu sistemi Arnavutköy Tayakadın’da deneyecektik. Burası daha önceden 3 kanatlı ile deneyler yaptığımız
bir çiftlikti. Önceden burada bir güneş
paneli va sanayi tipi bir rüzgâr türbini
olmasına rağmen çiftlik elektriksiz
kalıyordu. Kurduğumuz 6 kanatlı sistem, bazı mekanik hataları da beraberinde getirdi. Aşırı salınımdan dolayı
kanatların kırıldı. Bu defa kanat kolları
ile ilgili bir çalışma yaptık. Bütün
imalatları atölye ortamında hassas
ölçü ve makinalar ile bitirdik. Kanat
kollarını güçlendirdik.
İlk 6 kanatlı sistemi 15 Aralık
2016’da kurmuştuk bu çiftlikte. Çiftlikteki enerji talebi; aydınlatma, televizyon, buzdolabı ve günlük küçük
ihtiyaçlardı. Çiftlikte yabancı çalışanlar kalıyordu, dil sorunu nedeniyle
sağlıklı bilgi alamıyorduk. Haftada
bir gün giden çiftlik sahibi, anlık ve
hayata geçti. Yıllardır elektriği olmayan
aileye kendi elektriklerini üretmelerini
sağladık. İşte bu projede gecesini gündüzüne katan Halkın Mühendisi Olcay
Abalay, 12 Mart gecesi Dersim’de Halkın Mühendis Mimarları tarafından yapılan su türbini projesinin tanıtımını
yapmak için gittiği Dersim’den dönerken
Pertek’te “ifade eksiği olduğu” bahanesiyle gözaltına alındı. 13 Mart’ta İstanbul’a getirilen Olcay, halen Vatan
Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Avukatlardan alınan bilgiye göre dosyasında
“gizlilik kararı” olduğu için neden gözaltında olduğunu bilmiyoruz.
... Biz umudu büyütmeye, bu yolda
her türlü baskıya rağmen yürümeye
devam edeceğiz. Bulunduğumuz her

haftalık üretimleri ulaştırabiliyordu.
Üretilen elektrik belli süre sonra
elektronik devreye zarar vermeye
başladı ve daha sonra devreyi tamamen yaktı. En son gidişimizde bu
sorunu da çözdük. Rüzgarı tam ölçemiyorduk; fakat 5 m/s civarındaydı
tahminimiz. 100 Watt’ın altına düşmedi biz ölçüm aletinin başındayken
ve görebildiğimiz maksimum değer
170 Watt’tı. İki aydır birçok soruna
rağmen çiftlik elektriksiz kalmamıştı
ve bütün ihtiyaçlar karşılanmıştı.
Dört kişilik bir ailenin anlık ortalama enerji ihtiyacı 250 Watt iken
biz anlık 250 Watt’ı gördük. Ölçüm
yapma imkanımız olmasa da tahmini
olarak 5 m/s rüzgar hızında başardık
bunu. Çiftlik sahibi de bizimle birlikte
seviniyordu. Bizim mutluluğumuz
ise bütün Anadolu halkı içindi. Dediğimiz yere doğru büyük bir adım
daha atmıştık. Önümüze bu başarımızı
sayılara dökebileceğimiz tablolar
oluşturabileceğimiz bir ölçüm sistemini hayata geçirmek, daha iyisini
üretebilmek var. Elinize “Hasan Ferit
Gedik Rüzgar Türbini nasıl yapılır”
adlı bir broşür geçtiğinde biz Anadolu
halklarına verdiğimiz sözü tutmuş
olacağız. Ve artık halkımızın deneyimleriyle zenginleşen, kendimizin
üretebileceği bir rüzgar türbinini tarihimizin sayfalarına yazacağız.
Halkın Mühendis Mimarları /
10 Mart 2017
bir mevzide
halk için
mühendislik
mimarlık
yapmaya
devam edeceğiz.
Buradan
yineliyoruz;
Olcay Abalay
halk için
mühendislik mimarlık yapmak suç değildir! Yoldaşımız, arkadaşımız Olcay
Abalay’ın başına gelecek her şeyden
Vatan Emniyeti sorumludur!”
Halkın Mühendis Mimarları 14
Mart'ta da aynı içerikte bir açıklamay
yayınlayarak yoldaşları Olcay Abalay'ın
derhal serbest bırakılmasını istedi.
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Umudun Sesini Her Alana Taşımalı

Yürüyüş’ümüzü Halkla
Buluşturmalıyız
Dergimiz her şeye rağmen halka ulaşmaya devam ediyor...

ANADOLU:
Antep: Düztepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımcıları
dergi dağıtımı yaptılar. 11 ve 12 Mart günlerinde yapılan dergi
dağıtımında 85 dergi halka ulaştırıldı. Yapılan çalışmalar
boyunca halkla sohbet edilip ikram edilen çaylar içildi.
Amed: Umudun sesi Yürüyüş dergisinin 4. sayısının
dağıtımı Amed’de yapıldı. 10 Mart'ta yapılan dağıtımda 14
dergi halka ulaştırıldı. Gündem ile ilgili sohbet edildi.
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin 4.
sayısının dağıtımı 10 Mart’ta Amed’de yapıldı. Gündem ile
ilgili sohbet edilen dağıtımda 14 dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Armutlu Mahallesi’nde 7 Mart’ta yapılan Yürüyüş
dergisi dağıtımında 23 dergi halka ulaştırıldı. Hatay’ın Armutlu
ve Çekmece Mahalleleri’nde 11 Mart’ta 22 adet Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

İSTANBUL
Çayan: TAYAD’lı Aileler 6-7 Mart’ta Nurtepe ve Çayan
Mahalleleri’nde Yürüyüş dergisinin 4. Sayısının kapı çalışmasını
yaptı. Yapılan çalışmada 154 adet dergi halka ulaştırıldı. Çalışmaya 4 TAYAD’lı katıldı.
TAYAD’lı Aileler, 12-13-14 Mart tarihlerinde de Nurtepe
ve Çayan Mahallelerinde Yürüyüş dergisinin 5.sayısının dağıtımı
ve kapı çalışması yaptı. Yapılan dağıtımda toplamda 156 dergi
halka ulaştırıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi'nde 14 Mart'ta kapı çalışması
yapılarak Yürüyüş dergisinin 5.sayısı halka ulaştırıldı. Esnaflar
tarafından dergi dağıtımcısına çay ikram edildi. 45 dakika
süren çalışmada 13 adet 5.sayı, 9 adet 4.sayı olmak üzere
toplam 22 adet dergi dağıtıldı. Bir sonraki gün aynı yerde
yapılan ve 2 Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada 22 dergi
halka ulaştırıldı.
Gebze: 8 Mart’ta Grup Yorum Sevenler, Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda 28 dergi dağıtılırken halkla
gündem üzerine sohbet edildi. Kayıp 11 DHKC gerillasının
cenazesiyle ilgili 50 pullama yapıştırılırken ayrıca 400 kuşlama
yapıldı.

TAYAD’lı Ailelerden Ev Ziyaretleri
TAYAD’lı Aileler olarak 14 Mart’ta Bağcılar ve Çayan
Mahallelerinde şehit ve tutsak ailelerini ziyaret etti. Aile
ziyaretinde telefon eden tutsaklarla TAYAD’lı Aileler de
telefonda konuştu.
Sohbetler hapishanelerdeki tecrit, tutsakların genel
direnişi ve Dersim’de evladının mezar hakkı için süresiz
açlık grevinde olan Kemal Gün amcamız üzerine oldu.
Bağcılar’da 4, Çayan’da 3 aile ziyaret edildi.

TAYAD’lı Hayat Uçucu’dan
Adalet Bakanlığı’na Dilekçe
TAYAD’lı Hayat UÇUCU 14 Mart'ta hapishanede olan iki evladı için Adalet Bakanlığı’na
dilekçe yazarak, evlatlarının ve tüm devrimci
tutsakların karşılaştığı hak gasplarıyla ilgili bilgi
vererek, hak gasplarının ve işkencenin son bulması
talebinde bulunmuştur.
Dilekçe üzerine Özgür Tutsaklar Remzi UÇUCU’ya bilgi verilirken, Kubilay UÇUCU’nun ise
hapishane idaresi tarafından ifadesi istenmiştir.
Ama tutsakların koşulları hala düzeltilmiş değildir. Bu dilekçelerle Adalet Bakanlığı’na, hapishane idarelerine ve basına gönderelim tutsakların
sesi olalım, tecridi kıralım.
“T.C. ADALET BAKANLIĞI’NA
Ben Hatay-Antakya’da ikamet etmekteyim.
Adım Hayat Uçucu. İki oğlu hapiste olan bir anneyim. Oğullarımdan biri Silivri F tipi 9 No’lu
diğeri de Edirne F tipi Hapishanesi’nde. Size
yazmamın sebebi hapishanelerde uygulanan ağır
tecrit koşullarını anlatmak ve düzetilmesi talebinde
bulunmak. Çocuklarımız sürekli bir yerden bir
yere sürgün sevk ediliyor. Sürgünler esnasında
da hapishane görevlileri evlatlarımızı darp ederek,
süründürerek işkenceyle ring araçlarına bindiriyor.
Elbiseleri dahil hiçbir eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmiyor. Büyük oğlum Remzi Uçucu
17 Aralık 2016 tarihinde Kandıra 1 No’lu F tipi
Hapishanesi’nden Silivri 9 No’lu Hapishanesi’ne
sürgün edildi. Ring aracına bindirilirken ve indirilirken işkence edildi onursuz aramaya maruz
kaldı ve direk hücre cezası başlatıldı. Bir ay geçmesine rağmen elbiseleri eşyaları hala verilmedi.
Sadece kendi evlatlarımız değil, oradaki bütün
tutsaklar, kadınlar dahil darp ediliyor, işkence
görüyor, eşyaları verilmiyor, sohbet hakları keyfi
şekilde engelleniyor. Kitap, gazete, dergi verilmiyor.
Gönderdiğimiz mektupların çoğu verilmiyor ya
da geç veriliyor. Haftada bir defa telefon görüş
hakları bazen engelleniyor. Telefon görüşünden
sonra da darp ediliyor ve işkence ediliyor. Bununla
birlikte görüşler yasaklanıyor, hücre cezaları dayatılıyor her türlü insanlık dışı muamele ve
keyfilik sürmektedir.
Size daha önce de yazmıştım. Çocuklarımız
ceza içinde ceza çekiyorlar. Sorunların bir kısmı
bazı hapishanelerde giderildi. Ancak Silivri 9
No’lu Hapishanesi’nde ki keyfi uygulamalar sürmekte bu nedenle de evlatlarımız açlık grevine
başlamak zorunda kalmışlardır. Bir anne olarak
sizden bu sorunların giderilmesi için talimat vermenizi talep ediyorum."
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Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017
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ÇAĞRI!

TUTSAKLARIMIZLA MEKTUPLAŞALIM, TECRİTİ KIRALIM!
Dilan Ekin: 18 Yaşında, İşkencede Beli Kırılan, Ardından Tutuklanan,
Ama Teslim Alınamayan Genç Yürek
munda felç riskinin olduğu
çelik korseyi de elinden aldılar. Ardından da tutuldukları Tarsus C Tipi Hapishanesi’nden Sincan F Tipi Hapishanesi’ne, tecrit hücrelerine sürgün edildi.
Pırıl pırıl gençlerimizden,
onların direngen, başeğmez
yüreklerinden korkan AKP
faşizmi; işkencelerle, tutsakDilan Ekin, 20 Ocak’ta
lıklarla, sürgün-sevklerle, tecevi basılarak gözaltına alınrit hücreleriyle teslim almaya
dı, 15 gün Mersin Emniyeçalışıyor onları. Hiçbir koti’nde işkence gördü, ardınşulda başeğmeyen, zulme didan tutuklandı.
renen yürekleri teslim ala25 gün öncesinde de yamıyor ne yapsalar da...
pılan baskınlarda işkenceyle
Dilan, Sincan F Tipi’nde
beli kırılmış, iki zorlu ametecrit altında tutuluyor, yaliyat geçirmiş, beline 6 plaşadığı sağlık sorunları bir
tin takılmıştı. Buna rağmen
işkenceye dönüşmüş duAKP faşizmi kinciliğini, inrumda. Onunla dayanışmatikamcılığını bir kez daha
mızı gösterelim, pırıl pırıl
göstererek dikişleri bile sögençlerimizi tecritle teslim
külmeden, Grup Yorum’un
alamayacaklarını gösterelim
tutuklanmasını protesto etfaşizme. Tecrit hücrelerinde
mesini, parasız eğitim isteonu yalnız bırakmayalım,
mesini ve cenazeye katılmektuplarımızla tecrit dumasını gerekçe göstererek
varlarını parçalayalım...
tutukladı Dilan’ı. Bu da yetDilan Ekin’in adresi:
mezmiş gibi doktorun verSincan F Tipi Hapishane,
Sincan, Ankara
diği, kullanmaması duru-

DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL ONURDUR!

MUSA AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK!
2 Aralık Cuma günü Hamburg'da kaldığı evde hukuksuz
bir şekilde gözaltına alınan Musa Aşoğlu Alman emperyalizminin hücrelerinde tutsak olarak bulunuyor.
Musa Aşoğlu ABD emperyalizmi tarafından başına üç
milyon dolar ödül konularak aranan bir devrimcidir. Başına
bu kadar büyük bir para ödülü konulmasının nedeni devrimci
olmasıdır. Suçu Anadolu’nun ve dünya halklarının emperyalizmin yağma ve sömürüsünden kurtulmasını istemek ve
bunun için hayatını devrim mücadelesine adamaktır. Ülkemizin
emperyalizmin yeni sömürgesi olmasını kabul etmemesidir.
Ülkemizin ve dünyanın emperyalistler tarafından sömürülmesine, yağmalanmasına, milyarlarca insanın açlık içinde
yaşamasına karşı adil bir dünya yaratma savaşının içinde olmuştur tüm ömrü boyunca. Emperyalizmle barışmamış bilakis
ona karşı savaşılması gerektiğini dile getirmiş ve halkımızı
bu savaşta örgütlü hale getirmenin mücadelesini vermiştir.
Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmek suç de-
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Neslihan Albayrak: Koca Koca Hapishanelere Sığdırılamayan
Liseli Dev-Genç’li
AKP faşizmi gençlerimizden korkuyor... 17 yaşındaki
gencecik insanlarımızdan korkuyor. Direnen, AKP faşizmine boyun eğmeyen Liseli
Dev-Genç’liler düzenin en
büyük korkusudur.
Neslihan Albayrak, 17 yaşında liseli genç bir arkadaşıoradan Hatay Hapishanesi’ne
mızdır. Zulme boyun eğmesürgün etti.
yen, faşizmin baskıları karşıDersim’de mücadelesiyle
sında yılmadan halkının özdüşmanda büyük bir korku
gürlük mücadelesini yükselten
ve hazımsızlık yaratan Devgencecik bir yürektir Neslihan.
Genç’li Neslihan Albayrak,
AKP faşizmi onu onlarca kez
bu mücadelesini ve direnişgözaltına aldı, işkencelerden
lerini Özgür Tutsak Cephegeçirdi, defalarca sokak ortasinde de büyük bir inançla
sından kaçırdı, tehdit etti...
sürdürmeye devam ediyor.
Neslihan’ın hiçbir baskıya boTecrit, AKP’nin halka karşı
yun eğmemesi karşısında çauyguladığı teslim alma araçresiz kalan AKP, onu tutuklarından biridir. Tecrite karşı
layarak, tecrit hücrelerine atadirenen Neslihan Albayrak’ı
rak yıldırabileceğini zannetti.
hücrelerde yalnız bırakmayaAma koca koca hapishanelelım. Mektuplarımızla onun ve
rine sığdıramadı gencecik Nesdirenişinin yanında olduğumuzu gösterelim. Dayanışlihan’ın direngen yüreğini...
mamızla, mektuplarımızla tecAylarca tecrit hücrelerinrit duvarlarını parçalayalım...
de, yalnızlaştırarak, her türlü
Neslihan Albayrak’ın
hakkını gaspederek teslim
adresi: Hatay T Tipi Çocuk
almaya çalıştı, olmadı onu
Hapishanesi, Hatay
ta Tarsus Hapishanesi’ne,
ğildir.
Suçlu olan sadece 2. Paylaşım
Savaşı’nda 50 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan, milyonlarca insanı gaz odalarında katleden Alman emperyalizmidir.
Suçlu olan dünyanın dört bir
yanında savaşlar çıkaran, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada
halkları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden Amerikan emperyalizmidir.
Suçlu olan emperyalizmin işbirlikçiliğini yapan Türkiye
faşizmidir.
Musa Aşoğlu’nu savunmak onun emperyalizme ve faşizme
karşı haklı ve meşru mücadelesini sahiplenmek zorunluluktur.
Bu kavgada onu yalnız bırakmayalım. Mektuplarımızla tutulduğu hücrede yanında olalım.
Hapishane Adresi: Untersuchungshaftanstalt Hamburg
Holstenglacis 3, 20355 Hamburg
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Çeteler Vuruyor Polis Koruyor!
İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde 12 Mart’ta Müzeyyen isimli
genç bir kadın uyuşturucu satıcıları tarafından katledildi. Evlerinin önünde
duran torbacıları uyaran ailenin evine
daha sonra gelen çeteler rastgele tarayarak genç kadını katletti. Bunun üzerine
Müzeyyen Telli
Halk Cepheliler 13 Mart’ta aileye başsağlığında bulundu. Halk Cepheliler’in gözlemlerine göre
ailenin evinin önü polis tarafından ablukaya alınmıştı ve
Halk Cepheliler’i gören polisler tacizlere başladı. O sırada
Halk Cepheliler aileye ve orada bulunanlara uyuşturucuya
ve yozlaşmaya karşı verdikleri mücadeleden bahsetti. Yapılan
açıklamada, Hasan Ferit Gedik’in çeteler tarafından katledildiği
ve yozlaşmaya karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiği
anlatıldı. Polisin çeteleri koruduğu ve emniyet müdür yardımcısının uyuşturucudan tutuklandığı anlatıldı. Ardından
orada polislere tepkilerini dile getiren aile “defalarca çağırdık
ama gelmediler, şimdi niye geliyorlar” diyerek öfkesini
kustu. Orada ailenin ve taziyeye gelen misafirlerin desteğini
alan Halk Cepheliler başsağlığı dileyerek oradan ayrıldı.
Oradan ayrılan Halk Cepheliler ardından polisin takibine
alındı ve bu sırada GBT yapılmak istendi. Halk Cephelileri
durduran polis zorla yere yatırmak istedi ve bu kabul
edilmedi. Ardından mahallede bulunan devrimci yazılamaları
silindi ve üzerine hakaret ve küfür yazıldı. Ahlaksız polisler
oradan ayrıldıktan sonra yaptıkları yazılamalar silindi. Bunun
üzerine yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi:
“AKP’nin polisi korkaktır, alçaktır, şerefsizdir. Taciz ederek
tehdit ederek ne kadar aciz olduklarını gösteriyor. Amir
yardımcısı yalnızken arkadaşlarımızı gördüğünde kaçan
korkak onlarca polisi yanına alıp kendini güvene alıp dolaşmıştır. Ne yaparsanız yapın bizi teslim alamayacaksınız.
Bizler bedel ödemeye ve ödetmeye hazırız. Mahallemizi
savunmaya çetelere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Mahallemizi pislikler
den temizleyeceğiz.”

Uyuşturucuya Karşı Mücadele Etmek
Suç Değildir!

Serdar Aydemir
Derhal Serbest Bırakılsın!
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde Halk Meclisi üyesi
olan ve uyuşturucuya karşı başlatılan çalışmalarda gönüllü
olarak sürekli yer alan Serdar Aydemir 8 Mart’ta polis tarafından kaçırılarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bunun üzerine yazılı açıklama yayınlayan Okmeydanı
Halk Meclisi kısaca şu sözlere yer verdi: “Defalarca
mücadele ettiği uyuşturucu çetelerinin saldırısına uğrayan
ama buna rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen arkadaşımız
neden gözaltına alınmıştır? İstanbul emniyeti uyuşturucuya
karşı mücadele edenleri etkisiz kılarak ne yapmak istiyor?
Uyuşturucuya karşı mücadele etmek suç değildir.”

Polis Terörü Dizginsiz Devam Ediyor
Bu Böyle Devam Etmez!
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde 5 Mart sabahı
Sibel Yalçın Parkı’nda çay içmek üzere gelen Özlem
isimli bir kadın, o sırada parka girmiş ve GBT kontrolü
yapmakta olan polis ekibi tarafından çağrılarak aynı
uygulamanın kendisine de yapılmak istenmesi üzerine;
“Parka çay içmeye geliyoruz kimlik kontrolüne uğruyoruz, çay içmeye de mi gelemeyeceğiz? Burası halkın
çay bahçesi” diyerek cevap vermesinin akabinde polisler
tarafından kendisine “Teröristin ismini taşıyan bir yer
nasıl halkın çay bahçesi oluyormuş? Kadın-erkek fark
etmiyor, hepiniz bu araca er ya da geç bineceksiniz”
şeklinde cevap verilmiştir. Akrep adı verilen zırhlı araca
bindirilerek önce Feriköy Karakolu’na götürülmüş,
hemen ardından adliyeye çıkarılarak savcılıkça serbest
bırakılmıştır. Bu ahlaksızca ve hiçbir meşruluğu olmayan
durum üzerine yazılı açıklama yayınlayan Okmeydanı
Halk Meclisi kısaca şu sözlere yer verdi: “Ülkemizde
özellikle devrimci-muhalif kişilere ve mahallelere
yönelik uygulanan yoğun baskı, tecavüzcülere, IŞİD
yandaşlarına, oluk oluk kan akıtacağız diyen zihniyetlere,
zehir taciri çetelere ve onların ağababalarına böylesine
sistematik olarak uygulanmamakta. Neredeyse bu kesimler ellerini kollarını sallayarak rahatça ortalıkta dolaşabilmektedirler. Baskılar ekseriyetle yoksul, emekçi
ve kolektif kültürle bir araya gelen muhalif mahallelere
uygulanmakta olup, insanları psikolojik baskıya tabi
tutarak önce yıldırmak, sindirmek ve bıktırarak bu mahallelerin tasfiyesini sağlayıp, halkı şehir dışına sürmeye;
tekellere, para babalarına da ”kentsel dönüşüm” temelinde
gökdelenler, şaşaalı apartmanlar dikmesinin altyapısını
böylelikle oluşturmaya çalışmaktadırlar. Uyuşturucu,
kumar ve her türlü yozlaşma, çürüme bu maksatla bu
mahallelere sokulmaktadır. Kirli planların hangi amaçlarla
gerçekleştirildiğini biliyoruz. Halkımız üzerinde uygulanan ve KHK kılıfıyla baskıların ayağını oluşturan
tüm yasalara ve keyfi uygulamalara son verilsin!”

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

Armutlu’da Yıkımlara Karşı
Resim Yarışması Düzenleniyor
Afet riskli alan ilan edilen Sarıyer’in Fatih Sultan
Mehmet ve Baltalimanı Mahalleleri’nde çocuklar için
“Benim Yuvam Benim Mahallem” konulu resim yarışması düzenleniyor. Tüm çocuklara hediyelerin dağıtılacağı, kazananlara ödül verileceği bildirilen yarışmada ayrıca kazanan resimler mahallede belirlenen
duvarlara çizilecek. 23 Nisan tarihine kadar resimleri
gönderen çocukların resimleri arasından hem jüri
hem de halk oylaması yöntemiyle seçim yapılacak.
Yarışma Hakkında Bilgi İçin:
armutluresimyarismasi@gmail.com

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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Avrupa’da
Hamburg’da Musa Aşaoğlu İle
Dayanışma Eylemi Yapıldı

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

12 Mart 2017 günü Hamburg’da Musa
Aşoğlu’na Özgürlük nezdinden yürütülen
kampanya kapsamında bulunduğu hapishanenin önüne yürüyerek eylem düzenlendi.
Uzun yürüyüşçülerle birlikte Hamburg
Sternschanze tren istasyonunun önünde toplanıldı. Flamalarla, dövüzlerle, pankartlarla
politik tutsaklar için özgürlük istendi.
Önce bir Halk Cepheli açılış konuşması
yaparak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
günü anlatıldı, Musa Aşoğlu anlatıldı. Ardından
Musa Aşoğlu komitesinden bir Halk Cephe'li
konuşma yaptı. Kampanya hakkında bilgiler
verildi.
Daha sonra Rote Flora binasına gidildi
ve Musa Aşoğlu hakkında açıklama okundu.
Son olarak Musa Aşoğlu'nun bulunduğu
hapishanenin önüne gidilerek eylem yapıldı.
Eylemde halaylar çekildi ve ardından Fransa'da tutsak bulunan ve hapishanenin baskılarına karşı açlık grevinde olan Erdoğan
Çakır hakkında bilgi verildi.
Eyleme toplam 70 kişi katıldı.

Londra’da Dev-Genç’liler
12 Mart Gazi Katliamı’nı Protesto
Etmek İçin Pankart Astı
Londra’nın White Hart Lane bölgesinde
bulunan dört yol ağzındaki köprüye DevGenç imzalı “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!” yazılı pankart asıldı.

Londra’da Dev-Genç’liler Berkin Elvan İçin Pankart Astı
Londra’nın Lordship Lane bölgesinde bulunan köprüye 11 Martta
Umudun çocuğu Berkinimiz’in ölümsüzleştiği gün olduğu için Berkin
Elvan’ı selamlayan pankart asıldı.
“BERKİN ELVAN’IN HESABINI SORACAĞIZ!” Dev-Genç
imzalı pankart ertesi güne kadar asılı kaldığı gözlendi.

Mezarlarımızı İstiyoruz
Dersim’de katledilen kayıp 11 gerillaların cenazelerini almak için
Köln’de 11 Mart günü bilgilendirme standı açıldı. 15 kişinin katıldığı çalışmada bildiri dağıtılarak neden cenazelerimizi istediğimiz insanlara
anlatıldı. Eylemde halaylar çekildi.

Essen'de Konsolosluk Önünde Eylem
8 Mart 2017’de Dersim’de katledilen gerillalarımızın cenazeleri için yine
Essen’de bulunan T.C. Başkonsolosluğu önünde eylem yapıldı! Eylem
boyunca sloganlar atıldı, açıklama okundu. Eyleme 5 kişi katıldı.

Londra’da Dev-Genç’liler Dersim’de Katledilen 11 Gerilla
İçin Pankart Astı
15 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 civarında Türkiyelilerin çok
yoğun olduğu Edmonton Bölgesi’nde bulunan otoyolun üst geçidine
“DEV-GENÇ” imzalı “Dersim’de Katledilen Gerillaların Cenazeleri
Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz! ” yazılı pankart bırakıldı.

İnnsbruck`ta TAYAD Komitesi’nden Destek Açlık Grevi
Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde TAYAD Komitesi, Dersim'de direnen
Kemal amca için dayanışma açlık grevi yapılıyor. Açlık grevinin ikinci
gününde 11 kayıp gerillaları hakkında bilgi verildi.
Açlık grevinin üçüncü gününde ise 3 kişi destek açlık grevine girdi.
Çadırda müzikler çalındı, Almanca ve Türkçe dövizler konuldu ve imza
toplandı.

Kayıp Gerillaların Cenazeler İçin Stant
11 Mart cumartesi günü Zürih şehrinin Staufacher meydanında stant
açıp, bildiri dağıtıldı. Saat 13.00 – 17.00 arasında açık kalan stantta 10
kişi değişik zaman aralıklarında bildiri dağıtımında bulundu. Gün sonunda
1800 bildiri dağıtıldı.

Mannheim’da Dev-Genç’liler
Film Akşamında Buluştu
5 Mart pazar akşamı Dev-Genç’liler Ludwigshafen şehrinde film akşamı için bir araya
geldiler.
Anthropoid filminin izlendiği film akşamına
toplamda 9 kişi katıldı.
Filmden sonra gençlerimizin hemen bir
değerlendirme yapmak istemeleri filmden ne
kadar etkilendiklerinin göstergesiydi…
Film akşamlarının çok güzel olduğu ve
daha sıklıkla yapılması gerektiğini, gençlik
olarak beraber zaman geçirmenin ne kadar
verimli coşkulu olduğu anlatıldı.
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rından çarpıcı kesitler sunuldu. Beğeniyle ve alkışlar eşliğinde izlenen
monologlar sırasında kimi kadınların
gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.
Toplam 200'den fazla kişi katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü Anma ve
Kutlama Etkinlikleri
Berlin: 12 Mart Pazar günü

Avrupa’da Gündoğdu’nun 10. sayısı
çıktı!
Bu sayıda neler var?
– Guten Morgen Almanya! Sağım solum
muhbirmiş!
– Musa Aşoğlu için sürdürdüğümüz
Uzun Yürüyüş’ümüz tüm hızıyla devam
ediyor: BÖLÜM II
– Avrupa Alevi Hareketi’nde dost ve
düşman anlayışı üzerine
– Halkı Evet-Hayır diye saflaştırmaya
çalışanlar ne yapıyor?
Yazılarıyla onuncu Gündoğdu sayısı internet üzerinden yayınlandı.

Almanya Halk Cephesi’nden Açıklama
Stuttgart ve Frankfurt Halk Cephesi, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için açıklama yaptı.
Açıklamada: "Sevgili Nuriye Gülmen ve Sevgili
Semih Özakça bunları bilen iki kamu emekçisi
iki halk evladı...
...Tabelasında hala SENDİKA yazmasından
utanç duyulması gereken binalarda, duvarların
ardına, koltuklarına gömülmüş olanlar… 120
gündür işkenceli gözaltılarla, eylemlerle, türkülerle, inanç ve kararlılık ile haykıran direnişin
sesini duymamak için duvarlarınızı izole edin.
Kulaklarınıza ses geçirmeyen tamponlar yerleştirin… Ne yaparsanız yapın yolu yok, bu
sesleri duyanlar var ve tarih önünde size soruyorlar soracaklar…
Duyanlar çoğaltıyor direnişin sesini Anadolu’da... Yürüyüşünüze ve Direnişinize
AÇLIK GREVİ’nin gücüyle devam edeceğinizi duyduk... İnancınız inancımızdır, kararlılığınız örneğimizdir... Yanınızdayız, sizinleyiz" denildi.

Berlin Yorum Kültür Evi’nde 8 Mart
etkinliği düzenlendi. Yorum Kültür
Evi çalışanları haftalar süren çalışmalarında, emekçi kadınların mücadelesini anlatan el ilanları dağıttılar,
afiş astılar ve insanları düzenlenecek
olan etkinliğe davet edildi. 12 Mart
günü saat 16.00`da etkinlik tüm
devrim şehitleri adına yapılan saygı
duruşuyla başladı. 8 Mart’ın tarihçesi
ve bugün verilen mücadele anlatıldı.
Devamında sinevizyon gösterimi
yapıldı. Hep birlikte türküler söylendi. Daha sonra evlerde hazırlanıp
getirilen yemekler yenildi.
Yaklaşık dört saat süren etkinlik
oldukça coşkuluydu. 50’ye yakın
kişinin katıldığı etkinlik faşizme
karşı mücadeleyi daha fazla sahiplenme çağrısıyla sonlandırıldı.

Belçika: Liege şehrinde Dünya
Emekçi Kadınlar Günü selamlandı.
Bir tiyatro salonunda yapılan etkinliği 45 kişi izledi.
12 Mart Pazar günü yapılan etkinliğin hazırlıklarına Halk Cepheli
kadınlar tarafından haftalar öncesinden başlanmıştı. Programın başlangıcında devrim mücadelesinde
ve kadının hak alma mücadelesi tarihi boyunca yitirilmiş tüm kadınlar
için bir dakikalık bir saygı duruşu
yapıldı. Daha sonra şiirler okundu,
marşlar, türküler söylendi.

Fransa: Paris’te 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılan
mitinge Halk Cepheli kadınlar da
katıldı. Paris’in BELVİL merkezinde
toplanan ve saat 19.30’da yürüyüş
yapan emekçi kadınlar, kadın cinayetleri ve kadın sömürüsüne dur
demek için çeşitli sloganlarla sesini
duyurmaya çalıştılar. Bu yürüyüşe
katılan Halk Cepheli kadınlar. Fransa’da özgür tutsak Erdoğan Çakır’a
yönelik onursuz arama dayatmasının
kaldırılması, bilgisayar ve kitaplarının verilmesi için başlatmış olduğu
açlık grevinin desteklemek amacıyla
yapılan imza kampanyası için miting
sırasında 40 imza toplandı.

Londra: 12 Mart günü, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması ve anması yapıldı. Misafirler
gelmeden önce salon temizlendi,
emekçi kadın şehitlerimiz salonun
bir köşesine konuk edildiler. Pankart
asıldı ve sahne düzenlenip hazır şekilde konuklar karşılandı. Meryem
Altun ve Bülent Dil için bir anma
yapıldı ve yemekten sonra sonra
Meryem Altun Halk Sahnesi’nden
kadın-erkek emekçilerin yaşamla-

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

Zürich’te Uluslararası Köln’de Gençlik Buluşması
11 Mart Cumartesi günü Köln’de
İlişkiler Komitesi
bir gençlik buluşması düzenlendi. Saat
Toplantı Yaptı
14.00 de Kölner Domun önünde buluİsviçre’nin Zürich kantonunda,
yapılan toplantıda Zürichli gençlerin sorularına cevaplar verildi.
Toplantıda faşizm nedir, Türkiye’de yaşananlar, NATO, direniş
ve Halk Cephesi’nin ideolojik
perspektifi anlatıldı. Dört saat süren toplantı sonunda İsviçreli devrimcilerin kendi lokallerinde,
Musa Aşoğlu ve şehit düşen gerillalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması kararı alındı.

şuldu. Daha sonra herkes “CENAZELERİMİZİ İSTİYORUZ” standına katıldı. Halaylar çekilerek Grup Yorum’dan “DAĞLARA GEL DAĞLARA” türküsü söylendi. Berkin Elvan’ın
ölümünün ardından 3 yıl geçmesine
rağmen onu vuran polisin hala yargılanmadığına değinerek onun için de
ADALET İSTEĞİ dile getirildi. Stand
kaldırıldıktan sonra topluca kısa bir
Köln gezisi yapıldı ve SANAT ATÖLYESİNE gidildi.

HUKUK ŞALINI KALDIRIR
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AVRUPA’dakiBİZ

Avrupa Emperyalistleri İle AKP Faşizmi Arasındaki Çelişkide
Halkımızın Çıkarı Yoktur

HER İKİSİ DE İKİYÜZLÜ VE HALK DÜŞMANIDIR!
Almanya’nın, Hollanda'nın bu baskıcı tavrının çok daha fazlasını biz yıllardır yaşıyoruz.
Konser salonlarımız iptal edilir, eğer yasal gerekçelerle iptal edemiyorlarsa salon sahiplerine
tehditle, şantajla yaptırımlar uygulanır, salon önlerinde polis yığınakları yapılarak konser
katılımcıları taciz edilir, festival yapmak için alan ya da salon başvuruları sonuçsuz kalır,
sürüncemede bırakılır vb... Ve AB emperyalizmi tüm bu yaptırımları, baskıları yeri gelir
Türkiye adına yeri gelir kendi baskıcı tutumundan kaynaklı hayata geçirir.
Tüm örgütlenme faaliyetlerini kısıtlamak için dernekler basar, insanları sokak ortasında
tehdit eder, oturum iptali şantajı yaparak örgütlü olan kiteleyi daraltmak ve kendi hakkını
arayamayacak duruma getirmek ister. Oturum iptallerini yaparken de suçlamalar komik
denecek noktadadır. Çünkü gerekçe yeri gelir yasal bir derneğe gitmek olur, yeri gelir
ırkçılığa karşı düzenlenen bir konsere katılmak, yasal bir yayın organını okumak-dağıtmak
olur.

Sayı: 6

Yürüyüş
19 Mart
2017

Rheinmetall silah firması Türkiyede BMC (AKP'ye yakın bir işletme) ile ortaklık
düşünüyor. Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye’yi "önemli bir ortak"olarak
görmesinin altında yatan bir neden de bu olsa gerek.
Hollanda 2 bin 711 şirketle Türkiye'de 22 milyar dolarlık yatırımı olan bir ülkedir.
Bugün Türkiye'nin "özür" beklediği ülke ile arasındaki ticari anlaşmalar, yatırımlar
birbirlerinden kopamayacak derecede bağımlı olduklarının da göstergesidir.
Ayrıca NATO sekreteri "bizi birleştiren şeylere odaklanmalıyız. Sakinlik korunmalı,
gerginlik azaltılmalı" derken, Türkiye oligarşisi ile emperyalist ülkelerin arasında
birleştirici faktörü de göstermiş oluyor. Bu birleşme ve odaklanma, bu durum özgülünde
de bakıldığında halkların yararına olan bir birleşme değildir.
AKP seçmen sayısını artırmak için
referandum mitinglerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine taşıyarak kendi koyduğu
yurtdışında seçim propagandası yasağını
da delmiştir. AKP'nin "Evet" oyu toplama girişimlerine beklemediği yerden
"yasaklar" gelmiş ve bu yasaklar ülkeler
arasında yaşanan "krizin" yani sözlü
"tehditler" savurmanın da başlangıcı
olmuştur.
AKP için, Almanya, Fransa ve Hollanda seçim mitingleri önemli ayaktır,
çünkü bu ülkelerde yoğun Türkiyeli
nüfus yaşamaktadır, AKP'nin edindiği
tercübelere göre buradan gelen oy sayısı
hatırı sayılır bir orandır ve veriler daha
önceki seçimlerde katılmın yüzde
8.3'lerde olduğu Avrupa ülkelerinde bu
oran Kasım 2015 seçimlerinde yüzde
43.7'ye yükseldiğini göstermiştir. Almanya 1.4 milyon seçmenin yaşadığı
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ülke olarak listenin başındadır ve Almanya'nın ardından da Fransa ve Hollanda gelmektedir.
Fakat bu etkenin dışında meselenin
özünde yatan önemli bir neden de ülkemizde yapılacak referandum öncesi,
AKP'nin, “Batı karşıtı” imajını, “milli”
bir ruh yaratma demagojileri ile aslında
kendi baskıcı ve zorba iktidarını, yönetememe krizini, yaratılan suni krizlerle
örtbas etme çabasıdır.
AKP'nin seçim kampanyasına Hollanda ve Almanya’nın tepkisi, yani yasaklama, miting yaptırmama tavrının
altında yatan nedenleri irdelediğimizde
karşımıza AKP ile Avrupa emperyalistleri arasındaki çelişkiler çıkıyor. AB
emperyalizmi AKP’yi istememekte ama
alternatif bulamadığı için “referandum
çalışma yasaklarıyla” onu hizaya getirmeye çalışmaktadır.

Ayrıca Avrupalı emperyalistler işsizlik, ırkçılık gibi sorunları en yoğun
yaşayan Türkiyeli halklarımızın hiç bir
karşıt söylemle karşı karşıya kalmamasını istiyor. Kendi tabirleriyle en
ufak bir “ayrımcılık” söylemine bile
tahammülleri yoktur.
Hollanda belediye başkanı ve Hollanda Başbakanı’nın Türkiyeliler için
söyledikleri çarpıcıdır: “Onlar Hollanda
vatandaşıdır” diyorlar... Gerici, oy
avcısı ya da faydacı nedenlerle de olsa
Avrupalılar oradaki Türkiyelilerin kendi
kimlikleri, ulusal özelliklerine ilişkin
hiçbir çalışmayı istemiyorlar.
Miting ve salon iptallerinden sonra
Hollanda’ya giriş yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
uçağının iniş izni iptal edilmiş, Aile ve
Sosyal Politikaları Bakanı Fatma Betül
Sayan Kaya'yı istenmeyen kişi ilan et-

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ

miş, Almanya'ya sınır dışı etmiş, ayrıca
yanında bulunanlara polis saldırmış ve
gözaltına almıştır.
Yaşanan gelişmeler baktığımızda aslında tabloda yeni olan bir şey yok,
yani bize tanıdık bu yaşananlar. Almanya, Hollanda'nın bu baskıcı tavrının
çok daha fazlasını biz yıllardır yaşıyoruz.
Yaşananları kısaca belli başlıklar altında
özetleyecek olursak; konser salonlarımız
iptal edilir, eğer yasal gerekçelerle iptal
edemiyorlarsa salon sahiplerine tehditle,
şantajla yaptırımlar uygulanır, salon
önlerinde polis yığınakları yapılarak
konser katılımcıları taciz edilir, festival
yapmak için alan ya da salon başvuruları
sonuçsuz kalır, sürüncemde bırakılır
vb... Ve AB emperyalizmi tüm bu yaptırımları baskıları yeri gelir Türkiye
adına yeri gelir kendi baskıcı tutumundan
kaynaklı hayata geçirir.
Tüm örgütlenme faaliyetlerini kısıtlamak için dernekler basar, insanları
sokak ortasında tehdit eder, oturum
iptali şantajı yaparak örgütlü olan kitleyi
daraltmak ve kendi hakkını arayamayacak duruma getirmek ister. Oturum
iptallerini yaparken de suçlamalar komik
denecek noktadadır. Çünkü gerekçe
yeri gelir yasal bir derneğe gitmek
olur, yeri gelir ırkçılığa karşı düzenlenen
bir konsere katılmak, yasal bir yayın
organını okumak-dağıtmak olur.
Yine yukarıda bahsedilen gerekçelerle devrimciler tutuklanır, yıllarca
tecrit işkencesi altında tutularak, yine
yıllara varan cezalar verilir. İşlenen
"suç" demokratik hak mücadelesi vermek, düşünce özgürlüğü kapsamında
faaliyet yürütmektir.Yani; Avrupa’yı
düşünce özgürlüğüne saygı duymamakla
suçlayan Erdoğan söz konusu kendileri
olduğunda düşünce özgürlüğüne, can
simidine tutunur gibi tutunmuştur, ama
mesele devrimciler olduğunda her türlü
baskı ve tehditi yetersiz sayılır, hatta
bu baskılar demokrasinin gereğidir, AB
ülkeleri bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Merkel: "Türkiye
Önemli Bir Ortak Ama
Nazi Benzetmesi Üzücü"
Almanya-Türkiye arasında silah ortaklıkları, anlaşmalar ve her türlü suç
ortaklığı devam ederken Almanya AKP

mitinglerini yasakladığı için, AKP Nazi
benzetmesi yapıyor ve yasakçı tavır kendilerine dokunduğunda birden Almanya'nın zaten var olan Nazi yüzü keşfediliyor. Emperyalizmin baskıcı yanı güya
kınanıyor, yaptırımlar uygulanacağına
dair sözler vaadler veriliyor. Daha önce
alışık olduğumuz İsrail ve Rusya "krizleri"
benzeri hem mağdur, hem de bir efelenme, “Batı karşıtlığı” sanki yeniden keşfedilmiş gibi iktidarından, muhalefetine
bir çığırtkanlık. Tüm bunlar yaşanırken
yukarda bahsettiğimiz gibi özellikle silah
sanayinde Almanya-Türkiye arası yeni
ortaklıklar kuruluyor. Almanya için Türkiye silah sanayisinde önemli bir pazar
ve bu pazarı pekiştirmek için alman
silah üreticisi Rheinmetall Türkiye'den
gelen talebi karşılamak için bir fabrika
kuracağını açıklıyor. Ve bu açıklamanın
Almanya AKP hükümeti "krizinin" en
üst sevyeye tırmandırıldığı döneme denk
gelmesi emperyalizm ve oligarşi arasında
yaşanan krizlerin, mesele kar elde etme
olduğunda nasılda rafa kaldırıldığının
bir göstergesi aslında.
Rheinmetall silah firması Türkiyede
BMC (AKP'ye yakın bir işletme)’de
ortaklık düşünüyor. Almanya Başbakanı
Merkel'in Türkiye’yi "önemli bir
ortak"olarak görmesinin altında yatan
bir neden de bu olsa gerek. Silah sanayi
emperyalizmin en büyük karlar sağladığı
pazar alanıdır ve bu pazar uğruna her
türlü "üzücü" benzetmeler de, AKP'ye
yönelik AB'nin aşağılayıcı tavrı da
mutlaka unutulacaktır.

Hollanda Türkiye'deki
En Büyük Dış Yatırımcı
Ülkedir
Hollanda 2 bin 711 şirketle Türkiye'de 22 milyar dolarlık yatırımı olan
bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin "özür"
beklediği ülke ile arasındaki ticari anlaşmalar, yatırımlar birbirlerinden kopamayacak derecede bağımlı olduklarının da göstergesidir.
Ayrıca NATO sekreteri "bizi birleştiren şeylere odaklanmalıyız. Sakinlik
korunmalı, gerginlik azaltılmalı" derken,
Türkiye oligarşisi ile emperyalist ülkelerin arasında birleştirici faktörü de
göstermiş oluyor. Bu birleşme ve odaklanma, bu durum özgülünde de bakıldığında halkların yararına olan bir bir-

HUKUK ŞALINI KALDIRIR

leşme değildir. Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler’in yararına bir sonuç çıkmayacak olan bu gerginilikten ancak ve
ancak var olan durumun daha da kötüleşeceği bir ortam doğacaktır. Çünkü
AB emperyalizmi ekonomik krizi derinleştikçe ilk darbeyi yine biz yabancılara indirecek, ilk işten çıkarılan yine
bizler olacağız, kendi ülke halkının
işsziliğini yine yabancılara mal ederek
ırkçılığı tırmandıracak, yine halkın geleceğini sahiplenen devrimcileri tutuklayacak ya da davalar açacaktır. Kısacası; kendi dışındakilere medeniyet
dersi veren Avrupa'nın ekonomik ve
siyasi krizinin faturası yine biz yabancılara ödetilecektir. Ve bu sorunlar karşısında halkımızın yanında, hiç bir zaman olmadığı gibi, yine Türkiye iktidarı
olamayacaktır. Halkımız yanlız bırakılacak, sorunlarına sahip çıkılmayacaktır.

Sonuç olarak; Avrupa emperyalistleri ve AKP arasındaki çelişki ülkedeki ve Avrupa’daki halkımızın çıkarına değildir. Her ikisi de ikiyüzlü, Sayı: 6
halklara düşmandır. Her ikisi de halka Yürüyüş
karşı suç ortaklığında birliktedir. Avrupa 19 Mart
2017
emperyalizmi ve Türkiye oligarşisi arasında yaşanan "kriz" bizim krizimiz
değildir. Kriz onların kar krizidir ve
Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler buna
alet edilmek istenmektedir. AB'nin ırkçı
söylemleri ve tavrının karşısına AKP
ikitdarı milliyetçiliği körükleyerek asıl
düşmana karşı birleşmeyi ve mücadeleyi
engellemek istiyor.
AB emperyalizminin ve AKP iktidarının bu sömürü ve baskı politikasına
karşı, biz örgütlenmeliyiz, kendi haklarımızı kendi örgütlülüklerimiz aracılığıyla savunmalıyız.
Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler olarak kendi öz örgütlenmelerimizde örgütlenerek, kendi örgütlenmelerimiz
yaratarak ancak içinde bulunduğumuz
sömürü, baskı ve aşağılanmanın üstesinden gelebiliriz. Halk meclisleri etrafında örgütlenmek, kendi sorunlarımıza kendi örgütlülüğümüz içinde sahip
çıkmak demektir. Yönetiminde kendimizin olduğu, sorunları tartışıp, çözümü
ortak bulduğumuz, gerçek anlamda bir
ortaklık ancak halk meclisi örgütlenmelerinde mümkündür.
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“Marksist-Leninist, vatansever devrimcileriz bizler. Bizler
vatanımız için, halkımızın kurtuluşu için burada gerekirse
canımızı vereceğiz. Ve mutlaka o güzel günlere kavuşturacağız
halkımızı. Halkımızla birlikte devrimi yapacağız. Adaleti biz
sağlayacağız ve adaletli bir ülke kuracağız. Buradan tüm yoldaşlarımıza tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.”

Bahtiyar Doğruyol

27 Mart - 2 Nisan
Meryem ALTUN:
5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31
Mart 2002’de direnişin 90. şehidi olarak
Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde şehit düştü.
Meryem, 18 Ağustos 1976’da İstanbul’un
gecekondularından 1 Mayıs Mahallesi’nde
Meryem Altun doğdu. Ümraniye Lisesi’ndeyken gençliğin
mücadelesi içinde yer aldı. Ağabeyi Kahraman
Altun, emperyalizme karşı bir eylemde şehit düşmüştü.
Ağabeyinin bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü. 1991
sonlarında İngiltere’ye götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı.
Yurtdışında da mücadeleden uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltere’nin tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu.
Meryem 1998’de Türkiye’ye döndü. Tutsak düştü. Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.
Ümit GÜNGER:
1972 Artvin'in Şavşat İlçesi Kayadibi
Koyu doğumlu. 1990'da Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencisiyken DEVGENÇ saflarında yer aldı. Kısa bir tutsaklık
yaşadı. Temmuz 1991'de illegal alanda müÜmit Günger
cadelesini sürdürdü. Ardından bir savaşçı
oldu. 23 Nisan 1993’te gözaltına alınarak
tutuklandı. 9. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi oldu. Tekirdağ
Devlet Hastanesi'nde 31 Mart 2004 günü bedenini tutuşturup
zulmü yere sererek şehit düştü.
Hakkı
KARAHAN,
Ferda
CİVELEK,
Veysel
BEYSÜREN:
30 Mart-17
Hakkı Karahan
Ferda Civelek
Veysel Beysüren
Nisan Şehitlerini Anma Günleri dolayısıyla faşist bir polis timine karşı
düzenlenen eylem sırasında 1 Nisan 1993’te şehit düştüler.
SDB üyesiydiler.
Hakkı Karahan, 1989’da İ.Ü. Veterinerlik Fak. Öğrencisi
iken Dev-Genç saflarına katıldı. Dev-Genç’in bölge sorumluluğunu, milis komutanlığını üstlendi.
Ferda Civelek, Dev-Genç’liydi. 1988’de Sağlık Meslek
Lisesi’nde devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Genç’in Kadıköy bölge örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Veysel Beysüren, 1991’de Liseli Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

Şafak YAYLA,
Bahtiyar DOĞRUYOL:
Şafak Yayla 8 Mayıs 1991 Zonguldak Merkez doğumludur. Devrimcilerle lise yıllarında abisi aracılığıyla tanıştı. 2009 yılında İstanbul
Şafak Yayla
Bahtiyar Doğruyol Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci
sınıfta okurken Dev-Genç saflarında
örgütlendi. 2009-2010 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde sorumluluk
yaptı. 2010-2011 yıllarında Dev-Genç'in Anadolu Komitesi’nde
yer aldı. 2011 yılı sonunda gençlik örgütlenmesinde yöneticilik
yaptı. Anadolu'nun birçok ilinde görevler yaptı. 2013 yılı 18
Ocak'ta birçok demokratik kuruma yönelik operasyonda tutsak
düştü. Tahliye olduktan sonra teredütsüz mücadeleye koştu. Şehit
düştüğü güne kadar kendisine verilen her görevi tereddütsüz
yerine getirdi. Cephe'nin adalet savaşçısı olarak şehit düştü. Şafak
Yayla 24 yaşında bir Dev-Genç’liydi.
31 Mart 2015 tarihinde, yoldaşı Bahtiyar Doğruyol ile İstanbul
Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet
Selim Kiraz'ı rehin alıp, Berkin Elvan'ın katillerinin açıklanmasını
talep ettiler. Faşist AKP hükümetinin ve polislerinin düzenlediği
operasyonda savcyı cezalandırdıktan sonra çatışarak şehit düştüler.
Bahtiyar Doğruyol 27 Mart 1987 Ankara doğumlu. Baba
Ardahan, anne Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Devrimcilerle
2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde
tanıştı. İlk tanıştığında reformist EMEP içinde yer alıyordu. Halk
Kurtuluş Savaşçısı Kevser Mırzak'ın Ankara'da polisle girdiği çatışmada şehit düşmesinden sonra EMEP Gençliği’nden ayrılarak
Dev-Genç saflarında bir Dev-Genç’li olarak mücadelesini sürdürdü.
Ankara'da demokratik mücadele içinde çok sayıda gözaltı ve
2008 yılında 4 aylık bir tutsaklık yaşadı. 2011-2012 yılları arasında
İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda çeşitli sorumluluklar
aldı. 2012 Aralık ayında tutuklandı ve Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde kaldı. 9 Aralık 2014'te tahliye olduktan sonar tereddütsüz hesap sorma bilinciyle mücadeleye koştu. Cephe'nin adalet
savaşçısı olarak şehit düştü...
31 Mart 2015 tarihinde, yoldaşı Şafak Yayla ile İstanbul Çağlayan
Adliyesinde Berkin Elvan dosyasına bakan savcı Mehmet Selim
Kiraz'ı rehin alıp, Berkin Elvan'ın katillerinin açıklanmasını talep
ettiler. Faşist AKP hükümetinin ve polislerinin düzenlediği operasyonda
savcyı cezalandırdıktan sonra çatışarak şehit düştüler.
Kadir Bülent ÜLKÜ:
1964 yılında Ankara’da doğdu. Devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursa’da Körfeze Bakış
gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. İşçi
alanında sorumluluklar üstlendi. Polis tarafından kaçırıldı ve 31 Mart 1992’de Uludağ yolunda işkence
Kadir Bülent Ülkü yapılmış ve başından vurulmuş olarak bulundu.

Elif Sultan KALSEN:
23 Haziran 1988 Dersim, Merkez Buğulu Köyü
doğumlu. 19 Aralık Katliamı’nda, operasyonu durdurmak için feda eylemi yapan Fidan Kalşen amcasının kızıdır. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümünde okuyordu. Elif Sultan devElif Sultan Kalsen rimcilerin içinde büyüdü. Şehit akrabaları var.
Devrimci olmasında Dersimli olmasından Alevi
olmasına, daha çocukken devrimciler ile tanışmasına kadar
birçok neden sayarken, bunların en önemlilerinden birisinin
Fidan Kalşen olduğunu söylemektedir. 2007-2010 yılları arasında
Kocaeli Üniversitesi’nde okurken Kocaeli Gençlik Derneği’nde
devrimcilik yapmaya başladı. Elif’in ilk öğretmeni Hasan Selim
Gönen oldu. 2010 yılında İstanbul’da çeşitli alanlarda görev
yaptı. 2010 yılında Kocaeli Gençlik Derneği’nden gözaltına
alınıp tutuklandı. 2012 Haziran ayına kadar Bakırköy Hapishanesi’nde tutsak kaldı. Tahliye olduktan kısa bir süre sonra, 18
Ocak 2013’te demokratik kurumlara yönelik saldırılarda tekrar
tutuklandı. 27 Mart 2014’te Bakırköy Hapishanesi’nden tahliye
olduğunda “Hareket benim umudum... Halkın gücüdür. Güvendir,
insanlığın tüm erdemleridir.” diyerek mücadeleye koştu.
Elif Sultan Kalsen, 1 Nisan 2015'te Vatan Caddesi'de bulunan
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik, yoldaşları
Şafak ve Bahtiyar'ın hesabını sormak için düzenlediği eylemde
vurularak şehit düştü.

Neslihan Uslu

Metin Andaç

Hasan Aydoğan

Mehmet Ali Mandal

KAYBEDİLDİLER
Neslihan USLU, Metin ANDAÇ, Hasan AYDOĞAN, Mehmet Ali MANDAL:
31 Mart 1998’de Ege Bölgesi’nde gözaltına alındılar. Gözaltına
alındıkları kabul edilmedi. Kaybedildiler. Yaklaşık bir yıl sonra,
itiraflarda bulunan Turan Ünal adlı kontrgerilla elemanı, dört
devrimcinin Foça’daki askeri birliklerde işkence yapıldıktan sonra,
kolları, bacakları kırılmış olarak bir tekneye konulduklarını ve
teknenin Seferihisar açıklarında bombayla batırıldığını açıkladı.
Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi
doğumludur. Gürcü’ydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde
Dev-Genç'li oldu. İYÖ-DER kurucularındandı. Gençlik örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi.
Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. "Siyanürcü Şirket"i
Bergama’dan söküp atma mücadelesinin önderlerinden biriydi.
'80 öncesinde TARİŞ Direnişi'nin militanlarındandır. '90'dan
sonra İzmir İşçi Hareketi gazetesinin temsilciliğini üstlendi.
Mehmet Ali Mandal, 1958’de İzmir Menemen-Aliağa'da
doğdu. 1974’de işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı.
1984’de Yunanistan'da örgütlü mücadeleye katıldı. Her türlü
göreve hazırdı ve ülkesine koştu.
Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğumludur.
Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaştayken
başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler aldı.

Hıdır
DEMİR,
Erhan
KÖKDEMİR,
Haydar
BOYRAZ:
Devrim bayHıdır Demir
Erhan Kökdemir
Haydar Boyraz
rağını dağlarda
dalgalandıran, sosyalizm umudunu köylülere taşıyan Cephe
gerillasıydılar. 28 Mart 2004’te Dersim'in Hozat İlçesi yakınlarında Kinzir Ormanları’nda, oligarşinin askeri güçleri tarafından katledildiler.
Hıdır Demir, 25 Kasım 1974 Dersim Çemişgezek Paşacık
Köyü doğumludur. Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriydi.
Örgütlü mücadeleye 1993'te katıldı. İstanbul'da Seher Şahin
Silahlı Propaganda Birliği'nde yer aldı. 1995'te kır gerillasına
katıldı. Ekip komutanıydı.
Haydar Boyraz, Sivas Gürün Telin doğumludur. 1994'te
devrimci harekete sempati duymaya başladı. Örgütlü bir devrimci olduktan sonra İstanbul İkitelli bölgesinde çalıştı. 1997
Eylülü’nde gerilla birliğine katıldı.
Erhan Kökdemir, Elazığ Sivriceli’ydi. 1994’te Gebze
Liseli Dev-Genç içinde yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı.
Bir süre İstanbul Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan,
Mayıs 1998'de gerillaya katıldı.

Dev-Genç’imizi Çiçekleri
3 çiçek aldık derneğimize
Elif, Şafak ve Bahtiyar
Mor renkli olanına Şafak dedik
Pembe renkli olanına Bahtiyar
Adının içinde prenses geçen
bu küçük pembe çiçeğe de Elif...
Her bir kendi adının karakterini taşıyor
Yüreklerimizi dolduruyor
(...)
3 çiçek aldık derneğimize
3 çiçeğin ruhunu onlara yükledik...
Sularını hiç eksik etmedik
umudumuz hep besledik...
Sevgimizi taşıdık onlara
sevgileriyle büyüdük...
Öptük kokladık hasret giderdik
Bazen özlem dolu
gözyaşlarımızı akıttık yapraklarına...
Bazen gülüşlerimizi paylaştık
Öptük kokladık hasret giderdik
Sizi öyle çom öyle çok özledik ki...
Çiğdem Yakşi

Anıları Mirasımız
HAYATI
YOK EDEMEZLER...
Merhaba Hayat,
Dediler ki Hayat kayıp...
Canlılık, neşe, sevinç kaybedilebilir mi?
Dediler ki bulunamamış, haber yokmuş daha...
Oysa nasıl merakla bakardı gözlerin. Bir kaşifin gözleri
gibi heyecanla, keşfedilmemiş bir sırrı keşfetmenin hazzıyla.
O ifade hep olurdu bakışlarında. Biraz muzip, biraz hınzır,
biraz da utangaçça. Gizli saklı olanları gören mahçup bir
çocuk edasıyla.
İnce uzundu burnun. Değişik bir daha verirdi yüz hatlarına.
- “Sen Laz mısın Hayat?”
- “Hayır ama bütün insanlar akrabadır...”, “Gürcüler
de Lazlar da birbirine benzer bazı açılardan...”
Hanım hanımcıktın. Ne garip DEVGENÇ'li genç kızların çoğu delikanlı görünümlüdür oysa. Ama sen tüm hınzırlıklarına rağmen hanım hanımcık görünürdün hep. Becerikli, pratik, iş
bitirici anneler gibi. Takılırdık bu
yanına... DEV-GENÇ'lilere eşyalar
gelmişti. Kotlar, tişörtler. 3-4 tane
de etek çıkmıştı içinden.
- “Bunlar da kimin?”,
- “Hayat'ındır, o sever etekleri...”
dedi biri.
Yanakların ve burnunun üzeri kızardı her zaman ki gibi. “Kime ne zararı
var etek giymenin, ben böyle daha rahat
ediyorum, hem biz böyle yetiştirildik...”
Espriler bir süre daha devam etti. Kızmadın
ama değil mi? Takılmaların sana duyulan sevginin
ürünü olduğunu biliyordun.
İlk günler şaşırdım sana, söylediklerinin doğruluğunda
öyle inat ederdin ki. Karşı ranzadan biri:
“Öyle değil Hayat, bak burada farklı yazıyor.”
- “Hayır, kesinlikle öyle, bana anlatan arkadaş demişti
ki...”
Tartışmanız sürdü bir süre daha. “Ne önemi var arkadaşlar”
dedi biri...
- “Ne demek, bana anlatan arkadaş orada yazandan
daha iyi biliyordur mutlaka...” Seni kızdıran düşüncenin
yanlış olması değildi, sana öğreten arkadaşa haksızlık edildiğini düşünmendi. İnatçılığını o zaman fark ettik. Bazen
öyle inatlaşırdın ki ikna olmazdın. “Hayır, o öyle öğretilmedi...”
DEV-GENÇ'liler koğuşun hep en gürültücüleri olurdu.
Sense Armutlu'nun kadınlarıyla havalandırmanın güneşli
bölümlerinde oturup konuşmayı tercih ederdin.
- “Hayrola başına toplamışsın yine Armutlulu'ları”,

- “Çok üzülüyorlar. Kimi çocuğuna ağlıyor, kimi
eşine. Birilerinin onlarla ilgilenmesi gerek...”
Sen anlıyordun onları. Yabancı değildin hiçbirine. Nasıl
düşüneceklerini biliyordun, anlıyordun ve dağıtmaya çalışıyordun sıkıntılarını...
Koğuş karanlık, öksürüyor biri tıkanırcasına. Bir bardak
su uzanıyor dudaklarına doğru, “Pencereyi açayım mı?”
Senin şefkatli gölgen. Doğaldı bunlar senin için. Her
evde kızlar böyle büyürdü, sen böyle düşünürdün en azından.
- “Başın mı ağrıyor, ovayım mı?”,
- “Yok, işin vardır senin, git kitabını oku...”,
- “Hayır, ama sen böyle görünürken canım sıkılıyor
benim, biraz ovayım geçer rahatlarsın, ben de rahatlarım...”
Ne kadar da doğaldı yanındakilerin acısını hissetmen.
Sonra alçak bir sesle anlatmaya başlardın. Dergiyi, dışarıyı,
arkadaşları, aileni... Sohbetlerin vazgeçilmez insanı. Nasıl
fark ettirmeden girerdin insanın dünyasına.
- “Öyle gecenin bir vaktinde elinde torbalarla
nereye gidiyorsun Hayat...”
- “Çamaşırlarımı bastıracağım...”
Saklardın, yaptıklarının duyulmasını istemezdin. Elindekiler
ya hasta bir yoldaşımızın sepetinden gizlice aldığın çamaşırlar olurdu, ya da işi çok
olan birinin biriktirmiş olduğu kirli çamaşırları. Yıkar,
kurutur, sessizce yerine koyardın. Farkedilirse kulaklarına kadar kızarırdın.
- “O hasta derdin” ya da
“Onun işi var”...
- “Bak sen bu tür şeylerle
harcıyorsun zamanını...”
- “Arkadaşlar için yapılanlar zaman kaybı değildir...”
Ama sıkılırdın, bilirdik, yakalandığın için
de, fark ettirdiğin için de... Anaçtın, eksiklikleri görür
kapatırdın. Olgundun, sataşmalara, takılmalara gülümseyerek
karşılık verir, kendinden uzak görürdün didişmeleri...
Sen hemen göze çarpan insanlardan biri değildin. Yavaş
yavaş giderdin gönüllere. Emekçiydin, mütevazıydın.
Zamanla fark edilirdi becerikliliğin. Sonra kafaların bir
yerinde sabitlenirdi görüntün. İyimserliktin, neşeydin.
Şimdi bu satırları yazarken neyi kaybetmeye çalıştıklarını
düşündüm.
Sevgiyi, şefkati, sevinci, iyimserliği. İnsanın güzelliğini,
hayatın zenginliğini kaybetmek mümkün değil ki.
Hayatı yok edemez karanlık. Hayat'ın canlılığıyla baş
edemez zulüm. Zulüm her yanı kana bulasa da söndüremez
gözlerindeki diriliği. Sendeki bizim olan hangi değeri silip
atabilir cellatlar. Senin gülüşün, saflığın söylemiştir son
sözü mutlaka. Seni yaşatacağız Hayat. Her gün içimizde
büyüyecek özlem ve her gün daha çok büyüyecek Hayat'ın
değerleri...

